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 از یکی ینتیجه یک که میاد پیش اختالفاتی آنها بین که هست رفیق دوتا درباره: خالصه

 ک شهمی برده آمریکا به و دزدیده کسانی بدست داستان دختره بده، پس توان باید هاونا

...با ناگهانی اتفاق یک طی  

 

 مقدمه

 

!گرگ را تو نترسیدن و کندمی ضعیف را تو ترس  

 

 قَوْمِ إَِلى أُرْسِلْنَا إِنَّا خَفْ تَ لَا قَالُوا خِیفَةً مِنْهُمْ وَأَْوَجسَ نَکِرَُهمْ إِلَیهِ تَِصلُ لَا أَیدِیهُمْ رََأى فَلَمَّا

(اما()70/هود)لُوطٍ  

 

 و شمرد زشت را آنها( کار خورند،نمی آن از و) رسدنمی آن به آنها دست دید که هنگامی

«!ایمشده فرستاده لوط قوم سوی به ما! نترس»: گفتند او به. نمود ترس احساس دل در  

《لیانا》  

 

 به و برگشت استادسمتم که شدم کالس وارد زدم، رو کالس در و کشیدم عمیقی نفس یک

:گفت فرانسوی  

!جوان؟ خانم اومدین دیر چرا  
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:زدم مهربونیش و احترام این بابت لبخندی  

.بودم مونده خواب استاد، ببخشید  

 جای سر و برداشتم قدم لبخند با. بشینم تا کرد اشاره بهم دست با و زد لبخندی هم استاد

 پسر به ام چشم که آوردم در رو دفترخودکارم و وسایلم کیفم یتو از. نشستم همیشگیم

.نه رو این ولی شناختم می رو همه تقریبا. بود غریب برام خورد، کناری  

.کنم گوش رو درس تا برگشتم استاد سمت به و کردم بهش نگاهی نیم  

 ندلیص چند که پسرایی از یکی بود، درس و استاد به حواسم کال که دقیقه چند از بعد

.خورد ام چشم توی بدم شانس از و کرد، پرتاب صورتم روی کاغذی بود نشته ترعقب  

:گفتم بلند  

!آخ  

:گفت و برگشت سمتم سریع استاد  

خبره؟ چه اونجا  

:گفت و برگشت استاد سمت به غریبه، پسر همون  

.خورد چشمشون به و کرد پرت کاغذ پسرا از یکی  

:گفتم فارسی به آروم دادم اش مالش و گرفتم چشمم روی رو دستم  

!خر یپسره -  

:گفت فارسی به و برگشت سمتم سریع غریبه پسر  
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هستی؟ ایرانی تو  

:گفتم دادم،می مالش رو چشمم دستم با که طورهمین  

.شهنمی باورم که هستی ایرانی نگو دیگه؟ کی تو -  

.هستی یرانیا هم تو پس نداری هم ایلحجه هیچ که زدنت حرف فارسی ایرانیم، اره -  

.شدم بیخیال و دادن درس ادامه به کرد شروع استاد که بدم رو جوابش خواستم  

.بگیرم یاد ترراحت تا کردم،می برداری نکته هم دادمنمی درس استاد که طورهمین  

 بیرون کالس از برداشتم، رو کیفم و کردم جمع رو ام استادوسایل نباشید خسته صدای با

:زد صدام پشت از ایرانی یپسره همون که رفتممی دانشگاه حیاط رد سمت داشتم.اومدم  

!خانم  

.کردم اش نگاه سوالی و برگشتم اش سمت  

:گفت و اومد جلو  

هستید؟ مکانیک دانشجوی هم شما -  

.بله -  

:گفت و انداخت باال ابرو پسریه  

نیست؟ هاخانم برای رشته این کنیننمی فکر  

:گفتم جدی و محکم  

!نه-  
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:گفتم من که بزنه حرف خواست  

.برم باید من ندارین کار اگه  

:گفت آورد جلو رو دستش  

.هستم مهران  

 دست من به پسر یه ندادم اجازه هرگز ولی کردم زندگی آمریکا توی بچگی از که درسته

:گفتم بگیریم رو دستش اینکه بدون بزنه،  

.هستم لیانا  

.کرد جمع رو دستش شده ضایع دید که مهران  

!خوشبختم  

.دادم تکون سری  

.همچنین  

.دادم ادامه راهم به و برگشتم بعد  

.رفتم مترو ایستگاه سمت و اومدم بیرون دانشگاه حیاط از  

.کردم اطرف به نگاه یه. بیاد مترو تا موندم منتظر و گرفتم بلیط  

 ولی کردیممی پردازی رویا نشستیممی روش آرتام منو که نیمکت اون به خورد ام چشم

 سوار. اومد مترو لحظه همون که زدم تلخی لبخند. ایران هم اون دنیاام طرف این من االن

.شدم خیره ایینقطه به و نشستم زنی کنار صندلی، روی. شدم  
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 چند از بعد. رفت و کرد رها منو آرتام کهوقتی پیش، ماه دو سمت رفت فکرام ناخودآگاه

 منتظراش که گفت بهم آرتام رفیق لیاالی بودم، گشته اش دنبال رو فرانسه کل من که روز

.شدم نابود روز اون من. نکنم فکر بهش و کنه نامزد خوادمی نباش،  

.مخورد عشقی شکست بود، رفته سالگی هیجده به تازه که دختری من  

 کسی گرفتم تصمیم اومدم خودم به آخرش ولی. شدم عینکی که ریختم اشک براش اینقدر

.که بشم  

 به و برگشتم دست صاحب سمت به. اومدم بیرون فکر از نشست امهشون رو که دستی با

:گفتم فرانسوی  

 بله؟

:گفت بود، نشسته کنارام که زن  

.رسیده آخر ایستگاه به شو، پیاده  

 رو کیفم بند و دادم تکون سری. رسیدم آخر ایستگاه به که بودم کرده فکر چقدر اوه،

.اومدم بیرون مترو از گرفتم  

 کردم، ساعتم به نگاه یه. رسیدم شرکت به دقیقه ده از بعد. کردم کتحر شرکت سمت به

.داشتم وقت دیگه دقیقه پنج  

 حرکت کردیم،می کار اش داخل دیگه دونفر با که اتاقی سمت به و رفتم شرکت داخل

.کردم  

:اومد جنی صدای که نشستم صندلی روی و گذاشتم میز روی رو کیفم  
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خوشگله؟ بودی کجا  

.شدم آشنا باهاش شرکت توی بود؛ مکانیک مهندس من مثل هم جنی  

.بود شوخی و باحال دختر خیلی  

:گفتم آوردممی در ام کیف از بیرون رو لبتابم که طورهمین خندیدم  

!زشتو قبرستون،  

:اومد در پشت از استیفین صدای که خندید  

.شوممی وارد من  

.بود خوبی خیلی پسر کال کرد،می کار اتاق همین توی و بود همکارمون هم استیفن  

.خوردمی حرص هم خیلی استی گفتم می بهش منم. کردمی کمک بهم وقتا خیلی  

.ندارم کار حوصله  

.شدیم کار مشغول و نزدیم حرفی دیگه. داد تکون برام سری جنی و خندید استی  

 حساب من پدرخونده که کسی طاهر، آقا. بودم شده بزرگ عمارت توی سالگی هیجده تا

. اومد عمارت به بودم ندیده حاال تا که پسرش مرگش از بعد. کرد بزرگ رو من شدمی

 ام، اتاق توی اومد که شبی تا. کنم حس تونستممی رو این. کردمی نگاه بهم بد خیلی

....خواستمی  

 اییخونه بودم کرده جمع که هاییپول با اینجا. اومدم فرانسه به نیویورک از. کردم فرار من

 خواهرام دنیا و مینا شدم، آشنا بودن ایرانی و تنها من مثل که دختر دوتا با و کردم اجاره

.دارم که هستن کسایی تنها. شدن  
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 که برگردوندم سمتش به رو سرم اومدم، بیرون فکر از کسی توسط دستم دادن تکون با

.کردمی نگا بهم اخم با داشت جنی  

بله؟ -  

.بیرون بریم یاب شده تموم کاری وقت تو؟ کجایی -  

.شدم بلند جام از خستگی با خندیدم، و دادم تکون سری  

 زنگ جنی گوشی که زدیم قدم کمی. باریدمی بارون نمنم اومدیم، بیرون شرکت از جنی با

.داد رو گوشیش جواب بعد و انداخت من به نگاهینیم. خورد  

بله؟ -  

!کجایی؟ -  

.اوکی -  

:گفت کردممی نگاهش سوال عالمت با اشتمد که من به رو و کرد قطع رو تلفن  

کردم؟ پیدا پسر دوست گفتم یادته  

:داد ادامه که دادم تکون سری  

.دنبالم اومده  

:گفتم و زدم بهش لبخندی  

.رممی تنهایی بهتر،  

.کردیم خداحافظی و خندیدیم دو هر که زد بهم گردنی پس جنی  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

10 

.شدم دور ازش قدمقدم. بیاد رلش تا موند منتظر اون  

.اومدندمی پایین خشمگین هاقطره بود، شده تند بارون  

.بیوفتم آرتام یاد دوباره که شد باعث همین  

.بشند جاری هاماشک دادم اجازه و زدم جونی کم لبخند  

 برام ماه شیش که مردی. نشانی یک از دریغ ولی بیاد، رویاهام مرد تا بودم منتظر ماه دو

...غی سرم که مردی تنها. بود کنندام حمایت بود، مردم ماه شیش بود، سرپناه  

 فکر چون زدم، خودم به پوزخند یک دلم توی فقط. نگفتم چیزی رسیدم که اینجا به

.داره دوستم اون کردممی  

 از بعد هفته یک. کردیم صیغه باهم کنه، بغلم و بزنه دست بهم بتونه کهاین خاطر به حتی

.برم اش زندگی از خوادمی یعنی این. شد باطل رفتنش،  

. کردم باز رو در کلید با و کشیدم عمیق نفس. بودم خونه در جلوی اومدم خودم به وقتی

.کشیدم عمیق نفس دوباره بشم وارد اینکه قبل  

《آرتام》  

 

.کنممی برسی هارو پوشه و هاپرونده نشستم، صندلی روی صبح از  

 آنا کردم، بهش نگاه یه. اش برداشتم و کردم دراز رو دستم. اومد در صدا به گوشیم زنگ

.زدم پوزخندی. بود  

:گفت کنه اش قاطی عشوه کردمی سعی که صدایی با آنا  
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!عزیزم سالم -  

داشتی؟ کاری -  

.برخورد بهش زدنم حرف لحن بابت  

...تو آرتام؟من ام مزاحمت واقعا  

.کردم پرتش مبل روی محکم و کردم قطع رو تلفن  

.ریخت بهم اعصابم کال  

 بخشمنمی رو خودم وقت هیچ. کنم نامزد آنا با خاندان، آبروی حفظ خاطر به شدم مجبور

.کردم بازی لیانا احساسات با که  

.کرد عاشق سال پنجوبیست بعد منو که دختری  

.دادم رو شکست بدم، بهش رو عشق کهاین جای به من ولی. بچشم رو عشق طعم تونستم  

 منه، صیغه عمر آخر تا لیانا کنهمی اثبات که اش تهس برگه یه دارم لیانا از که چیزی تنها

.دونهنمی هم خودش و مالکشم من  

.بخوره ناموسم و عشقم به احدی دست ذارمنمی ولی ام خواه خود درسته  

.رسهمی روز اون دارم یقین مطمئنم؛. خوشحالم لیانا کنار من که رسهمی روزی  

:اومدم بیرون فکر از در صدای با  

.بفرما  

.شد ظاهر در چوب چهار توی آرشام و ازب در  
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 طورهمین. اومد داخل به ترید و شک با. بود خیره چشمام به اون که زدم برادرم به لبخندی

:گفت اومد،می سمتم به داشت که  

کردی؟ رو دختره اون فکر دوباره  

.انداختم زیر رو سرم و بدم رو جوابش نتونستم  

.اومد جلوتر آرشام  

...نام تو کنی اش شفرامو باید داداش  

:گفتم و پریدم اش حرف وسط  

.کردم چیکار که نکشید رخم به هی  

.گرفتممی رو زشت این عمرا وگرنه کردید مجبورم اونم  

 و شد خم سمتم. گذاشت میز روی رو اش دست و اومد رو میز به مونده قدم چند آرشام

:گفت  

.دکنی زندگی باهم بگیر هم خونه یه نمیاری؟ رو دختره چرا  

.شدم خیره چشماش به  

 به دو هر متین، بابا صدای با او، و عشقمه این بگم بدم؟ جواب چی وقت اون من برادر -

.برگشتیم اش سمت  

.بود درست ام حدس -  

:گفت بابا باز که بگم چیزی تا کردم باز رو دهنم  
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.کارت سر برو آرشام،  

.رفت و داد تکون سری هم آرشام  

 به منم رویی، به رو مبل روی بشین کرد اشاره دست با. شستن میز کنار مبل روی بابا

.نشستم و کردم گوش اش حرف  

نگفتی؟ ما به چرا  

:گفتممی رو اش راست بود وقتش بودم شده خسته دیگه  

 دل که گفتممی بشم؟ بدبخت کردین کاری شما بودم خوشبخت کهاین بگم؟ باید رو چی -

 شده؟ نابود جلوش ام غیرت و غرورام ام؟ قول زیر زدم شکوندم؟ رو ساله هیجده دختر

!بابا؟ گفتممی چی  

 هم اش نشون حتی عقد، نه ،صیغه نه رو اون. شدی نامزد آنا با اجبار به که دونندمی همه -

...شا فهمی؟نمی چرا عاشقته، داره دوستت اون ولی نکردی،  

:گفتم رک حرفش، وسط پریدم  

 االن ولی. نخواستم کمک شما از وقتهیچ گرفتم، شینما و خونه خودم میارم، در پول خودم

.کنید کمک بهم خواممی خوام؛می  

:کرد بسته و باز رو چشماش بابا  

.بمونه نامزدت انا باید بیافته آسیاب از آب تا  

.بود کرده باور رو آنا دروغ های حرف که زدم بابام به دلم توی پوزخندی  

چی؟ اون نه اشمب من نه دیگه موقع اون تا اگه ولی -  
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چی؟ یعنی -  

:گفتم و انداختم پایین رو سرم کشیدمصورتم روی دستی  

 االن خوابه؟می مجردیش خونه دیگه کرد نامزد وقتی چرا پرسیدین خودتون از حتما

 ببینه، رو هاماشک که نیست کسی چون اونجا رممی ماه، دو از بعد. بدم جواب خواممی

....ک ببینه رو طاقتیمبی  

:پرید حرفم وسط اباب  

خرما؟ هم و باشی داشته خدارو هم خوایمی-  

:گفت بهم رو و خندید بابا که دادم تکون سری  

.بفهمه کسی نذار ولی عشقت، دنبال برو  

:گفتم بلند  

!چی؟ -  

.کنممی درکت پسرم برو -  

:گفت و شکست رو سکوت زودتر بابا. شدیم خیره هم هایچشم به حرفی، هیچ بدون  

نداری؟ ام عروس از چیزی عکسی  

 گالریم توی رفتم برداشتم رو گوشیم. دادم تکون سر تند و شدم خوشحال بابا حرف این با

.دادم اش نشون رو خودم و لیانا های عکس  

:گفت و سمتم برگشت یکهو دقیقه چند از بعد ولی کرد؛می نگاه رو هاعکس عادی اول بابا،  
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ره؟دا چیزی مامان یا بابا دختره این -  

...ک داشته خونده پدر ولی نه -  

:پرید حرفم وسط بابا  

!بگو بهم فقط دونیمی ازش چی  

:کردم زدن حرف به شروع تعجب با  

...و کنهمی فرار سالگی هیجده و داشته ناتنی پدر یه  

:گفت و حرفم وسط پرید دوباره بابا  

....کی یا پدرخونداش اسم  

:گفتم حرفش، وسط پریدم من  

.ادر طاهر طاهر،  

.کرد نگاه رو من بهت با اییلحظه برای بابا،  

شده؟ چیزی بابا، -  

نشدی؟ آرام به زیاداش شباهت متوجه تو -  

 دونفره که گفت هم اون گفتم بهش بار یک. بود آرام خاله شبیه خیلی لیانا گفت،می راست

!دیگه اونم شبیه منم. دارند وجود باشند، هم شبیه که جهان توی  

....ج توی مگه باشند هم شبیه چی؟شاید که حاال خب  

:گفت جدی خیلی و پرید حرفم وسط بابا  
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 دارم که هم حاال. بود آرام شبیه بچگی همون از. دزدیدنداش سالگی سه رادمینه، دختر لیانا

.ندارمشک رادمینه، دختر این درصد صد. آرامه کپی که بینممی خودم چشمای با  

.کشیدم عمیقی نفس  

 چی؟ نبود رادمین عمو دختر درصد یک اگه. گرفت تصمیم سریع جورهمین شهنمی بابا

.کنید فکر کمی باید. شندمی نابود طرف هردو  

.شد بلند اش تلفن زنگ صدای که کرد، بسته و باز هاشوچشم بابا،  

:گفت و انداخت من به نگاهی نیم بعد کرد بهش نگاه یه. آورد بیرون کتش از رو گوشیش  

.بزنه حرف شما راجب میخواد حتما هادیه،  

:گفتم سریع  

.بذار اسپیکر روی  

:داد جواب و داد تکون سری بابا  

بله؟ -  

خوبی؟ سالم، -  

خوبی؟ تو خوبم، -  

!متین؟ خوبم، -  

بله؟ -  

داریت؟ امانت بود این -  
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امانت؟ کدوم چی؟ -  

نه؟ یا پسرته نامزد دخترم، -  

:کرد بهم ایکالفه نگاه بابا  

.اره -  

!نداره هم غیرت حتی پسرت میده؟ رو دخترم جواب جوریاین اچر پس -  

 به خطاب و من به رو سریع بابا که بدم رو جوابش خواستم برخورد، بهم عمو، حرف این با

:گفت عمو  

!بزن حرف درست پسرم درباره هادی، -  

 کارچی میگه شازدت بعد اش دنبال بیاد بگه بهش زده زنگ آنا. دیگه گممی راست -

...ی فقط نکردید نشون دخترام حتی. کنهمی قطع و یدار  

:گفت حرفش وسط پرید بابا  

.خداحافظ خونتون، میام شب. بزنم حرف تونمنمی  

:گفت کالفه عمو  

.خداحافظ  

:گفت من به رو و کرد قطع رو گوشی سریع بابا  

.کن نشون رو آنا  

:داد ادامه که کردم نگاه بابا به بهت با  
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...خود پس بشه ام ثبح هادی با خوامنمی  

:پریدم اش حرف وسط  

.کردم تحمل خان آشور سفید موی احترام به قدرام همین کن؟ اش نشون برو چی یعنی  

:گفتم و گرفتم صورتش جلوی رو دستم که بزنه حرف خواست بابا  

!داغونه اعصابم بگی، چیزی خوادنمی بابا  

.بود داغون اعصابم هم واقعا  

.اومدم بیرون شرکت از و برداشتم رو مسوییچ و گوشیم کتم، سریع  

 منو که ای دره به ساعت، نیم از بعد. رفتم می جورهمین. کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 تونستیمی باال اون از. بود قشنگی جای. رسیدم بودیم کرده پیدا(پسرمحمدامین)سامیار

.ات ببینت تونستنمی هم کسی. ببینی رو هادرخت  

.کردم حرکت بود، دره کنار که سنگی تخته سمت به. شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در  

:زدن حرف خدا با کردم شروع و نشستم روش  

 من چرا! چرا؟ بشه؟ بازی من آینده با باید چرا خدا، خودت تا بگیر آدماش از پره دلم

 باید راچ بشم؟ نامزد هرزه یه با برم باید چرا کنم؟ زندگی هامسال و سن هم مثل تونمنمی

چرا؟ خدایا بشم؟ غمگین و بدبخت یکهو شادی و خوشبختی اوج تو  

.کردن گریه به کردم شروع کنم، کنترل رو خودم نتونستم  

!کنهمی گریه هم مرد ولی بودم، مرد درسته  
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 رو ایلیا شماره و آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم. شدم آروم کردم، گریه که کمی از بعد

.گرفتم  

.گرفتم رو شماراش دیگه بار یک. برنداشت رو گوشی ق،بو شش از بعد  

.بداشت رو گوشی بوق پنج از بعد بار،این  

!بنال  

:گفتم کردم، گریه بود معلوم که ایگرفته صدای با  

دادی؟ جواب دیر چرا! زهرمار  

.کردم گریه فهمیده بود این دهنده نشون که شد ساکت لحظه چند ایلیا  

!شدی آنا عاشق شاید دیدی، چه رو خدا. نکن نابود رو خودت میشه درست داداش -  

خوابیده؟ شریکم با که بشم هرزه یه عاشق -  

.شنیدم خوب رو صداش که کشید عمیقی نفس ایلیا  

زدی؟ زنگ شب موقع این که داشتی چیکار حاال. کن ولش  

:گفتم و پیشونیم روی زدم دست با  

.شبه اونجا نبود یادم اصال  

.خندید ایلیا  

بگو؟ کارت -  

...لی امروز...اوم -  
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:گفت و حرفم وسط پرید  

 بود اینجا تعجبش جای کرد، صداش یکی حیاط توی دانشگاه رفت که امروز. میزدم حدس

.زدمی حرف فارسی که  

:گفتم متعجب  

چی؟ -  

.بیاره در رو آمارش تا رضا به سپردم ولی دونم،نمی -  

نکرد؟ کاری دیگه کن،خبرم آها -  

.کردمی گریه و زدمی قدم خونه تا بود بارون بیرون اومد کتشر از هم وقتی -  

:گفتم و کشیدم مانندی سوز آه شد، خون دلم حرفش این با  

فعال -  

.خداحافظ نامرد،. بود من کردن بیدار قصدت تو -  

 به. شدم ماشین سوار شدم بلند جام از. کردم قطع رو گوشی بگه چیزی نموندم منتظر

.کردم حرکت مجردیم خونه سمت  

《لیانا》  

 

 رو هاپول مگی خاله صدای با! بخرم؟ چطور حاال. بود کم هم باز کردممی حساب چقدر هر

.گذاشتم کیف توی  
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:گفت مگی خاله  

.بیرون بیا اتاقت از لیانا،  

.اومدم بیرون اتاقم از آویزون لوچه و لب با  

.بود مشغول نهخو آشپز توی هم خاله و میکردند کلکل باهم داشتند مینا و دنیا  

:گفت و خندید دید منو چهره تا مگی خاله  

 چته؟

:گفتم بغض با و مظلوم لحن با. نشستم مبل روی  

.بخرم رو دستگاه تونمنمی  

.کردند نگاه من به و برداشتند کردند کلکل از دست تا دو اون حرفم این با  

:گفت مینا  

بخری؟ خوایمی چی -  

.بسازم گوشی تونممی راحت که دستگاهی دستگاه، -  

:گفت دنیا  

تونی؟نمی چرا  

:گفتم و انداختم زیر رو سرم  

.ندارم رو پولش -  

!شانس خشکی به ای -  
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:گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش. اومد کنارم مینا  

!خواهر بگیر باال رو سرت  

:گفتم و شدم خیره هاشچشم به و آوردم باال رو سرم  

.ممنون  

:گفت لهخا که بگه چیزی خواست مینا  

.کنیممی فکر یه فردا تا شام بیاین  

. شدیم بلند و زدیم لبخندی همه  

 جا همه و بود یکشنبه که هم فردا. دیدیم وی تی نشستیم مینا و دنیا با دیروقت تا شب،

.شدمی تعطیل  

.شدم بیدار خواب از مزاحم، مگس دوتا ویزویز صدای با  

.زدندمی حرف داشتن سرم، االب مگس دوتا همون که کردم بازوبسته رو چشمام  

:دنیا  

کنیم؟ چیکار-  

:مینا  

.دونمنمی-  

:گفت و کشید آهی دنیا،  

.بودیم پولدار کاش  
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:گفتم و بیارم طاقت نتونستم دیگه  

.خوشبختیم عوض در ولی  

:دنیا  

بودی؟ بیدار تو-  

:گفت مینا که دادم تکون سری و خندیدم  

.بخری باید تو رو دستگاه اون شده طور هر  

.رسیدم هم نتیجه به بودم، کرده فکر موضوع این روی خیلی شبدی  

.باشم داشته رو اش پول که وقتی ولی خرم،می رو دستگاه  

:گفت دنیا  

...گ میخوای طور چه پس  

:گفتم و حرفش وسط پریدم  

.نیست که اجباری رفتم، هم اونو کنارش در. گوشی نه ماشینه، من اصلی کار  

:گرفت رو هامدست و نشست تخت روی اومد دنیا  

.ریممی باال جاهای به خودمون، هایپول با خودمون، که رسهمی روزی  

:گفت و کرد بغل مارو دوی هر کنارم، نشست هم مینا  

.بخریم فروشی شیرینی بزرگ مغازه یک هم خاله برای تونیممی که وقته اون اهوم،  

.کردیم بغل رو دیگه هم خندیدم هرسه  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

24 

.بشیم موفق آدم یه به تبدیل بتونیم تا کنیم تالش و کار باید. ندگفتمی راست خواهرام  

 سال پانزده که مهمی پروژه. بشم دار شرکت که برسه روزی خورممی قسم االن همین از

.بکشم راحت نفس یه تونممی وقت، اون کنم درست رو ذهنم توی  

:زدن حرف به کرد شروع درونم توی چیزی یکهو  

 بشی بیخیال بهتره میخوری، بازم خوردی شکست تو بدی، انجامش یتوننمی تو! تونینمی

.لیانا  

:گفتم خودم با و دادم تکون طرفین به رو سرم  

.برسونم انجام به رو امپروژه باید من بباره آسمون از هم سنگ اگه  

.کرد نگاه رو من ریز هایچشم با هم دنیا و داده باال آبرویی با مینا که کشیدم، عمیقی نفس  

 بیرون. دادم انجام رو مربوطه کارهای و رفتم دستشویی به. شدم بلند جام از و خندیدم

 اتاق از شلورک، و تنه نیم باهمون. بستم اسبی دم زدم، شونه رو بلندم موهای و اومدم

.اومدم بیرون  

.خوردندمی نهار و بودند نشسته خوری نهار میز سر خاله با مگس، تا دو اون  

:گفتم و باال دادم رو ابروم  

نهار؟ چرا  

:داد جواب خاله  

.بعدازظهره هفت ساعت  

:گفتم بلندی صدای با  
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!اوه  

:گفت من به رو و خورد رو پاستاش لقمه یه دنیا  

.نخورده جر دهنت تا بخور، بشین بیا  

.کردم خوردن به شروع و آورد پاستا برام هم خاله. نشستم میز سر و خندیدم  

 شستن مشغول هم خاله و کردیم جمع رو هاظرف وردیمخ رو غذاهامون اینکه از بعد

.شد ها ظرف  

.تنبلیم کالم یک در خونه، کار نه بلدیم خوب آشپزی نه تا سه ما آخه  

.کردم بود، خودم کار که سازم دست گوشی توی رو سرم دادم لم مبل روی  

 رو هاشرکت ماشین کلیپ کمی. رفتم اینستا توی و کردم گردش تلگرام توی کمی

.خورد آرتام پیج به چشمم یکهو که کردمچک  

 رو پستاش و برم اش پیج داخل گرفتم تصمیم کردم، فکر یکم. نرم یا برم که بودم دل دو

.بشه ضایع که نکنم الیک ولی ببینم  

.رفتم داخل و گفتم اهلل بسم  

 مآرشا آها، بودند؛ هم شبیه خیلی که دیگه پسر یه با بود خودش که بود گذاشته پست یک

:گفتم دلم توی. اش داداش  

 پرپر دوریت از دارم من کردی، نامزد تو ؟ میره یادمون رو دیگه هم زود چقدر ببین،

.کافیه من برای بخندی تو. باشه خوب حالت فقط چطوره من حال نیست مهم. شممی  
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 پست یک سریع کهبیرون بیام اش پیج از خواستم. نرم حس توی که دادم تکون سری

.تگذاش دیگه  

.شد گرد چشمام که کردم پست به نگاهی  

!کرده؟ پست رو عکساین چرا! چی؟ یعنی  

چیه؟ عکس این کردن پست از منظورش  

:گفتم و کردم مینا و دنیا به رو سریع  

.اینجا بیاین  

.شد گرد چشماشون کردندکه نگاه گوشی به و اومدند کنارم هم اونا  

:گفت مینا  

یانا؟ل نیستن تو های دست و ها لب این  

:گفت و گرفت ازم رو گوشی دنیا که دادم تکون سری  

 این حتی. منم اونم داره دوستت که هست نفر یک فقط دنیا توی نوشته، هم زیرش

!داره معنی هم اشجمله  

.زدم پیشونیم روی. کنه چک رو گوشیم تونهمی راحت اون که اومد یادم یکهو  

.کنه چک رو گوشیم چیز همه میتونه این! وای  

:گفت و زد کلم پس هم مینا خندید نیاد  

دادی؟ بهش گوشیت اطالعات همه که هستی کوچیکی بچه مگه -  
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کنم؟ کارچی حاال کنه، کارو این خوادمی دونستممی چه -  

:گفت ما به رو خورد رو خندش دنیا  

.گذاشت کامنت دختره یه که بیاین اوه،  

نوشته؟چی  

.ببینیم تونیمب ماهم تا ترنزدیک آورد رو گوشی دنیا  

:گفت مینا  

 خنده ایموجی یه گذاشتی؛ رو دیگه یکی عکس و داری نامزد نکنه درد دستت که نوشته -

.گذاشته هم  

کیه؟ -  

.نیکا نوشته انگلیسی به اره نیکا نوشته -  

.منه شبیه نامزدش لب و دست شاید -  

.کلم پس زد و سمتم برگشت دنیا  

!انگشتراش؟ حتی  

 گرفته رو دستم آرتام گرفتیم؛ ایفل برج رفتیم وقتی که بود یعکس اون گفت،می راست

.بود خوشگل خیلیم گرفتم عکس دستامون لب از منم. بود  

:گفت و خندید مینا که کشیدمآهی  

.داد اونم جواب اوه،. گذاشت کامنت هم دیگه یکی که بیاین  
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:گفت دنیا  

.من به بده رو گوشی  

:گفت و گرفت ازش رو گوشی و  

 تا کنندمی کاری یه هابعضی خوشبختی وقتی که نوشته. سامیاره هم اسمش سره،پ یکی این

.شی بدبخت  

.خندیدم  

چی؟ یعنی این  

:گفت دنیا  

!همین نامزده اسمش فقط که نوشته. برات بخونم رو آرتام جواب که بیا ولش رو معنیش  

:گفتیم هماهنگ کردیم نگاهبهم هرسه  

چی؟ یعنی  

.گرفتیم رو خودمون جلوی ولی گرفت، خندمون مونخود هماهنگی و لحن این از  

:داد ادامه دنیا  

.گذاشت کامنت هم آرمان اسم به ایپسره یه  

:گفت و خندید مینا  

.میاد لجن پسره این اسم چندوقت این چرا دونمنمی  

:گفتم دنیا به رو خندیدم هم ما  
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حاال؟ نوشته چی -  

.نشده دعوا شب تا کن پاکش -  

:پرسید مینا  

 چی؟

:گفت دنیا  

.نوشته پسره این  

.شد چهارتا چشماش که کرد پسره کامنت به نگاهی و گرفت رو گوشی مینا  

:گفت و  

.خراست آرمان همون اینکه  

:گفت داد با دنیا کردیم، نگاه بهش بهت با  

چی؟ یعنی -  

.شند می دیگه هم چیز یه یا دوست، یعنی گذاشته، کامنت این -  

:گفت دنیا  

...ت مدناو عمدا اینا نکنه  

:گفتم و بازوش رو زدم  

!نکن بد فکر  
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 اومدم بیرون اینستا از گرفتم بود شوک توی که مینا از رو گوشی منم داد، تکون سری دنیا

:گفت دنیا که گذاشتم میز روی کردم، خاموش رو گوشیم و  

 مینا؟لیانا؟

:داد ادامه که اش سمت برگشتیم هردو  

.ترسممی من  

:گفت مینا  

ازچی؟ -  

!باشه داشته اینقشه پسره اون اینکه از کنه، اذیتش لیانا سراغ بیاد آرتام اینکه از -  

:گفتم بخشی آرامش صدای با گرفتم رو دنیا هایدست  

!بده انجام تونهنمی کاری هیچ نباش، نگران  

:گفت مینا دوباره  

...ب رو صیغه وقت یه اگه -  

.نیستیم هم صیغه ما دیگه نه، -  

:دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس  

.کنم فکر بهش ندارم حق من دیگه پس داره صاحب که مرده یه االن اون  

:گفتم بلندی صدای با و خندیدم. کردندمی نگاه بهم نگرانی با مگس، دوتا اون  

.رفته سر حوصلم  
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:زد داد خونه آشپز توی از خاله  

.وسط بریم بذار آهنگی یه  

 آخر تا رو صداش تلویزیون به زد رو فلش شد بلند دنیا. خندیدم خاله بودن پایه این به

.وسط رفتیم هم خاله و ما کرد زیاد  

 

نیاورده پس هنوز لعنتی ولی برده، منو دله که مدتیه یکی  

زد سرم به فکرش روز اون از بدجوری لبخند، یه با آروم کرد، درم به راه از  

 

دیوونشم همه این که کاراشه همین واسه نشم، رو پر که نمیگه ولی داره، دوست منو  

 

الال او اومده بیرون الکچری الال او زده، آفتابی عینکه  

الال او بلده، خوب خوب حرفای الال او میبره، مل دل یواشکی  

 

الال او اومده بیرون الکچری الال او زده، آفتابی عینکه  

الال او بلده خوب خوب حرفای الال او میبره مل دل یواشکی  

 

براش میمیرم که منم اش،اد و ناز نداره تمومی  
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هواش حالو تویه میشم غرق زدناش میپ تیپ تو استاد  

 

براش میمیرم که منم اداش، و ناز نداره تمومی  

هواش حالو تویه میشم غرق زدناش میپ تیپ تو استاد  

 

الال او اومده بیرون الکچری الال او زده، آفتابی عینکه  

الال او بلده خوب خوب حرفای الال او میبره، مل دل یواشکی  

 

الال او اومده بیرون الکچری الال او زده، آفتابی عینکه  

الال او بلده خوب خوب حرفای الال او میبره، مل دل یواشکی  

 

الال او اومده بیرون الکچری الال او زده، آفتابی عینکه  

الال او بلده خوب خوب حرفای الال او میبره، مل دل یواشکی  

 

الال او اومده بیرون الکچری الال او زده، آفتابی عینکه  

الال او بلده خوب خوب حرفای الال او میبره، مل دل یواشکی  

(اشرفی مرتضی از آفتابی عینک آهنگ)  
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.شدیم ولو زمین روی و شدیم خسته بازی، مسخره و دادن قر از بعد  

:گفت مینا بودیم، کشیده دراز که جورهمین  

داریم؟ شیرینی خاله،  

:گفت و شد بلند جاش از خاله  

چرا؟ نه، -  

.بزنیم حرف و بخوریم بشینیم بالکن بریم داشتیم اگه خواستممی -  

:گفت خونه آشپز سمت رفتمی که جورهمین. خندید خاله  

.بیان که جنی و استیفن به بزنین زنگ هم شما کنممی درست  

:گفتم من باراین  

.باشه  

 از بعد. گرفتم رو استیفن شماره نمخاطبی توی. برداشتمش و گوشیم سمت رفتم شدم بلند

:گفت و برداشت بوق چهار  

 جانم؟

:گفتم و خندیدم  

!گرفتی اشتباه دخترت دوست با رو من  

:گفت و خندید هم استیفن  

!خواهر تویی فهمیدم هم اول همون از بابا، نه  
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 خواهراش هم جنی منو باشه، داشته خواهر داشت دوست همیشه بود فرزند تک استیفن

.شدیم  

میای؟ هم تو بزنیم، حرف و بخوریم بشینیم بالکن بریم کنه درست شیرینی میخواد خاله -  

.خندیدم دارم، برات خوش خبر یه منم خوب چه -  

.بینمتمی دیگه ساعتیک پس -  

.بای باش، -  

بای -  

 بود نخورده بوق یک استی برخالف اون که زدم زنگ جنی به و کردم قطع رو گوشی

.برداشت  

بزنم؟ زنگ بودی منتظر -  

.اره رلم ولی نه یکی تو منتظر -  

.خندیدیم دو هر  

.بیا توهم کنه درست شیرینی میخواد خاله -  

هستن؟ کیا -  

.مگی خاله و( استیفن مخفف) استی ،( مینا مخفف) مین ،(دنیا مخفف) دنی من -  

.خونم جلو دیگه ساعت نیم -  

:گفتم و خندیدم  
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.بای باش، -  

.بای -  

:گفتم خاله به رو و کردم قطع رو گوشی سریع  

 میان

:گفت شیطنت با بهم زد رو هاش دست دنیا  

.بدم شیرین الکی گاو، استی این به نمیاد دلمکهمن  

.رفتیم اتاقامون داخل سه هر دادیم تکون سری خندیدم،  

.زدم زل سقف به و تخت روی کردم پرت رو خودم بستم، رو در  

.رفتم حموم به برداشتم؛ رو هاملباس رفتم و اومدم خودم به دقیقه چند از بعد  

 آیینه توی. میاورد جا رو حالم آب هایقطره. ایستادم زیرش و کردم باز رو حموم دوش

.کردم نگاه خودم به حموم  

.باسن زیر تا بلند بلوند، و مشکی پایه زده رنگ موهای  

. بودم گرفته رونهدخت که هام ابرو بلند، های مژه با سبز، رنگ کشیده، درشت های چشم

.بود جوش و لکه هیچ بدون و سفید پوستمم نسبتاگوشتی، کوچیک لبای و مانند عملی بینی  

.بود عالی به رو داشتم خوبی اندام  

.بود باربی اش اندام مبینا ولی بود من مثل اش اندام دنیا  

.اومدم بیرون و کردم حموم سریع زد،می غر داشت که مگی خاله صدای با  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

36 

.بافتمشون و کردم خشک رو موهام سشوار با. پوشیدم رو ارکمشلو تاپ  

.اومدم بیرون اتاق از و زدم لبام به لبم برق یه  

.زدندمی حرف هامبل روی بودند نشسته مگس دوتا و خاله همراه و بود اومده هم جنی  

:گفتم سرحالی و شاد صدای با و رفتم سمتشون به  

.اومد مجلستون گل  

:گفت من به رو مینا که خاله یکنار مبل رو نشستم  

!خرزه گل البته  

.آورد در برام زبونی بعد  

:گفتم و دادم جنی به رو نگاهم. دادم تکون سری براش تأسف با و خندیدم  

.داره خبر گفتمی استی  

:گفت داد، تکون سری جنی  

.میگه بهم اینجا که گفت منم به  

.خوردم شتمبردا رو میز روی شکالت بیخیال دادم، باال ایشونه  

.بود استی صد در صد. اومد خونه زنگ صدای کردیم،می بحث داشتیم که جورهمین  

 که نرسید دوم قدم به داخل، اومد قدم یه خوشحال با هم استی. کرد باز براش رو در دنیا

.افتاد زمین روی و گرفت پایی زیر براش دنیا  

.دارم تو برای من یعنی که داوم ابرو چشم دنیا برای و شد بلند استی. خندیدیم همه  
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 خونه بالکن به و برداشتم مخلفات با. شدند درست هاشیرینی که کردیم صحبت یکم

.رفتیم  

:گفتم و برگشتم زدمی حرف مینا با داشت که استی سمت به  

 استی؟

:گفت و سمتم برگشت  

بله؟ -  

بود؟ چی خبرت -  

:گفت و کشید عمیقی نفس استی  

باشی؟ آروم میدی قول  

:داد ادامه که دادم تکون سری  

.بخره رو طرحت خوادمی یکی  

 جورهمین هم بقیه بلکه من، تنها نه. کردممی نگاهش داشتم شده گشاد چشمایو بهت با

.بودند  

...نیستم مجبور دیگه من یعنی  

.شدنمی باورم  

 این و اش بخرت اومده یکی کنم،می کار ماشین طرح روی دارم تمام ساله یک که منی

.خوشبختی آخر نییع  
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.اومدم بیرون فکر از استی حرف با  

.بکنی رو فکرش که ایدیگه هرچیز و بزنی شرکت یه پولش با تونیمی تو لیانا  

.میگه راست استی اهوم: دنیا  

.هست تو برای موقعیت بهترین: مینا  

.میشی هم معروف حتی: جنی  

.بگیر تصمیم بعد بکن رو هات فکر خوب: خاله  

:گفتم و کردم هنگا همشون به  

.گرفتم رو تصمیم من  

:گفتند باهم همه  

 چی؟

:گفتم و خندیدم  

.اش فروشممی  

 آخر تا. کردیم بغل رو دیگه هم شادی جیغ صدای با بعد شدن، ساکت همه ایلحظه برای

.بود خوبی خیلی شب. خوردیممی رو خاله خوشمزه هایشیرینی و خندیدممی داشتیم شب  

.رقتیم اتاقامون داخل همگی و کرد مرتب رو آشپزخونه خاله تیاس و جنی رفتن از بعد  
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 عوض حوصله و بودند خوب کردم لباسام به نگاهی تخت، روی کردم پرت رو خودم

 چیزی یه به که دادم تکون یکم رو دستم که المپ مونهمی فقط. نداشتم رو کردنشون

.استدنی دمپایی فهمیدم که زدم دست جسم اون به یکم. کرد برخورد  

 هم من. شد خاموش و سوخت المپ المپ، سمت کردم پرت محکم رو دمپایی خندیدم

.رفتم فرو خیال و فکر توی  

 خاله برای بزنم، شرکت تونممی وقت اون. قیمتشه میلیارد یک تقریبا بخرند، رو طرحم اگر

 ناال تا که دیگه چیز هزاران و کنیم عوض رو خونمون بخریم، فروشی شیرینی مغازه

.خوردیممی رو حسرتشون  

.بزنند گولم آرتام امثال هایآدم که شمنمی ضعیف هم دیگه  

.برد خوابم هاخیال و فکر این با  

 

《آرتام》  

 

 هنوز بدونه که گذاشتم پست یه براش پیجم توی اومد که لیانا دیشب. بود گذشته روز سه

.دارم دوستش هم  

 خونه سمت میرم دارم ماشینم سوار االن. دکر پا به جنجالی و دید رو پست آنا که بماند

.بگه خوادمی چی آنا دوباره ببینم تا رادمین، عمو  
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. کردم مرتب رو لباسم یقه شدم، پیاده. بردم حیاط داخل رو ماشین. رسیدم دقیقه ده از بعد

.شدم رو به رو لیاد با نفر اولین که کردم باز رو خونه در کردم، طی رو خونه تا حیاط طول  

 مثل لیاد. بوده لیانا اسمش شده گم که داشت هم دختر یه البته. بود رادمین عمو پسر اد،لی

.مونهمی برادرم  

. کردندمی بحث و هامبل روی بودند نشسته که اونا سمت رفتیم کردیم، بغل رو دیگه هم

.بود نشسته اینفره تک مبل روی هم خان آشور  

:گفت بهم رو ایدا مامان همه از اول. شد جلب ما هب همه توجه که نشستیم مبل روی لیاد منو  

کنم؟می دق دستت از نگفتی آرتام؟ بودی کجا  

.بودم نگرانم و داشتم دوستش همه از بیشتر که زدم مامانم به لبخندی  

.داشتم کار  

:اومد آنا نحس صدای که کرد بهم مرموزی نگاه مامان  

عزیزم؟ بود چی کارت  

:شد بلند آنا بابای هادی، صدای باراین. دادم ور جوابش نه و کردم نگاهش نه  

.بده رو جوابش پس آرتام، نامزدت آنا  

:گفتم و سمتش برگشتم  

!اجباری نامزد  

:گفت و شد بلند بود، شده عصبی که هادی  
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...خی دیگه بهت نمیگم هیچی میدی، انجام دخترم با داری دوست که رفتاری هر  

:گفت معج به رو و پرید حرفش وسط رادمین عمو  

 مجبورش چرا نیست ازدواج این به دلش آرتام وقتی گفتم اول همون من -

.شده نابود یکیشون بینیدمی کنید؟آخرشمی  

نشدم؟ نابود االن کنیدتامی فکر -  

:گفت خان آشور که بزن حرفی خواست و کرد بهم مهربونی گرم نگاه رادمین عمو  

.باشه امنیت در تا بمونه، آرتام نامزد باید خطره در آنا جون وقتی تا  

کیه؟ دختره اون گذاشتی، که پستی اون و  

:گفتم ترسی هیچ بدون و شدم خیره چشماش توی  

.عشقم  

:گفت گریه حالت با آنا  

اس؟دیگه یکی عشقم میگی خودم جلوی تو بعد نامزدتم دارم، دوستت من  

:گفتم اعصبانیت با و شدم بلند جام از  

 این کنی فکر که اونی از تر زود منی، بدبختی عامل تو باش؟ هداشت دوستم بیا گفتم من مگه

.زنممی بهم رو نامزدی  

:گفت جدیت با آشورخان باراین  

.آرتام بشین  
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:گفت تیکه با سامیار که کشیدم عمیق نفس یه نشستم،  

.بعضیاست حرف حرف، االن  

:گفتمن به رو و کرد بهش بدی نگاهی آشورخان  

 که اونی معلوم کجا از. بودند سادگی همین از که نبودند عاشقی و عشق با که هاازدواج همه

!باشه؟ نشدهنزدیک بهت پول خاطر به عاشقشی، االن تو  

:گفتم و زدم داری صدا پوزخند  

 برای فقط. بگیر شارژ برام نگفت حتی بودیم باهم ماه7گرفت،می ازم که بود پول به اگه

 حساب خودش و ذاشتنمی اونم که کردممی ابحس بیرون رفتیم می وقتایی که بود غیرتم

.خودت برای پولت گفتمی کرد،می  

 

:گفت همه به رو آیدا مامان سکوت، لحظه چند از بعد. کردندمی نگاه بهم تعجب با همه  

.کنید تموم رو چیز همه پس بکشند، اعذاب دو هر خوامنمی. نیست آنا پیش پسرم دل  

:گفت مامانم به رو بود، آنا مامان که تارا خاله باراین  

...می حاال دخترمه روی پسرت اسم! رفاقت؟ رسم اینه آیدا، که واقعا  

..راستی. نیست دیگه هم روی هم اسمشون. ایدیگه چیز نه شده نشون نه: متین بابا  

:داد ادامه کرد نگاه من به اون که بابا سمت برگشتن همه  

.شهبا ما خانواده از عضوی دختره این ممکنه حتی  
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!گرفتم رو بابا منظور خوب  

:اشورخان  

!چی؟-  

...ق زود ای،ساده دختر لیانا بعدشم باشه، ساده مسئله یه شاید بابا -  

.بودم شکسته رو قلبش خودمم چون بدم رو ادامش نتونستم رسیدم که اینجا به  

:بابا  

چی؟ زود-  

:زدم لب آروم و انداختم پایین رو سرم  

 هیچی

.خورد زنگ گوشیم که بزنه حرف خواست خان آشور  

:دادم جواب. بود ایلیا که کردم بهش نگاهی  

 بله؟

:گفت عصبانیت و کالفگی با ایلیا  

.فرانسه بیا پاشو  

.کردندمی نگاه منو داشتن همه که کردم بهشون نگاهی  

چرا؟ -  

.رفت کشید باال رو چیز همه رنجبری، آقای معاون، -  
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.شدم بلند مبل روی از  

گفتی؟ چی -  

!شدیم بدبخت رفت، کشید باال یگمم -  

.کشیدم عمیقی نفس و کردم بسته و باز رو چشمام  

.فرانسه میام پرواز اولین  

.کردم قطع رو گوشی و ندادم بهش ایدیگه حرف هیچ اجازه  

:گفتم لیاد به رو میکرد نگاهم کنجکاوی با همه  

بگیری؟ برام تونیمی بلیط یه داداش  

:لیاد  

دیگه؟ فرانسه-  

.برداشتم رو کتم و دادم ونتک سری  

.کنممی خبرت باشه،: لیاد  

 خونه سمت به و شدم ماشین سوار کسی، به توجه بدون. زدم بهش رنگی کم لبخند

.کردم حرکت مجردیم  

《لیانا》  

 

 مامان؟

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

45 

:گفت کرد،می نگاه بهم خیره داشت مهربونی لبخند با که زنی  

.مامانتم دلم، عزیزم اره  

:گفتم مشکیش های چشم هب خیرهزدم بهش لبخندی  

دنبالم؟ نیومدی چرا بودی؟ کجا -  

.نبودی تو ولی اومدم -  

.بگیرم رو دستش خواستم سمتم، کرد دراز رو دستش  

. بشم آروم یکم تا بستم رو چشمام لحظه چند کردم باز رو چشمام صورتم شدن خیس با

.نبود واقعیت بودم، دیده خواب من  

!بود آشنا برام چشماش درچق بود؟ چی دیدم که خوابی معنی  

.کردم نگاه مینا به صورتم جلوی دستی دادن تکون با  

 

《آسمین》  

!بود آرام شبیه خیلی. کردمی نگاه رو من سبزش هایچشم با دختری  

:گفت دختره  

 مامان؟

.زدم بهش ایمادرانه لبخند. بود لیانا دخترم دختر، این پس  

.مامانتم دلم، عزیز اره  
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.شد چشمام خیره و زد بهم خوشگلی لبخند  

دنبالم؟ نیومدی چرا بودی؟ کجا -  

.نبودی تو ولیاومدم -  

 خورد چشمم که کرد دراز رو دستش درازکردم سمتش رو دستم. شد تر رنگ پر لبخندش

.بود شده سیاه که انگشتش لبه به  

.پریدم خواب از و زدم فریادی. چشمام جلوی اومد یکی یکهو  

چی؟ یعنی این خوابم؟ به بود اومده لیانا؟ دخترم؟  

!جوریاین نه ولی بودم دیده رو دخترم خواب سال هیجده این توی  

.اومدم خودم به رادمین آلود خواب صدای با  

دیدی؟ خواب  

:گفتم و گذاشتم رادمین یسینه روی رو سرم  

.رادمین بود خودش لیانا،. سبزش چشمای همون با خودش، خوده اره،  

.کردمی نگاه منو داشت زده بهت رادمین  

:گفت رادمین  

!شهنمی باورم -  

.منم -  

.کردممی فکر لیانادخترم، به داشتم رو شب تموم  
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《آرتام》  

 

چی؟ یعنی  

:گفت لیاد  

.بگیرم بلیط نذاشت آشورخان نذاشت،  

.شد بلند هم لیاد که شدم بلند مبل روی از  

.کنی صبر باید -  

زندان؟ برم که کنم صبر -  

 بهش نگاهی خورد، زنگ گوشیش که بزنه حرف خواست و شیدک صورتش به دستی لیاد

.کرد  

.آیساست  

:انداختم باال ابرو یه  

.بده رو جوابش  

.گذاشت اسپیکر روی و داد جواب رو گوشی  

:گفت بود، داخلش ترس که صدایی با آیسا  

کجایی؟ -  
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.بیرون -  

کجاست؟ آرتام -  

.کنارم -  

.خونه بیاین سریع شما -  

چرا؟ -  

.نبیای فقط -  

شده؟ چی یعنی که کرد بهم نگاهی. کرد قطع رو گوشی بعد  

.افتادیم راه خونشون سمت به لیاد با و دادم باال ایشونه  

.رسیدیم دقیقه بیست از بعد  

.رفتیم خونه داخل به. کرد پارک حیاط داخل رو ماشین و کرد باز ریموت با رو لیاددر  

.نبود روشن المپی هیچ. کردیم باز رو در  

...سخرم  

.بود تولدم امشب که شدم متوجه تازه خوندن که تولد تولد و هاالمپ شدن روشن با  

:گفت و خندید کنارم لیاد  

!بودم باهات که من نه تولدته فهمیدی تو نه  

:گفت عشوه و ناز با کرد، بغلم اومد سریع آنا که دادم تکون سری گنگ  

!عشقم مبارک تولدت  
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.انداخت پایین رو سرش شد، ناراحت برخوردم از کردم، جداش خودم از چندش با  

:گفت و سمتم اومد آیسا  

.مبارک تولدت  

 و خواهر یه مثل همیشه بودش آرشام عمو و آرام خاله دختر آیسا زدم، بهش لبخندی

.کردیممی برخورد برادر  

.مرسی  

:گفت و خندید  

کردی؟ کیف  

:گفت لیاد بار این  

!بگیری مرض  

:گفت و کشید گرفت رو بازوم سمتم اومد نماما که خندید بلند آیسا  

.بشینه پسرم بذارین  

:گفت و گرفت رو دستم. نشست کنارم هم خودش مبل روی بشینم، که کرد مجبور رو من  

.شدی ساله شش و بیست که خوشحالم  

:گفت و کلم پس زد اومد آرشام. بوسیدم رو آیدا مامان پیشونی  

!لوسی وت نه، گینمی کردید لوس این میگم وقتی  

.اومد متین بابا بار این که بوسید رو آرشام لپ شد بلند خندید، مامان  
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.زن نکنه درد دستت! رفتی کردی فراموش که منو دیگه، بله: بابا  

.اومدند اینا عمو و هابچه. خندیدم نفرمون چهار هر  

:گفت جانان که خوردیممی ژله داشتیم بودیم جمع هم دور  

کنیم؟ بازی حقیقت جرئت  

.کردند موافقت همه  

:گفت و گذاشت وسط آورد خالی بطری یه رفت شد بلند سامیار  

.جواب اخرش سوال، سرش  

.داد حرکت رو بطری  

.رهام عمو به آخرش و بود رادمین عمو به سرش  

.خندیدم همه که کرد رهام عمو به مرموزی نگاه رادمین، عمو  

!خب خب،: رادمین عمد  

:گفت گریه حالت با رهام عمو  

.دارم گناه رادمین، خدا رو وت  

.خندیدیم دوباره  

حقیقت؟ جرائت، -  

.حقیقت -  

!داری؟ دوست همه از بیشتر رو کی اوم، خب، -  
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!سورنا چیه، جوابش معلوم خب-  

.کرد نگاه رو رهام عمو عشق با هم سورنا خاله گفتند، واو همه  

.افتاد آسمین لهخا به تهش و آیدا مامان به سرش چرخوند، رو بطری دوباره سامیار  

:گفت ایمقدمه هیچ بدون آیدا مامان  

حقیقت؟ یا جرئت -  

.حقیقت -  

خودتی؟ توی امروز همش چرا -  

.انداخت پایین رو سرش و کشید آهی سمین، خاله  

 هایچشم همون با بود، زنده. داشت فرق هامخواب همه با دیدم، رو لیانا خواب دیشب

!کردمی نگاهم جنگلیش  

:سمتم اومد شد بلند عصبی بابا که بزنه حرفی خواست مامان  

!بده رو گوشیت -  

بله؟ -  

.بده -  

چرا؟ -  

.لیاناست خود میدونی خوب خودت نرو، من اعصاب روی آرتام -  

...که ترسیدممی ترسیدم،می ولی. داشتم باورش خودم حتی گفت،می درست بابا  
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:گفت و شد بلند جاش از آسمین خاله  

نگفتی؟ چرا! کجاست؟ دخترم یدونیم تو خاله! ارتام  

 من به رو و شد بلند آشورخان باراین که. انداختم پایین روسرم بدم، کهنداشتم جوابی هیج

:گفت عصبانیت با  

...دختر عاشقشی تو که اونی نکنه  

.نشست مبل روی گرفت، رو صورتش دست با و بزنه رو حرفش نتونست  

لیاناست؟ همون اون دونیدمی کجا از  

:اباب  

.فهمیمی خودتم بعد بده رو عکس تو نکن اذیت آرتام  

.کرد وصل بهش رو گوشی و آورد رو رادمین عمو لبتاب بابا،. دادم بهش رو گوشی ناچار  

.«زندگی» بودم نوشته که ایپوشه به رسید تا گشت هاپوشه توی کمی  

.شدند نمایان لیانا هایعکس و کرد باز رو پوشه  

.رسید لیانا و من خندون عکس به تا داد نشون همه به رو هاعکس یکییکی  

.کردممی عکس نگاه داشتم بغض با  

!بزنم؟ گیتار من و بخونه آهنگ برام لیانا تولدم، روز بود قرار که نبود یادم چرا  

 ناز با! بخندونه؟ منو که نیست تولدم شب شادیم خوشحالیم، باعث که رفته یادم چرا

!چرا؟. ببره رویا توی خودش با رو من و بزنه حرف هامبا داشت خودش که ایعشوه  
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.اومدم خودم به هادی باصدای  

.یارش با البته دیدیم، رو شازده لبخند خداروشکر  

.شد بلند سورنا خاله و مامان حسین یا صدای که کردم بهش نگاهی نیم  

سمت برگشتیم همه  

 و کرددرست قند آب لیوان یه رفت آیسا. زمین روی بود افتاده حالبی که آسمین خاله

.داد آسمین خاله دست به آورد  

:گفت همه به رو آشورخان شد، بهتر آسمین خاله حال که دقیقه چند از بعد  

!دختره دنبال بریم باید  

.نموند دور همه چشم از که زدم آشورخان به پوزخندی  

 سه از بعد. کردمی ربهت رو حالم خبراش با اون. گرفتم رو ایلیا شماره و برداشتم رو گوشیم

:گفت و برداشت رو گوشی بوق  

 ها؟

.کردندمی نگاه منو داشتن که انداختم همه به نگاهی  

...ام لیانا  

:گفت و حرفم وسط پرید  

!باال خیلی اونم خریدند، رو لیانا ماشین طرح  

:گفتم و دادم دستم اون به رو گوشی  
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!شهنمی باورم! واقعا؟ -  

.دختر این داره مخ -  

...چون داره که معلوم کثافت بخ -  

 غمگینی لحن با خندش از بعد خندید، گوشی پشت از ایلیا. بزنم روحرفم بقیه نتونستم

:گفت  

 توی پیش دقیقه ده همین حتی بود، عاشقت خیلی سوزه،می حالش به خیلی دلم آرتام

!کردمی گریه داشت خیابونا  

.نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم  

!میشه؟ چی لیانا تکلیف ولی نداری دوستش شدی، جبورم دونممی  

.انداختم کردند،می نگاه رو من داشتند که همه به نگاه یه کالفه  

.بشه بود قرار که همونی  

 قانون این بشه، دیگران مال نباید منه مال که چیزی بودم، خودخواه بچگی همون از من

.منه  

《لیانا》  

 

.کردممی نگاه خوردمی رو شکالتش داشت که دختری به بغض، با  

.بزنه گیتار و بخونه داره، دوستش که کسی با بود رویاش که شبی بود، آرتام تولد امشب  
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.زدم خوردم، رو هاشحرف گول که خودم به دلم توی پوزخندی  

 ولی. کرد می بزرگ نیازی هیچ بدون محبت با منو طاهر، پدرخوندم بودم، بچه وقتی از

.کنم پیدا رو واقعیم مادر پدر داشتم آرزو شههمی بودم، تنها همیشه  

.شدم نابود خوردم عشقی شکست سالگی هیجده توی که منی  

.کنم روشن قلبم با رو تکلیفم باید  

.کرد می تابیبی و قراری بی براش، هنوزم که قلبی  

.شدم خیره سفیدم اسپرت هایکفش نوک به و انداختم پایین رو سرم  

 جلوی کرد،می حمله دختر یه به که گرگی صحنه یکهو که کردم بسته بازو رو چشمام

.اومد چشمام  

کمک و کشیدمی جیغ دختر کرد، فرو دختر بدن به باال از رو هاشچنگال گرگ  

!کمک یه از دریغ اما خواست،می  

 کمک و کرده فرو بدنم توی رو هاش چنگال گرگ که کسی. شدم دختر اون مثل هم من

!تنهام نیست؛تنهای کسهیچ. نیست کسی اما خوام،می  

 

!بزنه صدمه بهت که هست یکی بازم باشی، هم جنگل شیر اگه حتی  

 بهش من،دیگه. شده تموم چیز همه دیگه که کنم فکر تونممی فقط االن دونم،می خوب

 ایلحظه تا زنممی بالبال براش بازم کنم، فکر یا رفتار من هرچجور نه، ولی. کنمنمی فکر

!ببینم رو شبش رنگ به هایچشم  
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.شدم بلند نیمکت روی از و کشیدم آهی  

.رفت بین از احساساتی لیانای اون نه،.اومد وجود به دیگه لیانای نیمکت، همین جا، همین  

 

) کور ماری پرو دانشگاه اول ربته و مکانیک مهندس راد، لیانا من، حاال Pierre et Marie 

Curie » المبرگینی شرکت صاحب االن و(  L. » 

 

!جدیده لیانای شروع این  

 

بعد ماه هشت***  

 

!دیگه بیاید کنم، برسرتون خاک: مینا  

:گفت پوشیدمی رو هاشکفش که همینجور دنیا،  

.نزن غر تو اومدیم  

.رفتم مینا کنار به و برداشتم کفشی جا روی از رو گوشیم بستم، رو کفشم بندهای  

. ساختم اینو کردم، تاسیس رو شرکت وقتی که مالمبرگینی سمت رفتیم باهم و اومد هم دنیا

.کردم حرکتو شدیم سوار  

.بزار هم آهنگ یه خب،: دنیا  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

57 

!گفتی گل: مینا  

lost in lstanbul آهنگ گذاشت، فیلم حالت به برداشت رو گوشیش مینا . گذاشت رو 

.گرفتن فیلم و باهاش خونی هم به کردیم شروع ماهم  

 

"Standing in the heavy rain 

 

 

ام ایستاده سنگین بارون توی  

 

I was someone I was not 

 

نبودم…بودم کسی یه من  

 

Freezing cold, I follow 

 

یخبندون و سرما این توی  

 

Love is like an arrow 
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بادم دنبال به تیر مثل  

 

It will lead me to you 

 

تو سمت کنه هدایتم تا  

 

I’m lost in Istanbul 

 

ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

ام شده گم استانبول توی من  
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《لیانا》  

 

Walking down the crowded streets 

 

میرم راه شلوغ خیابونهای این توی دارم  

 

I’m about to lose my mind 

 

میدم دست از عقلمو دارم دیگه  

 

City lights are drowned in darkness 

 

ان شده غرق تاریکی توی شهر چراغهای  

 

Your love is all I want 

 

میخوام که چیزیه تنها تو عشقِ  
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Freezing cold, I follow 

 

یخبندون و سرما این توی  

 

Love is like an arrow 

 

بادم دنبال به تیر مثل  

 

It will lead me to you 

 

تو سمت کنه هدایتم تا  

 

Freezing cold, I follow 

 

یخبندون و سرما این توی  

 

Love is like an arrow 
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بادم دنبال به تیر مثل  

 

It will lead me to you 

 

تو سمت کنه هدایتم تا  

 

I’m lost in Istanbul 

 

ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

ام شده گم استانبول توی من  
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Try to find you now 

 

کنم پیدات میکنم سعی دارم  

 

Lost in Istanbul I’m here for you, I’m down 

 

.گرفته دلم اینجام تو بخاطر من ام، شده گم استانبول توی  

 

Can you heal my wounds? 

 

باشی؟ زخمهام مرحم میتونی تو  

 

Lost in Istanbul, I just cannot be found 

 

.کنه پیدام نمیتونه هیچکس ام، شده گم استانبول توی  

 

I’m lost in Istanbul 
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.ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

.ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

.ام شده گم استانبول توی من  

 

I’m lost in Istanbul 

 

.ام شده گم لاستانبو توی من  

lost in lstanbul آهنگ) Brianna از  )"  

:گفتدنیا خندیدند بین خندیدند، به کردیم شروع هادیوونه مثل آهنگ شدن تموم از بعد  

بگیریم؟ عکس بریم چیه نظرتون -  

بریم -  
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:گفت هم مینا  

.ندارم خوب عکس منم بریم، -  

!دیگه هیچ یعنی نداری، عکس تو -  

.کردیم خونی هم و دادیم گوش بعدی نگآه به خندیدیم هممون  

 مگس دوتا اون با. کردم پارک رو ماشین. رسیدیم دنیا عکاسی به دقیقه، پانزده از بعد

.رفتیم داخل به شیک خیلی  

.داشت عکاسی و نقاشی به زیادی عالقه بچگی از بود، خونده عکاسی دنیا  

 فروشگاه یه مگی خاله برای و شد بهتر مونمالی وضع کردیم، تاسیس منو شرکت هم وقتی

.هست فروشی شیرینی هایفروشگاه بهترین از یکی االن و خریدم فروشی شیرینی  

 و خرید واحد یه بود، تجاری که آپارتمانی توی هم دنیا. کنهمی کار بیمارستان توی میناهم

.کنندمی کمکم مهران و استی جنی، البته و هستم شرکتم توی هم بنده. کرد عکاسیش  

 پسر کردم می فکر اوایل. کرد کمک بهم خیلی مهران نداشتم خوبی حال که وقته چند ینا

...من مثل اونم. خوبیه پسر هم خیلی فهمیدم بعد ولی نیست خوبی  

 بهش و اومدم فکربیرون از دنیا صدای با. بیاد اسمش هم فکرم توی حتی خواستمنمی

.دوختم چشم  

پروف؟ بزاریم ،بگیریم نفر سه عکس چیه نظرتون میگم  

:گفت من به خطاب مینا که دادم تکون سری  

اللی؟ -  
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.ندارم حوصله گمشو، -  

.داخل کشید خودش دنبال گرفت رو دومون هر دست دنیا  

.شکست دستم کن، ولم -  

.شکنهنمی نباش نگران -  

:مینا  

.شکنهچرامی نکنی، ول رو دستمون اگه خو-  

.خورد زنگ من تلفن که بده جواب خواست دنیا  

:گفتم دوتا اون به رو و کردم ناشناس شماره به نگاهی نیم  

.ناشناسه شماره  

:دنیا  

.نده جواب-  

:مینا  

.کن بالکش بود مزاحم اگه ولی بده جواب-  

.ترسممی -  

 شوگم. زدهزنگ رلش که است، ساله چهارده دختر اینکه مثل ترسم،می میگه طوری: مینا

.بده جواب  

.دادم جواب رو گوشی کردم پوفی  
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 بله؟

.بکشم نفس رفت یادم لحظه یه بود خط پشت که کسی هاینفس شنیدن با  

:ارتام  

سالم-  

:گفتم باشه تفاوتبی و سرد کردممی سعی که صدایی با کشیدم عمیقی نفس  

امیریان؟ آقا زدین زنگ چرا  

.بود گرفته خندم خودممکه کردم تاکید طوری رو امیریان  

.لیانا ببینمت باید-  

.شدم عصبی کهوی  

.ببینم رو شما که بینمنمی دلیلی هیچ من امیریان، آقای  

:اومد گوشی پشت از خانم، یه صدای یکهو  

.بزنم حرف باهاش خودم تامن به بده آرتام  

!شنیدم؟ کجا رو این من بود، آشنا اندازه از بیش صداش  

.لحظه یه خاله باشه: آرتام  

:داد ادامه من به خطاب بعد  

.پنج ساعت شگیهمی کافه  

.پیچید گوشم توی بوق صدای بزنم حرف خواستم تا  
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.شدم خیره بهش و اوردم پایین رو گوشی  

!افتاده من یاد که کرده ولش نامزدش حتما! ببینه؟ رو من خوادمی سال یک بعد آرتام چرا  

.بودم احمق چه قبال که زدم خودم به پوزخندی  

.شنیدم جا یه مطمئنم بود؛ آشنا خیلی صداش خانومه، اون ولی  

 بودنگاه رومروبه که دنیا به اومدم بیرون فکر از خورد،می تکون صورتم جلوی که دستی با

:گفتم و کردم  

ها؟ -  

!بود؟ کی -  

.آرتام -  

.کردمی نگاه رو من داشت بودند، نعلبکی اندازه که هاییچشم با دنیا  

:مینا  

دادی؟ رو جوابش چرا -  

!بده جواب گفتی خودت -  

!تو و خودم برسر خاک -  

:دنیا  

گفت؟می چی -  

.ببینتم خواد می -  
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:دنیا  

بری؟ خوایمی-  

:مینا  

.بشه ضایع بوفالو اون تا بری نباید تو لیا،  

:گفتم و دادم تکون رو سرم  

.ولی دونمنمی هیچی دونم،می  

:دادم ادامه و کردم هردوشون به نگاهه  

اوم، گوشی پشت از زنی صدای  

:پرید حرفم وسط مینا  

.بوده نامزدش حتما عنتر، -  

.بود آشنا برام خیلی صدا، این بعدشم خاله، گفت بهش آرتام -  

:دنیا  

.کرده گل کاراگاهیم فاز من  

:مینا  

!منم -  

.فضولیم من -  

:گفت و داد تکون هوا توی رو دستش دنیا که کردیم هم به نگاهی  
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!میشه چه میزنی، هم تیپ بهترین. قرار سر میری تو  

 پاساژحرکت سمت وبه شدیم ماشین سوار اومدیم، بیرون عکاسی از. خندیدم مینا ومن

.کردیم  

 دم که چیزی هر هم مگس تا دو اون. نکردم انتخاب چیزی ولی گشتیم، رو پاساژ کل

.خریدند رو بود دستشون  

 ایقهوه شومیز یه به چشمم که زدممی دید رو سوم طبقه های مغازه داشتم که جورهمین

.خورد بود، ویترین توی که رنگ  

《آرتام》  

 

 از درسته. ریخت هم به آنا و من نامزدی پیش، ماه یک. گذشت خوردن آب مثل ماه هشت

.کرد رو کار این ممنونم ازش ولی ندارم، خوشی دل آشورخان  

. بود نظرم تحت قبل مثل و بشه نزدیک لیانا به خاندان از کسی نذاشتم ماه، هشت این توی

.خوردم حرص کارهاش عضیب از چقدرم  

.ساخت رو ماشینش و رسید آرزوهاش به که خوشحالم خیلی کل در ولی،  

.کردم نگاه آیدا مامان به و بیرون اومدم فکر از شد، گذاشته پام روی که دستی با  

.بهتره بیایم ما میگم بازم -  

.بیاید شماها بعد میگم بهش خودم من، مامان -  

:گفت و داد تکون سری مامان  
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!زنیمی رو خودت حرف باز تو گیم،می ما چی هر  

:گفتم خوشحالی با و زدم بهش نمایی دندون لبخند  

!آیدا؟ مامان  

.شد خیره بهم و کرد ریز رو هاشچشم مامان  

!کنه رحم خدا  

.خندیدم  

.بپوشم چی بگی بهم خوام می نه،  

:گفت و خندید مامان  

بپوشی؟ چی دونینمی که دختری مگه  

.شدم بلند جام از دادم، تکون نه عنوان به سری خندیدم  

.اومدند باهام هم خاندان کل لیانا، دنبال فرانسه میام گفتم وقتی  

 شلوار و سفید پیراهن به اشارش، انگشت با و زد بشکنی مامان که کردم باز رو کمد در

.کرد اشاره کنارش مشکی  

!مامان داری سلیقه که میاد خوشم  

.کرد ایخنده تک مامان  

.گرفتمنمی رو بابات نداشتم سلیقه اگه  

.کنم عوض رو هاملباس من تا رفت بیرون اتاق از مامان،. خندیدیم دوهر  
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《لیانا》  

 

.دیدم آینه توی رو خودم دیگه بار یه  

 شلوار و ایقهوه شومیز با گذاشتم، کج رو جلوش و بودم گذاشته باز رو دارم حالت موهای

.بودم عالی زدم، هم صورتی رژ یه ایقهوه های کفش کرمی، تفنگی لوله  

.اومدم بیرون اتاق از برداشتم رو ماشین سویچ و گوشی  

گفتم بلندی صدایی با خوردند، می کاکائو داشتند خونه آشپز توی مگس دوتا اون  

.کنید دعا برام رفتم، من  

:مینا  

!کنی؟ زایمان بری خوایمی مگه  

 خونه از. دادم تکون براشون تأسف، عنوان به سری. خندیدند به کردند شروع هردو بعد

.دادم گاز بود، پاتوقمون زمانی یه که ایکافه سمت. شدم ماشینم سوار و اومدم بیرون  

. داشتم استرس کمی. شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین. رسیدم دقیقه، پانزده از بعد

.افتهبی اتفاقی قراره گفتمی دلم ته چیزی  

.دادم نشون سرد رو خودم تونستم، که جایی تا کشیدم عمیقی نفس  

.دیدم همیشگی میز همون روی رو آرتام که رفتم، کافه داخل  
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.شد خیره چشمام به و گرفت باال رو سرش. نشستم صندلی رو و رفتم سمتش به  

 که هاییچشم و خیانتش وفاییش،بی برای بود؛ شده تنگ براش دلم چقدر فهمیدم تازه

.شدمی صهخال توش دنیام تمام  

:گفتم سردی صدای با و انداختم پایین رو سرم  

اینجا؟ بیام گفتی چرا خب، -  

.سالم -  

چیه؟ کارت -  

.سالم -  

کارت؟ -  

.سالم -  

:گفتم اروم، اما عصبانیت با شدم، کفری  

.دارم عجله بگو، رو کارت. سالم مرض -  

.سالم اول -  

:کردم نگاهش چپچپ  

علیک -  

خوبی؟ -  

:کرد عوض رو حرفش که رفتم هشب توپی غره چشم  
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خوری؟می چی  

!نیومدم خوردن برای  

:گفت بیاد، کرد اشاره گارسون به دستش با که جورهمین آرتام،  

.نخوری که شهنمی  

:گفت و اومد گارسون  

دارین؟ میل چی  

.شکالتی کیک و قهوه دوتا: ارتام  

.زدممی زمین به رو پاهام رفتارش، این از عصبی  

 لیانا؟

:داد ادامه که کردم گاهشن سرد  

.بدم توضیح بهت باید -  

بدی؟ توضیح رو چی -  

.رفتم خبربی یکهو، اینکه -  

:گفتم کنایه با و زدم پوزخندی  

.کنید حال و عشق نامزدتون با رفتی شما! دیگه خوادنمی توضیح وا،  

.کردمی نگاه بهم بهت با. زدم هم لبخند یه  

:اومد صداش لحظه چند از بعد  
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دونی؟می کجا از تو  

.انداختم باال ابرو یه  

!بگه بهم بودی گفته ایلیا به خودت  

:گفت جدی خیلی و کشید موهاش توی دستی شد، متعجب بیشتر آرتام  

 دوست هنوز من لیانا. کردی فراموش رو من که کنیمی رفتار طوری داری االن دونممی

...دا  

:پریدم حرفش وسط  

...بعدشم کن، فراموش توهم کردم فراموش رو چیز همه من  

:دادم ادامه هاشچشم به خیره کردم مکث یکم  

.دارم دوست بگی دیگه دختر یه به که نیست خوب داری، نامزدی تو  

 آروم زد،می موج اون در عصبانیت که صدایی با. شد قرمز آرتام صورت ولی چرا دونمنمی

:گفت  

!فهمی؟نمی چرا رفتم، که بودم مجبور  

.خندیدم  

میگی؟ من به اچر خب -  

!ندارم اعصاب لیانا، -  

.زدم بهش پوزخندی  
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!چه من به باش، نداشته خب  

.آورد هاروکیک و قهوه گارسون موقع همون کردکه بهم ایکالفه نگاه آرتام  

.کردم نگاه زد،می چشمک بهم داشت که شکالتی کیک به و انداختم پایین رو سرم  

:وجدان  

.بخور -  

.هشمی پرو جوریاین نه -  

!شکالتیه کیک سرت، بر خاک -  

!نه بازم ولی باشه خو -  

.نکن ناز بخور بشین مفته بیشعور، -  

.کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم آرتام حرف با  

!بخور داری، دوست رو شکالتی کیک هنوز که دونممی  

.دادم تمایل جلو به یکم رو کیک بشقاب  

!ممنون نه، -  

.نکن لج -  

.شد خیره هامچشم به نگاهم، بیخیال اون که کردم نگاهش چپچپ  

.برگشتم سمتش به. شدممی اذیت خیرش، نگاه از  

 چیه؟
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:گفت خوشگلی لبخند با آرتام  

.بود شده تنگ برات دلم  

:گفتم سریع که بود تنگ دلم منم بگم که کردم باز دهن  

.برم خواممی دارم، عجله شد، تموم هاتپرت چرت اگه -  

شدی؟ جوریاین چرا لیانا، -  

شدم؟ چجوری -  

...هم دارم دلیل هم هامحرف تکتک برای ولی کردم، بد دونممی -  

.پریدم حرفش وسط و شدم بلند صندلی روی از  

.سرت تو بخوره دلیلت  

:گفت ایمزه با حالت با و خندید آرتام  

!عژیژم نخور حرص  

.دماوم بیرون کافه از و زدم سرش توی رو کوچیکم دستی کیف حرص، با  

 با که برگشتم سریع. گرفت رو بازوم پشت از یکی رفتم،می ماشینم سمت به که جورهمین

.شدم روبهرو آرتام خندون چهره  

!خنده؟ می داره چرا این! کردم تعجب  

.دادم تکون چیه عنوان به رو سرم و باال دادم رو ابرو یه  

.بزنیم حرف باید کن صبر لیانا  
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:گفتم کشیدممی بیرون تشدس از رو دستم که جورهمین  

.ندارم رو تو گفتن پرت و چرت حوصله من  

.گرفت رو بازوم ترمحکم آرتام،  

.بشنوی باید  

:ایستادم صاف  

!بگو خب -  

.بدی تست میخوام ازت لیانا -  

:گفتم لحظه چند از بعد کردم نگاهش گنگ  

...با کردی کاری بودم زنت وقتی مگه چی؟ تست  

.نگفتم رو حرفم یهبق آرتام خندیدن صدای با  

خندی؟می چرا چیه؟  

:گفت خندیدمی که جورهمین  

.منحرف  

.بردم بز این جلوی دستیدستی رو خودم آبروی برسرم، عالم خاک  

.رو خودت کن جمع  

:گفت جدی خیلی خورد، رو خندش بقیه آرتام  

دزدیدن؟ رو دخترش رادمینم، عمو گفتم یادته  
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.داد امهاد که دادم تکون بله عنوان به سری  

.تویی دختر اون کنمفکر  

چی؟ -  

...هم تو شاید لیانا -  

:پریدم حرفش وسط و زدم پوزخندی  

.سرت به زده سال یک این توی -  

...بد آزمایش اگه فکره، که گفتم -  

:زدم داد هستیم کجا و موقعیت فهمیدن بدون  

.کنمنمی باور رو هاتپرتوچرت من  

:آرتام  

...دختر واقعا تا بدی آزمایش باید تو ولی-  

 حرکت شرکت سمت به و شدم ماشین سوار ببینم، رو آرتام اینکه برای برگشتن بدون

.کردم  

 کنم فراموشش کردم، تالشی هر که مردی دیدن برای شدمی کنده جاش از داشت قلبم

!دارم دوستش عاشقشم، که زننمی فریاد توانم همه که مردی. نشد ولی  

.دلخورم خیلی ازش فقط. نشد ازش، باشم داشته نفرت کردم سعی هرچقدر  

.موندن نه رفتن، مرد.بود مرد  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

79 

 

《کل دانای》  

 

 را هست خوشحال و راحت سبزش چشم عشق اینکه فکر با تمام، سال یک که پسری

 دختر عشقش، دیدن با چون بود، روزی هر از بهتر حالش. دید را او حال بود، گذرانده

.بود گرفته انرژی رویاهایش  

 استرس آرتام، آخر حرف خاطر به. متفاوت کمی ولی دارد را پسر حال حس که دختر

.داشت  

!چی؟ بود رادمین عموی دختر او واقعا اگه  

 با تا رفت پدرش شرکت سمت به. نرسید جایی هیچ به دختر، به کردن فکر خیلی از بعد

.بزند حرف مهران داداش  

 به آرتام که مدت تمام. بود شده دخترش از خبری سال شانزده از بعد که مادری! مادر

.ببیند را لیانایش تا نبود دلش در دل. کرد می قراریبی بود رفته لیانا دیدن  

. ببرد پی کسی نگذاشت ولی کشید، را دخترش از دوری زجر همه از بیشتر که کسی! پدر

 آن به رتحس با دیدمی را ایبچه دختر وقتی شد،می جاری گاهبی و گاه هایشاشک کسی

.کردمی نگاه  

!کنند پیدا را اشانبچه دختر مادر پدر این بخواهد سال، شانزده از بعد خداوند شاید  
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《ارتام》  

 

.شد روبهرو چشم تا سی با که کردم باز رو خونه در  

 روی و اومد سمتم به حرص با مامان که کردم ولو مبل روی رو خودم بود، گرفته خندم

.زد شونم  

شد؟ چی بگو بدو  

:گفتم ریلکس خیلی  

بشه؟ چیزی بود قرار مگه -  

.نکن خراب رو من اعصاب آرتام -  

.باش آروم باشه، باشه -  

:گفت و بازوم رو گذاشت رو دستش کنارم اومد آسمین خالهکه کشید عمیقی نفس مامان،  

خاله؟ شد چی  

:زدم بهش لبخندی  

.کرد فکر اشتباهی اون ولی گفتم بهش من  

:گفت و روییروبه مبل روی نشست آشورخان  

چی؟ یعنی -  
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 دوباره که میگم پرت چرت دارم کرد فکر و سرده باهام کردم، باهاش که کاری خاطر به -

...پ  

:گفت و پرید حرفم وسط بود داده تکیه دیوار به که آنا خواهر آناهیتا،  

!احمقی عجب  

.شد الل که رفتم بهش توپی غره چشم  

:اسمین خاله  

.ببینمش برم باید خودم  

:مامان  

ببینیش؟ خوایمی مطمئنی-  

:اسمین خاله  

.همینه کار بهترین اره،-  

:گفتم اتاقم سمت رفتممی کهجورهمین. شدم بلند جام از انداختم باال ایشونه  

.هاستحرف این از لجبازتر شناسممی رو لیانا من که جایی تا  

.بستم رو در و داخل اومدم کردم باز رو اتاقم در  

 جلوی لیانا سبز هایچشم که کردم بازوبسته رو هامچشم. کردم پرت تخت روی رو دمخو

.اومد هامچشم  
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 حتی. بود نکرده تغییری هیچ صورتش. بود سالش نوزده لیانا االن و بود گذشته سال یک

.رفت هم توی هاماخم بود، پوشیده که لباسی آوری یاد با موهاش رنگ  

 تنگ که شلوارش. بود معلوم هاششونه بازم ولی بود، شتهگذا باز رو موهاش که درسته

.بود  

بیرون اومدم فکر از اتاقم در صدای با  

!بفرما  

.شد ظاهر در چوب چهار توی لیاد و شد باز اتاق در  

.نشست تخت گوشه و بست رو در که زدم بهش لبخندی  

.ببینم رو لیانا خواممی  

.نشستم کنارش رفتم  

چی؟ -  

.شببینم خواممی -  

چرا؟ خب -  

 حسودیم برادرها و خواهر همه به شد دزدیده لیانا که وقتی همون از! چمه دونمنمی -

...بشینم جا یه تونمنمی شده، پیدا لیانا از خبری یه که االنم شد،می  

.گرفت هاشدست توی رو سرش بزنه رو حرفش ادامه نتونست  

.وردمآ بیرون شلوارم جیب از رو گوشیم و زدم بهش لبخندی  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

83 

 رو مگی خاله شماره رفتم، مخاطبین توی. کردم باز رو بود لیانا تولد تاریخ که گوشیم قفل

.داد جواب بوق سومین با. زدم زنگ بهش و کردم پیدا  

:گفت فرانسوی زبان به  

بله؟ -  

.خاله سالم -  

شما؟ -  

.خاله آرتامم -  

:گفت خاله سکوت، لحظه چند از بعد  

خودتی؟ آرتام -  

.الهخ اهوم -  

.زدم چشمک یه بهش منم. کردم نگاه بهم و گرفت باال رو سرش لیاد  

.ببینم رو تو باید من اصال بودی؟ کجا حاال تا! شهنمی باورم -  

.میدم توضیح دیدمتون وقتی -  

بیای؟ تونیمی االن باشه، -  

.آره -  

.میگم که آدرسی به بیا خب -  

.بگید باشه -  
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:گفت و داد رو آدرس خاله  

میدی؟فه -  

.میام دیگه ساعت یک تا باشه، آها -  

.فعال باشه، -  

!فعال -  

.کردم قطع روگوشی  

《آرتام》  

 

زدی؟ زنگ کی به  

.شدم بلند جام از  

.لیانا به فرد ترین نزدیک مگی، خاله  

.شد بلند هم لیاد  

زدی؟ زنگ چرا -  

!ببینی؟ رو لیانا خواستینمی مگه -  

داره؟ یمگ خاله این به ربطی چه ولی آره -  

.کرده زندگی مگی خاله با تموم سال سه لیانا خب -  
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 جیب توی گذاشتم رو گوشیم کردم، مرتب رو لباسم. کرد نوچی و کرد نگاهم گنگ لیاد

:گفتم لیاد به رو و شلوارم  

.بریم تا شو آماده برو -  

کنی؟ خوایمی چیکار دونمنمی هنوزم -  

.خندیدم  

.برو بیا  

.رفتم من بعد بیرون رفت لیاد اول  

 یخچال توی از و رفتم خونه آشپز توی. زدندمی حرف و بودن شده جمع سالن توی همه

.خوردم و ریختم لیوان توی آوردم آب  

.اومد آشپزخونه داخل به نفر یه که میز روی گذاشتم رو لیوان آب، خوردن از بعد  

.شدم روروبه آنا با که گرفتم البا رو سرم  

.چرخیدم سمتش به. گرفت رو بازوم که بشم رد کنارش از خواستم کردم، پوفی  

بله؟ -  

کنی؟می کارو این داری چرا -  

چیکار؟ -  

.کنیمی بازی آیندمون با داری -  
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 تو با من نبود قرار اولم همون از. باشه سالم جونت تا بودم، نامزد باهات ماه شیش فقط -

.کن بیرون سرت از هم رو فکرها این. کنم ازدواج  

.زدم بیرون آشپزخونه از و آوردم بیرون دستش از رو ازومب محکم  

.بیشعور یدختره  

.بریم بیا  

.دادم تکون سری و کردم اومدنگاهمی پایین رو آخر پله داشت که لیاد به  

.شد بلند اسمین خاله و مامان صدای که رفتیم خونه در سمت به باهم  

:مامان  

کجا؟-  

رین؟می رین؟کجامی دارین چرا: آسمین خاله  

.بیرون ریممی  

 خاله که آدرسی سمت به و شدیم ماشین سوار. اومدیم بیرون خونه از و نموندیم منتظر

.کردیم حرکت بود، گفته مگی  

.شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین رسیدیم، ساعت نیم از بعد  

کردم، نگاه بود گفته مگی خاله که جایی به  

.فروشی شیرینی فروشگاه یه  

!کنه؟ می کار توش اینکه یا بود مگی خاله مال اهفروشگ این  
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 به لیاد با کشیدم عمیقی نفس. کنم پیدا رو سوالم این جواب باید امروز من شده هرجوری

.رفتیم فروشگاه داخل  

.خوشگل و مدرن فروشگاهی  

.نبود ولی ببینم، رو مگی خاله شاید تا کردم نگاه رو طرف اون و طرف این یکم  

:گفت فارسی به خاصی لحجه با زنی سرم، پشت از که بزنم حرف یادل به رو خواستم  

 آرتام؟

.شدم روروبه مگی خاله با که برگشتم سمتش به  

.کردم بغلش و رفتم سمتش به زدم، لبخندی  

:گفت و زد خوشگلی لبخند خاله شدیم، جدا هم از لحظه چند از بعد  

.بینمتمی که خوشحالم -  

.منم -  

:گفت زودتر لیاد که بزنه حرف خواست خاله  

!کنی؟نمی معرفی  

.کرد دراز لیاد سمت به رو دستش مگی، خاله که خندیدم  

.کنندمی صدا مگی خاله رو من همه هستم، ویوز مگیوم  

:گرفت رو مگی خاله دست و زد لبخندی هم لیاد  

.هستم لیاد منم -  
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.خوشبختم -  

.همچنین -  

:گفت اخم با و من سمت برگشتمگی خاله یکهو  

رفتی؟ یکهو چرا  

:گفتم زدمی موج توش غم که صدایی با و کشیدم سوزناکی آه  

.بزنیم حرف مفصل باید  

.رفت فروشگاه راست سمت به و داد تکون سری خاله  

:گفت لیادسریع شد، دور ما از خاله وقتی  

!مهربونه که معلومه رفتارش از -  

.خیلی اهوم، -  

.برگشتم لیاد سمت به  

بگی؟ بهش خوایمی چی ی،دید رو لیانا وقتی  

.داد تکون طرفین به رو سرش آروم لیاد  

.کشهمی سمتش به داره رو من حسی یه که دونممی رو این فقط دونم،نمی  

.زدم بهش لبخندی  

.نباشه خواهرت خداکنه -  

چرا؟ -  
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!کنیمی امتکیهتکیه کردم باهاش کارچی بدونی اگه دارم، تو از که شناختی با -  

.کرد ایندهخ تک لیاد  

.اره که اون  

.برگشتیم سمتش به مگی خاله هایکفش صدای شنیدن با  

.داد نشون رو بیرون دست با و رسید ما به خاله  

.اومدیم بیرون فروشگاه از  

:مگی خاله  

خیابون؟ سر کافه بریم چیه نظرتون -  

.خوبه -  

.یدیمرس ایدقیقه پنج و نبود دور خیلی برداشتیم، قدم کافه سمت به هم با  

.اومد گارسون که نشستیم هامیز از یکی روی. بود شیکی ولی سنتی، ایکافه  

دارید؟ میل چی  

:مگی خاله  

.تلخ قهوه -  

.تلخ قهوه منم -  

:لیاد  

.منم-  
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.رفت و گرفت رو هاسفارش گارسون  

:مگی خاله  

.رفتی هم لیانا سراغ که دونممی هم رو این کن، تعریف خب-  

:گفتم و انداختم باال ابرو یه  

!گفت؟ شماهم به  

.خندید خاله  

.بگو خب آره،  

 شدن تموم از بعد. گفتم رو بود اومده پیش برام سال یک این توی که هاییاتفاق همه

:گفت بهت با خاله حرفام  

باشه؟ لیاد خواهر لیانا ممکنه میگی داری  

:گفت لیاد که دادم تکون مثبت نشونه به سری  

.داریم نیاز شما کمک به ما -  

بدم؟؟ انجام براتون تونم می کارچی -  

.بزنین حرف لیانا با خوایممی -  

:گفت بعد و کرد مکث کمی. کشید عمیقی نفس خاله  

.کنم راضی رو لیانا تونمنمی تنها من  

.خندیدم  
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.کنهمی لج بدتر ببینه منو اگهاون خب  

:گفت گنگی با لیاد خندید، هم خاله  

!فهممنمی من گید؟می چی  

.خندیدم دو هر الهخ منو  

.لجبازیه خیلی دختر لیانا: مگی خاله  

:لیاد  

!آها-  

.گیممی چی ما فهمیمی بود، خواهرت ایشاهلل اگه  

 چند از بعد. خوردیم رو هاقهوه سکوت توی هم ما و آورد رو قهوهها گارسون،. خندید لیاد

:گفت ما به رو و کرد مچیش ساعت به نگاهی خاله لحظه  

.میاد لیانا که خونه بریم شین بلند  

 رو دستم پشت از مگی خاله که کنم حساب تا حسابداری سمت رفتم من. شدیم بلند ماهم

.کشیدم عقب به و گرفت  

.کنممی حساب خودم  

 عمل سرعت از همیشه. اومد و کرد حساب رفت زود مگی خاله که بزنم حرفی خواستم

.اومدمی خوشم ها فرانسوی  

.رفتیم بودند، فروشگاه کنار که هاماشین سمت وبه اومدیم بیرون کافه از  
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.رفتم گفتمی خاله که آدرس به شدیم من ماشین سوار  

.رفتیم خونه داخل به و شدیم پیاده کردم، پارک رو ماشین. رسیدیم دقیقه سیزده از بعد  

 هایگل از پر برش دور که بود حیاط وسط استخر یه. بود جور جمع و ویالیی ایخونه

.بود هم تاب یه دیوار، کناره. بود داده حیاط به قشنگی خیلی جلوه و بود نگرنگار  

.رفتیم خونه داخل وبه کردیم عبور حیاط از  

.بود شیک خیلی مشکی، سفید دکوراسیون با ایخونه  

.بشینیم هامبل روی کرد اشاره دست با مگی خاله  

 با دقیقه، چند از بعد و فتر خونه آشپز توی هم خاله. نشستیم زدیم، بهش لبخندی دو هر

.اومد بیرون شیرینی و شربت سینی یه  

.کنه عوض رو هاش تا لباس رفت خودش و کرد تعارف ما به خاله  

.شداومد می حیاط وارد که ماشینی صدای خوردیم،می رو شربت داشتیم که جورهمین  

 

《لیانا》  

 

:مینا  

داری؟ حوصله-  

:دنیا  
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.کردیمی پارک بیرون خب-  

.ندارم حال نک ول -  

.کردم حرکت خونه سمت به و شدم پیاده کردم باز رو ماشین در  

:زدم داد کلم، پس گذاشتم رو صدام. رفتم داخل و کردم باز رو خونه در  

.گرسنگی از کردم دق که بیا! کجایی؟ خاله  

 و جد به دادن فحش به کردم شروع اوردممی در پام از رو هامکفش که همینجور شدم، خم

.آرتام آباد  

 و رفتم خونه آشپز توی جایی، به کردن نگاهبدون و کردم پرت کفشی جا توی رو هامکفش

:زدممی حرف جورهمین  

 اه! کثافت سرت، توی بخوره داشتنت دوست خب،. دارم دوست میگه اومده سال یک بعد

 کیک خاله! گفت؟ گاو هایآدم این به شهمی چی واقعا. میگه بهم میاد و داره هم نامزد اه

.کردم هوس بدجور حاال بخورم نتونستم کافه توی داریم؟ شکالتی  

.کردندمی نگاه رو من داشتند زده، خشک مگس، دوتا اون که برکشتم در سمت به  

!چتونه؟ ها؟  

.دادمی نشون رو سالن به داشت ابرو چشم با دنیا  

!عجیبه چیز همه چرا امروز وا،  

.کرد اشاره سالن هب ابرو چشم با بازم کرد اخم دنیا  

.بزن حرف درست! فهممنمی! پانتومین؟  
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:مینا  

.دارند تشریف سالن در دیگه یکی و آرتام آقا-  

:گفتم و گرفتم ازش رو روم چندش حالت با  

.مسخره -  

.نبود شوخی خدا به -  

 بود، شده قرمزه صورتشون خنده از که دیگه پسره یه و آرتام با که برگشتم سالن سمت به

.شدم روروبه  

.اومد خاله خنده صدای که دادم قورت صدا با رو دهنم آب  

:مگی خاله  

...ای بیا کن جمع رو حواست گفتم باز هزار-  

:حرفش وسط پرید مینا  

:مینا  

خاله گاوه-  

:گفتم کردم نگاهش چپ چپ  

بکش رو زیپ لطفا-  

:گفت پسره اون و آرتام به رو خندید مینا  

اومدین خوش سالم: مینا  
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 کمرم روی گذاشت رو دستش کنارم اومد خاله دادند، تکون سر فقط خنده ورز از هردو

.پسره اون روی به رو مبل، روی بشینم برم کرد هدایت  

 دوتا اون. نشستم رفتم پایین انداختم رو سرم کنم، نگاه آرتام صورت توی نمیشد روم اصال

نشستند کناری مبل روی اومدند هم مگس  

:دنیا  

 سالم

:گفت خاله که دادند کونت سری هم اونا  

.بگم بهت رو ایی موضوع خوام می لیانا  

:سمتش برگشتم  

چی؟-  

:خاله  

.بدی آزمایش بری باید تو! گفته بهت ارتامم  

:گفت پسره همون که زدم پوزخندی  

...بود اگه هیچی، نبودی خواهرم اگه بده، آزمایش بیا کنم می خواهش  

:حرفش وسط پریدم  

.بدم آزمایش نمیخوام من-  

:شد عصبی یهو پسره  
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:پسره  

!خودته دست مگه بدرک،-  

:گفت بهش رو آرتام سریع که باال انداختم ابرو یه  

!لیاد-  

.لیاده اسمش پس اوه،  

:دنیا  

میزنند حرف ادبانهبی باهامون خودمون خونه توی پرو چه,-  

:مینا  

صفره که هم ادبش-  

:دنیا  

بیشتره ایرانی پسرای شعور بودم شنیده  

:مینا  

کمتره واال نه  

.کردیم می نگاه مگس دوتا اون به سکوت، تویداشتیم نفر سه ما  

.اومد در آخش که گرفتم دنیا رون از ناخون یه نامحصوص  

 نگاه داشتن که گاو دوتا اون به ابرو با زدم بهش گشادی گله لبخند یه منم سمتم، برگشت

.کرد جور جمع رو خودش سریع کردم، اشاره میکردند  
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:دنیا  

.گفتید می خوب  

.سمتم برگشت خاله  

.نیستش لجبازی وقت االن -  

.نیستم بده آزمایش من هرچی، -  

:گفت خونسرد خیلی لیاد  

 باشه

.داد ادامه آرتام به رو شد بلند جاش از لیاد باال، انداختم ابرو یه  

:لیاد  

.بدزدیم رو زشت دختره این که فردا تا ،خونهبریم شو بلند  

.شدم بلند جام از و انداختم باال ابرو یه  

 بدزدیم؟

:لیاد  

اره-  

:تر جلورفتم قدم به زدم شیطونی لبخند  

زشتم؟ منم  

.انداخت باال ایی شونه لیاد  
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:لیاد  

.خیلی آره  

جلو رفتمدیگه قدم دو شد، بیشتر لبخندم  

!طور این پس  

.کردند می نگاه منو داشتند کنجکاوی با همه  

 بود میز روی که سینی توی که شربت لیوان سریع شد، بیشتر لبخندم لیاد به رسیدم

.لیاد پیراهن صورت توی ریختم برداشتم،  

.کردم پایین باال رو ابروهام زدم گشادی گله لبخند  

؟!کردی کیف-  

 برعکس انداخت نگاه بود شربتی که دستش به بعد کشید، صورتش به دستش عصبی لیاد،

:گفت ریلکس خیلی کشه می منو میزنه زدم که حدسی  

؟!هستی کی دیگه وت-  

.خواهر شاید خودت گفته به همون -  

 موهام و صورتم کنه چیکار خواد می بفهم تا زد، خبیثی لبخند لیاد که خندیدم حرفم از بعد

شد خیس  

:زدم لب ناباور بستم، رو چشمام  

ریختی؟ شربت-  
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.خندید لیاد  

:لیاد  

 آره

.اومدش سرم پشت از دنیا، صدای  

:دنیا  

.بینب رو موهاش اوه -  

ریخته؟ موهامم روی دنی -  

:دنیا  

اهوم-  

.کردم باز چشمام  

.خواستی خودت  

 صورتش، به مالیدم برداشتم رو داشت خامه که شیرینی سریع من که کردنگاهم گنگ

:گفتم میمالوندم، رو شیرینی که همینجور  

؟!ریزی می شربت من، روی  

.گرفت رو هام بازو محکم لیاد  

:لیاد  

.باشی خواهرم خداکنه  
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 وجود توی خوشحالی و امنیت داشت حسی یه ولی چرا نمیدونم بغلش، کشید منو بعد

.شد می تزریق  

.سینش به زدم مشت با لحظه چند از بعد  

بیشعور کن ولم  

:گفت لیاد به رو اخم با بیرون، آورد لیاد بغل از پشت از منو آرتام،  

.بزنی ستد بهش نداری حق االن. کن بغلش خواهرته، شد معلوم وقت هر-  

.کردم می نگاه آرتام به داشتم شده گشاد چشمهای با  

؟!بود شده غیرتی من برای  

.کرد ایی خنده تک لیاد  

.غیرتی آقای که نیست خواهرم از کمتر نبود، هماگه. خواهرمه مطمئنم  

 خاله کرد، می نگاه دیوار رو در به هی هم مینا خندید، ریز ریز کردپایین رو سرش دنیا

.کرد می نگاه مارو داشت لبخند با هک هم مگی  

.بود کرده بغل منو پشت از که هم آرتام  

.کن ولم  

گفتم جدی خیلی مگس دوتا اون کنار رفتم سریع شد شل هاش دستش  

.دارم شرطی یه فقط میدیم، آزمایش میریم باهم فردا  

:دادم ادامه کردند می نگاهم منتظر همه  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

10

1 

.لیاد جز نیاد، کسی  

:آرتام  

م؟نیا منم-  

.لیاد جز به کس، هیچ گفتم -  

.کرد نگاهم دلخور نگفت چیزی آرتام  

:لیاد  

.گم می بابام و مامان به فقط باشه،-  

.نیست مشکلی -  

:خاله  

.بخوریمشام بریم خب،-  

:دنیا  

کردی؟ درست غذا کی خاله، -  

داریم؟ چی -  

:مینا  

.غذا به برسه چه داد، علف نباید دوتا این به خاله،  

:گفت دوتا ونا به رو بعد  

.بفرماییدبیرون-  
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:گفت آرتام که بزنه حرف خواست خاله  

.بریم ما بهتره میگه، راست  

:گفتم لیاد، به رو برن اینکه قبل خونه، در سمت رفتن لیاد با حرفش از بعد  

؟!بری بعد بدی، رو سوالم این جواب میشه-  

:لیاد  

بگو-  

شد؟ گم چطور خواهرت-  

:لیاد  

.بودش مامان عاشق هک بابا همکار دزدیدنش،  

.بیرون رفتند نموندند، منتظر هام اون که دادم تکون سری زدم، بهش لبخندی  

.زد قفل بست؛ رو خونه در دنیا  

 ام شانه روی دستی چندلحظه از بعد ام، پوشیده روصورتم هام دست با کشیدم، آهی

.کردم نگاه دنیا به آوردم بیرون هام دست بین از رو سرم نشست،  

.شد نمایان گونش چالکه زد خوشگلی لبخند  

:دنیا  

.پشتتیم ما بشه، هرچی-  

:مینا  
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.میگه درست  

.کرد بغلم خاله  

:خاله  

.داره دوستت خیلی هم آرتام-  

.بیرون اومدم خاله بغل از هم، توی کشیدم رو هام اخم  

.رفت نمی کرد نمی رهام داشت دوستم اگهاون  

.خونه آشپز توی رفت کرد، نوچی خاله  

 کفگیر یه با خاله که گفتن پرت چرت به کردیم شروع زمین، روی نشستیم نفرمون سه هر

:گفت اشپزخونه، از بیرون اومد  

بگیرید؟ یاد آشپزی نمیخواین شماها-  

:گفتیم همزمان  

.نه  

.داد تکون تاسف برای سری خاله،  

.کردیم فرار شدیم بلند ماهم سمتمون، دوید برد، باال رو کفگیر  

 

《آرتام》  
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:لیاد  

.باشه لیانا خود خداکنه  

چرا؟ -: دادم جاده به رو نگاهم کردم بهش نگاهی نیم  

:لیاد  

...ب دلم توی کال اومده،خوشم شیطنتش از  

:زدم تلخی لبخند حرفش، وسط پریدم  

.کرده خودش عاشق منو هاش کار همین با  

.کرد ایی خنده تک لیاد،  

.بروه دل تو خیلی  

.هکوچ توی پیچیدم دادم، تکون سری  

.لجبازه هم زیاد  

.لیاد سمت برگشتم و کردمپارک رو ماشین خندید، باز لیاد  

؟!خندی می اینقدر چرا چته؟ امشب  

:گفت شد، می پیاده که همینجور کرد، باز رو ماشین در لیاد  

.خیلی خوشحالم،  

.خونه داخل رفتیم باهم شدم، پیاده ماشین از خندیدم،  

:سمتمون اومد سریع اسمین خاله. ما به افتاد هنگا همه که داخل گذاشتیم رو پامون  
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...اص دادین؟ نمی جواب رو هاتون گوشی چرا بودین؟ کجا  

گرفت رو دستش خاله سمت رفت لبخند با لیاد  

.شیطونه چه بین نبودی مامان ببینیم، رو لیانا تا رفتیم  

:گفت کرده، بغض بود معلوم که حالتی با. کرد لیاد نگاه غمگین، خاله  

.نمیده آزمایش که فهی  

:لیاد  

.کردیم راضیش مگی، خاله کمک با-  

:گفت لیاد که بزنه حرف خواست زد، خوشگلی لبخند خاله،  

.کنم حوصلگیم بی فکر نباید دیگه باشه، خواهرم خداکنه-  

.سرش توی زدم جلو رفتم خندیدن، به کرد شروع  

:گفت خندید، می که همینجور لیاد  

.بشی عاشقش آرتام میدم حق بهت-  

.سمتمون اومد شد بلند جاش از رادمین عمو خندیدن، به کردیم شروع هردو  

شده؟ چی بگین درست  

.اش شونه روی گذاشت رو دستش عمو سمت رفت لیاد،  

.میاد در پدرمون االن، همین از بابا،  

:داد ادامه لیاد که کرد نگاه بهش گنگعمو  
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.بکنید من صورت لباس، به نگاهیه  

.خندیدند و کردند لیاد نگاه همه  

:رادمین عمو  

؟!کرده کارو این کی  

:لیاد  

!لیانا  

:گفت لیاد که بزنه حرف خواست رادمین عمو  

.بشم بیدار صبح تا بخوابم برم منم میدیم، آزمایش میریم تنها فردا خب،  

.اتاقش توی باال رفت نموند، چیزی منتظر  

.اتاقم به کردم فرار هم بنده که من سمت برگشتند همه  

 

《لیانا》  

 

.سقف نامعلوم نقطه به زدم زل بالشت، روی گذاشتم رو سرم  

.شیرین ولی بود، افتاده ها اتفاق خیلی امروز  

 دنیان چیز ترین ازشمند برام که چشمهاش دیدن با ولی دلخورم، ناراحتم، آرتام، از درسته

.عشق بود، عشق چشمهاش توی رفت، بین از بد های حس این همه  
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.بریزم کرم بزارم سرش به سر داشتم دوست بود، نشسته لمد به لیادخیلی  

:گفت می بهم قلبم توی حسی یه! شد می معلوم ،فردا  

...من واقعا اگه داشتم استرس خیلی ولی. نباش نگران  

.کنم فکر چیزا این به شبی، نصف نباید  

 تا اتاق پالم به کردم پرت گرفتم، نشونه برداشتم رو تخت کنار دمپایی با کشیدم، آهی

.شکست بدم شانس از که بشه خاموشه  

.برد خوابم لحظه چند از بعد پتو، زیر رفتم خندیدم،  

.هستم لیاد منتظر آزمایشگاه، توی االن. شد صبح باد برق مثل  

.کرده دیر دقیقه هیجد کردم، مچیم ساعت به نگاه یه  

...زن می باشه، اینجوری واقعا اگه سرم، توی اومد کرده اسکول منو اینکه فکر یهو  

گرفتم باال رو سرم لیاد صدای با  

:لیاد  

خوبی؟ ،سالم -  

بودید؟ کجا سالم، کوفت -  

.گرفت رو اش خنده جلوی لیاد  

.شد دیر گرفتم تاکسی تا دیگه شناسم نمی رو فرانسه منم نیاد، کسی گفتیتو -  

رسوند می رو تو آرتام گفتیمی خو -  
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:لیاد  

.نیاد کسی گفتی خودت-  

.دمخندی  

نرسونتت کسی که نبود این منظورم خو  

:لیاد  

!بابا برو -  

مامان؟ چی نرماگه -  

.داد تکونبرام سری لیاد  

:لیاد  

.نداره طاقت مامان که بدیم آزمایش بریم،-  

؟!مامان -  

:لیاد  

.خواهرمی تو میگه، حسی یه اره، -  

.خدانکنه -  

.پذیرش سمت رفتم بده رو جوابم تا نموندم منتظر  

.بیاد جواب دیگه دقیقه ده شد قرار دادیم، آزمایش داخل رفتیم باهم دقیقه پنج از بعد  

.میخوردم رو شستم ناخون رفتم می راه آزمایشگاه رو راه توی هی  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

10

9 

:گفت عصبانیت، با شد کفری لیاد  

.رفت گیجسرم بشین، بگیر  

:گفتم ناخداگاه کناریش، صندلی روی نشستم  

.شم رو به رو بدی چیز با قراره کنم می احساس دارم، استرس  

:لیاد  

.دیگه خواهرمی حتما پس،  

.سمتش برگشتم  

.بیاد آزمایش جواب بزار  

.داد تکون سری هم لیاد  

.بگیریم رو جواب بیایم تا کرد صدامون پرستار وقتی تا نزدیم، ایی دیگه حرف هیچ  

 یرونشب بود؛ آزمایش برگه داخلش کردم، بازش گرفتم رو پاکت استرس با سمتش، رفتم

...جواب به تا خوندمش آوردم  

...خواهر من یعنی! نمردن اونا! دارم مادر و پدر من  

 کردم، می نگاهش داشتم اشکی چشمهای با گرفت، ازم رو آزمایش برگه سمتم اومد لیاد

.بهم شد خیره گرفت باال رو سرش یهو لحظه چند از بعد  

.خواهرمی که گفتم دیدی  

را؟چ ولی داشت، بغضاونم صدای  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

11

0 

.کردم می امنیت احساس چرا فهمیدم حاال بغلش، توی کشید منو بیام خودم به تا  

 رو سرم آورد، بیرون بغلش از منو لیاد. شدند جاری هام اشک دارم نگه رو خودم نتونستم

.گرفت باال  

؟!کنی می گریه چرا -  

بدیم؟ آزمایش دیگه بار یه -  

.بود مثبت بازم دادم، آزمایش رهدوبا رفتم حالم همون با کرد، نگاهمگنگ لیاد  

.خیلی سخته، خیلی برام کنم، باورش تونستم نمی  

.بود مثبت بار سه هر دادیم آزمایش بار سه  

!نمیشه باورم من -  

.میشه باورم من -  

...د بار یه -  

.حرفموسط پرید لیاد  

.دادم آزمایش بس از شد سوراخدستم  

 من به رو کرد گوشیش به نگاهی لیاد خورد،زنگ گوشیشکه بدم رو جوابش خواستم

:گفت  

:لیاد  

.مامانه  
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 روی گذاشت داد؛ رو گوشی جواب و آزمایشگاه بیرون رفتیم سریع گرفت، رو دستم

.اسپیکر  

 جانم؟

:گفت مامانمه، االن که خانمه  

...هم چیشد؟ -  

.بود مثبت -  

.نزد حرفی هیچ چندلحظه  

؟!نمیدی جواب چرا مامان،  

:گفت می که اومد گوشی پشت از یکی داد صدای یهو مد،نیو صدایی هیچ بازم  

!یاحسین  

.سمتم برگشت سریع خیلی کردم، می نگاه رو لیاد داشتم شوکه  

.خونه بریم بیا بدو -  

؟!کجا-  

.رو کسی نه و بگیریم تاکسی سریع که شناسم می رو فرانسه نه من -  

.بودش صاف خط مثل دهنم  

.پیشش برممن باید شده، بد مامان الح احتماال خواهرمی، حاال که توهم -  
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؟!چه من به خو -  

.میشه توام مادر من، مادر -  

.کردم نوچی  

!کنم باورم منکه میشه باورش ساعت یک توی تونه می کی ویی  

:گفت کالفه کشید، موهاش به دستی لیاد  

...می مامانمم نگران خیلی االن نکن، لج لیانا  

ماشین، سمت کشیدم گرفتم رو دستش  

.بودم شده نگران منم ولی بودمشون ندیده حاال تا که رستهد  

 می البته گفت؛ لیاد که جایی سمت کردم حرکت شدیم، قرمزم فراری سوار

.بودش آرتام خونه بودم اومده ارتام با قبال چون کجاست،دونستم  

.رسیدیم دقیقه بیست از بعد  

.بشه پیاده لیاد تا موندم منتظر کشیدم، عمیقی نفس  

میای؟ن -  

.نه -  

بودم گذاشته آزاد رو سقف هوا بخاطر  

.پایین بیا بدو نداریم، نه -  

...نمی -  
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.سمتش برگشتیم خانومی صدای با  

...د دوست لیاد، نکنه درد دستت  

.کرد می نگاه منو داشت بهت با نداد؛ ادامه رو حرفش من، دیدن با  

:گفت بلندی نسبتا صدایی خانومه لحظه چند از بعد  

.یرونب بیاین  

.لیاد سمت برگشتم  

دزدم؟ من کرده فکر  

.داد تکون نه عنوان به رو سرش خندید، لیاد  

.بیرون اومدن نفری شانزده و پانزده یه شد باز خونه در  

.شد پیاده کرد، باز رو ماشین در لیاد  

.شو پیاده  

.اومدش ماشین پشت از آرتام صدای یهو  

بود؟ چی جواب  

:گفت شده شل نیش با لیاد  

 مثبت

:گفت لرزونی صدای با خانومی که بزنه حرف خواست آرتام  

؟!لیانا  
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.سمتش برگشتم  

آشناست؟ قدر چه  

.گرفتش پشت از مرد یه که بیوفته خواست داد، دست از رو تعادلش که جلو اومد قدم چند  

.خندیدم انداختم، باال ابرویی منم سمتشون رفت سریع لیاد  

.سمتم برگشت لیاد  

.بیا -  

ها؟ -  

.اینجا بیا -  

چرا؟ -  

.دیگه بیا نکن، اذیت -  

.بابا برو -  

گفتم که بزنه حرف خواست لیاد  

؟!برم بنده رسیدی اگه -  

بیام؟ خودم یا پایین، میای -  

.بیا خودت -  

.شد باز ماشین در کرد، بسته باز رو چشمهاش لیاد  

.بود کرده کارو این که آرتام به خورد نگاهم  
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کنی؟ می باز رو در چرا -  

.بابات و مامان پیش ،برو شو ادهپی -  

.کن ول رو ماشینم در توهم برم، خوام نمی -  

.پایین بیا  

:گفت بلند بود ایستاده اونجا که هایی دختر همون از یکی که بزنمحرف خواستم  

؟!لیاناست این  

:گفتم آروم  

!تویی پَ نَ  پَ  

.داد تکون تاسف حالت با رو سرش خندید شنید، که آرتام  

شو پیاده  

.داد ادامه دختره مونه  

:دختره  

.نکن ناز دیگه، بیا ؟!هستی لوس چقدر-  

:گفتم خودش مثل منم  

.باشم ادب بی اینقدر که نیستم خودتی  

 پدرمه میزدم حدس که مردی همون که بزنه حرف خواست بود برخورده بهش که دختر

.ماشین سمت اومد  
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 خیلی چشمهاش چشمهاش، به بودم خیره منم چشمهام به شود خیره ماشین به رسید وقتی

 شده جمع هام چشم توی اشک که بود شده چم لحظه اون دونم نمی. بودنارزش با برام

.بود دار نم چشمهاش اونم بود  

...خو هستم پدرت من  

 شدم پیاده ماشین از حرفش وسط همین بخاطر پایین، بیام بگه خواد می دونستم می

.ایستادم  

.داخل بیا -  

.تونم نمی-  

؟!چرا -  

...آ چیزه، اوم، -  

.حرفم وسط پرید  

باش راحت باهام توام پدر من -  

؟!دارید ازم توقعی چه دارم، مادر پدر فهمیدم که نمیشه ساعتم یک من -  

 درک هم منو تا گفتم می باید ولی نبود درست حرفم درسته گرفت، رو چشمهاش کل غم

.کنند  

.داره شرط دوتا ولی دم، می فرصت بهت باشه -  

شرط؟ -  

.اره -  
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.بگید ،خب -  

...اینکه دو باشی، ارتباط در باهام اینکه یک -  

.چشمهام به شد خیره کرد مکث  

کنم؟بغلت تونم می  

.کردم نگاهش گنگ  

...پ نخوردم بهم مردی دست  

:گفت کرد می تماشا داشت حرفی هیچ بدون حاال تا که آرتام  

.ابلهه دیگه یشیم رادمینم عمو دختر هستی، لیاد خواهر تو وقتی -  

.انتر جدآبادت خودتیو البهه -  

:گفتم مرد اون به رو من که بده جواب خواست آرتام  

رادمینه؟ اسمتون  

.داد تکون مثبت عالمت به سری  

!اسمتون آشناست  

.کرد ایی خنده تک  

؟!دخترم کنم، بغلت میدی اجازه حاال  

.شد آب دلم توی قند گفت، رو دخترم وقتی  

.بغلش توی کشید منو جلو اومد که دادم تکون ثبتم نشون به رو سرم  
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.بودم خوشحالهم بیشتر کردم، می آرامش امنیت احساس  

.شدیم جدا هم از لحظه چند از بعد  

 می نگاه منو داشت اشکی های چشم با بود زمین روی که زنی سمت شد کشیده نگاهم

.کرد می اذیت منو هاش چشم کنم، نگاهش تونستم کرد؛نمی  

اومدش رادمین صدای که انداختم پایین رو سرم  

.کن صدا بابا منو  

.کرد اشاره خانومه همون به دست با اونم،  

.مامانت  

.دادم تکون سری  

برم باید من خب -  

...خو نمی -  

.میشه دیر ام دانشگاه نه، -  

.شدم دور اونجااز شدم ماشین سوار نموندم، حرفی منتظر  

.نبود خوب اصال حالم  

 زنه؛ می بهم رو خوبی این میاد چیزی یه یهو خوبه چیز همه وقتی نامرده؟ دراینق دنیا چرا

؟!چراآخه  

خوشحال، هم و دستت از ناراحتم هم خدایا،  
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...ولی دادی، اینکه برای ناراحت /دادی مادر رو پدر بهم اینکه برای خوشحال  

.شدند جاری هام اشک دارم، نگه رو خودم نتونستم  

 برای بیچارگیم، برای ریختم اشک فرمون روی گذاشتم رو رمس داشتم، نگه رو ماشین

...برا بدبختیم  

.گرفتم باال رو سرم جونی پسر صدای با  

.دافی عجب جون،  

.کردم پسره نگاه اشک چشمهای با  

کرده؟ اشکی رو خوشگلت چشمهای این کی  

.گفتم لرزونی صدای با  

.تو امثال  

 حرکت زدم رو ماشین سقف شدم بیعص کارشاین از شد؛ ام خیره نزد، حرفی پسره

.کردم  

.کردم می خونی هم دادم می گوشی آهنگ به ریختم، می اشک راه توی  

 

میاره یادم تورو رفته روزای وقتی  

دوباره تو واسه دل لرزه می کنم می حس  

گذشته ها گذشته فهمید می دلم کاشکی  
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رفته وقته خیلی خواستش می دلم که اون  

یادم به یادم باز رفته های خاطره  

دادم تو به دل آخه تو از بگذرم تونم نمی  

 

.شهر بیرون رفت می که جاده سمتپیچیدم کردم،پاک دستم با رو هام اشکم  

 

موندم تنها اینجا من رفتی وقتی  

برگرد دوباره ، مونم جا زندگی از  

آسونه شدن جدا کردی می فکر  

برگرد دوباره ، داغونه دلم ببین  

 

 بدون رفتم، می فقط ببینم رو جلوم خوب تونستم نمی بود، گرفته رو ماشین کل هقم هق

.فکری هیچ  

 

تنها شدم تنها تو بی ، نمیگردی بر تو نگو"  

شبها همه روزا همه یادت به من هستم آره  

خیاله من انتظار محاله برگشتن نگو  
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فاله توی فنجون ته نبودی من قسمت نگو  

بخون چشام از رو عشق ، بمون تو برگرد  

دیگرون با ببینمت میرم می خدا به  

موندم تنها اینجا من رفتی وقتی  

برگرد دوباره ، مونم جا زندگی از  

آسونه شدن جدا کردی می فکر  

"برگرد دوباره ، داغونه دلم ببین  

 

.رفتم می سرعت تمام با. گوشم پشت زدم بودند، صورتم توی موهام از تکه چند  

 بردار دارم، پدر دارم، مادر کسیم، دختر من من، ،نباشه هم باید نیست، مهم برام دیگه

.بود آرزوم همیشه که چیزی دارم، خانواده من دارم،  

.ام طرفه یک جاده یه توی من شدم متوجه که کردمپاک رو هام اشک کامل دست با  

؟!بکنم غلطی چه حاال خدایا  

.برگشت دور یه به خورد چشمم که کردم نگاه رو برم دور یکم  

جلوییم فریادماشینی و بوق صدای که بپیچم کهگرفتمرو فرمون سفت دم،ز لبخند  

 

《آرتام》  
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.کنه می دخترم دخترم و گریه همش نداشت؛ قرار آروم آسمین خاله لیانا، رفتن از بعد  

.گرفتم رو لیانا شماره گوشی توی از شدم کفری دیگه  

.زدم می قدم رو حیاط ولط عصبی. نداد جواب بازم گرفتم، دوباره. نداد جواب بوق، یک  

؟!میای میری هی چرا -  

.نمیده جواب -  

:گفت بود، نشسته تارا خاله کنار که مامان بار این  

چی؟ کی، -  

.نمیده جواب رو گوشیش لیانا،-  

.زشت دختر نده، بهتر -  

.بده جواب تونه نمی حتما -  

.دانشگاه بره خواد می کهگفت -  

.نداره دانشگاه امروز ،گفتچیزی یه ؟!ها ایی ساده لیاد -  

؟!دونی می کجا از تو -  

.نظرمه زیر که ساله یک -  

...خوا کنی می غلط تو -  

.دهنت توی میام پا با ندارم، اعصاب -  
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.سمتش برگشتیم خان آشور صدای با که بده جواب خواست لیاد  

.کنیم اعتماد دختر این به نباید -  

چرا؟ -  

.شده بزرگ بیشعورا اون با چون -  

.لجن دختره داد؟اَه، رو جوابم چطور دیدین موافقم، خیلی رها -  

زدی؟ حرف چطور دیدی خودتم -  

...به گم نمی چیزی آرتام، -  

.حرفش وسط پریدم  

.نکش خجالت بگو، نه  

.داد تکون رو سرش گرفت رو دستش آنا که بده رو جوابم خواست آناهیتا  

.ماشینم سمت برداشتم قدم گرفتم، ازشون رو روم  

:گفتم کردم، می باز رو در که نجورهمی  

.دنبالش رم می من  

.بیرون زدم سریع نموندم منتظر  

.چرخیدم می خودم دور همش بودم، ها خیابون توی سرگردون  

.فکر توی رفتم دادم شیشه تکیه رو دستم بودش، سنگینی خیلی ترافیک  

؟!کجاست االن لیانا  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

12

4 

.نداشت دانشگاه هم امروز حتی رفت؟ یهو چرا  

.باشه افتاده برای، اتفاقی که کنم فکر این به تونستم نمی حتی  

برداشتم رو گوشی کردم دراز رودستم. بیام بیرون فکر از شد باعث گوشیم، نگز صدای  

.دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون  

 بله؟

:گفت استرس، با مردی  

.کردم پیدا خانم دختر گوشی از رو شما شماره ببخشید، -  

چی؟ -  

...م زدید زنگ خانم، این به شما, -  

.حرفش وسط پریدم  

لیاناست؟ دختره اون اسم لیانا؟ -  

.اسمشه همین اره، -  

کجاست؟ االن -  

...خودشون نبود، من تقصییر بخدا -  

باشه؟ افتاده لیانا برای بدی اتفاق نکنه کشید، سوت مغزم  

کجاست؟ لیانا-  

...بیمارستانِ  -  
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.نشده خاصی چیز بگم، البته  

.اشهب  

.فرمون روی زدم محکم کردم ترافیک این به نگاهی. کردم قط رو گوشی نشدم، منتظر  

.دویدم می سرعتم تمام با کردم رها رو ماشین  

 مهم برام لیانا حال فقط، لحظه اون توی فقط. کردند می نگاهم چطور مردم که نبودمهم برام

.بود  

.بیمارستان به رسیدم استراحتی هیچ بدون دویدن، دقیقه ده از بعد  

 برم خواستم داخل؛ رفتم زدم می نفس نفس که همینجور بعد بگیرم، نفس تا نشستم یکم

.اومدش سرم پشت از مردی صدای که پذیرش سمت  

امیریان؟ آرتام  

.سمتش برگشتم  

.خودمم بله، -  

.گرفتم تماس شما با من -  

کجاست؟ لیانا -  

اومده؟ سرش بالیی چه  

.دیده ضربه سرشون یکم فقط نشده خواصی چیز باشید، آروم -  

چی؟-  
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:گفتم عصبی که بزنه حرف خواست مرد  

؟!کجاست االن  

 پشت منم باال سمت کرد حرکت نگفت، چیزی بود ترسیده زدنم حرف لحن از که مرد

.رفتم سرش  

.اتاق یه به رسیدیم دقیقه سه از بعد  

.بود تخت روی حال بی لیانا که داخل رفتیم باهم کردیم باز رو درش  

سمتش رفتم نگرانی با  

!لیانا-  

؟!خوبی لیانا،  

کرد نگاهم گنگ کرد باز رو بودن بسته که چشمهاش  

میکنی؟ چیکار اینجا تو -  

خوبی؟ -  

کنی؟ می چیکار اینجا توبگو حاال خوبم، -  

:گفت کرد،می نگاه مارو داشت حاال تا که مرده  

.زدمزنگ بهشون من  

 

.کرد بهش گذاریی نگاه لیانا  
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.زدم زنگ که خودم -  

.آقا به بودم زده زنگ قبلش من آخه -  

 اومد مهران که کردیم در نگاه همه اومدش، اتاق در صدای که بزنه حرف خواست لیانا

.داخل  

 یهو بودن ساکت همه که چندلحظه از بعد دیدم، می رو اون و خودم فقط لحظه اون

:گفتیم هماهنگ  

؟!آرتام -  

؟!مهران -  

.بود شده اردو بهم شوکی بدجور  

.جلوتر اومد قدم یه مهران  

.سالم  

.جلو رفتمقدم یه  

.معرفت بی سالم -  

تو؟ یا معرفتم بی من -  

.جلورفتم دیگه قدم یه  

.معرفی بی تو نشد، ازت خبری هیچ دیگه رفتی که تو  

.هم به شدیم خیره رسیدیم بهم  
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.رفیق خوام می معذرت -  

.بیشتر من -  

.شدیم جدا هم از لحظه چند از بعد ،کردیم بغل رو دیگه هم محکم  

رفیقین؟ شماها  

.سمتش برگشتیم هردو  

.اینجا اومدمچی برای رفت یادم دیدم رو تو آرتام خدا، ای  

.لیانا سمت کرد حرکت  

.مهندسدیگه کردی تصادف آبجی؟ احوال -  

.ندارم اعصاب نکن، اذیتم -  

.من سمت برگشت بعد  

رفیقین؟باهم واقعا -  

.اره -  

.نگفت چیزی کرد، مهران منو بین داری معنی نگاه الیان  

.ها زنه می مشکوک  

《لیانا》  

 

.گفتم مهران جلوی رو آرتام بد چقدر من خدا، ای  
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.کنهمی امتیکه تیکه، اصال کشتم؛می بفهمه اگه  

!کردم غلط خدا،  

 و کرد احساس رو امخیره نگاه بود، گوشی توی سرش که کردم مهران نگاه نگرانی با

.کرد همانگ  

داری؟ درد  

.زد صدا رو پرستار بلندی صدای با آرتام که نه بگم، کنم باز دهن خواستم  

!بیمارستانه جااین بلندتر  

.شد اتاق وارد سراسیمه پرستار شد باز در  

اومده؟ پیش مشکلی  

:گفت سریع آرتام  

دارن درد  

.کرد چک منو و اومد سمتم پرستار  

.بخورن مفید ذاهایغ و خوراکی باید ضعیفه، بدنشون  

 آورد بیرون میوه و کمپوت اتاق، گوشه یخچال توی از پرستار که دادن تکون سری هردو

.گذاشت تخت کنار میز روی و  

.بخوره بدین  

.رفت بیرون اتاق از بعدش و  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

13

0 

.اومد سمتم کرد نوچی مهران  

.کن کوفت بیا،  

.زدم زول بهش مظلوم ناراحت چشمهای همون با  

.بخوری که کوفت  

.برگشت آرتام سمت به تعجب با مهران  

دی؟می جواب جوریاین که گفتم تو به من مگه -  

...ی به ولی -  

.پریدم حرفش وسط  

 مهران؟

.برگشتن سمتم هردو  

.آرتامه همون این  

:گفت متعجب چشمهاش انداخت باال ابرویی مهران  

 چی؟

...اوم یعنی چیز،  

.پرید حرفم وسط مهران  

بودی؟ لیانا لیقب پسر دوست تو آرتام،  

.برگشتم سمتش  
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.آره شوهرش ولی نه، پسر دوست-  

.برگردوندم رو سرم چندش، حالت با  

؟!رهمی کنه می ول رو زنش شوهری کدوم دیگه آره  

 زدم رو حرف این که نیاوردم خودم روی به کنم، احساس رو اعصبانیتش تونستممی خوب

:گفتم  

.گرسنمهِ خوب که بخورم بدین خوب  

.نکردند کاری کدوم هیچ  

!هی هوی، -  

.بخور خودت نشده، چالق که پات دست -  

.شد صاف خط مثل دهنم  

.خوردند به کردم شروع برداشتم رو ظرف کردم، نازک براش چشم  

.داشتم نظر زیر رو دوتا اون چشمی زیر خوردم،می که طورهمین  

.کرد جلب خودش به رو همون توجه آرتام گوشی زنگ صدای  

.داد جواب رو گوشیش و کرد بهمون کلی هنگا به آرتام  

بله -  

.سالمه دخترت نباش نگران حاال خوب -  

.منه روی به رو لیانا بخدا خاله -  
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 رفتار خوب باهاشون که گرفتم تصمیم کردم تصادف که موقع همون از مامانمه، پس اع

.کنم  

 مامانمه؟

.کردمی نگاه منو داشت شده گرد چشمای با آرتام  

شدی؟ قورباغه -  

گوشی بیا -  

.داد دستم رو گوشی  

مامان سالم  

:گفت بود، گریه از احتماال که لرزونی صدای با مامان  

عزیزدلم سالم  

.خندیدم  

؟!کنید خرم خوایدمی  

...ولی نباشه، چیزا این شوخی اهل اصال زدممی حدس  

حاال؟ شیمی هم خر تو مگه  

 نگاهم داشتند رفته باال ابروهای با که کردم دوتا اون نگاه چشمی زیر. خندیدیم هردو

.کردندمی  

.دیگه نه -  
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ببینمت؟ میشه -  

...ولی باشه اوم،-  

:گفت خوشحالی با و پرید حرفم وسط  

کجایی؟ االن دخترم، ممنونم واقعا  

:گفتم فکری هیچ بدون  

.بیمارستانم توی االن. کردم تصادف  

.شد بلند مامان جیغ صدای  

...چ من بشه، چیزیت اگه خدا یا! خوبه؟ حاال  

.گرفت ازش رو گوشی یکی  

الو -  

تویی؟ بابا اِ، -  

.نیومد صدایی هیچ لحظه چند  

.منم دخترم آره -  

شد؟ چش مامان -  

بیمارستانی؟ واقعا حاال شد، شوکه -  

بود؟ اسپیکر روی گوشی -  

.رفته خودم به که هوشت! آفرین -  
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.خندیدم  

.دنبالت بیام خودم بگو، آدرس -  

.خونه رممی باهاش هست؛ مهران خوادمین نه، کجا؟ -  

.جااین بیا باید نه مهران؟ -  

.برم باید من شهنمی کجا؟ مهران، آره -  

.ارتام به بده رو گوشی نکن، بحث -  

.داد جواب برداشت اونم گرفتم، آرتام سمت رو گوشی کردم پوفی  

بله؟ -  

.نیست باهام ماشین -  

.کرد بهم نگاهی نیم ارتام  

.پلیسه دست االن احتماال که گذاشتم ترافیک توی ماشین دویدم انبیمارست تا  

؟!بود شده نگرانم  

.دیگه اره  

.بشم نباید خامش دیگه من نه،  

.شهنمی باورم که من  

.برو من ماشین با خو  

.گرفت ازم رو روش بیخیال که کردم مهران نگاه چپ چپ  
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:گفت آرتام  

.میایم باشه  

.گذاشت جیبش توی و کرد قعط رو گوشی بگیرم، ازش رو گوشی خواستم تا  

.نمیام من -  

.نیا خو -  

.شد آویزون لبام آرتام بعدی حرف با که زدم نمایی دندون لبخند  

.برمتمی زور با -  

؟!زنیمی حرف من با جوریاین که کشینمی خجالت تو تو، -  

.برگردوندم رو ازش دلخور  

...م نهبز حرف باهام اینجوری تونست چطور بیشعور، پسره  

.اومدش عزیزم، وجدان یهو  

.زدی حرف بد خیلی توهم بعدشم نزد، هم بدی حرف -  

!وجدان میگی حرفا کجا؟ -  

چی؟ یعنی گوه -  

!دیگه زنیمی بد های حرف بیشعور، -  

.نگفتم بدی چیز که من وا -  

نگفتی؟ -  
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خوری؟می گوه آرتام به گفتی تو پس نه، -  

.انتر کن مسخره رو خودت بیشعور، -  

.بیام بیرون فکر از دادم تکون رو سرم  

:گفت مهران، به رو برداشت، رو وسایلم کیف و اومد سمتم آرتام  

 سویچ؟

.برگشت سمتم داد، آرتام دست و برداشت رو سویچ جیبش از مهرانم  

.بریم بیا -  

.نمیام من -  

.نیار باال منو روی اون -  

بیارم؟ اگه -  

.من با نکن بحث -  

.شدم رام سریع همین بخاطر کرد،می درد سرم  

 باشه

 می که طورهمین گرفتم، آرتام دست از رو هام لباس و اومدم پایین تخت روی از آروم

:گفتم کنم، عوض لباس تا بغلی اتاقک رفتم  

.دارم کار خونه ببری منو باید قبلش فقط  

تا رفتم اتاقک داخل و نموندم جواب منتظر  
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.کردم عوض رو هام لباس  

 خوبم خیلی شانس از ولی بشن، جور جمع یکم تا کشیدم دستی بودم ریخته مبه که موهام

.شدن بدتر خوردن گره بهم  

.بیرون اومدم کشیدم، عمیقی نفس  

.بود بسته رو وچشمهاش دیوار به بود داده تکیه آرتام فقط نبود مرده اون مهران از خبری  

.رفتم سمتش  

 آرتام؟

.کرد باز رو چشمهاش  

 بریم؟

.کردیم حرکت هم با دستم، داد رو کیفم ادمد تکون سری  

.کنه پیدا رو ماشین تا کرد می اونور و اینور نگاه هی آرتام. پارکینگ به رسیدیم  

.بودش مهران مازراتی ماشین که رفتم پارکینگ چپ سمت و کردم ایی خنده تک  

.رسیدیم ماشین به دنبالم، اومد خندید آرتام  

...خود بده، رو سویچ خب، -  

کنی؟ تصادف بزنی که -  

...ب کردم، تصادف نبود حواسم -  

.دیگه حاال -  
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.نشست کرد باز رو ماشین در که بدم رو جوابش خواستم  

.نشستم ماشین داخل و گفتم لب زیر تربیتی بی  

.رفتم خونه داخل و شدم پیاده سریع خونه، به رسیدیم دقیقه بیست از بعد  

.کرد چیکار آرتام که نکردم نگاه رو سرم پشت  

 

 لباس یه سریع کردم قفل رو در رفتم، اتاق توی و نکردممگی خاله و دنیا اون به ایی توجه

.کرد می خوب رو حالم که چیزی تنها رفتم؛ حموم و آوردم در کمد توی از  

 آورد،می جا رو حالم آب سرد های قطره. زیرش رفتم هام لباس با کردم، باز رو آب دوش

 گرم داره آب کردم احساس که آرامش از پر بودم خودم خترونهد دنیا توی. بستم چشمام

.نکردم باز رو چشمام بازم ولی میشه  

 کنار دوش زیر از کردم، باز رو چشمام سریع صورتم به خورد که داغ آب ی قطره با

.اومدم  

شد؟ داغ آب یهو چرا  

:گفت اتاق، در پشت از یکی  

.بیرون بیان خانم تا چون -  

!خاله اِ -  

!تکوف -  

.زنیم می حرف باهم میام کنم حموم خدا، تورو خاله -  
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 سرد، یا داغه ببینم تا آب زیر گذاشتم رو دستم کشیدم راحتی نفس نیومد، صدایی دیگه

!داغه هنوز اینکه  

.زدم فریاد  

.کن سرد رو آب خاله  

 سر رفتم شدم خسته شد، کمتر داغیش یکم فقط نشد سرد بازم ولی کردم صبر چندلحظه

.اومدم بیرون و کردم حموم هی سری  

 می دکمه اش یقه و داشت هایی موج هاش آستین روی که سفید شومیز یه با رو هام لباس

.گذاشتمشون آزاد کردم، خشک رو موهام. مشکی تفنگی لوله شلوار با خورد  

 هم که بیرون اومدم اتاقم از. کیفم توی گذاشتم برداشتم رو مدارکم از چندتا و گوشی

.بیرون اومد اتاقش از هم دنیا من با زمان  

.دافی عجب اوففف -  

!زهرمار -  

.خواهشا نبر جلوشون رو مون ابرو -  

.ندارم اعصاب اصال گمشو، -  

.کردی تصادف که تو گی، می راست -  

.حال توی رفتیم باهم. شد ساکت که زدم صدا جدیت با رو اسمش  

 ای خوره، می شیرینی داره مبل روی نشسته دیگه؛ هستن حرفا این از تر پرو آقا بله،

.بخوری کوفت  
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.ام آماده من  

.سمتم برگشتن آرتام و خاله  

؟!بود خوب حموم -  

.عالی شما، لطف با -  

.کرد اخم خاله  

,کردی؟ تصادف که بوده کجا حواست -  

.دیگه افتاده اتفاقی یه کن، ولش خاله اَه -  

 و فارسی به خاله دادیم، یادش وبخ رو فارسی که بود این ما با خاله شدن همخونه خوبی از

:گفت خاصی لحجه  

!سفید چشم دختره -  

.سبزه چشمام بخدا -  

.نخنده تا بود گرفته رو خودش جلوی خاله خندیدن، آرتام و دنیا  

.بری باید که بیا صبح فردا بابات و مامان پیش میری رو امشب دیگه، حاال  

پیشونیم به کوبیدمدست با  

.برم باید فردا که نبود حواسم اصال -  

کجا؟ -  

.سمتش برگشتیم همه  
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...خ می کجا یعنی  

.حرفش وسط پرید خاله  

.گرفتن عکس برای مکان یه بره هم بعد هست، جلسه شرکت بره باید -  

.رسونمش می خودمم اوکی، -  

بله؟ -  

:گفت بشنوم، خودم فقط که طوری دنیا  

.باش خودت مراقب  

.کردم نگاهش چپ چپ سمتش برگشتم  

.شد بلند جاش از آرتام چندلحظه از بعد  

.بریم  

.بود شیفت بیمارستان که هم مینا کردم، خداحافظی دنیا خاله از  

.خونه سمت کردیم حرکت شدیم، ماشین سوار  

 داخل رو ماشین. خونه رسیدیم دقیقه پانزده از بعد بودیم، کرده سکوت هردو راه توی

.شدیم پیاده کرد پارک حیاط  

 که حیاط از ایی گوشه به خورد چشمم کردیم می طی رو حیاط ولط داشتیم که همینجور

 تغییر چی همه سال یک توی. نداشت دوربین اینجا بود یادم من که جایی تا داشت، دوربین

 شد باز خونه در که رفتیم می باال ها پله از داشتیم. کرده پیدا تغییر اینم شایدم کرده،

.بیرون اومد مامان  
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.کردم بغل رو مامان رفتم، باال رو ها پله آرتام از زودتر دم،ز بهش مهربونی لبخند  

!میداد رو ها مادر بوی  

!محبت بوی  

.حمایت آرامش،  

.شدیم جدا هم از دقیقه چند از بعد  

.کردم می نگاه رو اشکیش صورت داشتم مهربونی لبخند با  

...می گریه چرا وا  

 از نزاشت بازم دقیقه چند از بعد. نزدم رو حرفم ادامه بابا، بغل توی رفتن و شدن کشیده با

.بیرون بیام بغلش  

!بابا -  

جانم؟ -  

.شدم خفه -  

.اومدش لیاد صدا که کرد ایی خنده تک  

.آزار دل شود کهنه بازار، به اومد که نو  

:گفت رفت، بهش توپی غره چشم مامان  

.تو نزن حرف  

.بیرون اومدم بابا بغل از  
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داداش؟ احوال -  

!مشکوکی -  

.خندیدم  

باشم؟ ادب با که نمیاد بهم -  

...ب شده چیزیش سرت نکنه اصال، -  

:گفت در پشت از خورد می مامان سن هم که خانم یه  

؟!داشت ازش توان می انتظاری چه شه، بزرگ مادری و پدر بی با که دختر  

.زد صدا رو اسمش تشر با کناریش خانمه  

!تارا  

.تاراست اسمش پس اوه  

 کم هیچی برام خان سیاوش و طاهر آقا ولی نداشتم، واقعی رماد و پدر من که درسته

.برخورد بهم حرفش خیلی بود نذاشته  

.زدم دراری حرص لبخند  

.خانم نیستم، و نبودم مادر و پدر بی من  

.دادم ادامه که بود ایستاده ریلکس خیلی که آرتام جز به کردند نگاهم تعجب با همه  

 تجربه حتما پس گذشته، شما از سنی راستی،. کردم اپید رو واقعیم مادر و پدر فقط االن

.من تا بیشتره شما  
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.زدم بهش هم پوزخندی  

.گرفت رو هام شونه سمتم اومد تارا کناری خانومه همون بود، شده سنگین خیلی جوه  

.خاله بگو بهم آیداست، اسمم -  

.باشه آها، -  

 برای مامان ها مبل روی ننشست همه. کرد نگاهم خواصی حالت با زد، بهم خوشگلی لبخند

.آورد شربت آرتام منو  

.خورم نمی ممنون، -  

چرا؟ -  

ندارم؟ میل -  

.کنارم نشست میز روی گذاشت رو سینی  

نداره؟ مشکلی سرت خوبی؟ -  

.خوبم نه، -  

.گرفت رو هام دستم داد تکون سری. زدم هم مصنوعی لبخند  

 مشکی شلوار کت با پیرمرد، یه. برگردوندن رو هاشون سر همه که اومد ها پله از صدایی

:گفتم آروم خیلی پایین، میومد ها پله از داشت رنگ،  

.حاجی کن حیا گذشته، ازت سنی-  

.خندید ام، شونه روی زد بود کنارم که مامان  
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!ها شنیدم  

 برداشتم چشم ازش بیخیال من، روی به رو نشست اومد پیرمرد گرفتم، گاز رو لبم گوشه

.شد بلند بود من به خطاب که صداش دقیقه چند از بعد. هام کفش به شدم خیره  

.شدی پیدا که خوشحالم  

.روش شدم خیره آوردم باال رو سرم  

کین؟ اصال هستن؟ آشنا برام اینقدر اینا چرا  

؟!شما -  

.آشورخان آشور، -  

.دادم تکون سری  

...آشور آقا ممنون-  

:گفت صبحی بیشعور دختره همون  

.آشور آقا نه آشورخان،  

.بهش زدم لبخندی سمتش رگشتمب  

 فکر لحظه یه که زد پوزخندی. میزنم می صدا رو نظر مورد فرد بخوام، که هرجور من -

.میده نشون رو کردنش سکته پوزخند، جای لبش کردن کج آخه کرده، سکته کردم  

.فرهنگی بی تو چقدر -  

:گفت اون به رو کنارم نشست بیرون اومد آشپزخونه از دیگه دختر یه  
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.کافیه برامون آناهیتا، باش داشته فرهنگ تو  

...این به خوشگلی این به اسم هیف. آناهیتاست اسمش پس  

.نزن حرف تو آیسا  

.داره خوشگلی اسم هستش، آیسا اینم اسم پس  

.سمتم کرد دراز رو دستش سمتم برگشت  

.هستم آیسا گن، می چی یه بیخیال اونارو  

.گرفتم رو دستش  

.لیانا  

 لخت، بلوند کرده رنگ موهای بودش؛ خوشگلی خیلی دختر زد، بهم لبخندی آیسا

 که کوچیک گوشتی های لب و قلمی کوچیک دماغ یخی، رنگ به بزرگ کشیده چشمهای

.ومد می هم صورتش به خیلی  

گرفتم ازش رو نگاهم آشور صدای با  

!جان لیانا بگو خودت از خب، -  

بگم؟ چی -  

.دیگه چیزا اینخوندی؟ چی و کنی می چیکار اینکه -  

.خوندم مکانیکی و کنم می کار شرکت توی اومم، -  

:گفت اخم با انداخت باال ابرو یه بابا  
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.هست مردونه ایی رشته کامال مکانیکی این؟ جز نبود ایی رشته یعنی  

:گفتم زدم، اهمیتش این به لبخندی  

 رشته درسته مبعدش. نه اینجا ولی اینجوریه، مسلمان کشور چند و ایران توی رشته این

.هستش دخترم ولی هست، پسرونه  

:گفت لیاد، که بده منو جواب خواست بابا  

.رسوند بهم خداهم بودم خوب مکانیک یه دنبال خرابه، ایران توی ماشینم من  

.بود شده صاف خط مثل دهنم. من جز به خندیدن همه  

چیه؟ -  

.تعمییر نه سازم، می ماشین من -  

.دانشگاه توی بیاریش باید فقط کنم،می درستش باش بعدشم  

دانشگاه؟ چرا -  

...چ -  

 به نگاهینیم. آوردم بیرون کیفم از رو گوشیم و نزدم رو حرفم گوشیم، زنگ صدای با

 فرانسوی به داشتم، قرارداد باهاش فردا که بود هایی مشتری از یکی جک که کردم صفحه

:دادم جواب  

بله؟ -  

.سالم -  
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!بفرمایین؟ سالم، -  

.خدمتتون داشتم سوالی فقط ین؟خوب -  

بفرمایین؟ -  

.داشتم که بود هایی مشتری ترین هیز از یکی  

.هستش میلیادر که هیف فقط  

کیهانی؟ آقای کنید،یامی شرکت جلسه توی خودتون فردا -  

.هستیم هردو -  

.ممنون آها -  

ندارین؟ کاری کنم، می خواهش -  

.خداحافظ خوش، شب-  

 مواجه اطرافیام کنجکاو های چشم با که کردم قطع رو گوشی اییدیگه حرف هیچی بدون

.شدم  

:پرسید آیسا همه از زودتر  

بود؟ کی -  

.مشتریا از یکی -  

چی؟ مشتری -  

.دیگه ماشین -  
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...می چطورماشین؟ -  

.برگشتم سمتش  

.نیست خوش حالم بخدا نکن،  

:گفت خورد، می بابا سال سن به که ها مرد از یکی بار این که خندید  

.دیگه بخندیم هم ما بگین بلند -  

.بابا نیست چیزی -  

 زدن حرف مشغول کناری مرد با زد، بهش لبخندی بودش آیسا بابای فهمیدم که مردی

.کرد  

.من جز به زدن، می حرف و بحث داشتن هم با همه  

آوردن؟ چرا رو بدبخت من آخه  

.دزدیدنش انگار که آوردن منو گه می طوری -  

ی؟اومد کی تو اع، -  

.میده نشون رو خودش داره تصادفه های نشانه کنم فکر -  

میگی؟ چی -  

.برس تنهایت به برو هیچی -  

.شد بلند من به خطاب ایی، دختره یه صدای که بردارم رو گوشیم خواستم کردم پوفی  

؟!ساکتی چرا  
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:گفت باز که برداشتم رو گوشیم زدم، بهش لبخندی و برگشتم سمتش  

.هست آنا من اسم -  

.دونین می که منو -  

.کرد نگاهم خاصی حالت  

.دونم می خیلی  

؟!دونم می خیلی گه می که داشت چی من اسم مگه بود؟ چی منظورش چی؟  

:گفت من از زودتر آرتام که بزنم حرف خواستم  

.بزنید حرف باهم باشه درست نکنم فکر  

:گفت من به رو اون به توجه بدون داد، باال رو ابروش یه هم آنا  

کنی؟ می چیکارا خبرا؟ هچ خب  

.زد پام ران روی محسوس، نا و محکم آیسا بار این که بدم رو جوابش خواستم  

.ندم آنارو دادجواب عالمت بهم که سمتش برگشتم متعجب  

 بینیش که حیف ولی خوبی؟ این به دختر بدم؟ رو جوابش زارن نمی چرا ؟!شونه چه اینا

.عملیه  

.آنا سمت برگشتم  

 هیچی

.براش نذاشتم حرفی جای دیگه مه،کل این با  
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 جدا هم از دالیلی به ولی کرده، نامزد و دکتره که فهمیدم آیسا با زدن حرف کمی از بعد

.هستن  

.کردن رفتار بد بعضیا بودن خوب بعضیا شدم، آشنا هم همه با  

:گفت که سورنا خاله صدای با. نرفتن مامانشون به آرشام و آرتام که عجبم در ولی  

.مشا بریم  

.شدیم بلند مامان با  

.شد بلند گوشیمزنگ صدای که بودم آشپزخونه راه نیم  

:دادم جواب بودش، مینا که کردم نگاهی نیم گوشی سمت برگشتم  

 جان؟

:گفت بود، بعید ازش که نگرانی و ترس از پر صدایی با مینا  

کجایی؟ لیانا -  

.جدیدم مادر و پدر خونه خو دونی؟ نمی مگه -  

.خونه بیا -  

چیشده؟ چرا؟ -  

!خاله -  

.رفت باال یکم صدام  

چی؟ خاله  
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.دادن می قورت رو من داشتن که کردم بقیه نگاه چشمی زیر  

.بده حالش -  

کجایی؟ االن وای، -  

. ترسه می و تنهاست دست هم دنیا بگیرم، مرخصی نتونستم کردم کاری هر ام، شیفت -

...ن تو می اگه  

.پریدم حرفش وسط  

.ممیر االن باشه -  

.نکن خاموش رو گوشی زنم می زنگ لحظه هر -  

.فعال باشه، -  

.برگشتم بقیه سمت کردم، قط رو گوشی نموندم حرفی منتظر  

.برم باید من  

.اومد نزدیکم مامان  

.مونی می نگفتی مگه چرا؟ -  

.برم باید دیگه نشد حاال -  

بری؟ خوای می چرا خو، -  

.بیماره امخاله -  

.اومد سمتم سریع آیسا هک بزنه حرف خواست مامان  
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اومم؟ من؛ از بهتر کی دیگه، داری دکتر به نیاز خو ؟!ها دکتری؟ ت مریضه خالت وقتی خو  

.دادم تکون سری خندیدم  

.بریم بیا  

.رفت باال ها پله از داد، تکون سری  

.برو صبح خب شب؟ وقت این حاال -  

دنبالم؟ میاد استیفن میزنمزنگ بعدشم نمیشه، نه -  

:گفت گگن بابا  

این؟ کیه استیفن؟  

.خندیدم  

.برادر شریک، دوست، همکار، -  

...دار اعتماد -  

.پریدم حرفش وسط  

.بیشتر خودم جون از  

:گفت آرتام که بزنه حرف خواست بابا  

.برمتون می خودم -  

.ریم می خودمون -  

...خو وقتی -  
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.موند ناتموم لیاد حرف خانومی، با همراه آیسا اومدن با  

.شتمبرگ سمتشون  

.کردم هنگ واییی! آفریده دوتا خدا شاید اصال! منه کپ شاید! منه شبیه چقدر خانمه این  

 من سمتم اومد لبخند با خانومه. پایین اومدن ها پله از کردم، می خانومه نگاه داشتم بهت با

.کشید بغلش توی رو  

:گفت بودم،بغلش توی هنوز که چندلحظه از بعد  

.عمه یشد پیدا که خوشحالم چقدر  

.هست امعمه اینکه! اِ  

.شدم له جان عمه  

.شد جدا ازم خندید  

...بو خوشحال ببخش،  

.حرفش وسط پرید آیسا  

 بریم؟

.دادم تکون سری  

.کرد نگاه آیسا به دلخور عمه  

.بمونه بزار ببریش؟ خوای می کجا  

.بوسید رو لپش عمه سمت اومد آیسا  
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:تگف بیرون رفتیم می داشتیم هم با که طورهمین  

مامان میایم  

.اومدیم بیرون خونه از  

خونه؟ بریم چطور خو -  

.صبرکن -  

.گرفتم رو شرکت راننده شماره بیرون آوردم رو گوشیم  

خانم؟ بله -  

دنبالم؟ بیاین تونین می -  

آدرس؟! خانم بله-  

.بیاین سریع-  

.کردمقط رو گوشی  

زدی؟ زنگ کی به -  

.شرکت راننده به -  

.خندید آیسا  

.تمبرگش سمتش  

امی؟ عمه دختر تو  

.داد تکون سر  
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.عمه دختر تا بیشتر، هستم دوست البته اهوم  

.دادم تکون سری خندیدم،  

.اره  

 

 

نیومد؟ چرا -  

.مونده ترافیک حتما -  

.آره -  

.کرد ترمز پامون جلوی ماشین یه آیسا حرف از بعد  

...حتم اومد در پدرمون  

.آرتام که فهمیدم ماشین، شیشه شدن پایین با  

ارتام؟ -  

.شید سوار -  

...م هستش راننده -  

.جایی کرده گیر -  

...ک از وقت اون -  
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.اومد پایین ماشین از کالفه آرتام  

!شو سوار  

.ایستادم سرجام بت مثل من ولی عقب، نشست رفت ها بچه مثل آیسا  

.دیگه شو سوار -  

.شمنمی -  

شی؟نمی -  

 ولی کردم می تقال جیغ گذاشت، ماشین جلو و کرد بلند منو بیا خودم به تا دادم تکون سری

؟!من زور کو  

.کرد حرکت بست رو ماشین در  

خواستی؟ می رو همین  

.شد بیشتر خندش که کردم نگاهش چپ چپ  

!زهرمار  

.نزدیم حرفی هیچ خونه تا پنجره، به برگردوندم رو روم  

.رسیدم خونه به دقیقه پانزده از بعد  

 هم با و شد پیاده ماشین از هم آیسا کردم، باز رو اطحی در. شدم پیاده تشکری هیچ بدون

.رفتیم داخل  
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 حال داخل کفشی،جا روی گذاشتیم آوردیم در رو هامون کفش و کردیم باز رو خونه در

.میاوردم در شاخ داشتم رویی به رو چیز دیدن با که رفتیم  

خبره؟ چه جااین  

.برگشتند سمتم صدام، شنیدن با  

:گفت سریع مینا  

؟!اومدی ،اِ-  

!راهیم توی هنوز نه -  

:گفت گرفت پیتزاش از گاز یه بود، نشسته مبل روی برعکس که دنیا  

بندی؟ می جمع چرا  

.اومد بیرون سرم پشت از آیسا  

.سالم  

 نگه رو خودمون نتونستیم افتادند؛ زمین روی و شدند هل هردو آیسا صدای شنیدن با

.خندیدن به کردیم شروع داریم  

:گفت سمتم میومد طورهمین کرد، جور جمع ور خودش مینا  

!انتر زهرمار،  

داریم؟ مهمون نگفتی چرا  

.گرفت آیسا جلوی رو دستش ما به رسید مینا  
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.اومدی خوش -  

.ممنونم -  

.اومدش هم دنیا  

...م وگرنه بیاد قراره مهمون دونستیم نمی دیگه ببخش  

.دمون نیمه نصفه دنیا حرف مینا به من ایی کله پس زدن با  

!بده خاله حال گفتی بیشعور -  

خاله؟ -  

.خندیدند به کردند شروع هردو حرفش از بعد  

کردید؟ اسکول منو نکنه چیه؟ جریان  

:گفت خندید،می طورهمین که مینا  

 مامان پیش نری خواستی نمی مگه تو بعدشم نمیاد؛ روز چند آمریکا رفته خاله جورایی، یه

؟!جدیدت بابای و  

 اومم؟

!خنگ دیگه، بیایی کردیم کمکت ماهم خو  

دادم؛ می نشون رو آیسا داشتم چشمی زیر با  

.نبود هم خیالشون عین هم خنگ دوتا اون  

:گفت خندیدن، کلی از بعد اومدش آیسا خنده صدای  
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.لیانام عمه دختر من  

.شد صاف خط مثل دهنشون  

!عمه عمه دختر بله، -  

!اها ما، اومم اینکه، یعنی نه، -  

.زد زنگ خودش بگیم ستیمخوا نمی ما  

.داد تکون رو سرش تند تند میناهم  

.آره آره، آره،-  

.شد بیشتر آیسا خنده  

.بمونم نمیومد خوشم خیلی منم بابا نه -  

!نبود لیا این کار نه اِ -  

:گفتم باال رفتم می که طورهمین دادم، تکون تاسف برای سری  

ها فروش آدم -  

!شو خفه -  

.رفتم اتاقم توی  

.رفتم حال داخل دوباره و کردم عوض شورتک با ساده سفید شومیز یه با رو هام اسلب  

.اومدم پایین رو آخر پله. اومدم من خب -  

.سالمتی به خو -  
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.نشستم مبل روی کنارآیسا  

.کن عوض هاتو لباس آیسا، -  

.نیاوردم که رو هام لباس -  

.بپوش کن انتخاب یکی من های لباس از -  

.شدم بلند هک داد تکون سری  

!شو بلند  

.برگشتم سمتشون شدند، بلند مگس دوتا اون آیسا  

شدید؟ بلند شماها چرا  

:گفت اتاقم سمت رفت می که طورهمین دنیا  

.کنه انتخاب لباس تا میایم خو  

.سرش پشت رفتن هام اون  

؟!مهمونی بره خواد می مگه  

.اتاق توی رفتن نکردند، هم خرم حساب  

.رفتم اتاق داخل و ادمد تکون تاسف برای سری  

.پوشید کرد انتخاب لی دامن با سفید شومیز یه کمدم، به کردند نگاه کلی از بعد  

برقصیم؟ این پاییه  

.شدیم بلند خندیدم همه  
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.گذاشت آهنگی هم دنیا  

کن پلی ریپیت موزیکو کن هلی هلی هی"  

کن پلی ای ال تا تهران کف حالیم و عشق  

اغونهد حالت نگو دیوونه برقص پاشو  

"آسونه بده تکون برات سخته نگو  

 که هم بنده صورتم توی خود داد، تکون رو موهاش سرشم پشت که نبود حواسش مینا

.افتادم زمین روی بودم پرت حواست اون از بدتر  

 

کن پلی ریپیت موزیکو کن هلی هلی هی"  

کن پلی ای ال تا تهران کف حالیم و عشق  

هداغون حالت نگو دیوونه برقص پاشو  

آسونه بده تکون برات سخته نگو  

heley آهنگ) "(ام شی از   

.داد نشون رو من خندید، می طورهمین آیسا  

!برسرت خاک  

.دادم تکونشون گرفتم باال رو هام دست دادم، گردنم به قری یه  

!اوهو داغونه، حالت نگو دیوونه برقص پاشو  
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.بازی مسخره به کردیم شروع کنارم نشست اومد میناهم  

.بودیم زده زل سقف به و زمین روی بودیم کشیده دراز خسته، ،خسته  

.هست پیتزا  

:گفت کالفه آیسا  

.بخوریم تا بده خو،  

.کرد اشاره مبل به دستش با مینا  

.بشم بلند ندارم حوصله من -  

.بدتر من -  

.منم -  

!ام خسته من-  

.خندیدند به کردیم شروع کردیم، بهم نگاه یه نفری چهار  

!برسرمون خاک  

.خندیدیم همه  

.کنم می کاری یه پا با نداره اشکال حاال  

.کردم رو کار همین خندیدم، میز روی زد پا با حرفش از بعد  

!آفرین  

.بدید ادامه طورهمین  
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...موف شما  

.موند ناتموم دنیا حرف پیتزا، افتادن با  

؟!ریختن -  

.بیاد کن رد هارو پیتزا اون دنی اس، بسته درشون نه -  

.داد رو ها پیتزا بده خودش به تکونی اینکه بدون هم دنیا  

.خوابیدیم کردیم، پهن تشک جاهمون خنده و بحث کلی از بعد  

.دیگه شو بلند  

!تنبل  

.بخوابم دقیقه پنج بزار -  

.شو بلند میگم -  

.دنیا دست از اَه  

!کن ولم  

بهم، زد لگد یکی که بودم بیداری خواب توی. شدم راحت دستش از آخیش. رفتم پتو زیر  

.شدم بلند تیز  

؟!نه یا شی می بلند حاال -  

!دنیا گاوی خیلی -  

!مخلصیم -  
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!بخوابه بزار -  

.شه می دیرش -  

.دادم می انجام رو کارهام شدم بلند ها دیوونه مثل جلسه و شرکت یادآوری با  

 داشت اش یقه روی کراواتی مدل که مشکی زیرپوش با خاکستری دخترونه شلوار کت یه

.گذاشتمشون باز کردم شونه رو موهام. مپوشید  

.زدم بیرون خونه از برداشتم رو ماشین سویچ  

.رسیدم شرکت به ساعت نیم از بعد  

 پیاده شرکت پارکینگ داخل بردم رو ماشین کرد، باز برام رو در نگهبان که زدم بوقی

.شدم  

 سوار داشتم،بر رو هام قدم غرور با. شدم شرکت وارد کردم مچیم ساعت به نگاهی نیم

.رسیدم پنجم طبقه به دقیقه یک از بعد شدم، آسانسور  

!عجب  

.خندیدم برگشتم، سمتش  

.سالم  

خواهرجان؟ چطوری _  

!دونم نمی  

؟!دونی نمی _  
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.آره -  

!بده شفات خدا -  

.رفتم اتاق داخل و خندیدم داخل، برم که موند منتظر کرد باز رو اتاق در  

.زدند می حرف و ها مبل به بودند داده لم استی و جنی  

.سالم  

.برگشتن سمتم  

.سالم -  

!عجقم سالم -  

.نشستم کنارجنی،  

 چطورین؟

.گذاشت پام رون روی رو دستش جنی  

چطوره؟ جدیدت خانواده -  

.ها شهمی پخش خوب خبرها -  

:گفت استی که خندید جنی  

!بگیری فاصله آرتام از باید -  

...کار که من -  

.پرید حرفم وسط مهران،  
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!هوی  

.بزنید حرف درست رفیقم درباره  

 سمتم سه هر گفتم، هینی زدم مهران به آرتام سر پشت که هایی حرف یادآوری با

.برگشتند  

...ها حرف گی نمی که تو مهران،  

.موند نیمه حرفم مهران، خنده صدای شنیدن با  

چیه؟ -  

!ترسو -  

.خودتی -  

 جلسه که کرد عالم و ومدا داخل منشی اومدش، در صدای که بده جواب خواست مهران

.شروعه  

 

《مینا》  

 

.کردیم تمیز دیگه هم کمک با بودیم ریخته بهم دیشب که رو خونه لیانا، رفتن از بعد  

.کوبید بهم رو هاشدست دنیا  

خرید؟ بریم  
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.آوردم در اوکی عالمت به رو دستم  

!بیام تونم نمی که من -  

؟!چرا -  

.کرد بهم نگاهی آیسا،  

.ندارم رفتن بیرون اجازه کنم، معاینه رو خاله مثال جااین اومدم من -  

.خرید بری خوای می بگو بزن، مامانت به زنگی یه -  

!دیگه چیز یه -  

:گفت سریع دنیا  

چی؟ -  

چی؟ لیانا -  

:گفت خوشحالی با آیسا  

.ده نمی گیر منم مامان اینجوری ریم می باهم بیاد، لیانا کنیممی صبر! حل راه یه -  

!دیگه بیاد لیانا باید فقط -  

.نگفت هیچی خندید آیسا  

.میاد بعدازظهر چهار ساعته لیانا آره، -  

.خرید ریم می عصر خب -  

ا! غذا  
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بدیم؟ سفارش کجا ز  

.کنید درست خو  

.کردم بود زده رو حرف این که آیسا به نگاهی  

؟!بلدی تو  

!نیستیم بلد که ما  

.نیستم بلد منم -  

؟!گی می پرت چرت چرا پس -  

:گفت دنیا  

.کنیم آشپزی بار اولین برای بیاین  

.ریخت بیرون کرمیش سیاه خراب های دندون همه که زد لبخندی یه بعد  

!کن جمع دهنتو -  

!ادب بی -  

کنیم؟ درست چی خب -  

آیسا؟ رو حرفش گرفتی جدی -  

.بخندیم که نگفتم شوخی به -  

؟!کنیم درست غذا بلدیم کدومون حاال-  

.مینا بلده اینترنت -  
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.رفتیم آشپزخونه توی و خندیدم سههر  

؟!کنیم درست پیتزا -  

.پلو زرشک! دنیا نه، -  

.دونمنمی رک دوتا شما خورم، می چی همه من -  

!تره راحت پیتزا -  

.باشه بگم؟ چی -  

.صندلی روی نشت هم آیسا گوشیش، سمت رفت دنیا  

.گذاشتم چالیخ از بیرون رو پاهام جز کردم یخچال داخل بدنم کل یخچال سمت رفتم  

خواد؟ می وسایلی چه  

.زد داد دنیا  

.چندتا جز به داریم رو وسایلش اکثریت -  

چیا؟ -  

 از خواستم سریع پام، اون به زد که دنیا دست صدای لحظه چند از بعد نیومد صدایی هیچ

.خورد در لبه به سرم که بیرون بیام یخچال  

.دویدم دنیا سمت بود، مپا روی یکی اون بود سرم روی دستام از یکی طورهمین  

.اومدم درد بیشعور،  

:گفت آورد، در زبون برام و برگشت سمتم  
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.حقته  

.افتاد زمین روی شپلق، بود، بالشت که پاش جلوی به حواسش  

.رسیدم بهش  

!داره دوست رو من هم خدا -  

.فروشگاه برو گمشو -  

.بابا باشه -  

.رفتم کوچه سر فروشگاه و برداشتم رو کارت و کشیدم موهام و لباس به دستی  

 

《آیسا》  

 

 هم خوبم خیلی رفیق یه اینکه برای همه از بیشتر شده، پیدا لیانا که بودم خوشحال خیلی

.هست  

.خوشگلن خیلیم البته و مهربون شوخ، پاییه، خوبن، خیلی میناهم و دنیا  

؟!بیاد منم مهران شه می کی  

؟!کنیم فرار باهم بیاد اون شه می کی  

.اومدم بیرون فکر از ام شانه روی یدست نشستن با  

بله؟ -  
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؟!فکری توی -  

!دنیا گممی -  

ها؟ -  

!شدی؟ عاشق -  

.گذاشت میز روی رو، بود دستش که آبی لیوان و برگشت سمتم دنیا  

خوبه؟ حالت -  

.گممی واقعانی نه -  

!بابا نه -  

چی؟ تو  

.آره من؟  

 شماره به کردن نگاه بدون سمتش رفتم. خورد زنگ گوشیم که بزنه حرفی خواست دنیا

.برداشتم  

 بله؟

.اومدش گوشی پشت از مامان صدای  

.دختر پروی تو چقدر -  

!مامان؟ وا -  

!زهرمار -  
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.خونه برگرد  

.خوبه خیلی جااین! نمیام من -  

کجاست؟ لیانا ؟!آخه بگم چی -  

.داشت جلسه شرکت، -  

.بیاخونه بعد خو -  

.خرید برم خوام می من -  

!کنم چیکار تو با دونم ینم دیگه من -  

.نکن کاری هیچ -  

.خداحافظ اوف، -  

.بای -  

:گفت و اومد بیرون خونه آشپز از دنیا مبل، روی کردم پرتش کردم قعط رو گوشی  

بود؟ کی -  

.مامانم -  

.اومدش حیاط در صدای که زدبهم خوشگلی لبخند دنیا  

 میناست؟

:گفت انداخت، نگاهی پنجره سمت رفت دنیا  

!گاوشه دخو اره  
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.پر دست با اونم اومدش مینا خونه؛آشپزتویرفتیم خندیدم،  

.روش به رو ایستاد سینه به دست دنیا  

؟!هستن چیز تا سه دو اینا،  

.داد گردنش به قری مینا  

.باشیمخوش بزار  

.کنیمدرست رو پیتزا که رفتیم هم با خندیدیم،  

کجاست؟ خمیر خب،  

.داد نشون رو میز از ایی گوشه دست با دنیا  

.جااون  

 گفت، می اینترنت که چیزی با برداشتم رو ها مرغ آوردش، و کرد دراز رو دستش مینا

.کردن تیکه تیکه به کردم شروع  

 

《دنیا》  

 

.بودش آیسا حرف پیش فکرم، همه  

؟!بود شده کی عاشق  

!وای آرتامه؟ قبلی نامزد نکنه،  
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.اومد در یساآ و مینا صدای که پیتزا روی ریختم دوباره رو پنیر  

!انتر  

.که ریختی بار یه  

!پنیر چقدر  

.کردم هردوشون به نگاهی  

.نبود حواسم خب  

:گفتم که بزنه حرف خواست کرد، نگاه بهم گنگ مینا  

هستن، آماده پیتزا تا پنج هر خب  

.دیگه فر توی بزاریمشون  

.دادند تکون سری اونا  

 شیرینی و شربت چای، سینی یه اب مینا. مبل روی شدیم ولو سالن توی رفتیم آیسا منو

.اومدش  

.بخورین  

 لیانا که کردم شماره به نگاهی. بدم جواب که شدم بلند خونه گوشی خوردن زنگ با

.بودش  

لیاست؟ -  

لیاناست؟ اسم مخفف -  
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.دادم رو تلفن جواب براش، دادم تکون سری  

؟!ها -  

ها؟ -  

.بگو چیزی ی جانم مرض  

.بگو رو حرفت -  

.میام رزودت امروز من -  

.سالمتی به -  

کردید؟ چیکار رو غذا -  

.فهمی می بیا تو -  

.زد می صدا رو لیانا که اومد تلفن پشت از منشی صدای  

.فعال  

.کرد قط که بدم رو جوابش خواستم  

!عنتر -  

؟!گفت می چی -  

.نشستم مبل روی  

.خونه میاد زودتر امروز _  

!اها  
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《لیانا》  

 

.باشیم نگران که بدید قح هم ما به ولی درسته، حرفتون -  

!کیهانی آقای -  

.ندارید اعتماد من به که رسممی نتیجه این به دارم حرفتون از من  

 اعتماد من به شما کهمی با دیممی توضیح براش ساعت دو نفهمه؟ زبون اینقدر چرا این

...گهمی شیطونه یعنی،. ندارید  

:گفتم بهش رو عصبی  

 نمی حرفی جای که نیستید موافق هم اگه اینه، ما قوانین نکنی معامله ما با خواید می اگه

.اومدم بیرون جلسه سالن از نموندم، واکنشی منتظر. مونه  

 بهش رسوندم، منشی به رو خودم بلند های قدم با. بشم آروم تا کشیدم عمیقی نفس چندتا

.اتاقم توی بیاره کیک، قهوه، که گفتم  

.شممی خوب کردن گوش هنگآ یا خوردن با شم می عصبی که وقتایی  

.اتاقم داخل رفتم اطرافم محیط درک بدون  

.شدم اونا خوردن مشغول آورد، برام رو کیک قهوه منشی  

 نمایان در چهارچوب توی مهران و شد باز اتاق در خوردم،می تندتند داشتم که طورهمین

.شد  
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؟!بود ات گشنه  

.افتادم سرفه به هک دادم قورت رو گلوم توی کیک حجم همه حرکت یه با  

.دستم داد رو قهوه فنجون سمتم، اومد و کرد نوچی مهران  

.بخور  

.خوردم یکم  

چیشد؟ خب  

.دادیم انجام رو معامله -  

؟!چی -  

.بودش مخالف اینکه  

.دیگه منم -  

شد؟ راضی چطور -  

.جنس رو نصفش میده، پول رو معامله نصف -  

چی؟ -  

 میلیارد یک که کردیم توافق است، مردتیکه این برای پاریس شهر پاساژ ترین معروف -

.بیاریم جنس پاساژ از  

.بهتره اینجوریم -  

.بگیرند هاشون بچه و زن برای قیمت گرون های لباس تونن، می کارگرها  
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.نشست کناری مبل روی و داد تکون سری لبخند با مهران  

جدیدت؟ خانواده از خبر چه  

 جدیت، با مهران شد تموم هام حرف وقتی. دیشب کردن تعریف به کردم شروع اشتیاق با

:گفت  

دارم؟ نامزد من گفتم یادته لیانا،  

.داد ادامه که دادم تکون سری  

.هستش خانواده همین عضو اونم،  

.کردم می نگاهش داشتم باز دهن و شده گرد های چشم بو  

.آناهیتا و آنا خصوص به نیستن؛ خوبی خانواده کنی، می فکر تو که جوراون  

.بخوری رو رفتارهاشون و هاشون حرف گول نباید  

چرا؟ ولی باشه، -  

 دوری ازشون. بخوری ضربه توهم خوام نمی خوردم ضربه من لیانا، گممی خودت برای -

.کن  

.همشونه از بهتر اون. سا آی، با برو  

؟!حالیه این چرا اصال گفت؟ طوریاین رو آیسا اسم این چرا  

 مهران؟

:گفت و دکر نگاهم مهربانی با  
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جانم؟ -  

؟!مونیمی داداشم قبل، مثل که تو -  

.اومد داخل استی و شد باز شدت با اتاق در  

.دیگه کردی فراموش کال که منو  

؟!برادری خواهر رسم بود این  

.رممی من باشه،  

 تونستنمی راحت همین بخاطر بودیم، داده یاد هم جنی استی به رو زدن حرف فارسی

.گیممی چی بفهمند  

.شدم بلند جام زا  

.نکن قهر داداش! استی اه،  

.گرفت ازم رو روش استی  

.قهرم -  

داداش؟ -  

.قهرم -  

.بوسیدم رو اش گونه جلو رفتم کردم، نوچی  

آشتی؟ -  

.نه -  
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.بوسید رو ام گونه استی که بگم چیزی خواستم اوردم، پایین رو سرم ناراحت  

؟!نبخشم رو خودم خواهر میشه مگه  

.زدم وشباز به و خندیدم  

!انتر, -  

.اومد کنارمون هم مهران  

!پشتیم ما بیوفته، که اتفاقی هر -  

.ممنونم -  

.گرسنمه حسابی که خونه بریم حاال -  

.خودمون که نداریم غذا -  

.زد پیشونیش به دست با استی  

.ها گیمی راست -  

.ما خونه بریم هم با بیاید خب، -  

.کردند بهم نگاه یه  

.باشه  

 ماشین یه متوجه شدیم،می خارج شرکت که وقتی. شدیم مهران نماشی سوار باهم

.شدیم بود شرکت کنار که مشکوک  

.خریدیم هم خوراکی کلی راه توی. خونه به رسیدیم ساعت نیم بعد  
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 باهم اومد، کرد پارک رو ماشین مهران و شدیم پیاده برداشتیم رو ها خوراکی استی و من

.رفتیم خونه داخل  

.بود نشسته ما به پشت هم آیسا رویی،روبه مبل روی بودند تهنشس دنیا و مینا  

:گفتیم هم با استی منو  

.سالم -  

!عجب -  

.ببینیم رو استی خوش روی تونستیم  

:گفت فارسی، به استی  

!مزه بی  

. کرد تغییر سریع صورتش رنگ چیزی دیدن با که برگشت ما سمت آیسا و خندید دنیا

 چند از بعد. آیسا به بود زده زل اونم دیدم، رو مهران که سرم پشت برگشتم متعجب

:گفتم شد، سپری سکوت توی که لحظه  

؟!بهم زدین زل طوریاین که چیه دوتا شما بین  

:زودترگفت آیسا کردن، نگاه من به اون خودشون به هردو  

.یچی ه، -  

!مشکوکی -  

.برگشت سمتم مهران  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

18

3 

...ک که نگفتی چرا  

.پریدم حرفش وسط  

.نمونده یادت بود معامله به حواست مهه چون گفتم،  

:گفت سریع دنیا که بزنه حرف خواست کرد پوفی  

؟!بودین هم عاشق قبال شما نکنه  

.دوختن مهران و آیسا به هاشون نگاه همه دنیا حرف این با  

...دا نامزد که طوری باشند بوده هم عاشق اینا ممکنه چطور. کمه جااین چیز یه  

.دننامز اینا، شاید! آره  

.شدم خارج فکر از آیسا، صدای با  

.نیستش هیچی که، گفتم _  

!هست بله _  

؟!نامزدین شما نکنه. شناسیم می خوب رو نگاهتون این  

:گفت جدیت، با مهران که بگه چیزی خواست کرده هول آیسا  

!بسه لیانا  

:گفت استی بزنم، حرفی که برگشتم سمتش  

 یگرسنه شکم داره، ربط که چیزی تنها ؛فقطنداره ربطی ما به هست که چی هر ماجرا خب،

.منه  
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:گفت آروم رفتمی آشپزخونه توی که طورهمین دنیا  

!شکمت اون به بخوره کارد -  

.ها گفتی چی شنیدم -  

:گفت ای،مسخره لحن با دنیا  

.باهوش پسر بشنوی، که گفتم بلند  

.خندیدم همه  

کردید درست چی -  

.پیتزا -  

.کنه رحم خودش خدا -  

 

 

《آرتام》  

 

 

کردم؟ نامزد که گفتی لیانا به چرا  

:گفت و داد مالش رو هاش شقیقه دست با  

.نشو نزدیکش -  
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.بده منو جواب فقط -  

.کرده فراموش تورو اون نشو، نزدیکش گممی -  

!نکرده -  

؟!شده اینجوری که بهش گفتی چی تو  

.شد بلند رنگ چوبی نیمکت روی از شد، اعصبی ایلیا  

فهمیدی؟ باشی، لیانا بردور تو نمیاد خوشم من چیه؟ دونیمی اصال  

.شدم بلند نیمکت روی از منم  

!اونی؟ کی تو وقت، اون -  

...ک کسی با بره بزار نیستی، لیانا زندگی مرد تو دونیمی خوب خودت. آرتام کن بس -  

.دارم نگه رو خودم جلوی نتونستم  

.زدم صورتش توی مشت با  

کنی؟ رفتار رفیقتم، که منی با طوراین تونیمی چطور تو ایلیا،  

:گفت و کشید لبش از ایگوشه به رو دستش  

!بودی رقیب نبودی، رفیق من برای  

.کردم بسته باز درد با رو چشمهام  

گی؟می پرت چرت چرا ایلیا، -  

چیه؟ اصال دونیمی -  
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.زدیم زل همدیگه چشمای توی  

!هم برای نبودیم رفیق ما  

.زدم بهش پوزخندی  

.بودیم رقیب خودت گفته به حتما پس  

:گفت و داد تکون سری  

.بودیم رقیب اره -  

؟!ها چی؟ بدبختی، پول، کار، چی؟ سر -  

.زد زل چشمهام توی باراین  

.بودیم رقیب لیانا سر شدم، لیانا عاشق من  

.کردممی نگاه رو ایلیا داشتم ناباور  

 اون رفیق من بود.

شق من!مرحم راز هام بود، االن شده عاشق ع  

 خدایا! خودت بهم راه چاره بده.

 بعد از چندلحظه که هر دو سکوت کرده بودیم، گفتم:

 بد منو پیشش گفتی، تا سمتم نیاد؟ -

 

 کنه.اره اون واقعا عاشقت بود ولی االن نیست چون دیگه حتی به اسمت هم فکر نمی -
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 لب زدم.

 

دونی؟از کجا می  

 

 ایلیا به این حال و روزم پوزخندی زد.

 

 از همون وقتی که دیگه عکست رو از توی ماشینش برداشته.

 

 ناباور لب زدم.

 

تون...دونی من نمینامرد تو که می  

 

 وسط حرفم پرید.

 

 تو، لیاقت اون رو نداری.
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خواد. کسی که همیشه هواش رو داشته باشه، کسی که لیاقت اون رو کسی مثل من می

...براش مردانگی رو ثابت کنه نه کسی که به  

 

 منتظر حرفش تموم بشه نموندم، با حال خراب ازش دور شدم.

 

.کردخورد، حالم رو بهتره میوزید و با شتاب به صورتم میباد سردی که می  

 

تونم لیانا رو جز با خودم با کسی ببینم.تجذیه اش برام سخت بود. من نمی  

 

میرم!می  

 

 با رسیدنم به ماشین، سوار شدم حرکت کردم.

 

کردم.هیچ هدفی داشتم توی خیابونای پاریس رانندگی می بدون  

 

کردم که یه تیکه از متن آهنگ توجه ام رو جلب کرد.طور که داشتم رانندگیم رو میهمین  
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نمیدونی که شبام چجوری میگذره"  

 

 یه دیوونه به عشقت یه عمره دربدره

 

 دیگه تک پَرِ من این روزا با رفیقم میپره

 

رو خدا اَزَت نیمگذرهاگه من ببخشم تو  

 

 آهای رفیق بی مرام هرچی اَزَت بگم کَمه

 

 من همونم که به خاطرت موندم تو رو همه

 

 تو همونی هستی که با من میشناسَِنت

 

 من همونم که َزجه هامو شنیدنش همه
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 میخوام تنها باشم تنهایی خوشگلتره

 

 شما خوش باشید با هم بهتون خوش میگذره

 

یقم حرف عشقمو میزدماینقدر که پیش رف  

 

 حق داشت عاشقش بشه

 

"بخواد سمتش بره  

 

 به اینجا آهنگ که رسید، بغض چند ساعته ام شکست.

 

 سرم رو روی فرمون گذاشتم، با حال خودم زار زدم.

 

دیدی...بینی! اگه میبینی؟! نه نمیبینی، میخدایا! منو می  

 

ترافیکم.با صدای بوق ماشین عقبی، تازه متوجه شدم که توی   
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 با دست اشک هام رو پاک کردم و ماشین رو به حرکت در آوردم.

 

رفتم اونجا. البته قبال دو نفر بودیم.گرفت، میهر وقت دلم می  

 

 فشار پام رو روی گاز بیشتر کردم.

 

رویی خیره شدم.در ماشین رو باز کردم، به منظره رویه  

 

دم های اشتباهی که اومدند و با رفتنشون، مثل گذشته من، پر از خوبی و بدی بود. پر از آ

 جاشون رو گذاشتند.

 

روییم خیره شدم.بهآهی کشیدم، به جنگل رو  

 

کنه شنیدن صدای لیاناست.تنها چیزی که حالم رو خوب می  

 

 پوزخندی زدم آروم گفتم:
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زنه؟االن لیانا کنارمه، باهام حرف می  

 

چرا نرفتی پیش یکی دیگه، حتما باید میومدی  زنه؟ چرا خدا؟کنه، برام لبخند میآرومم می

کردی؟من رو بدبخت می  

 

زاری بیاد؟خدایا من االن بهش نیاز دارم، چرا نمی  

 

 پوزخندی زدم خواستم حرف بزنم که یکی از پشت سرم، گفت:

 

خودت مقصر کارهای خودتی، نه خدا! _  

 

 سریع به عقب برگشتم که آرشام رو به رو شدم.

 

کنی؟ار میتو اینجا چیک  

 

ای بهم رفت، گفت:چشم غره  
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 االن حقت نیست بزنم توی دهنت؟

 

 سرم رو پایین انداختم.

 

 حال بحث کردن ندارم داداش.

 

 چند قدم رفت جلو، برگشت سمتم.

 

شه!کشی داداش کوچیکه. ولی باید صبرکنی، همه چیز با صبر درست میمی دونم چیمی  

 

 پوزخندی بهش زدم.

 

فیقم با عشقم ازدواج کنه؟صبر کنم تا ر  

 

 آرشام با بهت خیره شد به من.
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 بعد از چند لحظه گفت:

 

 گی؟چی می -

 

 ایلیا عاشق لیاناست! -

 

 

 ناباور دستی به موهاش کشید.

 

جا!گم، لیانا منو فرستاد که بیام اینخواستم اینو بهت بگم ولی بازم مینمی  

 

 خیره به چشمهاش، گفتم:

 

 چی!؟

 

 یعنی چی!؟
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م اومد سمتم.آرشا  

 

 داداش خنگ من، معلومه هنوز دوستت داره! -

 

 واقعا دوستم داره!؟ -

 

 

 آره. -

 

گرفت که گفت. ولی بازم قلبم آروم نگرفت، باید وقتی آرام میهمیشه آرشام راست می

شنید.رو از لیانا می "دوستت دارم"  

 

جواب داد لبخند بی جونی زدم که زنگ گوشی آرشام بلند شد، نیم نگاهی به من کرد  

 

 جانم مامان؟ -

 

 گید؟چی می -

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

19

6 

 

 

 امکان نداره!

 

 باشه، باشه، سریع میایم.

 

 

 

《لیانا》  

 

 

 

 

 

 اوف، باشه مامان. -

 

 سریع بیاید. -
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 سوار شدیم.

 

 چشم االن میایم.

 

 گوشی رو قعط کردم، دادم دست مینا که جلو نشسته بود.

 

 گفت؟چی مامانت می -

 

 باید بریم خونه آرتام. -

 

 

 ی افتاده.حتما اتفاق -

 

 اهوم. -

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

19

8 

 

 سریع تر برو که کنجکاویم گل کرده. -

 

 خندیدم و سرعت ماشین رو زیاد کردم.

 

بعد از چهل و پنج دقیقه به خونه رسیدیم. نایلون های خرید رو توی ماشین گذاشتیم هر 

 چهار نفری پیاده شدیم.

 

 نفس عمیقی کشیدم وارد حیاط شدیم.

 

هشون کردند، آیسا زودتر از همه گفت:همه بودند. وقتی متوجه ما شدند نگا  

 

 چه شده؟

 

 مامان خواست حرف که آنا گفت:

 

 نتیجه اومدن لیاناست.
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 با همه تقریبا آشنا شده بودم. خاله تارا، با جدیت اسمش رو صدا زد که آناهیتاهم گفت:

 

گه خواهرم! از قدم نحس این دختره است.راست می  

 

آناهیتا گفت:دنیا که کنارم ایستاده بود رو به   

 

 خو همون اول نمیومدید دنبالش. راحت بودیم به خدا!

 

 زدم به بازوش که نیم نگاهی بهم کرد و خواست حرف بزنه که لیاد، گفت:

 

 چه سالم علیک گرمی.

 

دنیا یه چشم غره خفنی رفت که لیاد دست هاش رو باال برد به عالمت تسلیم سر تکون 

بود.ام گرفته داد، از این کارش خنده  

 

 مامان اومد نزدیکم، گفت:
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 یه اتفاق بدی افتاده، ما باید برگردیم ایران. -

 

 خب؟ -

 

 

 توهم باید با ما بیای! -

 

تونم شرکتم رو ول کنم کجا بیام؟ نمیمثل برق گرفته نگاه مامان کردم، یعنی چی؟ من

 بیام.

 

 خدا!

 

 یکم مامان جلو تر اومد.

 

رها کنم و برم.تونم تو رو دونم سخته، ولی من نمیمی  
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ایی گفتم:با صدای گرفته  

 

تونم بیام ایران!منم نمی  

 

 این بار بابا نزدیکم اومد.

 

 چرا؟ -

 

 ام!همه چیز من اینجاست. خاله، دنیا، مینا، استی و... حتی شغل دانشگاه -

 

 

 تونیم که رهات کنیم بریم.مارو هم درک کن. بعد این همه سال پیدات کردیم نمی -

 

تونم...ولی بازم نمی گفت.درست می  

 

 با صدای مینا از فکر بیرون اومدم.
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 میاد باهاتون.

 

 سریع سمتش برگشتم.

 

گی!؟چرا چرت پرت می  

 

که آناهیتا، گفت:خواست جواب بده   

 

 اَخیی، باید این نکبت رو تحمل کنیم.

 

 دیگه کفری شدم از حرف هاش.سمتش برگشتم و خیلی جدی، گفتم:

 

، جای اینکه خودت رو شبیه میمون کنی راه رو عوض کن برو.اگه از من بدت میاد  

 

 از چهره قرمز شده اش فهمیدم که بهش برخورده، حقشه، دختره لجن.

 

 با خواهر من درست صحبت کن!
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 پوفی کردم که صدای آیسا اومدش.

 

 آنا!

 

 بس کن.

 

 آنا سمت آیسا برگشت.

 

 کنی!؟چرا از این دختره حمایت می -

 

 تونه.چون بهتر از هم -

 

 

خورد. آنا خواست حرفی بزنه که گوشی دنیا زنگ  

 

 نگاهی به گوشیش کرد جواب داد.
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 سالم خاله!

 

کنه.اوه پس خاله است. االن حسابی نصیحت می  

 

 اومم...

 

 نگاهی به همه کرد ادامه داد.

 

 اومم چه جوری بگم، خاله چیز. -

 

 اره، کنارمه االن. -

 

 

 گوشی رو گرفت سمت من، گفت:

 

که بدبخت شدیم. بگیر  
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 ابرویی باال انداختم.

 

 سالم خاله جونم! -

 

 زهرمار خاله! -

 

 

دی؟گوشیت رو چرا جواب نمی  

 

 توی ماشینه. -

 

 باشه، من فردا میام. -

 

 

 باشه. -
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 برین با خودتون.دیشب که خودتون خوابیدین هیچ، امشب رو یه خانم می -

 

 

 ها!؟ -

 

گی؟خاله چی می  

 

 رو بده یه مینا. تو همون اولم نفهم بودی، گوشی -

 

 اوف، باش. -

 

 

 گوشی رو سمت مینا گرفتم.

 

 بیا! -

 

 چه گندی زدیم باز؟ -
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 شونه ایی باال انداختم.

 

 مینا چند قدم رفت عقب مشغول حرف زدن شد.

 

 سمت مامان برگشتم.

 

 کارتون فقط همین بود؟

 

 مامان اشک توی چشم هاش جمع شد.

 

ک هاش رو ببینم.تونستم اشته دلم یه چیزی آتیش گرفت، نمی  

 

 سریع رفتم سمتش، بغلش کردم.

 

 سمت صندلی بردمش نشستیم.
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 باشه مامان،میام!

 

 ولی شرط دارم.

 

 سمتم برگشت.

 

 چی؟ -

 

 .باید پروژه ام رو کامل کنم -

 

 

بار بابا گفت:این  

 

 پروژه!؟

 

 سری تکون دادم.
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 آره. -

 

 کشه؟کی طول می -

 

 

 آهی کشیدم.

 

سازمش.کشم، االن دارم میشه میپنج سال تمام دارم براش نق  

 

 این بار لیاد گفت:

 

تونه دستش بزنه یا همون اول خراب سازی، آدم میایول به خواهر گلم! حاال اینی که می

شه!؟می  

 

 آنا خندید که خیلی جدی سمت لیاد برگشتم.
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 حوصله ندارم، پس کاری نکن که بالیی سرت بیارم. -

 

 باشه، باشه! -

 

 

 کشه؟چقدر طول می -

 

 خیلی نیست. -

 

 

 زمان دقیقی نیست؟ -

 

 سازیم به این بستگی داره.خب قطعاتش رو خودمون می -

 

 

 سازین!؟بدون شوخی خودتون می -
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 سازه.نه پس عمم می -

 

 

ام، برگشت که با عمه جانم مواجه شدم.یک زد به شونه  

 

 چشمم روشن دیگه.

 

 به زور خنده خودم رو نگه داشتم.

 

 ببخشید. -

 

 بار آخرت باشه. -

 

 

 مینا کنارم اومد.

 

پرسه.این خیلی احوال شما رو می  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

21

2 

 

 سمتش برگشتم.

 

مینا جان!-  

 

 اوکی گرفتم. -

 

 مامان خندید.

 

 ازدست شماها. -

 

 زحمت ما بریم.خب دیگه، بی -

 

 

 مامان از جاش بلند شد.

 

 کجا؟
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شناسم.اصال من شماها رو نمی  

 

.خندیدیم  

 

 منم مینام. -

 

 دنیا هستم. -

 

 

 خو منم... -

 

د شدم.بلن  

 

 آبجی های منن! از همه چیم خبر دارند.

 

 مامان با مهربونی بهشون خیره شد.

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

21

4 

 

 ازدواج کردید؟

 

 هردو با نیش شل شده گفتند:

 

 نه! -

 

 چرا؟ -

 

 

 این بار من گفتم:

 

 توی اوج جونی چرا ازدواج کنیم!؟ بزار خوش باشیم مامان.

 

رکش نکردم، گفت:چپ چپ نگاهم کرد که خاله آیدا با حالت خواصی که اصال د  

 

 حاال صبر بکن تو!
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 گنگ نگاهش کردم.

 

 چی!؟

 

 دوباره گوشی دنیا زنگ خود که این بار خاموشش کرد.

 

 جواب بده. -

 

 خاله است، اگه بدونه... -

 

 

 مینا وسط حرفش پرید.

 

 کشتمون!می -

 

 کنیم؟اوف، خو چیکار -
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.آنا داد زد  

 

 بزنین توی سرتون نکبتا.

 

.مینا اعصبی سمت برگشت  

 

 عجب نفهمی هستی تو دیگه.

 

 آنا خواست جواب بده که سریع، گفتم:

 

 با اجازه... -

 

 کجا؟ -
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زارم برید.بمونین شام من اصال نمی  

 

ریم خونه جنی.نه مامان، شامم می  

 

 دنیا خندید، گفت:

 

 خونه نامزدشه!

 

 

 

 المصب!

 

 به زور جلوی خنده خودمون رو گرفته بودیم.

 

 ولش بریم...

 

تم رو گرفت.مامان دس  
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 شما تنهایید امشب؟

 

 دنیا جواب داد:

 

 آره. -

 

 خودم باهاتون میام! -

 

 

 جان؟ -

 

 خاله ایدا هم داد زد.

 

 منم میام.

 

 خاله سورنا که کنارم بود زد به شونه ام و گفت:
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 تو دعوتم کن تا بیام.

 

 خندیدم و گفتم:

 

 بیاین خونه همه چی آماده استچ فقط خودتون باید آشپزی کنید.

 

 خاله سورنا خندید، سری تکون داد.

 

 مامان اینا آماده شدند، باهم سوار ماشین شدیم.

 

 

 

 

 

《آرتام》  

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

22

0 

 

 

 بعد از رفتن لیانا و...

 

بدون هیچ حرفی رفتم داخل اتاقم، نیاز به تنهایی دارم تا به خودم بیام. چشمهام رو بستم 

 رفتم توی فکر به وقتایی که باهم بودیم.

 

ال بودیم!خوش بودیم، خوش ح  

 

دادند، برای خاطر شدند.ولی روز ها داشتن مسابقه می  

 

 

 

 

 

لیانا! بیا.-  
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 نه، نمیام آرتام. -

 

 خوری توی بارون.بیا، سرما می -

 

 

 نه، نه! آرتام تو هم بیا. -

 

 !شممگه من مثل تو مرض دارم، خیس می -

 

 

 سمتم برگشت و لبخندی زد.

 

شدی!اگه مرض نداشتی عاشق من نمی  

 

خندیدم از زیر سقف مغازه بیرون اومدم.بلند   

 

 آره، مرض دارم بخدا!
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افتادند.قطره های بارون روی صورتم و موهام می  

 

.خندید دست رو سمتم گرفت  

 

 بیا بدویم توی بارون...

 

خندید.منتظر تموم شدن حرفش نشدم، دستش رو گرفتم با تمام توانم دویدیم، اونم می  

 

گفتم:دویدیم می طور کههمین  

 

 لیانا؟! -

 

 جانم؟! -

 

 

 ایستادم و سمتش برگشتم؛
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کنی؟تو که منو رها نمی  

 

 خندید و با ناز و عشوه دستش رو دورم حلقه کرد.

 

تونه من رو از تو جدا کنه، مرگه!تنها چیزی که می  

 

اش شدم گفتم:های جنگلیش رو باال آوردم خیره به چشمسر  

 

 عاشقتم! -

 

 من بیشتر! -

 

 

 

 

و با عشق بغلش کردم. لبخندی زدم  
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 با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم؛

 

 دستی به صورتم کشیدم که متوجه شدم گریه کردم.

 

ام رو برداشتم با دیدن شماره ابروهام باال رفتن! این پوزخندی به حال خودم زدم و گوشی

زنه. خیلی عجیبه!شماره استیفن بود ولی چرا داره به من زنگ می  

 

م.جواب داد  

 

 بله؟

 

گوشی اومدش. صدای گرفته استی از پشت  
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 آرتام؟ -

 

 خودمم. -

 

 

 فردا وقت داری باید ببینمت؟ -

 

 چیزی شده استیفن؟! -

 

 

 نه ولی باید ببینمت. -

 

 خوای منو ببینی؟خب چرا می -

 

 

 درباره لیاناست -
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 وقتی اسم لیانا رو آورد برق از سرم پرید.

 

 چیزی شده؟! بالیی سر لیانا اومده؟ نک...

 

 وسط حرفم پرید.

 

 نه بالیی سر لیانا نیومده فقط... -

 

 فقط؟! -

 

 

 ام.یه تصفیه حساب یه چند کلمه حرف با تو دارم که فردا در خدمتت -

 

که لیانا رو رها کردم قرار کتک بخورم ازش.دونستم که بخاطر اینمی  

 

 خندیدم و گفتم:
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 باشه میام.

 

 صدای پوزخندش رو از پشت گوشی شنیدم.

 

الت که شادی!خوشبح  

 

های متمد اومد.خواستم جوابش رو بدم که صدای بوق  

 

 استیفن فکر کرد من شادم؟! در حالی که غم کل جهان رو من دارم.

 

 

 

 با حال داغون خوابیدم.
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 دوباره یه غلتی زدم که باز صدای در اتاق اومدش؛

 

 کالفه گفتم:

 

 بله؟

 

 صدای مامان اومدش.

 

 آرتام پسرم بیداری؟ -

 

 پرسی مامان!پس خوابم؟! سواال می نه -

 

 

 خودت رو مسخره کن پاشو -

 

 ول کن مامان بزار بخوا... -
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 با شنیدن صدای لیانا برق خواب از سرم پرید، سریع بلند شدم رفتم سرویس بهداشتی.

 

 صدای خنده مامان از پشت در شنیدم؛

 

ام رو انجام دادم.های مربوطهیعنی دید من رو؟ کار  

 

ایی با یه شلوار مشکی پوشیدم موهام رو حالت دادم از اتاق بیرون اومدم. هتیشرت سورم

 نگاه کلی به خونه کردم. همه نشسته بودن سر میز صبحونه به جز لیانا!

 

مونه.جوری که گرسنه میشه چیزی بخوره؟ اینشاید روش نمی  

 

 

 

 آرشام از پشت محکم زد به کمرم آروم لب زد.

 

نخوردی داداش من!صبحونه خورده تو فقط   
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《لیانا》  

 

 

 

 

 

 آخه االن وقت بیدار شدنِ 

 

اصال حوصله اون د... یکی مونده بهشون بگه منم کار دارم. اصال چیکار با من دارن؟ َاخیی  

 

 با صدای آقا آشور به خودم اومدم.

 

 سالم چطوری؟

 

 سمتش برگشتم.
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 ممنون

 

ها ثل اینکه پرو تر از این حرفجوابش رو خشک و جدی دادم تا دیگه سوالی نکنه ولی م

 بود.

 

ای دیگه؟آماده  

 

 یه ابروم رو باال دادم.

 

 آماده چی؟! -

 

 قرار بریم تفریح! آخ.. -

 

 

 با ناباوری گفتم:

 

 چی؟
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 همه سمتم برگشتن؛

 

 مامان گفت:

 

خوایم بریم یکم بگردیم گف...می  

 

 از جام بلند شدم گفتم:

 

خیلی کار دارم. خیلی ممنون که به فکر بودین، ولی بنده  

 

 سریع مامان از جاش بلند شد.

 

 یعنی چی؟ -

 

مامان خودت دیشب شنیدی! امروز من هزاران کارم رو رها کنم بیام تفریح، دیگه  -

 هم باید فکر اومدن من به ایران رو از سرتون بیرون کنین.
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 مامان ناراحت نگاهم کرد!

 

 باشه فقط صبر کن خودمون برسونیمت

 

ایستادم. پوفی کردم منتظر  

 

 بعد از یه قرن حاضر شدن برن بیرون؛

 

کرد؟! تقریبا یک ساعت سرپا ایستادم تا بیان. آرتام دوتا این همه وقت داشتن چیکار می

بوس اجاره کرده دونه، بخاطر همین یه مینیماشین داشت و جمعیت اونا هم که خدا می

 بودن.

 

 مامان نگاهی بهم کرد و گفت:

 

 لیانا نمی...
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زنگ خوردن گوشیم حرفش نا تمام موند؛با   

 

 جنی بود، سریع گوشی رو برداشتم...

 

 بله؟ -

 

 بیشعور بدو بیا که به مشکل برخورد کردیم. -

 

 

 چی؟ چه مشکلی؟! -

 

 یه قطعه اشتباهی درست شده. -

 

 

 کدومه؟ -
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 همونی که خودت درست کردی. -

 

 

 باتری؟ -

 

 نه، اصال بدو بیا شرکت. -

 

 

 باشه سریع میام -

 

زدم، بعد از دو بوق برداشت؛ رو قط کردم به استی زنگسریع گوشی   

 

 بهش اجازه حرف زدن نکردم، گفتم:

 

 استیفن سریع بیا دنبالم.

 

 خواستم قطع کنم که گفت:
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 کجایی؟ خونه آرتام!؟ -

 

 آره -

 

 

 بیا بیرون -

 

 گوشی رو قط کردم؛

 

 سمت مامان اینا برگشتم و گفتم:

 

 میاد دنبالم خیالتون راحت...

 

ط حرفم پرید.لیاد وس  

 

 اصال این استیفن کیه؟!
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 خواستم جوابش رو بدم که آرتام گفت:

 

 کسی که حکم برادریش از توهم محکم تره!

 

 اگه توی عمرش یه حرف درست گفته باشه همینه!

 

 لیاد با اخم رو به من گفت:

 

 دیگه باهاش رفت آمد نکن!

 

 یه ابروم رو باال انداختم.

 

 چی؟

 

 این بار آرتام گفت:
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کن!لیاد ول  

 

که چشمم خورد به درخت بزرگ آخر حیاط؛ سمتش آرتام برگشتم تا چیزی بهش بگم  

 

رنگی سریع پشتش رفت.یه چیز مشکی  

 

 آرتام خندید گفت:

 

ای که منو مسخره کنی؟!االن دنبال بهانه  

 

 بدون توجه به سوالش با دست به درخت اشاره کردم گفتم:

 

 اون چیه پشت درخت؟

 

درخت برگشتن.همه سمت   

 

گی گفت:لیاد نوچی کرد و با مسخره  
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آوری خواهر ی... اسکول گیر  

 

 با داد آرتام همه به خودشون اومدن؛

 

کردم.با وحشت داشتم نگاه درخت می  

 

 بابا سریع اومد سمتم بغلم کرد.

 

 

 

 فکر کنم یه دوتا شاخی در آوردم! آخه این چه کاریه.

 

ه ساکت شد.چی ک بعد از چند لحظه که همه  

 

 بابا منو از بغلش بیرون آوردم و گفت:
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 خوبی؟ چیزیت نشد؟

 

کردم که آرتام گفت:گنگ نگاهش می  

 

 از همه چی اطالعات دارن.

 

 پیراهنم رو راست کردم ک گفتم:

 

 مگه کی بود؟

 

 بابا نگاهی بهم کرد و جواب داد:

 

 دشمن خونی ما! -

 

 هن؟! -
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م؛با صدای باز شدن در حیاط همه برگشتی  

 

 استیفن آشفته داخل اومد.

 

 براش دست تکون دادم.

 

 استی؟

 

شد نگرانی و آشفتگی رو از توی صورتش بخونی...از این فاصله هم می  

 

 با نگرانی سمتم اومد و گفت:

 

 حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟ اصال کجا بودی؟ چ...

 

زد.ذاشتم تا صبح حرف میاگه می  

 

 خوبم استی چیزیم نشده، ببین!
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هام رو باز کردم که با لب کج گفت:تدس  

 

دی که سالمی؟!هات رو نشون میای که دستمگه پرنده  

 

ام رو گرفتم؛به زور جلوی خنده  

 

 لیاد اومد کنارم دستش رو به سمت استی دراز کرد.

 

 لیاد هستم، بردار لیانا

 

 استی ابرویی باال انداخت دستش رو گرفت؛

 

داش لیانا!استیفن هستم، همکار و البته دا  

 

نتونستم خودم رو کنترل کنم شروع کردم به خندیدن. داداش رو طوری محکم گفت که  
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ای بهم رفت که خودم رو جمع کردم و گفتم:استی چشم غره  

 

 بریم؟

 

برگشت. استی سمت آرتام  

 

 چه خبر بود؟ چرا یه ماشین با سرعت از خونه بغلی بیرون اومد؟! صدای تیر هم اومدش.

 

متعجب نگاه استی کرد و بعد از چند لحظه گفت:آرتام   

 

 یعنی چی؟

 

 آرشام برادر آرتام گفت:

 

 یعنی توی این چند وقت تحت نظرشون بودیم.

 

 این بار من گفتم:
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 مگه شما کی هستین که تحت نظرتون بگیرن؟!

 

 آنا پوزخندی زد و گفت:

 

دونی که خاندان امیریان چیه؟تو چه می  

 

م؛پوکرفیست سمتش برگشت  

 

 تو بگو تا من بفهمم.

 

 خواست حرف بزنه که آقا ایلیا داخل حیاط اومدش؛

 

جاست؟!وا این چرا این  

 

کرد، اینا که بلند سالم کرد که همه جواب دادن به جز آرتام، این خیلی من رو متعجب می

هستن پس چرا جواب سالمش رو نداد؟! رفیق جونی هم دیگه  
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تفنگ اومدش؟! چیشده؟ چرا صدای گلوله -ایلیا  

 

 آرشام حالت خاصی نگاهش کرد و گفت:

 

دادین!؟احیانا شما داشتین کشیک می  

 

 ایلیا پوزخندی به آرشام زد و گفت:

 

اومدم.جا مینه! داشتم این  

 

 آرشام گفت:

 

 آها.

 

 دیگه کسی حرفی نزد تا آشور گفت:
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 باید از اینجا بریم. -

 

 کجا بریم؟ -

 

 

 آشور خان دستی به ریشش کشید.

 

دونمنمی  

 

شه.ها خوشم اومد پس بیان خونمون بهتر میخب دیشب خیلی از مامان و خاله  

 

 این بار خاله آیدا گفت:

 

کنن.ای هم بریم بازم پیدامون میهتلی جایی دیگه  

 

نگاهی به استی کردم که حرفم رو از چشمام خوند، سرش رو برای مثبت تکون داد که نیم

 رو به همه گفتم:
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تونن بیان خونه ماها میخب خانم  

 

 همه برگشتن سمتم که مامان گفت:

 

 آره اینجوری بیشتر حواسم به این هست

 

با دست من رو نشون داد! آخه دیشب تا صبح سرم توی گوشی بودش، فهمید بخاطر همین 

 اینجوری گفت. خندیدم که آیسا کنارم اومد؛

 

شه اگه بریم!عالی می  

 

ف اومد؛آنا مثل ماست چکیده وسط حر  

 

 جایی که این انتر باشه من نمیام.

 

 پوفی کشیدم که استی به فارسی رو به آنا گفت:
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 چقدر نکبتی تو

 

 صورت آنا قرمز شد ولی همه جلوی خودشون رو گرفته بودن که نخندن.

 

 خب سوار شین که خونه بریم.

 

های یل سوالها شدن و منم با استی رفتم. بعد از حرکت کردن ماشین سهمه سوار ماشین

 استی شروع شد.

 

 لیانا چرا تیر زدن؟ اصال چرا خونه آرتام!؟ خ...

 

 سمتش برگشتم؛

 

 آره خیلی مشکوکه بخصوص این دختره آنا

 

 حالت چهره استی عوض شد.
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 اه... عجب دختره نکبت!

 

 خندیدم.

 

 به نظر من که دختر خوبیه!

 

 سمتم برگشت و کف دستش رو نشون داد.

 

خوای؟!کتک می  

 

 دهنم مثل خط صاف شد؛

 

 ببخشید. -

 

 آفرین! -
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حوصله سمت شهر برگشتم، پاریس شهر بزرگیه کلی برای من غریبه هستش! هرچه بی

 قدر که توی اون زندگی کنم.

 

 بعد از چند دقیقه استی گفت:

 

هات رو عوض کنی.ریم خونه تا لباساول می  

 

 سری تکون دادم که راه رو یه خونه عوض کرد.

 

پانزده دقیقه به خونه رسیدیم؛بعد از   

 

 همه پیاده شدن و داخل حیاط رفتیم.

 

 مامان کنارم اومد آروم لب زد.

 

 لیانا تو شرکت نرو
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 سمتش برگشتم.

 

 چرا؟ -

 

 ترسم؛می -

 

 

 آخه توهم اونجا بودی شاید بالیی سرت آوردن.

 

 نه نترس م...

 

 استی از پشت سرم گفت:

 

ره، خیالتون تخت!جایی نمی  

 

لبخند مهربونی به استی زد و داخل رفتیم.مامان   
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《ناشناس》  

 

 

 

 یعنی چی نتونستین؟!

 

 جرلد به پام افتاد و گفت:

 

شون بدیم.شه به همین سادگی شکستآشورخان خیلی باهوش هستن نمی  

 

 یه لگد به دست چپش زدم.

 

 ولی باید شکست بخوره مخصوصا آرتام و لیاد.

 

 جِوک در اتاق رو باز کرد و گفت:
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 ها رو برسی کردم با یه چیز عجیبی برخورد کردیم.دوربین -

 

 چی؟! -

 

 

 اینکه آرتام بر خالف آشورخان هستش و... -

 

 وسط حرفش پریدم.

 

 دونی؟از کجا می -

 

 از جروبحث هایی که داشتن. -

 

 

 دهنی کج کردم و گفتم:

 

 آشور خان چه خنگه واقعا!
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شد؛ی باز پشیمون میخواست چیزی بگه ولجِوک سرش رو پایین کرد و هی می  

 

 پوفی کردم و گفتم:

 

خوای بگی؟چته؟ چیزی می  

 

 سرش رو باال آورد.

 

 لیانا رو پیدا کردن؛

 

 توی دوربین لیانا بودش.

 

که فرار کرده دنیا روی سرم خراب شد، یعنی چی؟ چطور لیانا رو پیدا کرده بودند؟ اون

 بود؟

 

 پوزخندی زدم و گفتم:
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..م رو داره.خدا خوب هوا  

 

 جِوک با تعجب نگاهم کرد!

 

گین؟!آقا چی می  

 

 فردی که سه سال تمام دنبالش بودم رو پیدا کردم.

 

 جوک بیشتر تعجب کرد و خواست حرفی بزنه که گفتم:

 

رم.رن با تیراندازی شما اونجا سمتشون میحتما ایران می  

 

 

 

《لیانا》  
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.شهمامان چیزی نمی  

 

 مامان با اخم گفت:

 

.گم نه، دیگه نهوقتی می  

 

ای بلند شد؛از عصبانیت پام رو زدم به چوب مبل که صدای گربه  

 

کنه؟ خواستم برم جا چیکار میکه گربه جنی هست؟! اینکردیم، اینهمه با تعجب نگاه می

 سمتش که مامان از پشت من رو گرفت.

 

 بری نه من نه تو!

 

 متعجب پرسیدم
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 جان؟! -

 

 سمتش نرو -

 

 

 

 

 مامان! -

 

 شاید مرضی چیزی داشته باشه ب... نرو -

 

 

 لیاد وسط حرف مامان پرید و گفت:

 

ایم یا مرده حاال دخترش پیدا شده کرد ما زندهیعنی چی؟ تا همین یه هفته پیش نگاه نمی

مون به خنده افتادیم.گفت که همههاش رو با اعتراض میکنی؟ طوری حرفاینجوری می  
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 لیانا! -

 

نزن مامان.طوری اسمم رو صدا این-  

 

 مامان خواست حرف بزنه که سمتش برگشتم.

 

 گرسنمه!

 

 مامان به چشمام خیره شد.

 

کنم.باشه برای دخترمم غذا درست می  

 

 مامان سمت آشپزخونه رفت که آشور سمتم برگشت و گفت:

 

 بیا بشین

 

 با دست کنار خودش رو نشون داد؛
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 نشستم.

 

 بله؟

 

و به من گفت:کرد ر آشور خان نگاه کلی به همه  

 

 دونم چطور بگم برات...نمی -

 

 راحت باشین. -

 

 

هام گفت:خیره به چشم  

 

که مجبور شد آرتام ترکت کنه ناراحت نشدی یا...از این  

 

 پوزخندی توی دلم بهش زدم و گفتم:
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 اصال من چرا باید ناراحت بشم!؟

 

 یکم مکث کردم و ادامه دادم:

 

 هیچ حسی بین ما نیا...

 

م پرید و با لحن کامال خشن گفت:آنا وسط حرف  

 

ات زندگی من رو نابود کردی!ولی با کار گذشته  

 

کردم.با تعجب نگاهش می  

 

گی؟چی می  

 

بار آرتام کامال ریلکس گفت:این  
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 اگه هم لیانا نبود بازم حرف من یکی بود.

 

های آنا جمع بست؛اشک توی چشم  

 

 چرا اینجوری شد؟

 

خواد براش انجام بدم ولی در م اومد، فکر کردم کاری میآنا سمتم برگشت و سریع سمت

کمال تعجب موهام رو کشید. جیغی کشیدم که توجه همه به آنا جلب شد، خاله آیدا و تارا 

.مون اومدن و سعی کردن آنا رو از من فاصله بدنسریع سمت  

 

 کشمترو خراب کردی، میدختره بیشعور تو زندگی من  -

 

 ایی ولم کن؛ -

 

 

ایی!؟ اییی، دیوونهچته!  
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داد شد اگه یکم دیگه ادامه میبدتر موهام رو کشید که دیگه واقعا سرم داشت منفجر می

اومد.حتما اشکم در می  

 

.با داد خاله مگی آنا با تعجب موهام رو رها کرد  

 

 چه خبره؟!

 

بهم  با دیدن آنا که دستش باالی موهام بود سریع از در فاصله گرفت سمتم اومد. وقتی

 رسید دست آنا رو کنار زد و بغلم روی مبل نشست.

 

 خدایا! لیانا خوبی؟

 

تونستم حرفی بزنم، بازوم رو گرفت؛از سر درد نمی  

 

 لیانا سرت درده؟!

 

 بازم چیزی نگفتم که بازوم رو رها کرد از جاش بلند شد.
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های بزرگ سمت آنا رفت و توی گوش آنا زد؛با قدم  

 

ی احمق!یگه سمت لیانا هم نیای، دخترهاین رو زدم تا بار د  

 

 آنا داد زد:

 

 حرف دهنت رو بفهم

 

 آرتام از جاش بلند شد و گفت:

 

 خیلی داری شورش رو در میاری

 

 آنا یه قدم به سمت آرتام رفت.

 

 من چی کم دارم؟! مثل این)با دست من نشون داد( زشت نیستم؟ کوکب...
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 با صدای داد لیاد آنا خفه شد؛

 

چی بگو! ر دیگه جراعت داری به خواهرم یهیه با  

 

 با صدای باز شدن در خونه همه سمت در برگشتن.

 

 دنیا و مینا شاد و سرحال وارد خونه شدن؛

 

اولش که جمعیت رو دیدن خیلی تعجب نکردن ولی وضعیت منو دیدن به وضوح رنگ 

ذاشت و گفت:صورتشون عوض شد. هردو با دو سمتم اومدن، دنیا دستش رو روی کتفم گ  

 

 لیانا؟ لیا؟ وای!

 

ای که معلوم بود سرم درده گفتم:سمتش برگشتم و با صدای خفه  

 

 چیه؟
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اومد.تر بود با یه حرکت کوچیک اشکش در میدنیا از ما دوتا احساسی  

 

آبجی چیت شده؟!-  

 

مینا تکیه دادم. کالفه نگاه ازش گرفتم و به شونه  

 

آبجی چیت شده؟ -مینا  

 

حرفی نزدم که خاله آیدا با نگرانی سمتم اومد.بازم هیچ   

 

 سرت درده خاله؟

 

 بازم سکوت.

 

 خاله آیدا برگشت سمت مامان و داد زد.

 

 آسی برو یه چیزی بیار
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تونست تکون بخوره، خاله مگی با دو سمت قدر شوکه شده بود که حتی نمیمامان این

 آشپز خونه رفت؛

 

ای کرد و گفت:خنده آشور خان تک  

 

ها.خوشم اومد از غیرت خانم  

 

کرد این پیرمرد برای خودش!پوزخندی توی دلم برای حرفش زدم، چه فکرای می  

 

 خاله با دستی که لیوان و یه قرص توی اون دستش بود بیرون اومد رو به آشور گفت:

 

کنید عقل شما نوزاد کوچیک تر باشه؟فکر نمی  

 

 آشور خان کرد با جدیت گفت:

 

!درست صحبت کن  
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ای باال انداخت و کنارم نشست؛خاله شونه  

 

 در حال حاضر شما باید احترام خودتون رو نگه دادین، اینجا خونه منه نه شما!

 

 آشور با حرص نگاهش کرد که مامان سمت آنا برگشت و گفت:

 

که همه چی تموم شده خودت که شنیدی؛ لیانا خودش گفت  

 

دل آرتام رو بدست بیار چیکار به دختر من دیگه کاری به کارش نداشته باش، تو هم 

 داری!

 

 آناهیتا پوزخندی زد رو به من گفت:

 

ات آرتام رو عاشق خودت کردی؟!چه لوسی! با همین ناز و عشوه  

 

خواست هر دوشون رو بکشم؛واقعا حرفش بهم برخورده بود، دلم می  
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 دنیا جای من جواب داد.

 

 اونش به تو ربطی نداره

 

یی باال انداخت.آناهیتا ابرو  

 

 گفت:

 

 ادب که هم نداری!

 

تر گفتم:دنیا خواست حرف بزنه که من سریع  

 

 بس کنین!

 

رفتم گفتم:طور که به سمت اتاقم که باال بود میبلند شدم و همین  
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رم بخوابم.سرم درده می  

 

سریع داخل اتاق رفتم، پشت در سر خوردم روی زمین و دستم رو گذاشتم روی دهنم 

هام جاری بشن.دادم اشک اجازه  

 

طور راه چقدر سخته کسی رو دوست داشته باشی و یهو ناپدید بشه، چقدر سخته که همون

 ناپدید شده یهو با همون نامزدش برگرده. بخدا سخته برای کسی که عاشقه سخته!

 

تک خاطرات من و آرتام رو داخلش نوشته بودم نفس عمیقی کشیدم و سمت دفتر که تک

 رفتم؛

 

ای که کنار ساحل داشتیم.برداشتمش و شروع کردم به نوشتن خاطره  
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 لیانا، لیانا نکن...

 

ای کردم و بدتر شروع کردم به آب پاشیدن کردم.خنده  

 

.کفر آرتام در اومده بود  

 

 کشمت!لیانا دستم بهت برسه می -

 

 اگه دستت رسید بعد بگو -

 

 

د.بعد برای زبون در آوردم که دنبالم افتا  

 

 خندیدم و دوید اونم دنبالم.
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دویدم سمتش برگشتم و گفتم:طور که میهمین  

 

گن لیان...به من می  

 

یهو یه سنگ از زیر پام پیدا شد شپلق افتادم روی زمین آرتام سریع خودش رو بهم 

 رسوند.

 

 خوبی؟!

 

@اش گذاشتم و بلند شدم.دستش رو سمتم داری کرد، دستم رو توی دست مردونه  

 

متش برگشتم خودم رو به مظلومیت زدم و گفتم:س  

 

 آرتام جونم!

 

 خندید و منو بیشتر به خودش فشرد.
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 چطور دلم میاد دلبرکم رو اذیت کنم؟!

 

 خندیدم و خودم رو بغلش پرت کردم.

 

 عاشقتم، عشقتم!

 

کرد؛ خندید و دستش رو دورم حلقه  

 

 من بیشتر

 

 

 

 

 

کنه رو هم در نظر بگیر که لیانا دیگه بهت فکر نمی آرتام درسته تو عاشق لیانایی ولی این

 بعدشم تو نامزد کردی حق نداری بری سم...
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 وسط حرف استیفن پریدم.

 

 نامزدی من خیلی وقته تموم شده، من هنوزم مثل قبل یا شایدم بیشتر عاشق لیانام؛

 

تونم ازش دست بکشم.فهمی؟ من عاشقشم نمیاستی می  

 

و گفت:دستی توی موهاش کشید   

 

 اگه تونستی قلبش رو بدست بیاری باشه؛

 

جا! گی آمریکا بوده و اال ایندونی از بچهاست کال خودت میآرتام، اون توی ایران غریبه

دی؟!مراقبش باشی نزاری کسی اذیتش کنه، قول می  

 

 لبخندی زدم و سری تکون دادم.

 

دم چهار چشمی مراقبشم.قول می  
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شد، طور که از کنارم رد میچوبی رنگ کافه برداشت و همینموبایلش رو از روی میز 

 گفت:

 

 ایشاهلل به این یکی قولت عمل کنی.

 

 از کافه خارج شد؛

 

ام خیره شدم.آهی کشیدم و به بخاطر قهوه  

 

بازم توی فکر رفتم که با صدای گوشیم به خودم اومدم، گوشی رو از جیب شلوارم بیرون 

دم که ناشناس بودش از ایران، عجبی گفتم و جواب دادم.کشیدم، یه نگاه به شماره کر  

 

 بله؟ -

 

 ارتام؟! -
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 از صداش فهمیدم که خودشه.

 

 منتظر زنگت بودم.

 

فکرهام رو کردم. من  

 

جا شدم.کمی روی صندلی جابه  

 

 خب؟! -

 

 قبوله ولی... -

 

 

 سریع پریدم وسط حرفش.

 

 چی؟ ولی -
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 دوستم نداره؛ -

 

 

 نمیشه که با زور زنم بشه!

 

وفی کشیدم و دستی به موهام کشیدم، گفتم:پ  

 

 اینش به خودش مربوط، اون زن تواه!

 

 هیچ حرفی نزد تا چندلحظه بعد گفت:

 

 کنم عاشقم بشه.باشه کاری می -

 

 مرسی، فعال -

 

 

 خواهش، فعال -
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ای گوشی رو قطع کردم و گوشیم رو داخل جیب شلوارم گذاشتم.بدون هیچ حرف دیگه  

 

کنم و یاد روزی که با لیانا شاپ نگاه میهای سنتی این کافیه طرحنفس عمیقی کشیدم و ب

 برای عکس گرفتن اومده بودیم.

 

ی سرد شده خیره شدم.آهی کشیدم و به قهوه  

 

 زندگی منم مثل این قهوه سرد شده، سرد و خالی از طعم!

 

 نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم؛

 

م.پول رو حساب کردم از کافه بیرون اومد  

 

کردم و سمت ماشینم رفتم، سوار شدم و بدون هدف حرکت کردم. نگاهی به اطراف  

 

 بعد از نیم ساعت دور زدن گوشیم زنگ خورد برداشتم و نگاهی بهش کردم که ایلیا بود؛
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 پوزخندی زدم و جواب دادم:

 

 بله؟

 

 ایلیا سریع گفت:

 

 باید ببینمت -

 

 خوای بگی؟دیگه چی می -

 

 

 نا عشقم ن...آرتام درباره لیا -

 

 با اعصبانیت داد زدم:

 

 کشمت!بار دیگه بگی عشقم مییک -
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 تونی بکنی.هیچ غلطی نمی -

 

 

 رو بشن؛بهات روات با جنازهایلیا کاری نکن که فردا خانواده -

 

دم حتی کشتن تو!دونی اگه بخوام کاری رو انجام بدم حتما انجام میخودت خوب می  

 

 باید ببینمت -

 

 بیا خو... -

 

 

 ه، اونجا نمیشه.ن -

 

 تونم ببینمت.پس منم نمی -
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 باشه، باشه میام.

 

ای گوشی رو قطع کردم.دیگه بدون هیچ حرف  

 

شه گفت پرواز کردم؛با سرعت به سمت خونه رفتم می  

 

 ماشین رو پارک و پیاده شدم.

 

داشتم که صدای آروم ایلیا از پشت درخت اومدش.سمت خونه قدم بر می طور کههمین  

 

رتام بیا اینجاآ  

 

 نفس عمیقی کشیدم و رفتم.

 

 بله؟
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هام شد و گفت:ایلیا خیره به چشم  

 

خوام بفروشمسهم خودم رو می  

 

 چی؟! این یعنی بدبختی من!

 

تفاوت گفتم: سعی خودم خودم رو کنترل کنم با لحن خیلی بی  

 

 خب؟ -

 

 اول به تو گفتم تا شاید خودت خریدی. -

 

 

گی!؟تونم بخرم و میکه نمیدونی کثافت تو رفیقمی می  

 

ای باال انداختم؛شونه  
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دونم، بفروششنمی  

 

 نفس عمیقی کشید و گفتم:

 

 یه خواهشی ازت دارم.

 

 حرفی نزدم که خودش گفت:

 

بزار لیانا مال من بشه...-  

 

 

 

《لیانا》  

 

 

 

شونهاره موافقم مهران، اون پیرمرده آشور بدتر از همه  
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 مهران خندید و گفت:

 

 طوره؟سرت چ -

 

 به... -

 

 

 با دیدن آرتام و ایلیا پشت درخت حرفم ناتموم موند.

 

 مهران، آرتام و ایلیا پشت درختن! -

 

 چی؟ -

 

 

 حرف نزن تا بزم بیینم چی به چیه -
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 ...لیانا خج -

 

 

 کمی گوشی رو از خودم فاصله دادم و جلو رفتم.

 

هاشون واضح شد.صدا  

 

بزار لیانا مال من بشه... -ایلیا  

 

که آرتام زد توی صورتش حرفش ناتموم موند.با مشتی   

 

 ناباور دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدام بلند نشه؛

 

 آرتام با صورت قرمز شده از خشم گفت:

 

 خیلی پستی خیلی!
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های آرتام، گفت:ایلیا خون کنار لبش رو پاک کرد و خیره به چشم  

 

خوام به عشقم برسم.پست نیستم فقط می  

 

زد و گفت:آرتام پوزخندی   

 

تونه مال تو باشه چون من دوستش دارم حتی از قبلم دونی که لیانا نمیخودت خوب می

زارم، حتی شده از جونم بگذرم.... نمیبیشتر  

 

زدی آرتام؛شد، کاشکی این حرف رو نمیقلبم از سینم داشت جدا می  

 

ذاشتی ازت متنفر باشم!کاش می  

 

من افتاد و ناباور اسمم رو زمزمه کرد.ایلیا خواست حرف بزنه که چشمش به   

 

 با اخم بغض خیره هر دوشون شدم؛
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ام شد.ایلیا سرش رو پایین انداخت اما آرتام خیره  

 

 یه قدم جلو رفتم و رو به ایلیا گفتم:

 

 آقا ایلیا؟

 

 سرش رو باال آورد و جواب داد:

 

 جانم؟

 

 پوزخندی زدم.

 

هم پی... از جلو چشمام گمشین دیگه  

 

حرفم پرید؛ وسط  

 

..های من و آرتام رو شنی.عاشق شدن مگه جرمه که قرار مجازات بشم؟ تو فقط حرف  
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 آرتام محکم گفت:

 

 اسم من رو به زبون نیار

 

 رنگ صورت ایلیا عوض شد و یهو با عصبانیت گفت:

 

 من که تو رو بدست میارم

 

 پوزخندم پر رنگ تر شد و گفتم:

 

تونینمی  

 

د که با دست آرتام مواجه شد.یه قدم جلو اوم  

 

 برو عقب ایلیا!
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 یه قدم عقب رفت که من رو به هر دوشون گفتم:

 

کنین؟ مثل دو تا دشمنین!چتونه شماها؟ چرا همچین می  

 

 ایلیا خواست حرف بزنه که گوشی آرتام زنگ خورد.

 

 نگاهی به ما کرد و گوشیش رو جواب داد.

 

 بله؟ -

 

 آره پاریس هستیم. -

 

 

 خوای بیای آترینا؟میچی؟ چرا  -

 

 اوه پس خواهرشه؛
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بار دیده بودمش دختر خوشگلی بود و هم مهربون، یک سال هم از من کوچیک تره یک

 تقریبا میشه گفت هیجده سالشه.

 

 باشه، خداحافظ.

 

 گوشیش رو قطع کرد و گفت:

 

هات تموم شده ایلیا من برم؟اگه حرف  

 

 ایلیا پوزخندی زد.

 

زنم.یدا شد بهت زنگ میبرو وقتیم خریدار پ  

 

 چی؟ خریدار چی؟ کی؟ وای کنجکاو شدم.

 

 سریع گفتم:
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 خریدار؟

 

.آرتام سری تکون داد  

 

خواد سهمش رو بفروشه!اره خریدار، می  

 

 اوه! پس حتما سر من دعوا کردن؛

 

 چقدر بد!

 

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 

 چند؟

 

 ایلیا گفت:

 

 دو میلیارد!
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البته اگه استی و مهران بزارن. تونستم بخرمشای نبود ولی من میسادهدو میلیارد پول   

 

خرمش!من می  

 

 آرتام با تعجب و ایلیا با لبخند گفت:

 

 واقعا؟

 

 پوزخندی زدم.

 

خرم ولی یه سوال؟اره می  

 

 ایلیا لبخندش رو جمع کرد و گفت:

 

 چی؟ -
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 شم؟اگه بخرمش شریک کی می -

 

 

ه کرد و گفت:آرتام با انگشت به خودش اشار  

 

 من!

 

 ابرویی باال انداختم.

 

خرم.باش، من سهمت رو می  

 

 ایلیا خواست حرف بزنه که گفتم:

 

.شماره کارتت رو به استی بفرست 0۳7شماره استی رو یاداشت کن ****  

 

 بعد از حرفم از اونجا دور شدم.
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 فکرهای توی سرم دارم؛

 

تونم هر روز شه چون میبرام خوب می اگه به عنوان شریک آرتام برم توی شرکتش خیلی

 آرتام رو به یه بهانه ببینم.

 

 

 

《ایلیا》  

 

 

 

 بعد از کمی بحث کردن با آرتام از خونه بیرون اومدم؛

 

ام رو انجام بدم ولی اگه نشه؟!باید سریع نقشه  

 

 اگه بعد آرتام... اوف غلط کردم که خواستم...
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 با زنگ خوردن گوشیم حرفم ناتموم موند.

 

 نگاهی به اسمش کردم که آترینا هست، جواب دادم:

 

 جانم؟ -

 

 شیری یا روباه؟! -

 

 

 هر دو ولی یه مشکلی... -

 

 سریع وسط حرفم پرید.

 

 چی؟ -

 

 خواد شرکت رو بخره.لیانا می -
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که خوبه!این  

 

 لبی کج کردم.

 

 کجاش خوبه؟! -

 

جوری...این-  

 

 

 

 

 

《آرتام》  
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اخل آپارتمانی که برای شرکت بود رفتم.ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و د  

 

تونستم درست و حسابی به حال کس ازش خبر نداشت، جایی که میتنها جایی که هیچ

 خودم گریه کنم جای ک...

 

هام پایین اومد، چشم هایی که یک ماه رنگ اشک رو ندیده بود.یه قطره اشک از چشم  

 

گ پرت کردم؛ای رنآهی کشیدم و خودم رو روی مبل کرم و قهوه  

 

چقدر تلخه زندگی و شیرینش کمه؟ مگه کاکائو هست؟! اره برای من کاکائوِ چون اولش 

 شیرین و آخرش مثل زهر تلخ!

 

 کت و گوشیم رو روی میز انداختم؛
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هام رو بستم به این فکر کردم که قراره لیانا شریکم بشه، قراره هر روز عشقم رو چشم

 ببینم قراره...

 

 

 

 

 

《لیانا》  

 

 

 

 اوف، مامان تو که گفتی هفته بعد حاال چرا سه روز دیگه؟!

 

جا کرد.مامان گوشیش رو توی دستش جابه  

 

 خطرناکه موندن. -
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 مامان! من هزارتا کار دارم. -

 

 

 جا بمونی!زارم اینمنم نمی -

 

کردم که صدای مامان اومدش؛ خودم رو به حالت زار روی تخت پرت  

 

 برای سه روز آماده شو.

 

از اتاق بیرون و رفت. مامان  

 

آخی کشیدم و نگاهی به اتاق خوشگل و مرتبم کردم و مشغول برداشتن وسایلم الزمم 

 شدم.

 

زدم:کردم با خودم حرفم میطور که وسایلم رو جمع میهمین  
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سال دو ماه  خدایا ببین به چه روزی رسیدم؟ آخه من رو چی به ایران! من توی این نوزده

ام هیچ کس رو جا چیکار؟ من که غریبهبندرعباس! االن بلند شم برم اون ایرانم بودم اونم

 ت...

 

ای که خودم حرفم ناتموم موند.با پس کله  

 

 دیوونه!

 

 از صداش فهمیدم که آیساست؛

 

 کی اومدی؟ -

 

 ای دیگه؟همین االن، غریبه -

 

 

 خندیدم و راست روی زمین نشستم و به در کمد تکیه دادم.
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دونی چیه من فرق دارم؛یام، ماره غریبه  

 

 فرقم اینه که هرجا باشم وقتی اون کسانی که بهشون عادت کردم نباشن تنهام.

 

 آیسا کنارم نشست و گفت:

 

شه کرد؟! توهم غریبه نیستی، آرتام هست کسی که کل خاندان دونم سخته ولی چه میمی

 حتی از عمو رادمین هم احترامش بیشتره.

 

ی گفتم:ابا حالت مسخرهنیم نگاهی بهش کردم و   

 

کنه!تونم ببینم گاو ماما میآره دیگه منم می  

 

 نگاهی بهم کردیم و خندیدم!

 

گفت: یهو آیسا جدی شد و  
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 بدون شوخی هم آرتام هوات رو داره.

 

 نگاهم رو ازش گرفتم به فرش سفید و سیاه دادم.

 

 باشه

 

 آیسا دستی به کتفم زد و بلند شد دست به سینه گفت:

 

 خو اومدم کمکت کنم.

 

 خندیدم ک بلند شدم.

 

 باشه

 

 باهم مشغول برسی لباس هام شدیم؛

 

هایی که الزم بود چند دست برداشتم.بعضیا رو الزم نبود که ایران ببرم ولی بین اون  
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 هایی که نداری!وای لیانا چه لباس -

 

 چی؟ -

 

 

 هات خوشگلن!گم لباسمی -

 

 آها -

 

 

 آها و زهرمار -

 

 سمتش برگشتم؛

 

کنی؟!چته؟ چرا یهو رم می  
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 دستی به موهای متوسطش کشید و با خجالت گفت:

 

 خوام ازت چندتا سوال بپرسم.لیانا من می -

 

 خو بپرس -

 

 

 دی؟جواب می -

 

 سری تکون دادم که ادامه داد:

 

 مهران، رل داره؟ یا با کسی بوده؟! کسی رو دوست داره؟

 

هاش گفتم:خیره به چشم  

 

 آره
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هاش که آماده پایین اومدن بودن ببینم.تم قطره اشک رو از توی چشمتونسبه وضوح می  

 

 آیسا، خوبی؟!

 

هاش کشید و خواست حرفی بزنه که گفتم:دستی به چشم  

 

گی؟حاال اگه من یه سوال بپرسم راستش رو می-  

 

 سرش رو تکون داد که ادامه دادم:

 

 نامزد مهران، تویی؟

 

و سری تکون داد. هاش پایین اومدیه قطره اشک از چشم  

 

 آره... منم

 

 دستم رو روی دهنم گذاشتم و ناباور گفتم:
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 چطور ممکنه؟!

 

اش شروع شد.آیسا نتونست خودش رو کنترل کنه و گریه  

 

 سریع سمتش رفتم و بغلش کردم؛

 

خوابه؟دونستی مهران هنوز با صدا و عکس تو میآیسا، می  

 

هق گفت:اش رو باال داد و با هق کمی با دست دماغ  

 

 نه، تو گفتی یکی دیگه رو دوست داره!

 

اش زدم.محکم پس کله  

 

تو گفتی مهران کسی رو دوست داره منم گفتم اره، خو  چه گاوی هستی تو دیگه! ای خنگ

خوابه نفهمدادی و عکست میهای که قبال بهش میاون تویی! مهران هر شب ویس  
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کردم.اش شدت گرفت که مالش دستم رو بیشتر گریه  

 

 وای آیسا گریه نکن!

 

 خودش رو توی بغلم پرت کرد و با ناله گفت:

 

تونم بهش برسم؟ چرا من رو تنها گذاشت؟! خدا ولی چرا نمیخدا دوستش دارم! بهلیانا، به

 مگه دوستم نداشت! پس چرا ننشست برای رسیدن به من جنگ نکرد؟!

 

کردم.های گشاد شده داشتم نگاهش میبا چشم  

 

گی آیسا؟!یچی م  

 

هام شد.کمی سرش رو باال گرفت و خیره به چشم  

 

خان نذاشت بهم برسیم؛مهران نامزد منه که شروین  
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بره، وقت من رو با خودش می گرده و اونمهرانم رفت ولی قبلش به همه گفت که برمی

سوزم که هرشب منتظرشم که بیاد ولی...قولش به کنار من از این می  

 

رو کنترل کنه و دوباره شروع کرد، به گریه کردن!نتونست خودش   

 

 بعد از کمی گریه کردن که خالی شد؛

 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 

 سرویس بهداشت...

 

 با دست سمت چپ رو نشونش دادم.

 

 اونجاست.

 

 سری تکون داد و داخل رفت.
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 نفس عمیقی کشیدم تا ماجرا رو برای خودم تحلیل تجزیه کنم.

 

ده بود؛زبونم بند اوم  

 

بعد از چند دقیقه آیسا با صورت خیس بیرون اومد سریع سمتش رفتم و حوصله رو 

 دستش دادم.

 

 بیا خودت رو خشک کن

 

جون حوله رو از دستم گرفت و خودش رو خشک کرد.بی  

 

 آیسا خوبی؟ -

 

 آره خوبم! -
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 مطمئنی؟ -

 

 سری تکون داد؛

 

 آره چرا مگه؟ تو شک داری؟

 

 خندیدم!

 

 نه

 

یدیم! که صدای در اتاق اومدش؛هر دو خند  

 

مون اومد و گفت:هر دو برگشتیم سمت در که خاله مگی با مهربونی سمت  

 

خواین؟کمک نمی  

 

 چشمکی بهش زدم.
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نه...چرا که   

 

 

 

 

 

 اَخی سیمکارت ندارم!

 

کرد گفت:اش رو مزه میجور که قهوهمینا همین  

 

 مهران که گفت دارم.

 

 سری تکون دادم.

 

م نبودآره یاد  
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 دنیا دوتا دستش رو روی میز زد.

 

 دیدن گفتم اینا نامزدن! ولی چه جنگی شد ها

 

 سری تکون دادم.

 

زاره این نامزدی خراب بشه!اهوم، مهران نمی  

 

 مینا خندید و گفت:

 

گم!کنن ببینین چی میآخرش باهم ازدواج می  

 

بحانه خوردن، شدیم.با صدای مامان و جمعیت دست از حرف زدن برداشتیم و مشغول ص  

 

ی امروز آخرین روزی بود که من توی پاریسم از این به بعد باید به ایران برم و با خانواده

 جدیدم زندگی کنم...
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 بعد از کمی خوردن بلند شدم که برم آماده بشم.

 

و خودم رو توی اتاقم پرت کردم. ها رو باال رفتمپله  

 

دم؛نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به کمدم کر  

 

 زیر لب گفتم:

 

 چی بپوشم؟

 

 سری برای خودم تکون دادم توی کمدم در حال گشتن لباس شدم.

 

داد و ام رو نشون میاش حاشیه داشت که باالی سینهیه سرهمی سفید که باالی یقه

 شلوارش دم پا بود.

 

 موهام رو با دستگاه فر درشت دادم.
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هام کشیدم؛م روی لباز توی وسایلم رژلب کالباسی رو برداشت و محک  

 

خواستم بهترین باشم.امروز می  

 

های پاشنه بلندم رو پوشیدم و وسایل الزم رو برداشتم از اتاق بیرون اومدم.کفش  

 

هاشون بیرون اومدن.زمان اون دوتا مگس هم از اتاقهم  

 

 خوشگل شدی گاو!

 

 چشمکی به دنیا زدم.

 

 تو که زشت شدی!

 

ر از من و مینا پایین رفت.ای کرد و زودتدندون قروچه  

 

 نگاهی بهم کردیم و خندیدیم!
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 من چطور شدم؟

 

تنه مشکی با شلوار لی و موهاش رو هم فر کرده، بود؛نگاهی به تیپ مینا کردم که یه نیم  

 

 عالی بودش!

 

 خوشتیپ شدی!

 

.چشمکی زد  

 

 تو هم

 

 باهم پایین رفتیم.

 

زد؛دنیا داشت با خاله حرف می  
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.م که صدای مامان از پشت سرم بلند شدکمی جلو رفت  

 

 سریع برگردین که ساعت سه پرواز داریم.

 

 سر تکون دادم و گفتم:

 

 باشه

 

جا کردم و رو به دنیا و مینا گفتم:بهسویچ رو توی دست هام جا  

 

هابریم؟ دیر شده  

 

 سری تکون دادن و با هم از خونه بیرون رفتیم.

 

نفریم نمیشه با فِراری یا لیموزین رفت. سه وی شدیم چونامسوار ماشین بی  

 

ساعت به شرکت رسیدیم؛بعد از نیم  
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 بوقی زدم که نگهبان در رو برامون باز کرد.

 

داشتم.میهام رو محکم و استوار برماشی رو پارک و پیاده شدیم، قدم  

 

رو بهها روها و کارمندمحوطه حیاط رو طی کردیم و در سالن رو که باز کردم با کل مهندس

 شدم.

 

 ناباور دستم رو روی دهنم گذاشتم و گفتم:

 

 باورم نمیشه!

 

 استی جلو اومدم.

 

 همه اومدن خداحافظی کنن باهات.

 

اش رو گفت که جیگرم آتیش گرفت...با لحنی جمله  
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 با همه خداحافظی کردم و تایم کاری هم تموم شد، رفتن.

 

ی سالن نشستم.روی مبل تک نفره  

 

شهتون تنگ میای همهدلم بر  

 

ملودی همسر استی، دستی به صورتش کشید و با همون لجحه قشنگ و بانمکش به فارسی 

 گفت:

 

 ما بیشتر؛

 

 بهت عادت کرده بودیم!

 

دونستم چی باید بگم.واقعا نمی  

 

روی من نشستن.بهاستی و مهران روی مبل رو  
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زنم خوب دقت کن.های که میلیانا به حرف  

 

مهران شدم که این حرف رو زد؛خیره به   

 

 ادامه داد:

 

شده که اینجوری با تو برخورد  دونم چیهای این خانواده خوبن حتی آنا ولی نمیهمه آدم

کنه! خب توی این خانواده باید از آشورخان ترسید! اون مرد خیلی بدیه؛می  

 

زنگ به من بزنی...خواد کاری انجام بده الزمه یه پیام یا اگه صدمه یا احساس کردی می  

 

 بعد از این حرفش یه جعبه مشکی رنگ رو از توی جیبش بیرون اومد و دستم داد.

 

 این یه گوشی و خط جدیدت هست

 

 وا خودم گوشی د...
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 وسط حرفم پرید:

 

ها توی ایران ممنوعهجور گوشی یا ماشیناین  

 

 

 

 خواستم حرف بزنم که ادامه داد:

 

رت هست هر وقت کاری داشتی توی ایران زنگ بزن کاشماره عمو فرهاد توی سیم -

 به عمو

 

 کشم!خجالت می -

 

 

 مهران با دست روی پیشونیش زد.
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 وای لیانا! تو که بیشتر از من با عموم جوری

 

 خندیدم!

 

 تموم شد؟

 

 خواست حرف بزنه که نگهبان اومد داخل و گفت:

 

هستن!لیانا خانم، خانمِ مگی و با چند خانواده دیگه منتظر شما   

 

 نگاهی به همه کردم و بلند شدم.

 

 اگه خوبی یا بدی از من دیدین حاللم کنین!

 

 مهران سریع سمتم اومد و بغلم کرد.

 

 لیانا، آبجی گلم مراقب خودت باش!
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شد؛بغض بدی توی گلوم داشت انبوه می  

 

 بغضی که سرانجام و آغازش یکیه.

 

ن رو نگه دارن و اشکاشون سرازیر شدن! همه رو بغل کردم! دنیا و ملودی نتونستن خودشو

خورم و این چیزا...نمی خورم چیگفت چی میخاله مگی هم، هی به مامان می  

 

 

 

که اگه بالیی سرم بیاد یا برام بد بگذره  استی هم رک بدون رودرواسی به آشور و بابا گفت

ران و استی به زنه! و بعد یه چیزای هم مهکل خاندان و هرچیزی که دارن رو آتیش می

 آرتام گفتن...

 

های فراوان درستش کرده بودم نفس عمیقی کشیدم و به ساختمانی و شرکتی که با اشک

ها نخوابیدم تا درس بخونم و...ها گرسنه خوابیدم شبکردم؛ شبنگاه می  

 

ام دست بکشم...هام و آرزوهای دخترانهولی حاال بخاطر خانوادم مجبورم از تالش  
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ام چشم از شرکت برداشتم و سمت ماشین گفتم و سوار...بابا که به شونهبا دستی   

 

ها و کل راه رو با دقت نگاه کردم تا یادم نره شهری که من رو پناه داد!توی راه به خیابان  

 

 با اعالم پروازمون وسایل رو تحویل دادیم و خودمون توی صف رفتیم.

 

بزرگ پاریس خیره شدم و آروم لب زدم:آخرین پله به هواپیما صبر کردم و به شهر   

 

.خداحافظ شهر همدم من! خدانگهدار پاریس  

 

 شماره صندلی من و لیاد یکی بود یعنی باید سه ساعت این رو تحمل کنم تا ترکیه.

 

 سرِ جاهامون نشستیم و کمربندها رو بستیم.

 

 لیاد نیم نگاهی بهم کرد و گفت:
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 خوبی؟

 

 سرم رو به صندلی تکیه دادم.

 

 نه!

 

 نفس عمیقی کشیدم؛

 

همه سال باهاشون بودی دل بکنی و بیای ایران؛دونم برات سخته که از کسانی که اینمی  

 

جوری شدم.کنم چون منم وقتی تو رو دزدیدن ایندرکت می  

 

هام جمع بست.اشک توی چشم  

 

دونم که زجر زیادی کشیدند.درسته که هیچی یادم نمیاد ولی می  

 

سمتش برگشتم؛ لبخندی زدم و  
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ریم؟!توی ایران، کجا می  

 

 با نیش شل شده گفت:

 

 توی سر من!

 

 خندیدم و به بازوش زدم.

 

مزه، بدون شوخی بگوبی  

 

 خندید.

 

ریم خونه اونجا هم خیلیا منتظرتنخو معلومه که می  

 

 متعجب پرسیدم.
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 جان؟!

 

 دایی و فامیل البته بابابزرگ بیشتر از همه مشتاق دیدنته! -

 

 تر توضیح بده.ضحوا -

 

 

 خندید.

 

 خو چهارتا پسر و دختر دایی داری؛

 

دایی آرمین دوتا دختر داره بزرگه اسمش ترنم هست و ترنج هم همسن و سال تو هست 

بته بگم پرهام شوهر اسم زنش هم طرالنه، پارسا و پرهام که پسرای دایی آدرین هستن ال

وکیِ آوا اسمشه.ترنمه، پارسا زنش هم یه خانم کامال پاییه و ا  

 

 های قشنگی!چه اسم -
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 آره دیگه -

 

 

 آبرویی باال انداختم.

 

 خاله ندارم؟

 

 لیاد خندید.

 

 تنی نه ولی خاله آیدا و سورنا مثل خواهر هستن با مامان!

 

 سری تکون دادم که ادامه داد؛

 

 هاش توی تصادف فوت کردند.البته خاله رسا و بچه -

 

 وا چه بد! -
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و گفت:لیاد سری تکون داد   

 

 اهوم خیلی بده! -

 

 رسیم ترکیه؟!چند ساعت دیگه می -

 

 

 نگاهی به ساعتش کرد.

 

 تقریبا دوساعت و نیم -

 

 آها -

 

 

ام زد؛هام رو بستم که یهو یکی روی گونهسرم رو بیشتر به صندلی فرود بردم و چشم  

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

32

8 

رو شدم.بههام رو باز کردم که با صورت خندون لیاد روسریع چشم  

 

زاری بخوابم؟کرم داری نمی  

 

خندید گفت:طور که میهمین  

 

 چه باحال شدی

 

 دهنم مثل خط راست شد.

 

خوام بخوابمگمشو می  

 

هام رو روی هم گذاشتم؛ای کرد و من دوباره چشمتک خنده  

 

 این بار واقعا خوابم برد.

 

هام رو باز کردم؛با تکون دادن سرم چشم  
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کرد.ام میلیاد با لبخند داشت نگاه  

 

یدیم تنبل خانم!رس  

 

 چپ چپ نگاهش کردم؛

 

 یه سه ساعت خوابیدم دیگه تنبل شدم

 

 خندید و دستم رو گرفت و از هواپیما بیرون اومدیم.

 

 بدو بیا که تا نیم ساعت دیگه پرواز به ایران رو داریم. -

 

 ری.دونم که داریم تو چرا سرعت میخو می -

 

 

 بیشتر دستم رو کشید و با خودش برد.
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خوام چیزی بخورم!یگشنمه م  

 

 ام نیست.من گشنمه -

 

 خو تو نخور! -

 

 

 نوچی کردم و به دنبالش رفتم.شش

 

ی هواپیما نشستیم.توی کافه  

 

جا اومدیم برای منم سفارش بدهخب تا این  

 

 سری تکون داد.

 

ام زدم و گفتم:هام رو زیر چونهدست  
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 بزرگ یا مادربزرگی دارم؟!پدر -

 

 نی مامان بزرگ فوت کرده!آره فقط مامان، مامان یع -

 

 

هام جمع شد؛اشک توی چشم  

 

شون ولی یه حس خاصی سراغم اومد که گریه کنم.درسته که ندیدم  

 

 لیاد با تعجب گفت:

 

گفتم از پ...شی وگرنه نمیدونستم ناراحت مینمی  

 

ها هم کنار ما اومدن؛اون  

 

کردم.بازی می امهمه مشغول خوردن و حرف زدن بودند من هم با نی آبمیوه  
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 لیانا

 

 به مامان که اسمم رو صدا زده بود خیره شدم؛

 

 بله؟ -

 

 شناسنت!کنن فکر کنم مییه دختر و پسر بدجور نگاهت می -

 

 

ای گفتم:ای باال انداختم و به حالت مسخرهشونه  

 

خوان ترور یا به دزدنم!نکنه می  

 

م اشاره کرد؛ی توپی بهم رفت که آشور خان به پشت سرغره مامان چشم  

 

 دختره سمتت داره میاد.
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تا خواستم پشت سرم برگردم یه صدای دختری که خیلی برام آشنا بود از پشت سرم 

 اومدش؛

 

 لیانا راد؟

 

 سمتش برگشتم و خواستم چیزی بگم که با دیدنش حرف توی دهنم موند.

 

 کیمیا؛

 

سال! تنها رفیقم تو هیجده  

 

بازیم، وقتی که من رفتم دیگه کالسیمو همگفتم، هممی هام رو بهشتنها کسی که همه راز

 خبری ازش نتونستم پیدا کنم.

 

بینمش.شد! بعد از دو سال دارم میباورم نمی  
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های هر دومون جمع شده بود!اشک توی چشم  

 

دیگه رو بغل کردیم؛سریع هم  

 

 بعد از کمی که خودمون رو خفه کردیم، کیمیا دهن باز کرد و گفت:

 

دونی چقدر فرانسه رو گشتم ولی هیچ اثری ازت پیدا نکردم ت کجا رفتی ها؟ میکثاف

 بیشعور؛

 

 انتر تو کجا بودی؟!

 

 نگاهی به مامان اینا که پشت سرم بودن کرد و گفت:

 

 اینا کین دیگه؟ نکنه شوهر کردی لیا؟! خاک تو سرت ابله بچه هم داری؟ چ...

 

شد؛هام ختم میتیجهذاشتم حرف بزنه آخرش به نوه و ناگه می  
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 محکم روی بازوش زدم.

 

زنی برای خودت بعدشم من توی خود فرانسه ها مینفس بگیر! ازدواجم کجا بود؟ حرف

 بودم تو نتونستی من رو پیدا کنی نکبت

 

 دست به سینه گفت:

 

 توی فرانسه فقط یه لیانا راد بود که مدیر شرکت المبرگینی اِل بود؛

 

د گفتم شاید اسم و فامیلت رو عوض کردی...دیگه توی فرانسه نبو  

 

 وسط حرفش پریدم.

 

 من بودم؛

 

 مدیر شرکت المبرگینی اِل.
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ام شد.های گرد شده خیرهبا دهن باز و چشم  

 

شه!باورم نمی  

 

 خندیدم.

 

رسم!دارم به آرزوهام می  

 

 سری تکون داد؛

 

کنم رفیق.اهوم، بهت افتخار می  

 

حرفی بزنم که خانمِ پروازمون رو اعالم کرد. لبخندی بهش زدم و خواستم  

 

 بغلش کردم و سریع شماره تلفنم رو بهش دادم؛
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.توی اولین فرصت زنگم بزن  

 

 سری تکون داد؛

 

شم.همین االن مزاحمت می  

 

هام رو به عالمت خاک بر سرت باال بردم.شدم دستطور که ازش دور میهمین  

 

کنارم بودن؛ بار توی هواپیما بابا و ماماناین  

 

 بابا سر بحث رو باهام باز کرد.

 

 تا حاال ایران اومدی؟ -

 

 آره اومدم، دو ماه بندرعباس بودم و برای قرارداد با یه شرکت سه روز هم شیراز -
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 بابا خندید؛

 

 پس کال تهران نیومدی

 

 خندیدم و سری تکون دادم.

 

های قشنگ و جالبی داره.گفت جااره ولی مهران می  

 

فس عمیقی کشید و گفت:بابا ن  

 

هایی آشور و آرشام رو شم که قبال جلوی رفتاتا اسم مهران میاد پشیمون می -

 نگرفتم.

 

 منظورتون از آرشام بابای آیسا هست یا... -

 

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

33

9 

 بابا سریع گفت:

 

 آره بابای آیسا.

 

 نوچی کردم؛

 

 آخه چرا دوتا اسم دارین توی فامیل!

 

 بابا سری برای تاسف تکون داد.

 

ها همه لجبازنکنیم دیگه خانمِ یکارخو چ  

 

 از حرفش خندم گرفت؛

 

 نگاهی بهم کرد.

 

دونم توهم لجبازی!می  
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ام بیشتر شد که خاله سورنا از صندلی پشت گفت:خنده  

 

گین بهم؟!دختر و پدر چی می  

 

 بابا نگاهی بهم انداخت و گفت:

 

 بحث پدر و دختریه

 

 مامان چپ چپ نگاهمون کرد؛

 

 ین شماها؟خسته نیست -

 

 من که خوابیدم. -

 

 

 بابا هم گفت:
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زنم.منم دخترم هست دارم باهاش حرف می  

 

 مامانم خندید؛

 

.منم میام  

 

هام رو بهم کوبیدم.دست  

 

 من مانتو یادم رفته بیارم فقط توی ک...

 

 مامان وسط حرفم پرید.

 

 من برات آوردم.

 

بار بابا گفت:لبخندی بهش زدم که این  
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های آنا دل نگیر دختر خوبیه! و...! از حرفلیانا دخترم  

 

 سریع گفتم:

 

کنه نه من رو، به هرحال اگه کاری انجام داد اون فقط با افکارش داره خودش رو اذیت می

کنم.منم با شوخی تالفی می  

 

 بابا خواست حرف بزنه که مامان غمگین گفت:

 

 هنوز آرتام رو دوست داری؟!

 

کردم؛ ای کپبرای لحظه قدر ناگهانی بودسوالش این  

 

 سمت مامان برگشتم.

 

 نه!
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 مامان غمگین نگاهم کرد.

 

 ما باعث شدیم حال تو و آرتام بد بشه...

 

 سریع دستش رو گرفتم و نذاشتم حرفش تموم بشه گفتم:

 

ها گذشته ولش االن رو خوش باش.مامان گذشته  

 

ای بهم رفت که من و بابا خندیدم.مامان چشم غره  

 

یدن به ایران کلی حرف زدیم؛تا رس  

 

رنگ و شال کرمی داد پوشیدم. بازِ سبز مامان مانتوی جلو  

 

 چون لباسم کمی باز بود باالی سینش یک سنجاق منفی گذاشته، بودن.

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

34

4 

های مربوطه به قسمت خروجی رفتیم که دختری با از هواپیما پیاده شدیم و بعد از کار

 دیدن ما سریع سمتم اومد؛

 

لیانایی!وای تو   

 

 مامان با ذوق گفت:

 

 آره عمه لیاناست!

 

ام هست، حاال این ترنمه یا ترنج؟اوه! پس این یکی از دختر دایی  

 

 بغلم کرد؛

 

معرفت!بی  

 

 متعجب از بغلش بیرون اومدم.
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 تو کی؟

 

 صدای مردی که کنار خانم و پیرمردی بود اومد؛

 

 بابا ترنج لیانا رو اذیت نکن!

 

بزنه که من سریع گفتم:ترنج خواست حرف   

 

 اِه! تو ترنجی دختردایی من.

 

ام زد؛پس کله  

 

 خداروشکر یادت اومده. -

 

 چی رو؟ -

 

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

34

6 

کرد سمتم اومد و ترنج نوچی کرد و خواست حرف بزنه که پیرمرد که فقط نگاه من می

 گفت:

 

ی گلم!اومدی نوه خوش  

 

شم؛خواستم جیغ بکوای خدا این پدربزرگ من بود! از خوشحالی می  

 

 خودم رو نگه داشتم ک بغلش کردم.

 

 ممنونم پدربزرگ!

 

کم با همه آشنا شدم و به خونه رفتیم.کم  

 

 کشدار گفتم:

 

 اوف! ترنج بسه بخدا.
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ای رو برداشت.یک رژلب دیگه  

 

 لیا، این رنگی قشنگه؟

 

کج کردم و اَداش رو در آوردم؛دهن  

 

سگاه گرفته.این رنگی قشنگه! بیشعور دو ساعت من رو ای لیا  

 

ای سمتم رفت و سریع رژلب رو خرید.غرهچشم  

 

ی پاساژ بیرون اومدیم.از مغازه  

 

 چته لیا؟

 

رفتیم گفتم:ها پایین میبرقیطور که از پلهنگاهی بهش کردم و همیننیم  

 

 من چیزیم نیست دختر دایی جان! اون تویی که من رو ایسگاه کردی، پاهام خشک شد.
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زم که آرشام باشه؛بزنه که با دیدن چیزی که حدس می ترنج خواست حرف  

 

 حرفش رو یادش رفت و به زمین خیره شد.

 

اش گذاشتم؛دستم رو روی شونه  

 

خوای بگی؟!هنوز هم نمی  

 

زد گفت:با غمی که توی صداش موج می  

 

تونم فراموشش کنم و نه بزارم بره!نه می  

 

 چشمکی بهش زدم؛

 

ت جذب بشه.خو تو کاری کن که اون سمت  
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وی مشکی ترنج رفتیم.اماز پاساژ خارج شدیم و سمت بی  

 

هام که با لیادِ و بعضی وقتا هم آرتام، بابا هم هست؛و آمدمرفت   

 

شم؛خیلی از جاهای تهران رو رفتم ولی بازم اگه تنها باشم گم می  

 

پیچِ.درکال خیلی بزرگه و پیچ  

 

 با صدا زدن اسمم از فکر خارج شدم.

 

له؟ب  

 

 ترنج نگاهی بهم کرد.

 

جانم! بله چیه؟ بگو  

 

 زبونی براش در آوردم و گفتم:
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 تو خواب ببینی!

 

 خندید.

 

 لیانا به نظرت آنا عجیب نشده؟!

 

 سری تکون دادم.

 

شه این آنا باشه.خیلی زیاد من که باورم نمی  

 

شد گفت:طور پیاده میفودی نگه داشت و همینکنار یه فست  

 

گیرم میام.یتزا میرم پمن می  

 

فودی رفت.سری تکون دادم و داخل فست  
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آمد بودند خیره شدم. و هایی که درحال رفتو ماشین آهی کشیدم و به مردم  

 

تونن باهاش کنار بیان؟ کاری که من هرچه ها یه مشکلی داشتن ولی چطور میی اونهمه

 تالش کردم نشد!

 

م و نگاهی به شماره انداختم؛با لرزش گوشیم نگاه از بیرون برداشت  

 

که ترنجه! سریع جواب دادم.وا، این  

 

 چیه؟ چر...

 

 وسط حرفم پرید؛

 

ها زیادن.بیا کمکم، پیتزا  

 

 منتظر جواب من نموند و قطع کرد.
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ادب. و از ماشین پیاده شدم.زیرلب گفتم: بی  

 

 نگاهی به اطراف انداختم و داخل پیتزا فروشی رفتم.

 

ها در اطرافش چیده شده بودند، کالً شیک و کرمی داشت و میز_ایهدکوراسیون قهو

 قشنگ بود.

 

های خیلی زیادی بودند.که شب بود، مشتریبخاطر این  

 

ام به عقب برگشتم.با حس قرار گرفتن دستی روی شونه  

 

 ترنج با لبخند ملیحی گفت:

 

 بیا پیتزاها رو ببریم.

 

شت میز نشسته بود رفتیم.سری تکون دادم و با هم سمت پسری که پ  
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 ترنج صداش رو صاف کرد و گفت:

 

زحمت بدینهای ما رو بیپیتزا  

 

 پسر گفت:

 

 چشم

 

 از روی صندلی بلند شد و سمت اتاقی رفت.

 

مون اومد.جعبه پیتزا، سمتم بعد از چند دقیقه با دوازده  

 

فودی بیرون رفتیم.ها رو از دستش گرفتیم و از فستآروم جعبه  

 

ها رو گذاشت و بعد من.دست در عقب ماشین رو باز کردم، اول ترنج جعبهبا   

 

 سریع سوار ماشین شدیم.
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 لیانا یه فکری زده به سرم

 

 به ترنج که این حرف رو زده بود نگاه کردم.

 

 چی؟ -

 

 نظرت چیه که امشب رو فقط من و تو باشیم؟ -

 

 

گن اینه!خنگ که می  

 

 خوریم؟بعد تو یا من این همه پیتزا رو می -

 

 گیم بیاد.خو به آیسا هم می -

 

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

35

5 

 نوچی کردم؛

 

 نه! به نظر من بریم خونه آقاجون و به اون دوتا کفتر عاشق و پارسا بگیم بیان

 

 ترنج سری تکون داد؛

 

 اوم خوبه! -

 

 داراوکی، جلو یه سوپر یا فروشگاهی هم نگه -

 

 

 ترنج نگاهی بهم کرد و گفت:

 

گیم بگیرنبه پارسا یا به اون دوتا کفر می  

 

 سری تکون دادم و به بیرون خیره شدم.
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شدم.ها و شرکت میتنگ بچهجا سرگرم شده بودم که دیگه کم دلقدر ایناین  

 

 دستم رو دراز کردم و ظبط آهنگ رو روشن کردم؛

 

داستان!ندیدیم یه روزِ خوش ما، بی"  

 

…خواستهر چی از دهنش در اومد می  

 

کرد!داخت و سریع قهر مینشد دعوا راه مییه چی می  

 

فرداش هم یه راست کات! …رفتمی  

 

 انگار واسش غریبه بودم من؛

 

 انگار طلبکار بود اون همیشه از من!

 

…راه نداره حاللش کنم، وانمود کنم همیشه خوبم  
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شکننت از قصد اینا!دل دل بمیری ای دل! که می  

 

…میُفتی گیر عوضی ها! دیگه ازت بدم میاد  

 

دی!یری ای دل که مجبوری و باج میدل دل بم  

 

"علی دهقان()…میدونم بدجوری پاچیدی  

 

ی بابابزرگ پارک کردیم و پیاده شدیم.ماشین رو جلوی حیاط خونه  

 

ی آقا جون داخل ها رو برداشتیم و باهم به حیاط یا بهتره بگم جنگل خونههای پیتزاجعبه

 رفتیم.

 

 عاشق حیاط خونش بودم؛
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های رنگارنگ که نصفی از دیوار رو پوشیده بودند و بعضی از پر از گل قسمتی از حیاط

های قدیمی و سنتی بودند.ها هم در گلدونگل  

 

 استخر بزرگی بین دیوار حیاط و خونه بود.

 

هاش که حالت چتری روی زمین و آب هاش و برگبان استخر درخت بید که شاخهسایه

خط صاف از دیوار خونه تا در حیاط کشیده شده  های تبریزی که مثلریخته بودند، درخت

 بودند.

 

تر از من داخل خونه رفت؛ترنج سریع  

 

هام رو عوض کردم.کنار در گذاشتم و کفش ها رو روی میزآروم داخل رفتم و جعبه  

 

های قاجاری گذاشتم.ها رو برداشتم و توی اپن سنتی با طرحجعبه  

 

ی بلندی ایجاد کرد.هام رو بهم کوبیدم که صدامحکم دست  
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 بابا بزرگ؟!

 

 بابا بزرگ؟!

 

 ترنج از پشت سرم گفت:

 

 آروم حرف بزن!

 

 سمتش برگشتم؛

 

 تو پشت سر من بودی؟

 

ی منفی نشون داد.سری به نشونه  

 

 نه من سرم توی یخچال بود.

 

 ابرویی باال انداختم و گفتم:
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 چیزی داخلش داشت؟

 

ت:خورد گفطور که لیوان آبش رو میهمین  

 

 آره -

 

 ایول بیا ترنج حمله کنیم تا... -

 

 

 با احساس کردن کسی پشت سرم، برگشتم؛

 

کرد.آقا جون دست به سینه داشت نگاهم می  

 

ای زدم؛لبخند مسخره  

 

 سالم آقا جون خودم!
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 ابرویی باال انداخت.

 

کاری شیطونم، دیگه چیسالم بر نوه  

 

خواستی بکنی؟می  

 

 خودم رو مظلوم نشون دادم؛

 

زاره!خوام کاری انجام بدم همین شیطونه نمیمن که نمی  

 

 آقاجون خندید و روی بازوم زد.

 

 جمع کن خودت رو، شبیه گربه شدی!

 

 ترنج هم خندید و چشمکی به من زد.
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اشِقدر به این غذا بده بازم گشنهدونین دیگه عمه آسمین اینآقاجون خودتون می  

 

 ابرویی باال انداختم؛

 

ر یخچال یا تو؟!من رفتم س  

 

 ترنج چپ چپ نگاهم کرد.

 

 تو! مگه من مرض دارم که توی یخچال مردم سرک بکشم!

 

خنثی نگاهش کردم و توی دلم گفتم: حتما من بودم که اطالعات یخچال آقا جون رو 

دادم!می  

 

 آقاجون از توی یخچال کیک شکالتی بیرون آورد و گفت:

 

و سیاه کنین.خواد من رشناسم نمیمن شماها رو می  
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 خندیدم و توی آشپزخونه رفتم؛

 

بزرگ کیه؟! آقاجون سالگرد مامان  

 

 آقاجون آهی کشید و گفت:

 

 آخر هفته.

 

 روی صندلی کنارش نشستم؛

 

گیرین؟!زن نمی  

 

ای بهم رفت.آقاجون چشم غره  

 

 نه

 

 خندیدم؛

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

36

4 

 

بزرگ رو دوست داشتین!معلومه که خیلی مامان  

 

 لبخند ملیحی زد.

 

 آره

 

 نگاهی بهم کرد و با خنده گفت:

 

های دیگه، باهاش جور بودیتو بیشتر از نوه  

 

 ترنج کنارم نشست؛

 

 من هنوز نفهمیدم دعوای اون باغ برای چیه؟!

 

نگاهی بهش کردم.نیم  
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بزرگ بود نه باغ.بحث درباره مامان  

 

 ترنج تا خواست جوابم رو بده، آقاجون نگاهی به هر دوی ما کرد؛

 

شون پیش میاد که این باغ و بهزاد با هم دوتا دوست بودن که یه دعوایی بین خب آشور

طوری شده.این  

 

خواد همه رو بکشم.وقتی دوباره به فکر اون باغ و فروختن من میوفتم از عصبانیت دلم می  

 

 برای آشورخان که سود داشته.

 

 آقاجون نگاهی بهم کرد؛

 

 آره خیلی سود داشته

 

:بار ترنج گفتاین  
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خواد اون باغ رو ببینم.من دلم می  

 

 سمتش برگشتم؛

 

جا؟نظرت چیه بریم اون  

 

 آقاجون محکم و جدی گفت:

 

 حق ندارین حتی به اون باغ نزدیک بشین، فهمیدین؟!

 

 من و ترنج نگاه گذرایی بهم کردیم و گفتیم:

 

 باشه، فهمیدیم.

 

 آقاجون خندید!

 

هاهماهنگ گفتین  
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دوتا کفتر عاشق اومدش؛خندیدم! که صدای اون   

 

 ترنم شاد و سرحال گفت:

 

 سالم بر بابابزرگ گلم!

 

 آقاجون لبخندی زد؛

 

 سالم بر زبون دراز فامیل!

 

ها رو روی اپن گذاشت.پرهام نایلون خوراکی  

 

سر عشق من نزارید!لطفا سربه  

 

 ترنج با دست خاک برسرت باال برد که ترنم سریع گفت:
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به شوهر من بگو.اگه جراعت داری چیزی   

 

 ترنج گفت:

 

 ایش.

 

 همه خندیدم که آقاجون گفت:

 

 پسرم پارسا کجاست؟

 

اش رو از اپن گرفت.پرهام تکیه  

 

 االِن...

 

 حرفش تموم نشده بود که صدای شاد و پر انرژیش اومد.

 

ام!سالم ایران، سالم بر خانه  
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مون اومد.()نگاهی به ما کرد و به سمت  

 

ی مهندسم و در آخر ر عاشق، سالم بر خوشگل خانم، سالم بر دخترعمهسالم بر دو تا کفت

 سالم بر عشق و نفس و زندگیم بابابزرگم!

 

 همه خندیدم؛

 

 بیا بشین بابا جان! که خیلی انرژی سوزوندی.

 

 دوباره همه به حرف آقاجون خندیدم.

 

 پرهام دستاش رو بهم زد؛

 

 خوب پیتزاها رو بیارین که گرسنمه

 

ی برای پرهام فرستاد.ترنم بوس  
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 قربون شوهرم بشم من! االن خودم برات میارم.

 

های پیتزا رفت.بعد از حرفش بلند شد و سمت جعبه  

 

آویزون گفت: ایلوچهومن و ترنج نگاهی بهم کردیم که پارسا با لب  

 

 در حسرتش بمونیم بهتره!

 

 آقاجون خندید.

 

 خبری از یارت نشد؟!

 

نداخت؛ای باال اپارسا شونه  

 

باباجونم. گه که امتحان دارم مزاحمم نشو! یعنی دیشب از همه جهت شکست خوردممی  
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بار رو به ما دو تا گفت:ی من و ترنج بیشتر شد که اینخنده  

 

خندیدن؟شماها چرا می  

 

ی نامعلومی سوق داد.(رو به نقطه ) سری تکون داد و نگاهش  

 

 بایدم بخندین خودتون هم دخترین.

 

ی خندش گفت:نج با ته موندهتر  

 

 مگه دختر بودن چشه؟! -

 

 بد دردی هست. -

 

 

 خواستم حرفی بزنم که آقاجون رو به من و ترنج گفت:
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 جای اذیت کردن پسرم بیاین کمکش کنین. -

 

 ما؟ -

 

 

 پارسا در یخچال رو باز کرد؛

 

 اره، تو دخترعمه

 

نگاهی بهش کردم.نیم  

 

کار کنم؟!تونم چیخو من می  

 

هاش رو بهم کوبید.دستپارسا   

 

 ایول، برو باهاش حرف بزن.
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 ترنج متعجب پرسید؛

 

 با کی؟

 

 کالفه گفت:

 

 سوگند دیگه.

 

بار من گفتم:این  

 

 سوگند کیه؟! -

 

 عشق دومم! -

 

 

ای گفت:هاش رو بهم زد و با حالت مسخرهترنج دست  
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کنه.ای ناقال! دیگه برای ما عشق دوم می  

 

اومد. خندیدم که صدای اون دو تا  

 

گین شماها؟چی می  

 

نگاهی بهشون کردم.نیم  

 

 هیچی.

 

 پارسا من و ترنج رو با دست نشون داد.

 

کنین؟!حاال شما دو تا نکبت کمکم می  

 

 نگاهی به ترنج کردم که گفت:

 

کنیم فقط شرط داره؟باشه، کمکت می  
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 تا پارسا خواست، حرف بزنه که گوشیم داخل جیبم شروع به لرزیدن کرد.

 

 دستم رو توی جیبم کرد و گوشیم رو باال آوردم.

 

ی آرتام ابرویی باال انداختم.با دیدن شماره  

 

زنه؟این چرا داره زنگ می  

 

 شاید کاری داره؛

 

داد.نه، اگه کاری داشت پیام می  

 

 ش...

 

 با صدای ترنج که گفت: کیه. به خودم اومدم و سریع جواب دادم.
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 بله؟

 

 کجایی؟!

 

مونده بهش بگه به تو چه؛ وای خدا! یکی  

 

 االن من باید جواب تو رو چی بدم؟

 

 ترنج مشکوک نگاهی به من کرد و گفت:

 

 کیه؟

 

 با سر بهش اشاره کردم که سمتم بیاد.

 

 کنارم ایستاد و گوشش رو نزدیکم آورد.

 

 شه جواب بده.وقتی سوالی پرسیده می -
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 اگه نخوام جواب بدم چی؟! -

 

 

 آرتام محکم و جدی گفت:

 

ی فردا رو بدم دستت؛های برسی شدهخوام پوشهمی  

 

بیام. تونممن نمی  

 

 ابرویی باال انداختم.

 

ی بابابزرگمم ب...باشه، خونه  

 

 پارسا سریع گوشی رو ازم گرفت و شروع کرد به حرف زدن.
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ی ما داشتی کار با این دختر عمهکنی؟ چیکارا میسالم بر آرتام خان! چه خبر رفیق؟ چی

رنگ صورتش عوض شد؟! ای... که  

 

 سر یه سمتش دویدم و با جیغ گفتم:

 

 اگه دستم بهت نرسه پارسا؛

 

 کثافت رنگ روی من کی پرید که خودم نفهمیدم؟!

 

کردیم فهمیدیم.که داشتیم نگاه می فهمی رنگ صورتت پریده ماخو تو نمی  

 

 سرعتم رو بیشتر کردم که بهش رسیدم؛

 

م.از پشت پیراهنش رو کشید  

 

 بیشعورِ نفهم؛
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 من تو رو نکشم دست ب...

 

کرد نخنده از پشت گوشی اومد.صدای آرتام که سعی می  

 

 پارسا زنده بمون که من آخر هفته باهات کار دارم.

 

طور که پیراهنش رو گرفته بودم گوشی رو از دستش کشیدم.همین  

 

 صبر کنین به ماماناتون بگم.

 

د.پارسا خودش رو از دستم نجات دا  

 

 عجب دستایی داری دخترعمه!

 

 گوشی رو قط کردم.

 

گم بکشتت.عمو آوا میبه زن  
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 پارسا زبونش رو در آورد.

 

 ترسیدم.

 

 پشت چشمی نازک کردم.

 

 از جلو چشمام گمشو.

 

ای ادام رو در آوردم که با کفش دنبالش افتادم.به حالت مسخره  

 

ز خونه خارج شدم.آروم اجلوی آینه نگاهی به خودم انداختم و آروم  

 

رفتم صدای باز شدن در حیاط اومدش.ها پایین میطور که از پلههمین  

 

 کمی صبر کردم تا جلوتر بیاد؛
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 آره، خودش بود!

 

اومد گفتم:طور که، به سمتم میآب دهنم رو قوت دادم و همین  

 

ها کوش؟!پوشه  

 

 جوابم رو ندادم و بهم رسید.

 

ی!بینهات رو نزدی نمیتو عینک  

 

پرونن.از وقتی که فهمیدم عینکی هستم هی بهم متلک می  

 

گما؟یه چی بهت می  

 

های، توی دستش رو سمتم گرفت.نگاهی بهم کرد و پوشهنیم  

 

 بیا بگیر.
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ها رو از دستش گرفتم.پوشه  

 

 خوب من فردا به احتمال خیلی باال دو ساعت تایم اولی نیستم؛

 

ومدم ببینم گند زدی!که احواست به شرکت باشه، نه این  

 

 پشت چشمی نازک کردم.

 

 باشه. -

 

 خیالم راحت؟! -

 

 

ها باال برم که پارسا در خونه رو باز کرد و بدون توجه به سری تکون دادم و خواستم از پله

 من گفت:
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ره با عشقت؟! جاست! چطوری پسر دروغگو؟ شرکت چطور پیش میسالم، ببین کی این

نَکنی و...دم که دل از اون شرکت یکنی! بهت حق مخودت کیفی می  

 

 چشمش که به من افتاد؛

 

ای کرد و گفت:سرفه  

 

دادم، این روزها همه کارشون دیگه زیاد شده، یادشون نیست خواهر و خو داشتم ادامه می

.برادری دارن یا نه؟! د..  

 

 صدای پرهام از پشت در اومدش.

 

 ببند اون فکت رو، کشتی ما رو.

 

 آرتام خندید.

 

 چطوری پرهام؟!
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 پرهام از در بیرون اومد.

 

 خوبم تو چطوری؟

 

 آرتام لبخندی زد؛

 

گذره!می  

 

 بعد از حرفش رو به من گفت:

 

رم دیگه، یادت باشه اگه اتفاقی افتاد سریع زنگ بزن به من، فهمیدی؟!من می  

 

 سری تکون دادم.

 

 باشه، فهمیدم.
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ه داخل بیاد ولی گفت کار داره باید بره.لبخندی زد، پرهام و پارسا هم دعوتش کردن ک  

 

خواد با دوست دختراش بیرون بره؛دونم میمن که می  

 

 وا لیانا زده به سرت؟! آرتام کی دوست دختر داشت؟

 

 سری تکون دادم تا از فکر بیرون بیام و داخل خونه رفتم.

 

ی پنیر رو توی ذهنم گذاشتم.آخرین لقمه  

 

 خو تموم شد، لیاد بیا بریم.

 

 لیاد شیر داغش رو خورد و از روی صندلی بلند شد.

 

.باشه بریم  

 

 کیفم رو برداشتم و صورت مامان و بابا رو بوسیدم.
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 روزتون خوش! خدانگهدار.

 

شنیدم. الهی قربون رفت، میام میشدم صدای مامان که قربون صدقهطور که دور میهمین

 دل مامانم بشم من!

 

.و از خونه بیرون اومدمهام رو پوشیدم سریع کفش  

 

.لیاد من رو با ماشین به شرکت رسوند و خودش رفت  

 

 نفس عمیقی کشیدم و سمت شرکت رفتم. شرکت بزرگی بود.

 

چنین داخلش.ای خاص و شیکی داشت و همنمایه آینه  

 

حوصله به داخل شرکت رفتم.بی  

 

کردند.دیدن سالم و احوال پرسی میها وقتی من رو میی کارمندهمه  
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 از آسانسور بیرون اومدم که صدای فریاد یگانه، منشی شرکت رو شنیدم.

 

جا شرکته نه بانک؛آقای محترم! این  

 

زنم به آقای امیریان؟!می رین یا زنگجا میخجالت بکشین، همین االن از این  

 

شون رفتمابرویی باال انداختم و سمت  

 

جا چه خبره؟!این  

 

ن افتاد گفت:یگانه تا نگاهش به م  

 

گن که آقای امیریان بهشون بدهکاره؛سالم خانم! این آقایون اومدن می  

 

 بخش رو گذاشتن روی سرشون.
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.نکردهامکان نداره! آرتام تا حاال پول از کسی قرض  

 

 متعجب گفتم:

 

 واقعا؟!

 

ها از جاش بلند شد و داد زد:یکی از همون مرد  

 

!آره، چند ساله که پول ما رو نداده  

 

توی عمرم کسی سرم داد نزده بود، چطور این گاو سرم داد بزنه! منم مثل خودش دادم 

 زدم.

 

ی بابات نیست که!آروم حرف بزن! خونه  

 

ای کرد.دندون قروچه  
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تون بره.شماها زبون نفهمید، باید داد زد تا حرفی توی گوش  

 

ام رو جلوش تکون دادم.انگشت اشاره  

 

 مراقب حرف زدنت باش!

 

کرد مون میخانم که داشت از توی اتاق نگاه کرد و زیر چشمی به سمیه بروـبابایی نثارم

 عالمت دادم که بره به آرتام زنگ بزنه.

 

 مرده یک قدم جلوتر اومد.

 

 یگانه با دست نشونش داد.

 

 هوی کجا میای؟

 

 سریع گوشیم رو از توی کیفم بیرون آوردم.
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زنم به پلیس!یاگه یک قدم دیگه جلو بیای رنگ م  

 

 اَدام رو در آورد و گفت:

 

ترسونی؟!بزن مگه داری بچه می  

 

 زیر لب گفتم: باشه.

 

ی ماجرا رو گفتم؛سریع شماره پلیس رو گرفتم و همه  

 

کردن.ها هم با دهن باز داشتن من رو نگاه میاون  

 

 خانم شما چیکار کردی؟!

 

 پوزخندی زدم.

 

 دادم.می کاری که باید از اول انجام همون -
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 خانم ما قصد مزاحمت برای شما نداشتیم ح... -

 

 

 یگانه با کنایه گفت:

 

 معلوم بود که قصد مزاحمت نداشتی!

 

انداخت و رو به من ادامه داد: نگاهی به یگانهمرد نیم  

 

 اصال من با شما هیچ کاری ندارم؛

 

 من با خانم لیانا راد کار دارم، اون رو باید اذیت کنم.

 

نه نگاهی بهم انداختیم.من و یگا  

 

 این یعنی چی؟! چرا باید من رو اذیت کنه؟
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شناسه! پس چرا بهش گفتن بیاد اذیت من هم حتی من رو نمیمن چیکار کردم؟! بدبخت

 کنه؟!

 

 خوای اذیتش کنی؟چرا می -

 

 هایی نیستیم! یک آقایی به ما گفت این کار رو کنیم.جور آدمبخدا ما این -

 

 

جور آدمی نبود که بخواد من رو سم آرتام توی ذهنم اومد. ولی آرتام اینبرای یک ثانیه ا

 اذیت کنه.

 

 ولی چرا باید یک مرد من رو اذیت کنه؟ شاید آشورِ! اون که از من بدش میومد.

 

.با صدای در آسانسور نگاهم رو از شون گرفتم و به در چشم دوختم  

 

یدن یادم رفت و آرزوی مرگ کردم.رویم برای یک ثانیه نفس کشبهبا دیدن فرد رو  
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روم ایستاد.های محکم و بلند به سمتم اومد و روبهپوریا با قدم  

 

 خیره به چشمام گفت:

 

 فرار کردی تا چی رو نشون بدی جوجه؟!

 

های به هم ساییده شده گفتم:با دندون  

 

 من فرار نکردم، اون زمان حق با من بود؛

 

 پس نمیشه گفت که فرار کردم.

 

رویی باال انداخت.اب  

 

دان!بله دیگه! بابا طاهر مرد و تو شدی حق  
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ای بهش رفتم.غره چشم  

 

خوای از جونم؟!چی می  

 

 نگاهی بهم کرد.

 

دونی.خودت خوب می  

 

شدم. بدترین ُشک دنیا روی من وارد شد.واقعا داشتم دیوونه داشتم می  

 

نیست رو ازم بگیره! این یعنی  بعد از یک سال و نیم دوباره برگشته تا سهمی که براش

 چی؟!

 

 واضح ح...

 

 با صدای آژیر پلیس حرفم ناتمام موند.
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 پوریا متعجب سمتم برگشت.

 

 پلیس چرا اومده؟!

 

 پوزخندی زدم.

 

 معلوم میشه آقای راد!

 

 یک قدم جلو اومد که در آسانسور با صدای بدی باز شد؛

 

 آرتام داخل اومد.

 

بزارم، اصال چی بگم بهش، یاخدا! من این رو کجای دلم  

 

اومد، خیره شدم.آب دهنم رو با صدا قورت دادم و به آرتام که با اخم به سمتم می  

 

 بهم رسید و رو به همه گفت:
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 چه خبره؟!

 

ها باال اومدن.تا خواستم حرف بزنم که پلیس  

 

 آرتام کنارم ایستاد و آروم لب زد.

 

 مگه نگفتم هر اتفاقی افتاد اول به...

 

وریا وسط حرفش پرید.پ  

 

 تو کی هستی؟!

 

 آرتام سمتش برگشت.

 

 خودت کی هستی؟
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 پوریا روش رو از آرتام گرفت.

 

 به تو ربطی نداره.

 

 آرتام پوزخندی زد.

 

ی بحث ندارم.حوصله  

 

 پوریا خواست حرف بزنه که پلیس گفت:

 

تونه؟!خانم راد کدوم  

 

 یک قدم جلو رفتم.

 

 منم، هیچی تموم شد.

 

یک ابرو باال انداخت.مرده   
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کردین؟! پلیس رو به مسخره  

 

ای بهش رفتم.غره چشم  

 

 نه آقا.

 

ای جلوم گرفت.نگاه کلی انداخت و پرونده  

 

 لطفا امضاء کنین.

 

 سریع امضاء کردم و اونم رفت.

 

شون برگشتم.نفس عمیقی کشیدم و سمت  

 

 همه چیز تموم شد.
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 پوریا پوزخندی زد.

 

 تازه شروع شده.

 

 متعجب نگاهش کردم که آرتام سریع سمتم اومد و دستم رو گرفت.

 

 بیا بریم!

 

اومد.کشید صدای پوریا پشت سرمون میطور که دستم رو میهمین  

 

بری؟!داری لیانا رو کجا می  

 

 با گفتن اسمم، آرتام متعجب سمتش برگشت.

 

 تو اسم...

 

اش وسط حرف آرتام پرید.پوریا با همون پوزخند مسخره  
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شیم و...چون ما خواهر و برادر حساب می  

 

بار من وسط حرفش پریدم و گفتم:این  

 

 خفه شو

 

 نگاه خشمگینی بهم کرد و خواست حرفی بزنه ولی با حرف آرتام خشکش زد.

 

!خب که چی؟ خواهر برادرین، خب باشین  

 

نگاهی به آرتام انداختم؛نیم  

 

که خیلی راحت شد! نه اینن باید دعوا میشناسم االاین چشه؟ تا جایی که من این رو می

 حرف بزنه.

 

 پوریا چندبار سرش و تکون داد.
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گی ولی، به عنوان یک زن و شوهر که البته هنوز هم هستین چون صیغه بله شما درست می

 فسخ نشده، حاال که توی فرانسه بود دیگه...

 

کنم؛ نتونستم به بقیه حرفش گوش  

 

ه جونم افتادن، چطور ممکنه آرتام صیغه رو فسخ نکرده و تک کلماتش مثل خوره بتک

شیم؟! این قابل...نامزد کرده؟! یعنی من و آرتام هنوز زن و شوهر محسوب می  

 

 با داد آرتام به خودم اومدم.

 

دونی؟ها رو میتو از کجا این  

 

 پوریا خواست جواب بده که صدای ماشینی اومدش و همه به سمت صدا برگشتیم.

 

خان بود.آشور  
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 نفس عمیقی کشیدم و بیشتر دست آرتام رو فشار دادم.

 

نگاهی به من کرد و لب زد.نیم  

 

کشمت.شه، لیانا اگه کاری کرده باشی! میدونم آخر این قضیه به تو ختم میمی  

 

های آمریکا رو که همه اتفاقترسیدم، با این. میهاش نگاه کنمجراعت نداشتم توی چشم

.ی بازم ترس عجیبی داشتمگفته بودم ول  

 

مون اومد. پوریا کمی خودش رو آشورخان با دیدن وضعیت ما ابرویی باال انداخت و سمت

 مرتب کرد.

 

روی آرتام ایستاد و گفتبهآشورخان رو  

 

ام به پلیس زنگ زدین.جا؟ شنیدهچه خبره این  

 

 آرتام ابرویی باال انداخت.

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

40

3 

 

 اون وقت شما از کجا خبر دارین؟!

 

ها مثل باد میاد، پسرم!خبر  

 

 پسرم رو با لحن خاصی گفت که آرتام پوزخندی زد.

 

تفاوت از ما رو به پوریا کرد.آشور بی  

 

 تو کی هستی؟

 

شناخت گفت:پوریا که خوب آشور رو می  

 

 تو نه شما!

 

چپ نگاهش کرد و با لحن جدی گفت:آشور چپ  
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 شما کی هستین؟!

 

ترسیدم.جا میز بعد از اینترسیدم، ااز عواقب امروز می  

 

 خدایا کمکم کن!

 

 پوریا با غرور گفت:

 

 پوریا راد هستم، پسر طاهر راد.

 

 آشور بیخیال سری تکان داد که یهو سمت پوریا برگشت.

 

 گفتی پسر کی هستی؟ -

 

 طاهر راد، نوه سیاوش راد. -
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 در یک ثانیه صورت آشور قرمز شد.

 

گفت:کرد آروم باشه با صدایی که سعی می  

 

خوای؟!جا چی میاین  

 

خوام فقط اومدم با لیانا حرف بزنم.چیز خاصی نمی  

 

.نگاهی به من کردآشور نیم  

 

 خب سریع حرفت رو بزن و برو.

 

 پوریا پوزخندی زد که آشور با سر بهم اشاره کرد که سمتش برم.

 

ست ولی زنم. درسته که عاشقم نینه! من یک کلمه هم با آدمی مثل پوریا حرف نمی

 برادرمم نیست که بهش اعتماد کنم.که محکم دست آرتام رو گرفتم.
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 نه، حرفی ندارم باهاش.

 

هاش فهمیدم که یک پشتیبان دارم.نگاهی بهم کرد که از عمق چشمآرتام نیم  

 

 آرتام سمت آشور برگشت.

 

 نیازی نیست که حرفی بزنن، من باید برم کار دارم؛

 

م. آرتام سریع دستم رو گرفت و کشید.برلیانا رو هم با خودم می  

 

رفتیم گفتم:طور که به سمت ماشین میهمین  

 

 ریم؟کجا داریم می -

 

 خوای بریم؟!پرسی کجا میداخل ماشین نرفتی و می -
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بری تا سوار شم.گمشو! من اول باید بفهمم کجا من رو می  

 

 آرتام در ماشین رو باز کرد.

 

 سوار شو، چرت و پرت نگو.

 

چشمی براش نازک کردم که با لحن شوخی گفت:پشت   

 

هاش رو نگاه!چشم  

 

 روی صندلی نشستم و محکم در رو بستم.

 

 اونم نشست؛

 

 کمی آدم باش. -

 

 بینی.چون خودت وحشی همه رو مثل خودت می -
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 ماشین رو روشن کرد و با سرعت از شرکت بیرون اومد.

 

 من باید برم اصفهان، توام با من میای.

 

.باال انداختم و بهش نگاه کردمابرویی   

 

 اون وقت چرا؟! -

 

 سهام دار شرکت مگه نیستی؟ -

 

 

ترسم.من که از خدامه باهاش برم ولی می  

 

که آرتام جلوی بابا مثل قبل باهام بابا هم که کال روی آرتام حساس شده، بخصوص این

کنه.رفتار می  
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 پوفی کشیدم و نگاهش کردم.

 

و بیام؟!وقت چرا من باید با تاون  

 

ی لبش گذاشت.انگشت شستش رو گوشه  

 

 اگه مشکل باباته اون حله!

 

ای بهش رفتم.چشم غره  

 

 نه کال من با تو جایی نمیام.

 

 بعد از حرفم شروع کرد به خندیدن.

 

 ابرویی باال انداختم.
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 مرض هم داری؟!

 

خندید گفت:طور که میهمین  

 

هات دقت کردی؟تا به حال روی حرف  

 

رو به بیرون دادم.نگاهم   

 

 نه! چرا مگه؟! -

 

زدی باهام االن دیگه شده از همون اول که اومدی ایران خیلی رسمی حرف می -

 .مرض، گمشو و خفه شو

 

 

 دوباره شروع کرد به خندیدن.

 

 شاکی سمتش برگشتم.
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خوام پیاده بشم.زهرمار! سریع ماشین رو نگهدار می  

 

 ابروهاش رو باال داد.

 

شه.نه! نمی  

 

 دستم رو سمت قفل در بردم.

 

ام زد.آرتام سریع با دست روی شونه  

 

 کنی؟!اِ، دیوونه چیکار می -

 

 دار تا من کاری نکنم.نگه -

 

 

 آرتام سری تکون داد.
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 باشه! فقط بزار بریم جلوتر.

 

 زیر لب گفتم: اوکی.

 

جا شدم.هام رو از در فاصله دادم و کمی روی صندلی جابهدست  

 

شی زدم که یهو صدای قفل شدن درها اومد.لبخند رضایت بخ  

 

 سریع از جام پریدم.

 

زدی؟! تو به من حقه  

 

ای کرد.خنده  

 

 اگه تو لجبازی من شاه لجبازیم! -
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 داری!آرتام گفتی نگه می -

 

 

ایی گفت:ایی باال انداخت و با لحن بامزهشونه  

 

زاری توی دهنم.ها میمن؟ کی؟ کجا؟ وا! حرف  

 

قدر ضعیف و خنگ آفریدی؟!اینخدایا چرا من رو   

 

 چقدر من از دست این ضربه بخورم! همش من رو ا...

 

 با صدای گوشیم دست از خدا برداشتم و از توی کیفم بیرون آوردمش.

 

 نگاهی به شماره ناشناس کردم و ابرویی باال انداختم، زیر لب گفتم: این کیه دیگه؟!

 

با صدای جدی و دستوری گفت: خواستم گوشی رو داخل کیفم بزارم که آرتام  
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 جواب بده.

 

 نفس عمیقی کشیدم و قسمت اتصال رو لمس کردم.

 

 بله؟

 

 با همون صدای نحسش گفت:

 

 فرار کردی نه؟!

 

 توی دلم گفتم: یا امام حسین! من چیکار کنم؟!

 

 نفس عمیقی کشیدم.

 

 هیچ حرفی نمونده؛

 

طور که بابا طاهر گفت تو حق...همین  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

41

5 

 

د.وسط حرفم پری  

 

 اسم اون مرتیکه رو نیار.

 

 چطور به خودش جراعت داد که به باباطاهر بی احترامی کنه.

 

 مراقب حرف زدنت باش!

 

 حرفم که تموم شد، آرتام گوشی رو ازم گرفت و روی اسپیکر گذاشت.

 

 اون که بابای اصلیت نیست خانم لیانا امیریان! حتی بهت دروغ گفت، پانزده سال با پ...

 

کشیدم. عصبی جیغ  
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درسته که بابای من نیست ولی برام کمتر از پدر نبوده! هر بدی در حقم کرده باشه  -

ولی بازم برام باارزشه مثل تو نیستم که به بابام بگم مرتیکه. صدای خندش از پشت 

 گوشی اومد.

 

 شه.اوه! خانم اعصبی هم می -

 

 

 خفه شو -

 

ردم که با حرفی که زد، دستم های آرتام بود دراز کدستم رو سمت گوشی که توی دست

حرکت توی هوا موند.بی  

 

خوام رو انجام ندی همهاگه کاری که می  

 

گم.چیز رو به آرتام می  

 

 سریع آرتام توی جاش تکون و خورد به من نگاه کرد.
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 آبرویی باال انداختم.

 

خوای بگی؟!چی می  

 

ایی کرد.خنده  

 

 خوب بد کردن دختر کار خیلی آسونیه!

 

حرف بزنم که آرتام گفت: خواستم  

 

 تو مثالش رو برام بزن.

 

اش شدم.متعجب خیره  

 

 چند ثانیه صدایی از پشت خط نیومد.

 

 شما کنار هم هستین؟ -
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 آره، مشکی داره برای تو؟ -

 

 

 از لحن آرتام معلوم بود که عصبی هست.

 

 هوی! من با تو بد ح...

 

کشیدم و قطع کردم. آرتام خواست جوابش رو بده که گوشی رو سریع از دستش  

 

 چرا قطع کردی؟

 

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم.

 

 چون حرف زدن با این یعنی خودکشی؛

 

بگیم. خانباید به سروش  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

41

9 

 

 آرتام با تردید گفت:

 

که با آشورخان... منظورت سروش  

 

 سری تکون دادم که متعجب گفت:

 

 لیانا اون آدم خیلی بدیه!

 

م:با اخم و جدیت گفت  

 

جا بودم با نه! اصال آدم بدی نیست بلکه از همین آشور هم بهتره، اون زمانی که اون

خان بیشتر راحت بودم.سروش  

 

داد. آرتام نگاهش رو به پنجره  

 

 خو چرا به اون بگیم؟!
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ای گفتم:یهو شیطونیم گل کرد و با لحن بامزه  

 

ترسه.چون مثل موش ازش می  

 

و ماشین رو روشن کرد. آرتام ابرویی باال انداخت  

 

دونم، صبر کن اگه درستش نکردم بعد زنگ بزن.نمی  

 

اش رو دوباره توی مغزم مرور کردم و یهو سمتش برگشتم.سری تکون دادم، که جمله  

 

 چی گفتی؟! یعنی چی درستش نکردم؟!

 

 سرعتش رو بیشتر کرد.

 

 خودت توی شرکت شنیدی.
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 ابرویی باال انداختم.

 

 چی رو؟

 

گاهی بهم کرد.نیم ن  

 

 فسخ نکردن صیغه!

 

هام جمع شد. با تردید سمتش برگشتم.با یادآوریش اشک توی چشم  

 

گفت؟!دروغ می  

 

 این بار سمتم برگشت.

 

تونم ازت دست بکشم؟به نظر خودت من می  
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کردم ازش متنفر باشم. تونستم باور کنم که من یک سال زنش بودم. منی که سعی مینمی

زدم.گم فقط داد میکنم چی دارم میکار میدونستم چینمی  

 

گی دوستم داری؟ آره این دوست داشتنه؟ کی اذیت و چرا آرتام؟! من چیکارت کردم؟ می

گریه کردن شده دوست داشتن؟ کثافت من بهت اعتماد داشتم چرا با آبروی من بازی 

کنی؟! بدم میاد از...می  

 

 با داد آرتام ساکت شدم.

 

دونم با تو!ک کلمه حرف از دهنت بیرون بیاد من میخفه شو، لیانا ی  

 

 با غضب نگاهم رو ازش گرفتم و به بیرون دوختم.

 

شه که بیام اعتراف کنم بهش؛درسته که دوستش دارم ولی دلیل نمی  

 

که دلیل خودش رو گفت، و دله با اون کاری که کرد هنوز دلم باهاش صاف نشده با این

تونه.دیگه، نمی  
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ی نگاهی بهش کردم که اخم وحشتناکی داشت.زیر چشم  

 

 نفس عمیقی کشیدم و دلم رو به دریا زدم.

 

ی بابابزرگم ببر، خو...من رو خونه  

 

 با زنگ خوردن گوشیش حرفم ناتموم موند.

 

 گوشیش رو از جیبش بیرون کشید و نگاهی به شماره کرد.

 

 بعد از کمی مکث جواب داد.

 

 جانم خاله؟

 

هاش رو باال داد.چی گفت که ابرو دونم پشت خطنمی  

 

 مطمئنین نمیان؟ آخه من باید برم اصفهان و...
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ی حرفش رو نزد؛ادامه  

 

.دادماز کنجکاوی داشتم جون می  

 

برم.باشه، شب لیانا رو با خودم می  

 

بره؟جان؟! من رو کجا می  

 

رم.من باهاش نمی  

 

نگاهی بهم کرد.نیم  

 

 نه خاله، خیالت راحت.

 

فهمه که من رو دست کی داده.یال مامانم راحت! بدبخت مامانم نمیچی خ  
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 نه نگران هیچی نباشین! خدانگهدار.

 

.های باال رفته سمتم برگشتگوشیش رو قطع کرد با ابرو  

 

 اید.خب! لیانا خانم شما امشب در خدمت بنده -

 

 گی من رو ببر خونه، مامان و بابا نیستن به درک لیاد که هست.چی می -

 

 

ایی کرد؛خنده  

 

ی شما!جاست که قرار بریم خونهمشکل این  

 

 زیر لب گفتم: اهان.

 

 روم رو ازش گرفتم که گفت:
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تونن یک مشکلی برای خاله آسمین و عمو رادمین پیش اومده که توی بیمارستانن و نمی

 بیان خونه.

 

 خو به من چه! من نمیام.

 

کنی.گوشم و بگه: تو غلط می هاست که بزنه تویتوی ذهنم تصور کردم االن  

 

 ولی بر عکس تصور خیلی ریلکس رانندگیش رو کرد.

 

برم؛تو رو که پیش خودم نمی  

 

برم که آترینا و آیسا هستن.ی مامان اینا میخونه  

 

کنه.هایی هم پیش خودش میای خدا ببین چه فکر  

 

جا شدم.بهکمی توی جام جا  
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 آها پس میام.

 

ی عمو متین رفت. توی راه خوراکی و خیلی رعت زیاد به سمت خونهایی کرد و با سخنده

ام خرید.های دیگهخرت و پرت  

 

 از ماشین پیاده شدم و منتظرش موندم تا بیاد؛

 

ی وسایل رو شون بیشتر به جنگل شباهت داشت تا یک حیاط خونه! همهآخه حیاط خون

 برداشت و با هم به سمت داخل رفتیم.

 

داشتیم صدای خاله طور که قدم برمیکنه. همینمون میکی داره نگاهکردم یاحساس می

ی آشپزخونه اومد.آیدا از پشت پنجره  

 

 قربون هر دوتون برم من، چقدر بهم میان!

 

کردم.های گرد شده داشتم خاله رو نگاه میبا چشم  
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 آرتام خندید و گفت:

 

ب رو جور کن.اش دست خودت، امشجا آوردمش بقیهمامان من که تا این  

 

رسم.آخ جون! بالخره به عشقم می  

 

توی دلم عروسی به پا بود اما یهو ناخدآگاه سرم پایین رفت. بعد از حرفش خاله خندید و 

 با دست به من بدبخت که سرم رو پایین انداخته بودم اشاره کرد.

 

 عزیزم خجالت کشید!

 

ه خاله گفتم:آرتام متعجب سمتم برگشت که سرم رو بلند کردم و دو ب  

 

خواستم جواب این خنگ رو بدم.خاله من خجالت نکشیدم، فقط نمی  

 

هایی به جلو برداشت.آرتام قدم  
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 خنگ خودتی، عشقم!

 

دونه که من بدبخت روی ره؟! نمیقدر این بشر روی قلب من راه میای خدا! چرا این

 دستش میوفتم.

 

 زیر لب گفتم: زهرمار.

 

م.آروم پشت سرش داخل رفت  

 

کردن، وقتی صدای پای ما عمو متین و آرشام کنار هم روی مبل نشسته بودن و بخش می

مون برگشتن و شروع به احوال پرسی کردن.رو شنیدین سمت  

 

بینیم؟عجب ما یکی رو داریم می  

 

 به حرف عمو متین خندیدم و گفتم:

 

 وا عمو من همین دو رو...
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برگشتم.با احساس کردن دستی روی کتفم به عقب   

 

 آترینا با ابروهای باال رفته گفت:

 

کشی تو؟خجالت نمی  

 

 لبخند ملیحی بهش زدم.

 

کردم.همیشه از مهربونی زیادش حسودی می  

 

کشن؟نه، خجالت رو با چی می  

 

ایی کرد و با دست خاک بر سر برام فرستاد.خنده  

 

 بیشعور
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 به طور شوخی گفتم:

 

 خودتی

 

ینا تازه فهمیدم با ایلیا نامزده و قراره تا دو ماه دیگه ازدواج بعد از کلی حرف زدن با آتر

 کنن.

 

جاست که چطور آرتام راضی شده؟ اصال این ایلیا مگه عاشق من ولی جای تعجب من این

 نبود؟! طوری میگم عاشق انگار قرار بوده باهاش ازدواج کنم؟ خودم نفهمیدم چی گفتم؛

 

 دیوونه شدم رفت.

 

ها بیرون بیام.یشگونی از دستم گرفتم تا از این فکرآروم و نامحسوس ن  

 

 لیانا؟

 

 بهش خیره شدم.
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 جانم؟

 

جا شد.کمی رو تخت اتاقش جابه  

 

 باید باهات حرف بزنم. -

 

 باشه، بگ... -

 

 

 با صدای در اتاق حرفم ناتموم موند

 

 خاله آیدا بالبخند و یک سینی پر از غذا و هزاران چیز دیگه داخل اومد.

 

ی تخت پایین تم حوصله ندارین که پایین بیان گفتم که براتون بیارم. از لبهدونسمی -

 .ی خاله رو بوسیدماومدم و گونه
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 مرسی خاله جون! -

 

 

 خاله خندید.

 

 ایشاهلل عروسم بشی!

 

 آترینا خندید و منم توی دلم گفتم: ایشاهلل.

 

 ولی تظاهر به تعجب کردم.

 

 اِ خاله، دیگه این حرف رو نزن.

 

ه گمشویی نثارم کرد و از اتاق بیرون رفت.خال  

 

 خندیدم و روی تخت نشستم.
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 حتی خاله هم میگه گمشو.

 

ها اشاره کرد.آترینا خندید و با دست به غذا  

 

 بیا بخوریم.

 

کرد دوختم و گفتم:های تلویزیون رو زیر و رو مینگاهی به مامان که داشت کانال  

 

 مامان؟!

 

نگاهی بهم کرد.نیم  

 

؟جانم  

 

کار این بود که با خبر بشه. یکم مردد بودم که بهش ماجرا رو بگم ولی بهترین  

 

 یک مشکلی برام پیش اومده.
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ی مبل گذاشت.کامل سمتم برگشت و کنترل رو روی دسته  

 

 چه مشکلی؟!

 

گم؛ده؟ نه! نمیاگه من اومدن پویا رو بهش بگم چه واکنشی نشون می  

 

ه.شطوری که برای من بد میاین  

 

 وای یکی من رو نیست و نابود کنه.

 

 از شدت اضطراب سریع گفتم:

 

ی طاهر اومده سراغم.پسر خونده  

 

های گرد شده نگاهم کرد و من ادامه دادم.مامان با چشم  
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تونم بهش بدم...خواد که نمیچیزی رو میاز من یک  

 

 مامان نذاشت حرفم رو تموم کنم.

 

خواد؟جای تو؟ چی میچرا اومده این  

 

ام رو شناخته بودم.توی این چند وقت خوب خانواده  

 

 به خصوص مامان که روی هر دوی ما حساس بود.

 

شون دعواست.ها بینتونستم بهشون بگم که بخاطر همون زمینی که سالنمی  

 

 یک سند.

 

 مامان ابرویی باال انداخت.

 

 چی سندی؟!
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ولی از شانس بدم هیچی نبود.نگاهی به اطراف انداختم تا از سوالش فرار کنم   

 

بگم. تونمنمی  

 

فهمه اما من نباید بهش بگم.دونم که زود یا دیر می. میمامان منطقی و تیز بود  

 

دونه؟ایی هم میباشه نگو، کسی دیگه  

 

 با یادآوری آرتام آهی کشیدم.

 

 آره، وقتی که پویا اومد آرتام بودش.

 

هاش رو تیز کرد.مامان چشم  

 

 خب؟! -
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 ب نداره مامان، آرتام هم فهمید ماجرا چیه.خ -

 

 

 که اون سند چیه؟!حتی این -

 

اش حرفی دونه اما چرا تا االن دربارهاوه! اصال یادم نبود که آرتام ماجرای اون سند رو می

 بهم نزده؟ یعنی برای اون زمین یازده میلیاردی مهم نیست؟!

 

 یکم

 

 مامان سری تکون داد.

 

 حاال کی اومده؟

 

م رو مظلوم کردم.خود  

 

 همین دیروز
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ایی باال انداخت.مامان شونه  

 

 دونه؟!ایی میکس دیگه -

 

 مهران، آستی، خاله مگی و اون دو تا مگس. -

 

 

 مامان خندید.

 

 چطور وقتت شد بهشون بگی؟ تو هم هی به اونا نگو شششمگس. -

 

هاش نوچی کرد و با دست دیششب بهشون گفتم، خو مگس هستن دیگه. مامان -

 ی مبل رو گرفت و از جاش بلند شد.لبه

 

 

 مون.بلند شو برو آماده شو که قرار مامان المیرا اینا بیان خون -
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 مثل جت از جام بلند شدم.

 

 وییی! من االن میام.

 

های خونه باال رفتم. مامان خندید و سمت آشپزخونه رفت و منم با دو از پله  

 

من بود، یکی لیاد، یکی هم مامان و بابا، اون آخر  ی باال چهارتا اتاق داشت. یکی برایطبقه

های مخلتف برای درست که داخلش پر از ابزارهم انباری بود اما یک تفاوت داشت، این

.کردن و خراب کردن خوراک خودم  

 

 در اتاق رو باز کردم و داخل رفتم.

 

ود، پرت کردم.کلیپس کوچیک موهام رو باز کردم و روی میز آرایش که کنار کمد دیوار ب  

 

 موهای حالت دارم اطرافم پخش شدند.
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شویی اتاقم رفتم.آخی کشیدم و داخل دست  

 

 آبی به صورتم کشیدم و بیرون اومدم.

 

ی انگلیسیاش نوشتهاز توی کمد یک تاپ مشکی که روی یقه Kiss and hugs بوس و(

 بغل( رو برداشتم با یک ساپورت سیاه برداشتم و پوشیدم.

 

هاش رو باز گذاشتم.ن لی مردونه برداشتم و پوشیدم و دکمهیک پیراه  

 

 کلپس رو از برداشتم و موهام رو بستم.

 

روحم انداختم.رنگ و بیاز توی آینه نگاهی به صورت بی  

 

 من این لیانا نبودم که ایران اومدم، یک لیانا به ظاهر خوشحال و شاد.
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های تم و محکم روی لبام کشیدم. با قدمدستی به صورتم کشیدم و رژلب کالباسی رو برداش

کوتاه سمت گوشیم رفتم که کنار میز تختم بود. روی تختم دراز کشیدم و مشغول ور رفتن 

 با گوشیم شدم.

 

بعد از کلی پیام بازی با ترنج و پارسا، گوشیم رو خاموش کردم و پایین رفتم که کمک 

 مامان کنم.

 

کرد.درست می ها رومامان توی آشپزخونه داشت ساالد  

 

.کمی جلوتر رفتم  

 

 مامان؟!

 

 سمتم برگشت.

 

 جانم؟
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 لبخندی زدم.

 

 شما عمو سیاوش رو دیدین؟

 

 متعجب ابرویی باال انداخت.

 

پرسی؟آره، چرا می  

 

 اون زمانی که آمریکا بودم عمو سیاوش زیاد از مامان و بابام تعریف کرده بود؛

 

 از عشق و جدایی بینشون.

 

.ش گفت که اولین نفری که تحدید کرده تو بودیچون عمو سیاو  

 

ایی بهم رفت.غرهمامان چشم  

 

 تو هم باور کردی؟
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 لبام رو آویزون کردم.

 

خوای مامان جواب بده جا بودم، همه چیز رو به من گفتن، حاال میاون زمانی که اون

دونم.خوای نده! من که میمی  

 

ای گفت:خره کنندهمامان ابرویی باال انداخت و با لحن مس  

 

دونی؟!خوای بفهمونی که تو میزاری یا میاالن داری سرم منت می  

 

ها بردم.زمینیبا صدای بلند خندیدم و دستم رو سمت سیب  

 

 هر د...

 

 یکی از پشت محکم روی دستم زد.

 

ها رو نشون داد و گفت:زمینیعصبی برگشتم که لیاد با چشم سیب  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

44

5 

 

 دست نزن کثیف.

 

اهش کردم و طوری که متوجه نشه دستم رو سمت سس شکالتی که مامان قبال خنثی نگ

کرد گذاشته بود بردم.ها رو تزئین میباهاش دونات  

 

 چرا من رو زدی؟

 

 خندید.

 

 دلم خواست.

 

 آروم در سس شکالت رو باز کردم و سریع گفتم:

 

 منم دلم خواست!

 

رت و موهاش خالی کردم.بعد از تموم شدن حرفم سس شکالت رو تا آخرش روی صو  
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شه، اوفیش.ده! آدم از تو خنک میچه کیفی می  

 

هام رو بهم زدم.دست  

 

جان؟!چند به چند شد داداش  

 

 گمشو جلوی چشمام که نبینمت نکبت خانم.

 

 با پا روی ساق پاش زدم.

 

 نکبت خودتی انتر!

 

ی مامان و بابا اومد.یهو صدای خنده  

 

وشی که دست مامان بود نگاه کردیم.هر دو با تعجب به دوربین گ  

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

44

7 

گرفتی از ما؟!مامان داشتی فیلم می  

 

 لیاد محکم توی سرم زد.

 

 آره دیگه خنگ.

 

های عروسکی خونگیم رو در آوردم و توی سرش زدم.سریع خم شدم و دمپایی  

 

 کثافت درد اومدم.

 

گفت:دستش رو روی سرش گذاشت و اون یکی دستش رو باال آورد که بزنه، بابا   

 

تون سالم بمونین.رین سر خونه زندگیبسه دیگه! خداکنه تا زمانی که می  

 

ی مامان بیشتر شد.خنده  

 

 خودمم خندم گرفت بود.
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قدر که روزی دعوا نکنیم، روزمون شب توی این چند وقت خیلی با لیاد صمیمی شدم، این

شه.نمی  

 

ریم.ی هم میالبته بعدش قربون صدقه  

 

حکم زدم نه؟!داداش خوبی؟ م  

 

 سری به عالمت نه تکون داد و دستش رو روی سرم نوازش وار تکون داد.

 

 تو سرت درد نیومد؟ دستت چی؟

 

منم سرم رو به عالمت نه تکون دادم و خودم رو توی بغلش انداختم که با احساس کردن 

 مایعی روی لپم سریع ازش جدا شدم. دستم رو روی لپم گذاشتم.

 

 چقدر خنگم من.
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یاد ابروهاش رو باال انداخت.ل  

 

 دیدی خودتم به این باور رسیدی.

 

ای بهش رفتم، که مامان جلو اومد به بیرون آشپزخونه اشاره کرد.غرهچشم  

 

 برید بیرون ببینم.

 

شویی توی سالن رفتم تا صورتم رو بشورم. ی آویزون سمت دستبا لب و لوچه  

 

و صورتم رو با حوله خشک کردم. دست  

 

ها کی میان؟بزرگ و بابا بزرگانمام  

 

رویی تلویزیون نشست و گفت:بههاش رو عوض کرد و روی مبل روبابا که لباس  

 

 عجله داری؟
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م سر رفته بود، کنار بابا نشستم.احوصله  

 

م سر رفته.نه حوصله  

 

نگاهی بهم کرد.بابا نیم  

 

 زیرش رو کم کن.

 

 سرم رو به اطرافم تکون دادم.

 

م نگرفت.اصال خند  

 

 بابا سمتم برگشت.

 

گم.ات بگیره؟ دارم به مامانت میگفتم که تو خندهمگه داشتم می  
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دم. خندیدم که صدای اولین سوتیم جلوش نیست. روزی صد یا دویستایی بنده سوتی می

 زنگ خونه اومدش.

 

رفتم  سریع از جام بلند شدم و شال مشکی که روی مبل انداخته بودم رو پوشیدم، جلوی در

تونستم قدر شوکه شده بودم که حتی نمیشدم. اینکه با دیدن مینا و دنیا سر جام خشک

 قدمی بردارم.

 

.های اشکی سمتم اومدمینا با چشم  

 

 آبجی گلم!

 

زدم خیالی میهایی که سه ماه بخاطرشون خودم رو به بیاش باعث شد که اشکهمین کلمه

 جاری بشن.

 

.مینا، دنیا رو بغل کردمبعد از قرنی بغل کردن   

 

 هم خوشحال بودم که اومدن و هم ناراحت، اگه بدونن چه...
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 با کشیده شدن دستم از فکر خارج شدم.

 

رفتیم، مینا گفت:ها میطور که سمت مبلهمین  

 

 چقدر چاق شدی!

 

اما شیک و زیبای سالن رو نشون  رنگ سادههای سیاهبابا خندید که مامان با دستش مبل

اد.د  

 

 بیاین بشینین که حرف زیاده.

 

کردم و برای ما هم خندیدم روی مبل سه نفره نشستیم. هر لحظه نگاه هر دوشون می

خندیدن، برام مهم کردم. همه از این کارم میشون میکه باور کنم کنارم هستن بغلاین

 نبود.

 

اومد گفت:ها پایین میطور که از پلهلیاد همین  
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ها.انمسالم بر دخترا خ  

 

تر و با عشوه جواب داد. البته این رو کسی نفهمید ی کرد اما دنیا کمی غلیظمینا سالم ساده

شناسیم.دیگه رو می جز ما دو نفر و خودش، ما سه تا خوب هم  

 

 

 

《آرتام》  

 

 

 

ها کردم.برای آخرین بار نگاه پرونده  

 

ن هم اضافه هست، تصمیم گرفتم پنج میلیووها رو دادم و تقریبا چهلکارگر یحقوق همه

ها تقسیم کنم تا خدایی نکرده، نیاز مالی نداشته باشن.که بین کارگر  

 

کار بلند شدم و سمت تختم رفتم. از پشت میز  
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هام رو بستم.خودم رو روش پرت کردم و چشم  

 

.کردمچند روزی بود که احساس آرامش می  

 

حساس آرامش از بین نرفت.که امروز هم مشکل پیش اومد، اون ابا این  

 

دونستم که منظور پسره با یادآوری اتفاق امروز دستی به موهای پریشونم کشیدم.خوب می

 یا همون پویا از سند همون زمینی هست که سرش دعواست؛

 

خواد؟!اما چرا اون، سند زمین رو می  

 

رو به...خواد زمین زمانی که با لیانا بودم، خودش گفت که زمین به نامشه و می  

 

 با زنگ خوردن گوشیم از فکر بیرون اومدم.

 

 گوشیم رو از ما تختی چنگ زدم.
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 نگاهی به اسمش انداختم که با دیدن اسم ایلیا چشمام گرد شد.

 

 دو دل بودم، جوابش رو بدم یا نه؟ اگه ندم زشته، یه زمانی ما برادر هم بودشیم.

 

 صدام رو صاف کردم و جواب دادم.

 

 بله؟

 

آهسته و غمگین ایلیا از پشت گوشی اومدش.صدای   

 

 در رو باز کن.

 

 بعد از حرفش تلفن رو سریع قطع کرد.

 

زد؟جوری حرف میشده؟ چرا اینچی  

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

45

6 

 سریع از جام بلند شدم و سمت در خونه رفتم.

 

هام رو محکم روی خواستم دستگیره رو بکشم که با دیدن تاریخ روی ساعت دیواری چشم

 هم بستم.

 

تولدش بودش.امشب   

 

 نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم. ایلیا با حال و وضع آشفته داخل اومد.

 

 سریع در رو بستم و زیر بغلش رو گرفتم.

 

 روی مبل نشوندمش و خودم کنارش نشستم.

 

جوری تو؟این چه وضعشه؟ چرا این  

 

 نگاه غمگینی بهم انداخت؛
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یدم برای زمانی هست که شکست فهمهاش حرفی بود، حرفی که خوب میتوی چشم

 خورده.

 

 آرتام؟

 

 حالش خوب نبود، منم نباید براش زهر باشم.

 

 جان؟

 

 دستم رو گرفت.

 

خوام بگم، فقط قول بده عصبی نشی؟یه چیزی می  

 

 تنها چیزی از این حرفش توی ذهنم اومد لیانا بود.

 

 اما بازم سرم رو تکون دادم و گفتم:
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 بگو؟!

 

.اونم سری تکون داد  

 

 یادته توی فرانسه گفتم من عاشق لیانا شدم؟

 

خواستم بزنم توی دهنش.با آوردن اسمش آتیش گرفتم و می  

 

 خودم رو کنترل کردم.

 

 خو؟!

 

 از روی مبل بلند شد.

 

 الکی بود! این رو گفتم تا حواست بیشتر به لیانا باشه.

 

هام رو بستم.برای آرام کردن خودم، چند دقیقه چشم  
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روم بههام رو باز کردم که صورت خندون ایلیا روفکر بد راجبش کردم. چشممن چقدر 

 بود.

 

 با خنده گفت:

 

خواست من رو بزنه.کثافت غیرتی شده بود، می  

 

 خیلی ریلکس گفتم:

 

 خیلی بیشعوری!

 

اش بیشتر شد.طخنده  

 

ی تو نیستم!به اندازه  
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گرفت. ولی یه سوال خیلی توی  امخواستم بکشمش، خودمم خندهکه میبا یادآوری این

رفت.ذهنم رژه می  

 

جا؟چرا اومدی این  

 

اش رو خورد روی مبل نشست.با این حرفم خنده  

 

 دلم گرفته!

 

 کنارش نشستم و دستم رو دورش انداختم.

 

 حاال چرا دلت گرفته؟!

 

خواد چیزی رو بگه.نگاهش رو به کل خونه انداخت، که مثل عادت همیشگیش، نمی  

 

به کتفش زدم و بلند شدم.دستی   
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 باشه بابا نگو، من برم یه چیزی بگیرم برای شام.

 

ایی بود تا برم براش کیک بگیرم.مرغ خورده بودم، این یه بهونهشام رو تخم  

 

 سریع سویچ رو برداشتم و از خونه بیرون زدم.

 

ت و پرت هم ایی که طالیی داشت گرفتم و توی راهم دو تا پیتزا و خرسریع یه کیک آماده

 خریدم.

 

 ماشین رو پارک کردم و داخل رفتم.

 

 آروم در رو باز کردم.

 

طور اومد. وسایل رو روی زمین گذاشتم به جز کیک. همینهایی از توی آشپزخونه میصدا

رفتم؛که آروم سمت آشپزخونه می  

 

 صداش کردم.
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کنی؟الیا؟ ایلیا؟ توی آشپزخونه چیکار می  

 

ه از آشپزخونه نیومد. ابرویی باال انداختم و داخل آشپزخونه رفتم. بعد از حرفم صدا دیگ

خورد.ایلیا پشت به من روی صندلی داشت آب می  

 

 آروم باالی سرش رفتم و صداش زدم.

 

 الیلیا من رو نگاه کن؟

 

. سریع سرش رو عقب لیوانش روی میز گذاشت و خواست برگرده که کیک رو جلو آوردم

ش نخوره.برد تا کیک توی صورت  

 

مردی؟شد میحاال اگه قسمتی از صورتت کثیف می  

 

.خندید  
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دونستم که رفتی کیک بگیری.می  

 

 کیک رو روی میز گذاشتم.

 

 خو حاال تو هم.

 

کل رفتیم تا بخوابیم.بعد از کلی شوخی، عکس، خوردن و کل  

 

های کارخونه رو انجام بدم.فردا باید اصفهان برم تا کار  

 

《لیانا》  
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ی ی ما توی اتاق من خوابیدیم، من روی تخت خودم و اون دو تا روی تخت دو نفرههر سه

 بادی.

 

هام رو باز کردم.یکی از چشم  

 

ها خوابین؟!بچه  

 

ام مثل منن.کنم بقیهبره، فکر میچون خودم خوابم نمی  

 

 عجب ت...

 

 آره خبر مرگت!

 

 اِ، من که تنها نیستم.

 

 مینا؟!
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یا بلند شد.صدای اعتراض دن  

 

.بگیرید بخوابید  

 

که حالتی به خودش بده، دستش رو بلند کرد و توی سر دنیا زد.مینا بدون این  

 

مون نمیاد.تو بخوابم ما خواب  

 

خیز شد.دنیا از توی جاش نیم  

 

 منم خوابم نمیاد!

 

گه بخوابید.بیا رفیق ما رو هم ببین؟ خوابش نمیاد و می  

 

نگاهی بهش کردم.نیم  

 

قل نباشد جان در عذاب است.ع  
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تر گفت:دنیا خواست که جوابم رو بده، مینا سریع  

 

.لیا بگو  

 

ایی گفتم:مکثی کردم و بدون هیچ مقدمه  

 

که ازش بدت میومد جواب رد دادی؟ یادته همون پسره که خاستگاری بود؟ بعد بخاطر این

گم.ن رو میپرک بغل کردی؟ آرماهمونی که بعدش پیشمون شدی و یک ماه غم  

 

کردن.اون دو تا پوکر داشتن نگاهم می  

 

 چیه؟!

 

ی تاسف تکون داد.دنیا سری به نشونه  

 

شد.گفتی آرمان رو یادته بهتر نبود؟ گلوت هم خشک نمیهمون اول می  
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چپ نگاهش کردم.چپ  

 

 کامل گفتم.

 

 مینا بلند گفت:

 

 خب یادِم، حاال که چی؟

 

 پسرِ خاله سورناست.

 

یا خندیدن.مینا و دن  

 

 شوخیت گرفته لیا؟

 

 با دست خاک بر سری به مینا فرستادم.
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 نه!

 

 مینا یهو جدی شد.

 

 واقعا آرمان پسرِ خاله سورنای تواِ؟

 

 سری تکون دادم.

 

 اهوم، حتی من رو هم شناخت.

 

 دنیا زیر لب چیزی گفت.

 

 تو هم سوتی دادی نه؟!

 

 نگاهی بهشون کردم.

 

 خب طنه خیلی اما خ...
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.یع مینا وسط حرفم پریدسر  

 

 ما چی؟

 

دونه تو همون دختری و قراره رسمی خاستگاریت بیان.ترسیدم که بهش بگم، خاله میمی  

 

 هیچی!

 

 دنیا مشکوک نگاهم کرد.

 

 بدجور سوتی دادی؟!

 

هام رو باالی سرم گرفتم.دست  

 

 نه! خوابم میاد، شب خوش.
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.دیگه مهلت حرفی بهشون ندادم و زیر پتو رفتم  

 

 صدای مینا اومدش.

 

ی نفهم.دختره  

 

کردم.زنن توجه نمیهاشون که بهم میقدر دلم براشون تنگ شده بود که حتی به حرفاین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یعنی چی یه قطعه نیستش؟
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 استی با همون حال پیشونیش گفت:

 

شد روی ترمز؛ایی که وصل مینیست! همون قطعه  

 

ایی رو بگی گشتیم ولی ایل، خونه، هر جایی دیگهگردیم نیست، توی تمام وسهر چی می

 نبود، انگار آب شده رفته زیر زمین.

 

 دوباره باید درستش کنم؟!

 

برد.اون قطعه خیلی مهم نبود اما سیستم امنیتی ماشین رو پایین می  

 

 کنه.نه مهران داره درستش می -

 

 گم استی؟اِ؟ می -
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 ها؟ بگو؟ -

 

 مهران کاری نکرد؟! -

 

 

ز درست کردن این قطعه، با خاله میاد ایران.آره، بعد ا  

 

هام رو بهم زدم.دست  

 

 عالیه!

 

 خندید.

 

. دزدمشگفت که حتی شده میدیگه زده به سرش، دیشب که باهاش حرف زدم می -

 کرد اومد.خندیدم که صدای یلدا، منشی کارخونه داشت صدام می

 

 من برم استی که باهام کار دارن. -
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 اش! بایبرو، مراقب خودت ب -

 

 همچنین خداحافظ -

 

 

 سریع گوشی رو قطع کردم و توی جیب مانتوم گذاشتم.

 

شد؛گیر تر میتر و گوشهآیسا هر روز غمگین  

 

ی قبل آشور بهش گفت که طالقش رو بگیره و ازدواج کنه، آیسا هم گریه کرد و حتی هفته

 گفت که مهران رو دوست داره، باباش هم عصبی شد یه سیلی بهش زد.

 

 خیلی دلم به حالش سوخت.

 

 آخی کشیدم و به یلدا چشم دوختم.
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 جانم؟

 

 لبخند محوی زد.

 

 آقای امیریان نیستن، مشتری اومده.

 

 سری تکون دادم.

 

 باشه.

 

رفتم یهو سمت یلدا برگشتم.طور که سمت اتاق مهمان میهمین  

 

دونم.چیزی نمی من که  

 

 یلدا خندید.
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 حاال چیکار کنیم؟!

 

.رو قورت دادم آب دهنم  

 

رم داخل.دونم! امید به خدا مینمی  

 

 خندید و سمت تلفن رفت.

 

 منم زنگ بزنم به آقای احمدی بیاد کمکت.

 

جا بود، یک پیرمرد زرنگ و باهوش.آقای احمدی معاون این  

 

ی در رو که داخل برم، دستی به شالم کشیدم و کمی جلوش آوردم. دستگیرهقبل از این

ل رفتم.کشیدم و داخ  

 

 همه سرشون پایین بود؛
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های من رو شنیدین بر سمتم گشتم. بدون هیچ سالمی و با کمال پرویی وقتی صدای قدم

 روی صندلی نشستم.

 

 خب امرتون؟!

 

نه باشه گفت:وبیست یا وهشتخورد، بیستپسری که بهش می  

 

 اول سالم بعدا کالم!

 

گفتم: ی انتر به من تیکه انداخت، خیلی جدیپسره  

 

 حرفتون؟!

 

 دستش رو روی میز کوبید، صدای نسبتا بلندی ایجاد شد.

 

کرد.روی میداشت خیلی زیاده روییم. دیگهبهمعلوم که اول کاری با یه خانم گندو رو  
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 اخمی کردم.

 

اگه اومدین چرت و پرت بگین، که من به آقامحمد بگم براتون سبزی و چای بیاره که 

 بیکارم نباشین.

 

د از حرفم یه لبخند حرص درآری زدم.بع  

 

ایی کرد.دندون قورچه  

 

 آقای امیریان کوش؟!

 

 ابرویی باال انداختم.

 

 نیستن، بنده شریکش هستم! کارتون رو بگین؟

 

 پوزخندی بهم زد.
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زنم.من فقط با آقای امیریان حرف می  

 

 طوری این حرف رو زد که انگار قراره من ازش عذرخواهی و التماس کنم؛

 

ی انتر.برو گمشو مرتیکه  

 

هام رو روی میز سفیدرنگ گذاشتم و از جام بلند شدم.دو تا دست  

 

 باشه، هرطور که خودتون راحتین.

 

 سریع داخل اتاقم رفتم.

 

ذاشت توی ی مشتری رو نداشتم، توی شرکت فرانسه که مهران نمیهمیشه حوصله

کنی.ون میمگفت تو عصاب نداری بدبختها شرکت کنم، میجلسه  

 

جا هم ک...این  
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با شنیدن صدایی از پشت سرم، ترسیده دستم رو روی قلبم گذاشتم و سمت صدا برگشتم. 

 در کمال تعجب آنا بودش.

 

 ابرویی باال انداختم.

 

 سالم!

 

 لبخند مهربونی زد که مغزم هنگ کرد.

 

 سالم گلم، مزاحمت که نشدم؟

 

مبل اشاره کردم.سری به معنی نه تکون دادم و با دست به   

 

 بیا بشین.

 

که آنا خودش به حرف مون سکوت بود تا اینهر دو روی مبل نشستیم، چند دقیقه بین

 اومد.
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شه بگی یه نوشیدنی برام بیارن.می  

 

جا نشست، بدبخت گلوش خشکه. سری تکون دادم و وای خدا ابروم رفت. دختر مردم این

گرفتم.ی آقا محمد رو تلفن رو برداشتم، شماره  

 

 سالم آقا محمد، خوبین؟ -

 

 شه برامون دو تا قوه با کیک بیارین؟!ممنونم، می -

 

 

 بله، ممنونم. -

 

 تلفن رو قطع کردم و سمت آنا برگشتم.

 

 گفتم برات بیارن.
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 لبخند محوی زد.

 

 ممنونم.

 

دونم چرا، ولی یهو گفتم:نمی  

 

کنم، آرتام نیستش رف...خواهش می  

 

 آنا وسط حرفم پرید.

 

دونم نیستش که اومده قدر دختر بدی شدم پیشت که فقط بخاطر آرتام بیام؟! آره، میینا

 پیش تو.

 

حسین! دختر مردم رو چیز خور کردن.یا امام  

 

 لبخند خجولی زدم.
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 خب تو با من مشک...

 

وسط حرفم پرید. دو باره  

 

 داشتم! دیگه ندارم.

 

 بنده رسما االن یه دو تا شاخی در آوردم.

 

خودتی؟! آنا  

 

 خندید.

 

قدر بد بودم؟وای خدا! واقعا این  

 

 نه! این دختر رسما دیوونه شده.

 

 اوم، نه و...
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 وسط حرفم پرید.

 

خوام باهام تعارفی داشته باشی، راحت باش.نمی  

 

جا شدم، که آقامحمد کیک و قهو رو آورد.بهکمی توی جام، جا  

 

 لبخندی بهش زدم.

 

 ممنون!

 

کنم و از اتاق بیرون رفت.ش میزیر لب گفت: خواه  

 

 باشه.

 

 یهو لبخندش پاک شد و جدی شروع به حرف زدن کرد.
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دونی از بچگی بلند پرواز بودم و عاشق هیجان، بخاطر همین وقتی هیفده سالم بود به می

 پیشنهادی دوستم به یک مهمونی رفتم؛

 

اما بعد فه... رسیدجا با یکی آشنا شدم، اولش خیلی با ایمان به نظر میاون  

 

 یهو وسط حرفش پریدم.

 

 پسره خیانت کرد؟!

 

ام بود گفت:طور که خیرهسمتم برگشت و همین  

 

گفتم، پسر نبود.ذاشتی میاگه می  

 

 سری تکون دادم که ادامه داد.

 

گفت جاهای مختلفی بریم و خوش گذرانی کنیم.هر روز بهم می  
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گفتم شدم، به اکثریت پیشنهادهاش نه میه میداشتم برای کنکور آماد کمزمان من کماون

که اومد جلوی در خونمون؛تا این  

 

دونم چرا ولی شقایق دونست، نمیبه پدر و مادرم کامل ماجرا رو نگفته بودم اما آناهیتا می

 اون لحظه عصبی بود و من رو از پشت روی زمین انداخت؛

 

د از چند روز یهو یک پسر که از شانس بدم دماغ شکست و کلی هم سرزنش شنیدم. بع

گفت نامزد شقایق هست پیداش شد...می  

 

 با سروصدای که از بیرون اومد حرفش ناتموم موند.

 

شده؟!چی  

 

 سریع از جام بلند شدم.

 

دونم.نمی  
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هر دو آروم از اتاق بیرون اومدیم که آقا محمد رو بیهوش روی زمین دیدم. سریع 

شون رفتم.سمت  

 

هوشه؟!چی شده؟ چرا بی  

 

پاشید توی صورتش گفت:طور که آب مییلدا همین  

 

دونم واال.نمی  

 

ریخت روی آقامحمد تا بهوش بیاد، یکی مونده بگه ای دختر آخه یلدا یک قطره آب می

خوره؟!یک قطره بدرد چه می  

 

 لیوان رو از دستش گرفتم.

 

 وا، چرا لیوان ر...

 

ی حرف زدن رو بهش ندادم.اجازه  
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م رو بیار.برو گوشی  

 

.لیوان رو روی صورت آقامحمد خالی کردم که بازم بهوش نیومد  

 

 یلدا گوشیم رو آورد.

 

خوای به کی زنگ بزنی؟آرتام نیست، می  

 

 نگاهی به آنا که این سوال رو پرسیده بود کردم.

 

 به بابام، ببریمش بیمارستان چون بیماری قلبی هم داره.

 

با رو گرفتم.ی باسری تکون داد که من شماره  

 

 سالم بابا.
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بخش بابا اومدش.صدای آرامش  

 

 سالم بر دختر گلم!

 

کرد.های بیگانه محرومم میداد، از محبتطوری میهمیشه جوابم رو همین  

 

 بابا آقا محمد بیهوش شده.

 

 سریع لحن حرف زدن بابا تغییر کرد و جدی گفت:

 

 کجاست؟ -

 

 کارخونه. -

 

 

 بیارینش. -
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 کمی مکث کردم.

 

سی نیست.ک  

 

 بابا کالفه گفت:

 

زنم میاد دنبالتون.االن آرژانسم نیستش، منم توی مطبم، االن به یکی زنگ می  

 

رومه سرم رو تکون دادم.تند طوری که انگار بابا روبهتند  

 

 باشه، باشه

 

 آنا سریع سمت اتاق رفت و وسایلم رو آورد.

 

 منم باهات میام.

 

 از جام بلند شدم.
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.خوادنه، نمی  

 

به سینه شد. دست  

 

 همین که گفتم.

 

 خواستم حرف بزنم که صدای جیغ یلدا اومدش.

 

رو منم جیغ کشیدم. رنگ صورت آقا بهی روسریع سمتشون برگشتم که با دیدن صحنه

ترسیدم حرفی بزنم.شد، میمحمد کبود می  

 

 گوشیم رو در آوردم و دوباره به بابا زنگ زدم.

 

 بابا؟

 

صدای من ترسیده گفت: بابا با شنیدین  
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 جانم؟ چیشده؟! ا...

 

ی اشکم پایین اومد.اولین قطره  

 

 شه.رنگ صورتش داره کبود می -

 

 ...چی؟ مطمئنی؟! عالئم دیگه نداره؟ برید ببینید قلبش م -

 

 

 با صدای پارسا گوشی رو قطع کردم و بهش نگاهی انداختم.

 

 تو این...

 

 پرید وسط حرفم.

 

ستاد.عمو رادمین من رو فر  
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 چشمش به آقا محمد افتاد و سریع سمتش رفت.

 

 این چش شده؟!

 

 گریم شدیدتر شد.

 

دونم.نمی  

 

گوشش رو نزدیک قلب آقا محمد برد، بعد کناره رگ گلوش گذاشت و همچنین ظربان 

 دستش رو گرفت.

 

 چند ثانیه خیره آقا محمد شد.

 

 خدا بیامرزتش.

 

 متعجب دستم رو روی دهنم گذاشتم.
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ن نداره!امکا  

 

ی دیوار نشست و شروع کرد به گریه کردن.یلدا گوشه  

 

 آنا به دیوار تکیه داد و گفت:

 

جا هم که اومدم این شد.همیشه من شوم بودم، این  

 

 پارسا با شنیدن صدای آنا؛

 

 تازه متوجهش شده بود.

 

کنی؟!جا چیکار میتو این  

 

خواست جیغ بکشم.دلم می  
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ترسیدم کسی که دوستش دارم رو از دست بدم. آقا محمد م، میترسیدهمیشه از مردن می

 مثل پدربزرگ بود برام، یک مرد خوب که غمی از دنیا نداشت.

 

 دوست داشتم، کنارش بشینم و یک دل سیر گریه کنم.

 

کردم.اومد، چون احساس غریبی میزدن دیگران خوشم نمی از حرف  

 

تونم جلوش مقاومت کنم.نمیکنم اما دونم احساس پوچی میخودم هم می  

 

ی اشکم رو پاک کردم.با دست چپم اولین قطره  

 

 دیر باهاش آشنا شدم و زود هم رفت.

 

ها هستیم در صورتی دونیم؟ فقط به دنبال بهترینهامون رو نمیها قدر خوبیچرا ما انسان

ها همین کنار دست ما هستن.که بهترین  

 

بستم. هام روبا یادآوری آرتام محکم چشم  
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 به اون چطور بگم؟!

 

ام شدت گرفت که متوجه پارسا کنارم شدم.گریه  

 

 گریه نکن.

 

 با دست دماغم رو باال کشیدم.

 

 چطور به آرتام بگیم؟!

 

 با دست محکم روی پیشونیش.

 

 وای خدا یاد اون نبودم.

 

کنن.ی کارگرها اومدن باال و دارن گریه میتازه متوجه شدم همه  
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مبوالنس.زنگ بزن به آ  

 

 نگاهش رو ازم گرفت.

 

 زنگ زدم.

 

 دستی به شال مشکیم کشیدم.

 

های کارگرها، کارکنان دیگه اومدند.ی خانوادههمه  

 

 زمانی که به آرتام گفتیم باورش نشد و خود با پای خودش اومد تا باور کرد.

 

 بفرمایید.

 

 به دختر نوجوان که بهم خرما تعارف کرده، لبخندی محوی زدم.

 

نونم.مم  
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 اونم متقابل لبخندی زد و رفت.

 

هام پایین ی اشکی از چشمی آقا محمد قطرهسرم رو پایین انداخت و با یادآوری دوباره

 اومد. حتی برای آخرین بار برام قهوه و کیک آورد.

 

 لیانا؟ بابا کجایی تو؟

 

 دستم رو از زیر میز بیرون آوردم و توی هوا تکون دادم.

 

جام بابا.این  

 

 بابا با همون لباس دکتری و ماسکش باالی سرم ایستاد.

 

کشه.مگه نگفتم کاری نکن؟! االن مریض بشی آسی من رو می  

 

 ابرویی باال انداختم.
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که مگه من بچه کوچیکم؟ دوم کی با دست زدن به وسایل مریض شده که من اول این

که چی صداش زدی.گم دومی باشم؟ سوم تو به مامان گفتی آسی، منم به مامان می  

 

هاش رو بیرون رفت، دستکشطور که میی تاسف تکون داد و همینبابا سری به نشونه

 آورد و داخل سطل زباله انداخت.

 

 برو دست و صورتت رو بشور باید بریم. -

 

 چشم -

 

 

 سمتم برگشت و خندید.

 

 شیرین زبون.
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مطب بود. خدا رو شکر  روی،شویی رفتم، که ته راهلبخند دندون نمایی زدم و سمت دست

کنم شیم احساس میکردم که مامان و بابام رو پیدا کردم. وقتی همه دور هم جمع میمی

رنگه که اونم بخاطر آرتامه.توی ابرهام، اما ابرم یکم کم  

 

 با تکون دادن سرم از فکر خارج شدم و از داخل دستشویی بیرون اومدم.

 

هاش رو عوض کرده بود.بابا هم لباس  

 

 بریم؟

 

 سری تکون دادم و کیفم رو برداشتم.

 

 بریم.

 

کردم. از صبح با لبخند جذابی زد و با هم از مطب بیرون اومدیم. امروز احساس شادی می

کردم، شاید این باعث شادی من باشه.بیمارهای فقیر و نیازمند کمک می  
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 لبخند بر لب سوار ماشین بابا شدم.

 

خونه حرکت کرد. بابا آهنگ آرومی گذاشت و سمت  

 

 بابایی؟!

 

نگاهی بهم کرد.نیم  

 

 جانم؟

 

 کمی توی جام تکون خوردم.

 

کنم از شادی دارم بال در کمک کردن به افراد نیازمند هم خیلی خوبه. االن احساس می

 میارم!

 

 بابا خندید و سرش رو تکون داد.
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 اوم، آره منم همین حس رو دارم.

 

 خندیدم!

 

 پس برام بستنی بگیر.

 

 خندید.

 

 باشه عزیز دلم.

 

 راحت به پشتی صندلی تکیه زدم.

 

هام رو برای چند دقیقه بستم. با صدای بلند و کردم، که چشمقدر احساس آرامش میاین

هام رو باز کردم.گوش خراش چیزی چشم  

 

کردم، که این یعنی، ما تصادف کردیم.بابا داشت فرمون رو کنترل می  
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ا با داد گفت:جیغ بلندی کشیدم که باب  

 

 لیانا سریع بپر بیرون.

 

ام، اما اینقدر ترسیده بودم که حتی اسمم هم یادم نبود.درسته که خودم مهندس مکانیکی  

 

 بابا!

 

چرخید، من رو توی بغلش گرفت.طور که ماشین میبابا فرمون رو رها کرد و همین  

 

 نترس، نترس عزیزم من هستم.

 

 دوباره صدای گوش خراش اومد.

 

لرزید گفتم:با صدایی که می  

 

ترسم.بابا می  
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صدای خیلی بلندی بلند شد که پشت سرش کمرم سوخت. جیغ بلندی کشیدم و با 

کرد. کمرم بیشتر سوخت که از درد فقط هام بابا رو تکون دادم که هیچ حرکتی نمیدست

خواستم.زدم و کمک میجیغ می  

 

 

 

《راوی》  

 

 

 

 دخترک؛

 

ست.چگی دلش را شکستن و حال در آتیش گیر افتادهدخترکی که از همان ب  

 

اش که حال دیگر آتیش گرفته شنود؟ کسی قلب شکستهنوا میهای دختر بیآیا کسی جیغ

بیند؟!را می  
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 نه! او همیشه تنها بود؛

 

گذاشت کسی از حال دلش باخبر باشد.تنهایی که نمی  

 

کسی به اون دست بزند یا از او لذت گذاشت بیدختری از تبار ایران بود. دختر که نمی

 ببرد.

 

 دختری که دیدنش آرزوی مادرش بود؛

 

 بغل کردنش آرزوی پدرش که جانش را برایش داد؛

 

بازی کردن با او آرزوی برادرش. ولی حال از آن پدر و دختر فقط جنازه سوخته به جا 

 مانده است.

 

 جهان جوابی نتوانست برای آرتام پیدا کند.
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مرد بود؛آرتام یک   

 

اش را از دست داد. مردی که از خود گذشت تا دیگران شاد باشند اما حال معشوقه

گونه زنده بماند؟!ایی که برایش نفس زندگی کردن بود اما حال که نیست چهمعشوقه  

 

 

 

《آرتام  》  

 

 

 

ایی؟!لیانا؟ خودتی؟ تو زنده  

 

قه کرد.هاش رو دورم حلبا همون لبخند همیشگیش سمتم اومد و دست  

 

 آره، خودمم.
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برم.مردد دستم رو سمت صورتش می  

 

میره؟گی که آرتام بدون تو میکجا بودی؟! نمی  

 

تر شد و گفت:لبخندش پر رنگ  

 

 من همیشه پیشتم، همیشه عشقم!

 

ریختم. دستم رو دوباره سمتم دراز نتونستم خودم رو کنترل کنم و از خوشحالی اشک می

رو شدم.بهسیاهی روکردم اما با دنیایی از   

 

؛هام شدت گرفتناشک  

 

کنم.اینم برای هزارمین بار که لیانا رو کنارم تصور می  
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هات رو دوست داری؟ مگه ی بندهخدایا چرا این کار رو با من کردی؟! مگه نگفتی که همه

تون کنم، مگه دعای من بد بود؟ رسیدن به کسی که دوستش نگفتی دعا کنید تا کمک

ه که بردی پیش خودت؟!داری بد  

 

با عصبانیت پارچ کنار تخت رو روی زمین پرت کردم، که با صدای، بلند و بدی شکست. 

پوزخندی زدم و خواستم از روی تخت پایین بیام که صدای باز شدن در اومد و پشت 

 بندش صدای مامان و بابا.

 

 آرتام؟ پسرم؟! صدای چی بود؟

 

برق رفت و المپ رو روشن کرد. سرم رو پایین  هیچی نگفتم که بابا آروم سمت کلید

هام رو نبینن.انداخت که اشک  

 

آروم سمتم اومد.مامان این بلندی کشید و آروم  

 

 این پارچ رو چرا شکوندی؟
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دونستند، اما هیچ وقت نیومدن بگن خواستم بگم؟! همه حالم رو میهیچی نگفتم، چی می

کنیم یا حتی کمی دلداری؛درکت می  

 

گن اینه، که لیانا، دیگه نیست تو هم باید زندگی خودت رو بکنی. آخه چیزی که می تنها

 کدوم زندگی؟

 

 با برخورد دست مامان به کتفم از فکر بیرون اومدم.

 

کنی؟ االن سه سال گذشته تو هنوز به فک...آرتام، چرا این کار رو با خودت می  

 

 با صدای داد بابا مامانم ساکت شد.

 

 آیدا بسه.

 

 مامان سمتش برگشت.

 

 چی بسه؟ همه ازدواج کردن جز این؛
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دنیا با لیاد، مینا و آرمان، مهران و آیسا، ترنج که با آرشام و آرتریسا با ایلیا، این کی 

خواد سروسامون بگیره؟! منم مادرم دل دارم د...می  

 

ی های شیشهکنارهام رو که روی مبل کنار اتاق بود برداشتم و از با عصبانیت پالتوی قهویی

 پارچ گذشتم.

 

رفتم قدر سرعت میهام سفت گرفتم و سوار ماشینم شدم. اینسویچ ماشین رو دور دست

کردم منم تصادف کنم و برم پیش لیانا.که دعا می  

 

جلوی در بهشت زهرا نگه داشتم و از ماشین پیاده شدم. همه جا تاریک بود، اما برای منی 

ی بهشت زهرا بودم عادی بود.چهارساعته تووکه بیست  

 

 بین قبر لیانا و عمو رادمین نشستم.

 

 اول برای عمو رادمین فاتحه خوندم و بعد سمت قبر لیانا برگشتم.

 

خند تلخی زدم و سرم رو روی قبرش گذاشتم.لب  
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 االن دو ساله که نیستی، دو ساله که من رو تنها گذاشتی، دو ساله که من...

 

ترل کنم با صدای بلندی شروع کردم به گریه کردن.نتونستم خودم رو کن  

 

ریختن.های کوچیک برف روی سر و صورتم میگوله  

 

 پوزخندی زدم.

 

خواد، چیزی همه خوشبخت شدن جز من تو! یادته توی پاریس بهم گفتی دلت هیجان می

م که کل جهان رو درگیر خودش کنه؟! اومد اما تو نیستی، یه بیماری جدید اومده به نا

 کرونا؛

 

ساز سال جهان شناخته شد، اما  . راستی ماشینت بهترین ماشین دستگن که خطرناکهمی

رام خوندی رو مهران بهم داد، خیلی من نتونستم خوشحالی تو رو ببینم. اون آهنگی که ب

 صدات آرامش بخشه. عمه هم که شدی، آیسا و دنیا باردارند.

 

ک قبرستون کردم.آخی کشیدم و نگاهی به تاریکی وحشتنا  

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربر ر.نیوشا –دلنوشته ی شب های بعد از تو   

51

1 

 

خوای برای همیشه پیشت بمونم؟ برات آب ترسی؟! میجا نمیلیانا؟ تو از تاریکی این

جور دل تو هم برام تنگ هات آب بدم، هر روز هم ببینمت. اینبیارم، غذا بدم، به گل

شه.نمی  

 

 سرم رو بیشتر به قبر فشار دادم.

 

، تو بهم عشق رو هدیه دادی اما من...دونم خیلی بدی کردم بهت اما من ممنونم ازتمی  

 

های کنار قبر سرم رو باال آوردم.با افتادن یکی از گلدون  

 

کردم.های اشکی نگاه گلدون میبا چشم  

 

 آروم لب زدم.

 

 همیشه مهربون بودی!
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 با لبخند و گریه سمت قبر برگشتم.

 

عمرم کنارت بمونم. خوام دیوونگی کنم و تا آخرگفتی دیوونه؟! منم مییادته بهم می  

 

 دوست دارم!

 

 

 

 

 

《پنج سال بعد 》  

 

 

 

جا قبر عمو آرتام، عمه لیاناست و بابابزرگ رادمینه؟!این  

 

کرد؛سمت دخترکم که شبیه بابا و لیانا بود رفتم و به سمتی که اشاره می  
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 نگاه کردم.

 

کنار همن. آره، همون سه تایی که  

 

 

 

 

 

تازه.ایی اما ایی کلیشهعشق! کلمه  

 

توان گفت: عشق شود. اما چیزی که میداند که چگونه و چطور عاشق میهیچ کس نمی

 احساس مقدسی هست که بایست قدرش را دانست.

 

 انشااهلل از رمان چنگال گرگ راضی بوده باشین.

 

 واقعا ممنونم از آیدا و محمدامین و... راحیل که خیلی بهم کمک کردن و از همتون ممنونم!
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چه عسکری.توبه  

 

 

 

 

 

 reyhaneویراستار: 

 mobina..a: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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