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 :خالصه

 .یک اکیپ جوون، چند بچه محل، که از کل وسعت دنیا، توی مشهد پا به هستی گذاشتن

 !یک عشق 

 !یک ماجراجویی

 ...و کلی 

 .شون بباره، چی؟ این رو دیگه باید با رمان همراه باشیدقراره واسه

 مقدمه

 

 ...ام را به پاهانت زنم، نروی؛ ولی خواستم مهر احساس

 .گفتم تنهایم مگذار عشق! گفتی تنهایی جوابت شد

 !تو چه کنم یارا؟ گفتی بی غمت باش، زندگی گفتم بی

 !پوزخندی برفت بر لبانم... زندگی؟ 

 !اشاش، فرهادم بدون شیرینات، مجنونم بدون لیلیشقعمن بی

 شود زندگی کرد؟ زندگی ساخت؟ عشق میمگر بی
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 .هام رو باز کردمآلود چشمهای شیدا، پوفی کشیدم و خواببا غرغر

 !اش رو گذاشتهوقت خانوم گرفته کپه نازنینهمه اهل محل جمع شدن، اون -

ای  ام، روی تختم نشستم. خمیازهون و پریشونچشمی نازک کردم و با موهای افشپشت

 :صدادار کشیدم و گفتم

 .دیدمخب تو هم! بابا دیشب تا سه شب داشتم قسمت آخر فیلمم رو میخیلی -

 :ای رفت و گفتغرهچشم

 !اشخوای بشی عروسخاله نسترن گفت بیدارت کنم، بیچاره اون که تو می -

کوچیکم بلند شدم. سمت روشویی که بیرون از   کش و قوسی به بدنم دادم و از روی تخت 

 :اش گذاشت و گفتاتاقم بود رفتم و شیدا هم صداش رو پس کله

 !هامن میرم بیرون، بیای -

حرفی نزدم و داخل روشویی شدم. مسواک و کارهای اولیه رو که انجام دادم، سمت کمد  

ای به دیوار  د که آینههام و روی کمهام رفتم که کشویی بود و داخل کشوها لباسلباس

 .چسبیده بود و لوازم آرایشی داشت، گذاشتم

خوابم رو تعویض کردم و یک آرایش ملیح که اصالً معلوم نمیشد آرایشی کرده  لباس

 .باشم، روی صورتم نشوندم و با شالی که روی سرم انداختم، به حیاط رفتم

 .عالمت سوال نشین نازنینم رو معرفی کنم تا بذارید از اول خودم و خونواده

من لیدا رحیمی! پونزده سالم هست و تک فرزند بابا حامد و مامان نسرینم هستم. توی  

کنیم. آخه بابا هم مثل  خونه بابابزرگ نعمانم که تنها ریشه خونوادمون هست، زندگی می

جا  من تک فرزند بوده و با از دست دادن پدر و مادرش با اصرارهای بابابزرگ به این

کرد روی  ای که داشت کسی جرئت نمییم و هرچند که بابابزرگ ابهت و جذبهاومد

 .اش حرفی بزنهحرف

مادربزرگ مادریم هم وقتی مامان بچه بوده، فوت کرد و ما تنها همین بابابزرگ نعمان رو  

 .اش رو کم نکنهداریم که خدا سایه
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پذیری  نمای خاص و دل  خونه قدیمی؛ ولی با صفا و بزرگی داریم و فضای سبز توی حیاط،

 .کنهبهمون القا می

هاش رو دم پر خودش نگه داشته و حتی خاله نسترن و دایی نعیم هم  کالً بابابزرگ بچه

 .تر این محل رو خاندان یوسفی دربر گرفتهکنن و درکل بیشتوی همین محل زندگی می

رو به فرمایش  اش لیام هست و البته که اسم بنده  خاله نسترن یک پسر داره که اسم

آقاجون، لیدا گذاشتن تا به اسم شازده پسر بخوره و ما از همون وقتی که یک بند ناف  

تر هست و بنده کلی  بودیم، به اسم هم دراومده بودیم و لیام تنها دوسال از من بزرگ

 !اش هستم باختهعاشق و دل

 .کنیمشیدا هم بچه همین محل و ما پایین شهر مشهد زندگی می

کنه و یکی  علی)پدر لیام( اداره میاش رو عمو حسینزرگ، دو مغازه داشت که یکیبابا ب

 .اش رو دایی نعیم که تازه ازدواج کردهدیگه

 .ست ای که سر محل هست، مشغول به کارِ و صاحب قهوه خونهخونهبابا؛ اما توی قهوه

 .م مون نه خوبه و نه بد؛ ولی خیلی کم میشه به باالی شهر بری وضع مالی

 ...خب این هم از معرفی و بریم سر اصل ماجرا 

های همسایه که چادرهاشون رو دور کمرشون سفت  ها به زنروی بهارخواب مثل شاهزاده

کردن و دو نفر مشغول پاک کردن  بسته بودن نگاه کردم. چهار، پنج نفری سبزی پاک می

همین محل بود،   اش فرود که اون هم بچهحبوبات بودن. لیام، فداش بشم! با رفیق

آوردن. آخه قرار بود آش نذری بپزیم و واسه همین  های بزرگ رو داخل حیاط میدیگ

 .ها دور هم جمع شدن تا یک آش جیگر پز درست کننهم همسایه

ها رو بذارن، رفتم و سالم،  گفت کجا دیگسمت شیدا که داشت به لیام و فرود می

 .گرفتم شون کردم که جواب بخیری خرجصبح

 .ها رو بشوریمشیدا: لیدا بپر که زودی دیگ

 .آره، خاک گرفتن  -
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 :لیام کمرش رو صاف کرد و گفت

 با ما که کاری ندارین؟ -

 :که نگاهش کنم، سمت دیگی رفتم و گفتماینبی

 .نه جانم! فعالً با شماها کاری نداریم  -

 :شیدا به مسخرگی گفت 

 .زنیم گاری صداتون میواسه بی -

مون  های لباسها موندیم و من و شیدا، راحت آستینو فرود بیرون رفتن که ما خانوم لیام

 ...رو باال زدیم و

 .نواز آش رشته به هوا بره، چند ساعتی زمان بردتا بوی خوش

ترها کار خاصی انجام نداده بودیم، بردن ظرف غذاها که واسه من،  چون معموالً ما کوچیک

 .ترین کار محسوب میشد، به عهده ما بودنندهکشیدا، لیام و فرود کسل

لیام و فرود، ته محل رفتن و من و شیدا اون طرف دیگه به راه افتادیم. سینی گرد بزرگی  

 .دست شیدا بود و روشون چند کاسه آش

پا دم در    فهمید نذری آوردیم، کلهخونه تا میآوردم و صاحبزنگ درها رو به صدا درمی

 .آوردهجوم می

رفتیم که دیدیم لیام و فرود، دوباره یک سینی  ینی رو تموم کردیم و سمت خونه مییک س

 .پر کردن و دارن از در خارج میشن

 :شیدا متعجب گفت

 !ها کی رفتن و تموم کردن؟این -

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 !های تیز پا هستن دیگهدونم؟ گربهمن چه می -

ه توجه لیام و فرود که فاصله زیادی باهامون نداشتن،  به دنبال حرفم زیر خنده زدیم ک
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 .جلب شد

 لیام: هرهر! وسط کوچه جای خندیدنِ؟ 

 !به توچه -

 .شیدا: شما برو آشت رو ببر

ای رفت و رو به فرود که معموالً بچه ساکتی بود، عالمت داد که حرکت  غرهلیام چشم

 !رفتهاش دلم غنج میکردن. از این غیرت بازی

تی نگاه خیره من رو نسبت به لیام دید، المصب همون سینی بزرگ رو روی سرم  شیدا وق 

 .الش صدای شیدا اومد  ام بود و ال بهای صدای زنگ توی گوشکوبید که تا چند دقیقه

تون هست، اون وقت تو... خاک تو سرت! خوبه هنوز هیچی نشده و یک ماه دیگه نامزدی -

 !نچ، شوهر ذلیل نچنچ

 .ی سرم کشیدم و نالیدم دستم رو رو 

 .دست که نیست، سم! واسه همین همیشه در حال کوبوندنی -

 .حس شد و جیغ زدماش روی کتفم زد که دستم بیبا کف دست

 !اون گرز رستم رو نکوب بهم -

طور زیادی تپل بود  تر و همینای داشتم، کوتاهشیدا قدش از من که الغر اندام و قدکشیده

 .کرد، جیغ و دادم هوا بود کتک زدنم می  و هروقت که شروع به

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !ایش -

سرش، وارد حیاط  غره اومدن از پشتمون رفت و من هم با چشمو سمت در مشکی خونه

 .شدم

ها مونده بودن و با مامان و خاله آش  وای! حیاط خیس و کثیف شده بود و چند تا از همسایه

 .دا و فرود هم عضوشون بودنهای شیخوردن که مامانمی

ای که زیر سایه پهن کرده بودن، نشستیم و کاسه آشی  ها رفتیم و روی قالیچهسمت خانم



 

 

 
8 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
 .برای خودمون برداشتیم

 .ها مشغول غیبت و حرف زدن بودن و من و شیدا هم شروع به پرحرفی کردیم خانوم

ها رو  درس و امتحان چند روز دیگه ماه رمضون، موندم چه جوری توی این هوای گرم،  -

 پاس کنم؟ 

 .ای کردشیدا ناله

میرم؛ ولی در هرحال دلم  کار کنیم؟ من که از گشنگی میها! نچ حاال چیآخ راست میگی -

 !واسه ماه رمضون و روزه گرفتن تنگ شده 

 .لبخندی محو زدم

اوهوم، حال و هوای خوب و صمیمی داره! مخصوصاً که هرشب اهل محل جمع میشن و   -

 .گیریمرهمی میدو

 .آره -

لحظه دوباره لیام و فرود اومدن و خیلی پررو پررو کنارمون نشستن که شیدا دستش  همون

 :رو توی هوا تکونی داد و گفت

 ها حضور دارن، کورین؟جا خانومهوی! این -

 خوایم بخوریم شدیم نامحرم؟ لیام: این همه بردیم و آوردیم نامحرم نبودیم، تا می

 :به فرود کرد و گفتبعد رو 

 دروغ میگم؟  -

ها رو خالی نکنم،  ام نیست. خیلی جلوی خودم رو گرفتم تا کاسهفرود: اآلن هیچی حالی

 .شیدا! همون کاسه رو بده

و به چندکاسه آشی که روی قالیچه بود، اشاره کرد. شیدا کاسه رو بهش داد و من هم برای  

 .لیام کاسه آشی دادم
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  ها یکی یکی رفتن و البته که واسه خودشون یکم شد، همسایهخوری که تمومراسم آش

شون ببرن. مادر شیدا و مادر فرود،  قابلمه کوچیک همراه آورده بودن تا آش به خونه

 .موندن تا به ما توی جمع کردن حیاطی که واویال بود! کمک کنن

دن و خاله  های کوچیک و هرچی ظرف کثیف بود رو به گوشه حیاط فرستا ها، دیگمامان

 :نسرین گفت

رفتن، اشاره کرد(  هی شما دو تا! )به لیام و فرود که داشتن زیر زیرکی از حیاط بیرون می -

ها مال شماست. خاله جان لیدا! تو و شیدا هم  ها، بدویین بیاین ظرفخوردن و جستن نیست

 .حیاط رو بشورین

 .خاله جون چشم -

 .شیدا: اآلن 

 .ن داد و لیام غر زدخاله سرش رو به )باشه( تکو

 !ای بابا، مامان  -

 .ها رو بشورهای رفت و با عالمت چشم بهش فهموند که بشینِ ظرفغرهخاله چشم

ها، داخل  خندیدیم که خاله هم لبخند شیرینی زد و با باقی خانممن و شیدا زیر زیرکی می

 .خونه رفت

 .های دستش رو باال میزد، غر زدچنان که آستینلیام هم

 !موندم چرا پسر شدم؟ -

 هوی! مگه بشور و بساب کار دخترهاست؟  -

خُسبن)خوابیدن( که زورشون میاد دو کف  لونبونن)خوردن( و میقدر میشیدا: هه! این

 .هابزنن به اون ظرف

 :غره رفت و گفتلیام چشم

 .کپهخوره و میکنه، معلومه کی زیادی میذاتاً تا چشم کار می -

ای کشید و لنگ کفش دمپایی  اره زد که شیدا حرصی شده، جیغ خفهو به هیکل شیدا اش
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قرمزش رو درآورد و سمت لیام پرت کرد؛ ولی لیام سریعاً نشست که لنگ کفش به فرود  

 .که مثل بت ایستاده بود، خورد و دادش در اومد

 !زنی؟بابا چرا من رو می -

 .بده ام رو شیدا: تقصیر این شد)به لیام اشاره کرد( حاال کفش

 :ها بلند شد و رو به فرود مرموز، گفت لیام از پای ظرف

 .ها! این وحشی رو باید ادب کرد ندی -

خندی زد و لنگ کفش شیدا رو توی کوچه با پاش شوت کرد و سمت شیدا  بعد نیش

 .چرخیده، ابروهاش رو چندبار باال پرتاب کرد

ندکنان، سمت در رفت تا  ام کرد و غرول چپ نگاه محکم زیر خنده زدم که شیدا چپ

 .اش رو بیاره کفش

 لیام: لیدا واقعاً تو با چه منطقی باهاش پیمان دوستی بستی؟ 

 :شیدا داخل حیاط شد و گفت

 .با همون منطقی که تو، رفیق فرود شدی -

 .اش رو برای لیام دراز کرد و زبون

 :سرم رو با تاسف تکون دادم و گفتم

 .مون نکردنپخ ها پخمامان بسه دیگه، زود باشین بجنبین تا -

با حرفم مشغول به کار شدیم و شیر آب که به دیوار وصل بود و نزدیک در حیاط بود و  

شون توی دید جماعت بودن. آخه معموالً در  برای همین لیام و فرود، همراه ظرف شستن

رشون رو  تونستن سباز بود و لیام و فرود با هر کسی که رد میشد، تا میحیاط همیشه نیمه

 .انداختن، تا اون نفر رد بشهپایین می

کرد و من به دنبال شیلنگ بزرگ، توی زیرزمینی رفتم که زیر  شیدا حیاط رو جارو می

 .بهارخواب بود

شیلنگ رو برداشتم و شیدا تقریباً حیاط رو جارو کشیده بود. سر شیلنگ رو به شیر آبی که  
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پاشی و شستن   ه باز کردم، حاال نوبت آبکنار حوض بود، وصل کردم و شیر آب رو تا ت

 .بود

جا  ها رو جابهها کم بود، زود کارشون تموم شد و داشتن ظرفلیام و فرود، چون ظرف

ها رو به خونه برده بود  های در خروجی بودم و فرود آخرین دست ظرفکردن. نزدیکمی

یر آب جمع شده بود، با  های غذا رو که زیر شو لیام پای شیر داشت ریزه خرده و پسمونده

 .اش از چندشی توی هم رفته بودکرد و قیافهکش جمع میدست

ام رو دید، زودی تعبیرش  نگاهی خاص به شیدا که روی تخته نشسته بود کردم و تا نگاه

کرد و لبخندی زد. سمت لیام برگشتم و انگشت شصتم رو روی دهانه شیلنگ گذاشتم که  

 :لیام گرفتم که دادش به هوا رفت و گفت  آب پرفشارتر بشه و فوری روی

 !کشمتلیدا می -

اش  من و شیدا زیر خنده زدیم و لیام سمتم خیز برداشت که دوباره شیلنگ رو سمت

طرف  رفت، من هم همونها بشه و هرطرف که میگرفتم و اون فقط سعی داشت، مانع آب

اش رو  ر آخر مجبور شد پشتام بود. دجور زندانی گرفتم و یکاش میشیلنگ رو به سمت

 .اش شدماش کردم، بی خیالکه حسابی خیس و لیچبهم بکنه و من بعد این

لحظه   اش دادم. همونام کرد که لبخند گل و گشادی تحویلسمتم چرخید و با حرص نگاه

 :فرود به حیاط اومد و با دیدن لیام، متعجب گفت

 !پریدی توی حوض؟ -

 :من گرفت و گفتلیام عصبی روش رو ازم 

ام کرد( تا بعدش بریم  چپ نگاه هام رو عوض کنم)چپکارمون تموم شده، بیا بریم لباس -

 .ها فوتبال داشتن ها، امین ایندنبال بچه

فرود سرش رو تکونی داد و لیام لیچوک از حیاط بیرون رفت و فرود بعد خداحافظی از ما،  

 .اش رفتبه دنبال
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 !شیدا: آخ دلم یخ شد

 .خندی زدمتک

 !ها! دلم براش سوختولی بیچاره گناه داشت -

 :چشمی نازک کرد و گفت پشت

 .لنگ لیام رو جمع کن، بیا خونه -

کرد و من با  چون لیام قدش به باباش رفته و قدبلند بود، همیشه شیدا اون رو مسخره می

 :اش، با خنده گفتمزدن این حرف

 !اهم! اهم  -

 .ام تکون داد وی هوا واسهاش رو تشیدا خندید و دست

و   رمضون با شمارش معکوس داشت، نزدیکاون روز به خوبی و خوشی تموم شد و ماه

 .تر میشد نزدیک

توی اوقات رمضون، افطاری همیشه خونه آقاجون مهمونی بود و سفره بزرگ افطاری، وسط  

ا به مسجد  هدادیم و شبکردیم. جمعه به جمعه نذری میحیاط پهن میشد و افطاری می

 .رفتیممی

 .اش هم لذت بخش بودخیلی روزهای خوبی بود و حتی تشنگی و گرسنگی

مون دو روز مونده به عید تموم شد و من به خوبی تونستم امسال رو هم رد کنم.  امتحانات

اش که دوشنبه بود، آقاجون دوباره گفت نذری درست کنیم  بعد ماه رمضون، آخرین شب

 .رمضون هم تموم شد و باالخره ماه مبارک

روز عید و روزهای بعدش، فقط رفت و آمد و برو و بیا بود. خونه آقاجون شلوغ میشد و تو  

ها و  سابیدیم و بعد تمام این شیرینیشستیم، میمون فقط میهای خلوت و تنهاییزمان

 !اش، وقت به خریدهای عقد من و لیام رسیدهای به همراهخستگی

زده بود. برخالف تازه   گنجیدم و لیام هم هیجانت خودم نمیحالی توی پوس از خوش

ها، اصالً استرس نداشتم. چون از کوچیکی با لیام بزرگ شده بودم و خجالت و شرم  عروس



 

 

 
13 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
 .دونستیم برای هم هستیم معنی بود، وقتی هر دومون میبرای من، واقعاً بی

ونده بود که قرار شد، فردا با  ها مخریدهای چند دست لباس و غیره انجام شد و فقط حلقه

 .مامان و خاله و به اصرار من شیدا، به طال فروشی بریم

 :به حلقه ظریف و طالیی رنگ توی انگشتم، نگاه کردم و رو به شیدا گفتم

 چطوره؟  -

 :با ذوق گفت

 .اش رو هم دارنخیلی خوشگله! فقط ببین ست -

 ه؟معلومه که داره، پس این رو انتخاب کنم دیگه آر -

 .من که موافقم -

 .دادن ها نظر میبه حلقه زدن و راجعسمت مامان و خاله چرخیدم که داشتن باهم حرف می

 !مامان -

 :مامان چادرش رو تنظیم کرد و سمت من چرخید، حلقه رو از انگشتم بیرون آوردم و گفتم 

 .این رو انتخاب کردم -

ه رو از دستم گرفت و دقیق نگاهی بهش  هم انداختن و مامان، حلق مامان و خاله نگاهی به

 .انداخت 

 خوای؟ خاله: مطمئنی خاله جان! همین رو می

 !بله خاله جون -

 :خاله مهربون و با لبخندی گفت

 !خوبه! پس مبارک باشه -

لبخندی محجوب زدم و سرم و زیر انداختم، کمی حس شرم بهم دست داد که شیدا  

 .زیرزیرکی خندید

از انتخاب حلقه و فالن درنمیاد، همه چی رو به ما سپرد و ما بعد  گفت سرش لیام چون می

 .ها، تاکسی گرفتیم و سمت خونه رفتیمخرید حلقه



 

 

 
14 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
روی آینه ایستادم. از   ام رو که نباتی رنگ بود رو جلوی خودم گرفتم و رو بهعقدی لباس

دیدن لباس   هام پر اشک شد، شیدا که باهام داخل اتاق بود، باذوق دماغم سوخت و چشم

 :بغض کرده بغلم کرد و گفت

 !فدات بشم من! واسه من هم دعا کن -

 :زیر خنده زدم و گفتم

 .خب فرود هست دیگه -

 :ام کرد و گفتچپ نگاه  چپ

 .اون؟! دکتری، مهندسی! نه این جوجه فکلی که اگه دستم بهش بخوره، پودر میشه -

 :دوباره خندیدم و گفتم 

 !کنم عاشق بشی! یک حس شیرین و قشنگی هستات دعا میواسهوای شیدا! فقط  -

 :ام رو توی بغلم فشردم که شیدا زودی گفتو لباس نباتی

 .عه! چروک میشه نکن  -

زودی به خودم اومدم و به لباس دستی کشیدم. آروم لباس رو آویزون کردم و خیره به  

 :لباس، گفتم

مونه  دیگه کارها تموم میشه و می خیلی خوشحالم شیدا! فردا که آزمایش بدیم،  -

 .های دعوت و تمامکارت

خندی زد و با تمسخر   بار من توی بغل شیدا پریدم که شیدا تکپرشی آروم کردم و این

 :گفت

 کشیدی چی؟ ها دوری میخوبه همیشه ور دلتِ! اگه مثل بقیه عاشق -

 :اش گفتمچنان توی بغلهم

 .مها رو ندارمردم! من طاقت اونمی -

 :بعد مکثی دوباره شیدا رو فشاری دادم و با ذوق گفتم 
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 !خوشحالمخیلی -

 .کس از فرداها خبری نداشتشیدا هم خواهرانه بغلم کرد و هیچ

ام که به  ام رو باز کردم و چشماومد، الی یک چشمبا صدای مامان که از توی سالن می

ام رو  و مامان، شاکی در اتاقساعت گردم که روی عسلی بود، افتاد، سریع سرجام نشستم 

 .باز کرد

ات برین آزمایشگاه تا شلوغ نشده، من  خوابی؟ پاشو برو با لیام و خالهدختر چه قدر می -

 .رسم باهاتون بیامامروز نمی

 .باشه باشه، اآلن آماده میشم  -

.  پوشیدن و..ای برام رفت و من خیلی زود، دست و صورتم رو شستم و بعد لباسغرهچشم

طور که چادر مشکی    از خونه بیرون زدم که خاله از توی اتاق آقاجون بیرون اومد و همون

 :کرد، گفتدارش رو روی سرش مرتب می طرح

 ای؟ به خیر عزیزم! آماده صبح -

 .شما هم به خیر خاله جون! بله حاضرم سالم، صبح -

پرسی کردیم و سمت  للیام دم در بود و وقتی از در بیرون شدیم، با هم سالم احوا

 .آزمایشگاه کوچیکی که دو، سه کوچه با خونه آقاجون فاصله داشت، راه افتادیم 

ای، من خیلی وقت بود منتظر این  شورهنه ترسی از آمپول داشتم و نه هیچ اضطراب و دل

 !روزها بودم و حال فقط و فقط شور و شوق داشتم، همین 

 .دید، عق میزدتا خون رو می اش لیام خیلی از آمپول ترس داشت وعوض 

ام رو پایین دادم و  من با خاله وارد اتاقی شدیم و از من خیلی زود خون گرفتن و من آستین

 .رفتهام سیاهی میاش سر گیجه داشتم و چشماز تخت پایین اومدم، کمی اول

 خاله: لیدا جان! مشکلی نداری؟ 

 .اش خوب نباشهاون حالنه خاله من خوبم! شما برین پیش لیام، فکر کنم  -
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 :خندی زد و گفتخاله تک

 .حتماً تا حاال پس افتاده -

ام توی هم  هام از شدت سرگیجهکه خاله از اتاق خارج شد، اخملبخندی زدم و بعد این

 .رفت و با تکیه به دیوار، اتاق رو ترک کردم 

 .اومدشون، راه میکرد تا حرکت کنه و لیام با رنگی پریده! کشون کخاله به لیام کمک می

 :شون رفتم و گفتمنگران سمت

 لیام! خوبی؟  -

 :سرش رو به نفی به باال پرتاب کرد که گفتم

 .ای چیزی بیارممیوهخاله من میرم آب -

گیرم میام، تو هم  انار میها بشینین. من میرم یک آبخاله: نه تو پیش لیام، روی صندلی

 .خون دادی عزیزم

د کردم و خاله به لیام کمک کرد تا روی صندلی بشینه و من هم  اش رو تایی با سر حرف

هاش رو بسته بود و به دیوار تکیه زده بود، هنوز  اش نشستم. چشمروی صندلی کناری

 .ای رو جای سوراخ آمپول نگه داشته بوداش پنبهاش باال زده و با دست دیگهآستین لباس

 .اش خشک شد ول کن اون پنبه رو، خون -

 :لیام توی هم رفت و گفت  قیافه

اش رو نیار! چند بار توی اتاق خواستم باال بیارم که آخر سرم داد کشیدن و اون مایع  اسم -

 .قرمز رو از من گرفتن

 .هوف! باالخره تموم شد، دیگه الزم نیست نگران آزمایش دادن باشی -

 :ای گفتگونهلیام نگاهم کرد و با ذوق بچه

 همه، زن و شوهر بشیم؟میگم یعنی قراره مثل  -

 .خندیدم و با ذوق جواب دادم

 !آره -
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 :لبخندش ماسید و گفت 

 .اش تا میدون میر بازهیک کم حیا داشته باش دختر! نیش -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !شناسیچرا باید خجالت بکشم؟ خوبه من رو می -

 :لبخند کجی زد و سرش رو با تاسفی تکون داد و گفت

 !روزگار من رو با تو به خیر بگذرونهخدا  -

ام بشه، وگرنه  کرد نزدیکهم بخواد، به خاطره تو کسی جرئت نمیایش! خیلی دلت -

 !خاستگار داشتم فت و فراوون

 :لیام با اخم گفت

 !ات بشن کنن نزدیکخیلی غلط می -

 !خیلی خوب بابا، جوگیر نشو  -

اش گرفتم و با  مد که مشتاق لیوان رو از دستمون اوانار، سمت خاله با دو لیوان بزرگ آب

انار سرحالم کرد و سر، سمت لیام چرخوندم    تشکری، نی رو داخل دهنم بردم. ترشی آب

 :و گفتم

 !ست نه؟خوشمزه -

  جرعه، نیم  انار، سرش رو به تایید تکون داد و نیم  لیام با چهره تو هم رفته از ترشی آب

 .خوردانارش رو می جرعه آب

ها برای چند  مون بهتر شد، همراه خاله از آزمایشگاه خارج شدیم و جوابکه حالبعد این

 .روز دیگه آماده میشد

مون رو از  های آزمایشعلی جواب چند روزی گذشت و قرار بود امروز، عمو حسین

قدر اضطراب گرفته بودم که به شیدا پناه آوردم و سر صبحی به  آزمایشگاه بگیره. این

دهان نیمه باز    هام نشسته بود و باآلود پای حرفشون رفتم. بیچاره شیدا خوابخونه
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کرد و اجباراً  های من دوباره چشم باز میجیغ کردن نشسته، هی چرت میزد؛ ولی با جیغ

 .سپردهام میگوش به حرف

 .ها خواستم برمساعت حدودهای یازده بود که از خونه شیدا این

 .تو هم بیا دیگه -

تر از تو که پیدا  خیالقدر استرس داری؟ بینه عزیزم! نمیشه، کار دارم. خب تو چرا این -

نمیشد، قوم و خویشین و مشکلی هم محض حرف پیدا نمیشه. نترس بابا! لیام اول و  

 !آخرش بیخ خودتِ

 .شوره دارم؛ ولی خب باشه من میرم دونم چرا از دیشب دلنمی -

 .هاخبرم کنی -

 .، خداحافظ باشه باشه -

 .خداحافظ -

 .رسیدم! جیغ زدموقت نمیبا دو به سمت خونه دوییدم؛ اما ای کاش که هیچ

 !کنی؟کار میعمو داری چی -

اش رو به ما کرده و بود و  کردن و بابا، عصبی پشتخاله و مامان گوشه حیاط گریه می

ن شده بود، نگاه  علی، غرق خو آقاجون خیره خیره به لیامی که زیر لگدهای عمو حسین

 ...کرد و لیام می

علی   ریخت و داد میزد و از جیغ من، عمو حسیناش خون بیرون میبیچاره از دماغ و دهن

هاش توی هم رفت و چنان بهم تشر زد که  مکثی کرد و بابا به سمتم چرخید. ناگهان اخم

 .چهار دست و پا به طرف اتاقم دوییدم

 !گمشو برو اتاقت  -

نداشت نه حرفی بزنه و نه چیزی بگه، من هم که از ترس مثل چی! به  کس جرئت  هیچ

 .سوراخ موشم پناه آوردم

اش بودم و از ل*ب پنجره که  اش میزد؟ نگرانطوری کتکیعنی چی شده بود که عمو این
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 .گرشون بودمبه حیاط دید داشت، نظاره

 :وقتی دیدم آقاجون صداش رو باال برد و گفت

 !ه اسم لیام ندارمای بمن دیگه نوه -

و عمو از گوش لیام گرفته و لگدی بهش زد که لیام تلوخوران تو کوچه افتاد، نتونستم  

 .تر از این موندن رو تحمل کنم و با گریه به حیاط دوییدمبیش

 !عمو! عمو -

 .بابا خشمناک سمتم چرخید

 مگه نگفتم اتاقت باش؟ -

 زنین؟اش میچرا... چرا کتککار کرده؟ هان؟ بابا! بابایی! مگه لیام چی -

کرد و به کل سوال خودم و بابام رو  های لیام، بد قلبم رو مچاله میصدای گریه و ناله

 .فراموش کردم

لیام: بابا باور کن من کاری نکردم)سرفه( به جون... به جون مامان من... کا)سرفه( کاری  

 !نکردم

 شو! حاال واسه من راه کج میری؟ عمو: خفه

در مثل میر غضب ایستاده بود. چند همسایه   کرد و عمو دمکوچه زار و التماس می  لیام توی

 :که مادر شیدا و مادر فرود هم بودن، تجمع یافتن و خاله با گریه گفت

 .زنیمام بیاد تو، بعداً درموردش حرف میعلی! بذار بچه حسین -

 !ه این قدر یک بچه رو زد جا چه خبره؟ خوبیت ندارعلی! اینمادر فرود: عه! آقا حسین

 .عمو فریاد زد

 !ست؟ این؟! این اگه بچه بود که... ال اله اهللاین بچه -

 !مامان: حاال شاید جواب اشتباه شده 

 :بابا با اخم گفت

کنی؟ مگه ندیدی؟ آزمایش  دار یک همچین پسری میچی داری هی طرفخانوم چی -
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خودش بود. آخه یک پسربچه چرا باید کالمیدیا)بیماری نظیر ایدز که ج*ن*س*ی است  

ها جذب میشن( داشته باشه؟ یک همچین پسری رو  و از راه تقابل ج*ن*س*ی، باکتری

 !باید زنده زنده کشت 

 چی هست؟  فهمیدم، یعنی چی که کالمیدیا؟ اصالً اون چیاصالً منظورشون رو نمی

 :هاش غم هم مشهود بود، گفتالی حرف آقاجون، با نفرت و غیض که ال به

اش پناه بده، میره پیش همون کسی  هیچ کس دیگه حق نداره این مایه ننگ رو به خونه -

 !علی اهلل! بندازش بیرون حسیناهلل! الالهکه... الاله

 .ا گریه، التماس کردخاله ب

 ام آخه کجا بره؟ جایی نداره! کجا بره آخه؟ بابا بچه -

اش، دیگه به فرزندی قبولت  آقاجون: نسرین! یا من یا بچه ناخلفت! اگه ببینم رفتی پیش

 !ندارم

 !خانعمو: غیر از اون، من اجازه نمیدم نعمان

 !لیام: بابا 

 !عمو: زهرمار! برو گمشو تا نکشتمت

شکسته به من نگاه کرد.   اش رو پاک کرد و دلدست، خون جاری شده از دماغشتلیام با پ 

شدن.  کردن و هیچ نزدیک لیام نمیگیری میهای همسایه به طرز عجیبی کنارههمه زن

اش رو گرفت و با نفرت، به لیام نگاه  فرود با غم به لیام نگاه کرد که مادرش ساعد دست

ها هم پخش و پال شدن؛  کم باقی همسایهمادرش رفت و کمکرد. فرود هم با اکراه همراه 

 .رسیدهاشون هنوزه به گوش میپچولی پچ

کردم، چرا آخه این اتفاق افتاده؟ وجه بدترش  باگریه به لیام که بهم زل زده بود، نگاه می

 !تونستم براش کاری بکنم این بود که نمی
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 !علی ام مریضِ! باید درمان بشه حسینخاله: آخه بچه

مون سوغاتی  اش رو هم، مایه ننگ! بره از همون کسی که این درد رو واسهعمو: راه درمان

 .آورده بگیره 

تر  تر و بیشداد کرد که بیش عمو در رو محکم بست که لیام از پشت در شروع به داد و بی

 .قلبم مچاله میشد

کنان( سمت اتاقم  )گریهغره بابا آقاجون، همه رو به داخل خونه فراخوند و من با چشم

 .دوییدم و روی تخت شروع کردم به جیغ کشیدن و ضجه زدن 

 !ترکیدمدرد دارم، وگرنه می ساعتی که گذشت دیدم نه! خوب نمیشم و نیاز به یک همنیم

 !الو؟ الو شیدا -

 :هقی کردم که شیدا با نگرانی و ترس گفتهق

 سر و صدای چی بود لیدا؟ چی شده؟  -

 !رو... لیام رو از خونه انداختن بیرون  شیدا لیام -

 .جا چرا؟! چرا آخه؟ اصالً صبر کن، خودم میام اون -

 .خداحافظی قطع کرد و من دوباره گریه کردن رو از سر گرفتم گوشی رو بی

زنان و با صورتی  خیلی زود، شیدا به خونه اومد و زودی هم خودش رو به اتاقم رسوند. نفس

 .اش انداختم که با گریه خودم رو توی بغلام کرد گر گرفته نگاه

 !لیامم رفت! زدنش -

 باش. بیا بهم تعریف کن ببینم چی شده؟ آروم باش عزیزم! آروم -

 .هام رو با سکسکه پاک کردم روی تخت نشستیم و من اشک

  زنن! بعد بابا گفت که لیام، کالمیاومدم خونه دیدم... دیدم دارن لیام بیچاره رو کتک می -

چی؟ یک چی بود! اَه یادم نمیاد. گفت اون رو داره و خیلی هم عصبی بود. آقاجون   چی

 .ام مریضِ! باید درمان بشهگفت بچهاش نداره و خاله میاش قبولگفت دیگه به عنوان نوه

 .اش کردمهایی پر شده، نگاهبا غصه و چشم
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 !شیدا! من بدون لیام طاقت نمیارم -

 :هاش توی هم رفت و گفتنگاهم کرد. کمی بعد اخم شیدا با تاسف و ناراحتی،

یاد بیاری بابات چی گفت؟ اسم اون بیماری کوفتی رو بگو تا تو گوگل   لیدا! سعی کن به -

 بزنیم، ببینیم چه بالیی سرمون نازل شده؟ 

 :هام پاک کردم و گفتمهام رو با پشت جفت دستاشک

 .قدر عمو و بقیه رو عصبی کرده بودها! باید بدونم چی بوده که اینراست میگی -

 خب؟  -

پوست لبم رو جوییدم و به مغزم فشار آوردم، کلمبیا؟ نچ! نه بابا اون نبود، کالمیا؟ نه  

 !هم نبود! پوف بس چی بود؟ آهان یادم اومداین

 !کالمیدیا! کالمیدیا  -

 مطمئنی؟  -

 .آره آره، همین بود، بزن -

 .ام رو باز کنمگوشیخب، پس یک دقیقه وایسا رمز  خیلی -

اش، رمز گوشی رو باز کرد و توی گوگل، اسم این  زدههای الکاش و ناخنهای تپلبا دست

 .جو کردوکوفتی رو جست

وقتی باال اومد و خوندیم، خون به مغزم نرسید و هوایی برای نفس کشیدن نبود. سرم انگار  

شیدا که از بهت دراومده بود، خودش  کرد که از درد و فشار، جیغ کشیدم و گرما پخش می

 .رو جلب من کرد و سعی داشت آرومم کنه

ها رو دیدم، با گریه  طولی نکشید که مامان و خاله خودشون رو به اتاقم رسوندن. تا اون

 .جیغ کشیدم

 !کنهدروغه! دروغه! دروغه! لیام من این کار رو نمی -

خورد و مامان روی تخت کنارم نشست و   خاله با گریه به دیوار تکیه زده، سمت زمین سر

لرزید و شیدا بغض  هام میکردم که شونهسعی داشت، آرومم کنه؛ اما من فقط گریه می
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 .کرد مون میکرده نگاه

 !حتی باورش هم برام سخت بود که لیام چنین کاری کرده باشه

 !مامان: آروم باش عزیز مادر! آروم باش گل من 

 !امبیچاره ام! بچهچهکار کنم؟ بخاله: آبجی چی

 .شیدا: ممکنه از راه دیگه هم بهش مبتال شده باشه

خاله با زاری گفت: مگه گوش میدن؟ میگن کسی توی این محل چنین مریضی نداشته که  

شناسه،  ها کسی رو نمیخویشهم که غیر این محل و قوم کسی بهش مبتال شده باشه، لیام

 !یم از توی اقوام هم چنین کسی رو ندار

 .اش باشهشیدا: ولی ممکنه احتمال

 !خاله: خدا کنه دخترم! خداکنه

 :ام، گفتمهای پف کردهام و چشمباصدای تو دماغی شده

 حاال کجا رفت؟  -

 :خاله روی پاهاش کوبید که مامان گفت

 .معلوم نیست -

 !دوباره گریه و گریه، عجب مکافاتی سرمون اومده بود

تماس کردن سراغ لیام برن، مردها گوش ندادن و من  تا شب خاله و مامان هرچی ال

زده، داخل اتاقم، خودم رو زندونی کرده بودم. در آخر خاله از هوش رفت که با کلی  ماتم

راز   اش آوردن. برای شب خونه آقاجون موندن و مامان همو وال و آب قند، به هوش هول

سپری کرد. هرچند تا دو شب  طور که شیدا، خواهرانه شب رو کنارم  خاله شد. همون

تر نتوست تحمل کنه و روی زمین، پایین تختم که تشک و مالفه بود، به خواب رفت و  بیش

 .من تا خود صبح چشم روی هم نذاشته بودم 

شون مشخص بود؛  دو روزی میشد از لیام خبری نبود و حتی آقایون هم نگرانی از چهره
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توجه به همه، صبح و شب  زدن و خاله بیمیولی به خاطره غرورشون هم که شده، حرفی ن

 .گشت و با عمو و آقاجون هم قهر بودبه دنبال لیام می

گشت  گیر میشد، اجباراً به خونه برمیهای غروب که زیادی دلاومد و نزدیکشیدا صبح می

 !موندمو من با دلی پر از غصه می

ا که توی حیاط روی تخته چوبی  تا شد که فرود، باالخره به خونه آقاجون اومد و من و شید

جا که لیام  اومد اینهایی معموالً میاش متعجب شدیم. آخه اون وقتنشسته بودیم، از دیدن

 .هم باشه

 !آه لیام! لیامم کجایی؟

 :شیدا اخم کرده گفت

 فرمایش؟  -

گرمون نباشه و مضطرب  فرود نگاهی به پنجره سالن انداخت، تا کسی از داخل خونه نظاره

 :گفت

 .از لیام حرف دارم -

 :من و شیدا، متعجب نگاهی به هم انداختیم و شیدا دوباره اخمو و شاکی گفت

 چه حرفی؟ اصالً با چه رویی؟ -

 :بی خیال سوال شیدا، نگران گفتم

 !چی فرود؟ بگو  -

 :هاش رو با زبون خیس کرد و گفتل*ب

 .خواد تو رو ببینهمی -

های سالن  بار من نگاهی به پنجرهی فرود ایستادم، اینرواز روی تخته پایین پریدم و روبه

 :مون گفتمانداختم و با مطمئن شدن از امنیت

 !کجاست؟ -

 خوای بری؟ شیدا: دیوونه شدی لیدا! نکنه می
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 :کمی دودل شدم که فرود گفت

 !حالش خوب نیست لیدا -

 .داش بابت اون بیماری کوفتی بوهام توی هم رفت و حتماً حال خرابیاخم

 کارم داره؟ چی -

 .دونم؛ ولی میخواد باهات حرف بزنهفرود: نمی

 :با کمی مکث گفتم

زنم  ای با شیدا از خونه میتونم بیام. چند ساعت دیگه به یک بهونهباشه؛ اما اآلن نمی -

 بیرون، فقط بگو کجاست؟ 

 .(...)فرود: توی پارک

جناب توی همین پارک دم    شیدا: واقعاً؟! نسترن جون بیچاره! که کل شهر رو گشت،

 .مون چتر کردنگوشی

 !هیس! بابا یواش متوجه میشن -

 .خوان دستگیر کننشیدا: انگار دزد رو می

 .ترهاش از جرم یک اعدامی هم سنگینگناهیفرود: بی

 .شیدا: خوبه تو هم! هی سنگ رفیقت رو به سینه بزن

 :فرود هیچی نگفت و من گفتم

 هست؟ ای هم خب حرف دیگه -

 .فرود: نه

 .شیدا: پس یااهلل

 .اش رو از روی شیدا گرفته به بیرون رفتمون کرد و در آخر نگاهفرود غمگین نگاه

 :روی تخته چوبی ولو شدم و گفتم

 !اش هست، شیدا دلم خیلی تنگ -

ها! سرسنگین باش باهاش و اصالً  اش، خودت رو رسوا نکنیشیدا: یک وقت رفتی پیش
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 .اش هستیم رش بودی، تا یک وقت فکر نکنه ما طرفقرانشون ندی بی

 شیدا چی داری میگی؟ -

 .ها باشه، باید هر احتمالی رو حدس زددارم میگم ممکنه حق با آقاجونت این -

 .هام توی هم رفتاخم

اش به من مانع از این  طور نیست، لیام اهل این کارها نیست و عشقاصالً هم این -

ای این بیماری رو گرفته، اصالً از کجا معلوم  اً از یک راه دیگهها میشه. حتم آبروییبی

 اش درست بوده باشه؟ آزمایش

 کار هست که، میگم خودت نباش، یکم خودت رو بگیر، حله؟  من که نمیگم گناه -

 :زده گفتم غم

اش بکنم و از  خوام بغلش کنم و )حرصی ادامه دادم(بعدش اون موهاش رو از کلهمی -

 !اش کنمآویزونهاش گوش

 !آه انشاءاهلل که حل میشه -

 !انشاءاهلل -

قدر اهالی خونه  که حال و هوام بهتر بشه، با شیدا از خونه بیرون زدیم. البته اینبه بهونه این

 .شون مهم نبودهم ریخته بودن که زیاد هم واسه به

پارک کودک    های کوچیکی تویکردیم. بچهسرش حرکت می فرود راهنمامون بود و پشت

 .کردن و سروصداهاشون، روی اعصابم بودبازی می

 :باالخره فرود گفت

 .جا باشین تا بیاد همین -

 شیدا: مگه کجا رفته؟ 

 .شوییِفرود: بهش تک زدم، پیم داده دست

 .کوبیدم و منتظر لیام بودمدار، روی زمین می  ام رو تیکپاشنه کفش
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 .سالم -

هم ریخته و   اش چرخیدیم و من قیافه بهبه سمت اشنواز؛ ولی خستهباصدای خوش

 .های پف کرده که معلوم بود از گریه به این ریخت دراومده، دیدمچشم

 :اش رو صدا زدم که اون هم گرفته گفتبابغض اسم

 . ...لیدا! تو که باور نداری من -

 :اش رو ادامه نداد و من با گریه گفتمحرف

 !جوری بهش مبتال میشی؟ لیام چی هست؟ چهات اصالًفهمی بیماریلیام می -

 :های لیام هم پر و خالی شد و سمتم اومد، گفتچشم

کار رو، آه! حتی شرمم میاد بهش  به جون خودت که برام عزیزی قسم لیدا! من، من اون -

 !فکر کنم. باور کن من کاری نکردم لیدا! الاقل تو باورم داشته باش

 .گیرههستن، نسترن جون هم سراغت رو می دستت شاکی ها خیلی ازشیدا: آقاجون این

 .لیام داد زد

برام مهم نیستن، هیچ کدوم! )ملتمس(فقط... فقط تو لیدا باورم داشته باش، خواهش   -

 !کنم می

های قلبم،  مه اش، لحن صداش همه و همه سستم کرده بود؛ اما یک چیزی اون تهالتماس

 .داددرصدی نشونم میداد و احتمالی یک هشدار می

 .ثابت کن بهم -

 .اش زد و ناباور ل*ب زدخشک

 چی؟  -

 :سرد و جدی گفتم

بهم ثابت کن که تو اون کاره نیستی!)باگریه(بهم ثابت کن تمام اون ریش سفیدهای خونه   -

کنم تا برت  کنن. اون وقت، اون وقت خودم آقاجون و همه رو راضی میو محل، اشتباه می

 .ان بشی گردونن و درم
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 :لیام با غمی که دلم رو به آتیش کشوند، گفت

بهم اعتماد نداری لیدا؟! منم لیام! لیدا چی داری میگی؟ آخه المصب چه طوری ثابت کنم؟   -

 !ام این بود تو باورم دارینه جایی واسه موندن دارم، نه مرگی واسه مردن! تنها دل خوشی

که زده بودم، پشیمون بشم؛ اما وقتی   اش زیادی سنگین بود و باعث شد از حرفیحرف

مونه که توی بسترت گم شده  حتی یک صدم درصد هم شک داشته باشی، مثل سوزنی می

 .باشه

 .رو به شیدا کردم و من تحمل غم نگاه لیام رو نداشتم

 .بهترِ بریم تا دیر نشده -

ن حال نزار لیام،  جا با دیدشیدا که از قبل هی جلز و ولز داشت خودم رو سنگین بگیرم، این

خورد رو  زده اسمم رو صدا زد و اون، غمی رو که مثل زالو خونم رو می وا رفته بود و غم

 :کرد. واسه همین با جیغ گفتمدرک نمی

 !میای یا نه؟ -

 :ای خورد و لیام متحیر گفتشیدا یکه

 !خوای بری لیدا؟می -

بکنم و متاسفانه این عصبانیت   تونستم کاری برای لیاماز دست خودم حرصی بودم که نمی

 .رو روی لیام خالی کردم، داد زدم 

جا، کلی بهونه و  توقع نداری که باالسرت شب رو صبح کنم؟ تا حاال هم که اومدم این -

 !دروغ تراشیدم... بیا بریم شیدا

لحظه قطره اشکی از   توجه پشت به اون کردم که همونلیام باره دیگه صدام زد و من بی

 .کنان دنبالم دوییدها فاصله گرفتم که شیدا، هلککید و سریع از بچهچشمم چ

ها قرار نداشتیم، دو خم شدم و با صدا  همین که از خیابون رد شدیم و دیگه در دیدرس اون

 :خور، گفتهام رو گرفت و دلشروع کردم به گریه کردن که شیدا شونه

گ باشی که! دلم براش کباب شد!  بابا من گفتم سنگین باش؛ ولی نه در حد صخره سن -
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 !چاره بهت پناه آوردطوری حرف بزنی؟ بیچطوری دلت اومد باهاش اون

 .جیغ زدم که توجه چند نفر جلب ما شد

اش که برام دنیاست! نتونستم، تاب  کشم؟ به جونبس کن! بس کن! خودم کم می -

 !مجبور فهمی؟ اش رو ببینم و دم نزنم! مجبور بودم مینیاوردم غم نگاه

 :وار گفتام کرد و سعی در آروم کردنم داشت. زیر گوشم زمزمهشیدا با نگرانی نگاه

آروم باش عزیزم! آروم باش. اصالً من غلط کردم! تو ببخش. درکت نکردم، ببخشید   -

 .عزیزم! حاال آروم باش

 :من رو از خودش جدا کرد و مهربون گفت

علی   گردونه، آقا حسینهست و برش می  اشآقاجونت هرچی هم سخت باشه لیام نوه -

هم هر چه قدر تو گوش لیام زده باشه، باز هم یک پدر! درضمن خاله نسترن و مادرت هم  

 کنن. تو نگران نباش قربونت بشم! باشه؟ هر طور شده پیداش می

 :ای کردم و گفتمسکسکه

 را... ست می... میگی؟  -

 !گذرهآره معلومه، این روزهام می -

 !کنه چون من دیگه کم آوردمخدا  -

کنان به خونه برگشتیم و چون ظهر شده بود، شیدا هم از من خداحافظی کرد و  با شیدا کرخ

 .تنهایی به اتاقم پناه آوردم

خواستم  کردم و میقراری میتر بیاون روز هم گذشت و من چون لیام رو دیده بودم، بیش

زدم! اَه ل*ع*ن*ت به منی که  و بهش نمیها روقت اون حرفاآلن کنارش باشم. کاش هیچ

 !دونم چی بگم و کی بگم؟نمی

جیغ خاله از خواب پریدم. سر و صدا از توی حیاط بود و مستقیم نگاهم مثل   باصدای جیغ

 .همیشه روی ساعت افتاد، ده و نیم بود 
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 .هم دیر از خواب بیدار شده بودم  چون دیشب دیر وقت خوابیده بودم، برای همین

همون سر و وضع آشفته، از اتاقم بیرون شدم و خودم رو به حیاط رسوندم؛ ولی تا عمو  با 

علی رو دیدم، راه اومده رو برگشتم و دوباره به اتاقم رفتم. بعد لباس عوض کردن   حسین

 .گاهی، دوباره به حیاط برگشتمو کارهای صبح

اش کنه. یک  آروم خاله روی زمین وسط حیاط نشسته بود و مامان کنارش، سعی داشت 

 .ای هم داخل حیاط بود و الباقی اهل خونه هم توی حیاط بودنآقای غریبه

  گناهِ! بابا دیدی؟ حاال هی حکم بده!)جیغ زد( حسینخاله: دیدین؟ دیدین گفتم پسرم بی

علی اآلن گل پسرم کجاست؟ هان؟! هان؟! حرف بزن دیگه! خوب داشتی پسرکم رو زیر  

تقصیر  حاال سرت رو انداختی پایین؟ آخ! آبجی آخ! دیدی لیامم بیکردی! پاهات له می

ها که بود؟ دیدی گل پسرم ناحق کتک خورد؟ بهش افترا زدن آبجی! همین شوهرت چه

خدا!  کشی؟ چی شد؟ ایزنی؟ هوار نمیبه پسرکم نگفت! چیه آقا حامد؟ دیگه داد نمی

 ام کو؟ لیام مادر کو؟بچه

 .اد که مامان رو به بابا و عمو داد زدهاش به لرزه افت و شونه

اش دیگه! شرم بر شما که فقط  کشین؟ برین دنبالچی هی وایسادین زمین رو میخ می -

 گناه باشه؟ چاره بیبلدین زور بازو نشون بدین. حتی یک درصد هم احتمال ندادین بچه بی

 :آقاجون با اخم گفت

کنن، این همه  شوهرهاتون میرن لیام رو پیدا میخوب آروم باش دیگه دختر! اآلن خیلی -

 .قشقرغ الزم نیست

خوای عاقم کنی یا نه؛ )جیغ زد(  خاله: من تا لیامم رو سالم نبینم، آروم نمیشم بابا! حاال می

 !خوامام رو میولی من بچه

 .هاست تونه بره که، توی همین محلعمو: باشه باشه، خانوم آروم باش. جایی دوری نمی

 .ه طوری که باخودش زمزمه کنه نالید خال

 !ست طفلکمخوابیده؟ چند روزه گشنهها کجا میلیامم شب -
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طور   اش خالی نیست. همیندونست فرود با لیام در ارتباطه و هرچی باشه شکمخاله که نمی

گفتم،  خبر هم نداشتن من هم باهاش در ارتباط بودم؛ ولی هیچ کدوم مهم نبود و باید می

 جاست؟ لیام ک 

 !دونم لیام کجاستمن می -

 :هاشون گفتمخیال نگاهخاله با امید و الباقی متعجب نگاهم کردن که بی

 .جاست  تو پارک همین -

 :خاله با هول و وال گفت

 .خب... خب پس بریم، بریم، بریم -

 .جا باش خانوم! من میرم عمو: شما همین

 .خاله عصبی بهش توپید

مون کافیه! خودم میرم دنبال  وب هوای پسرت رو داشتی، واسهالزم نکرده! همین که خ -

 .امبچه

و زودی چادرش رو که خاکی شده بود رو روی سرش انداخت و از در بیرون رفت که عمو  

 .اش از در خارج شدهم به دنبال

شون بره و تندی هم به  مامان هم سراسیمه به خونه رفت تا چادرش رو برداره و به دنبال

 :رفت، گفتمزمان که سمت در مید و همحیاط اوم

 .هم بیام مامان! پس صبر کن من -

 :اش رو نشونم داد و گفتبابا، اخمو رو به من انگشت اشاره

 !شما باش، باید برام توضیح بدی خانوم -

که آقاجون  ل*ب گزیدم و به رفتن بابا که اون هم حیاط رو ترک کرد، نگاه کردم. قبل این

 .بیخم کنه، زودی به داخل خونه رفتم تا به شیدا زنگ بزنم و خبرش کنم حرفی بزنه و تو

ساعت زمان برد تا در به صدا در اومد و من با دو، سمت در دوییدم و    شاید حدود یک و نیم

تنگی و شادی  در رو که باز کردم، لیام رو دیدم که خاله کنارش، باگریه که حتماً از سر دل
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 .انگار میزدرفت و گاهی هم غر به حال آقایون سهلمی اشبود، زیرلب قربون صدقه

اش  در رو تا ته باز کردم و کنار رفتم که داخل شدن و با غوغایی که شد، آقاجون از خونه

 .کرداش میتنگی و ندامتِ اخفا نگاهبیرون اومد و باغرور؛ ولی دل

و هنوز گیج بودم که  لیام اخم کرده وسرش پایین بود. لبخند گل و گشادی به ل*ب داشتم 

 گناهی لیام بردن؟ چی شده که پی به بی

 :رنگ گفت آقاجون و غرورش بود! دستش رو دراز کرد که خاله با لبخندی کم

 .برو پسرم برو، دست آقاجونت رو ببوس تا این قضیه تموم بشه -

 .طور اخمو و سرافکنده سمت آقاجون رفت لیام همون

تی آقاجون هم با اون همه غرورش از سر شرم حرفی نزد و  نه عمو حرفی میزد و نه بابا، ح

 !واقعاً این چند روزه در حق لیام ظلم شده بود

خوب بود دایی نعیم با زنش چند روزی به خونه پدری زنش که اصفهان بود رفته بود  

علی   کاری عمو حسینوگرنه، غیرت و تعصبی که اون داشت دیگه واویال! نیازی به کتک

 !داد اش میدایی درسته قورت  دیگه نبود،

همه توی سالن نشسته بودیم و خاله کنج دل پسرش نشسته بود و من چهارچشمی  

 .ام پی لیام بود که هنوز هم عبوس و توی فکر بودحواس

همه مشغول حرف زدن بودن و انگار نه انگار لیام این چند روزه خونه نبود و چه بالها  

 .آور، خالص بشن تر از اون جو خفقانخواستن زودسرش نیومده! شاید می

 .شدهاش باز نمیلحظه هم اخم اش شد، یکلیام از جا برخاست که توجه همه جلب

 .امخوام برم خونه خستهمی -

 .خاله: برو مادر برو، یک دوش هم بگیر و راحت بخواب

اش سریع  فتنزیر، سرش رو تکونی داد و خداحافظی با اکراه به جمع کرد. بعد ر لیام سر به

 .ش دوییدماز خونه بیرون زدم و به دنباله
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 !لیام! لیام -

روش   زنان رو بههام افزودم و نفسلیام صبر کرد؛ ولی سمتم برنگشت و من به سرعت قدم

 !تنگی و عشق  اش کردم، نگاهی با کلی از آوای دلایستادم. خیره نگاه

 :حوصله گفتبی

 چیه لیدا؟  -

 خوری؟ از من دل -

 :ام کرد و سپس پوزخندی زد و گفتزده نگاه خور و غمل دلاو

 .اش خیلی چیزها برام روشن شد نه؛ اما عوض  -

 چی؟  -

 .دوباره پوزخندی زد و بدون جواب دادن به سوالم از حیاط بیرون شد

کردم، بد کردم و  اش می. دوباره راضیاش نگاه کردمسمت در چرخیدم و به جای خالی

 !کنم اش میبهم نیاز داشت، دلش رو شکستم؛ اما دوباره بازسازیزمانی که 

 .خاله و عمو هم چند ساعتی موندن و بعد با خداحافظی از خونه بیرون رفتن

 .کردم که در با ضرب باز شدداخل اتاقم بودم و بالشت زیر سرم رو مرتب می

 !بابا -

 .سرش وارد شد  هاش داخل هم بودن و مامان پشتاخم

 شنویم لیدا خانوم؟ خب می بابا:

 .زیر شدم که بابا توپید ل*ب گزیدم و سر به

 !خبر رفتی پیش لیام؟ هان؟جوابم رو بده لیدا! چرا بی -

 :با بغض گفتم

 !باب... بابا  -

اش رو  بابا: هیس! فقط جواب بده همین، چرا بدون اجازه ما لیام رو دیدی؟ مگه دیدن

 قدغن نکرده بودم؟ 
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 !ام بی گناه و پاک بودد! حاال خوبه خواهرزاده بیچارهمامان: وا! حام

 .راستی چی شد؟ به من هم بگین -

 .غره رفتبابا چشم

 !شما هنوز جوابم رو ندادی خانوم -

اش  دونستم شما حاال حاالها باید دنبالاش نگاه کن. اگه من نمیعه! بابا! از دید مثبت -

 !گشتین، هوممی

خیر شد! باید فردا درمورد   حاال خدا رو شکر همه چی ختم به ام،مامان: راست میگه بچه

  دونن چی پیش اومده و همینعقد و عروسی حرف بزنیم، خوبیت نداره! هنوز اقوام نمی

 !خبر بمونن بهترهطور بی

 ...بخیری بهم گفت و من  بابا پوفی کشید و کالفه از اتاق خارج شد، مامان هم شب

خواستم از خوشحالی سوت بزنم و فردا تاریخ عقد رو مشخص  ! میتوی دلم انگار ولوله بود

شدیم؛ ولی قبلش من یک وظیفه خیلی مهم  کردن و من و لیام برای همیشه مال هم میمی

 .که فردا برسه، من دل لیام رو نرم کنمداشتم. باید تا قبل این

خواست و واسه  میاش رو ن اصالً تاب دل چرکین شده لیام رو نداشتم. دلم اون غم نگاه

ام رو برداشتم و بهش زنگ زدم که بعد چند بوق صدای زنی پیچید که اجباراً  همین، گوشی

 .دوباره تماس رو گرفتم که مثل قبل جوابم رو نداد، پس بهش پیم دادم

 بیداری؟  -

- ... 

 قهری دیگه؟  -

- ... 

 !لیام! ببخشید -

- ... 

 .ن هم سخت بودلیامم! من اشتباه کردم، باور کن واسه م -

 .باالخره جواب داد 
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 تر از من؟ سخت -

 !سالم -

خوام بخوابم، چند روزی که قشنگ توی  علیک، حاال چرا پیم دادی؟ کاری داری؟ می -

آلود و  قدر آرامش بهم داده شده که همیشه خوابها بودم، اینآغوش پرمهر بعضی

 !ام خسته

 .اش رو گرفتمکنایه حرف

 . ...ن، باور کن من بهت اعتماد دارم؛ ولی خودت رو بذار جای م  -

 چرا ادامه نمیدی؟ ولی چی؟ شک کردی بهم دیگه نه؟  -

- ... 

 !دیگه مطمئنن، فکر کنم ما به اندازه کافی عاشق نیستیمها اعتماد دارن، از همعاشق -

 .اول از حرفش متعجب شدم و سپس با ترسی، تایپ کردم

 !خیلی دوسِت دارملیام! این چه حرفیه؟ باور کن من   -

- ... 

خوان درمورد تاریخ عقد و عروسی حرف بزنن، بیا تمومش  ها فردا میلیام مامان این -

 .کنیم دیگه

زدم، اون حق  جوابی نداد که آهی کشیدم و به پهلو چرخیدم. فردا هم باهاش حرف می

 !داشت از من ناراحت باشه، خیلی

جا اومدن تا در حضورش، تاریخ رو معین کنن.  صبحی به دستور آقاجون، خاله و عمو به این

جوییدم،  در گوش وایساده بودم و ناخن می بزرگترها توی سالن نشسته بودن و من پشت

 !ببینم چی پیش میاد؟ خیلی استرس داشتم 

 .گذروندلیام هم نیومده بود و حتماً با فرود وقت می

ین جاش هم صدای اقوام  آقاجون: خب دیگه به نظرم زیادی وقت تلف کردیم. تا هم

 .گیریم؟ به نظرم هرچی زودتر انجام بشه بهتر هستدراومده که چرا مراسم رو نمی
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 .خان! من حرفی ندارم، هر چی شما بگید عمو: حق با شماست نعمان

 .طور بابا: من هم همین

 .کردم تا که صدای خاله اومدل*ب پایینم رو گزیدم و زیر زیرکی ذوق می

 .لحظه! من مخالف این وصلتم لحظه! یک خاله: یک

 !زده گوشم رو از در کندم و به در بسته نگاه کردم، چی چی؟خشک

 عمو: نسترن چی داری میگی؟ 

 .خاله: شنیدین که، من با این وصلت اصالً موافق نیستم

 .مامان: وا نسترن! این دو بچه از اول هم مال هم بودن 

 دفعه ساز مخالف زدی؟  شد یک آقاجون: دلیل مخالفتت چیه نسترن؟ چی

آوره! بعد   اهلل! حرفش هم شرم خاله: معلوم نیست؟ همین آقا به پسرم افترا زد که... ال اله

 من پسرم رو بدم دست کسایی که اصالً بهش اعتماد ندارن؟ 

دونی که حامد پشیمونِ، در ضمن وقتی اون جواب رو  مامان: نسترن خودت هم خوب می

خواست دختر بده و توقع نداشتی با خوندن  اش دیگه! نا سالمتی میتدید، مردِ و غیر

 جواب اون برگه، آروم باشه؟ 

ها اشتباه  گفت جواباومد و نمیخوای بگی اگه اون مردی نمیخاله: واه واه آبجی! یعنی می

 !خوابید؟ این حرفت واقعاً بهم برخوردشده، حاال حاالها باید پسرم تو کوچه خیابون می

 !هاام بابت اون حرفا: نسرین خانوم! من واقعاً شرمندهباب

 :عمو بین حرف بابا گفت

خان! تاریخ رو    حاال خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت، بس کن نسترن، بذار نعمان -

 .تر از این تو دهن مردم حرف بذاریممشخص کنن. خوب نیست بیش

ام توی پارک  بگن؟ وقتی بچه بیچاره خوانخاله: اصالً برام مهم نیست که مردم چی چی می

دفعه   گرفتن که یککرد، مگه همین مردم کاری انجام دادن؟ هنوز کناره میکز می

 !خودشون به اون بیماری مبتال نشن
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 !مامان: نسترن 

 .خاله بین حرف مامان پرید

آبجی دخترت برام عزیزه درست؛ ولی باور کن دلم رضا نیست پسرم رو به کسایی   -

 .که اگه دو روز دیگه اتفاقی بیوفته، باز یقه پسرک بیچاره من رو بگیرن بسپرم

که رسوا نشم، فوری از در فاصله گرفتم و سمت خونه  به گلوم چنگ زدم و برای این

 .خودمون دوییدم و زودی خودم رو به اتاق رسوندم

هق   با هقپرسی شماره شیدا رو گرفتم و اون بعد چند بوق جواب داد، بدون سالم احوال

 :گفتم

 !شیدا! شیدا  -

 :ترسیده گفت

 کنی؟لیدا خوبی؟ چی شده؟ چرا داری گریه می -

 !شیدا -

 !ای درد! بگو چی شده نصف جونم کردی  -

 !مون لیام، لیام! خاله مخالفِ با ازدواج -

 !یا خدا! چرا؟  -

... راضی نیست  خور شده وهای بابا دلمیگه به خاطره... او... اون آزمایش و حرف... حرف -

 !میرملیام رو به من بده! شیدا من بی لیام می

 !آروم باش! آروم باش  -

 !گیرن! حتی خودش هم باهام قهره چطوری آخه؟ هان؟ چطو... ری؟! لیام رو از من می -

غلط کرده پسره احمق! البد وقتی مامانش این حرف رو زد، بشکن زده و هیچی نگفته   -

 آره؟

 .الً نیومدهنچ، او... اون اص -
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ست  جا؟ باید باشم چون قراره شاهین از باشگاه بیاد، بچه گشنهخوای بیای اینپوف! می -

 .چیزی نداره بخوره، مامان هم نیست باید خونه باشم 

 !خواد فقط... گریه... کنم! مزاحمت نمیشمنه دلم می -

 !آه -

 !خدا...حافظ -

 .خداحافظ -

 !روی تخت دراز کشیدم و بنای گریه گوشی رو گذاشتم روی عسلی و به شکم 

هام رو باز کردم. مامان گرفته  کسی موهام رو از روی صورتم کنار زد که آروم الی چشم

های بازم رو دید، لبخند تلخی زد. آب دهنم رو قورت دادم و با  کرد و تا چشمنگاهم می

 .هام روی تخت نشستمتکیه به دست

 !مامان -

 !جونم دختر قشنگم؟ -

 له مخالفِ نه؟ خا -

 .لبخندش وسعت گرفت 

 بازهم گوش وایسادی؟ -

 .نالیدم 

 .مامان بگو -

 :آهی کشید و بعد مکثی گفت

اش بد کردیم، گرگ زمونه به دختر، پسری کاری نداره و  خواهرکم حق داره! ما با بچه -

 .دره فقط می

 :به گریه افتادم و گفتم

 !پس مخالفِ -
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 .مامان ادامه داد

زنه، واسه همین با  اش حرف میدونستیم نسرین از روی احساسخوب میولی ما هم  -

 .اش کردیم از خر شیطون بیاد پایینکمی بگو مگو کردن راضی

 .هام رو پاک کردملبخندی زدم و اشک

 راست میگی مامان؟  -

معلومه عزیزدل مامان! تازه خود نسرین هم همچین مخالف نبود، چون زودی کوتاه   -

 !است بگه شیر زن پشت پسرشِاومد، فقط خو

 .خندی زدمتک

 !مردموای مامان! داشتم می -

 .اخم مصنوعی کرد

 !طوری که تو میگی، یعنی ما رفتیم خاستگاری دیگهدختر کمی باید ناز داشته باشه. این -

 :خندیدم و گفتم

 !مامان -

 هوم؟  -

 کار کنم؟ خوره! چیلیام هنوز از من دل -

 تونه نه؟ هام ادامه داد(دختر مامان میدست بیاری )خیره به چشمآه! باید دلش رو به  -

 :زده گفتم لبخندی زدم و سرم رو به تایید تکون دادم، بعد مکثی هیجان

 حاال کی هست؟  -

 چی؟  -

 :سرم رو زیر انداختم و از پایین نگاهش کردم که خندید و گفت

خوان  علی هم می م، بابات و حسینکنی آدم نمیشی تو! آه! دو روز دیگه مراسم رو برپا می -

 .ها رو ردیف کننکارت

 توی فکر فرو رفتم و ل*ب جوییدم، رفتنی شدم؟
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ها رو دادم  مامان کمی موند و بعد از اتاق خارج شد. واسه شیدا دوباره زنگ زدم و گزارش

اش داده بودم و بعد باخنده از هم خداحافظی  ام کرد. چون دقکه حرصی، چند فحش حواله

بینی شده بود، همین چندی پیش زار  کردیم. این روزهام خیلی عجیب و غیر قابل پیش

 ...زدم و حاال می

 .شام رو که خوردیم، من به اتاقم رفتم و دوباره به لیام پیام دادم

 .ات رو جواب بده لطفاًخوام باهات حرف بزنم، گوشیسالم می -

 .ی اصرارم موندممنتظر موندم که دیدم جوابی نیومد و مصرانه پا

 زنم خب؟ لیام! جواب بده دیگه؟ زنگ می -

روی اسمش کلیک کردم و گوشی بوق خورد؛ ولی زود هم از دسترس خارج شد. عصبی  

 .شدم و پیام دادم 

 خوای هنوز قهر باشی؟ فردا عقدمونه؟ میدونی پسلج نکن دیگه لیام! هیچ می -

- ... 

 !بابا من که عذرخواهی کردم -

- ... 

 !! اصالً فدای سرم که جواب نمیدی، ایشپوف

ام این  روی تختم دراز کشیدم و راحت و آسوده به خواب رفتم؛ ولی گفته بودم که زندگی

 !بینی بوداواخر غیر قابل پیش

نوشتیم و من از دیشب دیگه  ها میها رو روی پاکتفردا خونه آقاجون اسم و نشون مهمون

 .کرداش مییادی مسخرهبه لیام پیام ندادم، دیگه داشت ز

بار هم لیام رو ندیدم. دلم هم براش تنگ    اون روز با گیر و دارهای ما گذشت و من یک

کنه،  ها قهر میخواستم بهش پیامی بدم. پسره سه نقطه! مثل بچهشده بود؛ ولی بازهم نمی

 !حاال خوبه قراره مرد زندگی من، این بشه! پوف

 ...گونه به خواب رفتم، چونآرامش و ذوق بچه اون شب آخرین شبی بود که من با
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صبحی حدودهای نه بود که بیدار شدم. متعجب بودم، ساعت شروع مراسم چهار عصر بود،  

 !پس چرا مامان بیدارم نکرده بود؟

 !هامونم، بیدارم کنیخوبه بهش گفتم من خواب می

ه انجام دادم، سمت سالن  زودی از تخت پایین پریدم و به روشویی رفتم. کارهای اولیه رو ک

 !جاها ندیدم، البد خونه آقاجون دیگهو آشپزخونه رفتم که مامان رو اصالً اون

زدم، تا زودتر به آرایشگاه بریم.  رفتم مامان رو صدا میوقت صبحانه خوردن نبود و باید می

 !هاش حرصی بودم انگاریاز این همه سهل

باز بود و واسه همین سرکی   کردم. در سالن نیمهبه حیاط رفتم و سمت خونه آقاجون پا تند  

 !به داخل کشیدم، کسی نبود

 .داخل رفتم و صدام رو باال بردم

 !مامان! آقاجون -

تر به من رسیدگی کنن،  کدوم جوابی بهم ندادن، کمی نگران شدم و اآلن که باید بیشهیچ

 !شون زده؟! پوف! پوفدفعه غیب  چرا همگی یک

تا بیرون برم. چون احتمال داشت خونه خاله رفته باشن و پس من هم باید  گرد کردم عقب

 .رفتم، انگار نه انگار مثالً عروس بودمجا میبه اون

تا برگشتم چشمم به کاغذی که طرف سفیدش رو بود، خورد و کنارش عکس دختری  

 !ساله؛ ولی زیبانسبتاً بیست

رداشتم. روی زانوهام نشستم و کاغذ  هام از تعجب توی هم رفت و سمت کاغذ قدم باخم

 !رو برداشتم و خطوط نامه رو تک به تک خوندم که ترک روی ترک قلبم شد 

دونستم که  دونم حتماً از دستم خیلی حرصی و عصبانی هستین؛ ولی این رو هم میسالم می)

دم،  کردین. این چند روزی که بیرون از خونه بوگفتم، باهام مخالفت میاگه بهتون هم می

خواستم و به خاطره اجبارهای شما یک حس  خیلی چیزها رو فهمیدم. من اصالً لیدا رو نمی

داشتنِ؛ اما دوری از لیدا باعث  مون صورت گرفت که خیال کردم حس دوستوابستگی بین
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شد پی ببرم که حس واقعی من چیه؟ توی اون مدت با دختری آشنا شدم که برام زن  

خوام با این دختر ازدواج کنم و  تون گذاشتم. من میواسهاش هم زندگی میشد و عکس

ام نکنین. مطمئناً لیدا هم عاشقم نیست و اون هم فقط  کنم نفرین، راهی زندگیخواهش می

ام و دنبالم هم  به من وابسته است و اون حق داره عاشق بشه. من میرم دنبال زندگی

 .خداحافظی رفتم رو ببخشین که بینگردین، چون مسیر زیادی دوره و مامان! بابا! من 

 ( !لیام  ...

 !ام شد. لیام! لیام! لیامگاهبه یک طرف ولو شدم که کف دستم روی زمین تکیه

اش هم  ربا بود و از سر و وضع زده به عکس همون دختر نگاه کردم، زیادی دل ماتم

 !دارهاش هستمشخص بود از اون مایه

رفت.  ام باال پایین میکشیدم که قفسه سینهنفس می  تند هام پر و خالی شدن و تندچشم

 .باز کردم و شروع به جیغ زدن کردم باره دهنیک

لیام نیست؟ لیام من رفته بود؟! چرا؟ ترکم کرده بود؟ به خاطره همون دختره؟ مگه من  

 !اش نبودم؟! چرا من رو نخواست؟ چی کم داشتم؟ زن زندگی

ی براشون نبود و من از فشاری که بهم وارد شده بود،  سوال بود پشت سوال؛ اما هیچ جواب

 ...ناگهان از هوش رفتم و 

اش درست وسط معرکه زندگی من به مشهد برگشته بود و با فهمیدن  دایی از شانس

موضوع، دیوونه شد! همراه بقیه مردها به دنبال لیام رفتن تا شاید بشه اون رو توی مشهد  

 ...پیدا کرد؛ ولی 

کرد و مامان برای بخت  حال بودن و خاله مدام ابراز شرمندگی میپریشونخاله و مامان 

 .اش، زار میزد کور خورده دخترکگره

شکسته من بودم، بدبخت  اش پی من نبود. انگار نه انگار عروس من بودم، دلکسی حواس

اش رو از دست داده بود، من بودم و فقط شیدا  من بودم! بیچاره من بودم! اونی که عشق

 !کرد که کنارم بود، روز و شب درکم می



 

 

 
43 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
مادرهای فرود و شیدا هم پیش مامان و خاله اومده بودن و شوهرهاشون در پی گشتن  

 !لیام

لباس نباتی رنگم رو که قرار بود با شادی اون رو امروز تنم کنم و ملکه عشقم بشم، توی  

دادم و شیدا هم  میبغلم گرفته بودم و روی تخت نشسته، به چپ و راست خودم رو تکون  

 .کنارم نشسته بود 

 !شیدا رفت! گفت دوسَم نداره! رفت شیدا، رفت -

 !قربونت برم من، گریه نکن عزیزم! اون لیاقت عشق تو رو نداشت  -

هم وابسته بودیم، یعنی هیچ عشقی نبوده! )بهش نگاه کردم(   دونی؟ گفت فقط بهمی -

 !عشقم رو باور نداشتاش! بخشمعوض من هم تصمیم گرفت شیدا! نمی

 !هق هق گریه و هق و هق

شیدا هرچی کرد، آروم نشدم و وقتی در اتاق باز شد و مامان و خاله با همون مادرهای شیدا  

ام  ها اوج گرفت و مامان و خاله مدام قربون صدقهو فرود به اتاقم اومدن، صدای گریه

ام شدم و چه راحت لیام،  شکستهکشیدم. به همین زودی عزادار دل  رفتن و من جیغ میمی

 .به همه ما پشت کرد و عوض من هم تصمیم گرفت و نظر داد

اش رفت. بابا اخمو و به نبود، دیگه نبود! لیام برای همیشه ما رو ترک کرد و پی زن زندگی

ها هم فقط صدای  اش برخورده بود. عمو شرمنده و آقاجون کمر شکسته! از خانومغیرت

نیده میشد. خاله بعد چند روز، دیگه از ابراز کردن شرمندگی و  هق و زاری ش هق

ام! کرد. انگار تازه پی برده بود لیام واسه همیشه  ام! بچهساری شروع به نوای بچهشرم

 ها رو ترک کرده بود، واسه چی؟ یک دختر؟ عشق چند روزه؟ اون

حانی که یا سر جلسه  های شب امت کردم توی یک کابوس گیر افتادم. از اون کابوسفکر می

مونی  امتحان مداد و قلم فراموشت میشه یا تیپت مناسب نیست، یاهم اصالً خواب می

 !نمیری
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خوابم و برای  خواست شب که میها بود. دلم میزندگی من درست توصیف همون کابوس

ما  است؛ ادم بهش چسبیده به کنم، باز هم لیام باشه و فرودی که دمطلوع صبح چشم باز می

 .با دیدن بالش خیس اشکم، دوباره واقعیت زندگی به سرم کوبیده میشه

 ...شدم تا دوباره لیام رو برام برگردونه؛ ولیسر نمازهام دست به دامن خدا می

تونستم  وقت نمی ام مهری سیاه رنگ شده بود که هیچقیافه دختره به بخت زندگی

 .، حک شده بود اش کنم و برای همیشه توی تاریخچه ذهنمفراموش

ام، زهرمارم شده بود و همگی هنوز هم توی ماتمِ رفتن لیام بودیم  تمام تعطیالت تابستونی

 .و حال، چند روز دیگه دوباره مدارس شروع میشد

کردم. به مون فکر میاشکی دیگه برای ریختن نبود و من فقط غروب به غروب به خاطرات

 !هاش گونه، غیرتی شدنی بچهها، دعواها ها، خنده و گریهبحث و کلکل

که لیام  در آخر از همه آقا جون، سکوت خاکستری بین اهالی رو شکوند و با گفتن این

ای به اسم لیام نداره،  خان بزرگ! دیگه نوه  دیگه هیچ وقت نوه اون نخواهد بود و نعمان

رو تایید  علی، هم حرف آقا جون  ها رو باال برد و عمو حسیندوباره صدای شیون و ضجه

ای نداره و این وسط خاله بود که برای یک بار بوییدن تن  کرده، گفت که اون هم هیچ بچه

بود، نبود و  اش، پرپر میزد و کسی نبود دوای دردش بشه. چون اونی که باید میتنها بچه

 ...گذروند وخیال در حال عشق و صفاش وقت میبی

 !عشق چیست؟ خون دل خوردن 

 !و بودنزندگی چیست؟ با ت

 !ایحال من چیست؟ وقتی نه عشقی هست و نه زندگی

با دستی که جلوی صورتم تکون خورد، از فکر بیرون اومدم. شیدا، شاکی به من چشم  

 :دوخته بود که گیج گفتم

 هان؟  -
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 !کنهزنم، تو خواب و خیال سیر میزهرمار و هان! سه ساعت خانم رو صدا می -

 :یدا ناراحت کنارم نشست و گفتپوزخندی زدم و آهی کشیدم که ش

 باز چی شده؟  -

 .روی تخت نشسته بودم و سرم پایین بود

 !امروز رفت، شونزدهم همین ماه -

 .شیدا اول کمی مکث کرد بعد انگار که تازه متوجه شد، چی شده؟ توپید

 اش کنی؟ خوای فراموشفهمی؟ هشت سال! چرا نمیلیدا! هشت سال گذشته، می -

 .ندادم و غرق شده در گذشته ل*ب زدمجوابی بهش 

گیرم. عشق  ات آرزو کردم عاشق بشی؛ اما حرفم رو پس مییادمه یک بار از ته دل واسه -

تر  خوب نیست! عشق فقط و فقط آزمایش و بس، منتهی من آزمایش قبل رسیدن رو بیش

آزمایش   دونی چرا؟ چون اگه بعد عشق و وصال، موردپسندم)به شیدا نگاه کردم( میمی

تره! چون... چون طعم رسیدن رو چشیدی و ترک کردن برات  قرار بگیری، خیلی سخت

 !خیلی سختِ، خیلی سخت

 :ام گذاشت و گفتشیدا دست روی شونه

خوای یک فرصت دوباره به دلت بدی؟  ات بشم! چرا نمیآخه من فدای این دل شکسته -

اش پافشاری  داره و روی درخواست ها! خیلی هم اصرارهان؟ این ساسانی آدم بدی نیست

قدرها خواستار هم شدین که  کنی؟ چه دیدی؟ شاید اونکنه. چرا به اون فکر نمیمی

 دیگه بره، هوم؟ تون هم واسه همجون

 .ل*ب زدم

 !ترسم! لیام من رو مارگزیده کرده شیدا! از عشق و عاشقی وحشت دارممی -

 .روی بازوم رو خواهرانه نوازشی کرد

خر، الیق دندان سگ بابا! اآلن ساسانی رو   د ریسک کنی، لیام لیاقت نداشت و گوشتبای -

 .بچسب تا در نرفته
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 .مضطرب و نگران نگاهش کردم

 اگه اون هم مثل لیام ترکم کنه چی؟  -

 .گرمی گرفتمهاش رو با لبخندی محو، باز و بسته کرد که کمی دلچشم

 ه، تا ببینی چی پیش میاد؟ هیچی نمیشه، چند ماه وقت به آشنایی بد -

 :آهی کشیدم و گفتم

 !ها غر زدن که وقت ازدواجتِ، وقت ازدواجتِ، اَه من هم خسته شدم از بس مامان این -

 :نفسی کشیدم و مصمم گفتم

 !فرصت میدم؛ ولی عاشق نمیشم، دوست داشتن به نظرم بهتره -

 :شیدا به شوخی گفت

 .ات تا سر محل هم میرهانشاءاهلل رفتنی بشی که بوی ترشیدگی -

 :خندی زدم و من هم انگار تازه انرژی به دست آورده بودم و گفتمتک

 !نیست خودت سالم موندی. بدبخت! لیته شدی رفت  -

 .خندید و به ظاهر نالید

 !خیال مدیر و مهندس شدم، همین فرود هم نمیاد ما رو بستونه، ایشمن بی -

هامون بودن، وارد اتاق  ظه سحر و نگار که هم اتاقیلح  خندیدم که شیدا هم خندید و همون

 .شدن

من و شیدا توی دانشگاه شیراز قبول شده بودیم و خدارو شاکر بودیم که تونستیم تو یک  

 .دانشگاه قبولی بیاریم و از این بابت خیلی شادمانی کردیم

 !ه عشق بودمن عشق لیام رو برای همیشه از دلم بیرون انداخته بودم؛ ولی مطمئن بودم ک

کردم و انگار یک نفرینی دامنم رو گرفته بود که سر  اما هرسال توی این تاریخ گیر می

 .آوردهمین تاریخ، غم تلنبار دلم میشد و پریشونی برام سوغاتی می

کردم. حاال که اون بعد گذشت  آور بودن و من دیگه باید تموم میاش برام عذابخاطرات

 .سازماش نکرده، پس من هم زندگی جدیدم رو میوادههشت سال! هنوز یادی از خون 
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سلمان ساسانی! آدم بدی نبود. هم وضع مالی عالی داشت و جذاب بود و هم عاشق و  

 !باخته مندل

 .خواستم یک فرصت بدم، برای عشق اون و دل شکسته خودم می

دم، اآلن وقت  ها نامردی دفن کرلیام دیگه مرد و برای همیشه فرمانروای قلبم رو زیر خاک

 !بهار و تازگی بود

ها هم نگم که خیلی شکسته شده بودن. چون همون تک بچه رو داشتن، خیلی  از خاله این

هاشون  تونستی نقش لبخند رو روی ل*بهم ریخت و دیگه زیادی نمیشون بهحال روحی

 !ببینی و لیام چه نامرد بود

بود، نگاه کردم. درحال جمع کردن   کالس که تموم شد، به استاد که همون سلمان خودمون

اش رو صدچندان  اش شده بود، ابهت و جذبهاش بود و اخمی هم که زینت چهرهوسایل

 .کردکرد. مودب بود و خیلی عالی تدریس میمی

خواستم  پرسیدن و زاویه دیدم رو کج کرده بودن. میچند دختر، دورش داشتن سوال می

ز من کرده بود، جوابش رو بدم و منتظر یک وقت  بابت خاستگاری که برای بار دوم ا

 .مناسب بودم

هام نشست و نفس راحتی بازدم کردم؛ اما  همین که دورش خلوت شد، لبخندی روی ل*ب

 .تا سمتش قدم برداشتم، از توی چهارچوب در صدای گیرایی جا خشکم کرد 

 !سالم -

اش رو به یک  نگاه من و سلمان، سمت پسری جوون چرخید که کوله پشتی مشکی

 .اش آویزون کرده بود و تیپش مد امروزی بودشونه

کردم،  اش میفکم به کف کالس چسبیده شده بود. کلمه جذاب رو باید برای این توصیف

 !محشر بود! محشر 

موهای پر کالغی و براق که وسط موهاش، کمی زیادی بزرگ بودن و به حالت کج، روی  
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های درشت و نافذ عسلی، ابروهای کشیده و  چشمبلند و سفیدش ریخته بود.  پیشونی

 .های گوشتی پرپشت که کمی هم مرتب شده بود، دماغ قلمی و مردونه و ل*ب

کشید، تنش کرده بود و یک شلوار لی هم  اش رو به رخ مییک لباس جین که عضالت

 .رسیدمون هم، به مشامم میداشت. عطرش حتی در فاصله هفت قدمی

 :گ کرد و گفترن سلمان اخمی کم

 .سالم، بفرمایید -

 !استاد بنده مقدم هستم، آریا مقدم -

 خب؟  -

 .آریا با ناخن، سرش رو خاروند و آروم ل*ب زد

 !دانشجوی جدید این کالس؛ ولی گویا کمی دیر رسیدم -

 .سلمان پوزخندی زد

 !هاش عصبی توی هم رفت( کالس تموم شدهمطمئنید کمی دیر کردید؟ )اخم -

 .ام انجام شده شرمنده! تازه کارهای انتقالی -

هایی که  مونه جزوههایی که با من دارید مشخصِ و میپوف! مشکلی نیست، کالس -

 .تدریس شده 

اش خوش  نگاهی به کالس انداخت که من رو تنها دید. روم مکثی کرد و انگار به غیرت

 :نیومد که اخم کرد؛ ولی با اون حال، رو به پسرِ گفت

 .ها رو از ایشون بگیریدتونید جزوهشون خانم رحیمی هستن و اگه مایل دونستن، میای -

 !مایلم؟ هه من که از خدام بود

ربا زد که کم مونده بود، وا برم و برای  نگاه آریا سمت من چرخید و با دیدنم لبخندی دل

 .حفظ شخصیتم، آروم و با وقار سالمی کردم که با متانت جوابم رو داد 

ام مدت، نگاه سلمان روی ما بود. انگار قصد نداشت از کالس بیرون بره و لبش رو  در تم

 :جویید، با دیدن آریا باخودم گفتممی
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 !گور پیراهن استاد! این یکی رو بچسب  -

 :آریا زودتر به خودش اومد و رو به سلمان گفت

 .کنماستاد ممنون که گفتید، من خودم با خانم رحیمی صحبت می -

 ی هری؟ شرت کم؟ این یعن

لبخندم رو خوردم و درعوض اخمی میون ابروهام نقش دادم تا تابلو نباشم، هرچی باشه،  

 !من از خودم غروری داشتم 

سلمان اخمی کرد و بعد کمی مس مس کردن، باالخره اکراهاً از کالس بیرون رفت و من و  

 .آریا توی کالس موندیم 

ی نگاهش کردم که در دو قدمی من ایستاد  سمتم که اومد، آب دهنم رو قورت دادم و جد 

 :و با لبخندی گفت

 تون خانمِ؟ حال شدم از آشناییخوش -

 .رحیمی! گفتن که -

 :پروا گفتخندی زد و بیتک

 .تون رو عرض کردم، البته اگه مشکلی نداریداما من اسم کوچیک -

 :رنگ کردم و گفتم عجب پر رو بودها! اخمی کم

تونم  جایی که استاد فرمودن جزوه من رو نیاز دارید، میجناب، از اونترم با رحیمی راحت -

 .اش؛ ولی فقط تا اول هفتهتا هفته دیگه به شما بسپرم

 .لبخندی زد

فهمم خانم رحیمی بزرگوار!  تون رو میشریفاوهوم بله، هرچند که باالخره اسم -

 !بزرگوار تون، خانم رحیمیهام از تحیر گرد شد(ممنون بابت لطفت)چشم

طوری   زنه؟ انگاری روی لج افتاده باشه، اونطوری هی صدام می  اخمی کردم و چرا این

 .اش گرفتم کرد که پوزخندی زدم و جزوه رو سمتخطابم می

هیچ حرفی از اتاق بیرون شدم و قرار نبود ظاهرم، زبون  جزوه رو که از من گرفت، بی
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 !باطنم باشه، آریا فقط جذاب بود و بس

هام افزودم و  اآلن شیدا حسابی از دستم کفری شده بود و برای همین، به سرعت قدم تا

 .سمت خروجی رفتم

 !گور به گور بشی تو! نسخه دوم آمازون زیر پاهام سبز شد  -

 .اومدم، اومدم -

 .درد و اومدم، اتوبوس رفت دیگه -

 .خوب دیگه اومدمخیلی -

 :رفتیم، گفتستگاه میطور که سمت ای  چپ نگاهم کرد و همون  چپ

 قدر طولش دادی؟ حاال چرا این -

 :با یادآوری آریا، لبخندی زدم و گفتم

 . ...خیر سرم موندم تا جواب خاستگاری سلمان رو بدم -

 :وسط حرفم پرید و با ذوق گفت 

 !خب؟ -

 .پوکر نگاهش کردم

 .زدم داشتم حرف می -

 .اوف! بگو دیگه -

 .مشتاق جیغ زدم 

 !شیدا -

 .مرگ! جیغ زدنت چی میگه دیگه؟ بغل گوشتمای  -

 :اش گفتمخیالغره به من رفت که بیو چشم

ها، تا  وای وای وای! شیدا نبودی، عجب تابلوی زیبایی رو از دست دادی! آخ مامانم این -

 !خواستم برم پیش سلمان، وای شیدا ندیدی
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 :نیشگونی از بازوم گرفت و حرصی گفت

 بنال دیگه! چی شده؟  -

 !آخ! وحشی -

لحظه واحد رسید و سوار شدیم و وقتی جاخشک  روی بازوم رو نوازشی کردم و همون

 :قرار گفت کردیم، شیدا بی

 !بگو! بگو  -

 :چشمی نازک کردم و بعد با شوق گفتم پشت

 .یکی اومد، عشق! محشر! اسمش آریا بود. آریا مقدم، با یک نگاه، دل و ایمونم لرزید -

 .ات باریده، بَسِتهها، تو سلمان واسه ِمالِ منبیخود! هی! اون  -

 :ریز خندیدم و با شیطنت گفتم

 !طلبمحریف می -

  دونستیم اینشیدا هم ریز خندید و دیگه بحث رو کش ندادیم. هردومون خوب می

کردیم که انگار آقامون  ها فقط در محدودیت حرف و تمام، در واقع طوری رفتار میحرف

 !توی خونه منتظرمون 

مون رو پوشیدیم، سریع ناهارمون رو خوردیم و  های راحتیبه خوابگاه که رسیدیم و لباس

 .ساعتی، مشغول درس و خوندن شدیم  بعد یک چرت نیم

 .کوب مشغول مطالعه بودیم که شیدا نالیدچهار الی پنج ساعتی به

 !هوف! کور شدم -

کرد، با شنیدن  هایی رو حل میهنگار که به شکم، روی زمین دراز کشیده بود و داشت مسئل

 .صدای شیدا غر زد 

 !اَه! یواش -

 :شیدا پشت چشمی نازک کرد و رو به من، آروم گفت
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 کار کنیم؟ گشنمه! واسه شام چی -

 :خیال گفتمچنان تپل و شکمو! لبخندی زدم و بیاش نگاه کردم. همبه هیکل

 !چی؟ غذای مجردی دیگه -

 .مرغ خوردم بابا! شبیه مرغ شدیم رفتمشیدا: پوف! خسته شدم از بس تخ 

 :روبه نگار و سحر کرد و گفت

 دخترها! شما شام چی دارین؟ -

 :ای باال انداخت و گفتنگار شونه

 .گذرونم من که نرسید چیزی واسه شام فراهم کنم، با همون تخم مرغ می -

هاش رو  هاش چهار زانو نشسته بود و جزونگاه من و شیدا روی سحر رفت که روی تخت

 :کرد، گفتچک می

 . ...یک کمی همبرگر از ظهری مونده که -

 :اش پرید و گفتشیدا وسط حرف

 خوای احیاناً؟کمک نمی -

 .سحر پوزخندی زد

 .شون کنه، تو نگران نباش تونه هضمام به تنهایی مینه، راستش معده -

 !شیدا: ایش 

ها  ره درگیر درس و جزوهو پشت چشمی نازک کرد و من لبخندی متاسف زدم و دوبا

 .شدم

ام چپوندم و روی شونه راستم آویزون کردم و کالسورم رو  های ضخیمم رو توی کولهکتاب

 :به دست گرفتم، از روی صندلی بلند شدم و رو به شیدا گفتم

 تمومی؟  -

 .یک دقیقه صبر کن همین رو بنویسم -

 .اومدپوفی کشیدم و به کالسور بازش چشم دوختم که صدای آریا 
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روم ایستاد. متعجب، ابروهام باال پرید و   سمتش چرخیدم که در فاصله نزدیکی رو به

قدر حواسم پی تدریس استاد میرجعفر بود که به کل یادم از آریا نامی رفت و تازه اآلن  این

 .دونمکالسی هستیم. البته توی چند واحد؟ نمیبا دیدنش متوجه شدم که هم

هاش بود و باز شانس رویارویی با جناب رو از  داختم، تا کله توی جزوهنگاهی به شیدا ان  نیم

 .دست داده بود

 !آریا: سالم عرض شد خانم رحیمی بزرگوار

 .کرد، زیادی سیریش میشدهام توی هم رفت و اگه به چیزی بند میاخم

 .علیک جناب -

 .لبخندی کج زد

 .بابت جزوه خدمت رسیدم -

 :متعجب گفتم

 !تمومش کردین؟ نکنه  -

 .نه! راستش، راستش  نه -

 :حوصله گفتمبی

 چی؟  -

 :لبخندش وسعت یافت و مرموز گفت

 .راستش به مترجم نیاز دارم -

 تر بگین؟چی؟! م... متوجه نمیشم، میشه واضح -

اش فقط همین رو فهمیدم که زبونش  خانوم آخه این چه دست خطیه؟ از یک جمله -

 .فارسیِ

 :انم نیمه باز موند، بهم برخورده بود و با اخم گفتمهام گرد و دهچشم

 .پس یااهلل، جزوه رو رد کنید و از بقیه سراغش رو بگیرید -

 :زبونی گفت باچرب
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کردم.  عه! مگه میشه؟ من دیشب تا دیر وقت بیدار بودم و خط باستانی شما رو کشف می -

 خواین پسش بگیرین؟حاال که تا نصفه رفتم، می

کرد. من بدخط بودم؛ اما نه دیگه تا  اش میگفت و بزرگزیادی داشت چرت میآریا دیگه 

 !این حد

 :شیدا که انگار تازه کارش تموم شده بود، از جا بلند شد و رو به من گفت

 . ...تمومم، بریم که -

شون ردوبدل بشه، محرص  که حرفی بینحرفش با دیدن آریا ناتموم موند و من قبل این

 :گفتم

 .بریم -

 .های خندون آریا اومدم و زودی کالس رو ترک کردمای برای ل*بغرهچشم

 :ها نشسته بودیم و گفتمروی چمن

لیاقت! خوبی بهش نیومده! ایش! میگه دست خط من بده! هه راست میگی   عه مردک بی -

 !ات رو، رو کن جناببیا برام خط نستعلیق

 .غره رفتم شیدا ریز خندید که چشم

فهمی که چی میگم؟ بیچاره اون  داره، زیادی همچین خطت رونما داره، میراستش حق  -

 !تر بهش وقت بده که قراره تا شنبه تموم هم کنه، جون من بیا بیش

 :و دوباره زیر خنده زد و گفت

 دونم دیروز خانوم برای کی داشت بال بال میزد؟ حاال نمی -

 :باصدای جیغی گفتم

 !ردش حرفی بزنم، پسره چلغوزمن غلط بکنم دیگه اصالً درمو -

ها افتاد، شوکه شدم و کمی هم  اش روی چمنسر من اومد و سایه باصدایی که از پشت

 .خجالت کشیدم
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 !ها، خانوم رحیمی بزرگوارسر دیگران حرف زدن گناهه پشت -

آب دهنم رو قورت دادم و حتی به عقب هم برنگشتم، تا که حس کردم کنارم روی پنجه پا  

 .سینی دستش بود که روش دو لیوان آب پرتقال بود  نشست و

ها گذاشت و سر سمت من چرخوند که خجول ل*ب پایینم رو به  سینی رو روی چمن

 .کردم دندون گرفته بودم و شرمنده نگاهش می

هم   تون نیومده، واسه همینراستش توی کالس متوجه شدم، از مزاحی که کردم خوش -

های جوان  یدنی چیزی، از بوفه بگیرم و خدمت شما خانومبرای عذرخواهی گفتم یک نوش

 !که بحث داغی هم داشتینبرسم و مثل این

از خجالت آب شدم و سر به زیر انداختم که سرش رو با لبخندی سمت شیدا که اون هم  

 :دست کمی از من نداشت، چرخوند و گفت

ه سمت من که حاال کم  زدن؟)دوبارشما گفتید، لیدا خانوم دیروز درمورد من حرف می -

فهمم! از حضور غیاب متوجه  مونده بود سکته رو رد کنم، چرخید( گفتم که باالخره می

ها؛ ولی من  که غیبت اصالً خوب نیستگفتین؟ با اینشدم)چشمکی زد( خب حاال چی می

تون، هرچند)دوباره برام چشمکی زد( خیلی کنجکاوم بدونم چی چی از من  بخشممی

 گفتین؟ 

 .خندی زد و بلند شد و با همون لبخند گشادش، دوباره به حرف اومدنیش

 !با اجازه -

 .ام رو آزاد کردممون رفت که نفس حبس شدهاز پیش

 :شیدا متحیر و مبهوت گفت

دفعگی ظاهر شد که اصالً جا   ها! ورژن جدیدشِ، همچین یکالدین خدابیامرز نمردهروح -

 !خوردم

 !وای شیدا بدبخت شدم -

 !هاش تیزِخیلی گوش -
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 .لبم رو گزیدم

 !همه رو شنید، وای -

هایی باید رو گرفت، این  ها، واسه همچین آدمبهتره اصالً نشون ندی که چه سوتی دادی -

 !بشر خیلی پر رو بود

ام رو که از شرم ریخته بود رو با پشت آستین مانتوم پاک کردم و از  ع*ر*ق روی پیشونی

ها رفتیم؛ اما  ی داشت شروع میشد، به همراه شیدا سمت کالسجایی که کالس بعداون

های ردیف وسطی نشسته بود، جا خوردم و  متاسفانه با دیدن دوباره آریا که روی صندلی

 !های دبستانیاش نبود. زودی رفت تا جا بگیره، مثل دختر بچهشیدا که اصالً حواس

 .رموز و من عادی هم زل زده بودیم، آریا با لبخندی م من و آریا به

تونستم انجام بدم و فقط تونستم هیجانم رو اخفا کنم. ظاهراً  البته تنها کاری بود که می

ازش گرفتم و کنار شیدا نشستم؛ ولی سنگینی نگاه آریا رو روی خودم    خیال بهش، چشمبی

 .کردم حس می

ار تازه دیروز باهم  انگ  کرد که انگار نهقدر خودمونی بود؟ طوری باهام رفتار میچرا این

آشنا شدیم. یا زیادی پر رو بود یا خیلی اجتماعی، در هرصورت که از این رفتارهای  

شون و من گیج بودم و  اش حس عجیبی داشتم. هم اکراه و هم خواستن، بینابینصمیمانه

 .شون رو نداشتمتوانایی تعادل برقرار کردن بین

 .زیرگوش شیدا پچ زدم

 .جاستیارو این -

 هوم؟  -

کرد، انداختم( معلوم  جاست)نیم نگاهی به آریا که با یک پسر صحبت میمیگم آریا این -

 نیست چند واحدش هماهنگ با ماست؟ 

 !اش کنیم، من که اصالً ازش خوشم نمیاد، ایش اوه اوه! پس حاال حاالها باید تحمل -
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 !پرواستطور، زیادی پر رو و بی من هم همین -

سال بود،  های استاد که زنی میانمون تموم شد و گوش به حرفالمهبا اومدن استاد، مک

 کردم ببینم کی وقت کالس تمامِ؟ سپردیم. خیلی حرف میزد و مدام به ساعتم نگاه می

کردیم.  های استاد گوش میساعت دیگه هنوز باید به فک زدن پوفی خسته کشیدم و نیم

 .اگهان باصدای استاد سیخ سر جام نشستم هام رو بستم، ن سرم رو روی میز گذاشتم و چشم

 !خانم رحیمی -

 ب... بله استاد؟  -

 !هاش توی هم بود، اوه اوه! بیچاره شدم که اخم

 :با صدای بلندی گفت

 تون کجاست؟ تو کالسین؟ حواس -

 :گیج گفتم

 .بله استاد  -

لبم رو    غره شیدا، به خودم اومدم و از خجالتها اومد که با چشمصدای ریز خندیدن بچه

گزیدم؛ ولی با صدای آریا که مزه پرونی کرد، به کل از آسمون، تلپی، روی زمین پرتم  

 .ام سخت و سوز داشتکردن. یعنی تا اون حد حرفش واسه

پا   اش تکیه و دو دستش رو پشت سرش بالش کرده بود و پا رویآریا که به صندلی

 :انداخته بود، گفت

 !گارهنوز توی خواب تشریف دارن ان  -

 :تر شده بود، با اخم گفتاستاد که از این حرفش جری

 .ست، بفرماییداگه کالسم براتون خسته کننده -

 :و به درکالس اشاره کرد که تندی گفتم

کرد، واسه همین خواستم  نه استاد! من همچین جسارتی نکردم. فقط کمی سرم درد می -

 .هام رو ببندمچند دقیقه چشم
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 .ر نشهدر هر صورت تکرا -

 :ریز گفتم

 .چشم -

همین که استاد سمت تخته برگشت، شاکی سمت آریا چرخیدم که متوجه شدم به من زل  

سر   هاش رو از پشتزده و وقتی نگاه حرصی من رو روی خودش دید، یکی از دست

اش رو جلوی دماغش گرفت و لباش رو کمی  برداشت و به عالمت سکوت، انگشت اشاره

شه! مثالً  سر کرد. انگار خونه ننه ندی زد و دوباره دست پشتغنچه کرد، سپس لبخ 

اش رو به کالم و درس داد و من هم نفسی پر فشار بازدم کردم و درست سر جام  حواس

 .نشستم

هاش  های بلندی سمت آریا که داشت جزوههمین که استاد از در کالس بیرون شد، با قدم

هام محکم روی میزش  با کف دو دست کرد، رفتم و وقتی بهش رسیدم،رو مرتب می

ها بودن از صدای بلند یکه  کوبیدم که نه تنها خودش، بلکه چند نفری هم که اون نزدیکی

 .خوردن

 .آریا با لبخندی، سوالی و منتظر نگاهم کرد که غریدم

 این کارهات چه معنی میده؟ هان؟  -

 کدوم کارها؟  -

ام رو  دن، دورمون جمع شدن که عصبانیتچند پسر و دختر که انگار سوژه جدید پیدا کر 

 :ها خالی کردم. باجیغ گفتمروی سر اون

 !هری بابا  -

چشم نازک کردن از کالس خرامان خرامان بیرون    دخترها تکونی خوردن و بعد با پشت

کارهای  شدن و پسرها هم که گویا زیر پرشون زده باشم، اخمو کالس رو ترک کردن. بی

 !عالف

اش رو دیدم، سرم رو  کرد، چرخیدم و وقتی ماتمهایی گرد نگاهم میسمت آریا که با چشم
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 :به تعبیر )هان؟( تکون دادم که به خودش اومد و گفت

 .ات که فعال بشیزنگ خطر! یادم باشه اصالً تا اون حد نکشونم -

 !شدن، نگاهش کردم. عجبهای هندونه میکفهای گرد شده که همباچشم

 :تر به میزش کوبیدم و گفتمره آرومدوبا

ببین، زیادی داری پررو بازی در میاری! حدت رو بدون جناب! )صاف ایستادم( اصالً تو   -

 چرا گیر دادی به من؟ هوم؟

 .کرد، انداخت مون مینگاهی به شیدا که مسکوت نگاه لبخندی زد و از جا بلند شد و نیم

تون کرده و  ذبه خاصی دارید که من رو جذبآریا: راستش تقصیر من نیست، شما یک جا

ها؛ ولی اگه خو گرفتم دیگه باید تحملم کنه  گیرمالبته من هم با هرکسی خو نمی

چون)مرموز و با لحنی شیطون ادامه داد( من کسایی رو که دوست دارم رو خیلی اذیت  

 !کنم و شما هم، همون روز اول مهرتون به دلم افتادمی

ظورش همون دوست داشتن عادی بود دیگه، وگرنه که هر کسی  شوکه شدم، البد من

 .اش واضح حرف نمیزدقدر از عالقهاین

 .کرد مون میخودم رو جمع کردم و گلوم رو صاف کردم. شیدا با دهانی نیمه باز، نگاه

تون درازتر نکنید، وگرنه گزارش  خوام. لطفاً پاتون رو از گلیمجناب من مهرتون رو نمی -

 .شیدزیادی مزاحم می میدم که

خواستم سمت میزم برم تا وسایلم رو جمع کنم که حرفش مانع از کارم شد، لحنش ندامت  

 .و شرمندگی رو جار میزد

کردم تا این  تون کردم، راستش فکر نمیخوام اگه اذیتلیدا خانوم! من واقعاً معذرت می -

 .حد آزارتون بده

 :سرد گفتم

 .مزه که باعث ناراحتی بقیه بشه، خوشم نمیادبی هایمن اصالً از این شوخی -

 بخشید؟ بله متوجه شدم. من رو... می -
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 :جاخوردم، متعجب نگاهش کردم که تندی گفت

 .واسه عذرخواهی، ناهار مهمون من -

 :هام توی هم رفت و گفتماخم

 .قدر عذرخواهی نیستهمون کالمی هم قبوله، شما نزدیکم نیا، نیازی به این -

ن یکی رو قبول ندارم. گفتم مهرتون به دلم افتاده، پس از من نخواین کسایی رو که  ای -

 .برام عزیزن رو نادیده بگیرم

 داشتن میگی؟  هی! لطفاً کمی حیا داشته باش، یعنی چی که دم به دم از دوست -

 :نگاهش رنگ حیرت گرفت و گفت

 !مگه حرف بدی زدم؟ دوستی که خوبه -

 !کم مونده بود سوتی بدم، معلومِ این پسر زیادی ساده استخودم رو جمع کردم و  

 .ها بس کنید، همه بیرون رفتن. فقط ما موندیم، لیدا بیا بریمشیدا: بچه

ای برای آریا که باز با  غرهو خودش سمت میزش رفت تا وسایلش رو جمع کنه، چشم

 .کردم کرد، رفتم و مغرور سمت وسایلم پا تندلبخند گشادش من رو نگاه می

  گرمون بود و این قلب من تپمون رو جمع کردیم و در تمام مدت، آریا نظارهزودی وسایل

تیپ میزد. اولین نفر خودم از کالس بیرون شدم. یک جورهایی فقط   ، تاپتتپ ، تتپتپ

 !در رفتم، میگ میگ

 :سمت کالس بعدی رفتیم و توی راه، شیدا، گفت

 !تپاس بابا این دیگه خود سنگ -

 :عبوس گفتم

 .کنم ببینم زیادی داره میره، جدی جدی باهاش برخورد می -

 تر از این؟ دیگه جدی -

 !ها! ای دهن این سلمان ام رو بهش دادمدونم، عجب غلطی کردم جزوهپوف! نمی -



 

 

 
61 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
 .داخل کالس شدیم و تا نشستیم، آریا هم داخل کالس شد

 :شیدا متعجب و حرصی گفت

 !مونترم رو تا آخر بیخ ریشکه این نه مثل این -

 !وای مامان  -

 .شدن تا باالخره خود استاد وارد شدتک وارد میها تکچندی بعد کالس شلوغ شد و بچه

مون نشد و  برد، آریا مزاحممون که تا بعدازظهر زمان میموندههای باقیدیگه تا آخر کالس

 ...انگار جیغ و اخمم کار خودش رو کرده بود؛ ولی

 .رفتیم که صدای آریا بلند شد وجی میسمت خر

 !هاها! خانمخانم -

 .پوفی کشیدم و اخمو سمتش چرخیدم؛ اما شیدا با لبخندی کامالً حرصی نگاهش کرد 

 !آریا: چه سرعتی دارین 

 :نماش گفتشیدا باهمون لبخند دندون

 امرتون؟  -

 :کوتاه نیومد و گفتقدر از حضورش عاصی هستیم؛ ولی آریا انگار پی برد که چه

 .اگه ماشینی ندارید، من در خدمتم -

 .بهش توپیدم

ها ماها رو که هیچ نسبتی با هم  کنی اگه ریاست و بچهوقت فکر نمیبابا! بعد اونعه! نه -

 نداریم رو داخل یک ماشین در رفت و آمد ببینن، چی پیش میاد؟ 

 آریا: نکنه شما به حرف مردمید؟ 

 .کنیم ه زندگی میشون کنه؛ اما بین -

کالسی  ها! بفرمایید دیگه، به عنوان یک دوست که میشه؟ نا سالمتی همخیال خانمآریا: بی

 .هاهستیم

شیدا: آقای مقدم! شما نگران ما نباشید، امروز من و لیدا کلی کار داریم و هیچ، وقت نداریم  
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 فهمین که چی میگم، نه؟ کل کنیم، میباشما کل

 .خوام شما رو برسونم، همینفقط می آریا: ای بابا! من

 .ها شوان، راننده اونوسیلهسوزی؟ برو این همه دانشجو بیدل -

 .آریا: نچ! گفتم من فقط دربست، درخدمت عزیزامم

 !ای توجنبهها! عجب بیام رو بهش دادمای خدا! چه غلطی کردم من که جزوه -

 .لبخندی زد

هاش رو توی دهنش  خیلی هم ممنونم که جزوه)ل*ب  طور نیست لیدا خانوم! منهیچ این -

اش رو بخوره؛ ولی بامرموزی ادامه داد( زیباتون رو به من دادید؛ درضمن  جمع کرد تا خنده

 .قول میدم که از بودن با من بدتون نیاد 

 !خیالوقت میگی که... پوف! بیجاش هم به غلط خوردن افتادم، اونهه! من تا همین -

 :جوابم رو بده شیدا گفت آریا تا خواست

 !رسه، ماهم باید بریم، فعالً بایخب دیگه اتوبوس اآلن می -

مون کرد که از فرصت استفاده کردیم و فوری از خروجی بیرون  آریا مات و مبهوت نگاه

 .زدیم

کردم. آریا و رفتارهای  های دیروز فکر میقهای شب بود؛ اما من بیدار بودم و به اتفانصفه

 .شناسههاست من رو میانگار سال عجیبش! 

کرد، هرچند  قدر ساده لوحانه ابراز احساسات میرسه که اینظاهراً که بچه پاکی به نظر می

 .ممکن بود زیادی هم پر دل و جرئت باشه که حرف دلش رو بزنه

هام حک شد. خیلی تخس و  هام، ناگهان نقش لبخندی روی ل*بمیون تمام حرص خوردن

گفت، از  کردم. راست میاگه ترس از ریاست نبودها، بهتر باهاش رفتار می  با حال بود!

، توی دانشگاه  و خودشیرین  اومد، فقط منتهی خبرچینبودن باهاش زیاد هم بدم نمی

 .ستریخته
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مون بود و  خوابیدم، فردا آخرین روز کالس هفتگیکم دیگه باید میبه پهلو چرخیدم و کم

 .دانشگاه بریم رفت تا شنبه کهباز می

 .خواستم از کالس بیرون برم که سلمان، صدام زد

 !خانم رحیمی -

باره با دیدن آریا، مهر   دونم چرا یکخیال جواب مثبت بهش شده بودم، نمیپوف! کالً بی

 زده سلمان، توی وجودم پژمرده شد و از ریشه سوخت؟   نوجوون

ن آریا و شیدا هم بودن، ایستادن  شوبه عقب چرخیدم که چند دختر و پسر فضول که بین

 :که استاد گفت

 .تونید برید، من با خانم رحیمی، کار داشتمشماها می -

 .قدر با تاکید گفت که بقیه بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شدناین

 !بله استاد  -

 هام فکر کردین؟ خانم رحیمی! به حرف -

 !ها هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم، ول کن نیستچشم

تون هم واجب؛ اما جناب ساسانی! بنده فعالً قصد ازدواج ندارم،  استادمین درست و احترام -

 .این رو سری قبل هم بهتون عرض کردم

 .چرا؟ خب یک فرصت آشنایی بدید، شاید نظرتون عوض شد -

 .خیر استاد -

 .غمگین نگاهم کرد

 ای درمیونِ؟ پای کس دیگه -

 :ذهنم اومد؛ ولی گفتملحظه آریا به نگاهش کردم، همون

 چرا چنین سوالی پرسیدید؟ -

 زنید؟قدر ساز منفی میدونم چرا شما اینآخه از خودم مشکلی ندیدم، منتهی نمی -
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 !عجب خودپسند بودها

خیر استاد، شاید شما نتونستین دل من رو تصاحب کنید، عاشق کردن، کار هر کسی   -

 .نیست

 :نگاهش آشکار بود؛ اما ناگهان خیلی جدی شده گفتلبخندی کج زد و غم، هنوز توی 

 !گر قهاریم، منتظرم باشید لیدا خانومتصاحب -

خوره؟ هه! پس تازه  جاخوردم، نه بابا! چرا این روزها هرچی مرد گستاخِ به پست من می

 !داری شکوفا میشی استاد جون 

 .من منظورم این نبود، با اجازه استاد -

 :سر گفت سمت در رفتم که از پشت

 !تون نمیشم لیدا خانومولی من خیلی واضح منظورم رو بیان کردم، بیخیال -

هام توی هم رفت و در رو باز کردم که سینه به سینه آریا شدم، از دیدنش شوکه شدم  اخم

اش سرخ  هاش توی هم گره خورده؟ قیافهگوش ایستاده بود؟ اگه نه که چرا اخمو اون فال

 و حرصیِ؟ 

 :به من رسیده بود و با دیدن آریا، متعجب شد که آریا خیلی خشک گفتسلمان هم 

 .ام رو فراموش کرده بودمجزوه -

نگاهی به من انداخت و از کالس بیرون زد؛ ولی تا بیرون رفت،   استاد سری تکون داد و نیم

تر توی هم  هاش بیشچنان روی در ثابت موند. اخمآریا محکم در رو بست و دستش هم

 :کرده، گفتمو عصبی نگاهم کرد که از بهت در اومدم و کمی اخمرفت 

 چیه؟ -

خواسته  است و در واقع میاش بهونهها، همهاین وقتی جوابم رو داد، تازه متوجه شدم جزوه

 موضوع رو بفهمه که در ظواهر قضیه معلوم بود، متوجه شده چی بین من و سلمان گذشته؟ 

 خوای چه جوابی بهش بدی؟ می -

 :ابروهام باال پریدن و تمام رخ سمتش چرخیدم و دست به سینه شده، گفتم
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 جانم؟  -

دستش رو از روی در برداشت و قدمی کوچیک سمتم اومد که یکه خورده، سر تا پا قد  

 .بلندش رو نظر کردم

 خوای به این مردک، جواب مثبت بدی؟تو که نمی -

زیرپوستی یا حرص، که توی کارهام   دونم حالم رو چی توصیف کنم؟ خوشحالی و ذوقنمی

 کنه؟ دخالت می

 :درهر صورت اخمو و شاکی، دست به کمر شدم و گفتم

قدر  اوالً کارهای من گمون نکنم حتی یک تارش بهت وصل باشه، پس خودت رو این -

 . ...دست باال و اختیار دارم نگیر. هه! هنوز موندم توی کارهات آریا مقدم! دوماً

 :و گفت بین حرفم پرید 

بذار من بگم لیدا! تو با اون مردیکه که حکم برادر بزرگت رو داره، هیچ وارد رابطه   -

 !نمیشی. حتی در حد آشنایی، چون من میگم 

 تو کی کی، باشی بابا؟  -

 . ...وقتبعداً متوجه میشی لیدا! سعی نکن پا روی خط قرمزهام بذاری چون اون -

 :شاکی گفتم

 وقت چی؟ اون -

 .وز و کجی زد، سرش رو سمتم خم کردلبخند مرم 

 !وقت با روی دیگه من آشنا میشی اون -

ام کرد و از کالس  این رو گفت و صاف ایستاد و بعد در کالس رو باز کرده، چشمکی حواله

 .خارج شد

 .که شاخ در نیاوردم دستی روی سرم کشیدم، نه مثل این

یک پسر تازه به دوران رسیده،   قدر خودم رو ضعیف نشون دادم کهحرصی شدم. یعنی این

 .که اون باید با روی جدیدم آشنا بشهام حکم بده و آقا باال سر بشه؟ هه! مثل اینواسه
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 !کردم با کی طرفِ های محکم از کالس خارج شدم و باید همین امروز حالیش میبا قدم

 .مطالعه دیدم به حیاط رفتم و با چشم، به دنبال شیدا گشتم که اون رو روی نیمکتی مشغول

 .سمتش قدم برداشتم و دلم وور وور میشد تا زودتر قضیه رو بهش بگم

کنارش روی نیمکت نشستم که از ضرب نشستنم، یکه خورد و متعجب نگاهم کرد و وقتی  

 :قیافه عبوس من رو دید، گفت

 چی شده؟ ساسانی چی گفت؟  -

کنه.  ام تعیین تکلیف میاون رو ولش بابا)سمتش چرخیدم( این پسره رو بگو که واسه -

عه! شیطونه  عه  عه )حرصی( آقا! من تازه چند روزه باهاش آشنا شدم، میگه سگم نکن؟! عه

 !ها دست حالیش کنم میگه با هم پشت

 ... مگه چی گفته؟ چی؟ مگه -

تر گرد میشد و در  هاش لحظه به لحظه بیشسیر تا پیاز قضیه رو بهش گفتم که چشم

 :جلو دهنش گرفت و گفتنهایت مشتش رو 

 !ها عجب تخسیِ -

 !تخس نه، سیریش! سیریش -

 !باید بهش بفهمونی که کی هستی! بچه پر رو کم مونده سوارمون بشه -

 !کنم لیدا کیهپوف! همین امروز حالیش می -

 .وقت کالس شد و سمت ورودی رفتیم

وقتی استاد از در خارج شد،  هام گذشت و جوویدنها و ل*بخوردنکالس با فکرها، حرص

 :سمت شیدا چرخیدم و گفتم

 من میرم باهاش حرف بزنم، تو برو خوابگاه باشه؟  -

 .باشه فقط زیادی طولش ندی -

 .اوهوم، تمومش کنم میام -
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 .باشه خداحافظ  -

 .خواست از کالس خارج بشهسری تکون دادم و زودتر سمت آریا رفتم که می

 !آقای مقدم  -

 .رخید که صدام رو بین هیاهوی کالس باالتر بردممتعجب سمتم چ

 .خوام باهاتون حرف بزنم می -

 :خندی زد و گفتاز این رسمی حرف زدنم متحیر شد؛ ولی نیش

 مشتاق! کی؟  -

 .اآلن -

 .باشه -

نگاهی به شیدا کردم و سپس همراه آریا از دانشگاه خارج شدیم. تعارفم کرد که سوار  

ن تعارف، قبول کردم و اون خیلی جنتلمنانه در ماشین رو  ماشینش بشم که من هم بدو

ام باز کرد و من هم هیچ نشون ندادم چه قدر از این کارش ذوق کردم؟ شاید آریا،  واسه

بود؛ ولی دلیل بر این نبود که خودم رو دستگیره قرار بدم که هر  ام جذاب و محشر میواسه

 .کی از راه رسید، دستش رو به من بزنه

 .روی هم پشت میز، نشستیم شاپی که همین حوالی بود، رفتیم و حال، رو بهیبه کاف

 :آریا با لبخندی گفت

 !در خدمتم  -

 :خشک و سرد گفتم

ای باال رفت( من از خودم اختیار و زندگی  ببینید آقای مقدم! )ابروهاش به طرز مسخره -

 .ام سایه بشهدارم و هیچ خوشم نمیاد، هرکی از راه رسید، واسه

 .هاش توی هم رفت اخم

 .متوجه نشدم -

کنی؟ هان؟ یتیمم که بابا  کامالً واضحه، آقا! شما به چه حقی توی کارهای من دخالت می -
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ام غیرتی بشی؟ من رو چی فرض کردی؟ تنها و ضعیف؟ که حاال بیای و  نداشته باشم، واسه

شری هم اجازه نمیدم،  براش قدعلم کنی؟ نه آقا! من لیدام! لیدا رحیمی و به هیچ بنی ب

 .ام سایه بشهواسه

مون آورد  هایی که تنها دو قهوه بودن رو واسهبه نفس نفس افتاده بودم، گارسون سفارش

 .مون شدکه مکثی بین

 :بعد رفتن گارسون، آریا، اخمو کمی خودش رو از روی میز سمت من خم کرد و گفت

ات سایه بشم، عه، یعنی چرا  خواستم واسهلیدا! من اصالً نیتم این نبود، باور کن من نمی -

 .خوام؛ اما تو منظورم رو درست متوجه نشدیمی

 :پوزخندی زدم و به صندلی تکیه زدم و یک دستم روی میز بود و گفتم

 .اماوهوم، پس روشن کن واسه -

 :اش رو به دندون گرفت و متفکر نگاهم کرد که کالفه گفتمل*ب باالیی

های آخر رو بزنم و برم. من برای خودم،  نه؟ پس بذار من حرف چی شد؟ حرفی نداری -

که هرکی  ام نگرانی و غیرت خرج کنن، نه اینها واسهای دارم که اگه الزم شد، اونخونواده

از راه رسید. ما فقط چند روز شده باهم، یک آشنایی اون هم خیلی اتفاقی داشتیم و دلیل  

 !زارمهای سیریش بیقدر به من بچسبی، از آدمنمیشه این

ام رو از روی صندلی کناری چنگ زدم و تا خواستم بلند بشم، حرفش خشک  کوله پشتی

 .ام کردزده

 !دوسِت دارم -

 :ای کردم و روی میز خم شدم و گفتمباره دندون قروچه جاخوردم؛ ولی یک

 !بهت گفتم حد خودت رو بدون آریا -

 .! لطفاً... لطفاً بشیننه، واقعاً من بهت عالقمند شدم لیدا -

 !خیره نگاهش کردم، اون چ... چی گفت؟ 

روی صندلی نشستم و منتظر و کمی مشکوک نگاهش کردم که آهی کشید و بعد مکثی سر  
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 :باال آورد و چشم تو چشم با من گفت

 !نفهمیدم چطوری؛ اما مهرت بدجور جا نشین قلبم شده لیدا -

 :ادم، زودی به خودم اومدم و با پوزخند گفتممظلوم نگاهم کرد که آب دهنم رو قورت د

 عرض چند روز؟  -

 !خوامت. باورم کن لطفاًباور کن، حاضرم قسم بخورم که می -

 :با ناراحتی گفتم

 !ام کردی تو توی همین چند روز فقط مسخره -

کل  دونی با خواهرم چه قدر کلطوریِ، تو نمیکار کنم؟ طبیعتم اینببخشید؛ اما چی -

هام توجهش رو  ام عزیز باشه با اذیت کردنکنم! آخه)لبخندی خجول زد( هرکی واسهمی

 .کنمجلب می

 .هااصالً روش خوبی برای ابراز این احساست نیست -

دونم، قول میدم رفتارم رو بهتر کنم. فقط بهم فرصت بده و جواب اون مردیکه رو  آه می -

 . ...هم

 :داد و من با زرنگی گفتمبا اخمی که کرد، به حرفش خاتمه 

اوالً هنوز چیزی مشخص نیست و تو هنوز جات رو سفت نکردی)دروغ گفتم؛ واقعاً نظرم   -

خیال استادی بشم که چند ترم  رو جلب خودش کرده بود( باید ببینم چه قدر مردی که بی

 .باهام بوده

 !کنم خیال اون شو، خواهش میکنم؛ ولی بیثابت می -

 .دادم و از جا بلند شدملبخندم رو قورت 

 !کنی جنابام تعیین تکلیف میمن هنوز جواب قطعی رو ندادم که باز داری واسه -

 :زودی گفت

 !غلط کردم -

 :هام رو توی دهنم بردم و سپس گفتمل*ب
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 .باید فکر کنم -

 :اون هم از جا پاشد و گفت

 .شهمونم، اگه قرار باشه جوابت مثبت با تا آخرین پایان منتظر می -

 یک ابروم باال پرید، یعنی حتماً باید جوابم بهش مثبت باشه که چنین حرفی زد؟ 

 و اگه خواستم در نظر نگیرمت؟  -

 :لبخندی زد و با اعتماد به نفس گفت

نکرده گوش ساسانی کر، بخوای ردم کنی،    اوفته؛ ولی اگه خدایوقت این اتفاق نمیهیچ -

 !ه مالِ منیخودم وارد میشم و تو لیدا! هرطور شد

 .هاش قند توی دلم آب شد؛ اما اخمی کردم و اگه بهش رو بدم پر روتر میشد از حرف

خوشم نمیاد با دید کاال نگاهم کنن، من یک آدمم و به صاحب اختیار نیازی ندارم، چون   -

 .خودم مختار خودمم 

 !خوره ای بابا! من که هرچی میگم بهت برمی -

 .خودتِ نه منخب درست صحبت کن، این مشکل   -

 !باشه باشه پوزش! هرچی شما بگی خانم رحیمی بزرگوار -

 :ام رو بگیرم و لبخندی زدم که باشادی گفت دیگه نتونستم جلوی خنده

 !همینِ دختر! بخند -

 :باز اخم کردم و گفتم

 .پر رو نشو، زودی من رو به خوابگاه برسون که کلی از وقتم رو گرفتی -

 :کشیده گفت

 !چشم  -

بار لبخندی محو  ام باز کرد که اینماشین شدیم و آریا مثل سری قبل، در رو واسه سوار

حال  زدم و تشکری آروم کردم و اون هم جوابم رو با چشمکی داد. خیلی سرخوش و خوش
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 .بود، طوری که به من هم انرژی مثبت داد

 !هها رو بشنودلم وور وور میشد تا زودتر به خوابگاه برسم و اگه شیدا این

 :وقتی من رو دم خوابگاه پیاده کرد. قبل پیاده شدن، گفتم

 .دارممنون که رسوندیم، خدانگه -

گیره رو بکشم و پیاده بشم که اسمم رو صدا زد، سوالی سمتش  سمت در چرخیدم تا دست

 .نگاهی انداختم، لبخند مهربونی زد

 !هیچی، خداحافظ -

 .لبخند کجی زدم و از ماشین پیاده شدم 

 !ا! شیدا! )باجیغ( هوشید -

 :ای خورد و مبهوت گفتیکه

 جون من راست میگی؟! آریا... آ... آریا از تو خا... خاستگاری کرد؟  -

بالبخند، سرتکون دادم که یک دفعه با حرص مشتی به بازوی نحیفم کوبید که جیغم هوا  

 .ردن خورفت. خوب شد الاقل نگار و سحر نیستن وگرنه ما رو با این سروصداها می

 !باز رم کرد -

وقت برای من، یک موش کور هم  بارن. اونات چهار تا چهار تا میکپک بزنی الهی! واسه -

 !پیدا نمیشه

 :با خنده گفتم

 !هی! من چند بار گفتم این فرود رو بچسب تا دیر نشده؟ کو گوش شنوا -

خاستگاریش و زودتر از تو به خونه  بابا من غلط کردم خوب شد؟ اصالً شیطون میگه برم  -

 !هابخت برم

 :بار جدی گفتهردو بعد این حرفش زیر خنده زدیم که شیدا، این

 خوای بهش بدی؟ حاال چه جوابی می -

 .ای باال انداختمشونه
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 سازیم یانه؟ ظاهرش که جلبم کرده، باید ببینم اخالقش چطوره؟ باهم می -

 بعدش دو دوری دو دور؟ -

 :رم رو به عقب حرکت دادم که یعنی آره و شیدا دوباره گفتبا خنده س

 کنی؟ کار میساسانی چی؟ اون رو چی -

 کنه آخه؟ خیالش بابا! کی به اون فکر میبی -

 .شیدا تک خندی زد 

 .چاره اون هم بختش رو مثل من، گره کور زدنبی -

م کمی بخوابم و در  جایی که خیلی خسته بودم، تصمیم گرفتمن هم تک خندی زدم و از اون

 .دنیایی که حاال آریا با پاگذاشتن در اون، دنیام رو کمی از سیاهی کنار زده بود، گم بشم

حوصله، بلند شدم و  گیره و پس به ناچار بیاما همین که دراز کشیدم، دیدم که خوابم نمی

 .مشغول بخون، بخون، شدم

رار آریا گذشت؛ اما اصالً سمتم  قهای منتظر و بیدو روز گذشت و هر دو روزش با نگاه

 !نیومد و من چه قدر متشکرش بودم

 ...باالخره تصمیمم رو عملی کردم و

 !آریا -

ها لم داده بود، با صدام سر باال کرد و وقتی من رو دید، سریع از جا بلند  آریا که روی چمن

 .شد و لباسش رو مرتب کرد

 جانم؟  -

خواستم بزنم، شرم داشتم؛  ی از بیان حرفی که میانگار خیلی مشتاق شنیدن جوابم بود. کم

 :ولی سر پایین انداختم و خجول گفتم

 .خوام باهات حرف بزنممی -

 .مشتاق! بیا بشین -

 :متعجب گفتم
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 !جا؟این -

 !آخ! چه قدر من خنگم  -

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 .ها ببینیمشاپ قبلی، هم دیگر رو بعد کالستوی همون کافی -

 .رسونمت دیگهجدا از هم؟ خب مییعنی   -

 .ترمطوری راحتنه من این -

 :سرش رو تکونی داد و گفت

 .بینمتباشه هر طور راحتی)لبخندی زد( پس می -

 .سری تکون دادم و با لبخندی محو، از زیر نگاه خندونش عبور کردم

کمی توی  ها که تموم شد، از شیدا خداحافظی کردم و یک تاکسی گرفتم تا من رو کالس

هام رو توی ذهنم مرتب  خواستم با آریا برم، چون الزم داشتم که حرفشهر بگردونه. نمی

اش سر رفت  ها چرخیدیم، راننده، حوصلهخودی دور میدونای که بیکنم. حدوداً ده دقیقه

 .و نگاهی در آینه به من انداخت و غر زد

 خانوم! مقصدتون کجاست؟ تا کی باید برونم؟ -

 .شاپ برم، حتماً که آریا منتظرمِ خارج شدم و دیگه وقتش بود به کافیاز فکر 

 .آدرس رو به راننده، دادم و اون هم فرمون رو چرخوند

نگاه چرخوندم که آریا رو پشت میزی سرپایین و متفکر دیدم، بیچاره رو کلی عالف  

 !کردم

 !سالم -

 .با صدام سرش رو تندی باال آورد و سریع هم ایستاد

 .خوای بیایکردم که میم، دیگه داشتم شک میسال -

لبخندی محو زدم و تا خواستم صندلی رو عقب بکشم، آریا فوری دست به کار شد و  
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 .ام کنار داد، لبخندم وسعت یافت و خانومانه نشستم صندلی رو واسه

کردم و آریا هم سرش  های دستم که روی میز بود، بازی میچندی گذشت و من با انگشت

 .هامون روی هم افتادزمان آهی کشیدیم که نگاهن بود، هردو همپایی

 !ها جون به ل*ب شدم -

 :هام رو توی دهنم بردم و آب دهنم رو قورت دادم. نفس عمیقی کشیدم و گفتمل*ب

 !آریا -

 جانم؟  -

است، عشق وجود داره، هرچند... هرچند  که هنوز مردونگی زندهباید بهم ثابت کنی. این -

خوام عاشق بشم. )بهش عمیق نگاه کردم و گرفته گفتم(دوست داشتن  من اصالً نمیکه 

فهمی که چی  دردسرتر؛ ولی عشق سر تا سر مکافات و بال داره! میتر و بیبهتره! آروم

 میگم؟ 

 :لبخندی محو زد و آروم گفت

ی  داشتن، چه قدر بهتر از هر چکنم حس دوستمن هم بانظرت موافقم! بهت ثابت می -

 !عشق و عاشقیِ 

 :بابغض گفتم

 !عشق شکست داره -

 !داشتن، مهر و وفااما دوست -

 !عشق نامردی داره -

 !داشتن، باهم بودن داره دوست -

 . ...عشق  -

شون کنم،  قطره اشکی از چشمم چکید و باز خاطرات تلخ یادآوری شدن، باید فراموش

 !فراموش

 :نگران گفت
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 !لیدا -

ام حرفی بزنم و برای  تا مطمئن نشدن از احساس آریا، از گذشتهآهی کشیدم، قرار نبود  

 :همین گفتم

 دو ماه چه طوره؟  -

 چی دو ماه؟  -

 .که خودت و احساست رو برام اثبات کنی این -

 .متفکر نگاهم کرد و درآخر لبخندی کج نشونم داد

 !رسیم؛ ولی باشه، قبولزودتر از اون به ثمر می -

 :گفتلبخندی کج زدم و آریا، 

 مونِ، هوم؟ خب پس امروز روز اول -

خندی زدم که یک جور خاص نگاهم کرد. من هم غرق نگاهش شدم و چندی، فقط  تک

 :هم بودیم که آریا با تک خندی گفتخیره به

 !هات خیلی خاصنچشم -

 .سرم رو تکون خفیفی دادم تا به خودم بیام و درجواب حرفش، تنها فقط لبخندی محو زدم

 !میشم اگه ناهار رو، مهمون من باشی خوشحال -

 :مرموز گفتم

 .اهل تعارف نیستم  -

 .مون، با صرف ناهار، گذشت سرخوش خندید و این شد که اولین قرار آشنایی

توی خوابگاه، اتفاقاتی که رقم خورده بود رو برای شیدا گفتم و اون هم ابراز خوشحالی  

 .کرد

رو دعوت کرد تا فقط دور شهر بچرخیم و  چون دیگه فردا کالسی نداشتیم؛ آریا، من 

هم دیگه نزدیک بشیم. البته که شیدا رو هم دعوت کرد؛ اما شیدا گفت که  تر بهبیش

مون بشه و بهتر بود تنهایی به این شهرگردی بریم و من باید خیلی  خواد مزاحم خلوتنمی
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اده، چون اصالً باب میل  ها خبر بدم که توی این چند روزه چه اتفاقاتی افتزود به مامان این

 .کاری کنم، شاید زیادی مامانی بودم ام مخفیمن نبود که از خونواده

با تک بوقی که از ماشین سفید رنگش خورد، متوجه شدم که آریاست. پس از در خروجی  

 .خوابگاه فاصله گرفتم و سمت ماشین قدم برداشتم 

ام باز کرد، یعنی  شه در رو واسهپرسی کردیم و طبق همیپیاده شد و باهم سالم و احوال

 کرد؟ عادتش بود یا خودشیرینی می

 .لبخندزنان سوار شدم و اون هم ماشین رو دور زد و زودی نشست

ها  مون خیلی خوب بود و آریا شیشهاز کوچه خوابگاه بیرون شدیم و هوای شهر از شانس

تقبال کنم و نقش لبخندی  رو پایین داده بود، یک دستم رو بیرون بردم تا از سیلی باد، اس

 .هام حک شده بودروی ل*ب

ساعتی که گذشت و هیچ  کرد، حدوداً بعد نیمآریا موزیک مالیمی گذاشت و رانندگی می

ای از خیابون پارک کرد که سمتش  مون حتی رهگذر نشد، ماشین رو گوشهحرفی بین

 .چرخیدم و سوالی نگاهش کردم

 :رویی گفتبا خوشکرد زمان که کمربندش رو باز میهم

 .تونیم حرفی بزنیمهامون خشک شده که نمیبرم یک آب هویچی بگیرم، فکر کنم زبون -

 .ای کردم و آریا از ماشین پیاده شد و رفتاش خندهمن هم به طعنه

اش که روی  کردم. ناگهان گوشیبه اون سر خیابون دویید و من با چشم دنبالش می

دش کرد. دست دراز کردم و گوشی رو برداشتم، اسم  داشپرت بود، حواسم رو جمع خو

تونه باشه؟ شاید  آرام نامی روی صفحه گوشی چشمک میزد. متعجب شدم که کی می

 .خواهرش بود

ای باال انداختم و فعالً کارهای آریا ربطی به من نداشت، الزم باشه خودش به من میگه شونه

 که این شخص کی هست؟ 
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شدم جواب بدم؛ ولی باز با  ورد که مدام وسوسه میگوشی چندبار دیگه هم زنگ خ

 !شدم، فعالً نه یادآوری حریم خصوصی آریا منصرف می

آریا تندی سمت ماشین اومد و در رو باز کرد، با لبخند لیوان بزرگی سمتم گرفت که با  

 .هویچ رو ازش گرفتم رویی تشکری کردم و آبخوش

 .نوشیدهویجش رو می بود و آبباز نگه داشته در طرف خودش رو نیم

 !است مزهاوم خوش -

 :لبخندی زد و گفت

 کجا بریم؟  -

 .هادونم، مثالً تو من رو دعوت کردیعام نمی -

 :خندی زد و گفتتک

 .من که فقط خواستم با تو باشم، همین -

 !کردهاش من رو هوایی میقدر حرف هام رنگ گرفت و سرم رو زیر انداختم و چهگونه

 !لیدا -

 هوم؟  -

 !لیدا -

 هوم؟  -

 :تندی گفت

 !لیدا -

 ای بابا! بله؟  -

 :ای آویزون گفتخیره به هم بودیم که با قیافه

 !لیدا -

 .خندی زدمتک

 چیه؟ -
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 نامه ذهنت نیست؟ ها توی لغتاوف! جان، جانم، این -

 :هام گفتم باره زیر خنده زدم و منقطع، بین خنده متعجب بهش نگاه کردم و یک

 !خی... لی پر رو... پر رویی -

 :حق به جانب گفت

 دونم چه جوری این رابطه رو پیش ببرم؟ قدر رفتارت سرده که نمیمگه دروغ میگم؟ این -

 .ام رو خوردمخنده

 !ات هم برم؟ نه جنابچی فکر کردی؟ این که من روز اولی قربون صدقه -

وز( هرچند اگه انجام هم بدی من اصالً  نخیر من که نمیگم این رفتار رو داشته باشی، )مرم -

 .هامخالف نیستم

با کیف دستیم به بازوش کوبیدم و پر رویی ریز نثارش کردم که بلند خندید و سپس  

 :ملتمس گفت

 !جون من یک کمی هم تو راه بیا  -

 :عمیق نگاهش کردم و گرفته گفتم

اید اگه اعتمادم رو به خبری، ش آه! یک چیزهایی توی زندگیم پیش اومده که تو ازش بی -

دست آوردی، بهت گفتم. لطفاً از من نخواه که به این زودی باهات خو بگیرم که اصالً  

 !شدنی نیست آریا

 :قیافه اون هم گرفته شد و با لبخندی تلخ گفت

 همه یک گذشته تلخ دارن؛ اما هرچی باشه من پشتتم لیدا، باشه؟  -

 :لبخندی زدم و ریز گفتم

 !ممنون  -

 .هاش رو بستم به تایید چشماون ه

 .اون روز چند ساعتی باهم وقت گذروندیم و درآخر آریا من رو به خوابگاه رسوند

 :آوردم که شیدا زودی گفتمانتوم رو داشتم بیرون می
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 چه خبر؟ چه طوری بود؟ -

 !تا اآلن که فهمیدم زیادی عجول  -

 .خندی زدتک

 کدوم پسر عجول نیست؟  -

 :روی تخت نشستم و نگار گفت لبخندی زدم و 

 رفتنی شدی؟  -

 :هام رو باال انداختم که سحر گفتشونه

 حاال کی هست؟  -

 .شیدا جواب داد 

 .ستهای دانشگاهاز بچه -

سحر: لیدا جان! حواست رو جمع کن. اعتماد به هرکسی کار درستی نیست، ازش مطمئن  

 .شو، بعد جواب قطعی رو بده

 .همراهیِ نگار: آره، بحث یک زندگی و

 :سرم رو تکونی دادم و متفکر گفتم

 .ها! خودم هم همین فکر رو دارمممنون بچه -

 :هم کوبید و گفت هاش رو بهشیدا کف دست

 .خوام بخوابم فک زدن فعالً بسه، می -

هایی داشتم. ترس،  و روی تختش دراز کشید و پشت به ما کرد. آهی کشیدم و یک حس

 .بود و تضادزدگی و تضاد  خواستن، دل

جایی  هوله خورده بودم که اشتهایی برای غذا خوردن نداشتم و از اون قدر بیرون هلهاین

 .هم که خسته بودم، تصمیم گرفتم قبل مطالعه، کمی چرت بزنم
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 :دویید، گفتمبا جیغ رو به آریا که با خنده می

 !هام رو به گند کشیدیآریا! خیلی خری! ببین لباس -

 :از من ایستاد و خندون گفت  با فاصله دوری

 بد کردم خواستم سرحال بیارمت؟  -

 :حرصی گفتم

 !میوه؟! )نالیدم( وای صورتم چسبون شده  آخه با آب -

شویی رفت. پوف! از دست این پسر!   آریا چشمکی زد و چون روش فشار بود، سمت دست

ر آریا سوار یک وسیله  ترسیدم، با اصرامثالً اومده بودیم شهربازی و من چون از ارتفاع می

هوایی شدیم و وقتی بازی تموم شد، حالت تهوع و سرگیجه گرفته بودم و حالم خوش نبود  

ای بگیره تا فشارم سرجاش بیاد؛ اما تا چند جرعه خوردم و  میوه که آریا رفت تا برام آب

وی  مونده شربت رو ر اش گل کرد و باقیهام دیگه سیاهی نرفت، آقا دیوونه بازیچشم

 !صورتم ریخت که شال و مانتوم به گند کشیده شد، اَه اَه

کرد.  تر توی دلم جا باز میسه، چهار روزی میشد که با آریا بودم و لحظه به لحظه بیش

ام راجع بهش بگم و قصد داشتم، امشب این موضوع رو به منتهی مونده بود که به خونواده

 .کردماش میمادرم بگم. دیگه باید این آشنایی رو رسمی

کردم.  با دستمال کاغذی که از توی کیفم درآورده بودم، داشتم صورتم رو با اکراه پاک می

هر چند هنوزه صورتم چسبون و حس شکرکی داشتم، پس به خاطره همین خواستم بلند  

 .که آریا بیاد بشورمبشم تا صورتم رو قبل این

خوندم که گوشی آریا رو روی  بلند شدم که صدای زنگ گوشی مانع حرکتم شد، سر چر

 .اش رو جا گذاشته بودنیمکت چوبی دیدم و باز این بشر گوشی

هام تکون  ام برداشتم و با دیدن اسم آرام، شاخکگوشی رو برای ا*ر*ض*ا کنجکاوی

 خوردن. دوباره این دختر؟

تر  بیش ها بگم، پس بهتر بودخواستم راجع به آریا به مامان اینپوفی کشیدم و حاال که می
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 .ازش بدونم

که پدر و مادرش فوت  هر چند توی این مدت خودش بهم یک چیزهایی گفته بود، این

ام تعریف کرد  کنه؛ اما اسمش رو نگفت و تا همین حد واسهکردن و با خواهرش زندگی می

 که بفهمم با کی در ارتباط و تماسم؟ 

رها کردم؛ اما با صدای   پرسیدم. صدای گوشی قطع شد که نفسم روامشب باید ازش می

پیامکش، دوباره گوشی رو از روی نیمکت برداشتم و پیامی از همون آرام نام، ارسال شده  

 .بود

سمت راهی که آریا رفته بود، نگاهی انداختم و وقتی اون رو ندیدم، روی پیامک زدم و از  

تونستم تماماً  جایی هم که صفحه رمز داشت، فقط پیامک تا حدودی گسترده شد؛ اما میاون

 ...پیامی که ارسال شده بود رو بخونم؛ ولی

 .شدمتر متعجب و گیج میهرلحظه از خوندن پیام بیش

آریا چرا جواب گوشیم رو نمیدی؟ باید ببینمت، ملوک دیگه خیلی عاصی شده. کار رو   -

 .امتموم کن دیگه پسر! ساعت)...( توی رستوران)...( میبینمت، دیر نکنی که من هم کالفه

 چه کاری؟ ملوک کیه؟ این آرام نام چرا باید آریا رو ببینه؟ 

یک حسی عجیب داشتم؛ ولی تا از دور آریا رو دیدم سریعاً گوشی رو خاموش و سرجاش  

 گفت؟ اصالً خودش کی بود؟ گذاشتم. خیلی کنجکاو بودم که بدونم راجع به چی می

 ...که تعقیبش کنم، نداشتم. پس اما هیچ راهی جز این

خبر و به ظاهر مشغول کیفم کردم  همین امشب قرار رو گذاشته بود و من هم خودم رو بی

 .که صداش اومد

 آخیش! بریم؟  -

 .متفکر نگاهش کردم که سری با خنده تکون داد

 چیه؟ -

 .هام رو محکم بستم و سرم رو خفیف تکونی دادم چشم
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 .هی... هیچی، هیچی، آره بریم -

اش رو برداشت و روشنش کرد. انگار داشت  ه آریا هم گوشیاز روی نیمکت بلند شدم ک

کردم،  هاش توی هم رفت و من که زیر چشمی داشتم نگاهش میخوند که اخمپیام رو می

 .اش رو دیدم، فوری مسیر دیدم رو تغییر دادمتا نگاه زیر زیرکی

اش  لمنانهعصبی پوفی کشید و سر تکون داد. سوار ماشین شدیم و من دیگه به حرکات جنت

عادت کرده بودم. توی راه به شیدا پیام دادم که با یک تاکسی ته کوچه منتظر باشه و من  

 فهمیدم، آریا با کی قرار داره؟ باید می

های قبل از  وقتی جلوی خوابگاه نگه داشت، از هم خداحافظی کردیم؛ ولی آریا مثل سری

 .ام دامن زد تر به کنجکاویبیش رسید کهمن خداحافطی نکرد و عبوس و کالفه به نظر می

همین که ماشین آریا از کوچه خارج شد، به عقب چرخیدم که درست جلوی پام، تاکسی  

 :زرد رنگی ترمز کرد، بدون درنگ توی ماشین پریدم و تندی گفتم

 !آقا! سریع حرکت کن، سریع -

فشرد و سریع از کوچه  مرد که از هیجانم به دست و پا افتاده بود، زودی پا روی پدال گاز 

 .ای دیدمبیرون زد که ماشین آریا رو با فاصله

 .ات رو تعقیب کنآقا! همون ماشین سفید رنگ جلویی -

 راننده: ببخشید؟ 

 !کنمآقا خواهش می -

 .راننده اخمی کرد

 .خانم من شانس این کارها رو ندارم -

 :حرصی گفتم

 دو برابر کرایه بدم، چی؟ -

 :جا خورد؛ ولی گفت
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 .مشکلی نیست -

 :پرست! شیدا متعجب رو به من گفت  مردک پول

 خوای تعقیب کنی؟ قدر پریشونی؟ آریا رو چرا میچی شده لیدا؟ چرا این -

 :کالفه گفتم

 !هیس! بعداً بهت میگم، فعالً ساکت  -

زنم، سکوت کرد و هیچ  شیدا هم که دید فقط چشم شدم و دارم ماشین آریا رو دید می

 .شوره و آشفتگی روم سایه زده بود  یک جوری بود، دل نگفت. ته دلم

ای که گذشت و آریا جلوی رستورانی توقف کرد، من کرایه رو دوبله شده  بعد چند دقیقه

ای که داشتم، جوابش رو ندادم  به راننده دادم که راننده تشکری کرد؛ ولی به خاطره عجله

 .و همراه شیدا از ماشین پیاده شدیم

توران شد و من و شیدا به دوطرف خیابون نگاهی انداختیم و سریع عرض  آریا داخل رس

 .خیابون رو گذر کردیم 

محتاطانه وارد رستوران شدیم. شلوغ و سرد بود و کمی هم سر و صدا فضا رو  

 .ا**ش**غ**ا**ل کرده بود

 :شیدا به آرنجم زد و گفت

 دیدمش، اون نیست؟  -

یا رسیدم، سرم رو تکونی دادم و نزدیکش پشت  مسیر نگاه شیدا رو دنبال کردم که به آر

 :صبرانه گفتمیزی نشستیم و شیدا بی

 نمیگی؟  -

 .شیدا لطفاً ساکت، بعداً بهت میگم دیگه -

پوفی کشید و با صدای زنی که داشت با آریا حرف میزد، سربلند کردیم و به زن مقابل آریا  

 ...چشم دوختیم؛ اما

 !کهکه... ایناینخشکم زد از دیدنش، این... ای...  
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 :شیدا متعجب گفت

 این دیگه کیه؟  -

اومد و با دهانی باز، به زنی که مطمئن بودم همون آرام نام هست، زل زده  نفسم باال نمی

 !بودم، ای... این... این

چنان نگاهم  نتونستم جوابش رو بدم و درعوض از چشم چپم، قطره اشکی ریخت و هم

 .بازوم رو گرفت و ریز تکونم داد خیره آرام بود که شیدا متعجب 

 !لیدا! لیدا -

 .ل*ب زدم

 !امکان نداره -

 :ام رو نشنیده بود، گفتشیدا که زمزمه

 کنی؟ ای بابا، لیدا! چرا داری گریه می -

 :هایی گرد شده گفتناگهان انگار چیزی رو کشف کرده باشه، هینی کشید و با چشم

 دختر جناب نیست؟  اآلن این دختره، دوست  ام هست؟نکنه آریا غیر تو با یکی دیگه -

 !ذارمذارم، نمیخواست این رو هم از من بگیره؟ نه نمیحرصم گرفت، آتیش گرفتم، می

 :باغیض و خشم گفتم

 . ...خودشِ، همونی که -

 :هام، نیمه موند که شیدا کالفه گفتباره اشک ادامه حرفم با هجوم یک

 چی میگی تو لیدا؟  -

 .ذاشتم آریا رو هم از من بگیرهعمیقی کشیدم و عصبی سمت آریا رفتم، نمینفس 

رفتم؛ ولی با  می شونهای بلند و عصبی سمتکنان دنبالم دویید و من با قدمشیدا هلک

 .ها مکث کردمشون، در چندقدمی اونشنیدن مکالمه

د که اگه سر باال  روم بو شون پی من نبود و آریا پشت به من و اون، درست رو بهحواس

 .تونست من رو ببینهکرد، میمی
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 !آرام: خب، خوب رفتی آفرین

 .ها رو هم داره دیگهآریا: هه داداش تو بودن، این خوبی

 :خندی زد و گفتآرام نیش

طاقت شده. البته حق هم داره،  اش بری، ملوک خیلی بیباید خیلی زود به خاستگاری -

 .باید ما تمومش کنیم  نوزده سال منتظر این روز بوده،

 .کنم. هه! خیلی زود وا دادشک نکن، همین فردا، پس فردا، ازش خاستگاری می -

 .آرام پوزخندی پر تمسخر زد

طور نبود؟ اون هم با چند ناز و عشوه خام شد و  شون همین دیگه، لیام اینرگ و ریشه -

 .رفت

 آه! کنجکاوم بدونم، آخر این بازی چی میشه؟ -

 .دی کریح زدآرام لبخن

 .معلومه، ملوک این همه سال بیهوده صبر نکرده -

 :بعد مکثی، خشن و مرموز گفت

 !شون دردِ! درد از دست دادن عزیز! مرگ لیدا و لیامعاقبت همه -

 .خندی زد و به پشتی صندلی تکیه زدآریا تک

 !صبرانه منتظر اون روزمبی -

 .ت زیادی با آریا داشتو آرام، لبخندی بدجنس! نقش صورتی شد که شباه

 .پاهام سست شدن و خواستم بیوفتم که شیدا زیر بازوهام رو گرفت و متحمل وزنم شد

 :لحظه به عقب چرخیدیم و زیر ل*ب به سختی گفتم سر آرام باال اومد که ما درست همون

 !من رو ببر بیرون، ببر بیرون  -

 .بود  حال شیدا هم چندان خوب نبود؛ ولی وضع من بدتر از اون

 .ساعت حدودهای یازده شده بود و دیگه وقت خوابگاه رفتن، نبود
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زده بودم و شیدا عالوه بر   زدیم و من هنوز ماتمروی میدونی که فضای سبز داشت، قدم می

 .ام نیوفتهکه شوکه بود، حواسش پی من بود که اتفاقی واسهاین

کنان( بازیم داد؟ شیدا!  دم و گریهاش نقشه بود؟)به شیدا نگاه کرچطور ممکنه؟ یعنی همه -

وار و مبهوت(... من و لیام رو  خوان من و)زمزمه... میآره؟ آریا هم من رو نخواست؟ می

 !بکشن؟

 :شیدا باگریه گفت

 !کنیم ازشون خود کردن؟ مگه هر کی به هر کیه؟ شکایت میبی -

اعث شد که صدای  روی زانوهام افتادم. شلوغی شهر و سر و صدای ماشین و موتورها، ب

 .جیغم زیاد جلب توجه نکنه

 خواستن من رو هم بازی بدن؛ ولی چرا شیدا! هان؟ چرا؟ لیام رو گول زدن؟ می -

 .شیدا کنارم روی زانوهاش نشست

 .ات بگی، باید پلیس رو بخبر کنیمباید به خونواده -

 :با حالت زاری گفتم

 !مونخوان بکشنمون! میخوان بکشنمی -

 .شون برام سخت بود هایی که شنیده بودم، هضمحرف هنوز هم

 .دیمافته، ما به پلیس خبر میآروم باش لیدا! این اتفاق نمی -

 .جیغ زدم 

 کشن! نشنیدی؟ باکدوم مدرک، هان؟ کدوم مدرک؟ اگه دست از پا خطا کنیم، لیام رو می -

وای(ای زیر   ست و )ایشیدا هم انگار تازه توی باغ افتاد و نا امید و زار، روی زمین نش

 .ل*ب گفت

 !مدام صدای آرام، توی سرم اکو میشد و لیام! لیام

های سرد دراز کشیده بودیم و به فکر رفته بودیم. باید ساعت روی چمن ساعت، یکنیم

 .کردیم؟ فکرم رو شیدا به زبون آورد و خیره به آسمون ل*ب زدکار میچی
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 کار کنیم؟ چی -

 .اشتم که بدمهیچ نگفتم، جوابی ند

 .ها بگیمباید به نسترن جون این -

 :نشستم و گفتم

 !نه -

 :شیدا هم نشست و گفت

 چرا؟  -

ها خبر بدیم، زود واکنش نشون میدن و حتماً که به پلیس گزارش  اگه به مامانم این -

 .میدن

 !که خیلی خوبه دیوونهخب این -

 .دستم رو باال آوردم

ها از  نیست! اگه خاله و عموم به پلیس گزارش بدن، ممکنه اوننه شیدا نه! این خوب   -

 .شون پی بردیم، مطلع بشن و جون لیام به خطر بیوفته که ما به نقشهاین

 .شیدا مکث کرد و با زاری نالید

 پس چه غلطی کنیم؟  -

 :دو دل بودم؛ ولی گفتم

 .دیمما رو بازی دادن، پس ما هم ادامه می -

 چی؟  چی -

وقت با پلیس  خودمون باید درستش کنیم و وقتی یک مدرک پیدا کردیم، اون میگم که -

 .شیم در تماس می

 .زده جیغ زدشیدا وحشت

 !زدی چی؟ دیوونه شدی لیدا؟! خب معلومه شدی دیگه، وگرنه این حرف رو نمی -

 !ما باید انجامش بدیم شیدا  -
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 :طور جیغ زنان گفتهمون

 آخه با کدوم منطق؟  -

 .رو باال بردم من هم صدام

 !فهمی؟ مجبورای هم هست؟ مجبوریم شیدا! میچاره دیگه -

 .نالید

ایم، لیدا  زاده! ما دو دختر مثال برهآخه دو دختر چی ازشون برمیاد؟ بین یک گله گرگ -

 .لطفاً درک کن 

ترسیدم و استرس داشتم؛ ولی این وسط میونه مرگ و زندگی بود،  که خودم هم میبا این

 .معرفتی که چند سال حتی صداش رو نشنیدمام بود! پسرخاله بیبحث لی 

دونم  قدر حالیم میشه که تنهایی این راه رو نریم، میما تنها نیستیم شیدا، خودم هم این -

 .که نیاز به یک مرد داریم

 :شیدا حرصی و کالفه گفت

دوم مردی  پسر من رو؟ شیدا ک  پسر تو رو با خودمون همراه کنیم، یا دوست دوست -

 مون کنه؟ راسته خودش رو بندازه توی چاه؟ حاضره کمک

 :نفسی کشیدم و گفتم

ها به خودشون پناه ببری. من  زادهها مجبوری واسه امنیت از گرگببین شیدا، گاهی وقت -

اش باخبرم و این  دونه من از نقشهکه اون هنوز نمیاآلن بازیچه دست آریا هستم، یعنی این

 !ست، واسه مایک برگ برنده

 .حوصله تحلیل ندارم لیدا، واضح حرفت رو بزن -

اش  کنم که آریا شک نکنه. یعنی در واقع طبق نقشهخوب، من طوری عمل میپوف! خیلی -

کنم؛ اما در اصل، این من هستم که دارم بازیش میدم، خب؟)شیدا سری تکون داد(  عمل می

شون سر درمیاریم و  یم، از ته توه زندگیششون میما از طریق آریا وارد جمع خونوادگی

گردیم تا اصالً بفهمیم این ملوک کیه و چه دشمنی با ما داره؟ فقط،  دنبال یک مدرک می
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 . ...فقط

 فقط چی؟  -

 .کالفه آهی کشیدم

 .باید لیام رو هم از این نقشه باخبر کنیم -

 .خب اون که معلومه، باید انجامش بدیم  -

رفتن با لیام، آسون نیست. ما به یک نفری نیاز داریم که هم  مشکل این که ارتباط گ -

 .مون باشه و هم رابط ما با لیام باشهکمک دست

 کی مثالً؟  -

 .خند حرصی زد معنادار نگاهش کردم که تک

تونه شلوارش رو باال بکشه، بعد بشه...  حرفش رو هم نزن، اون؟ آخه اون؟ بابا فرود نمی -

 مون؟ چیش! پناهگاه

 ای هم هست؟ نظرت کیس مطمئن دیگهبه  -

 :کالفه و حرصی گفت

 از کجا معلوم با لیام در ارتباطِ که پل رابط بشه؟ -

 .پرسیم دیگهخب ازش می -

 .نالید 

 !ترسملیدا من می -

 .تونی خودت رو کنار بکشی؛ ولی من باید باشم آه! شیدا می -

 .کلگی به من زدیک پس

 !رو بزنیببند بابا، نگفتم که این زر  -

گشتیم و با فرود حرف  هام رو بستم و نفسم رو فوت کردم، باید سریع به مشهد برمیچشم

باشه! مثالً رفیق فابش بود، هرچند لیامی که   زدیم. فقط خداکنه با لیام در ارتباط بودهمی
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  خیال رفیقش هم بشه؛ اما احتمال بود واش رو فراموش کرده بود، بعید نبود که بیخونواده

 .مون پیدا کنیمحلی برای مشکل  تونستیم راهزدیم، نمیما تا با فرود حرف نمی

ها، به سمت  خیلی زود از دانشگاه، چند روزی رو مرخصی گرفتیم و بعد کسب اجازه از اون

 .مشهد راه افتادیم

خبر، شوکه شده بودن و من و شیدا به خاطره حال  قدر بیمون اینها از دیدنخونواده

ها خبر بدیم و به سختی وانمود کردیم که  مون، به کل یادمون رفت که به خونوادهخرابی

 .جا اومدیمشون اینمون خوبه و فقط برای دیدنحال

 .گشتیمشدیم و به شیراز برمیباید سریعاً دست به کار می

 :خراشی روی زمین کشیده شد و گفت فرود تکونی خورد که صندلیش باصدای گوش

 !. مطمئنین؟ چی؟! م.. -

هاش رو درحدقه چرخوند( به هم)چشمشیدا: پوف! آره فرود، چندبار بهت بگیم؟ اآلن

 .کمکت نیاز داریم 

دونی کجاست و باهاش در ارتباطی، بهمون بگو،  فرود تو از لیام خبری داری؟ لطفاً اگه می -

 !جونش در خطره فرود

بلندش   سابید و با کفش پاشنه مون کرد که شیدا حرصی دندون روی همفرود متفکر نگاه

 .روی کفش فرود کوبید که فرود هم با اخم و آخ، پاش رو جمع کرد

 .شیدا: به جای فکر کردن و زل زدن بهمون، اون فکت رو تکون بده 

مون، پوفی کشید و  های خیرهنگاهم رو از شیدا گرفتم و به فرود چشم دوختم که زیر نگاه

 :گفت

 .میدمباشه، شمارش رو بهتون  -

 :با ذوق گفتم

 .دونستم ازش خبر داری ایول! می -
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 :شیدا با تاسف گفت 

 !نچ  نچ  اش نزد، نچخاک برسر لیام که یک زنگ به مادر بیچاره -

 :نگاه من هم رنگ تاسف گرفت و فعالً وقت این کارها نبود. پس رو به فرود گفتم

 .خواماش به کار من نمیاد، آدرسش رو میشماره -

 .جا که نیست، باید توی پاسارگاد، مالقاتش کنین ینفرود: ا

 .شیدا: اوهوم و تو قراره باما بیای 

 :فرود متعجب گفت

 !چرا باید بیام؟ خب بهش بگین و تمام دیگه -

 :پوکر نگاهش کردم و گفتم

 الزمه دوباره سیر تا پیاز ماجرا رو برات تعریف کنم؟  -

 !ی لیدا اش کنکه باید الالیی شبونهشیدا: مثل این

 .چپ به فرود نگاه کرد که فرود هم آهی کشید و نالید وچپ

 !خوب بابا میام خیلی -

 .باید یک بهونه پیدا کنیم که تو رو هم با خودمون به شیراز ببریم -

 .حوصله جوابم رو دادفرود بی

 و جور  ام جفتگشتم، میگم که توی پاسارگاد یک کاری واسهنیازی نیست. دنبال کار می -

 .شده

 شیدا: پس حله دیگه؟ 

 .آهی کشیدم و ابروهام رو باال فرستادم، به پشتی صندلی تکیه زدم و به فکر فرو رفتم

اش صحبت کنه و من و شیدا هم  شاپ بیرون زدیم و قرار شد، فرود با خونوادهاز کافی

 .جا بیاریم   دیگه رسم وداع رو به

به شیراز برگشتیم و فرود هم قرار بود  که بهمون شک نکنن، من و شیدا زودتر برای این

 .دو روز بعد حرکت ما، راه بیوفته
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خیال دانشگاه شدیم، فوقش این ترم رو  اصالً مغزمون کشش درس رو نداشت و بی

 .افتادیم دیگهمی

ای، اتاق اجاره کردیم، هرکس جدا گونه اتاق  در شهر پاسارگاد سه نفری داخل مسافر خونه

 .نتخاب کردنفری واسه خودش ا  تک

ای با آریا  مون رو گرفت و من باید از یک راه دیگهها، یک هفته از وقتتمام این هماهنگی

تر باهاش در ارتباط  کردم، یک راهی جدا از درس و دانشگاه که بشه بیشتماس برقرار می

 .بود

ر روی  قدآریا توی این چند روزه بارها به من زنگ زد؛ ولی من جوابش رو ندادم. چون این

ها رو  خودم کار نکرده بودم که بتونم در برابرش خودم رو کنترل کنم و ادای عاشق

 .دیدیمتراشیدم، اآلن باید لیام رو میای میاش یک بهونهدربیارم، حاال بعداً واسه

جایی هم که خیلی عادی باهم حرف  خواد ببینتش و از اونفرود به لیام زنگ زد که می

 .شدم این فرود مارموز! خیلی وقت که با لیام در ارتباطهزدن، متوجه  می

به فرود گفتیم که از ما هیچی نگه و فقط یک قرار آزاد بذاره که لیام هم در جواب خواسته  

تونن مجردی  اش نیست و میفرود گفت که همسرش یا همون آرام، بعد از ظهری خونه

 .شانس بزرگی محسوب میشداش باشن و این برامون خیلی خوب میشد و  داخل خونه

که قرار بود لیام رو ببینم، فقط حس اضطراب داشتم همین. نه عشقی بود و نه  از این

 .شدمای و اگه پای جونش درمیون نبود، اصالً باهاش در تماس نمیتنگیدل

فرود زنگ واحد رو زد که در باز شد، ضربان قلبم باال رفته بود و من شیدا کنار دیوار و در  

 .رس زاویه لیام نبودیمدید

 :لیام تا فرود رو دید، سر خوش گفت

 .اومدی! بیا تو  به! سالم، خوش -

فرود به ما نگاه کرد که لیام، متعجب مسیر نگاه فرود رو دنبال کرد و تا نگاهش به من  
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ای خورد و قدمی به عقب تلو خورد. خشک، سرد و عادی نگاهش کردم، انگار که  افتاد، یکه

 .رو دیده باشمیک غریبه 

 :باره توی هم رفت و رو به فرود گفت هاش یکلیام اخم

 فرود داشتیم؟  -

 :فرود تا خواست از خودش دفاع کنه، شیدا سنگین گفت

 .تقصیر اون نیست، ما خودمون اصرار داشتیم  -

احساس بهش زل زده بودم و حرکاتش رو زیر  کرد؛ اما من، بیمون هم نمیلیام اصالً نگاه

 .اشتم نظر د 

 .اخمو و سر به زیر غرید 

 .که چی بشه؟ من حرفی ندارم، یااهلل -

 :سرباال آورد و خشمگین به فرود گفت

 !مون رو با این حماقتت به گند کشیدیکردم من رو بفروشی، رفاقتخیال نمی -

 :خواست داخل بره و در رو ببنده که سرد گفتم

مون با خبر  نیست کسی از این مالقات ریم، قرار همزنیم و بعد میهامون رو میحرف -

 .بشه

 !لیام نگاهم کرد، عمیق 

 :هیچ حرفی نزد و به من زل زده بود که فرود گفت

 .های مهمی داریمداداش! باور کن حرف -

حرف کنار رفت  لیام باالخره نگاهش رو از من گرفت و آهی کشید، دوباره اخمی کرد و بی

 :که فرود رو به ما گفت

 .هابچه برین داخل -

 :چشم نازک کردنی، داخل رفت که لیام بدون نگاه کردن بهش گفت  اول شیدا با پشت

 .هات رو در بیارکفش -
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ام با  شیدا هم همین کار رو کرد و نفر بعدی من بودم. همین که خواستم داخل برم و فاصله

ای به دست  لیام کم شد، ایستادم و بهش نگاه کردم، خیلی بزرگ شده بود و قیافه مردونه

تر بود، رو به عقب شونه  آورده بود. موهای سیاه و لختش رو که روی فرق سرش بزرگ

زده بود؛ اما چند تاری، کنار شقیقه و پیشونیش ریخته بود. براق و ژل خورده! دماغ  

هایی بادومی و سیاه که کمی  های نازک و چشمتر شده بود، ل*باش کمی بزرگقلمی

علی میشد. لیام تا سنگینی   اگه ته ریش داشت، خود عمو حسینتنگ و کشیده بودن.  

 .نگاهم رو روی خودش دید، متعجب سر باال آورد و چشم تو چشم باهام شد

چنان خیره بهش بودم، واقعاً من روزی عاشقش بودم؟ با چه  هیچی توی دلم نلرزید و هم

کردم؟ وقتی این، با این  منطقی چند ماه از زندگیم رو به خاطرش با آه و ناله ح*ر*و*م 

گذرونده؟  سر و وضع شیک و خونه زیر پاش که معلوم بود زیاد مایه خورده، خوش می

انگار بوی پول خیلی به مزاقش خوش اومده که سرحال و قبراغ نشونش میده، انگار نه 

 .اش دور بودهانگار که از خونواده

 !فرود: لیدا 

هام نشست و نگاهم رو از لیام  خندی روی ل*باز صدای فرود به خودم اومدم، ناگهان پوز 

 .گرفتم و سمت شیدا که وسط سالن ایستاده بود، رفتم 

 .سرم، بقیه هم نشستن پا انداختم و پشت تعارف روی مبل تکی نشستم و پا روی بی

 .شنوملیام: خب می

لیام هم به   خیالم شدن. شیدا و فرود به من نگاه کردن و وقتی دیدن فقط به لیام زل زدم، بی

 .کردهام فرار میسنگینی نگاهم توجهی نکرد و انگار یک جورهایی داشت از زیر نگاه

 !شیدا: آه! راجع به زنتِ لیام خان

دیگه رو بغل کردن و متعجب  هاش هماش رو با لحنی متمسخر گفت که لیام اخماین جمله

 :گفت

 هاش در ارتباطین؟خواین بگین؟ اصالً مگه باچی؟ شماها از زن من چی می -
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 .شیدا پوزخندی زد

 .محل قدیمیآسته آسته، هم -

هات رو ندارم، بعد این همه سال هنوز عوض  لیام: پوف! شیدا هیچ حوصله کنایه و غر زدن

 نشدی؟ 

 .شیدا غرید

 !گیری؟ات نمیقدر گذشته و خبری از خونواده دونی چهچند سال؟ خوبه می -

تون رو بگین و  کنم، فقط دلیل اومدنکنم و چی نمیکار می لیام: به تو مربوط نیست من چه

 .یااهلل

 .ها نیومده بودیم شیدا فرود: اَه بس کنید دیگه، ما واسه زدن این

 .شیدا به حرف فرود توجهی نکرد 

 !هه! خب آره، کارهای یک آدم سرخود به هیچ کسی مربوط نمیشه  -

 !فرود: شیدا

داشتی و هیچی نگفتی؟ هه! واسه من صدات رو باال نبر که تو  شیدا: کوفت و شیدا! تو خبر 

 !هم، یکی هستی مثل این

 .و به لیام اشاره زد

 :کردن. پس خیلی عادی به لیام گفتمبود که تا اومدن آرام، بحث میها میاگه به این

 اش خبر داری؟از خونواده -

 :ی نزد که گفتمهاش رو تیز کرد وحرفلیام سمتم نچرخید؛ ولی سر پایین گوش

شون هست و تنها به زنت مربوط  خوایم بهت بگیم، ریشه در خونوادگیموضوعی که می -

 .نمیشه

 .باالخره نگاهم کرد

 .اش آشناملیام: نزدیک ده سال باهاشونم، معلومه با خونواده

 شناسی؟پس ملوک رو می -
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 پرسین؟ رو می هالیام: خب... خب آره، مادربزرگشه، حاال که چی؟ چرا این سوال

اش سخت بود، تماس چشمی باهام برقرار  و دوباره نگاهش رو از من گرفت، شاید واسه

جورهایی هم حس   کنه؛ ولی من از اول تا آخرش فقط عادی به لیام زل زده بودم و یک

 .داد کنم؛ اما هیچ واکنش تندی نشون نمیاش میکردم که دارم کالفهمی

ار نمیده، دوباره سکوت کردم که شیدا نگاهش رو از من  وقتی دیدم من رو مخاطبش قر

 :حوصله رو به فرود گفتگرفت و بی

 .اش هستی، بفرماباختهقدر عاشق و دلشما که این -

 :اعصاب، گرفت و رو به لیام گفتخورش رو از شیدای بیفرود آهی کشید و نگاه دل

 .خ... خب چیزه  ببین لیام! حرفی که قراره بهت بزنم شاید... شاید... -

باالی گوشش رو خاروند و درمونده به شیدا نگاه کرد؛ اما وقتی دید شیدا عصبیه، نگاهش  

 .رو سمت من منحرف کرد

 .گولت زدن -

 :بامکثی سمتم چرخید و گیج و سوالی نگاهم کرد که عادی گفتم

ون برسن.  شای، گولت زدن تا به هدفنه عشق و عاشقی وجود داره و نه هیچ مهر و عالقه -

ات پشت کنی، بازیت داده. درست مثل برادرش  آرام، زنت، کسی که باعث شد به خونواده

 .خواست من رو هم بازی بدهکه می

 :گنگ نگاهم کرد و انگار هنوز متوجه لپ کالم نشده بود که شیدا گفت 

 هوی جناب! فهمیدی لیدا چی گفت؟  -

 :ت و از جا پرید. با داد گفتهاش توی هم رفدفعه اخم لیام تکونی خورد و یک

کنم. )تیز  های شما رو باور نمیاین چرندیات رو تحویل من ندین، هری بابا! من حرف -

هات، زندگیم رو خراب کنی، آره؟ کور خوندی دخترخاله،  خوای با دروغنگاهم کرد( می

 .های توکنم، بچسبم به اراجیفمن! زن و زندگیم رو ول نمی
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خیال نگاهش کردم که حرصی شده، با  چ تغییری ندادم، عادی و بیبه میمیک صورتم هی

 .اشاره دستش سمت در داد زد

 !یااهلل -

 .شیدا از جا بلند شد و غرید

 .هامون رو بزنیم احمق نباش لیام! بذار حرف -

خواین به کجا برسین؛ ولی گفتم که کور  هایی هم که گفتین، فهمیدم میلیام: برو بابا! همین

 .خوندین

 .فرود نزدیک لیام رفت 

 .های اصلی رو نگفتیملیام خر بازی نکن پسر! ما هنوز حرف -

 . ...مون میشم وهای رفاقتخیال تمام ساللیام: فرود! تویکی ساکت شو که باور کن بی

 :تر گفتادامه نداد و چشم بست، نفس عمیقی کشید و آروم

 .خوش که نیومدین، حاال هم بیرون  -

 !شیدا: لیام 

 .یام داد زدل

 !بیرون -

ای خورد و من دیگه سکوت رو جایز ندونستم، با آرامشی که عجیب به دست  که شیدا یکه

های فرود و شیدا سمت من چرخید؛ ولی لیام سرش  آورده بودم، از جا بلند شدم که نگاه

 .دونستم که حواسش پی منِپایین بود؛ اما می

چنان سر  قدمیش ایستادم و به اون که هم های آروم نزدیکش شدم، درست در یکباقدم

 .زیر بود نگاه کردم  به

 .کنمبهت ثابت می -

 :باره سرش رو باال آورد و عصبی نگاهم کرد که دوباره گفتم یک

کاری  که بهت اثبات شد، باید باهامون همهام مدرک میارم؛ اما بعد اینبرای حرف -
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ام مهم نیست باما باشی یا نه. من فقط  واسه ای باال انداختم( هرچند خیال شونهکنی.)بی

 .شون برسنها به هدفدار بشن و اونخوام که خاله و عمو داغنمی

 .خوای ثابت کنی لیدا؟ ما که مدرکی نداریمطوری میشیدا: چه

 :دیگه زل زده بودیم و من خیره به لیام گفتممن و لیام فقط به هم

 .کنممیراه  اونش دیگه، خودم رو به -

هاش رو محکم روی هم بست و نفسش رو بافشار بیرون داد، چشم باز  لیام بعد چندی پلک

 :کرد و جدی گفت

 چند روز؟  -

 .دونم؛ ولی منتظر باشنمی -

 که بخوای زندگیم رو خراب کنی؟هه! منتظر این -

ه وجدانم  کبینم که بخوام برات دروغی بگم پسرخاله. منتهی برای اینمن هیچ دلیلی نمی -

 خوام مدرکی رو برات فراهم کنم تا پی ببری چی دروغه و چی حقیقت؟ اذیت نشه، می

 :تر گفتمفقط خیره نگاهم کرد که آروم

 .ات کنمکه آوارهخوام نجاتت بدم، نه اینمن می -

 :رفتم، گفتمزمان که سمت کیف دستیم که روی مبل بود میعقب چرخیدم و هم

خبره، وقتی که باهاش دوباره وارد رابطه بشم، حتماً با خواهرش  بی آریا چند روزه از من -

گیره و گزارشات رو میده)کیف دستیم رو برداشتم و سمت بقیه چرخیدم( اون  تماس می

مون بوده و ما برای دسترسی به این  شون میشه پی برد که چی در کمینوقت از مکالمه

 .مکالمه، شنود نیاز داریم

 :کردن که شیدا گفتجب نگاهم میهمه با حیرت و تع

 !ایول دختر  -

زدم؟ وقتی عشقی هم  قدر بهش زل میدونم چرا اینحتی نگاهم رو از لیام برنداشتم، نمی

 !نبود
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 :سمت خروجی رفتم و بین راه ایستادم، کمرم رو چرخوندم و رو به لیام گفتم

 .ات ثابت نکردم، لطفاً سوتی ندهتا وقتی که واسه -

های مصنوعی روش  ای که سبدی از گلو دست مشت کرده فقط به میز شیشه لیام عصبی

 .گفتبود، خیره شده بود و هیچی نمی

جا خارج ای، از اونباعالمت چشم به شیدا اشاره کردم که دنبالم بیاد و بدون حرف دیگه

 .شدیم و داخل آسانسور شدیم

 !ذلیل رو باش، موند پیش عشقش شیدا: هه! فرود رفیق

 .کردمچی نگفتم و فقط به بدنه آسانسور که بازتاب عکسم روش افتاده بود، نگاه میهی

ای رنگم که از مامان به ارث برده بودم، سرد و بی روح بودن.  های بادومی و قهوهچشم

که هیچ حسی نسبت به لیام  ای و بدون رژم، حالتی آویزون داشتن و با اینهای قلوهل*ب

 .ته دلم حس میشد   نداشتم؛ اما غمی عمیق! 

از اون آپارتمان که بیرون زدیم، سریع یک تاکسی گرفتیم و آدرس مسافرخونه رو به 

 .راننده دادیم 

 .شدیممون میباید خیلی زود اون وسیله شنود رو پیدا و وارد عملیات سری

 .لحظه صدای آریا از پشت گوشی بلند شد مضطرب به شیدا نگاه کردم که همون

 !لیدا تویی؟  -

 !(...)هام از انزجار هم رو درآغوش کشیدن، پسرهوقتی صدای متعجبش رو شنیدم، اخم

 .سالم آریا -

باره دادی کشید که فوری گوشی رو از گوشم فاصله دادم و حتی   وقتی صدام رو شنید، یک

 .از بلندی صداش، شیدا هم متوجه شد

 !خبرم گذاشتی احمق ه بیکوفت و سالم! دختره ورپریده! معلوم هست کجایی؟ چند روز  -

 ...گفت یعنی شیطونه می
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ام رو جلوی صورتم آوردم و فک منقبض کردم که شیدا من رو با حرکات  دست مشت شده

 .دستش، به آرامش دعوت کرد. نفسی کشیدم و به تن صدام غم و ناراحتی دادم

 !ببخشید آریا؛ ولی واسه من مشکل پیش اومده بود، نشد باهات تماس بگیرم  -

 .شونهنوز عصبی بود، هه! معلومه کلی از برنامه، عقب انداخته بودم

 چه مشکلی هان؟ یعنی نشد یک پیام هم به من بدی؟  -

 :هق درآوردم و گفتم الکی صدای هق

عمه بزرگم حالش بد بود، فعالً مجبور شدم چند روزی پیشش باشم. درکم کن لطفاً! من   -

 اصالً معلوم نیست حالش چطور بشه؟ام، اآلن هم ام وابستهخیلی به عمه

 :شده گفت و ریز صدای گریه کردن درآوردم که آریا، آروم

ست( چرا بهم نگفتی بیام کنارت؟ )ببند بابا( دختر تو که  من فدات بشم آخه! )وظیفه -

خواستم دق  خبریت میدونی این چند روزه چی به من گذشته؟)مرگ تو؟( از بینمی

 کنم!)دروغگو خائن( 

فینی کردم و به شیدا نگاه کردم که انگشت شصتش رو نشونم داد و من لبخندی زدم    نفی

 .و دوباره توی نقشم فرو رفتم 

 !خدا نکنه!)فین( آریا -

 جان آریا! )عق(  -

 .خوام ببینمتخوام، میمی -

 !چشم خانوم خل! تو که من رو نصفه عمر کردی -

 .خندی زدمتک

 کی میای دنبالم؟  -

 :گفتمتعجب  

 !شیرازی؟ -

 !اوهوم -
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 خب، خب ساعت)...( خوبه؟ -

 آره، فقط کجا؟  -

 .کار داری؟ بگو کجایی بیام دنبالتآدرس رو چی -

 .اوم، باشه -

 !قدر آروم شدم شنوم، چهدونی اآلن که دارم صدات رو میآخ لیدا نمی -

توجه به  دی بیکرد، حرصی شده، زوکه من رو خر فرض میصدا زدم و از اینپوزخندی بی

دروغی که گفت، خداحافظی کردم و گوشی رو روی تخت پرت کردم. شیدا بشکنی زد و با  

 :هیجان گفت

 !ایول! خوب دورش زدی -

 :پوزخندی زدم و با غرور گفتم

 .مونده تا من رو بشناسی -

 .رویی ایستاده بودیموسیله شنود رو گرفته بودیم و حاال منتظر آریا توی پیاده

 :فتممضطرب گ

ها! تا من آریا رو به حرف میارم، تو هم زودی شنود رو توی  مس نکنیببین شیدا! مس -

 کنی. خب؟ گوشیش جاساز می

 !قدر استرس به من نده باشه باشه، اَه! این -

 .با صدای بوق ماشینی، سر باال آوردیم که جناب رو دیدیم

سی کرد. در رو واسه هر دومون باز  پر آریا از ماشین پیاده شد و با هر دوی ما سالم احوال

گفتم جنتلمن، چون به ذاتش پی برده  کرد و عجب آریا دختر باز قهاری بود! دیگه نمی

 .بودم

واسه آریا گفتم که چون دست تنها بودم، شیدا هم باهام به خونه عمه جونم اومده و حاال به  

یا هیچ مخالفتی نکرد و  که حال و هواش عوض بشه، اون هم باهامون بیاد و آرخاطره این

دونستم هیچ راضی نیست؛ ولی  اتفاقاً خیلی هم از این درخواستم استقبال کرد. من که می
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 !آریا، آریا بود

هایی که داخل ماشین بود، روی داشپرت  جایی که عادت آریا بود گوشیش رو زماناز اون

 :ام گفتمبذاره، پس طبق نقشه

خوام با آریا کمی قدم بزنم.  با صفا زیاد داره، من می شیدا جان! ببین این اطراف جاهای -

 . ...تونی از ماشین پیاده بشی، اگر هم نه کهاگه دلت خواست، می

 .شیدا وسط حرفم پرید

جا راحتم، فقط خواستم کمی دوری بزنیم که آقا آریا  نگران نباش لیدا جان! من این -

 .بزنید زحمتش رو کشیدن، شما دوتا برید قدم

 .ا: آخه نمیشه کهآری

 .شیدا لبخندی ملیح زد 

 .تعارف نداریم -

 :آریا نگاهش رو از آینه گرفت و سری تکون داد، رو به شیدا گفتم

 پس نمیای دیگه؟ -

 .شیدا: نه

 باشه، هر طور راحتی. آریا جان! بریم؟  -

خواد تنها باشن و شما هم)چشمکی زد( هوای  آریا: خب حاال که شیدا خانوم دلشون می

 !روی کردی، چرا که نه؟ بنده هم مشتاق یادهپ 

زمان که آریا از ماشین پیاده میشد، چشمکی مخفیانه به شیدا زدم که اون  لبخندی زدم و هم

 .هم با لبخندی محو؛ ولی پر معنی جوابم رو داد 

 :ازماشین پیاده شدیم و آریا نگاهی به داخل ماشین انداخت و با صدای من که گفتم

 داخل پارک قدم بزنیم؟  آریا! بریم -

  سر سمت من چرخوند و با لبخندی موافقتش رو اعالم کرد و ما رفتیم، تا به حساب پیاده

 .روی دو نفری و بسی عاشقانه داشته باشیم 
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دیگه حرف زدیم و قدم زدیم و در آخر به خواسته آریا، سمت ماشین   ای با همده دقیقه

 !باشه رفتیم. خدا کنه شیدا کار رو تموم کرده

اش رو درست انجام  خواب دیدم، متوجه شدم که وظیفهسوار که شدیم، وقتی شیدا رو غرق

داده. چون قرار گذاشته بودیم که اگه شیدا کارش رو با موفقیت به سرانجام رسوند،  

 ...ترین شکی نکنه و حال خودش رو به خواب بزنه تا یک وقتی احیاناً آریا کوچک

ها سرکارش هست، ما اکیپی دوباره  ود، آرام بعد از ظهریطبق گفته لیام که گفت ب

اش جمع شده بودیم و حاال طبق وسایلی که فراهم کرده بودیم، هدفون رو به لیام  خونه

کردن؛ ولی من با ظاهری  دادیم تا بهتر شاهد باشه و شیدا و فرود مضطرب به لیام نگاه می

 !عادی و درونی آشفته

ش به باال رفت و حالت تحیر به خودش گرفت، بعد دهنش باز  هااول ابروهاش همراه چشم

 .شد و درآخر خشک شده به من زل زد

فهمیدم خواهر و برادر چی میگن؛ ولی حتماً همون  پس باالخره متوجه شد، من که نمی

 .هایی رو زده بودن که من رو هم روزی درست به حال لیام درآورده بودن حرف

فرود نگران شده، هدفون رو از گوشش درآورد و لیام رو تکون داد،  لیام ماتش زده بود که 

لحظه لیام خیره به من، قطره اشکی از چشمش چکید و فرود اسمش رو صدا زد که   همون

 .مات و مبهوت سمت فرود سر چرخوند

 فرود: خوبی؟ 

بد بود. رو  لیام حرفی نزد و با همون حال قبلیش، دوباره به من نگاه کرد، انگار واقعاً حالش 

 :به شیدا گفتم

 .یک لیوان آب بیار -

 .شیدا: اآلن 

 :فرود دستش رو روی شونه لیام گذاشت و متاسف گفت

 !لیام داداش! به خودت بیا -



 

 

 
104 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
 .لیام مبهوت ل*ب زد 

 !مون خوان بکشنمی -

شیدا اومد و لیوان آب رو سمت لیام گرفت، لیام گنگ به لیوان توی دست شیدا نگاه کرد و  

 .خود شیدا سپس به

 کنی؟ ببین این لیوان آبِ، من هم شیدا هستم، خب؟ طوری نگاه میشیدا: چیه؟ این

های لیوان رو روی  لیام هیچی نگفت و با دهان باز نگاهش کرد که شیدا، عصبی تمام آب

 .صورت لیام خالی کرد 

از تعجب  لیام هینی کشید و انگار از شوکی که بهش وارد شده بود، تازه به خودش اومد و ب

 ...اون رو گرفت؛ ولی رفته رفته تعجبش، جای خشم گرفت و

ها یا هر چیزی که دست لیام  ای کز کرده بودیم، تا وسایل و صندلیمن و شیدا گوشه

چاره! سعی داشت لیام رو آروم نگه داره و جلوی  رسید، به ما برخورد نکنه و فرود بیمی

 .دیوونه بازیش رو بگیره 

ز رو برعکس کرد و با داد، دور خودش چرخید. چشمش به دکوری افتاد و  لیام با غرشی می

داره، سمت دکوری  ای بهش چسبیده شده بود تا اون رو نگهچنان که فرود مثل کنههم

 .های دیگه، تیکه تیکه شدرفت و از باال سمت زمین پرتش کرد که کنار ریز شیشه

 :لیام با داد گفت

 !مذارشون نمیکشمش! زندهمی -

 .فرود: باشه داداش! آروم باش، آروم باش

 .پدر رو ببینم لیام: ولم کن فرود! باید برم. )باداد(باید اون آرام بی

 .فرود هم داد زد

 !فهمی؟ اگه میشد که تا اآلن خودمون دخلش رو آورده بودیمنمیشه می -

 .دار شدقدر داد زده بود که صداش خشلیام سرخ شده از حرص، این

ام رو  آلود( به خاطرش خونوادهای حرصچیم رو ول کردم افتادم دنبالش،)باگریههمه  -
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های چندساله رو به جون خریدم تا کنارش باشم، بعد حاال چی  تنگیترک کردم! دل

 شنوم؟ می

 .از پناهگاهم بیرون اومدم و نزدیک لیام شدم

تو میشه و نه میشه  ها هیچ درمونی نیست لیام! نه جبران حماقت اآلن زدن این حرف -

 .ها رو گرفتجلوی کار اون

 :چنان داد زنان گفت هم

 !پس چه غلطی بکنم؟ ساکت وایسم تا بیان بکشنم؟ به ریشم بخندن؟ به خریتم؟  -

 :مکث کردم، آره خریت کرده بود! آهی کشیدم و آروم گفتم 

 .حلی باشیم باید به فکر نقشه و راه -

 .لیام پوزخندی زد

 زنی؟ رف میاز دل خوشت ح -

 .شیدا هم نزدیک شد

 .فکری بکنیمحق با لیداست، تا چند ساعت دیگه زنت میاد و باید تا اون موقع یک هم -

 .لیام غرید

 !اون دیگه زن من نیست -

 :عادی گفتم

 بخونی؟  چنان کریخوای هممی -

هاش رو مشت کرد، انگار داشت حرصش رو خالی  زنان غرشی خفه کرد و دستلیام نفس

 .کردمی

 .باالخره آروم شد و روی مبل نشست، خونه انگار ویرونه شده بود

 خوای به آرام بدی؟ شیدا: با این وضعیت، چه جوابی می

 .لیام خشن نگاهش کرد و غرید
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 !قرار نیست ببینمش، چون اگه حتی صداش رو بشنوم، قول نمیدم بالیی سرش نیارم -

 شیدا پوفی کرد و به تاج مبل تکیه زد 

 لیام: خب؟ هی بهم گفتین ساکت باش، ساکت باش، حرفی هم دارین اآلن؟ 

 .حرصی جوابش رو دادم 

کار هم هستی؟! ببین، اگه بهت گفتم بشین و ببند، واسه این نبوده که گند زدی، طلب -

 .داری جور واسه ما فاز طلب بر میفراموش کردیم تو چه غلطی کردی و حاال این

 :چشمی نازک کردم که شیدا دوباره پوفی کشید و گفتشتلیام پوزخندی زد و من پ 

 .من که هیچی تو کتم نیست -

 .جا باشم تونم اینلیام: من یک دقیقه هم نمی

 :از جا بلند شد که من هم بالفاصله ایستادم و با اخم گفتم

جا باشی. هیچ فکر کردی اگه خونه رو با این وضعیت  کنی، نخوای اینخود میشما بی -

 کنی بری، ممکنه آرام بهت شک کنه؟ ترک 

اش  تونم خودم رو کنترل کنم، یک وقت دیدی زدم شقهبه من مربوط نیست، من نمی -

 !هاکردم

 .پوزخندی زدم

گیری. وگرنه اگه از منطقت استفاده  اون که معلومه، کالً از روی احساس تصمیم می -

 .جا بودی و نه منکردی، اآلن نه تو اینمی

 وای پای گذشته رو بکشی وسط؟ خلیام: می

 !شون ندارم ای به یادآورینه! چون هیچ عالقه -

 :هر دو حرصی روی از هم گرفتیم که شیدا گفت

 .کل کردن، دستی به این خونه بکشیم تا اون عفریته نیومده بهتره به جای کل -

 .زنملیام: من دست نمی
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 .دست به سینه شدم

کنی. )با اخم(چون این وضعیت، نتیجه دیوونه بازی  اتفاقاً تو یکی که مجبوری مرتب   -

 .توعه

 .لیام تا خواست جوابم رو بده، با غیض غریدم

اش بدی و حتی باید  وقتی میگم باید، یعنی باید! تو فعالً نباید آتویی دست آرام و خونواده -

 .ها رو در بیاری تر)مکث و سپس پوزخند( ادای عشاقبیش

 .دندون بشهسابید و فک منقبض کرد که گفتم اآلنِ بیروی هم  لیام جوری دندون

 .لیام عصبی پوفی کشید و غرید

 !کنم اش میآخر حالی -

دو ساعت دیگه زمان برگشت آرام بود و ما خونه رو چهار نفری عرض یک ساعت، مرتب  

 .کردیم و در نتیجه، خسته روی کاناپه لم دادیم 

 :فرود محتاطانه گفت

 !هانزنه به سرت  لیام! ما که رفتیم، -

 ... :لیام

 شیدا: هو! کر شدی به حمداهلل؟ 

 :ای به شیدا رفت و آروم؛ ولی حرصی گفتغرهلیام چشم

 .کنم سعیم رو می -

سعی نه، باید روی خودت کنترل داشته باشی لیام، وگرنه آخرش این ماییم که توی خطر   -

 !مون چنبره زده میوفتیم، هرچند اآلن خطر بیخ گوش

 :صبی چشم روی هم فشرد و فرود گفتلیام ع

 .دیگه بهتره ما بریم -

اولین نفر هم خودش بلند شد و من بعد تعللی که نگاهم روی لیام پژمرده و کالفه بود، از  

 .جا خارج شدیمجا بلند شدم و باالخره از اون
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ه  طوری مدرکی پیدا کنیم و جلوی کارهای اون خونواد ای نداشتیم که چههنوز هیچ نقشه

 نژاد رو بگیریم؟ عفریته

ای  چون این چند مدت کم خوابی زیاد داشتم، تصمیم گرفتم، زودتر از هر وقت دیگه

 .خوابم پناه بردم  بخوابم، واسه همین ساعت حدودهای هفت بود که به تخت

آلود، با دست دنبال  ام، از خواب بیدار شدم. اتاق تاریک بود و خوابباصدای آالرم گوشی

 .گشتم که اون رو زیر پتوم پیدا کردم امگوشی

 :آلودی گفتمساعت ده شب بود و آریا به من زنگ زده بود، باصدای خواب

 بله؟  -

 لیدا! خواب بودی؟  -

 .هوم؟ اوهوم -

 .خندی زد  تک

 دختر! اآلن چه وقت خواب آخه؟  -

 .حوصله نداشتم و بدخوابم کرده بود

 .کارم داری؟ خوابم میاد آریا بگو چی -

 .خوام ببینمتخل! می امشب خواب تعطیل خانوم -

 .بینیم خیال، فردا هم رو میپوف آریا! اآلن آخه؟ بی -

 .صداش گرفته شد

 .خوام ببینمت لیداها، میقراره چند روزی من رو نبینی -

متعجب روی تخت نشستم و حاال از شوک خبری که شنیده بودم، خواب از سرم پریده بود  

 .هم تاثیر گذاشته بود  و این روی لحنم 

 خوای بری؟ چرا؟! کجا مگه می -

 .آهی کشید

 .ام پیش اومده، قراره چند روزی از شیراز برمیک ماموریت کاری واسه  -
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تر با  طوری که خیلی بد میشد! شاید هم نه، میشد از نبودش استفاده کرد و بیشوای این

 :مون شکر آب نشه، گفتمیا میونهکه شکی نکنه ها وقت بگذرونم؛ ولی به خاطره اینبچه

 .باشه، آدرس میدم بیا دنبالم -

 .حالش اومدصدای خوش

 !چشم عزیزم  -

سر و صدا از مسافرخونه بیرون زدم و  نخواستم مزاحم شیدا و فرود بشم و واسه همین بی

 .آدرسی در فاصله دوری از مسافرخونه، به آریا ارسال کردم

ار خیابون پارک کرد و لبخندی ساختگی زدم و سوار  چندی بعد ماشینش رو دیدم که کن

 .شدم

 .سالم -

 !خواب  علیک خانوم خوش -

 .خندی زدم  تک

 .خسته بودم باور کن -

 :کرد، گفت زمان که دنده رو عوض میسری با لبخند تکون داد و هم

 .اومدیات رو ندادی؟ الکی این همه راه رو هم نمیچرا آدرس خونه خود عمه -

 .شون زیادی تنگ و باریک، این رخشت جا نمیشهدرس رو بدم، آخه کوچهنشد آ -

 :خندی زد و گفت آریا دوباره تک

وقت از ذهنت پاک نشه و   خوام امشب یک شب دو نفری تدارک بچینم، تا هیچمی -

 .ای هم واسه من بشه تا روزی که دوباره ببینمتذخیره

شدم و هنوز کلی هم خر کیف  واقعاً خام می ها،طور آدمی هست دونستم چهیعنی اگه نمی

 !شدم. آه از زبون چرب این پسر می

 :ای ماشین رو پارک کرد و گفتشاپ نرفتیم، عوضش گوشهبه کافی

 .مون)چشمکی زد(آب هویجبه یاد اولین گردش -
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 .نما زدم و آریا رفت تا آب هویچ رو بگیره و خیلی زود هم برگشتلبخندی دندون

باز گذاشته بودیم و از نسیم مالیم و تاریکی شب، لذت   خودمون رو نیمههای طرف در

 .بردیممی

 :ها گفتمخوردم، خیره به عابران و ماشینچنان که آب هویچم رو میمن هم

 !هامگردیچه شب خوبی! من عاشق شب -

که    هام تار، تار اطراف رو دید. به آریا نگاه کردمای چشمناگهان سرم گیج رفت و لحظه

هاش به خوبی در نمای  لبخندی روی ل*ب دیدم؛ ولی نقشصورتش رو کدر و نا واضح می

 .دیدم بود

آلودگی، تضعیف  ام حس خوابای نداشت و به سرگیجهچند بار محکم پلک زدم؛ ولی فایده

 .شد

 .ل*ب زدم

 طوری میشم؟ چرا... چرا... ای... این -

 ...ی لبخند صورتش رو هم ندیدم ودوباره نگاهی به آریا انداختم و دیگه حت 

چشم که باز کردم، با تاریکی برخوردم. به خاطره زمین خشک و ناجور خوابیدنم، کمر و  

 .گردنم درد گرفته بود. )آخ(ی ریز گفتم که صدای نگران لیام، متعجبم کرد 

 هوش اومدی؟  لیدا! به -

ریکی و فاصله نه چندان  نشستم و سرم رو سمت صدا چرخوندم و لیام رو دست بسته، در تا

 .دوری از خودم دیدم

 !لیام -

 !چاره شدیملیدا بی -

هام به تاریکی عادت کرده بود و ما  ترسیده و حیرون به اطراف نگاه کردم، دیگه چشم

 .داخل اتاقی زندانی بودیم
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 کنیم؟ جا چی کار میلیام چه اتفاقی افتاده؟ ما این -

 .لیام نالید

پدر اومد، یک کوفتی به خوردم داد و  دونم! از وقتی که رفتین و اون آرام بینمیدونم! نمی -

 .تا چشم باز کردم، دیدم داخل این اتاقم

 !وای نه! نه ای -

 .ل*ب زد

 !چاره شدیم بی -

ای از نور به داخل اتاق  مون پی در رفت و با باز شدنش، حالهباصدای باز شدن در، حواس

 .تابیده شد

پسش آرام داخل شدن. چراغ اتاق رو روشن کردن و من با دیدن آریا و آرام،    آریا و از

زمان سعی  دفعه داد لیام، باال رفت و هم  کردم که یکشون میعصبی و خشمناک نگاه

 .داشت بلند بشه

 !زنی؟ آ**ش**غ**ا**لپدر شارالتان! من رو دور میبی -

 .غریدآریا با یک هول، لیام رو پخش زمین کرد و عصبی 

که ملوک فرمان بده، خالصت  حرف دهنت رو بفهم داماد عزیز! و اال خودم قبل این -

 !کنم می

 .آرام: ولش کن آریا، مژدگونی رو بهشون بده

های آریا نشست و پاش رو که روی صورت لیام بود و  با حرف آرام، لبخندی روی ل*ب

 .د که حرصی! فک منقبض کردمداد، از روی صورت لیام برداشت و به من نگاه کرفشار می

 !آریا: مژدگونی؟ جون! )چشمکی به من زد( خبرهای خوب، خوب دارم عزیزم

 .غریدم

 !فطرت   پست -

 :بلند خندید و گفت
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 .رسنتون هم خدمت میجونی های جوناآلن رفیق -

 .لیام داد زد

 ها چی کار داری؟ شرف! به اونبی -

هات  هام چشمیدا و فرود بیاری، خودم با همین دستآریا باور کن اگه بخوای بالیی سر ش  -

 !امقدر چشمک نزنی واسهرو از کاسه درمیارم، تا دیگه این

 :دوباره خندید و گفت

 !عشقم دیر شده -

ام کرد که با انزجار روی ازش گرفتم و آرام، خرامان خرامان  و دوباره چشمک حواله

 :مون قدم برداشت و با صدای نازکش گفتسمت

نگاهی به آریا انداخت و سپس با لبخندی  جا بیان، چون)نیمشیدا و فرود قراره به همین -

 .شون نیاز دارینبدجنس( شما بهشون پیام دادید به کمک

هم نگاه کردیم، ما کی همچین کاری کردیم؟ ناگهان با فکری که به  من و لیام متعجب به

های من و  کارتدها! از طریق سیمهام رو عصبی روی هم محکم بستم. نامر سرم زد، چشم

 ...لیام، به شیدا و فرود پیام داده بودن و حاال اون دونفر میان که

 !وای نه! الهی نیان، کاش شک کنن، وای نه! نیان 

 .لیام رو به آرام داد زد 

 !خواستمت ل*ع*ن*ت*ی من می -

ها برای من بود  تنکه روزی این خواسناگهان دلم مچاله شد، نه از عشق، فقط به خاطره این

 ...و حاال

 :آرام پوزخندی زد و با تمسخر گفت

شدی)خشن( اگه پای ارث و میراث کلون ملوک نبود، عمراً  ام محسوب میتو جای بچه -

شدیم و من چندسال رو با یک پسربچه خنگ بگذرونم که  اگه من و آریا وارد این بازی می

 .اش پشت کردیک دختر غریبه، به خونوادهباچند ناز و عشوه، زودی رام شد و به خاطره 
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 .لیام عصبی داد زد

 !(...)خدا بکشتت دختره  -

آرام پوزخندی زد و با اشاره سر به آریا فهموند که از اتاق خارج بشن و هر دو، زودی اتاق  

 .رو ترک کردن

های بسته، سمت در هجوم برد و با لگد به در کوفت تا باز بشه؛ ولی  لیام با همون دست

 .فایده بود؛ اما من هم به کمکش شتافتمبی

 .جیغ زدم 

تونین با ما یک همچین کاری بکنین!  باز کنین این در رو، شماها نمی -

 !ها! در رو باز کنینآ**ش**غ**ا**ل

 .دفعه عصبی داد زد  کوبیدم و لیام یکبه در می

 !بابا دستم رو باز کن -

ندادم؟ سری تکون دادم و لیام پشت به من  خشکم زد، واقعاً چرا من همچین کاری انجام 

 .کرد تا گره طناب رو باز کنم

 !اوف گره کور زدن  -

 تونی باز کنی؟ یعنی یک گره هم نمی -

 .ای به کتفش زدمضربه

 .تونی خودت باز کنمی -

 .پوفی کالفه کشید و من دوباره سعیم رو کردم و باالخره گره شل و درآخر باز شد

 :جون در افتادیم، لیام عقب رفت و رو به من گفتحاال دو نفری به 

 .برو کنار لیدا -

 :نگران گفتم

 !طوریت نشه -

 :جدی گفت
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 .در خرد نشه من طوریم نمیشه -

اش رو به در ابرویی باال انداختم و کنار رفتم که لیام با غرشی سمت در حمله کرد و تنه

 .باره دادش هوا رفت  کوبید که یک

 !آخ -

 .تونی، اَه اَه اَه! فقط جوگیر میشه و بسفتم که نمیای مرض! گ -

 .نزدیکش شدم و کمکش کردم بایسته و غر زدم

 !پاشو وایسا بابا -

دو خم شده ایستاد و با کمک من به دیوار تکیه زد و بازوش رو سفت گرفته بود، عصبی به 

 .ستون اتاق تکیه زده بودم و نفسم رو با فوت بیرون دادم

 :زنان گفت مون بود که لیام نفسسکوت بینای چند دقیقه

 !ببخش -

 .نگاهش کردم که سرش رو به دیوار تکیه زده بود و چشم بسته حرف میزد

 . ...ها حرف دونم دیره واسه اینآلود(میببخش که ترکت کردم! )بغض -

 .بین حرفش پریدم

 ای حاللیت بطلبی؟ خودونی دیره، ببند! هه! البد فکر کردی آخر خطیم، میپس اگه می -

 .لیام اشکین نگاهم کرد 

 !رحم ندارن -

 .چیزی نمیشه -

 .فرود و شیدا که بیان، خالصیم -

 !لیام -

چنان لیام  ای گذشت و دیدم همپوزخندی تلخ زد و من، حرصی پوفی کشیدم. چند دقیقه

 .بازوش رو گرفته

 بهتر نشد؟  -
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شق    پیش اومده باشه. پسره کلهبه نفی و اخمو سر تکون داد که حدس زدم، مشکل جدی 

جوگیر! زد خودش رو ناکار کردها! ضربه خیلی محکم بود و حتماً که بازوی لیام ضربه  

 .وخیمی رو متحمل شده بود

ای که گذشت، در باشتاب باز شد و ناگهان شیدا و بعد فرود رو به داخل پرت  چند دقیقه

رو بستن که شیدا و فرود به جون در   شون، درکردن و زودی اون افرادی که نتونستم ببینم

 :افتادن و شروع به سر و صدا کردن که نگران گفتم

 !شیدا -

 :شیدا، از صدام مکث کرد و متعجب سمتم چرخید و تا چشمش به من افتاد، گریون گفت

 !لیدا -

کرد  به سرعت سمت من اومد و محکم بغلم کرد، فرود هم نگران و آشفته به ماها نگاه می

 .ر ل*ب زدو متحی

 !چه اتفاقی افتاده؟ -

 :از بغل شیدا بیرون اومدم و گفتم

 !هارو دست زدن بهمون، دیر جنبیدیم بچه -

شیدا هینی کشید و آروم به دهنش کوبید و سپس که از بهت دراومد، سر سمت لیام که  

 .چنان نشسته بود، چرخوند هم

 لیدا چی میگه لیام! یع... یعنی چی که دورمون زدن؟  -

 .اش کوبید و ل*ب زدرود به پیشونیف

 !پسر بدبخت شدیم  -

 !کشتمش لیام: باید همون دم که اومد خونه، می

 :شیدا روی زمین افتاد و باگریه گفت

 !حاال... حاال چی میشه؟ چه بالیی سرمون میاد؟ اصالً چه طور... چه طور فهمیدن؟ -
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 !ل*ع*ن*ت*ی حتماً آریا متوجه اون شنود شده، اَه  -

 .ها جرئت ندارن کاری با ما بکنن فرود: آروم باش شیدا! اون

 .شیدا چشم بست و هق زد

 جا؟ مون اینجاییم؟ چرا آوردنمون! وگرنه چرا اینکشنچرا، می -

 .سپس زیرلب زمزمه کرد

من هنوز ازدواج هم نکردم، من هنوز کلی آرزوها دارم. وای مامانم! باباجونم! شاهین،   -

 !خدا اش کوچیکم! ایداد

اش اومد که فرود نگاه نگرانش رو از شیدا گرفت و مضطرب نفسش رو  و ریز صدای گریه

 .فوت کرد 

حال توی فکر بودیم و شاید هم خودمون رو به زمان سپرده بودیم، تا ببینیم تقدیر چی  بی

 مون رقم زده؟ واسه

جیغ بزنم که برای بار چندم،    چارگی و ترس، کم مونده بودسرم روی زانوهام بود و از بی

 .بار افراد افتخاری! حضور پیدا کردندر باز شد؛ اما این

دیگه نگاه کردن، مسیر  ها هم به من و همها انداختم که اونمتعجب و گنگ نگاهی به بچه

دیدم رو روی پیرزنی که روی ویلچر نشسته بود، منحرف کردم و دو طرف پیرزن، آریا و  

 .کردنمون میگاهآرام! مغرورانه ن 

که روی ویلچر نشسته بود؛ اما عصایی هم به دست  پیرزن، اخمو به ما زل زده بود و با این

 .داشت

 .لیام خشمگین از جا بلند شد و غرید

 !عزیزه ملوک -

 :پیرزن یا همون ملوک نام، پوزخندی زد و با صدای لرزونی گفت

تظار کشیدم تا شما دو تحفه رو به چنگ  نوزده سال! منتظر این روز بودم. نوزده سال! ان  -

 .بگیرم
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 :بعد مکثی گفت 

 .هاش رو ببینهحتماً باید نعمان این حال زار نوه -

 :و دوباره پوزخندی خفه زد که گفتم

خوای، انتقامت رو از ما  تو کی هستی؟ با پدربزرگ من چه دشمنی داری که حاال می -

 بگیری؟ 

 .ملوک خیره نگاهم کرد و غرید

اش رو سرش دربیارم و حاال وقت  ام رو به نابودی کشوند. قسم خورده بودم، تالفییزندگ -

 .تاوان پس دادن

 کار کرده؟ مگه بابا بزرگم باهات چی -

 .صداش رو باال برد و عصاش رو به زمین کوبوند

سیزده سالم بود که عاشق شدم! عاشق پسری که به خواهرم چشم داشت، اون... اون   -

و ندید و به خاستگاری خواهرم اومد؛ ولی مهلوان رو بهش ندادن و اون هم  عشق پاک من ر

خیال شد. )بلندتر( دوباره رفتم پیشش، التماسش کردم؛ ولی نه به خاطره عشقم، به  بی

تر بود، بیست  خواستن من رو به مردی بدن که بیست سال از من بزرگکه میخاطره این

ای که به تباهی کشیده شده بود رو ازش  زندگیسال عمر کمی نیست! قسم خوردم تاوان 

هاش به دنیا بیان و کارم رو  هاش تالفی کنم، پس منتظر موندم تا نوهبگیرم. نشد سر بچه

 !عملی کنم، این دل داغ دیده رو آروم کنم 

 :شیدا با جیغ گفت

 !ای! الزمِ که بستریت کننتو یک پیرزن دیوونه -

ای زد و با اشاره دستش به آریا فهموند که  هقهههامون قپیرزن از این حرص خوردن

 .خواد گورش رو گم کنهمی

ها آرام  آریا دسته ویلچر رو گرفت و با فشاری، ویلچر رو به حرکت درآورد و پس از اون
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بوسی روی کف دستش خوابوند و سپس سمت ما فوتش کرد که لیام از خشم داد زد و  

خندی زد و از اتاق   رو از ما برداره. ریز تکباعث شد آرام با لذت و سرخوشی، نگاهش 

 .بیرون رفت

 جا بیاره؟یعنی قرار بود، بابابزرگ نعمان رو هم این

 ...که شد  ای نداشت و تا اینتا فردا صبح، هر چی جیغ و داد کردیم، فایده

هاش اتاق روشن شده بود و متوجه روشنایی هوا شدیم. شیدا از بس گریه کرده بود، چشم

تر ترس داشتم که  کرد. من به جای اشک و گریه، بیشفین می  و پف کرده بود و فینسرخ 

که احساسم رو  چه بالیی قراره سرمون بیاد؟ و همین باعث میشد خودخوری کنم تا این

 .بروز بدم

با صدای چرخش کلید، همگی سرهامون رو باال آوردیم و به در چشم دوختیم. دو، سه نفر  

 .شون غرید که از اتاق خارج بشیم د اتاق شدن و یکیهایی واربا اسلحه

کردیم و لیام  شون میکوب کرده بودیم؛ اما عصبی و خشن نگاهها، سنگاز ترس اسلحه

 .غرید

 کجا قراره مارو ببرید؟ -

 :مردی گفت

 .زر نزن، راه بیوفت  -

تا سر   ای زد که لیام به جلو تلو خورد و خشن سمتش چرخید؛ اماو به کتف لیام ضربه

ای رفت و بعد خروج لیام، ما هم از اتاق بیرون  غرهاسلحه رو طرف خودش دید، تنها چشم

 .شدیم

تر  اش از حیوون هم پستانگار که وارد یک قصر شده باشی، زیبا و باشکوه؛ ولی اهالی

 .بودن و هیچ لیاقت موندن توی یک همچین جایی رو نداشتن 

تر از خودش دیدیم، مکث کردیم؛  های احمقنوهوقتی ملوک رو روی ویلچرش به همراه  

 .اما با دیدن آقاجون جاخوردیم
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 :باهیجان گفتم

 !آقاجون -

آقاجون هم نگاهش روی ما چرخید و در نهایت روی لیام ثابت موند. بعد کمی تعلل  

 .نگاهش رو از شرمندگی رخ لیام، گرفت و رو به ملوک غرید

 !اتفاقی که به من مربوط نبود، ملوکفقط به خاطره یک اتفاق؟ اون هم   -

 .ملوک از روی ویلچرش لرزون بلند شد و با صدای لرزونش، داد زد

طور قرار بود آروم باشم، وقتی که دیدی بهت التماس کردم نذاری اون   طور؟ چه چه -

 !اتفاق بیوفته، من رو به کسی دادن که جای پدرم رو داشت 

 !آقاجون: ملوک 

 :چند مردی که ما رو آورده بودن گفت ملوک با داد، رو به

شون! )روبه آقاجون( وقتی دلت سوخت مثل من! وقتی عمرت تباه شد، مثل  ببرین -

 !کنی نعمان وقت درکم می  های من! اونجوونی

 .یکی از اون مردها بازوم رو گرفت که جیغ زنان به تقال افتادم

 !خاصیتغول بی بهم دست نزن وحشی! ولم کن، نره -

ما اون وحشیانه دستم رو کشید و بالفاصله صدای جیغ شیدا و داد و هوار لیام و فرود باال  ا

 .رفت

 .آقاجون داد زد

 !هاای ملوک! ولشون کن، تو مشکلت با منِ، نه اونشق و بچه هنوز هم مثل قدیم کله -

 .کشیدن، داد زدروبه مردهایی که ما رو می

 .زنین، با من طرفینهام بولشون کنین! دست چپ به نوه -

 .خند بلندی زد  ملوک تک

 هه نعمان! تو خودت پات وسط معرکه گیر افتاده، چی پیش خودت فکر کردی؟  -

 !کنم، ملوکات میچارهآقاجون: بی
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هم انداختن و آریا،   لحظه صدای تیر و تیراندازی شد که آرام و آریا نگاهی به همون

 .خشمگین قدمی جلو اومد و غرید

 س خبر کردی؟ پلی  -

 کنم؟ آقاجون: هه! خیال کردی واسه توعه جوجه خروس! سر خم می

 !شون کنینملوک: بد کردی نعمان! )داد زد( خالص

صدای شلیک و تیراندازی زیاد شد و مردها، مارو به زور و کشون، کشون سمت اتاق قبلی  

 .مون کردن که روی زمین افتادیمبردن و به داخل پرت

ها  ور بشن که با دیدن اسلحهشون حملهو لیام و فرود چرخیدن تا سمت از جا بلند شدیم

 :ها گفتزده ایستادن، یکی از اونما، خشک سمت

 .تا دیر نشده حرف خانوم رو اجرا کنین -

هایی رو زیرلب زمزمه  زده حرف اش رو سمت شیدا گرفت که شیدا، ماتمشون اسلحهیکی

 یده باشه چی میگه؟ کرد که شک داشتم، خودش هم فهم می

هاش رو سپر صورتش کرد؛ ولی تیر به جای اصابت با  ماشه رو کشید که شیدا با جیغ دست

شیدا، به فرود برخورد کرد. چون فرود دقیقاً سر صحنه، خودش رو جلوی شیدا پرت کرد  

 .و تیر به سمت پهلوش اصابت کرد

 .لیام داد زد

 !فرود -

کردم و شیدا روی زمین نشست  زده به فرود نگاه می  تمهوش شده بود و من، مااما فرود بی

 :و باگریه گفت

 !فرود! فرود چرا این کار رو کردی؟ فرود  -

 .سمت مردها جیغ زد

 !های آ**ش**غ**ا**ل حیوون -

 .مرد: ببند دهنت رو! اآلن نوبت تو یکیه
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دی  من و شیدا جیغ کشیدیم و چشم بستیم که صدای شلیک بلند شد، از خودم هیچ در

احساس نکردم و زودی، اولین نفر سمت لیام سر چرخوندم که دیدم اون هم کز کرده،  

 .حالش خوبه و فقط شیدا موند 

و وال سمت شیدا چرخیدم که نفسم آزاد شد، اون هم خدا رو شکر خوب    با بغض و هول

 !بود. پس صدای شلیک واسه چی بود؟ 

  م. تمام مردها، غرق خون بودن و پشتای خون، مواجه شدسرم رو باال آوردم که با برکه

کردن. لبخندی از ترس و هیجان زدم و قطره  مون میسرشون چند مرد با لباس نظامی نگاه

 .اشکی از چشمم چکید، زیرلب زمزمه کردم

 !اوف! شکر -

عقی، باال سر فرود بود و مدام اون رو صدا میزد و من متحمل وزن شیدا شده   لیام باسرفه

 .ز هوش رفته بودبودم، چون ا

 .خیلی زود برانکادری آوردن و فرود و شیدا رو همراه خودشون بردن 

گیر کرده بودن و من روی برانکادر جسم ملوک رو دیدم که دستگاه  تمامی افراد رو دست

کردن،  ها رو سوار ماشین میتنفسی بهش وصل کرده بودن. نگاه آریا و آرام، وقتی که اون

کردن؛ اما مهم این بود که  مون مینگاه  تر و خشندر عوض، وحشیهیچ پشیمونی نداشت و 

 !باالخره تموم شد

گفتم، بین این جمع خونوادگی هیچ  خاله باگریه یک دقیقه هم از لیام جدا نمیشد و باید می

 !کس به استقبال لیام پا پیش نگذاشته بود، مگر خاله

 .ندگی، سرش زیر افتاده بود حتی عمو و دایی هم بهش نگاهی نکردن و لیام از شرم

 !خاله: خداروشکر! خداروشکر که سالمی مادر! خدا رو صدهزار مرتبه شکر

 .عمو پوزخندی زد

 .بادمجون بم آفت نداره خانوم -
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 .خاله صداش رو باال برد

  علی! پسرمون بعد این همه سال برگشته و از بیخ مرگ نجات پیدا کرده، اون حسین -

 زنی؟ جوری حرف میاینوقت 

 :آقاجون غرید

 مگه ما روندیمش؟  -

 !جا نیستدایی: آبجی به حرمتت هیچی نمیگم، وگرنه جای این پسر این

 !خاله: نعیم

اش رو به پاش  جایی که خونوادهدایی: مگه دروغ میگم؟ تاحاال کجا بوده؟ بره همون

 !فروخت 

 :لیام شرمنده گفت

دونم کسی دل خوشی از من  جا بمونم، میم نیست ایندایی! من شرمنده؛ ولی قرار ه -

 !نداره

 .خاله تشر زد

بار   کنی که دوباره بخوای سر خود کاری رو انجام بدی، )بابغض( یکجا میتو بی -

مونی، به  جا هم میسرچرخوندم دیدم نیستی، واسه هفت پشتم بس بود. میای خونه و همین

 !کنمت میجونت قسم اگه دوباره بخوای بری، عاق

 .زده سرش رو دوباره زیر انداخت  لیام ناراحت و غم

مرد، راحت  ام یک اشتباهی کرد، حاال مهم این که برگشته و سالمِ!)باگریه( اگه میخاله: بچه

 شدین؟ می

 :عمو، اخمو گفت 

 !در هر صورت، من پسری ندارم -

اش نکرد.  اهی هم حوالهنگ زده و غمگین به پدرش نگاه کرد که حتی عمو، نیم لیام ماتم

های بلندی از خونه آقاجون بیرون رفت و لیام  خاله با تشر عمو رو صدا زد؛ اما عمو باقدم
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 .ل*ب زد

 !مامان آروم باش -

 .خاله هق زد

 قدر بکشم؟ای خدا! چرا باید این -

خواستن دوباره دخترش رو  مامان بغض کرده دست من رو سفت چسبیده بود، انگاری می

 .ش بقاپن و بکشنشاز دست 

 :وار گفتبابا اخمو از جا بلند شد و رو به مامان، زمزمه

 .پاشو خانوم -

مامان هم هیچی نگفت و نگاه نگرانش رو به خواهرش هدیه داد؛ ولی خاله کم مونده بود به 

 .چنان هق میزد سجده بره و هم

 !ها سزاوارش بودلیام، رو نداشت سربلند کنه و تمام این

دایی هم از خونه آقاجون خارج شدن و لیام حاال حاالها کار داشت تا بتونه  دایی و زنبعد ما، 

 .دوباره دل چرکین شده این خونواده رو صاف کنه

 

 پایان جلد اول 

 

********************* 

 :سخنی از نویسنده

 

 

رخش  تونم زمین رو چترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهمن یک آلباتروسم! پرنده

بینم و ماجراها رو در قالب  کنم هرچی رو که به چشم میبرم. در این راستا بازگو می

 .ذارم داستان و رمان به نمایش می

 !های جذاب و خواندنیمن آلباتروسم! با کلی نوشته
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 !دارتون... آلباتروسدوست

 !یاحق

 

  



 

 

 
125 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر  | انقضای عشقمان

 
 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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