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 3نام کتاب: متاسفم..جلد

 نام نويسنده: ماريا سيدمهدي 

 ژانر: عاشقانه، درام،

 خالصه:

 در اوج شادماني

 در قله غرور

 در بهترين دقايق اين عمر نابپاي

 در لذت نوازش برگ و نسيم صبح

 در لحظه نهايت نسيان رنجها

 در لحظه اي که ذهن وي از

 ياد برده است

 خوف تگرگ را

 کز شاخسار باغ جدا کرده برگ را

 ناگاه

 غرنده تر ز رعد و شتابنده تر ز برق

 احساس مي کند

 چون پتک جانگدازي اين پيک مرگ را

 

? 

چرا حاال؟ چرا االن بايد ببينمش؟! چرا االن بايد کسي رو ببينم که تونست با يه کلمه تمام زندگي من رو به هم بريزه؟! کسي که با 

رو زير و رو کرد، من رو عاشق کرد و خيلي راحت از من رد شد و رفت. اين نگاه تلخ، اون لبخند تلخ،  رفتنش کل زندگي من

 اون صداي بي حال، اين ها ديگه چي هستند؟! 

بهش خيره شدم؛ وقتي نگاهم با نگاهش يکي شد نگاه از نگاهم کشيد و رفت. چه ساده و راحت تونست بره. نمي دونم االن اون 

؛ ولي مي دونم که اين قطره اشکي که بي اراده از گوشه ي چشمم داره مي ريزه پايين داره داد مي زنه که من چه حسي داره

 هنوز هم اون رو دوستش دارم!

 بي اراده لبخند زدم، من هنوز حس مي کنم شايد بشه ما دو تا بازهم باهم باشيم، شايد بشه ما...

 نه! 

تو نيست، اون مال من نيست، اون زندگيه منه ولي با من نيست. بعضي وقت ها بعضي نه آلوين اين درست نيست، پسر اون مال 

 حس ها بايد تبعيد شن، درست مثل حس من به ديانا.

خدايا هرچه قدر هم از کاري که امير با من کرد نفرت داشته باشم و هرچه قدر هم از اون بدم بياد باز هم دليل نمي شه به همسر 

 شته باشم؛ اصال درست نيست. کس ديگه اي عالقه دا

ولي اون دياناست، هرکسي نيست. اون دياناي منه! قرار نبود تنها باشم، قرار نبود من اين جا شاهد رد شدن کسي باشم که دنيام 

 رو به پاي چشم هاش ريختم و حاال اين چشم ها صبح به صبح به جاي من تو روي کس ديگه اي باز مي شه؛ من باختم. 

 ام عشقم رو باختم؛ بابام  هانيه رو باخت و من هم ديانا رو. عجب خانداني!من مثل باب
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هانيه چه اسم قشنگي و مامان چه لقب زيبايي! آره مامان هانيه  من رو ول کرد رفت، ديانا هم من رو ول کرد و رفت که رفت، 

 بابا آرمين من رو عين سگ انداخت دور. 

نمي دونم چرا ولي خنده ام گرفت؛ اين قدر خنديدم که دلم درد گرفت. اما خنده ام آروم آروم به بغض تبديل شد. ماجراها و سختي 

 هايي که تو اين چندسال پشت سر گذاشتم سخت جونم کرده بود اما هنوز که هنوزه با مرورشون داغون مي شم.

سمون هم بغض کرده بود و نمي باريد، سنگيني ابر ها رو تحمل مي کرد ولي اشک هام رو زدم کنار. چشمم به آسمون افتاد، آ

 نمي باريد. درکت مي کنم، من هم نمي بارم.

نگاهي به اطراف کردم، نه! من کي رسيدم اين جا؟! خيلي وقت بود اين جا نبودم، خيلي وقت بود اين جا نيومده بودم. روي همون 

هر طرف اين نيمکت يه خاطره ي تلخ وجود داره. دستم رو گذاشتم روي دسته ي نيمکت؛  نيمکت نشستم و به اطرافم نگاه کردم،

 هنوز هم اون زنجير چرخ دوچرخه بهش آويزون بود، چه جور بعد از اين همه سال هنوز اين جا بود؟!

ن جا بود که ته مونده ي غذا به نيمکت تکيه دادم. همين جا بود، همين جا بود که آجر ميذاشتم زير سرم و مي خوابيدم. آره؛ همي

هاي مردم رو با لذت مي خوردم، آره همين جا بود که هر وقت دلم هانيه رو مي خواست تو خودم مچاله مي شدم و زار مي زدم، 

آره همين جا بود. تو اوج افسردگي اومدم اين جا؛ همون موقع که بابام، باباي خودم مرگ موش به خوردم داد و به هوش اومدم، 

 ن موقعي که بابام ايستاد کنار تا پسر ناتنيش پسر واقعيش رو مثل سگ بزنه، همون موقع که مريض بودم، همون موقع که...همو

 ديگه تحمل ندارم؛ من هم آدمم. خدايا! درباره ي من چي فکر کردي؟ ها؟

 دوست داشتم رو از دست دادم؟!  من به هانيه قول دادم قوي باشم؛ اما اين امکان نداره. چه جوري قوي باشم وقتي هرچي که

 صداي زنگ تلفنم بلند شد.

 بله؟ -

 کجايي؟ -

 خونه.  -

 من االن خونه اتم، چه جور تو خونه اي وقتي من کل خونه رو گشتم؟ -

 چه جور رفتي تو؟ -

 درباز بود؛ کجايي؟ -

 يه جاي خوب! -

 چيزي شده؟ -

 نه. -

 هميشه وقتي دروغ مي گي سريع حرف مي زني.-

 نگفتم.  چيزي

 کجايي؟ بگو، من ميام دنبالت. -

 دماوند.  -

 از مخفيگاهم اومدم بيرون و رفتم روي نيمکت هاي  روبه روي شهر نشستم. ربع ساعت بعد آراد هم رسيد.

 نشست کنارم و گفت: 

 چهار سال شده ديگه مرد! -

 نگاهش کردم. دستش رو گذاشت روي شونه ام و ادامه داد:

 آلوين تمومش کن ديگه. همه نگرانتن.ديدم که ديديش؛  - 

 من از شما نخواستم نگرانم باشيد. -
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آلوين تو کل اين چهار سال گذشته، چه زماني که ايران بودي، چه زماني که رفتي خارج و چه زماني که برگشتي هر دقيقه  -

ت. فرداش هم تحقيق کنن بفهمن چهار منتظربودم بيان جنازه ات رو بندازن تو بغلم، بگن بيا اين جنازه رفيقت؛ خودش رو کش

سال پيش يه مرد موفق دست رد به سينه اش مي خوره و کسي که دوستش داشت ازدواج مي کنه همون مرد موفق که بعد 

چهارسال با خودش کنار نيومد و به خاطر اون دختر خودکشي کرد. آلوين! من آرد احتشام، رفيق شفيق تو، نمي خوام قبل از 

 زارم تو قبر.مرگم تو رو ب

 قرار نيست من بيميرم.  -

تمومش کن آلوين؛ تو همين االنش هم مرده ي متحرکي. دعوتت کردم مهموني با خودم گفتم اگه بياي شايد حال و هوات عوض  -

بشه، ديدم اومدي مهموني از اول تا آخر نشستي رو کاناپه سيگار کشيدي؛ يه نخ و دو نخ هم نه، پنج بسته سيگار کشيدي. آلوين 

 که آقا ديانا رفت، تموم. ديانا زن امير شد و تمام؛ ديگه حرفي باقي نمي مونه.   چته؟ دردت چيه؟ اگه دردت دياناست

تو راست مي گي. من مرده ي متحرکم، من مرده ام. مي دوني چرا؟ اگه نمي دوني بذار يادت بيارم. آراد فکر کنم يادت رفته؛  -

م رو انداخت ندامتگاه، بذار يادت بيارم مامانم به آره فکر کنم يادت رفته، بابام مني که از پوست و گوشت و خون خودش بود

خاطر گندي که شوهرش به زندگيش زده بود من رو ول کرد، بذار يادت بيارم بابام به مني که بچه اش بودم مرگ موش خوروند 

ن همون بچه ي تا از شرم خالص شه، بذار يادت بيارم تو کوچه راه مي رفتم و همه با انگشت بهم اشاره مي کردن مي گفتن اي

همون  قاچاقچي هست. آره، آراد من مرده ي متحرکم، من کسي هستم که هشت سالگي با قرص خواب مي خوابيده، من کسي 

هستم که پونزده سالگي از بس خوابم نمي برد هفت بسته خواب آور خورد تا شايد بتونه تا آخرعمرش بخوابه؛ ولي آخر تو 

 بيمارستان چشم باز کرد.

 *آراد*

ي تونستم جلوش رو بگيرم. ادامه مي داد، انگار نمي شنيد چه جوري التماسش مي کردم، انگار  حس نمي کرد دست هاش رو نم

 چه جوري گرفته ام و التماس مي کردم. لعنت به من! خدايا لعنت به من! 

 آلوين! -

 همين طور داشت ادامه مي داد. اين بار فرياد زدم:

 بسه!  -

 د مي لرزيد. دستم رو گذاشتم پشت سرش و سرش رو گذاشتم روي شونه ام و کمرش رو ناز کردم.بهم خيره شد، مثل بي

 بسه داداشي! بسه آلوين! بسه داداش!  -

 آروم شده بود. خودش رو ازمن جدا کرد و ايستاد. 

 تا چهار ساعت پيش فکر مي کرم ديانا رو فراموش کردم؛ اما اين جور نبود.   -

 سيگارش رو روشن کرد، دود سفيد سيگار دورش رو گرفته بود. روش رو برگردوند و 

 من رو تعقيب نکن. از اين به بعد هم نگران من نباش.  -

خنديد و رفت. ايستادم، آسمون روشن شده بود، ساعتم رو نگاه کردم، ساعت شش صبح شده بود. دست هام رو تو جيب هام کردم 

 و به طلوع خورشيد خيره شدم. 

 نگاهي اين ور هم بندازي بد نيست.  خدايا! يه -

 رفتم سمت ماشين، يه پاکت زير شيشه پاک کن ماشين بود. برش داشتم، توش يه کاغذ بود با دست خط آلوين.

 اگه بيشتر مي موندم شايد کاري مي کردم که تو رو هم از دست مي دادم؛ تو و بچه ها آخرين اميد منيد.  -

کن، ببرشون عشق و حال، وضعشون زياد رو فرم نبود. نگران من هم نباش، بادمجون بم  اين کارت رو هم بگير خرج بچه ها

 هستم ديگه.  نگران من نباش و به بچه ها هم بيشتر برس؛ من مي تونم خودم رو جمع و جور کنم.

ودش شده پوست کارت توي پاکت رو برداشتم، رمزش روش چسبيده بود. اي پسر احمق! هنوز هم دست و دل بازه؛ نمي دونم خ

و استخون، قيافه اش شبيه کارتن خواب ها شده؛ اون وقت براي ما پول ميذاره. اي احمق! پاکت رو پرت کردم روي صندلي جلو 

 و تا خود خونه فکر و خيال امونم رو بريده بود.
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 *آلوين*

در ولو شدم. کتم رو در آوردم و  هفت شده بود. در خونه رو باز کردم و رفتم تو، روي مبل کنار7وقتي رسيدم خونه ساعت 

 روي خودم انداختم، هنوز بوي ديانا رو مي داد کاش عطر تنت تا ابد بمونه روش!

 با صداي گوشيم بيدار شدم و گوشي رو از روي ميز برداشتم. 

 بله؟ -

 سرآشپز تشريف نميارين؟ -

 ميام، االن ميام. -

 ي که روم بود نگاه کردم. من تونستم بخوابم، بدون قرص! من خوابم برد! به کت

پس الکي نبوده؛ به خاطر وجود يه نشونه از اون تونستم بخوابم. درسته االن ساعت ده هست و چند ساعتي بيشتر نبوده؛ ولي 

همين هم خيلي خوبه. بعد از سال ها خودم تونستم بخوابم! از روي مبل بلند شدم و کت رو تا کردم و و روي همون مبل گذاشتم. 

 خونه رو تميز کردم و بعد از شستن دست و صورتم؛ يه دست لباس پوشيدم و رفتم سمت ماشين. همه ي 

، تا سفارش هاي 45، سه تا ريزيتو اسکامپي واسه ميز 220، دوتا پيتزا و يه کانولي ميز11چهارتا پاستا و دوتا کانولي ميز  -

 بعدي بياد همه اش رو درست کنيد و بفرستيد.

 همه اشون باهم گفتن: 

 چشم سرآشپز! -

 خسته شده بودم، االن ساعت نه شده و هردقيقه به مشتري ها اضافه مي شه. 

 سرآشپز! -

 چيه علي؟  -

 چند نفر اومدن با شما کار دارن. -

 کي؟  -

 حاال بهتره خودتون ببينين. -

 گار بودن. واي! باز هم اين ها. بلند شدم و رفتم سمت در. عکاس ها شروع به عکاسي کردن، چند تا خبرن

 شما واقعا آلوين پارسا هستين؟ چطور شد آشپز شدين؟ -

 بازيگري رو چراگذاشتين کنار؟ -

 چرا آشپزي؟ اين همه شغل! -

 به هيچ کدوم جوابي ندادم و خيلي جدي گفتم:

 سفارشتون؟ -

 متعجب نگاهم مي کردن.

 اگه سفارشي ندارين؛ بفرماييد بيرون!  -

شنيدن اين رو نداشتن. تا اومدن چيزي بگن، وارد آشپزخونه شدم. بچه ها مشغول کار کردن بودن؛ ولي نگاه سنگينشون انتظار 

رو حس مي کردم. بعد از فرستادن آخرين سفارش که ساعت دوازده شب بود، نشستم روي صندلي سر آشپز و رو به  آشپزها 

 گفتم:

 آره، خودمم! مردحاشيه، آلوين پارسا!  -
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 م هاشون درشت شده بود.چش

 سرآشپز من فکر مي کردم شباهت اسميه.  -

 نه؛ من همون هستم. بازيگري که سه سال پيش بازيگري رو تو اوج کنارگذاشت.   -

 پيش بندم رو در آوردم و رفتم سمت ماشين و بچه ها رو با افکارشون تنها گذاشتم.

دم و روي کاناپه دراز کشيدم.  کت رو گرفتم تو بغلم. آخه اين چه وارد خونه شدم و دوش گرفتم، لباس خواب هام رو پوشي

کاريه؟! من دارم چي کار مي کنم؟ کتي که کمتر از هشت ثانيه تو تن ديانا بوده رو دارم اين جوري به آغوش مي کشم! واي نه! 

 اين چه وضعيه؟

. هوا سرد بود ولي اين قدر ذهنم مشغول بود که با بلند شدم، لباس هام رو عوض کردم و پاکت سيگارم رو برداشتم و زدم بيرون

 همون لباس کتان نازک مشکي که تنم بود هم گرم مي شدم.

رسيدم به يه پارک. روي يه نيمکت نشستم، نيمکت روبه روي منظره ي پارک بود. سيگارم رو روشن کردم؛ وقتي دودش رو 

 ي خنده ي بلند کسي نظرم رو جلب کرد. دادم بيرون خواستم براي بار دوم اين کار رو بکنم که صدا

سرم رو چرخوندم، يه خيابون سمت راست پارک بود. يه دختر و پسري داشتن به پارک اشاره مي کردن و يه سري حرف ها 

 مي زدن و مي خنديدن. دختر به پسر گفت:

 اين جا رو! چه قدر قشنگه! بريم اين جا؟ -

 آره، خيلي خوبه. اگه تو مي خواي، چرا که نه؟! -

 رفتي مگه تا حاال؟ -

 آره، با مامان اين ها اومده بودم.  -

به جاده نگاه کردم. چراغ قرمز، آره همون چراغ قرمز بود. به پارک نگاه کردم، اين جا همون پارک بود. صداي قشنگش توي 

 گوشم پيچيد. 

 اربريم؟اين جا رو! چه قدر قشنگه! يه ب -

 -از بيرون قشنگه، داخلش چيزي نداره و حوصلت سر مي ره. 

 -رفتي مگه؟ 

 خاک بر سر من، خاک بر سر من. چرا؟ چرا اون موقع ديانا رو نياوردم اين جا؟ چرا؟ خدايا! چرا؟ چرا؟ 

قطرات ريز رو زمينه. باال رو سرم رو پايين انداختم و به زمين خيره شدم، پايين رو که نگاه مي کردم، آروم آروم ديدم يه سري 

 نگاه کردم؛ بارون نمي اومد. اطرافم هم که کسي نبود، دستم رو به صورتم زدم. 

صورتم خيس خيس شده بود! من کي گريه کردم؟! بلند شدم. ديگه تحمل هيچي رو نداشتم، هرجا مي رم، هرکاري مي کنم، ديانا 

 من؟!  هست. خدايا! اين ديانا چي بود انداختي تو زندگي

 رفتم سمت خونه، گرسنه بودم. چند روزي بود که هيچي نخورده بودم و تو خونه هم که هيچي واسه خوردن نيست.

آخه خدايي من چه سرآشپزي هستم که خودم گرسنه ام؟ دلم يه غذاي خونگي مي خواست؛ ولي حوصله نداشتم. تصميم گرفتم 

 نودل بخورم، رفتم سمت هايپرمارکت نزديک خونه. 

 يلي گشتم؛ ولي آخر نودل پيدا نکردم آخه خيلي بزرگ بود.  يه خانمي که از کارمند هاي اون جا بود رو ديدم. خ

 ببخشيد؛ نودل مي خواستم. -

 الين چهار، سمت راست، نودل هست. -

 مرسي. -

 رفتم سمت جايي که گفته بود.



 

novelfor.ir 

 متاسفم جلد سوم انجمن رمان فوررمان  6
 

 *ديانا*

و يه خرده برنج خوردم. واقعا گرسنگي امونم رو بريده بود. لباس  گرسنه بودم، از وقتي اومده بودم ايران فقط يه کاسه سوپ 

مشکي که تنم بود، نازک بود يه کت مشکي تنم کردم و شال مشکي سرم کردم و رفتم سمت هايپرمارکتي که چند روز پيش تو 

 راه ديده بودم.

 همين رفتم سمت غذا هاي آماده و کنسرو ها.به الين ها نگاه کردم، دلم ساالد ماکاروني مي خواست؛ ولي حوصله نداشتم براي 

کلي سوسيس و کلي کنسرو برداشتم و حساب کردم. دوتا پالستيک بزرگ رو تو دست هام گرفته بودم و مي رفتم سمت خونه. 

 صداي دلنشين و بچگونه اش تو گوشم بود.

 مامان! مامان! برام پيراشکي بخر. ماماني! -

عدي رو بردارم که يکي از پالستيک ها از پاين باز شد و هرچي توش بود ريخت. عصبي شدم و بي اراده لبخند زدم، اومدم قدم ب

با حرص نشستم تا جمعشون کنم. مونده بودم تو چي بريزمشون که  يه دستي رو ديدم که داره با من جمع مي کنه و تو پالستيک 

 مي ريزه. باال رو نگاه کردم.

 اکسي بگير يا با ماشين برو.وقتي اين قدر زياد خريد مي کني، ت -

 سرم رو تکون دادم. بلند شد و پالستيک رو گرفت سمتم. 

 بيا.  -

 مرسي. -

 خواستم ازش بگيرم که متعجب نگاهم کرد.

 چه قدر خريد کردي.اوه! وايسا؛ اين ها رو چه جور مي خواي ببري؟ بزار تاکسي بگيرم. -

 خونه ام نزديکه.  -

 آخه... -

 مي برم. -

 ازش گرفتم، اومدم برم که پالستيکم کشيده شد. برگشتم نگاهش کردم. 

 ميارم برات. -

 نمي خواد. -

 ميارم. -

 نمي خواد ميگم. -

 مي دوني؟ آخه تو اين پالستيک خريد هاي خودم هم هست.  -

بودن که در آوردنشون  راست مي گفت. ته پالستيک يه نودل با يه شامپو طاليي رنگ بود که مال من نبود، اين قدر هم زير

 سخت بود. چاره اي نداشتم، پالستيک رو دادم دستش.

 باشه، بيا. -

 آروم گفت:

 بريم. -

 يکم که راه رفتيم ديگه زدم به سيم آخر.

 هايپر به اون بزرگي نبايد بيشتر خرج کيفيت پالستيکش بکنه؟! -

 لبخد زد. مسير رو توي سکوت مي گذرونديم که آلوين يهو گفت:
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 ن ها چيه؟ همه اش که غذاي آماده گرفتي، شوهرت چيزي بهت نميگه؟اي -

 چيزي نگفتم، نمي خواستم جوابي بهش بدم ولي انگار منتظر جواب بود. رسيديم دم در خونه. 

 ممنون.  -

 زنگ بزن بيان در رو باز کنن، تو بري تو که من برم. -

 کسي نيست. -

 شوهرت تو اين ساعت خونه نيست!؟ -

 ت عصبيم مي کرد.ديگه داش

 من طالق گرفتم. -

 اين رو که گفتم نگاهش رو ازم دزديد و پالستيک رو گذاشت روي زمين و يه جور عجيب و غريبي، بي خداحافظي رفت.

 نودل و شامپوش رو هم جا گذاشت. -

 از کشيدم. شونه اي باال دادم و رفتم توي خونه.  يه کنسرو لوبيا گذاشتم توي فر و خودم رفتم روي تخت و در

 مامان من لوبيا نمي خورم.  -

 بلند شدم و سوسيس سرخ کردم و صداش زدم.

 امي برات سوسيس درست ک... -

 ماهيتابه از دستم افتاد، من داشتم چي کار مي کردم!؟ باز هم صداش رو شنيدم. ديگه نمي تونم، ديگه تحملش برام سخته. اي خدا!

 *آلوين*

بار تو راهرو رفت و آمد کردم و به چيزي فکر مي 1800موهاي تنم سيخ شده بود. نمي دونستم بايد چي کار کنم. رفتم تو خونه، 

کردم که نمي دونم چيه؛ يعني داشتم به چيزي که مي خواستم فکرش رو بکنم فکر مي کردم ولي نمي دونستم بايد به چي فکر 

 کنم! مونده بودم بايد چيکار کنم؟

 ويچ رو برداشتم و رفتم سمت ماشين تا خود خونه پام رو از روي گاز برنداشتم. س

 در زدم، آراد در رو باز کرد. پريدم تو. 

 آراد: آلوين تو کجا؟ اين جا کجا؟

 ارميا کو؟ -

 آراد: ارميا رو چي کار داري؟

 مي گم ارميا کو؟ -

 آراد: تو اتاقشه.

 از صندلي پريد.رفتم تو و در اتاق رو باز کردم؛ ارميا 

 ارميا: چيه؟ انگار سر آوردي.

 در رو بستم. 

 آدرس خونه امير رو مي خوام. -

 چي؟ -

 آدرس اميرحسام رو بده.  -

 همون جور که متعجب نگاهم مي کرد، گفت:
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 ايران نيست. -

 آدرس آرمين رو بده پس. -

 منظورت باباست؟ -

 س خونه ارمين رو بده، کار دارم.شايد براي تو بابا باشه؛ ولي من بابا ندارم. آدر -

 واسه چي مي خواي؟ -

 کار دارم.  -

 ميام باهات.  -

 نمي خواد. -

 خودم کار دارم، ميام باهات ديگه. عجب خريه!  -

 ياال بپوش! منتظرم. -

از اتاق اومدم بيرون و روي مبل نشستم، پام به صورت خيلي سريع تکون مي خورد و بي اراده مدام گوشت کنار ناخنم رو مي 

 جويدم. 

 ارميا پشت فرمون نشسته بود، دستم رو به در تکيه داده بودم وبي هدف به بيرون نگاه مي کردم. 

 و داد بيرون.ماشين رو جلوي يه در طاليي رنگ بزرگ نگه داشت، سرش ر

 عمو عماد! در رو باز کن. آرمي ام. -

 به به! ارميا جان! پسر مي دوني چند وقته نديدمت؟  -

در رو باز کرد و رفتيم تو. يه باغ خيلي بزرگ بود، سمت چپ يه استخر و سمت راست يه فضاي خيلي شيک بود که وسطش يه 

 فواره ي شيک بود. ارميا جلوي خونه ايستاد و پياده شد.

 آلوين! تورو خدا... -

 نذاشتم حرفش تموم شه. 

نفسم رو تو سينه حبس کردم و بي اراده با اخم به سمت خونه رفتم. ارميا که نزديک در شد، در باز شد و ما وارد شديم. وقتي 

ي جيغ جيغو وارد خونه مي شدي يه راه پله ي  بزرگ روبه روي در بود و هر طرف راه پله دوتا گلدون خيلي بزرگ بود. صدا

 و روي مخ آشنايي اخمم رو غليظ تر کرد، داشت از پله ها بدو بدو مي اومد پايين.

 ارميا مامان، تويي؟ -

ارميا دست هاش تو جيش بود، سرش رو باال گرفت. پريا پريد و بغلش کرد؛ ولي ارميا حتي دست هاش رو روي کمرش نذاشت. 

 ودش رو کشيد از بغلش بيرون. پريا صورتش رو گرفت و کلي بوسش کرد، ارميا خ

 بابا هست؟ -

 آره، باالست.  -

 بريم داداش. -

 وقتي رو به من اين رو گفت، پريا متعجب من رو نگاه کرد و با لبخند اومد سمتم، دستش رو گرفت جلوم.

 سالم، چطوري آلوين؟  -

 نيشخندي بهش زدم و با زدن تعنه بهش از کنارش رد شدم  و رفتم باال. 

 جلو تر از من راه مي رفت. رسيديم به سالن بزرگي که باال بود. ارميا رفت جلو.ارميا 

 سالم.  -
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پشتش به من بود، هنوز باهاش روبه رو نشده بودم ولي ضربان قلبم اين قدري تند شده بود که نمي دونستم چي کار بايد بکنم. 

 دست هام مشت شده بود، نمي خواستم باهاش روبه رو بشم. 

 ند شد و ارميا رو بغل کرد، ميزد رو کمرش که من رو ديد.آرمين بل

 ارميا رو زد کنار. خيره خيره نگاهم مي کرد، خيره خيره نگاهش کردم. با ديدنش دوباره همون صحنه  اومد جلو چشم هام.

 بابا اين چيه؟ -

 شربت، بايد بخوري. -

 نمي خوام. -

 من هم مي خورم بابايي. -

 باشه، بده.  -

خوردم؛ آره من اون روز اون چيزي که اين مرد بهم داده بود رو خوردم و تقريبا ميشه گفت که مردم. دو قدم اومد سمتم از 

 کنارش رد شدم و روي کاناپه نشستم، ارميا هم نشست. آرمين هنوز همون جا ايستاده بود. سيگارم رو روشن کردم.

 آدرس امير رو مي خوام.  -

 .آرمين نشست و داد زد

 الهام! سه تا قهوه بيار. -

 نيومدم اين جا که قهوه بخورم. -

 از کي تاحاال سيگار مي کشي؟ -

 نيشخند بهش زدم.

 مهمه مگه؟ -

چيزي نگفت، بهم خيره شده بود. هنوز همون شکل بود، چشم هاي سبزش همون برق رو داشت،  صورتش همون شکل رو 

چاق شده بود و موهاش هم طوسي رنگ شده بود؛ ولي هنوز هم همون  داشت و حتي يه چروک هم روي صورتش نداشت، يکم

 قدر نفرت انگيز بود. 

 آدرس رو بهم بده. -

 اگه ندم؟ -

 اخم کردم و با دستي که سيگارم رو گرفته بودم بهش اشاره کردم.

 ميدي يعني بايد بدي! -

 تکيه دادم، ارميا  خواست بحث رو عوض کنه. 

 الهام! قهوه چي شد؟ -

 خندي زدم و خيره به آرمين گفتم: نيش

 شربت بيار! آرمين شربت دوست داره، مگه نه؟ -

 پوست لبش رو مي جويد. يه زن قهوه آورد برامون و رفت. 

 آرمين ليوانش رو برداشت و خواست بخوره که پريا اومد و گفت:

 با امير چي کار داري؟  -

 شد و با لحن نسبتا ترسناکي گفتم:خنده ام گرفت، آروم آروم خنده ام به نيشخند تبديل 

 نمي ترسي االن شيشه اسيد رو از جيبم دربيارم و بپاشم روي صورتت؟ -
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 ارميا: آلوين!

 عصبي و با فرياد گفتم:

 چيه؟  -

 آرمين: بسه! همه تون بريد بيرون. 

 پريا: آرمين!

 آرمين: بيرون. 

 پريا و اون زني که اسمش الهام بود، رفتن. 

 آرمين: با تو هم هستم ارميا!

 ارميا نگاه ملتمسي به من کرد که يعني تو رو خدا دعوا نکنين و اين ها و بعد رفت. آرمين داد زد:

 در رو هم ببند.  -

 رفت و پشت سرش در رو هم بست. آرمين بند شد، اومد سمت مبلي که من بودم و خواست بشينه که بلند شدم. 

 آدرس رو بده.  -

 ياد سالم کردن و احترام به بزرگ تر يادت داده بودم. يادم م -

 چرت نگو آرمين! آدرس بده.  -

 واسه چي مي خواي؟  -

 مي خوام باهاش حرف بزنم. -

 چي بهش بگي؟ -

 به تو چه؟ -

 من پدرت هستم! -

 از کي تاحاال شدي پدر؟ -

 از وقتي به دنيا اومدي. -

 و مرد. پدر ندارم؛ يعي داشتم ولي مرگ موش خورد  -

 بلند شدم و خواستم برم بيرون که گفت: 

 هانيه چي؟ هانيه هم مادرت نيست؟ -

 عصبي برگشتم سمتش.

 چه جور به خودت اجازه ميدي اسمش رو بياري؟ فکر کردي کي هستي آرمين؟ ها؟  -

 در رو بازکردم و عصبي تر از هميشه رفتم سمت پريا.

 آدرسش رو بهم بده.  -

 که چي کارش کني؟ -

 اد زدم، با تمام توانم داد زدم، جوري که رنگ از صورت پريا پريد.د

 آدرس رو بده.  -

 آرمين  اومد سمتم. 
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 33حالش خوب نيست، کاري بهش نداشته باش، داغ داره. زعفرانيه، آپارتمان ترنج، واحد -

 آدرس رو گرفتم، حاال ديگه بايد برم.

 ارميا دستم رو گرفت.

 بار آخرت باشه سر مادرم داد مي زني. -

 برگشتم سمتش و دستش رو تاب دادم و با نفرت نگاهش کردم. 

 مامانت؟ ارميا از کي تاحاال تو هم زبون در آوردي؟  -

 دستش رو محکم ول کردم و عصبي بهش گفتم:

 ميل دعوا کردم، پس تو خونه به دل نگير.رفاقتمون سرجاش، فاميل بودنمون هم سر جاش. االن با رفيقم دعوا نکردم با يه فا -

 ما فاميل نيستيم، ما خانواده ايم. -

 شما آره؛ ولي من خانواده ندارم. 

 باز بود، رفتم تو.  33رفتم سمت ماشين، پام رو گذاشته بودم روي گاز. پله ها رو دوتا يکي کردم و رفتم باال، در واحد

 اميرحسام!  -

 بيا تو.  -

هش بگم، خواستم ازش بپرسم اگه ديانا رو نمي خواستي چرا ازم گرفتي؟ اگه دوسش نداشتي چرا همه چيز رو رفتم تو. خواستم ب

خراب کردي؟ چرا من رو داغون کردي لعنتي؟ ولي وقتي ديدمش زبونم بند اومده بود، يه زير پيرهني خوني پوشيده بود و دود 

 ي سياه بود که ازش مي ترسيدم. يه گربه بغلش بود، رفتم جلو. سيگارش کل خونه رو برداشته بود و زير چشم هاش به قدر

 با لبخند نيمه جوني گفت:

 بشين.  -

 نيومدم بشينم.  -

بلند شد و دستم رو گرفت؛ پوستش به قدري داغ بود که انگار به  آتيش گرفته. من رو کشوند و نشوند روي مبل و دوباره نشست، 

 بود.  گربه  رو بغل گرفت، چشم هاش سرخ سرخ

 گربه  رو ناز مي کرد، آروم گفت:

 ديروز پيداش کردم، يکي زخميش کرده بود. نازه نه؟ -

 اين ديگه چيه؟ چرا اين جوريه؟ 

 امير! -

 امي دوست داشت براش بخرم؛ اما من نخريدم. مي دوني؟-

 امي کيه؟!

 با لبخند نگاهم کرد.

 طاليي و چشم هاش سبز.  موهاش طاليي بود و چشم هاش طوسي بود؛ اما اين موهاش -

 گربه رو از بغلش پرت کرد، پايين گربه ي بيچاره هم با تمام سرعتش از در رفت بيرون. 

 چشم طوسي مي خوام.  -

 امير چي ميگي؟  -

امير! بابا امير! هميشه ميگفت بارا هيچوقت نگفت بابا، توي باي دومي مشکل داشت وهرکاري کردم نگفت بابا. به من نگفت  -

 بابا!
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 رفتم و شونه هاش رو گرفتم.

 به خودت بيا امير، چي ميگي واسه خودت؟ مسخره مي کني؟ -

 تو مي دوني کجاست؟ -

 کي؟ -

 با بغض گفت: 

 نگه، واسه چشم هاي خوش رنگش. همون که دلم براش ت -

 ديانا رو ميگي؟ -

 ديانا!  -

 خنديد و دوباره گفت:

 ديانا! -

حالش بد بود. نمي دونستم چشه، انگار داره تحليل ميره، انگار داره آروم آروم ذوب ميشه. بلند شدم و يه ليوان آب رو پر کردم و 

 با حرص ريختم روي صورتش. 

 اين حال و روزت. پاشو باهام دعوا کن، پاشو محکم جوابم رو بده، پاشو. به خودت بيا. بدم مياد از  -

 هيچ وقت محکم نبودم.  -

 لحنش خيلي آروم بود. 

 هيچ وقت قدرتي نداشتم و فقط وانمود مي کردم، وانمود مي کنم که قوي ام؛ ولي من فقط وانمودي بيشتر نبودم.  -

 خواستم چيزي بگم که گفت: 

 ري باهات کردم به خاطر اينه که حسود بودم. دختري که دوسش داشتم دوستم نداشت. حسود بودم؛ هرکا -

 متعجب نگاهش کردم، اروم ادامه داد:

من واقعا دوستش داشتم؛ من کسي رو دوست داشتم که در عين نا باوري تو رو دوست داشت. روزي که فهميدم تو رو دوست  -

 نستم بيخيالش بشم. من واقعا دوستش داشتم.داره خيلي با خودم کلنجار رفتم ولي نمي تو

 اگه اين قدر که ميگي دوستش داشتي، چرا ازش جدا شدي؟  -

 قطره اشکي از چشمش چکيد. 

 من هنوز هم دوستش دارم! هنوز هم عاشقانه دوستش دارم؛ اما اون کنارم ناراحت و غمگينه، من نمي خوام غمگين باشه. -

 چي ميگي تو؟  -

ز تو دزديدم. سال هاي خوبي رو کنار هم داشتيم، روز ها و سال هاي خوبي رو داشتيم؛ اما همه ي اون زندگي من ديانا رو ا -

شادمون تو يه لحظه به باد رفت. از اون لحظه به بعد ديگه تموم شد، روز هاي خوبمون به پايان رسيد. تو نگاهش يه نفرت بود، 

 تسليم اون چشم ها. يه نفرت غم انگيز از همه چيز. من تسليم شدم، 

امير! جواب من رو بده. چرا ديانا رو ازم گرفتي که االن بخواي طالقش بدي؟ چرا ديانايي که  حلقه ي من دستش بود رو ازم  -

گرفتي تا االن بخواي طالقش بدي؟ جواب من رو بده. چي کار کردي با ديانا که هربار ديدمش غم و افسردگي از سر و روش 

 ش کردي؟ تو با اون چي کار کردي؟ بگو ديگه. مي باره؟ چي کار

 داد زدم:

بهم بگو، بگو لعنتي. به من بگو، يه چيزي بگو که بزنمت خالي بشم. لعنتي دارم مي ميرم، دارم آتيش مي گيرم ازت. امير حالم  -

 ين قدر بزنمت تا بميري!  ازت به هم مي خوره.  يه کاري کن، يه چيزي بگو که دلم به حالت نسوزه، يه چيزي بگو که بتونم ا

 يهو يکي اومد تو، ارميا بود. دستم رو گرفت و کشيد بيرون و ملتمس و گريون گفت:
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 کاريش نداشته باش. من هم تازه از مامان شنيدم چي شده، کاريش نداشته باش.  -

 ارميا چرا  نمي فهمي؟ اون ديانا رو برد، اون من رو کشت، اون دياناي من رو ازم گرفت.  -

 بسه!  -

 آروم گفت: 

 بچه اش مرده!  -

 چي؟ -

 راحتش بذار، تو رو خدا ولش کن!  -

 بغضم ترکيد. 

م آتيش بزنه. نمي دونستم من از اين مي سوزم که امير زندگي من رو آتيش زد و عشقم رو دزديد تا زندگي خودش رو، اون ه

 جريان چيه و خبر نداشتم؛ ولي اگه بچه اش مرده، بهش حق مي دم. 

 زدم بيرون. ديدن امير تو اون حال و روز بايد دلم رو خنک مي کرد؛ ولي به جاش دلم خون شد.

فته بود. هشت پاکت رفتم خونه وهرچي دم دستم بود رو شکستم، هرچي! به قدري عصبي بودم که خون جلوي چشم هام رو گر

سيگار کشيده بودم؛ ولي هنوز عصبي بودم. آروم نمي شدم، اصال آروم نمي شدم. نمي فهميدم اين ديگه چيه! يعني چي بچه اش 

 مرده؟ چرا اون جوري بود؟ چرا لباسش خوني بود؟ چرا ديانا اين قدر افسرده بود؟ چرا ارميا اين قدر غمگين شده بود؟ چرا؟!

اومد. صداش توي گوشم مي پيچيد؛ ولي ديگه تحملش رو نداشتم. نشستم يه گوشه ي اتاق و گريه کردم، اين قدر نفسم باال نمي 

گريه کردم که ديگه کنترل چشم هام رو از دست داده بودم. کتم رو بغل کردم، بغل که نه، به خودم فشردم درست مثل زماني که 

درست مثل زماني که فکر مي کردم دياناي من مرده تو خودم جمع شده بودم،  توي بيمارستان ديانا رو بغل کردم و زار مي زدم،

درست مثل زماني که فهميدم مريضم گيج بودم، درست مثل زماني که براي اولين بار ديانا رو ديده بودم. همه چيز براي من به 

 ديانا ختم مي شه؛ کسي که عشقش شد تمام زندگي من. 

شده بود، از جام بلند شدم رفتم تو اتاق و رو زمين زانو زدم و سرم رو پايين گرفتم که ديدمش.  دور و برم پر از فيلتر سيگار

قاب عکس رو برداشتم، شيشه اي براش نمونده بود، همون هايي که مونده بودن رو هم تکوندم و قاب رو روي ميز گذاشتم. لباس 

 نشستم.  هام رو عوض کردم و گوشيم رو برداشتم و رفتم و جلوي شومينه

 زنجير نقره اي رنگي که چندسالي هست گردنم هست رو در آوردم و رم رو ازش جدا کردم.  

 رم رو گذاشتم توي گوشي و روشنش کردم. 

 وارد گالري شدم. 

کنارهم  تو خونه، من اخم کرده بودم و اون با خنده به صورت تمسخر به من اشاره مي کرد و مي خنديد،عکس بعدي من پشتش 

اده بودم و اون دنبالم مي گشت، عکس بعدي تو بغلم بود و خرس عروسکيش رو بغل کرده بود، عکس بعدي پيش بند بسته ايست

بود و ماکاروني آب کش مي کرد و مي خنديد، خنده ام گرفت، اين ديگه چه ژستيه؟!عکس بعدي من خواب بودم و تو خواب 

ده عکس رو گرفته بود. دستم رو روي صورتش کشيدم، خنده ام آروم آروم به آرايشم کرده بود و باالي سرم ايستاده بود و با خن

 گريه تبديل شد. 

چند تا عکس رو رد کردم تا اين که رسيدم به عکس ديانا که توي ارتفاع ايستاده بود و بادکنک هاي هليومي قرمز رو نگاه مي 

و تک تکشون کشيدم و فقط اشک ريختم و اشک کرد. عکس رو بزرگ کردم، چشم هاش، اون نگاهش، اون لب هاش، دست ر

 ريختم. دياناي کوچولو مچولو و بغلي من چه جور اين کول بار غم رو تحمل مي کنه؟! 

 گوشي رو گذاشتم روي زمين و بلند شدم. بايد کاري بکنم، اين جوري نمي شه، نمي شه با اين کار ها خودم رو دق بدم. 

 مي خوام.الو، سامان يه دسته گل رز ژوليت  -

 *ديانا*

 تو وان دراز کشيده بودم. 
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مامان کف رو بيشتر کن، مامان اون اردک رو بهم بده، مامان شامپو چشمم رو نسوزونه، مامان چشم هام سوخت، مامان ليف  -

 خرسي رو مي خوام. مامان! مامان!

 دلم تنگ شده براش، دلم صداش رو مي خواد، دلم بغل گرفتنش رو مي خواد.

تکون دادم و آب سرد رو باز کردم و گرفتم روي سرم؛ درسته که داشتم يخ مي زدم اما شايد کمکم مي کرد و آروم مي سرم رو 

 شدم.

از وان اومدم بيرون و حوله رو دور خودم پيچيدم و لباس هام رو عوض کردم؛ يه ست قهوه اي تيره پوشيدم و نشستم روبه روي 

  شومينه و به شعله هاي گرمش خيره شدم.

تازه داشتم گرم مي شدم که صداي در خونه نظرم رو جلب کرد. تعجب کرده بودم، اين اولين بار بود که صداي زنگ رو شنيده 

 بودم! کسي اين جا نمياد اصال! 

 در رو باز کردم. 

با ديدن مرد روبه روم بي اراده لبخند زدم؛ چه قدر آقا شده بود، چه قدر مرد شده بود، چه قدر کت و شلوار آبي نفتي بهش مي 

 اومد. سالم کرد جوابش رو دادم، اومدم بهش بگم بياد تو که سفت بغلم کرد. 

 ديانا دلم برات خيلي تنگ شده بود.  -

 من هم همين طور! -

 د و صاف ايستاد، دستم رو گرفت و من هم آوردمش توي خونه. گونه ام رو بوس کر

 دست هات چه قدر سرده، بخاري روشن کن. خونه ات هم سرده.  -

 شومينه رو دو ساعتي مي شه که روشن کردم.  -

 آها.  -

 نشستيم رو کاناپه، سرم رو گذاشتم روي شونه اش. 

 موهام رو ناز مي کرد. 

 مي دوني چند وقته نديدمت؟! -

 سالي مي شه.  4-3يه  -

 روز بوده! مي گم ديا تيپم خوبه؟  4-3سال انگار  4-3همچين مي گه  -

 بله، معلومه که خوبه. آقا شدي براي خودت، اون روز توي يه سايتي در موردت خوندم.  -

 لبخند زد، ادامه دادم: 

 تو کي فروشگاه اينترنتي باز کردي که من خبر نداشتم؟ -

 .  بي خيال بابا -

 حال و روزت خوبه؟ بچه ها خوبن؟ -

 من که خوبم؛ منظورت از بچه ها کيه؟ -

 آراد، آنا... -

 سرش رو انداخت پايين و يهو با لبخند زورکي بهم نگاه کرد و گفت:

 خبري ندارم. -

 چرا؟ -

 اخم کرد.
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 بي خيال ديانا، خودم و خودت رو عشقه!  -

 درست نشستم و بهش خيره شدم. 

 را. بهم بگو چ -

 يکم من من کرد و آخر گفت:

 همون موقع که با فرمر قرار ازدواج گذاشتي با همه شون قطع رابطه کردم.  -

ناراحت شدم؛ واقعا براي ايام قديم دلم تنگ شده بود، براي جوک هاي بي مزه ي سامان، براي خنده هاي بامزه ي ارميا، براي 

دعوا هاي آنا و آراد، براي کنار آلوين بودن، براي بيرون رفتن هاي دسته جمعيمون، براي بامزه بازي هاي آراد، برا ي همه 

 چيز.

 راشون تنگ شده. ديانا! راستش دلم خيلي ب -

 لبخند تلخي مهمون لب هام شد. چه روز هاي خوبي کنار هم داشتيم و همه رو توي يه چشم به هم زدن از دست داديم، همه رو! 

تلوزيون رو روشن کردم و با دارا يه فيلم تماشا کردم، واسه هر اتفاق مسخره ي توي فيلم مي خنديدم تا  دارا تصور کنه غمگين 

 نيستم. 

 شب شده بود. دارا بلند شد. آخر 

 من برم ديگه، امروز خوش گذشت. راستش دلم واقعا برات خيلي تنگ شده بود، خوشحالم که به خاطر من هم که شده خنديدي! -

 لبخند زدم، خم شد و بوسم کرد. 

 دوست دارم آبجي بزرگ!  -

 خنديدم و زدم رو شونه اش.

 گمشو بچه پرو.  -

 مراقب خودت باش! -

 ديگه، دير وقته. تو هم مراقب خودت باش! برو -

سال گذشته زندگي همه مون تغير 4-3در رو بستم و رفتم تو، احساس خوبي داشتم. هميشه مايه ي آرامشم بوده و هست. توي اين 

آقا کرده وهرکي ندونه فکر مي کنه صد سالي گذشته؛ واقعا هم همين طوره. خودم رو در نظر نگيرم ولي همين دارا چه قدر 

شده، چه قدر مرد شده يا آلوين که چه قدر شکسته شده. دوست داشتم بهش بگم ته ريش هاش رو بزنه و مثل هميشه لباس يپوشه، 

 مثل هميشه بخنده و بوي سيگار نده؛ ولي روم نشد توي چشم هاي بي روح و افسرده و پر از حسرتش نگاه کنم و اين ها رو بگم.

 شم؟ اه! اصال چرا اين قدر به فکر

 روي تخت دراز کشيدم. در خونه به صدا در اومد، امروز چه خبره؟ اين همه صداي در مياد. رفتم سمت در و بازش کردم. 

 حالل زاده!

 *آلوين*

به خودم رسيده بودم و ته ريشم رو زده بودم، ادکلن زده بودم و يه تيپ مشکي هم زدم و پالتو بزرگ مشکي تن کردم، موهام رو 

 سال باالخره مثل قبل دادم باال، چهره ام مثل قبل شده بود. به خودم خنديدم. 4-3بعد از 

 پسر چه فکري توي سرته؟! -

 واي! چه استرسي افتاده توي وجودم! 

 الو، سامان پس اين گل هاي من چي شد؟ -
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ي دوني چه قدره؟ پسر پنج يه جور مي گي گل انگار گل معموليه! يه گل کم يابه که قيمتش هم عجيب و غريبه. هر شاخه اش م -

شاخه برات پيدا کردم، پولش رو هم از حلقومت مي کشم بيرون؛ کل پول هاي توي حسابم رفت براي گل. حاال براي کي مي 

 خواي؟ 

 واسه خودم.  -

 خر خودتي! -

 کي مي رسه. -

 ن پولش رو مي دي!يه ساعت يگه با اسنپ مياد دم خونه ات، دادم گل فروشي برات درستشون کنن. ببين آلوي -

 باشه بابا خسيس!  -

 خودتي، يه ساعت ديگه مي دم اسنپ بياره برات. -

 باشه.  -

قطع کردم. ژل موهام رو درست کردم و و به خودم تو آينه خيره شدم. خيلي وقت بود خودم رو اين قدر منظم و مرتب و با 

 کالس نديده بودم.

 دقيقه بعد دسته گل صورتي زيبايي به دستم رسيد. سوار ماشينم شدم و به سمت خونه اش حرکت کردم.  60درست 

چند تا نفس عميق کشيدم، دستم مدام بين زنگ و در، در حرکت بود. نمي دونستم بايد چي کار کنم. دلم رو زدم به دريا و زنگ 

 نشنيده باشه يا بيرون باشه اما در باز شد.رو زدم. يه لحظه توي دلم گفتم کاش خواب باشه و 

با ديدنم چشم هاش چهر تا شده بود؛ ولي من واکنشي نشون ندادم و خيلي عادي گل رو پرت کردم تو بغلش و به شکل وحشي 

 گرانه اي رفتم توي خونه اش. االن دقيقا فازم از انجام اين کار ها چي بود؟!

 ديانا متعجب بهم نگاه مي کرد. 

 . سالم -

 اه! فکر کنم اين رو بايد قبل از ورود به خونه اش مي گفتم. واي! چرا اين طوري شدم من!؟

 سالم، مرسي بابت گل ها. -

ديانا در رو بست و گلدون روي ميز رو برداشت، رفت و برگشت و گذاشتشون روي ميز و با يه بشقاب برگشت، بشقاب رو 

 جلوم گذاشت. 

 ببخشيد.وسيله پذيرايي زياد ندارم،  -

 *ديانا*

رفتارهاش عجيب بود. نم يدونستم چي کار کنم. گل هاي قشنگي بود، اين ها که رز ژوليته! چه قدر به خودش رسيده! ته دلم خيلي 

خوش حال بودم که برام رز ژوليت آورده؛ اما تو افکار خودم بودم که نگاهم روي ميز ثابت موند، کل بشقاب رو خورده بود و با 

 د. حرص مي جوي

سکوت بينمون رو شکست، بهم نگاه نمي کرد. عصبي بود و مدام چپ و راست رو نگاه مي کرد اما من رو نگاه نمي کرد. چشم 

 هاش به شومينه بود و گفت:

 مي دوني يه سوپري قراره توي محله تون باز شه؟  -

 اين همه راه اومده که اين رو بگه!؟ 

 هان؟! -

 يزي گفت، اين بار بهم خيره شد و خيلي سريع گفت:چشم هاش رو بست  و زير لب يه چ

 مياي بريم يه جايي؟ -
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تا اين رو گفت مثل به رباط که باطريش تموم شده وا رفت و با پاش ضرب مي زد روي زمين، سرش رو انداخته بود پايين و يه 

 چيز هايي رو عصبي با خودش مي گفت:

 آره، بريم. -

 اه! اين چي بود ديگه؟ چرا گفتم مي رم؟

سرش رو بلند کرد و لبخند زد، انگار بهترين کلمه ي دنيا رو بهش گفتن.  شال گردنم رو درست کردم وهمراهش به سمت پايين 

رفتم، نشستم توي ماشين.  فکر نکنم کارم اشتباه باشه، هرچي نباشه يه زماني باهم بوديم و قول قرار ازدواج داشتيم، اون هم در 

 يم.نظر نگيريم رفيق که بود

 کمربندت رو ببند. -

بستم، حرکت کرد. توي ماشينش بخاري روشن بود، خيلي گرم بود و حس آرامش خوبي بهم دست داده بود؛ لبخند حتي يک ثانيه 

 هم از روي لبم نرفت کنار.

 پياده شو.  -

کت بهم گفت که بشينم روي پياده شدم، يه پارک خيلي بزرگ بود، خيلي قشنگ بود! آلوين اومد کنارم و با اشاره به يه نيم

 نيمکت، من هم نشستم. 

 به صندلي تکيه داد و بدون اين که به من نگاه کنه، حرف زد.

 قشنگه، مگه نه؟ -

 آره، خوبه.  -

 برات آشنا نيست؟ -

 کمي فکر کردم. 

 نه.  -

 لبخند تلخي زد. 

 من رو بببخش! -

 واسه چي؟  -

 واسه همه چيز. -

 *آلوين*

 سرش رو انداخت پايين و برگشت سمتم. 

 کاري نکردي که ببخشمت، اگه چيزي هم واسه بخشيدن بوده تو آخرين ديدارمون بخشيدم. -

 آخرين ديدار؟! -

 آره، من ديدمت. -

 چي؟! -

 متعجب نگاهش مي کردم. آخرين ديدارمون که قبل از اون ماجرا بود!

کردي و رفتي. افتادم دنبال ماشينت، صدات کردم؛ ولي نشنيدي. اين قدر نگاه  نگاهت کردم؛ اما تا متوجه حضورت شدم حرکت -

 به ماشينت کردم که ديگه از ديد خارج شدي. همون موقع بخشيدمت. 

 تو من رو ديدي؟! -

 آره ديدم، باهات خداحافظي هم کردم. -
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 توي جام درست نشتم. 

 واقعا راست مي گي؟ -

 لبخند زد.

 م؟من دروغ دارم بهت بگ -

 لبخند زدم؛ اين قدر خبر خوبي بود که داشتم بال در مي آوردم. 

 اين چندسال رو چه جوري گذروندي؟ -

 با اين سوال لبخندم ماسيد شد، بي اراده اخم کردم. روزهايي که پشت سر گذاشتم داغ دلم رو زياد مي کرد. 

تا جايي که مي تونستم ذهنم رو مشغول کردم تا شايد کم خب اوايل سخت بود؛ ولي خب مي دوني؟ بايد باهاش کنار مي اومدم و  -

تر فکر و خيال بکنم. کمي که گذشت، بازيگري رو هم کنار گذاشتم، خب فکر کنم خودت بدوني چرا. روزهاي خوب و بد رو بي 

 خيال، گذشتند. االن رو بچسب؛ تو چي؟

 من؟ -

 آره.  -

من هم زندگي خوبي داشتم؛ ولي خب خوبي به همراه بدي مياد. همه چيز تا حدودي خوب بود، امير هم تا جايي که مي تونست  -

 کنارم بود و حمايتم کرد. 

 بغض کرده بود؛ ولي لبخند مي زد.

وب و يه حامي، يه پناه و يه درسته امير به زور من رو بدست آورد؛ اما با کنارم بودن جبرانش کرد، جبرانش کرد. برام مرد خ -

 پشتوانه ي محکم بود؛ توي هر شرايطي کنارم موند. يه مرد خوب براي من وپدر خوبي براي بچه ام. 

 سري تکون دادم، تا همينجا هم اشک توي چشم هاي قشنگش جمع شده بود. 

 من برم بستني بخرم و بيام. -

 بستني؟!  -

 رد دوست داري. آره؛ خودت گفته بودي بستني تو هواي س -

 لبخند زد. 

 باشه.  -

بلند شدم، رفتم سمت بستني فروشي. چند تا نفس عميق کشيدم تا حالم جا بياد؛ ولي چه جا اومدني؟ نفسي برام نمونده بود اصال. 

 بستني ها رو گرفتم و رفتم سمت ديانا، بستني رو دادم دستش. 

 آلوين! بچه ها چطورن؟ -

 بچه ها؟ -

 راد، سامان،ارميا.اوهوم. آنا، آ -

 خوب بودن که همه خوبن؛ فقط نمي دونم چرا روبه راه نيستن. -

 چي؟ -

از وقتي برگشتم ايران زياد باهاشون نبودم؛ ولي توي همون چندباري که ديدمشون زياد روبه راه نبودن. البته خب حق هم دارن  -

شون بلکه ضرر هم مي ده. وضعشون خوب نيست، درسته کافي شاپ، باشگاه، سهام شرکت، همه چيز نه تنها سود نمي ده برا

لباس هاي گرون قيمت و ماشين و خونه ي آن چناني دارن؛ ولي از چهره هاشون وضعشون معلومه که افتادن تو خنسي، تو چي؟ 

 دارا خوبه؟

 آره، دارا وضعش خوب شده و روي پاي خودش ايستاده.  -
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 لبخند زدم. 

 مي خواي بريم بيشتر بگرديم؟ -

 من بايد برم خونه.  -

 بلند شد، بلند شدم.  

 ديانا! -

 برگشت سمتم. 

 مي دوني؟ راستش يه جايي هست که مي خواستم با شما برم.  -

کمي نگاهم کرد و باشه اي گفت. توي راه مدام با خودم کلنجار مي رفتم که چه جوري ببرمش اون جا؛ ولي خب  کاريش نمي شد 

 کرد. ايستادم جلوي کافه. 

 واي! اين جا هنوز همون شکله! واي، آلوين خيلي دوست داشتم يه بار ديگه اين جا بيام.  -

 لبخند زدم، وارد شديم. متعجب گفت:

 اين جا يه بار بيشتر نيومدم؛ ولي خيلي خلوت بود، يعني هيچکس نبود! -

لبخند زدم و رفتم سمت ميزي که با ديانا قبال روش نشسته بودم. از بس کنج بود و تو ديد نبود خالي بود. خانم حسيني اومد 

 سمتمون. 

 …سالم، خوش اومدين! چي ميل داري -

 حرفش نصفه موند، منو از دستش افتاد. 

 آلوين! خودتي؟ -

 لبخند زدم. 

 آلوين؟ آلوين کيه؟ -

 زد روي شونه ام. 

 پسرسه سالي مي شه نديدمت، خاله قربونت بره!  -

 بسه! بسه، اين قدر قربون صدقه ام نرو؛ االن فکر مي کنند چه خبره، مردم که نمي دونند تو خاله ي مني.  -

 بغلم کرد، قدش کوتاه بود و براي همين مجبور شده بود براي بغل کردن من بپره.

 سمت ديانا. گونه ام و بوس کرد. خانم حسيني رو کرد به

 سالم، خوبين؟ -

 با ديانا دست داد و ديانا هم سالم و تشکري کرد. خانم حسيني با لبخند گفت:

آخرين باري که آلوين اومده بود اين جا، اين قدر بي ريخت و بي اعصاب و ناراحت بود که فکر مي کردم همين امروز فردا  -

 . خودکشي مي کنه و مي ميره، من بايد خرماش رو بخورم

 هر سه باهم خنديديم.

 بشينين، من مزاحم نباشم عزيزانم، بشينين. -

 نشستيم روبه روي هم، ديانا به بيرون نگاه مي کرد. 

 نمي دونستم خاله داري!  -

 خاله ام نيست.  -



 

novelfor.ir 

 متاسفم جلد سوم انجمن رمان فوررمان  20
 

 پس کيه؟! -

 لبخند تلخي زدم.

 حاال فکر کني خاله ام هست چي ميشه مثال؟ -

کردم، لبخند قشنگي که هميشه روي لب هاش بود رو نمي ديدم، اون هاله ي شاد و  ديگه چيزي نگفت. زيرچشمي نگاهش مي

زيبا و نوراني که هميشه دورش بود ديگه ديده نمي شد، اون نگاه گرم و شاداب ديگه ديده نمي شد. مي خواستم بلند شم و بغلش 

ه، وقتي رفتي نابود شدم. ديانا من عاشقانه کنم، بگيرمش توي آغوشم و بگم که دلم برات تنگ شده، دلم برات خيلي تنگ شد

دوستت دارم! خيلي بيشتراز چيزي که فکر کني دوستت دارم و داشتم و خواهم داشت! از همون اولين لحظه اي که ديدمت 

عاشقانه دوستت داشتم! مي خواستم بگيرمش توي بغلم و بهش بگم که توي لحظه لحظه ي اين سال ها به هرجا مي رفتم و 

ي مي کردم، چه تو خواب، چه تو بيداري به تو مي رسيدم. ميخواستم بگيرمش توي بغلم و بگم بهش، بگم که عشق براي هرکار

 من توي تو خالصه مي شه و بس!

 آلوين! -

 به خودم اومدم، ديانا متعجب نگاهم مي کرد.

 نيم ساعته دارم صدات مي کنم.  -

 ببخشيد، نشنيدم.  -

 شونه هاش رو باال انداخت و لبخند زد. 

 کارم داشتي؟ -

 نه، مي خواستم بهت بگم که نوشيدنيت رو بخوري. -

 آها. -

ذهنم مشغول بود، مدام دست هام رو مشت مي کردم تا بلکه کمي از اين حسي که مي گه بلند شو و به آغوش بکشش کم کنم. ديانا 

 بلند شد.

 و هم کار داشته باشي.من برم ديگه، آلوين فکر کنم ت -

 بلند شدم. 

 زود نيست؟  -

 لبخند زد، آخ که چه قدر لبخندش شيرين بود براي من.

 خوشحال شدم از ديدنت، ديگه بايد بايد برم.  -

سري تکون دادم. تا دم در همراهش رفتم؛ وقتي که از من دور شد، نمي دونم چه جوري و براي چي و چرا بي اراده ازش 

 پرسيدم؟

 قت خواستي  درد و دل کني يا رازي رو به کسي بگي، من مي تونم شريکت باشم.هرو -

برگشت سمتم، لبخندش محو شده بود، چهره اش به قدري غمگين بود که فکر مي کر دم االنا گريه مي کنه. چشم هاش يه حالت 

 عجيب داشت، يه هارموني غمگين. انگار مي خواست چيزي بگه؛ اما نمي تونست. 

 زبون باز کرد.  باالخره

 هميشه هم جز تو توي اين چيز ها شريک ديگه اي نداشتم.  -

 اين رو گفت و رفت.

نشستم پشت فرمون، يه دستم رو به در تکيه دادم و مثل هميشه سرم رو به دستم تکيه دادم. نمي دونستم دارم کجا ميرم، فقط داشتم 

 مي رفتم. کجا؟ نميدونم! چرا؟ نميدونم!



 

novelfor.ir 

 متاسفم جلد سوم انجمن رمان فوررمان  21
 

اومد جلو چشمم و مي رفت؛ چهره ي اميرحسام ديگه مثل قبل مغرور و پرقدرت نبود، چهره ي گريون  صورت هاشون مي

ارميا، تلخي حرف هاي ديانا، نا مفهوم بودن حرف هاي اميرحسام،  نگاه هاي شرمنده ي سامان، بي اعصابي هاي آراد. ماشين 

روقت ناراحت باشم مي رسم اين جا، واقعا خنده داره. ماشين رو رو نگه داشتم و پياده شدم به اطرافم نگاه کردم. چه مسخره! ه

قفل کردم و رفتم سمت نيمکت، دراز کشيدم روش و به ستاره ها خيره شدم. مدام ديانا مي اومد جلوي چشم هام، مدام اون 

مربوط به  صورت ناز مي اومد جلوي چشم هام. خنده ام گرفت، نشستم. چرا هرجا مي رم و هرکاري مي کنم يه جوري

 دياناست؟ هللا و اکبر! اين دختر جادوجنبلم کرده.

سوار ماشين شدم، ديگه ديروقت بود و دماوند تو اين ساعت هم ترسناکه و هم خيلي سرد.  سوار به سمت خونه حرکت کردم، از 

ا بود. کاش چهره اش رو کنار گل فروشي محل رد شدم که چشمم خورد به يه پسر، از پشت سر مدل مو و استايلش کال خيلي آشن

 ديده بودم، بي خيالش شدم و رفتم سمت خونه، صد متري خونه بودم که گوشيم زنگ خورد.

 الو؟ -

 الو؟ آلوين کجايي؟ -

 توي راه خونه.  -

 آلوين تو راه خونه اتم؛ کار مهمي باهات دارم.  -

 باشه.  -

 باي. -

برداشتم و فيلتر هاي سيگار و شيشه هاي نوشيدني و خرده شيشه ها رو  وارد خونه  شدم. لباس ها رو از روي مبل و زمين و...

جمع کردم. همه خونه تقريبا خوب شده بود. خواستم بشينم که يادم اومد بوي سيگار رو چي کار کنم؟ اين قدر خونه بوي سيگار 

کردم توي خونه؛ اما هيچ فايده اي  مي داد که هواي توي خونه يه جور مه مانند شده! دوتا ادکلن گرفم توي دست هام و خالي

 نداشت. بي خيالش شدم. 

 گوشيم زنگ خورد.

 الو؟ در رو بازکن، رسيدم. -

در رو باز کردم و با ارميا دست دادم، اون هم عين گاو رفت تو. خواستم در رو ببندم که چشم هام خورد به يه جفت کفش نايک 

 سفيد سياه، نظرم رو جلب کرد، اومدم باال تر يه شلوار جين مشکي و باالتر يه پيرهن راه راه گل گشاد.

 سالم. -

 در رو خواستم ببندم که بلند تر گفت:

 دم باهات حرف بزنم.اوم -

 در رو باز کردم. 

 مي شنوم. -

 ميشه بيام تو؟ -

 نه.  -

 ارميا اومد سمتمون و گفت:

 بذار بياد تو؛ بيا تو دارا جان، بيا اين رو کاري نداشته باش. -

 اين جا خونه ي منه! -

يشه بزرگ نوشيدني در آورد و رو دستش رو گرفت و رفتند تو! لش کردن رو مبل، دارا از پالستيک سياهي که دستش بود يه ش

 به من گفت:

 يادم مياد از اين ها دوست داشتي. -

 چيزي نگفتم  و رفتم روي مبل تک نفره نشستم. 
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 مي شنوم. -

 ارميا: بازنکنيم بخوريم؟

 نه. -

 دارا: چرا بايد بامن اين قدر سنگين رنگين باشي؟

کردي که درست تصميم بگيره، کاري نکردي، چون آراد و ارميا و آنا  چون تو زماني که بايد کنار ديانا مي بودي و کاري مي -

 رو ول کردي.

 نيشخند زد. با اون قيافه اي که به خودش گرفته بود داشتم آتيش مي گرفتم.

 دارا: آلوين! يه چيزي بگو که بتونم قبول کنم. من به خاطر تو سکوت کردم، به خاطر تو.

 خنديدم.

 ول کردي؟ به خاطر من دوستامون رو -

 خودت چرا ولشون کردي؟ ها؟ مثل يه ترسو رفتي خارج، مثل يه بزدل. آلوين اين تو بودي که اون ها رو ول کردي.  -

 دعوامون داشت باال مي گرفت که ارميا عصبي داد زد:

 بسه! دارا ساکت باش. -

چشم هاش چهارتا شد؛ اما برخالف تصورم  به صندلي تکيه دادم، سيگارم رو روشن کردم، ارميا از ديدن سيگار توي دست هام

 دارا هم يه جعبه ي کوچيک فلزي طاليي در آورد و سيگاري ازش در آورد و روشن کرد. با اخم نگاه به هم مي کرديم.

 مي شنوم. -

دارا سيگارش رو خاموش کرد و پاهاش رو رو هم انداخت و دستش رو به دسته ي مبل تکيه داد، خيلي جدي شروع به صحبت 

 کردن کرد.

بعد سال ها هم رو ديديم؛ برخورد اولمون بعد از اين مدت طوالني چندان که نه اصال خوب نبوده ولي؛ تو هرکسي نيستي، تو  -

 خورد مي کني.آلويني و مي دونم که منطقي بر

 سرش رو انداخت پايين و کمي رسمي تر نشست. 

 من آنا رو دوست دارم.  -

با اين حرفش دود سيگار رو قورت دادم و عين خر سرفه ام گرفت؛ چي گفت؟ آنا؟! يا خدا! باالخره سرفه هام با تالش هاي 

 ليوان آب رو از دست دارا گرفتم.  کوبنده ي ارميا به پايان رسيد، پسر خل همچين زد تو کمرم که کمرم نصف شد.

 ارميا: خوبي؟

 بي اراده و با صدايي که تقريبا مي شه گفت فرياد بود گفتم: 

 آنا؟! -

 سرش روبه نشانه ي تاييد تکون داد. هللا و اکبر! خدايا خودت ختم به خيرش کن. دوباره پرسيدم:

 آناي خودمون؟  -

 سرش رو دوباره تکون داد. 

 خب به من چه؟ -

 ومدن حرفي بزنن که خودم دوزاريم افتاد و سريع گفتم:ا

 نه؛ اصال فکرش رو هم نکنين.  -

 دارا: ولي...
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 ولي و اما و اگر نداره. من عمرا بتونم راضيش کنم. -

 ارميا: تنها اميدمون تويي!

 من؟! -

 دارا: آره؛ آخه براي آراد توتنها کسي هستي که خيلي مورد قبوله.

 ! اين آراد رو نبين اينجوري، اسم آنا رو بياري دو تيکه ات مي کنه. بيخيال بابا. دارا -

ارميا: دارا! آلوين راست ميگه؛ چند سال پيش يه پسري بود پا پيچ آنا شد، راستش آراد يه باليي سرش آورد که بنده خدا ديگه 

 نتونست زن بگيره. 

 راد وقتي بفهمه قيامت مي کنه! هللا و اکبر! با سر حرف ارميا رو تاييد کردم، اصال اين چي بود يهو؟ واي! آ

 آنا مي دونه؟ -

 دارا با سر تاييد کرد. 

 اخم کرد و گفت:

 مي دونم که راضيه؛ ولي مي گه هرچي داداش هام بگن.  -

نه اگر هم ارميا: گفته اگه من و تو و آراد و سامان قبول کنيم؛ اون هم قبول مي کنه. من که از خدامه، سامان هم که هنوز نمي دو

 بفهمه مي دونم که راضيه مي مونه يه تو و يه آراد. 

 به صندلي تکيه دادم، بايد کمکش مي کردم.

 ماه بعد2

 *ديانا*

حتي يک لحظه هم لبخند از روي صورتم کنار نمي رفت. امروز مراسم عقد دارا و آناست. توي اين مدت کلي بدبختي کشيديم تا 

باالخره آراد رو راضي کرديم؛ بي چاره دارا سه روز کامل روي نيمکت روبه روي باشگاه نشسته بود، طفلک ارميا چه قدر 

را دعواشون شد، ارميا رفت جداشون کنه هولش دادن و بدبخت سرش خورد به لبه ي بدبختي کشيد. دو سه هفته پيش آراد و دا

جدول،  بي چاره يه سه روزي بي هوش بود؛ اما خدا رو شکر اتفاق بدتري نيوفتاد، فقط نه تا بخيه خورد. سامان بي چاره که کال 

آور ريخته بود، فکر مي کرد االن دارا بر مي نابود شد؛ توي مراسم خواستگاري آراد توي  يکي از چايي ها يه قرص اسهال 

داره اين ليوان رو؛ اما سامان چايي رو برداشته بود و خورده بود، وسط مراسم خواستگاري حدودا دو هزار بار سامان رفت 

اومد نيکي دستشويي بار آخر هم توي راه دستشويي غش کرد بي چاره و رفتند بيمارستان. آلوين رو نگفتم، آلوين فلک زده يعني 

کنه، همه رو دعوت کرد رستوراني که کار مي کنه. آقا من و دارا و سامان و ارميا و آنا هم قشنگ و هماهنگ بوديم که چي 

بگيم و چي نگيم؛ چشمتون روز بد نبينه تا اسم ازدواج آنا اومد جلوي چشم هاي آراد رو خون گرفت، مثل اين گاو هاي وحشي 

اقي نيوفتاد ولي يه ميز و سه تا صندلي و هفت تا بشقاب گرون قيمت نابود شدن که همش رو آلوين افتاد به جون همه مون، اتف

 مجبور شد حساب کنه.  

 اما خب باالخره بعد از اين همه ماجرا اين دوتا دارن به هم مي رسن.  

 تو آينه به خودم نگاه کردم. 

، لباسم تا ناف پارچه ي طاليي با نقره کاري هاي قلب مانند و از کفش هاي طاليي رنگ که يه گل نقره اي روش بود و بلند بود

نافم تا زانوهام چهل اليه حرير طاليي و نقره اي بود؛ لباسم کال طرح يه گل بود. موهام رو هم باز گذاشته بودم تا بازوهام و 

 . کمرم زياد پيدا نباشه؛ البته ناگفته نماند که موهاي طالييم با لباسم کامال ست بود

 يه تاج نقره اي که رگه هاي طاليي داشت هم گذاشتم.

 سايه چشم نقره اي طاليي و رژ کرم رنگ  همه چيز رو تکميل کرده بود. 

ديگه بايد راه مي افتادم سمت قصر بزرگي که آقا و خانوم ول خرج واسه مراسم عقدشون کرايه کرده بودن. شنل حرير نقره ايم 

 روي مبل و به دارا زنگ زدم.رو روي سرم انداختم و نشستم 

 برنداشت! دوباره زنگ زدم و باالخره برداشت. 
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 الو؟ -

 الو؟ سالم شاه داماد کجايي؟ -

 سالم ديا جان، آجي من توي آرايشگاهم.  -

 کسي هست بياد دنبال من؟ يا خودم برم؟ -

 نه، نه خودت تنها نرو. خودم ميام. -

 وا! تو که با آنايي. -

 ه، عروسي که نيست. تو راه تو هم سوار مي کنيم کي به کيه. بابا مراسم عقد -

 باشه، پس من منتظرم. -

 اوکي، باي. -

 باي.  -

 خسته شدم. نيم ساعتي گذشته و آقا هنوز نيومده. دوباره بهش زنگ زدم.

 الو؟ -

 الو؟ دارا کجايي پس؟ -

 د. ديا من نمي تونم بيام دنبالت، سپردم به ارميا اون االن داره ميا -

 باشه، باي. -

چند دقيقه بعد صداي زنگ در اومد، در رو باز کردم اما ارميا نبود. اين دوتا تيله ي مشکي مال ارميا نبود؛ مال آلوين بود. دست 

 هاش رو توي جيب شلوارش کرده بود و به چهار چوب در تکيه داده بود.

 بريم؟ -

 به خودم اومدم، سريع خودم رو جمع و جور کردم.

 بريم. -

کيفم رو برداشتم و همراه آلوين وارد آسانسور شدم. من به آينه ي آسانسور تکيه دادم و آلوين پشت به من ايستاده بود. موهاش رو 

باال زده بود و از پشت کمي کوتاه ترش کرده بود کت و شلوار مشکي تن داشت؛ وقتي جلوي در ديدمش کروات سورمه اي با 

 زنجير سه طبقه که باالش قرار گرفته بود، خيلي بهش مي اومد؛ تا حاال همچين کرواتي نديده بودم.  رگه هاي آبي روشن با يه

 نمياي؟ -

 هوم؟ -

 با سر به در آسانسور که باز بود اشاره کرد. 

 آها.  -

 به دنبالش رفتم. 

متعجب نگاهش کردم، خم شد  سوار ماشينش شدم و روي صندلي عقب نشستم. با کمال تعجب آلوين اومد و کنار دستم نشست.

 سمتم، فاصله ي صورت هامون چهار انگشت بود، نفسم بند اومده بود و ضربان قلبم باال رفت، چشم هام رو بستم. 

 يهو حس کردم يه چيزي روي شونه ام کشيده شد. 

 چرا کمربند نمي بندي؟ -

 از آلوين بودم؟ واي! خاک به سرم! چشم هام رو باز کردم. آلوين کمربندم رو بسته بود؛ من منتظر چه کاري

 راه بيوفت.  -
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ماشين حرکت کرد؛ هللا و اکبر! ماشين خودش داره مي ره؟ يه نگاه کردم، اه! اين کيه؟ آلوين که بغل دست من نشسته، سرش هم 

 شتم. توي گوشيش بود. اون کيه ؟ آها! من رو بگو چه قدر خنگم؛ راننده بود ديگه، خيلي وقت بود که راننده ندا

 *اراد*

 الو؟  -

 الو؟ آراد داداش ميري ديا رو بلند کني ببري تاالر؟ -

 ارميا دادا دلت خوشه! من تو فرودگاه منتظر مامان بابام هستم. -

 سامان کجاست؟ بهش زنگ بزن بگو بره.  -

 سامان که تو تاالر خوش آمد مي گه.  -

 خب پس ديانا رو کي بياره؟ -

 ه سرم، ديدم ارميا هم سکوت کرد. لبخند مرموزي زدم و بي اراده شيطاني خنديدم. ارميا گفت:يهو يه نقشه ي شومي زد ب

 تو هم به همون چيزي فکر مي کني که من فکر مي کنم؟ -

 دقيقا دارم به همون فکر مي کنم.  -

 قطع کردم. 

 خود حالل زاده اش بهم زنگ زد.

 الو؟ آراد کجايي؟ -

 فرودگاه، چرا؟ -

 مي خواستم بيام دنبالت تنهايي يه جوري مي شم برم.  -

 من خودم با مامان بابام ميام ماشين هم آوردم.  -

 پس من با کي برم؟  -

 داشتم لبخند مي زدم؛ ولي خيلي جدي گفتم: 

 همه دارن با يکي ميرن؛ فقط ديانا مونده بيچاره کسي نيست بره دنبالش.  -

 ساکت شد و بعد آروم گفت:

 ه، بهتر از تنها بودنه. باش -

 -خدافظ. 

 باي.  -

 آخ جون! حاال خوبه من مي دونم اين از خدا خواست که بره، قيافه مي گيره مدام. 

 داشتم به افرادي که وارد سالن مي شن نگاه مي کردم که چشمم به بابا خورد.

 بابا! -

ومدن بيرون، گرفتمش توي بغلم و تا مي تونستم بوسش کردم. بهم لبخند زد، براش باي باي کردم، اون هم باي باي کرد. باالخره ا

 مامان گفت:

 ول کن شوهرم رو بچه! خورديش تموم شد. -

 خنديدم.

 نترس، تموم نمي شه.  -



 

novelfor.ir 

 متاسفم جلد سوم انجمن رمان فوررمان  26
 

 بابا دست هام رو گرفت. 

 چه طوري پسر؟ انشاهللا عروسي خودت رو کي بگيريم؟ -

 بابا! -

 مامان با لبخند گفت: 

 ي، االن بچه ات بايد بابا بزرگ، بابا بزرگ کنه نه تو مرد گنده.چيه؟ بابا بابا مي کن -

 مامان درسته که مادرم نيست ومن رو به دنيا نياورده اما بهترين نامادري هست که هرکس مي تونه داشته باشه.

 بريم ديگه، االن مراسم شروع مي شه.  -

 بريم، فقط باباجان يه جا گير بيار لباس عوض کنيم.  -

 گفتم:  با خنده

 بابا خبر نداري دارا يه قصر در اندر دشتي رو کرايه کرده همه چيز داره، فکر کنم ده يا بيست تا رخ کن داشته باشه.  -

 به به! چه دامادي!  -

رو لبخند زدم و همراه مامان و بابا به سمت ماشين رفتيم. بابا کلي از ديدن تهران ذوق کرده بود و مدام اسم هاي قديمي کوچه ها 

مي گفت؛ از هرجا که مي گذشتيم يه خاطره اي از اون جا مي گفت، سرم درد گرفت از دستش. داشتم رانندگي مي کردم که 

 سامان بهم زنگ زد.

 بله؟ -

 داداش کجايي؟ -

 تو راه.  -

 ارميا زنگ زد بهم گف براي ورود هر کس يه مراسم بذاريم. -

 خب؟  -

 خب به جمالت برادر! هنوز نگرفتي چي ميگم؟!  -

 يعني چي؟ -

 يعني اين که يه عروسي ديگه تو راهيم به اميد خدا. -

 تازه گرفتم چي ميگه؛ اي از دست ارميا با اين نقشه هاش!

 *ديانا*

د. پياده شدم و به پايين نگاه باالخره رسيديم. راننده پياده شد و در رو براي آلوين باز کرد و آلوين هم در رو براي من باز کر

کردم، کاشي کاري هاي جلوي در قصر يه مدل خاص قديمي قشنگ داشت؛ ولي متاسفانه يه جوري بود که پاشنه کفش پاشنه بلند 

 گير مي کرد. آلوين متوجه  اين موضوع شد. 

 اجازه هست؟ -

 متعجب نگاه کردم. 

 هوم؟ -

رو زير هر دوپام قرار داد و توي يه حرکت بلندم کرد. دوست داشتم تا ابد  خم شد، يه دستش رو روي کمرم و دست ديگه اش

توي اون شرايط مي موندم، چه قدر از نزديک مردانه تر به نظر مي رسيد؛ زاويه فکش، بلندي مژه هاش، پوست سفيدش، بوي 

 عطرش، برآمدگي لب هاش...

 . باالخره گذاشتم روي زمين و صاف ايستادم.سرم رو تکون دادم و نگاهم رو از اون چهره ي خوش فرم گرفتم
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 بريم تو ديگه.  -

 بريم.  -

 خواستم وارد بشم که جلوم رو گرفتن. 

 من ديانا رفيع هستم، خواهر دوماد.  -

 هرکس توي مراسم بايد با جفتش وارد بشه، يکي رو پيدا کنيد و با اون وارد بشيد. -

 چي ميگه؟!

 بهتون ميگم من خ...کي همچين چيزي رو بهتون گفته؟  -

 آلوين حرفم رو قطع کرد و رو به دوتا پسر گفت:

 بريد کنار، خانوم بره تو.  -

 پسر پرو پرو ايستاد تو روي آلوين: 

 نمي شه آقا؛ به ما گفتن هرکي تنها بره تو از کار بي کار مي شيم.  -

نجه بوکس رو دربياره بيوفته به جون پسر؛ اما نه. آلوين ديگه کفري شده بود، يهو دست کرد تو جيبش يا خدا فکر کنم االن پ

 گوشيش رو در آورد، من هم با اين فکر هام، يعني به کي داره زنگ مي زنه؟ تا اين رو توي دلم گفتم صداش در اومد.

 الو؟ بابا سامي بيا بيرون، نميذارن ما بريم تو.  -

... 

 چي؟! -

.... 

 سامان کسي به من چيزي نگفت.  -

.... 

 من از کجا بايد مي دونستم؟  -

.... 

 باشه بابا، باشه مسخره.  -

گوشي رو قطع کرد، حس کردم خيلي خوش حاله؛ چون آلوين وقتي خيلي خوش حاله کنار چشم هاش خود به خود جمع مي شه؛ 

چه مردم رو ديد مي حتي اگه اخم هم کنه اگه کنار چشم هاش اين جوري باشه صد در صد خوش حاله. به من چه اصال؟! نشستم ب

 زنم دلم خوشه.  

 ديانا! ببين اين ديونه ها تو مراسم اين رو اجبار کردن، کاريش هم نمي شه کرد. -

 بازوش رو گرفت سمتم. 

 افتخار ميدي؟ -

هم واي! اون لحظه دوست داشتم بگيرم اين قدر بوسش کنم، من هم از خدا خواسته بازوش رو چسبيدم و وارد مراسم شديم و کنار 

نشستيم. روي هر ميز کلي خوراکي بود، مراسم بزن بکوب نداشت. يه آهنگ ماليم پخش مي شد و فضاي آروم و آرام بخشي بود 

به قول دارا مراسم عروسي رو مي ترکونند. مراسم عقد رو فاز باکالس ها رو برمي دارن، حاال خوبه من مي دونم چه برقص 

 هايي هستند اين ها. 

ز ها فکر مي کردم که آلوين پيش دستي که جلوي من بود رو برداشت و توش کلي ميوه و شيريني گذاشت و خيلي داشتم به اين چي

 باکالس گذاشت جلوم، دوباره سرش رو کرد توي گوشيش.

 خواستم تشکر کنم که گفت:
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 غذاي آماده ضعيفت کرده، سعي کن بيشتر بخوري.  -

اقبم هست. درسته توي اين مدت خيلي سختي کشيدم، خيلي بدبختي ها رو پشت مراقب من هست، مثل هميشه وقتي کنارم هست مر

سر گذاشتم؛ اما توي اين سه ماه اين پشتيباني ها و اين مراقبت ها و اين لطف هاي غيرمستقيم و کوچيک کوچيک آلوين باعث شد 

 که از داغ دلم کم بشه. 

 آلوين من بهت بد کردم؛ اما تو...لعنت به من. 

 ديانا! -

 خواستم بگم جانم ولي نمي شد. 

 بله؟  -

 چيزي شده؟ -

 نه. -

 چرا نمي خوري؟-

 به پيش دستي اشاره مي کرد. 

 گرسنه نيستم؛ حاال بعدا مي خورم.  -

شونه هاش رو انداخت باال و دوباره سرش رو کرد توي گوشيش، بلند شدم و رفتم سمت مهمون ها. شنلم رو گذاشتم روي 

ي ميز ها رفتم و با همه ي خانواده هاي فاميل خودمون و آراد اين ها سالم کردم و خوش آمد گفتم تا اين  صندلي. باالي سر همه

 که به مامانم هم که با خاله هام دور يه ميز نشسته بودن رسيدم. 

 سالم مامان، خوبي؟ -

 به به! چه عروسکي! هزار هللا و اکبر! تو خوبي مادر؟ -

 مرسي ممنون. بابا کجاست؟ -

 بابا فهميد مراسم مختلطه، نيومد.  -

 آها من برم ديگه.  -

از کنارشون رد شدم و رفتم سمت ميزي که با آلوين نشسته بودم. تا اومدم بشينم يه بچه اومد داد زد عروس و دوماد اومدن. خنده 

شيده شدم؛ آلوين دستم رو ام گرفت، کدوم عروس دوماد؟ الکي شلوغش مي کنين مراسم عقده! تو افکار خودم بودم که يهو ک

گرفته بود و مي دويد، من هم لگون لنگون دنبالش. پسر خل و چل دستم رو کند، يهو با ذوق ايستاد. هنوز دستم رو گرفته بود، 

 روش رو کرد سمتم. 

دش تو همچين هميشه دوست داشتم ببينم آنا با اون قيافه ي بچگونه اش و اون موهاي فرفري سيم ظرفشويي اش و اون اخالق گن-

 شرايطي چه شکليه؟ فکر کن با لباس پف پفي بياد تو؛ اين قدر بخندم بهش.

 وا! اين چشه؟ دستم رو ول کن، يه نگاه به من کرد، تازه فهميد چي شد. يهو دستم رو ول کرد و صداش رو صاف کرد و گفت:

 ه تو لباس پف پفي؟خب مي دوني؟ نه اين که آنا دوستم هست و دوست دارم ببينم چه شکلي مي ش -

 زير لب يه چيزي به خودش گفت و کنارم ايستاد. 

درها باز شدن و آنا و دارا با هم وارد شدن، واي چه بامزه! آنا لباس پف پفي نپوشيده بود، يه  مانتوي جلو باز که سه اليه حرير 

ه با حالت قشنگي بسته شده بودن؛ واقعا داشت و شکوفه هاي سفيد ي بهش دوخته شده بود و شال سفيد روي اون موهاي فرفري ک

مثل يه فرشته اش کرده بود. آرايش زيادي روي صورتش انجام نشده بود، کل آرايشش يه رژ لب بود و يه ريمل، يادمه روزي 

 که با هم رفتم واسه وقت آرايشگاه دارا باهامون اومد و به زن آرايشگر گفت: 

چهره ي بيبي فيسش رو دست بزني و زنونه اش کني و آرايش غليظ بکني يا رنگ  آنا خدايي خوشگله و آرايش نياز نداره، -

 پوستش رو روشن تر يا تيره  کني يا... آرايشگاه رو روي سرت خراب مي کنم. 
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هرموقع يادم مياد خنده ام مي گيره و اما داداشم! واي نگاهش کن، چه ذوقي کرده! ببين چه جوري چسبيده به دختر، ولش نمي 

واي قربونت برم که اين قدر خوش تيپي يه  دست کت و شلوار مشکي تنش بود با يه کروات که باالش يه مهره دايره مانند  کنه.

سفيد بود که طرح قشنگي داشت. موهاش رو باال زده بودن، دکمه هاي سر آستينش با اون دايره ي باالي کرواتش ست بود.  واي 

 صورتش بود، کلي سوت و دست و جيغ و فشفشه و ... قربونش برم! چه لبخند گل و گشادي روي

باالخره رسيدن به ما، خواستم باهاشون سالم کنم که آلوين مثل گاو پريد آنا رو بغل کردو يه چيزي در گوشش گفت و بعد دوباره 

 مثل گاو پريد دارا رو بغل کرد و بهش گفت:

 تم. دمت گرم که اين غرغرو روگرفتي، مي ترسيدم بترشه روي دس -

 با اين حرفش همه زدن زير خنده؛ آنا هم يه چشم غره ي بدي بهش رفت.

 *آلوين*

مراسم تموم شد وهمه رفتن؛ فقط خودمون مونده بوديم و مامان باباي آراد و آنا. باباي آراد وقتي فهميد من بچه ي آرمين هستم، 

 دستش رو از دستم سريع کشيد و ديگه سمتم نيومد. 

 شدم؛ ولي به روي خودم نياوردم.  راستش خيلي ناراحت

 تقصير من نبود که بچه ي آرمين شدم؛ ولي بيخيال. 

آراد زياد خوش حال نبود، مدام به دارا چشم غره مي رفت ولي نمي دونم آنا توي گوشش چي پچ پچ کرد که لبخند جاي اون اخم 

 رو گرفت. 

مجلس ديانا بود؛ نه آرايشگاه رفته بود و نه مدل موي خاصي زده آنا خيلي خوشگل شده بود؛ ولي اگه بخوام راستش رو بگم نور 

بود؛ ولي اين قدر زيبا شده بود که دوست داشتم همين االن مي نشستم روي اون دوتا صندلي و ازش مي خواستم که جواب بله 

 بده. 

 توي کل مراسم سعي کردم سرم رو بکنم تو گوشيم. 

توي گوشيم نبود؛ ولي خب از اين که بشينم و خيره بشم به ديانا اون هم وسط جمع راستش هيچ کار خاصي نداشتم و هيچ چيز 

خجالت مي کشيدم، به خصوص که خانواده ها هم توي اين مراسم بودن؛ ولي  خب از زير چشمي ديدن زدنش نتونستم جلو گيري 

 کنم.  

لي زحمت کشيده بود؛ به قول ارميا خوبه عروسي سامان يه گوشه نشسته بود و تقريبا چرت مي زد؛ بنده خدا توي اين مدت خي

 نيست و مراسم عقده، اگه عروسي بود چه قدر تدارک مي ديدن! 

ارميا مشغول گرفتن عکس بود، آرادهم با باباش حرف مي زد. دارا و آنا و نامادري آنا دور يه ميز نشسته بودن و حرف مي 

  زدن؛ هرازگاهي هم صداي خنده هاشون باال مي رفت.  

 همه رفتن، بلند شدم و با بچه ها خداحافظي کردم. باباي آراد بهم دست نداد، جوابم هم نداد ولي بي خيال.

 به ديانا رسيدم.

 با من مياي؟ -

 نه با ارميا مي رم. -

 باشه. -

 اومدم برم که ارميا صدام کرد. 

 آلوين! -

 ها؟ -

 ماشين من پره.  -

 چي؟ -

 قراره وسايل بابا مامان آراد و آنا رو من با ماشينم ببرم.  -
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 خب؟ -

 ديانا رو ببر. -

 به خودش بگو ببين مياد يا نه؟  -

 رفت و به ديانا گفت و ديانا اومد سمتم. 

 بريم؟ -

 سوار ماشين شديم، خسته بودم به صندلي تکيه دادم.

 دم در خونه ي ديانا ايستاد. 

 ياده شد. پياده شدم، ديانا هم پ

 خدافظ. -

 ميام تا دم در. -

 باشه بريم. -

 وارد آسانسور شديم. به واحد خونه ي ديانا رسيدم. 

 خداف...صبر کن.  -

 دستش رو گرفتم. 

 چيه؟ -

 در خونه ي ديانا باز بود.

 در خونه ات رو قفل کرده بودي؟ -

 آره. -

 و ترسيده بود و به من چسبيد. در خونه باز بود، ديانا تازه فهميده بود چي شده، يه کوچول

 وارد خونه شدم و چراغ رو زدم، خونه به هم ريخته بود، همه ي خونه زير و رو شده بود. 

 واي! -

 خونه خيلي به هم ريخته بود. 

 وسيله ي با ارزش داري تو خونه؟ -

 نه؛ طالهام همه توي صندوق امانت بانکه، کال چيز قيمتي ندارم توي خونه.  -

 خب پس چيزي کم نشده.  -

 نگاهم به دستش خورد، اين قدر سفت آستينم رو گرفته بود که استرس و ترس شديدش رو بيان مي کرد. 

 چند تا وسيله رو از روي زمين برداشت.

 مي خواي اين جا بموني؟ -

 دست هاش مي لرزيد.

 مي فرستم اين جا رو تميز کنن و سيستم امنيتي بذارن. لباس بردار، بيا بريم خونه ي من از اينجا امن تره. فردا دو نفر رو -

 آخه... -

 آخه بي آخه؛ منتظرم.  -
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پنج دقيقه نشد که ديانا اومد از خونه بيرون. دست هاش رو مشت کرده بود، ترس داشت بايد آرومش مي کردم. به خونه رسيديم. 

 در رو باز کردم. 

 کدوم راحت تري توي اون بخواب. بيا تو. اتاق خواب ها آخر راهرو هستند. هر  -

 همون جور که خونه ام رو ديد مي زد باشه اي گفت و رفت تو آشپزخونه. 

 رفتم توي اتاقم و لباس هام رو عوض کردم و رفتم تو آشپز خونه؛ ديانا داشت تو کابينت ها و يخچال رو مي گشت. 

 آلوين توي خونه ات هيچي نداري که. -

 م بيارن. هرچي مي خواي بگو، ميگ -

 ترسيد، يه لرز به تنش افتاد و زود برگشت.

 کي اومدي اين جا؟ -

 همين االن، برو کنار. -

 هوم؟ -

پوفي کشيدم و خم شدم سمتش؛ چشم هاش برق زد و قرمز شد. فکر کرد چه خبره؟ شيشه ي قهوه رو از پشت سرش برداشتم. 

 اشتم روي ميز، يخ در آوردم  و کتري رو روشن کردم. نفسش رو داد بيرون و نشست روي صندلي، شيشه ي قهوه رو گذ

 اين ها واسه چيه؟ -

 مي خوام قهوه بخورم. -

 کمي نگاه کرد و گفت: 

 و يخ براي چيه؟ -

 آيس کافي. -

 ها؟! -

 قهوه ي سرد نخوردي تا حاال؟ -

 من که نه، نخوردم ولي تا اون جايي که من مي دونم زياد ميونه ات با قهوه خوب نبود. -

 با اين حرفش بي اختيار اخم کردم. 

 برو لباس عوض کن، بيا برات درست کنم بخوري. -

 باشه اي گفت و رفت. 

 *ديانا*

ن بود؛ البته اتاق آلوين پنجمين اتاق بود که وارد اتاقي که پنجره ي بزرگي داشت شدم و از بين چهار اتاق ته راهرو بهتري

 نديدمش که بگم خوبه يا نه؛ البته اون اتاق راهرو خور نبود و درش روبه روي آشپزخانه بود. 

کيفم رو باز کردم و لباس هام رو عوض کردم و وارد دستشويي اتاق شدم، صورتم رو شستم و موهام رو بستم. رفتم سمت 

 يوان بزرگ روي ميز قرار داده بود. آشپزخانه؛ آلوين دوتا ل

 بيا.  -

 رفتم و نشستم روبه روش از ليوان ها بخار گرمي بلند مي شد، خواستم بخورم که گفت:

 نه، يخ رو نريختيم هنوز. -

 بيخيال آلوين، بد مزه مي... -

 جمله ام تموم نشده بود که دو تا يخ کوچيک انداخت توي ليوانم و واسه خودش هم انداخت.
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 حاال هم بزن.  -

 ايي!  -

 هم بزن و بخور. -

 به اجبار کاري که گفت و کردم و با ترديد خوردم، واي! چه خوبه! چه خوشمزه!

 لبخند زدم.

 خيلي خوبه.  -

 خنديد. 

 من که بهت گفتم.  -

 خنديدم. 

 کنجکاوي امونم رو بريده بود، باالخره ازش پرسيدم:

 مي گم آلوين!  -

 هوم؟ -

 وري؟تو غذا مي خ -

 چه طور؟ -

 آخه هيچ  نوع مواد غذايي تو خونه ات نداري، فکر مي کردم چون آشپز شدي خونه ات پر از خوراکي باشه.  -

توي اون کشو يه دفترچه هست بازش کن، اتيکت همه ي رستوران ها و فست فودي هاي اين اطراف توش هست. هرچي  -

 خواستي سفارش بده.

 ولي؛ آلوين اين جور مريض ميشي. -

 ليوان قهوه اش که تقريبا تموم شده بود رو کنار زد و يه لحظه بهم خيره شد.

 همه ي مريضي هاي جسمي دنيا رو روي هم جمع کني به اندازه ي يک هزارم مريضي هاي روحي من نميشه ديانا. -

 بلند شد و رفت تو اتاقش. 

 ق ها تاحاال کار نکردن؛ اگه اولش يه جوري بود بدون به خاطر نو بودنشه.شب بخير، سيستم تهويه اون اتا -

 وارد اتاقش شد و در رو بست. 

خونه ي بزرگي بود، تقريبا هشت برابر خونه ي من بود، آشپزخونه اش به اندازه ي سالن خونه ي من بود. رفتم سمت سالن، 

 رو چند برابر کرده بود. سالن واقعا شيکي بود، کاناپه هاي مشکي چرم نماي سالن 

 روي کاناپه ي روبه روي تلوزيون نشستم  که چشمم به يه چيزي خورد. 

 رفتم سمت گل ميز، قاب عکس رو برداشتم. اون روز اومد جلوي چشم هام، چه قدر بهم خوش گذشت.

مي کردن جز آلوين. لبخند  عکسي که دسته جمعي توي مکان ستاره گرفته بوديم بود، همه خندون بودن، همه به دوربين نگاه

 تلخي روي لب داشت و گيتار دستش بود و بدون توجه به دوربين به من خبره شده بود.

اون آهنگ، اون فضا، اون صدا، آلوين! من بهش خيلي بد کردم، من با زود باوري مسخره ي خودم تقريبا نابودش کردم. همه 

 چيز تقصير منه! هم چيز...

اک زدم و بعد روي تخت دونفره ي روبه روي پنجره نشتم و پاهام رو دراز کردم، چراغ خواب کنار رفتم تو اتاق، اول مسو

 تخت رو زدم. با ديدنش جيغ کشيدم؛ اين قدر جيغم بلند بود که آلوين مثل جت وارد اتاق شد.

 چيه؟ -
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 نفس نفس مي زدم. سرم زير پتو بود به روبه رو اشاره کردم. 

 يرون از زير پتو، ببينم چه خبره؟چي ميگي ديانا؟ بيا ب -

 يکي اون روبه رو هست. -

 موهاش بلند بود؟ -

 آره؛ ديديش؟ -

 يه صداي گرومپ اومد. 

 چي بود؟ پتو رو از سرم کشيدم ببينم چيه؛ ديدم آلوين روي زمين نشسته و داره هار، هار مي خنده. 

 چيه؟ -

 همون جور که مي خنديد گفت.

 سايه ي خودته! -

 رو به رو کردم، واي! راست مي گفت، اين که خودم هستم! نگاه به 

 بخواب ديگه دختر.  -

 هيش!  -

پتو رو انداختم روي سرم و آلوين دوباره رفت. چند دقيقه اي نگذشته بود که حس کردم صداي خراشيدگي مياد، اين بار با تمام 

 وجودم جيغ زدم. باز هم آلوين پريد توي اتاق.

 چيه؟ چيه؟ سالمي؟ چي شده؟ -

 با بغض گفتم: يه صدايي مياد. 

 يه کوچولو ساکت شد و پقي زد زير خنده.

 مال سيسم تهوي هاست؛ چون تازه داره کار مي کنه اولش صدا داره.  -

 آها. -

 بخواب ديگه.  -

 شب بخير.  -

 توي جام دراز کشيدم که آلوين گفت:

 نترس، اين جا امنه. بخواب ديگه. -

و رفت و در رو بست. کمي توي جام تکون خوردم؛ ولي خوابم نبرد. راستش نگران بودم، چرا خونه ام رو دزد زده؟ من که 

چيزي نداشتم! نکنه دزد منحرف بوده! واي! تو اوج افکارم بودم که حس کردم يه چيزي به کمرم خورد؛ مثل فشفشه از جا پريدم 

 کم در بياد. و جيغ زدم. اين بار ديگه نزديک بود اش

 آلوين با چشم هاي خواب آلود اومد تو اتاق.

 چيه ديانا؟ -

 با بغض گفتم:

 يه چيزي خورد بهم؛ من مي دونم که يکي اين جاست. -

 آلوين پوفي کشيد و از اتاق رفت بيرون. 

 وغ ميگم؟!هنوز ايستاده بودم. واقعا توي اين شرايط نمي شه خوابيد، آلوين چرا گذاشت رفت؟ نکنه فکر کرد در
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داشتم به همبن چيز ها فکر مي کردم که در باز شد و آلوين بالشت به دست وارد شد؛ بالشتش رو انداخت رو تخت و پتو رو کشيد 

 روي خودش.

 آلوين! آلوين! اين جا قرار بود من بخوابم. -

 خواب آلود گفت:

 ديانا بگير بخواب تو رو پيغمبر. من خسته ام.   -

لي خب بودنش باعث ميشه کمتر بترسم. کنارش دراز کشيدم و پشت کردم بهش؛ البته اون هم پشتش به من کمي دو دل بودم؛ و

 بود. چشم هام رو بستم و اين بار ديگه خوابم برد.

 *الوين*

که خيلي خسته بودم، تا اومدم بخوابم حس کردم ديانا توي جاش تکون خورد. برگشتم نگاهش کردم که ببينم خوابه يا نه، ديدم 

خانوم غرق خوابه. اومدم بلند شم برم توي اتاقم که توي اوج خواب به دست هاش کش و قوس داد و دستش رو روي کمرم فرود 

 آورد. 

 نفسم توي سينه ام حبس شد.

 از جام تکون نخوردم. 

 ديانا! اين چه کاريه آخه؟ اي خدا!

 ديانا! -

تکون نخورد، سرم رو روي بالشت گذاشتم و بهش خيره شدم، چه قدر ناز بود، موهاش رو دادم پشت گوشش، پيشونيش رو آروم 

بوس کردم. حس کردم تکون خورد، خودم رو زودي عقب کشيدم. کل شب رو توي همون حالت موندم تا موقعي که دستش رو 

از تخت سريع رفتم پايين و رفتم سمت روشويي، اين قدري صورتم رو برداره ساعت تقريبا چهاربود. تا دستش رو برداشت 

شستم تا خنک شدم، نفسم باال اومد. سه، چهار ليوان آب خنک خوردم، رفتم برم بخوابم که يادم اومد بالشتم اون جاست. رفتم توي 

 م پريده بود. اتاق، روي تخت نشستم و بالشت رو گرفتم بغلم بلکه نشسته خوابم ببره؛ اما خواب از سر

 ديانا بيدارشد و بدنش رو کش و قوس داد و يهو نشست.

 چرا اين قدر زود بيدار شدي؟ -

 نگاهش کردم. 

 *ديانا*

 دور چشم هاش سياه بود، چشم هاش هم خواب آلود بود. يه جوري نگاهم کرد و گفت:

 اصال نخوابيدم. -

 وا! چرا نخوابيده؟

 چرا؟ -

 ت رو به هم نزنم.داشتم سعي مي کردم خواب خوش -

 ها؟ -

 بلند شد، من هم همون جور اسکل مانند بهش خيره شدم، روبه روي تخت بهم نگاه کرد و گفت:

 دفعه ي ديگه ترسيدي من رو خبر نکن. من نمي تونم بيشتر از يه شب بذارم راحت بخوابي. -

 يرون. چي ميگه؟ يعني چي؟ واال من که نفهميدم اين چي ميگه! چه قدر هم تند رفت ب

بلند شدم، صورتم رو شستم و لباس هام رو عوض کردم و رفتم يه چيزي بخورم که يادم اومد اين توي خونه هيچي نداره. رفتم 

 دم در اتاقش و در زدم.
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 آلوين! -

قاب  جواب نداد، فکر کنم خوابه. دستگيره ي در رو فشار دادم و وارد شدم؛ روي تخت نبود. اومدم برم بيرون که چشمم به يه

عکس افتاد، برش داشتم. من بودم و آلوين. عکس مال پنج سال پيش بود، توي مخفيگاهمون عکس رو گرفته بوديم، چه قدر 

 لبخندش قشنگه! خيلي وقته لبخندش رو نديدم، خيلي وقته با خنده حرف زدنش رو نشنيدم.

 به عکس نگاه مي کردم که يهو از دستم کشيده شد. 

 بيرون. -

 ايستادم.

 آلوين! من... -

 گفتم بيرون. -

 به خدا نمي خواستم... -

 چي رو؟ چي رو نمي خواستي؟ -

 چرا داد مي زني؟ -

 چند تا نفس عميق کشيد. 

 ديانا! تو اون روز به من نگفتي تو هيچ شرايطي ولم نمي کني؟ -

 آلوين! من... -

 هيس! هيچي نگو، گفتي يا نگفتي؟ -

 نگاهش کردم، چه قدر با بغض پرسيد، چه قد بد نگاهم مي کنه، چه قدر بد...

 اين جوري نگاهم نکن. -

 موهاش رو داد باال؛ از موها و تن خيسش معلومه که تازه از حمام در اومده. آروم گفت:

 برو بيرون ديانا، برو. -

 از کنارش رد شدم. 

 آروم جوري که بشنوه گفتم:

و اتاقت، صدات کردم، جواب ندادي. فکر کردم خوابي، مي خواستم بگم بري يه کوچولو خريد کني و بياري نمي خواستم برم ت -

 تا صبحانه درست کنم.

از اتاقش زدم بيرون. پسر ديوونه! رفتم توي همون اتاق ته راهرو، همه لباس هام رو دوباره جمع کردم. بايد برم خونه، من که 

 ها رو عوض مي کنم؛ واال. بچه نيستم. قفل ساز ميارم قفل

 صداي در اتاق باعث شد برگردم. 

 بيا تو.  -

 در رو باز کرد. 

 هنوز خونه ات آماده نيست. -

 برگشتم سمت لباس هام و مشغول جمع کردنشون بودم همون جور گفتم: 

 چه قدر هم که تو به فکر مني! -

 يدن عکست و بهت شب بخير گفتن بخوابم.به فکرتم! اين قدر به فکرت هستم که سه سال تمام بعد از د -

 لباس ها رو ول کردم، محکم ايستادم.
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 هنوز دوستم داري؟ -

 چشم هاش گرد شد، يه لحظه حس کردم رنگش پريد.

 با تو هستم آلوين؛ هنوز دوستم داري؟ -

 نگاهم نکرد، به گوشه ي اتاق نگاه کرد و گفت:

 نه؛ دوستت ندارم!  -

 رفتم جلوش ايستادم. 

 ي چشم هام نگاه کن و بگو دوست ندارم.تو -

 رفت و همين جور که مي رفت گفت: 

 سپردم يه سري چيز بيارن برامون درست کنم بخوريم.  -

 اين رو گفت و رفت.

 واقعا دوستم نداره؟ چه دروغي! مي دونم که داره! 

 *آلوين*

بايد از اتاق مي زدم بيرون؛ اگه مي موندم مي گفتم بهش، مي گفتم که دوسش دارم، بهش مي گفتم که چه قدرعاشقشم! چه قدر 

 بهش عالقه دارم! چه قدر...

 صداي زنگ در به صدا در اومد، رفتم دم در.

 بله؟  -

 آقاي پارسا؟ -

 خودم هستم.  -

 سفارش هاتون رو آوردم.  -

 وتا پالستيک بزرگ رو گرفتم. ازش تخم مرغ ها و د

 چه قدر مي شه؟ -

 تومن.  190-

 دو تا تراول صد ومني دادم بهش. 

 بقيه اش هم پفک بخر براي بچه ات.  -

 مرسي آقا.  -

 رفتم تو در و رو بستم. 

ي ها رو وارد آشپز خونه شدم و تخم مرغ ها رو ريختم توي يه ظرف و هم زدم، سوسيس ها رو تيکه تيکه کردم و ماکارون

ريختم توي آب جوش، تخم مرغ  رو نمک زدم و سوسيس ها رو هم ريختم توش. قشنگ که درست شد برش داشتم و درسته 

گذاشتم توي بشقاب؛ ماکاروني ها رو هم آب کش کردم و ريختم توي ماهيتابه، سرخش کردم و خوب تکونش دادم و فلفل سياه  و 

 توي بشقاب. دوتا ليوان گذاشتم روي ميز و موهيتو و نوشابه سياه گذاشتم. يه سري چيز هاي ديگه بهش زدم و گذاشتم 

 مشغول بازکردن در ماست بودم که صداي ديانا نظرم رو جلب کرد. 

 وايي! آخ جون! وايي! چه قدر خوشگله! واي چه بويي! -

 ه. در ماست رو باز کردم و کلي ريختم توي يه ظرف، ديانا مي خواست ماکاروني ها رو بخور

 دست نزن. -
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 با بغض نگاهم کرد.

 چرا؟ -

 صبر کن.  -

نگاهم کرد، من هم روي ماست ها نخود فرنگي و قارچ و فلفل سياه و سس مايونز با تيکه هاي ريز کالباس رو ريختم و خوب هم 

 زدم. 

 چي کار مي کني؟ -

 صبر کن. -

 چه قدر صبرکنم خب؟  -

 روني ها. ظرف ماست و مخلفاتش رو خالي کردم روي ماک

 ديانا با جيغ گفت:

 ايي! اين چيه؟ اه! اه! اه! خرابش کردي.  -

 خنده ام گرفت. 

 حاال بخور، بدت اومد با من.  -

کمي نگاه به من کرد و کمي نگاه به بشقاب کرد و چنگال رو برداشت، دوباره بهم نگاه کرد و چنگال زد و ماکاروني برداشت و 

 خود به خود کلي از اون چيزي که درست کرده بودم باهاش اومد باال. چشمش رو بست و کرد دهنش. 

 يکم جويد و با خنده چشم هاش رو باز کرد.

 عاليه پسر! همون ساالد ماکاروني خودمونه فقط يکم عجق وجق درست شده.واي آلوين! اين  -

 هميشه همه چيز رو زود فراموش مي کني؟ -

 به چشم هام خيره شد. 

 آلوين! من هيچ وقت، هيچ چيز رو فراموش نکردم. -

 کردي، فراموش کردي. -

 چنگال رو گذاشت توي بشقاب. 

 . چي روفراموش کردم؟ بگو شايد يادم رفته -

 همون جور که با ماکاروني ها بازي مي کردم گفتم:

 گفتي مي موني، گفتي تا ابد کنارم مي موني، گفتي هيچ وقت ترکم نمي کني. -

 نکردم، مجبور بودم. -

 نبودي! ديانا سه سال پيش با زبون خودت بله گفتي به امير. امير مجبورت نکرد. -

 آلوين! من رو گول زد. -

 له گفتي، يه لحظه به اين فکر کردي من چي ميشم؟اون روز که بهش ب -

 من فيلمي ديدم که تو توش مي گف.... -

 ديانا! اون روز يک بار شد به خودت بگي آلوين براي چي همچين چيزي رو بايد جلوي دوربين بگه؟ -

 آلوين! -

 ديانا تو من رو نابود کردي، نابود! -
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 کوبوند روي ميز و با صداي بلندي گفت:

 !بسه -

 عصبي شده بود.

فکر کردي فقط به تو سخت گذشت؟ نه، به من بدتر از تو گذشت؛ با کسي ازدواج کردم که هيچ عالقه اي بهش نداشتم به اميد  -

اين که بعد از ازدواج شايد عاشقش بشم پيشش موندم، آلوين من سه سال بعد از ازدواجم فهميدم که امير چه جور گولم زده، آلوين 

ه بود که ديدم امير که حتي تا اون موقع فکر مي کردم فرمر چه جور گولم زده؛ ولي باباي بچه ام بود، باباي بچه يک سال گذشت

اي بود که هنوز به دنيا نيومده بود ولي ازش بي زار بودم. مي فهمي؟ مي فهمي آدم از بچه خودش بدش بياد يعني چي؟ خب من 

يا که اومد اين قدر بانمک و خوشگل بود که نفرتم به يه عشق مادرانه تبديل شد، هم آدم هستم، من هم دل دارم. بچه ام به دن

عاشقش شدم! يه بچه ي تو دل بروي خيلي ناز بود. توي تولد پايان دو سالگيش و آغاز سال سوم زندگيش  توي همون روز 

مي تونسي ازدواج کني، مي تونسي  تصادف کرد و مرد. مي فهمي؟ مرد! بچه ام مرد! آلوين کسي که درد کشيد من بودم، تو

 بازيگري رو ادامه بدي، مي تونستي زندگيت رو شاد کني؛ اما من چي؟ گند خورده بود به زندگيم. بفهم!

 بلند تر از خودش گفتم: 

لعنتي زندگي من تو بودي! ولم کردي، رفتي، نابود شدم. ديانا! تموم لحظاتي که با تو بودم ثانيه به ثانيه اش شد نمک روي زخم  -

قلبم. ديانا! مي دوني هرشب با قرص خواب بخوابي يعني چي؟ مي دوني سه سال تمام  تمام دلخوشيت يه مشت خاطره باشه يعني 

ت آينه رو ببين؛ پراز قرص آرام بخشه، پر از مسکن، پر از قرص  خواب. اين ها همه اش به چي؟ ديانا! دستشويي رفتي پش

 خاطر تو بود.

 صدام خيلي باال رفته بود. ديانا به چشم هام خيره شده بود و تند تند نفس مي کشيد.

 رفت سمت اتاق و با کيف برگشت و رفت سمت در. 

 ، اين بار هم روش، من به اين که آدم ها ترکم کنند عادت کردم.برو. هميشه کارت همينه، هميشه ترکم کردي -

 در رو باز کرد و رفت. 

عصبي شدم؛ تموم بشقاب ها رو پرت کردم روي زمين، همه شون هزار تيکه شدن، اعصاب برام نمونده بود. گوشيم زنگ 

 م. خورد، عصبي رفتم سمت گاز، ديانا بود فکر کنم چيزي رو جا گذاشته، عصبي برداشت

 ها؟  -

 اومدم برگردم برم تو نشيمن که...

 *اراد*

به زور بيدار شدم و صورتم رو شستم. آنا صبحانه درست کرده بود. مامان و بابا هم اومده بودن خونه مون. ارمياي بيچاره هم 

 م. هنوز خواب بود، اتاق من رو داديم به مامان و بابام براي همين من مجبور شدم توي اتاق ارميا بخواب

 با پا زدم بهش.

 هوي! ارميا! پاشو. -

 پتو رو کشيد روي سرش.

 گمشو آراد، بذار بخوابم. -

 با تو هستم! بلند شو.  -

 ديدم بلند نمي شه، پريدم روي تخت. 

 آيي! دردم اومد، آيي! -

 بلند مي شي يا دوباره بپرم؟ -

 بلند شد، نشست و صورتش رو خاروند،هنوز کرواتش دور گردنش بود.

 ساعت چنده؟ -
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 نمي دونم طرف هاي ده.  -

 برو صبحونه بخور، من ميام. -

 باش.  -

 وارد آشپزخونه شدم. 

 آنا تخم مرغ زياد درست کن.  -

 سامان هنوز خوابه، بيدارش کن. -

 بابا، ارميا رو به زور بيدار کردم حاال چي کارش کنم اون يکي نره غول رو؟  -

 يه کاريش بکن.  -

 دستم رو بردم نزديک دستگيره در که در باز شد و سامان گوشي به دست زد بيرون، سريع سوار ماشين شد. دويدم توي حياط. 

 سامان! هوي! سامان!  -

 جواب نداد. 

مدام  وا! اين هم ديوانه شده. برگشتم توي خونه، همه نشسته بودن دور ميز صبحانه. بابا مدام از خونه تعريف مي کرد و مامان هم

 قربون صدقه ي آنا مي رفت، ارميا هم  همون جور که چرت مي زد صبحونه مي خورد. 

 لقمه ي آخر رو که خوردم، گوشيم زنگ خورد.

 جانم سامي؟ -

 کجايي؟ -

 خونه. -

 يه خبر بهت ميگم، هول نکن. -

 لقمه رو قورت دادم. 

 چيه؟ -

 من االن بيمارستانم. -

 چرا؟ مگه چته؟ -

 ه.واسه خودم ن -

 پس واسه کي؟ -

 آلوين. -

 بي اراده ايستادم.

 آلوين؟ -

 با اومدن اسمش ارميا و آنا بهم خيره شدن.

 سريع رفتم سمت کمدم؛ آنا و ارميا هم هي ازم مي پرسيدن کجا مي ري و چي شده و اين ها. 

 چيزي نشده بابا نگرانين، آلوينه ديگه؛ بند نافش رو با بيمارستان بريدن.  -

 ايم.ماهم مي -

 چيزي نيست ميگم؛ ديگه حرف نباشه. -

 آراد! -
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 رفتم سمت ماشين و رفتم سمت بيمارستاني که برام آدرس فرستاده بودن. وارد سالن شدم که چشمم به ديانا خورد. 

 ديانا! -

 دويدم سمتش از روي صندلي بلند شد. تا من رو ديد زد زير گريه. 

 من، آلوين، خون، شيشه... -

 ها؟ چي شده؟  -

 گريه اش شدت گرفت. 

 تقصير من بود. -

 دوباره زد زيرگريه. دستش رو گرفتم و بردمش سمت صندلي نشوندمش. بيچاره دست هاش يخ زده بود. 

 نگران نباش بابا. -

 :داشتم ديانا رو دلداري مي دادم که سامان اومد و با سر به من سالم کرد و جلوي پاهاي ديانا زانو زد و گفت

 بسه ديگه، ديانا من رو ببين، بهت ميگم هيچي نيست. بيا بيا اين آبميوه رو بخور. -

 نمي خوام.  -

 دوباره گريه اش شدت گرفت، به سامان نگاه کردم. 

 چي شده؟ -

شت افتاده بابا هيچي نشده، آقا با ايشون دعواش شده زده همه بشقاب چيني ها رو شکونده، رفته تو آشپزخونه و ليز خورده از پ -

 رو چيني ها؛ لباسش هم نازک بوه کلي زخمي شده. 

 رو به ديانا گفتم:

 بابا انگاري يادت رفته آلوين کيه! اين که چيزي نيست.  -

 من و سامان خنده مون گرفت، واال آلوين بيدي نيست که با اين باد ها بلرزه. 

جواب نداد. رفتم توي آشپزخونه، ديدم آشپزخونه پر خون شده و ديانا: وقتي رفتم تو خونه اش پيداش نکردم. خيلي صداش کردم، 

 آلوين هم رنگ و روش رفته.

 سامان يه دستمال از جيبش در آورد و داد به ديانا. 

 بيا، بيا صورتت رو پاک کن. خودت رو کشتي. -

 آروم گفتم:

 ميشه ديدش؟ -

 آره بابا. مي خواين بريم تو اتاقش؟ -

 بريم.  -

 قدم رفتم که ديدم ديانا هنوز نشسته، برگشتم.  بلند شدم، دوسه

 ديانا! پاشو ديگه.  -

 من نميام. -

 سامان: براي چي؟

 نمي خوام. -

 ديانا پاشو ديگه.  -
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 به زور بلندش کرديم و باهم راه افتاديم سمت اتاقش. 

 ديانا جلو جلو مي رفت. سامان آروم اومد کنارم. 

 هي آراد! -

 ها؟ -

 آروم حرف بزن ديا نشنوه.  -

 چرا؟ -

 آلوين گفت شلوغش کنيم، همه چيز هم بندازيم تقصير ديانا.  -

 وا! چرا؟ -

خفه بابا. آلوين به هوشه چيزيش هم نشده؛ يه چهار تا زخم کوچيک تو کمرش بود که دکتر گفت حتي جاش هم نمي مونه اين  -

 .قدر کم بود که زخم ها حتي بخيه هم نياز نداشتن

 تو که... -

 هيس! آلوين مي خواد. بهم گفت صداش رو درنياريم.-

 چرا؟ ديانا که داره مي ميره بيچاره،  گناه داره! -

 خنگ! همين رو مي خواد ديگه.  -

 هان؟! -

 هيچي بابا، هيچي خنگ...-

 تازه دوزاريم افتاد.

 آها، فهميدم. -

ند زدم و با هم سه تايي وارد اتاق خصوصي آلوين شديم. يهو سامان سامان لبخند مرموزي زد، من هم مثل خودش همون جور لبخ

 زد زير گريه.

 اي خدا! ببين آلوين چي شده؛ الهي بميرم برات داداش!  -

 من هم ادامه دادم:

 خدا باعث و بانيش رو نبخش، ببين بچه مردم چه جوري افتاده. -

 ديانا  ديگه نزديک بود خودزني کنه.

 گفت: سامان بهم چشمک زد و

 من برم کمپوت بخرم. -

 من هم همون جور که سعي مي کردم نخندم، گفتم:

 واي! من هم بايد برم کار هاي بيمارستان رو بکنم.  -

 هردو با هم رفتي بيرون و زديم زير خنده. 

 *آلوين*

 چشم هام رو بسته بودم، ديانا اومد و نشست کنارم. 

آلوين! پاشو ديگه. ببخش، من رو ببخش. من هميشه تو رو دوست داشتم! بي تو من ديوونه مي شم. آلوين من واقعا عاشقانه  -

دوستت دارم! آلوين من رو ببخش، ببخش که سه سال تمام تنهات گذاشتم، من رو ببخش که گول امير رو خوردم، من رو ببخش. 
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نمي کني؟ آلوينم! من تو رو خيلي دوست دارم! ميشه پاشي؟ آلوين تو رو خدا پاشو و تو خب من خودم هم قرباني بودم، چرا درکم 

 چشم هام نگاه کن، پاشو حتي اگه قراره دعوام کني بکن؛ ولي چشم هات رو باز کن، بازکن چشم هات رو، بازکن. 

 سرش رو گذاشت روي دستم و زار زار گريه مي کرد.

 و شاخه گلي که زير پتو قايم کرده بودم رو برداشتم و جلوش گرفتم.با دست چپم آروم پتو رو کنار زدم 

 من هم واقعا عاشقانه دوستت دارم!  -

سرش رو آورد باال، نگاهش به شاخه گل افتاد، اشک هاش رو پاک کرد و بهم نگاه کرد. نشستم و دوباره اشک هاش رو پاک 

 ه گريه مي کرد و مشت ميزد تو سينه ام مي گفت:کردم. از تخت پايين اومدم، بلند شد ايستاد وهمون جور ک

 خيلي ديونه اي! خيلي... -

 مشت آخرش رو توي دستم زد.

 اگه ديونه نبودم که عاشق تو نمي شدم.  -

 سرش رو آورد باال و بهم نگاه کرد. 

 زدم زيرخنده. زد رو شونه ام. 

 خيلي خري! -

 مي دونم... -

 صبي گفت:رفت و صورتش رو شست و تا من رو ديد ع

 بگير سرجات بخواب سرمت بايد تموم شه.  -

 همون موقع بود که دکتر اومد تو. 

 به به! سالم آقاي پارسا؛ خيلي وقت بود اين دور و بر ها نيومده بودي. -

 سالم دکتر. -

 ديانا هم سالم کرد، دکتر رو به ديانا گفت:

 الص.ببين اين بچه چه جوري داره پر پر ميشه؛ يه بله بگو و خ -

 زديم زير خنده. 

منفيه براي همين توي بيمارستان نداشتيم. آراد جان االن دارن Oآلوين جان يه کوچولو خون ريزيت زياد بود، گروه خونيت هم  -

خون مي دن، صبرکني خونت هم مي رسه و استراحت بايد بکني، يه آرام بخش بهت تزريق مي کنم که راحت تر بخوابي. 

 رخصي.انشاهللا پس فردا م

 آراد داره خون مي ده؟ -

 منفيه.  Oآره اون هم  -

 بي اراده لبخند زدم. رفاقت با آراد يعني اين که يکي رو داري که هميشه و همه جا مثل کوه پشتت هست.

 دکتر يه سري حرف ديگه زد و رفت. 

هش لبخند زدم و چشم هام رو بستم و روي تخت دراز کشيدم و دست ديانا رو گرفتم و بهش خيره شدم، اون هم نگاهم مي کرد. ب

 خوابيدم.

چشم هام رو باز کردم، ديانا نشسته خوابيده بود، اين جوري که گردنش درد مي گيره. نگاهي به سرمم کردم؛ تموم شده بود، 

 درش آوردم. رفتم سمت ديانا، آروم بلندش کردم و گذاشتمش روي تخت، همون موقع پرستار اومد تو. 

 آقا شما... -
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 هيس! -

 به سرم خون اشاره کرد و گفت: 

 وقتي اين رو بهتون بزنم، بايد دراز کشيده باشيد.  -

 خب مي کشم. -

 کجا؟ -

 دراز کشيدم و سر ديانا رو گذاشتم رو دستم. 

 اقا چه جوري سرم بزنم؟ -

 هيس! -

 به اين يکي دستم بزن. -

رفت. دستش رو دراز کرد، دستش رو گرفتم وسرش رو  پوفي کشيد و سوزن رو زد توي دستم و سرم رو بهش وصل کرد و

 بوس کردم و خوابيدم، بدون شک شيرين ترين و راحت ترين خواب اين مدت رو داشتم، راحت ترين خواب رو داشتم. 

 *ديانا*

تم رو چشم هام رو که باز کردم دست هاي استخوني و رگ هاي برآمده  مردونه اي روبه روي چشم هام بود، دست هايي که دس

گرفته بودن، دست هام رو آروم از دست هاش کشيدم بيرون  و پشت سرم و نگاه کردم، آلوين چشم هاش بسته بود. جا به جا شدم 

و روبه روش دراز کشيدم، من چه جوري اومدم روي تخت که خودم خبر ندارم؟! لبخند زدم، البد کار آلوينه. دستم رو گذاشتم 

 بود، چه قدر خوابش قشنگ بود! روي صورتش، چه قدر پوستش نرم

 آروم بلند شدم  و از اتاق رفتم بيرون، هوا سرد شده بود. گوشيم رو برداشتم و به سامان زنگ زدم.

 الو؟ -

 الو؟ سالم کجايين؟ -

 من و دارا و آنا و ارميا و آراد، مامان و باباي آراد و آنا برج ميالديم.  -

 ما چي پس؟ -

 ديديم شما دوتا خوش بهتون مي گذره ديديم زشته به هم بزنيم خوابتون رو.  واال ما اومديم تو اتاق -

 اي بي فرهنگ!  -

 ديانا!  -

 هوم؟ -

 ميشه فردا هم ديگه رو ببينيم؟  -

 واسه چي؟ -

 يه موضوعي رو مي خوام بهت بگم.  -

 بگو خب.  -

 نمي شه، بايد ببينمت. -

 باشه، مشکلي نيست. فردا شب، کافه کلبه.  -

 باشه.  -

 باي.  -

 باي. -
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 گوشي رو قطع کردم. توي حياط بزرگ بيمارستان ايستاده بودم و به آسمون نگاه مي کردم که برف اومد. بي اراده لبخند زدم. 

 چه قدر سرده! -

 مشغول ديدن برف ها بودم که دو تا دست دور گردنم حلقه شد، برگشتم پشتم رو ديدم، آلوين بود. بهم لبخند زد. 

 کت يا پالتويي همراهم نيست که بندازم دورت. -

 دست هام رو گذاشتم روي دست هاش.

 آروم گقت:

 ديانا! -

 بله؟ -

 ما خيلي وقته هم ديگه رو مي شناسيم درسته؟ -

 آره. -

 ولي؛ دقت کردي اين اولين برفيه که باهم ديديم؟ -

 راست مي گفت، اولين باره باهم برف مي بينيم. لبخند زدم.  

 ديانا! -

 بله؟ -

 اين رويادته؟ -

 چي رو؟ -

-  

 با من بمان 

 بيا دل هايمان را باعشق

 با عطر گل رازقي معطر سازيم

 بيا ازفردا بگو ييم 

 بيا دست در دست هم از

 دشتها بگذريم

 به شقايق ها بنگريم که

 چگونه سرخي عشقشان به دشت جلوه داده

 به مرغان عاشق که ترنم عشق سر داده اند

 کنار چشمه اب بنشينيم

 به سرود جاودانه اش گوش دهيم

 به ان چوپان بنگريم که چگونه مي نوازد

 و غم دل مي سرايد

 به ان خرگوش خسته

 به باالي ان کوه برويم 
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 تا عظمت خدا رو ببينيم .

 

 *من ادامه دادم*

 -با من بمان

 از کالم گرم عشق بگو 

 از گلهاي سفيد صحرا که ميرقصند

 در دل دشت خودنمايي ميکنند و نازکنان

 نه از ديروز حرف نزن 

 از جدايي 

 ازاخمها از نبودن 

 نه حرف نرنيم .

 با من بمان واز با من بودن حرف بزن

 با من با من بمان 

 با من بمان

 

  

 *آراد*

م. کم کم همه شون دارن کت و شلوارم رو توي تنم مرتب کردم و از سرجام بلند شدم و آخرين نگاه رو توي آينه به خودم انداخت

مي رن سي خودشون، من هم بايد مخ يکي رو بزنم ديگه سن و سالم هم داره مي ره باال ولي خودمون هستيم ها قيافه کامال بي 

 بي فيس مونده.

دن که آدم وارد سالن شدم، صداي باند اين قدر بلند بود که زمين به لرزه افتاده بود، رقص نورها اين قدر سالن رو زيبا کرده بو

 دوست داشت سريع بره وسط تکون بده.

 موزيک قطع شد، صداي سامان از توي باند ها بلند شد:

 از همه ي مهمان هاي عزيز درخواست مي کنم که سرجاهاشون بشينن.  -

 به ثانيه نکشيد که همه نشستن. 

 ساق دوش هاي عروس و داماد لطفا جلوي در قرار بگيرن. -

سه تا دختر با سه تا پسر رو به روي هم قرار گرفتن، پسري که نفر دوم ايستاده بود و موهاش رو بلوند کرده بود ارميا بود،  

کنارش سمت راست پسر خاله ديانا رو سمت چپ پسرعموي من و آنا ايستاده بودن. دختر ها هم که هرسه تاشون دوست هاي آنا 

  بودن که توي شرکت باهم کارمي کنن.

 سامان توي ميکروفون گفت: 

 عروس دوماد وارد مي شوند.  -

در باز شد، همه ي چراغ ها خاموش شد و چراغ روي در روشن شد. آنا با لباس پف پفي و دارا هم با کت و شلوار مشکي وارد 

به من خورد لبخند شدن. همه دست مي زدن، صداي سوت و دست واقعا زياد بود. با همه باي باي مي کردن، دارا وقتي چشمش 

 زد و برام دست تکون داد.

 چه قدر به هم مي اومدن، چه قدر کنارهم زيبا بودن.
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 دوباره صداي ميکروفن بلند شد؛ ولي اين بار صداي سامان نبود، آلوين بود. 

 آنا و داراي عزيزم! -

 ردن. همه برگشتن سمت آلوين که پشت ميکروفن بود؛ حتي عروس دوماد هم  داشتن نگاهش مي ک

اميدوارم زندگي شادي رو کنارهم داشته باشيد، اميدوارم لحظه لحظه ي زندگي تان غرق در آرامش غرق در شادماني باشه،  -

اميدوارم کامتان تا ابد شيرين و کام حسودانتان تلخ باشه، اميدوارم درکنار فرزنداني که قرار است در چندسال آينده چشم به جهان 

از عشق و سرور داشته باشيد، اميد وارم روياهاي عاشقانه تان به حقيقت بپيوندد و اميدوارم خداوند همراه بگشايند زندگي سرشار 

 و ياور عشق مقدس شما باشد. دوست دار شما، برادر شما، آلوين پارسا.

 همه با لبخند دست مي زدن. 

 *ديانا*

ندگي مي کرد، من هم کنارش نشسته بودم، حرير گوشه ي توي راه خونه بوديم. آلوين راننده رو مرخص کرده بود و خودش ران

لباسم رو گرفتم توي دستم و مشغول بازي باهاش شدم. يه گوشه ايستاد  و بهم نگاه کرد، يهو اخم کرد و دستش رو برد سمت 

 صندلي هاي پشت. 

 بيا اين کت رو بپوش.  -

 کن رو زد.  ازش گرفتم و تشکر کردم. بخاري ماشين رو زياد کرد و صندلي گرم

 وقتي سردته بهم بگو.  -

 متعجب نگاهش کردم. 

تو از کجا مي فهمي من سردمه؟ راستش وقتي بعد از چندسال هم رو ديديم هم خيلي سردم بود، تو از کجا فهميدي من سردمه و  -

 کتت رو دادي بهم؟

 لبخند تلخي زد. 

 اين يه رازه.  -

 در خونه رو باز کرديم گوشي آلوين زنگ خورد. بي خيال شدم، باالخره به خونه رسيديم. تا 

 بله؟ -

 لبخند نيمه جونش هم ماسيد.

 ممنونم، خدانگهدار.  -

 متعجب و منتظر نگاهش کردم. سرش رو انداخت پايين و با يه صداي افسرده گفت:

 پليس امنيت خونه ات رو تضمين کرده، قفل و کليد هوشمندش هم راه افتاده؛ گفتم که بدوني. -

 شنيدن اين خبر خيلي ناراحت شدم؛ خيلي خيلي ناراحت شدم. دلم مي خواد بمونم، دلم مي خواد پيش آلوين بمونم. آروم گفتم: از

 من مي خوام بمونم. -

 نگران نباش، خطري تحديدت نمي کنه. -

کاش درد من اين بود؛ درد من قلبمه که فقط کنار تو مي تپه، درد من اينه که مايه ي آرامشم آلوينه؛ ولي توي اون خونه مايه ي 

آرامشم قرص خوابه. دلم مي خواد بمونم پيشش، دلم مي خواد توي همين خونه بمونم. درست بعد از بيمارستان آلوين باهام سنگين 

مي کنه؛ درسته آلوين باهام زياد حرف نمي زنه، درسته بهم محل نمي ده ولي مي دونم دوستم داره، رنگين تر از هميشه رفتار 

مي دونم هنوزهم همون قدر عاشقانه دوستم داره؛ ولي اگه هنوز دوستم داره چرا اين قدر سرد شده؟ چرا ؟ ولي اگه باهام سرد 

 يشش برم؟شده و دوستم نداره چرا تو چشم هام نگاه نکرد تا بگه از پ

 آلوين! -

 انگار منتظر بود تا چيزي بگم. 
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 چمدونت رو گذاشته بودم زير تختت؛ کمک خواستي صدام کن. -

 اين رو گفت و رفت توي اتاقش.

 *آلوين*

دلم نمي خواد بره؛ اصال دوست ندارم حتي يک ثانيه هم ازم دور باشه اما مي ترسم، از خودم مي ترسم. نمي دونم اگه ديانا بمونه 

ممکنه چي بشه، بهتره که بره، بهتره که نباشه؛ اما مگه ميشه يه آدم بدون قلبش زنده بمونه؟ ديانا قلب منه! اگه نباشه که من مي 

 ميرم! ولي مردن بهتر از سوختنه.

 روي تختم دراز کشيدم. دير وقت بود، لباس هام رو عوض کردم و خوابيدم.

دقيقه ي صبح بود. بدنم و کش رو قوسي دادم و صورتم رو شستم و رفتم 6:35ت سروصداي کشو ها بيدارم کرد، بلند شدم ساع

 ببينم سروصدا از کجاست. 

 يکي از چمدون هاش جلوي در اتاقش بود و خودش هم سخت مشغول جمع کردن وسايلش بود؛ توي چهارچوب در ايستادم.

 صبح بخير. -

 آروم و تند جوابم رو داد:

 صبح بخير. -

 ن کشو رو هم بست و کاپشن زرشکيش رو هم انداخت. از کنارم رد شد و چمدونش رو کشيد سمت در. همون موقع آخري

 مي خواستم دستش رو بگيرم؛ بگم نرو، بگم بمون؛ ولي...

 ممنونم که گذاشتي بمونم اين جا و اين که اگه توي اين مدت يکم کامت رو تلخ کردم من رو ببخش. -

 نه. -

 دم هم شوکه شدم. اين قدر بلند گفتم که خو

 خب کامم رو تلخ نکردي. -

 به هر حال من ديگه برم.  -

 دستگيره ي در رو گرفت.

 مراقب خودت باش! -

 يه لحظه برگشت سمتم، دو قدم اومد جلو و خيره شد توي چشم هام.

 بگي نرو؛ نمي رم. -

 *ديانا*

 منتظر شدم تا بگه نرو؛ ولي نگفت. سرش رو انداخت پايين و آروم گفت:

 خداحافظ. -

 اين رو گفت و رفت توي آشپز خونه. 

بي اراده اشک ريختم. تمام اميدم اين بود که بگه، بهم بگه نرم اما انگار ازخداخواسته بود که من برم. چمدونم رو برداشتم و 

 سوار ماشين شدم و تا خود خونه گريه کردم. 

 پسره احمق عوضي خر!

 گوشيم زنگ خورد به اميد اين که آلوين باشه زود جواب دادم.

 الو؟ -

 الو؟ سالم ديا خوبي؟ -
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 سالم ارميا، چي کارم داري اين وقت صبح؟ -

 ضروريه، بايد ببينمت. نيم ساعت ديگه ميام خونه ات؛ باي. -

 باي. -

م توي کشوها. خدا رو شکر خونه رو تميز کرده سريع رفتم توي خونه. وسايل رو همون جور که به آلوين فحش مي دادم مي چيد

 بودن، چايي ساز رو روشن کردم و تا اومدم بشينم در خونه به صدا در اومد.

 آيفوني که مخصوص چشمي در بود رو روشن کردم، ارميا بود. در رو باز کردم.

 سالم. -

 سالم، خوش اومدي! -

 ت.ارميا وارد خونه شد و روي مبل روبه روي تلوزيون نشس

 در رو بستم و رفتم توي آشپزخونه.

 چاي يا قهوه؟ -

 بيا بشين. -

 چيزي شده؟ -

 لحنش يه جوري بود، صداش خيلي گرفته بود. 

 رفتم پيشش، شونه اش رو گرفتم.

 چي شده ارميا؟ -

 ديشب بابامون سکته کرد .-

 *الوين*

 در مدام کوبيده مي شد.

 مگه سر آوردي؟ در رو شکوندي! کيه؟ -

 ن درو. باز ک -

 صدا آشنا بود رفتم و در رو باز کردم. اميرحسام بود. تا در رو باز کردم و چهره اش رو ديدم زبونم بند اومد. 

 بپوش بريم. -

 چي ميگي؟ اين جا چي کار مي کني تو؟ -

 بپوش بريم. نفس هاي آخرشه، گفته بيارمت. بايد بياي! -

 پالتوي  سورمه ايم رو توي تنم درست کردم، در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. رفتم باالي سرش

چيزي نگفتم، ساکت ايستادم، دلم براش نمي سوخت، دلم به رحم که نيومد هيچ، تازه ته دلم خوش حال شدم که داره مي ميره، 

 و هم مي کرد. روزي که داشت مرگ موش به خوردم مي داد بايد فکر همچين روزي ر

 آلوين! -

 هوم؟ -

 بشين. -

 پوفي کشيدم، نشستم روي صندلي کنارش. 

 آلوين چيز هايي که االن بهت مي گم رو )نفس عميقي کشيد( خوب گوش کن و نرو تا وقتي که حرفم تموم شه؛ باشه؟ -
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 چيزي نگفتم، عصبي گفت:

 باشه؟ -

 باشه. -

 تر دستم رو گرفت. دستم رو گرفت، خواستم دستم رو بکشم که محکم

 من قاچاقچي نبودم. -

 نگاهش کردم، چي گفت؟ پيرمرد دم مرگ هنوز داري همون ماجراي قديمي گنديده ات رو مي گي؟

 ادامه داد: 

همون سالي که همه ريختن توي خونه ي ما مدام مي گفتم همه اون کار ها کار من بوده. قاچاق، هرچيزي که تو بگي. کلي  -

ي، اصال قرار نبود اون جوري بشه. قرار ما اين بود من يه سري چيز ها  رو امضا کنم و پول ها توي يه هفته طلبکار، کلي بده

به دستم برسه. قرار بود کلي سود کنيم؛ من هرچي گذاشته بودن جلوم رو امضا کرده بودم، هانيه هم از همه چيز باخبر بود، 

ل يخچال وبخاري و... وارد کنيم بفروشيم با سودش همه پول هايي که از خودش برنامه ريخته بود. قرار بود يه سري جنس مث

مردم گرفتيم رو بديم و تازه خودمون هم سود کنيم. همه اين کارها درست انجام شد؛اما )سرفه کرد( باباي هانيه همه پول هارو 

ده بوديم. هم من هم هانبه مي دونستيم که زد به جيب. هيچ پولي برام نمونده بود، توي خونه مون يه سري دستگاه شنود پيدا کر

کار زيردست هاي باباي هانيه هست. هانيه مي خواست روبه روي پدرش دربياد تا پول هارو بهمون بده، من نذاشتم؛ چون مي 

دونستم آدم هاي پدرش ممکنه بهش آسيب بزنن. هانيه روي تو خيلي حساس بود، اصال فکرش رو نمي کرد پدرش قصد جون تو 

 بکنه. رو

 من رو؟ آرمين چي ميگي؟ -

 هيس! -

وقتي داشتي از خيابون رد مي شدي يه ماشين وحشيانه مياد سمتت، همون موقع اميرحسام مدرسه اش که روبه روي مهد  -

کودک تو بود بسته ميشه. مياد از خيابون رد شه تو رو مي بينه خودش رو پرت مي کنه روي تو، هردوتون بي هوش مي شين و 

 رنتون بيمارستان.مي ب

از شنيدن اين حرف ها شاخ در آورده بودم. خواستم تمام سوال هايي که توي ذهنم ايجاد شده بود رو بپرسم؛ ولي نتونستم حرفش 

 رو قطع کنم، راستش دلم نيومد.

بود و هنوز بي  هانيه و من به محض باخبر شدن زودي رفتيم بيمارستان، تو بيدار بودي اما اميرحسام سرش به جدول خورده -

هوش بود. مامانت ديگه نمي دونست چي کار کنه، از يه طرف تحديد هاي پي درپي پدرش، از يه طرف من و تو. هانيه ديگه 

نذاشت کسي بيرون بره، توي خونه مونده بوديم. تو رو هم که داخل اتاق بدون پنجره گذاشته بوديم و نميذاشتيم بيرون بياي. هانيه 

چيز، مي گفت نمي خواد اتاقت شيشه داشته باشه که اگه يه وقت سنگ پرت کنن يا تيراندازي کنن تو آسيب  مي ترسيد از همه

ببيني، مي گفت نمي خواد در اتاقت چوبي باشه که اگه يه وقت ريختن تو خونه تو رو نتونن ببرن. تور رو توي اتاق گذاشته بود 

 د و کليدش رو پالک گردن بندش مي کرد.و در رو هم به محض خارج شدنش از اتاقت قفل مي کر

تصميم گرفتيم هرچي داريم و نداريم رو بفروشيم؛ اين کار رو هم کرديم؛ حتي بشقاب ها و قاشق چنگال ها رو هم فروختيم. کل 

ع کرده پولي که تونستيم جمع کنيم تازه شده بود دو سوم کل بدهي که داشتيم. تنها داراييمون تو بودي. همه ي پولي رو که جم

 بوديم رو به طلبکار ها داديم. يه شب خواهرم، آذين با شوهرش اومدن دم در خونه ام؛ آذين بچه ي سومش رو باردار بود. 

 آذين اسم مادرآراد وآنا نيست؟ -

 چرا، خودشه! مامان آراد و آنا عمه ي تو مي شه. -

 ن يه مورد. منتظر شدم  ادامه بده.از شنيدن اين حرف واقعا شوکه شدم، انتظار هرچيزي رو داشتم جز اي

آذين بهم گفت که دارن مي رن خارج پيش برادر شوهرش، همه شون مي مونن و خودش از برادر شوهرش و فاميل هاي  -

شوهرش پول مي گيره و مياره ايران. من و شوهرش خيلي مخالفت کرديم؛ اما آذين کوتاه بيا نبود. شوهرش از من بي زار شده 

داشت کل زندگيش رو فروخت، بچه هاش سختي کشيدن، زن پا به ماهش کلي استرس داشت. باالخره رفتن، آذين از بود، حق هم 

خارج بهم تماس گرفت و گفت مياد ايران اصرار بهش کردم که خودش نياد؛ ولي اومد و هيچ وقت نرسيد. به محض ورودش به 

دن. وقتي رفتم سردخونه براي تشخيص، جسد يه آدم رو نديدم، يه بدن ايران )اشک ريخت( آدم هاي باباي هانيه تيکه تيکه اش کر

 تيکه تيکه شده ديدم که مثل پازل به هم دوخته شده بود.
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هانيه ديگه نتونست دست روي دست بذاره، رفت پيش پدرش و ازش خواست بي خيال بشه. اون هم شرط کرد که اگه همچين 

با من و تو بشه و باهاش بره به خارج و با پسرعموش ازدواج کنه. هانيه بدون  چيزي رو مي خواد بايد بي خيال زندگي کردن

اين که به من بگه و با من حرف بزنه قبول کرد؛ قبول کرد چون من رو دوست داشت، قبول کرد چون من رو دوست داشت؛ 

ن سامان بود توي يکي از شرکت ولي پدرش يه شرط گذاشته بود که بايد پدرش کل ارثيش رو بهش بده و براي دوستش که ماما

هاش يه کار بده. واسه پدرش که فرقي نمي کرد، اون فقط مي خواست که هانيه با پسر برادرش ازدواج کنه، چون اگه اين اتفاق 

مي افتادعالوه بر شرکت بزرگ خودش بچه اي که هانيه مي آورد مي تونست وارث دو ارث بزرگ بشه. همون موقع ها بود که 

ن اميرحسام به هوش اومده. هانيه يک سوم دارايي هايي که از پدرش به ارث برده بود رو به مادر اميرحسام يعني پريا خبر آورد

داد و بقيه اش رو خرج بدهي ها کرد و با بقيه اش هم براي من و تو خونه ي جديد خريد و کمي هم که مونده بود رو بين خودش 

ر ها رو توي يک روز انجام داد و به من هم نگفته بود. همون شب بهم همه چيز رو و مادر سامان تقسيم کرد. همه ي اين کا

گفت، همه چيز رو! کلي التماسش کردم )گريه کرد( کلي التماسش کردم، گفتم نمي خوام، هيچ کدومشون رو نمي خوام، گفتم فقط 

تم اگه بري من مي ميرم، گفت اگه برم زنده تو رو مي خوام؛ ولي اون گفت جز امنيت و سالمتي من و تو هيچي نمي خواد، گف

مي موني، گفتم باهات ميام، گفت نميشه، گفتم اگه بري من با اين بچه ي بي مادر چي کار کنم؟ گفت قرار نيست شمع و گل و 

ود، همسرم پروانه همه باهم بسوزن، من کنار مي رم تا شما زندگي کنيد،هرچي گفتم گوش نداد. صبح که بيدار شدم، هانيه رفته ب

بدون خداحافظي رفته بود. بايد چي کار مي کردم؟ تو بگو. زنم رفته بود، خواهرم مرده بود، تمام دوست هام رو از دست داده 

 بودم، جزتو توي اين سياره هيچ چيزي برام نمونده بود.

تو افسرده شده بودي و مدام بهونه ي مامانت رو مي گرفتي، خب من مامان از کجا مي آوردم؟ به يه بچه که نمي تونستم بگم 

مامانت به خاطر اين که شوهرش بي عرضه بود رفته، نمي تونستم بگم مامانت خودش رو فداي شوهر و بچه اش کرد، نمي 

ت هاي من کشته شد، نمي شد بگم بچه ام به خاطر من بي مادر شد، نمي تونستم تونستم بگم. نمي شد بگم خواهرم به خاطر خري

آلوين. توي کوچه که باهم راه مي رفتيم همه بهمون نگاه مي کردن و پچ پچ مي کردن، غرورم شکسته بود، بدجور هم شکسته 

اورش مي شد ماجرا رو؟ تو اوج تنهايي، بود. به تو مي گفتن بچه قاچاقچي، چه انتظاري داشتي از من؟ چي بايد مي گفتم؟ کي ب

تو اوج افسردگي بهم خبردادن هانيه ازدواج کرده. وقتي اين رو شنيدم و نيشخند ها رو ديدم ديگه تحمل نداشتم. مخم سوت کشيده 

ه. اين بود و جلوي چشم هام رو خون گرفته بود، رفتم مرگ موش خريدم تا خودم رو خالص کنم؛ اما تو اومدي گفتي بابا گشنم

کلمه مثل يه سرب داغ روي قلبم شد؛ هزار بار صدات توي گوشم پيچيد. من مردي بودم که زنم رو از دست داده بودم، من 

مردي بودم که همه زندگيم با کس ديگه ايي ازدواج کرده بود، من مردي بودم که به خاطر خريت هام داشتم خودم رو مي کشتم و 

ردم، من مردي بودم که بچه ام گرسنه بود. مي دوني واسه يه مرد چه قدر سخته که بچه اش بهش حتي ثانيه اي به بچه ام فکر نک

 بگه گرسنه ام؛ ولي نه پولي داشته باشه نه غذايي، مي دوني؟

 ديگه نمي تونستم جلوي اشک هام رو بگيرم، آروم گفتم:

 خب مي تونستي يه کاري کني؛ زندگي کني، کار کني... -

ت هام بود، خودت ازم گرفتي، خودت بودي که فکر کردي غذاست و سرکشيدي. من بعد از تو سرکشيدم، مرگ موش تو دس -

 چه انتظاري داشتي از من؟

يه لحظه بهش فکر کردم، من آدمي هستم که به خاطر عشقم، دست به خودکشي زدم و مي دونم اون موقع چه حسي داشته، مي 

 د شده. باز حداقل من سامان و آنا و آراد رو دارم؛ آرمين حتي اون ها هم نداشت.فهمم چه قدر از همه چيز و همه کس نا امي

ازدواج کردم، با تنها کسي که به چشمش من يه آدم مي اومدم ازدواج کردم؛ اما تو باهاش نمي ساختي و مي گفتي هانيه رو مي  -

يا يه کوچولو بزرگ شده بود و با تو مدام مي رفت خواي. زمان که گذشت ارميا به دنيا اومد؛ همه چيز خوب پيش مي رفت. ارم

بيرون و اميرحسام هم سرش تو درس و کتابش بود. يه روز يه تلفن بهم شد، من وتو تحديد به مرگ شديم. چرا؟ چون هانيه فرار 

ت نکشيد که از کرده بود. به پريا نگفتم ولي چهار چشمي مراقب همه تون بودم. اميرحسام رو فرداش فرستادم مدرسه؛ به ساع

 بيمارستان بهم زنگ زدن و گفتن روي صورت پسرم اسيد پاشيده شده، بهم گفتن سوخته، بدجور هم سوخته.

چي کار بايد مي کردم؟ بايد تو رو قايم مي کردم؛ دستي دستي انداختمت ندامتگاه که در امان باشي. دوسال هر روز مي اومدم و 

مي تونستم بکنم، مي ترسيدم به تنها چيزي که از هانيه برام مونده آسيب برسه؛ تو از دور نگاهت مي کردم، کار ديگه اي ن

ندامتگاه بودن بهتر از بيرون بودن بود برات. دوسال بعد خبر دادن آزاد شدي، همه ي شهر رو دنبالت گشتم و پيدات نکردم؛ 

 ارستان بودي.وقتي هم پيدات کرده بودم از سرما توي راه دماوند غش کرده بودي و تو بيم

حاال که پيدات کرده بودم بايد ازت حفاظت مي کردم؛ پول ساخت خونه و خريد هر نوع وسيله رو غير مستقيم به خودت و آراد و 

آنايي که اون موقع ايران بودن دادم و شما ها هم ازش استفاده کرديد. بزرگ تر که شدي فکر کردم االن ديگه بايد بهت بگم؛ ولي 

قرص خواب خودکشي کردي پشيمون شدم؛ تحملش رو نداشتي، تو تحمل هيچ چيز رو نداشتي. نمي تونستم به يه  وقتي شنيدم با

پسر پونزده ساله يهويي همه ي ماجرا رو بگم و از طرفي اگه تو رو مي آوردم پيش خودم اميرحسام حتما باليي به سرت مي 

ودي؛ با اين که لباس مارک نمي پوشيدي ولي خوش تيپ بودي. آورد. برات کار جور کردم، تو هم کار کردي. خوش قيافه ب



 

novelfor.ir 

 متاسفم جلد سوم انجمن رمان فوررمان  51
 

عکست رو به يکي از دوست هام نشون دادم. و اون هم بهت کار داد. تو هم يه بازيگر شدي؛ به سال نکشيد که مشهور شدي. 

ال گفتم. حاللم کن آلوين! چند وقت بعد خبر آوردن که هانيه مرده؛ افسرده تر از اوني بودم که بخوام اين ها رو بهت بگم؛ اما حا

 حاللم کن بابا!

 -----يک هفته بعد-----

کت و شلوار مشکي رو روي لباس مشکي انداختم و سوار ماشين شدم، به سمت بهشت زهرا حرکت کردم و توي راه يه دسته گل 

 قرمز وسفيد خريدم. ماشين رو پارک کردم و رفتم سمت قبرش. نشستم کنارش.

خنده داره که حاال که مردي پسرت بياد و پدر صدات کنه؛ ولي بايد بهم مي گفتي، بايد همون اول همه چيز سالم پدر، مي دونم  -

رو بهم ميگفتي که اين قدر کينه اي نشم، بايد مي گفتي ولي خب نگفتنت هم به خاطر حفاظت از من بود. من رو ببخش که هميشه 

 ازت نفرت داشتم.

 دسته گل رو گذاشتم و بلند شدم.

ومدم برم که پسر قد بلندي با کت توي دستش و تيپ مشکي و موهاي مرتب با دسته گل سفيدي که توي دستش بود اومد سمتم، ا

 عينکش رو برداشت. اميرحسام بود.

 سالم آلوين. -

 سالم. -

 مي شه باهم صحبت کنيم؟ -

 نگاهش کردم.

 آره؛ چرا که نه؟! -

 صبر کن االن ميام. -

 گل روي قبرگذاشت و اومد سمتم. رفت و فاتحه فرستاد و

 بريم بشينيم. -

 جلوتر از من رفت و روي نيمکت نشست،  کنارش نشستم.

عشق سه حرفه؛ ولي داشتنش خيلي حرفه. سه کلمه هست؛ ولي دريايي از احساساته. پنج تا نقطه داره؛ ولي نقطه به نقطه ي  -

زور به دستش آوردم؛ ولي راحت از دستش دادم. چرا؟ چون کسي که زندگيت رو فرا مي گيره. من عاشق بودم؛ عاشق ديانا! به 

عاشقش بودم، به اندازه اي که من عاشقش بودم از من متنفر بود. آلوين! ديانا دوستت داره، باهاش ازدواج کن، خوشبختش کن و 

هستي؛ حتي اگه يه طرفه  همه ي کار هايي که من توي روياهام براش کردم رو تو براش توي واقعيت بکن و وقتي عاشق کسي

 باشه نذار دست کسي بهش برسه.

 *ديانا*

 حوصله ام سر رفت. 

 الو آلوين. -

 الو بله؟  -

 کجايي؟ -

 خونه. -

 وايسا جايي نرو، من االن ميام.  -

 الو؟ ديا! -

قطع کردم. هرچي خريده بودم ريختم توي پالستيک و گرفتم دستم و سوار ماشين، شدم هرچي استارت زدم روشن نشد. پياده 

 رفتم سمت خونه ي آلوين.
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 آيفون رو فشار دادم، آلوين متعجب گفت: 

 پياده اومدي؟ -

 در رو باز کرد، بدو بدو رفتم تو. هوا خيلي سرد بود، کاپشنم رو درست کردم. 

 لوين توي چهار چوب در ايستاد.آ

 چيه؟ -

 هولش دادم. 

 برو کنار بيام تو بابا. -

 نشستم روبه روي تلوزيون، آلوين متعجب برگشت سمتم. 

 اين جا خونه ي منه! -

 خب چي کار کنم برات؟ -

 متعجب نگاهم کرد. 

 هيچي؛ راحت باش!  -

 باشه. -

 موهام رو باال بستم. کاپشنم رو درآوردم، آخيش! چه قدر خونه اش گرمه. 

 ديانا چي کار مي کني ؟ -

 خودت گفتي راحت باش. -

 پوفي کشيد و رفت توي آشپزخونه و داد زد.

 چايي يا قهوه؟ -

 شربت. -

 ديانا شربت ندارم. -

 آب ليمو داري؟ -

 آره؛ تازه خريدم. -

 شکر بريز، روش آب بريز يخ بريز، هم بزن و بيار برام. -

 ولم کن بابا. -

 من شربت مي خوام. -

 باشه بابا، باشه. -

 گوشيم رو برداشتم، رفتم توي گروه. 

 من: سالم، سالم. کي آنالينه؟

 آنا: سالم، خوبي؟

 آراد: سالم بچه ها.

 من: حوصله تون سر نرفته؟

چه جور پيش ميره و کلي آراد: چرا؛ من تازه از باشگاه اومدم و خيلي خسته ام، تازه کافي شاپ هم رفتم يه سر زدم ببينم کار ها 

 کار روي سرم ريخته بود؛ ولي االن واقعا حوصله ام داره از بي کاري سرمي ره.
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 آنا: دارا خوابه، من هم حوصله ام سر رفته.

 من: من هم همين جور بودم؛ بياين اين جا که من هستم. 

 دوتاشون پرسيدن کجا. 

 من: همه چيز مفتيه، اين قدر جاي خوبيه.

 اال عجب جاي خوبي! من هم ميام، دارا رو هم ميارم. آنا: کجا؟ و

 آراد: من هم با سامان و ارميا ميام. کجا هست حاال؟

 من: خونه آلوين.

 آراد: ايول! ماهم االن ميايم.

 آنا: بذار اين دارا رو بيدار کنم، ماهم ميايم.

 من: مي بينمتون، باي. 

 .دوتاشون باي دادن. آلوين ليوان به دست اومد سمتم

 بيا. -

 شربت رو گرفتم. 

 زياد درست کردي؟ -

 نه، همين يه ليوانه. -

 آلوين! -

 هان؟ -

 با فروشگاه محل حساب داري يا نه؟ -

 آره؛ ماهيانه همه ي خريد هام رو پرداخت مي کنم.-

 اشتراکت چنده؟  -

 واسه چي مي خواي؟ 1123 -

 همين جوري. -

 شربتم رو تند خوردم.

 تموم شد. -

 خب! -

 برام درست کن. -

 پوفي کشيد و ليوان رو گرفت و رفت. 

 زنگ زدم به فروشگاه. 

 الو؟  -

 الو؟ بفرماييد! -

هف تا شکالت هوبي، هفت تا چيپس سرکه ايي، هشت عدد نودل، سه تا دلستر، چهارده تا نون همبرگر، چهار بسته همبرگر نود -

 .1123سي، نه تا پفيال به اشتراکدرصد، نه تومن خيارشور، يه سس فلفلي، يه سس گوجه خر

 چشم! االن مي فرستم.  -
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 قطع کردم. آلوين اومد و شربت رو داد دستم.

 با کي حرف مي زدي؟ -

 يکي. -

 کي؟ -

 االن مياد مي بينيش خوش حال مي شي. -

 شونه اي باال انداخت و کنارم نشست و گذاشت روي فوتبال. آخ جون! فوتبال.

 بازي کجاس آلوين؟ -

 عت نفت با سپاهان.صن -

 تا اومدم ببينم کي به کيه صداي در بلند شد؛ آلوين رفت و در و باز کرد. صداش رو قشنگ مي شنيدم.

 به! سالم ميالد. من که چيزي سفارش ندادم.  -

 نيست؟ 1123آلوين جون مگه تو اشتراکت  -

 چرا.  -

 پس درسته ديگه، بيا. -

 يهو آلوين داد زد. 

 ي سفارش دادم خودم خبر ندارم؟! اشتباه شده ميالد.اين همه رو من ک -

 نه به امام حسين! واال کيانوش گفت يه خانومي سفارش داده. -

 آلوين برگشت نگاهم کرد. 

 خنديدم. 

 روش رو کرد سمت پسر.

 مرسي داداش.  -

 يه بيست تومن از جيبش درآورد. 

 بيا، ببخشيد ديگه خيلي سنگين بود. -

 مرسي آلوين جون. -

 پالستيک هار و آورد و اومد تو.

 ديانا! اين ها چيه؟ -

 خوردني. -

 مي دونم. چرا اين همه؟ خودت هم که کلي آورده بودي، دو نفريم. -

 نه. -

 چي؟ -

 دو نفر نيستيم. -

 متعجب گفت: 

 ديونه شدي؟ -
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 تا اين رو گفت صداي در بلند شد. 

 ميالد باز چرا برگشت؟ -

 د و يهو پرت شد سمت ديوار. بچه ها همه يکي يکي اومدن تو. رفت سمت در، در رو باز کر 

 ارميا: اه! ديا جونم سالم چطوري؟

 دستش رو برد باال، زدم به دستش. 

 دارا بغلم کرد. 

 آبجي جونم ممنون که من رو از زندان آنا نجات دادي.  -

 رفت کنار و سامان اومد. 

 سامان: ايول! ديا فوتباله.

 ب شد گفتي، حوصله ام سر رفته بود. آراد: سالم ديا، خو

 آنا: سالم دياجونم. هوي آراد! اون جا جاي منه. 

 هر کدومشون يه طرف نشست. آلوين هنوز چسبيده بود به ديوار، بلند گفت:

 اين جا خونه ي منه! -

 سامان: خب؟

 همه  متعجب نگاهش کرديم. 

 چه قدر شما ها... -

 هنوز حرفش تموم نشده بود که ارميا داد زد: 

 هورا! -

 پشت بندش سامان همون جور که پفيال باز مي کرد و قر مي داد خوند:

 هوعو، هوعو ياال! هوعو تيم صنعت، حله! حله! حله ماشاهللا! -

 دارا و آراد هم قر مي دادن و آنا هم به تلوزيون خيره شده بود.

 نخود نپخته اون جا ايستادي، بيا تو ديگه.  آراد: هوي آلوين! چته؟ شبيه

 اومد و نشست. 

 فوتبال تموم شد. از بس جيغ و داد کرده بوديم خسته شده بوديم. 

 بچه ها بياين فيلم ببينيم. -

 آراد: بچه ها من خسته ام يه فيلم بدون هيجان بذارين حسش نيست.

 ارميا: پايه فيلم ترسناک هستين؟

 ؟ نصف شبه ها!آلوين: نمي خواين برين

 دارا: نه دادا، نگران ما نباش.

 آنا به دارا تکيه داد.

 آنا: پفک تموم شد.

 يهو ارميا مثل جت پريد.
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 بچه ها! -

 همه نگاهش کرديم.

 راهبه ببينيم؟ -

 آراد: آره.

 سامان همون جور که رو مبل لم مي داد گفت:

 آلوين دادا يه پتو به من بده.  -

ستين؟! مثل گاو که اومدين تو، با پولم هم که خوراکي خريدين، خونه هم که پر پوست تخمه و تيکه بابا شما ها ديگه کي ه -

 چيپس و پفک  کردين، حاال دستور هم مي دين؟ شماها ديگه کي هستين ؟

 آراد: دست پرورده يم!

 همه زدن زير خنده. بعد از ديدن فيلم مزخرفي که ارميا گذاشته بود همه يه گوشه اي جاشون رو انداختن و خوابيدن.

 *آراد*

 بدنم روکش و قوسي دادم به بچه ها نگاه کردم.

باالي مبل  آنايي که روي مبل خوابيده بود، ساماني که چيپس به دست روي مبل دو نفره خوابيده بود، ارميايي که يه پاش رو

گذاشته بود و خودش پايين خوابيده بود. دورتا دور اتاق پر از چيپس و پفک شده بود. دارا زيرمبلي که آنا خوابيده بود خوابيده 

 بود و دست آنا رو گرفته بود. همه بودن جز آلوين و ديانا، از جام بلند شدم، صورتم رو شستم و رفتم سمت اتاق آلوين. 

 در رو باز کردم. 

 آلوين! -

کسي تو نبود. من گرسنه ام، اومدم برم تو آشپزخونه که چشمم به بالکن افتاد؛ آلوين اخم کرده بود و داشت با ديانا حرف مي زد، 

 دياناهم عصبي تر از خودش جوابش رو مي داد. 

 اين ها باز چشونه؟ وحشي شدن!

 بدبختي شيشه دوجداره هم هست صدا نمياد.

ارش کنم ميزنه آلوين رو لت و پار مي کنه. آلوين در رو باز کرد و رفت تو اتاقش و در رو اين قدر بدبختي داراهم هست بيد

 محکم بست که همه از خواب پريدن، ديانا هم سريع رفت سمت کيفش و برش داشت و همون جور که غر غر مي کرد بلند گفت: 

 پسر احمق خرعوضي! -

 روبه من گفت:

 گه. پاشين برين خونه هاتون دي -

 اين رو گفت و سريع رفت. 

دارا و آنا هم همون جور صورت نشسته ديدن اوضاع داغونه رفتن، سامان هم هي مي پرسيد چي شده چي شده باالخره راضيش 

 کردم و اون هم رفت، ارميا هم برد. در خونه رو بستم و رفتم سمت اتاق آلوين.

 در زدم.

 آرادم. -

 برو، توهم برو.  -

 ار دادم، قفل بود. دستگيره رو فش

 بازکن درو. آلوين! -
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 در باز شد، رفتم تو. روي تخت نشستم، آلوين روي صندلي نشسته بود. 

 معلوم هست چته ؟ -

 من چيزيم نيست. -

هست آلوين، هست. نگاهت از روي ديانا تکون نمي خوره؛ ولي هروقت فرصت اين رو داري باهاش حرف بزني باهاش دعوا  -

گه، اين همه سرمارو خوردي، اين همه افسردگي، اون همه بدبختي کشيدي چون ديانا رو نداشتي. حاال هست، مي کني. نشد دي

 ديانا هست. چرا بهش پيشنهاد نمي دي؟ چرا ازش خواستگاري نمي کني؟

 مي ترسم. -

 خوب نگاهش کردم، راست مي گفت توي چشم هاش يه ترس عجيبي بود.

 از چي مي ترسي؟ -

وباره از دستش بدم مي ترسم. از اين مي ترسم که اين بارهم مثل هميشه ديوانه وار عاشقش بشم و باز از دستش از اين که د -

 بدم.

نمي دي، از دستش نمي دي. داداشم چرا بايد بره؟ چرا بايد ترکت کنه؟ چرا از دستش بدي؟ اون هم تو رو دوست داره! برو  -

 محکم وايسا جلوش و بهش بگو، حرف دلت رو بهش بزن، بهش بگو دوستش داري!

 *ديانا*

 موندم، آلوين لبخند مي زد.داشتم کانال عوض مي کردم  که با ديدن  آلوين توي يه فيلم روي همون کانال 

 دوستت دارم! -

 لبخند زدم و آروم گفتم:

 خب من هم دوستت دارم!  -

 آلوين باز هم خنديد و آروم گفت:

 من دوستت ندارم، دروغ گفتم.عاشقتم! عاشقتم دختر! -

سمش رو يادم رفت. دختر تا اومدم بخندم يهو بازيگر زن اومد، اه! تازه رفته بودم تو حس. دختر يه بازيگر خوبي بود ها ا

 ايکبيري همون جور که لبخند ژکوند مي زد روبه آلوين گفت:

 من صد تا صد تا دوستت دارم! -

 ديگه نتونستم جلوي خودم رو بگيرم.

 هوي! دختربي شعور! تو غلط مي کني آلوين رو دوست داري ايکبيري. -

بود و آلوين هم کت و شلوار آهنگ گذاشته بودن، دختر دسته آلوين لبخند زد و يهو عروسيشون شد؛ دختر لباس عروس پوشيده 

 گلش رو داده بود بيرون و تکون مي داد، آلوين هم نگا هش مي کرد و مي خنديد و با آهنگ براش مي خوند.

 آي بگيرم اون خرخره اش رو بجوم! پسر ايکبيري خر، شبيه نخود نپخته مي مونه. 

 يهو نوشت يک سال بعد. 

 اتاق  و باجيغ گفت:  دختر رفت توي

 من از اين خونه مي رم. -

 با تموم وجودم گفتم:

 برو به جهنم دختر بي شعور! با آلوين من زندگي مي کنه کثافت. -

 آلوين يهو اومد پشت در اتاق دختر، همون جور که بغض کرده بود گفت:
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 ببخشيد! من رو ببخش عزيزم، خوشگلم... -

 م توي صورتش.ديگه نزديک بود کنترل رو پرت کن

 پسر االغ من داشتم مي رفتم يه نرو به من نگفتي حاال التماس دختر مردم مي کني؟ -

 تلوزيون رو خاموش کردم و تو برگه اي که دم دستم بود هرچي فحش بلد بودم بهش دادم،  ديگه    

 خيلي عصبي شده بودم. همين جور که توي دلم بهش فحش مي دادم رفتم توي آشپزخونه.

 ه بزرگه روده کوچيکه رو خورد. رود

 تا اومدم يه چيز سرخ کنم  صداي در بلند شد.

 کيه؟ -

 آيفون در ورودي رو زدم، آلوين بود. در رو باز کردم. 

 دوتا پالستيکي که دستش بود رو آورد باال.

 بيام تو؟ -

 در رو باز کردم و از جلوي در رفتم کنار، اومد تو. 

 غذا که نخوردي؟ -

 نه.  -

 بيا، من غذا آوردم. -

 قاشق چنگال بردم. آلوين نشسته بود روي مبل. آلوين دوتا ظرف گنده از توي پالستيک ها در آورد.

 خب ديانا خانوم، ببين جونم االن بايد همه ي اين ها رو باهم مخلوت کنيم. -

 توي بشقاب ها رو نگاه کردم. اوه، اوه چه قدر سبزي! 

 مگه من گوسفندم؟  -

 زيرخنده. پقي زد

 حاال تو اين ها  رو زير و رو کن با قاشق چنگالت.  -

 باشه.  -

 تا اومدم مخلوط کنم، آلوين يه چيز سفيدي ريخت روي غذام. 

 اين چيه؟  -

 بخور.  -

 چيه خب؟ -

 بخور بهت ميگم.  -

 شونه هام رو دادم باال و قاشقم رو زدم ته ته و يهو کشيدم باال و خوردم. 

 گاهم مي کرد. آلوين منتظر ن

 *آلوين*

 يهو چشم هاش برق زد. 

 اين فوق العاده است، چيه؟ چه قدر خوشمزه! -
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 خنديدم.

 ديدي گفتم خوشت مياد.  -

لبخند زد و مشغول خوردن شد، من هم خوردم. خدايي ترکيب جالبي بود؛ امروز صبح زد به سرم اين رو درست کنم. گوشت 

خاص، سه نوع چاشني گوشت و سبزيجات، گوجه گيالسي و پنيرپيتزا و در آخر سس چرخ کرده ي سرخ شده، چهار نوع سبزي 

مخصوصي که با ماست و ليمو و يه عصاره درست کردم؛ واقعا خوشمزه بود ولي همه ي اين ها به کنار، اين که ديانا خوشش 

 اومده غذا رو خوشمزه تر کرده.

 ز افتاده بود. مشغول خوردن بودم که چشمم خورد به برگه اي که زيرمي

 برش داشتم، هللا و اکبر! هرچي فحش تو دنيا بود به من داده بود. 

 ديانا! اين قدر از من بدت مياد که حاال مي نويسي؟ -

 برگشت نگاهم کرد.  -

 کي؟ من؟ -

 بيا اينم مدرک. -

برگه  رو که ديد چشم هاش چهار تا شد و سريع برگه رو از دستم اومد بکشه  که برگه رو کشيدم، با کشيدن برگه، من پرت شدم 

 روي مبل و ديانا هم افتاد روي من. 

 چشم هاش روبه روي چشم هام بود. يهو به خودش اومد و اومد بلند شه که گرفتمش.

 فقط يه دقيقه بمون توي بغلم. -

ظه حس مي کردم خوشبخت ترين آدم روي کره ي زمينم، خوشبخت ترين آدم روي زمين؛ اما حيف که فقط يک دقيقه بود. اون لح

 ديانا سريع بلند شد.

 خب برو ديگه! -

 هان؟ -

 برو.  -

 اين رو گفت و رفت توي آشپزخونه. ايستادم.

 اومدم بمونم. -

 برگشت نگاهم کرد. 

 و مي رم، چيزي نگي هم مي مونم.اگه تو بخواي، مي مونم. بگي بر -

 منتظر موندم؛ ولي چيزي نگفت.

 اگه باز هم هيچي نگي براي هميشه مي مونم. -

 هيچي نگفت. سرم رو بردم نزديک صورتش.

 مي مونم؛ تا ابد! -

 بوسش کردم و به آغوش کشيدمش. اون شب من هم رفتم توي جمع مرغ ها.

 

 

 يينازم تويي رازم تويي هر ساز و آوازم تو

 عشقم تويي جانم تويي ميزبان و مهمانم تويي
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 دين و ايمانم تويي دوا و درمانم تويي

 موج منم و دريا تويي آن خواب و آن رويا تويي

 آدم منم حوا تويي درد منم دوا تويي

 پاييز منم بهار تويي يار وفادار تويي

 گريه منم خنده تويي اميد و آينده تويي

 صاحب اين خانه تويي آن يار فرزانه تويي

 حرف تويي سخن تويي براي من ديدن تويي

 الله و نيلوفر تويي نگين انگشتر تويي

 زيبا و دلربا تويي باد خوش صبا تويي

 کور منم بينا تويي اسير منم رها تويي

 قطره منم باران تويي موج خروشان تويي

 

 خوش حالم که ديانا هست.

 ند هست.خوش حالم که لبخ

 خوش حالم که زندگي هست.

 خوش حالم که عشق هست.

 خوش حالم که نفس هست.

 خوش حالم که چشم هاش هست.

 خوش حالم که صداش هست.

خوش حالم واسه ي همه ي روزهايي که قراره بياد، واسه همه ي لحظه هايي که قراره باهم باشيم، واسه زندگي که قراره کنار 

 چيز خوش حالم. هم داشته باشيم، واسه همه

 ___________شش ماه بعد___________

امروز مراسم ازدواج من و دياناست. ديانا از صبح رفته آرايشگاه، من هم بعد از کلي کار رفتم آرايشگاه. مدل موهام که تکميل  

 شد دسته گل به دست از ماشين پياده شدم.

انا بين دو در با لباس سفيد ايستاده بود. بي اراده لبخند زدم و دسته جلوي در بزرگ سالن بودم، در باز شد. هردو در بازشدن، دي

 گل رو به سمتش گرفتم.

 دسته گل رو گرفت و لبخند زد. 

باهم سوار ماشين شديم، سکوت عجيبي بينمون بود. هميشه فکر مي کردم توي همچين روزي عين ديوانه ها رفتار کنم؛ اما 

 شانه تر رفتار ميکنم.)کامال غير ارادي(برعکس از هميشه مردونه تر و اقا من

نه من چيزي گفتم، نه ديانا. باالخره رسيديم، از خدا خواسته از ماشين پياده شديم و با هم وارد سالن شديم. همه بلند شدن و سوت 

م غرق نور بود، و جيغ و... کنار هم نشستيم و عکاس ها مشغول عکاسي شدن، کامال نمادين لبخند مي زديم. نگاه به ديانا کرد

 غرق زيبايي، غرق در روشنايي. نگاهم روش ثابت موند، نگاهم رو حس کرد، برگشت نگاهم کرد، بهم نگاه کرد و خنديد.

 آدم ا تا چيزي رو از دست ندن قدرش رو نمي دونن، من يه بار ديانا رو از دست دادم. ديگه نمي ذارم از پيشم بره، هيچ وقت...

 ي مونم، قول مي دم ديانا!تا آخرين نفس کنارت م
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 مشغول خوردن شام بوديم که ديانا دستم رو گرفت.

 بيا. -

 افتادم دنبالش و رفتيم باال پشت بوم. خنديد، خنديدم.

 دوست دارم! نمي دونم چرا حس کردم االن بايد بگم. -

 نزديک صورتش شدم و بوسيدمش، سرم رو بلند کردم، چشم هاش برق زد.

 من بيشتر. -

صورتم رو گرفت توي دست هاش، يهو چشم هاش گشاد شد. من رو برگردوند و جاهامون رو عوض کرد. صداي شليک بلند 

 شد. ديانا روي دو تا دستم ول شد،خنديد!

 به دست راستم نگاه کردم، از ديانا خوني شده بود. دستم رو فشار دادم و نگاهش کردم. -

 ديانا! -

 د.نگاه دقيقي به همه ي صورتم کر

 هميشه آرزو مي کردم توي همچين لحظه اي کنارتو باشم. -

 بهش خيره شدم، زبونم بند اومده بود.

 دستش رو آروم بلند کرد و گذاشت روي صورتم.

 نه! ديانا! نه! -

 قطره اشکي از چشم راستش چکيد.

 گفتم دوست دارم؛ ولي دروغ گفتم.عاشقتم! -

 رتم افتاد.اين رو گفت. بهش خيره شدم دستش از روي صو

 ديانا! ديانا! )بلندتر گفتم( ديانا!  -

 گرفتمش توي بغلم.

 بيدارشو ديگه. اين شوخي ها چيه؟ ديانا! -

 اومدم يه بار ديگه صداش کنم که...

 دستم رو رروي سينه ام گذاشتم؛ پر خون شد. خوشحال شدم!

 گفتم که تا ابد باهات مي مونم. ببين چه قدر زود عمل کردم.  -

ي که داشتم مي افتادم، نگاهم به آپارتمان روبه رويي افتاد، اميرحسام بود. به ديانا چشم دوختم، خودم رو کشوندم سمتش و لحظه ا

 دستش رو گرفتم. 

 من هم دوستت دارم! -

 در اوج شادماني

 در قله غرور

 در بهترين دقايق اين عمر نابپاي

 در لذت نوازش برگ و نسيم صبح

 نجهادر لحظه نهايت نسيان ر

 در لحظه اي که ذهن وي از
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 ياد برده است

 خوف تگرگ را

 کز شاخسار باغ جدا کرده برگ را

 ناگاه

 غرنده تر ز رعد و شتابنده تر ز برق

 احساس مي کند

 چون پتک جانگدازي اين پيک مرگ را

 

 پايان

 )معني اسم هايي که واسه خواننده سوال بود(

 آلوين: برادربزرگتر

 فرمر: هديه ي الهي بد

 اين دوتا رو مي دونم واسه تون سوال شده بود. 

 

 

 

 

 ممنونم از حمايت هاتون، مرسي از تمام نظرات قشنگي که ميذاريد.

صفحه است و مثل متاسفم چند جلد نيست. حتما  300تا200يه خبر خوب بدم؛ رمان:بيا بجنگيم رو دارم مي نويسم حدودا بين 

 بخونين. 

 يا حق

 يا سيدمهديمار


