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 نودهشتيا انجمن کاربر nia12 | شد خواهد شيرين هم تقاص تو با رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 قبل سال5

 اي زورکي لبخند و کرد رنگ کم اخمشو پس بشکنه خواهرشو دل خواست نمي رفت در سمت به

 صداش تا کرد کنترل خودشو.. ساکت و بود تاريک هميشه مثل.شد خونه وارد و کرد باز درو.زد

 :زد داد بلندي باصداي و نلرزه

 خوشکل،کجايي؟؟؟؟-

 رفت ودب شده شل که هايي قدم با..هه...هميشه مثل.نيومد صدايي.بود متنفر مصنوعي شادي اين از

 خواهر...چونش بعد و لرزيد تنش روبروش ي صحنه ديدن با.کرد باز درشو و خواب اتاق سمت

 به بلند هاي قدم با.لرزيد مي خودش به و بود شده جمع خودش توي ديوار ي گوشه کوچيکش

 گفت و رفت سمتش

 آهو؟؟ شده چي-
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 .بود اشک از خيس اهو سفيد صورت. شد متوقف جاش سر اون و باال آورد سرشو آهو

 خواهري؟ شکونده دلتو کي-

 دستش اب اشکاشو!زورکي.بزنه لبخند کرد سعي.هميشه مثل.نشنيد صدايي. زد زانو خواهرش جلوي

 زد چشاش به بوسه يه و کرد پاک

 ميشي ميمون شبيه(زد چشمک..)کنيا گريه نبينم ديگه-

 .بده جوابي نميتونه آهو که شد ريش خواهرش دل و زد رنگي کم لبخند آهو

 :کرد زمزمه مفهوم نا و پايين انداخت سرشو

 انداخت روز اين به تورو که کسي اون پدر بر-

 زد پهني اما مصنوعي لبخند و آورد باال سرشو

 ميخوري؟ ناهار-

 افسون بعد اي ثانيه و افسون بلند هاي قدم بعدم و اومد خونه در صداي. زد لبخند باالخره آهو

 بود شده خواب اتاق وارد

 جاش از باالفاصله آرام.پايين انداخت سرشو و انداخت خواهرش و آهو به اي شرمنده نگاه افسون

 و آهو سمت رفت و داد افسون تحويل پوزخندي. عقب بره و بپره افسون شد باعث که شد بلند

 فتر مستقيم.رفت بيرون اتاق از افسون به محکم ي طعنه يه با.کرد بلندش و کرد بغلش محکم

 سرشو و گاز روي ديگ سمت رفت سريع.گذاشت اپن روي رو ساله9آهوي و آشپرخونه سمت

 توي گذاشت و کرد گرمشون سريع. سبزي قورمه خورشت کنارش و بود برنج.برداشت

 و آب از پر ليوان يه بعدم. توش گذاشت خورشتو و برنج از پر بشقاب و برداشت رو سيني.بشقاب

 آهو جلوي گذاشت و گرفت سينيو. ماست کوچيک کاسه يه کنارش

 بخوريش؟ ميتوني-

 خشم و نبود آروم ديگه.بيرون زد آشپزخونه از و کشيد کوتاهي آه آرام.داد تکون سرشو آهو

 سوناف.بود افسون با مشترکش اتاق که بغلي خواب اتاق توي رفت خشم با. بود کرده پر وجودشو

 ازروي. گرفت يقشو و سمتش رفت سرعت به. ريخت مي اشک و بود شده جمع تخت ي گوشه

 بشنوه آهو که حدي تا نه ولي کرد بلند صداشو.ديوار به چسبوند اونو و کرد بلندش تخت
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 هک انداختي؟تو روز اين به معصومو طفل اين که داشتي کار کثافت؟؟ها؟؟؟چي بودي گوري کدوم-

 وديب بودي؟؟کجا گوري کدوم بزنه حرف نميتونه بره راه نميتونه داري خبر و خواهرشي سرت خير

 آدم؟؟؟ ميگن هم تو به ميشد؟؟؟ها؟؟؟ چي اومدم نمي من ميمرد؟؟؟اگه گرسنگي از داشت که

 

 :زد داد بلند بار اين و اتاق ي گوشه کرد پرت آرام،افسونو

 ميخوره بهم ازت حالم-

 :گفت بريده بريده ميزد زار که افسون

 ..کتابخونه... بودم رفته...خدا... به.. به-افسون

 :گفت تمسخري از پر لحن با و زد پوزخند آرام

 ها؟؟؟ کتابخونه شده پسرات دوس ي خونه حاال تا کي از-

 :زد داد و شد عصبي يهو

 اگه... باش آهو و مامان فکر به نيستي خودت فکر به..ننگ...افسون ننگه خونه اين براي تو وجود-

 ...نفهم ميکنه سکته مامان...نميمونه برامون آبرو بده راپورتتو بره يکي

 کرد گريه تر بلند

 ...نميشم دوست باکسي ديگه..آرام کردم غلط-افسون

 .افتاد آرام چشاي از اشک قطره يه

 نذار مفت حرف پاي به.خواهري ميگم خودت براي-

 .زد بيرون اتاق از آرام و پايين انداخت سرشو افسون

 وير هم مليحي لبخند.. شد مهربون و کرد عوض حالتشو سريع بيرون زد اتاق از اينکه از بعد آرام

 هک لبخندش...ميخوره سبزيو قورمه داره اشتها با که ديد رو آهو و آشپرخونه توي رفت بود لبش

 شد واقعي صحنه اين ديدن با بود مصنوعي

 :گفت آهو به مهربوني لحن با.  نشست روش و اپن کنار گذاشت کوچيکي صندليه
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 بود؟ گشنت-

 و شخواب اتاق توي رفت مستقيم.شد بلند جاش از و کشيد آه آرام.زد لبخند و داد تکون سرشو آهو

 راضي مادرشو چطور ميکرد فکر داشت.شد ولو تخت روي!بود دستشويي حتما.نديد افسونو

 الس هر مثل مادرش ميدونست اما مادربزرگش ي خونه بره دوستاش با عيد براي ميخواست...کنه

 از و بره تنها مادرش بزاره نميتونه ميدونست...آهو شفاي براي رضا امام پابوس مشهد بره ميخواد

 ... مادربزرگش ي خونه ميرفت تعطيالت براي بايد نميشد ولي نبود اعتمادي افسونم به طرفي

 ريفتع براشون مادربزرگش خود و مادربزرگش ي خونه از اينقدر.بشکنه دوستاشو دل نميخواست

 هبچ. زد رنگي پر لبخند...مادربزرگشون خونه ببره رو اونا بودن داده قسمش ماه6 بعد که بود کرده

 ...بودن شده مادربزرگش عاشق فاميل ي همه مثل هم ها

.. 

 نافسو موهاي.بود خوابيده که افسوني به نگاه يه و انداخت ساعت به اي دوباره نگاه استرس با

 خيلي هاش چشم!بود شده سفيد که ميشد سالي چند مادرش موهاي گرچه بود قرمز مادرش مثل

 بيشتر خيلي عسليش که عسلي سبز بود مادرش ي عمه دختر چشماي مثل. بود رنگ خوش

 زا رو خيرش نگاه.بود سفيد هم پوستش... صورتي کوچيک و نازک هاي لب و قلمي بيني.بود

 ...بدتره قيافش همه از خونه اون توي که ميدونست گرفت افسون

 و بود نشسته زمين روي مادرش.شد اشپزخونه وارد.نبود حرفا اين وقت االن. بيرون زد اتاق از

 هم لگن يه. ميکرد پاکشون داشت مادرش و بود سبزي از پر روش که سفيد پارچه يه روبروش

 کردن پاک مشغول و نشست مادرش کنار آروم.بود توشون شده پاک هاي سبزي که چپ سمت

 :گفت من من کمي با. گفتنه وقت االن ميدونست ولي داشت ترديد گفتن توي.شد سبزي

 کنيم؟ صحبت... ميشه..ميشه...مامان-

 به مادرش خسته هاي چشم ديدن با آرام.کرد نگاه دخترش به و آورد باال سرشو خانوم فاطمه

 :گفت خانوم فاطمه ولي شد پشيمون شدت

 ميشنوم مادر؟؟بگو شده چي-فاطمه

 مامان هيچي-
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 هک داد ادامه کارش به پکر. ميکرد ناراحتش نبايد...بود خسته مادرش.پايين انداخت سرشو آرام

 :گفت خانوم فاطمه

 بگو دختر بگو-فاطمه

 آورد باال سرشو سريع آرام

 چيو؟-

 بگي مونده دلت تو که هموني-فاطمه

 کشيد عميقي نفس و پايين انداخت سرشو آرام

 عاشق.. اونام...خب... اونام کردم تعريف ماماني مورد در خيلي ها بچه براي...مامان راستش-

 نببرمشو عيد دادن قسمم...دادن قسمم...نيست من تقصير بخدا مامان....گفتن و شدن ماماني

 ...مشهد بريد تنها نميتونيد شما آخه...نميريم... نداره اشکال ولي....اونجا

 :گفت بعد و کرد فکر کمي بود ديده آرامو ناراحت نگاه که خانوم فاطمه

 آفت بم بادمجون... خب.. منم...ميشن ناراحت دوستات...جان؟ آرام حرفيه چه اين-خانوم فاطمه

 هست افسونم تازه...نداره

 هواس به سر افسون ولي-

 :گفت اي توبيخي لحن با و کرد ريزي اخم خانوم فاطمه

 نيست بچه...سالشه بيست...بزرگترته خواهر دخترم؟افسون حرفيه چه اين...آرام-فاطمه

 

 :گفت شرمندگي با آرام

 ساري؟ بريم نداره اشکال...يعني...يعني-آرام

 يخيل که ميدوني شده تنگ برات دلش مطمئنم و تنهاس خيلي هم شم،ماماني فدات نه-فاطمه

 عزيزم داره دوسِت

 کرد بغل مادرشو محکم و داد دست از اختيارشو آرام
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 عاشقتممم...مامان مرسي-

 کرد دور خودش از اونو و خنديد خانوم فاطمه

 شد3ساعت بخون نمازتو بدوبرو!چاپلوس-فاطمه

 بخونم نماز بود رفته يادم کال که بودم گفتن فکر به اينقدر چشم،ميدوني-

 آرامو خيلي خانوم فاطمه. بيرون زد آشپزخونه از ارام و کرد نگاه بهش مهربوني با خانوم فاطمه

 فکر از اونو آرام صداي.بود ديگه چيز يه آرام ولي بده ذاتش افسون ميدونست.داشت دوست

 بزنه لبخند دوباره شد باعث و دراورد

 ميگيره درد کمرت کمکت ميام شد تموم نمازم شو سبزيا اون بيخيال ربع مامان،يه-

.... 

 ور شيشه سريع و بپره چرتش ترنم شد باعث که زد ماشين شيشه به سرهم پشت ضربه دو

 پايين بکشه

 اومدي؟ کي آرام سالم-ترنم

 :گفت طعنه با و رفت براش اي غره چشم آرام

 کمک بيا ميشه ساعتي نيم-آرام

 باشي ايستاده ربع يه فوقش نگو دروغ ديگه-ترنم

 ترنم؟ کمه ربع يه-آرام

 شم پياده رخشم از ميخوام کنار بپر عزيزکم بيخي-ترنم

 و يدکش لپشو. سمتش رفت و شد پياده ماشين از ترنم. کنار کشيد و رفت غره چشم دوباره آرام

 :گفت کشيده

 چـــشـــاتـــ قـــربـــونـــ-ترنم

 :گفت عصبانيت با و کنار کشيد خودشو آرام

 صندوق بذار چمدونو اين-
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 چـــشـــم-ترنم

 :گفت لب زير

 هيزه مرداي شبيه-

 :کشيد داد صندوق تو ميذاشت چمدونو که درحالي شنيدو بود تيز گوشاش که ترنم

 باشم شايدم-ترنم

 نشست هم ترنم ثانيه چند از بعد.شد جلو صندوي سوار و چرخيد ماشين دور توجه بي ارام

 کار تو ميره بياد اون که بزارم؟؟ميدوني موزيکي چه راستي.سحرشون ي خونه ميريم اينجا از-ترنم

 ...اينا و سلنا

 غمگين و باشه آروم نداره فرقي-

 گفت و زد نمکي با لبخند ترنم

 ....عاشقيا-ترنم

 :گفت و خنديد ترنم بار اين و رفت غره چشم بازم آرام

 شد کج چشات بابا-ترنم

 .گذاشت دستگاه توي رو دي سي و شد کار به دست ترنم و خنديد هم ارام بار اين

 بَست بُن تو موندِ که مني از دوره که اونجا از تو»

 هست ،حواسم نيست حواست زِندست هنوز که عشقي به

 همخونست گريه با ، چرا نفهميده اونکه ، منم

 هست ،حواسم نيست حواست قصّست پر که خونه اين به

 سادست چي همه ، اينکه با دنيامون گنگِ و عجيب

 هست حواسم ، نيــست حواست من از ميشي دورتر داري

 نيست لباسِت هاي گل رو آغوشم از ردّي ديگه
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 نيست حواست/ هست حواسم هم ها پژمردگي ، اين به

 نيست شناست ، اسمم هم که احساسِت با کردي کار چي

 نيست حواست ، هست حواسم داشتن دوست احساسِ ، اون هم

 بود آخر راه حضورِت احساسم به رسوندمِت

 بود خَنجر تو دستاي توو بودم خبر بي اما من

 پُردرد يادگاريِ يه عشق از شد زخمي من تن

 کرد عاشق و پابند منو روزي يک که اون يادِ به

 کرد پيرم و سرد اينکه با عشق اين از خوشحالم ولي

 ....«کرد سيرم احساسي هر از که داد من به احساسي يه

 بود تيره اي قهوه و چتري موهاش.داشت سفيدي پوست.انداخت ترنم چهره به اي خيره نگاه آرام

 .ميزد سبز به که خاص اي قهوه يه.داشت خوشرنگي چشماي.بود کرده ناز خيلي چهرشو و

 نگاه هک ترنم.بود پاش زير مامان سفيد سانتافه يه دارش کارخونه باباي سر صدقه از و بود پولدار

 گفت ديد خيرشو

 نديدي؟؟ خوشکل-ترنم

 پايين انداخت سرشو آرام

 ميبينم آينه تو هرروز چرا-

 !جانم جنه اون-ترنم

 

 ميبيني آينه تو بار هر که اونه جن-

 ميبينم تورو انگار و افتم مي تو ياد ميکنم نگاه آينه به که بار هر من!ا ميگي راست-ترنم

 نميکنه ولم زدن ور به ميکنه شروع مياد سحر تَرِه،االن خدا تورو ببند-
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 ....چـــشـــم-ترنم

 شد وارد صدا و سر با سحر بعد و شد متوقف ماشين

 تَرِه؟؟ وحشي؟چطوري چطوري گرام دوستان بر ســلـــاممممم-سحر

 :گفتند همزمان دو هر ترنم و آرام

 !!!!ادب بي-ترنم و آرام

 انواع اسم هم گاهي ميزد صدا تَرِه هم ترنم و نبود آرام اصال چون وحشي ميگفت آرام به سحر

 !سبزيجات

 مظلوم خيلي چهرش شيطونش ذات خالف بر.بود اي انرژي پر و شوخ،پررو دختر سحر

 هم پوستش. مشکي موهاي و داشت ترنم هاي چشم به عجيبي شباهت که رنگي چشماي.بود

 .داشت کوچيکي صورتي لباي و کشيده بيني.بود سفيد

 يزيچ ريحانايي جنيفري.اونور بزن تره...ببرن شورتونو مرده.دپرسين چقدر شما پوووووف-سحر

 ميدين؟؟؟ گوشه چيه اينا

 بذارم؟؟ چي-ترنم

 ميشه چي ببينم تا بزار فعال رو سلنا سانگ الو-سحر

 :گفت کالفگي با آرام و گذاشت آهنگو ترنم

 سوگند؟؟ يا الهام کجاس؟خونه بعدي مکان تره-

 اِلي خونه ميريم فعال-ترنم

 اي هوهق موهاي.بود اي ساده و دخترشاد اِلي يا الهام.ماشين صندلي پشتي به داد تکيه سرشو آرام

 هرشچ.بود صورتش مشخصات سفيد پوست و آبي هاي ميزد،چشم مشکي به که تيره العاده فوق

 !!داشتني دوست و بود معصوم خيلي

 آرش دهدلدا و عاشق.ميکرد قاطي ممکن نحو بدترين به عصبانيت موقع که بود آرومي دختر سوگند

 بود اومده خوشش ازش آرش و بود ديده آرشو آرام ي خونه بود رفته که بار يه.بود آرام دايي پسر

 و شدن دوست هم با نشدنيش تموم التماساي و خواهش و بود دنبالش آرش که سال يک از بعد
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 و ادايست هم باز ماشين..بود مشکي ابرو و چشم سوگند.بودن هم عاشق که ميشد سالي2 هم االن

 .شد وارد الهام دفعه اين

 نمياي؟؟ گفتي که تو...جانه تَرِه که اين به گرامممم،به دوستان بر سالم-الهام

 گفت اکراه با و کرد نازک براش چشمي پشت ترنم

 بودم قهر فاطي با موقع اون-ترنم

 جااااان الهام آدميم ماهم-

 شما؟؟؟ چطورين جوووون غروب سالم جوووون وحشي سالم اِوا-الهام

 عاليـــم که بنده-سحر

 چطور؟ شما جان وحشي-الهام

 ميگذره خدا شکر-

 زدن حرف مشغول سحر.بخوابه تا بست هاشو چشم آرام.شد برقرار سکوت دوباره و خنديدند همه

 شد سوار فاطي دفعه اين و ايستاد دوباره ماشين اينکه تا شد الهام و ترنم با

 خوشين؟سالمتين؟ خودمون،خوبين؟ چل و خل بروبچ به سالم-سوگند

 شدي؟ کودک برنامه مجري حاال تا کي از-

 بيژور-سوگند

 آرش؟؟ من؟؟يا کي-

 :گفت عشوه با

 خواهري بيژوري تو ماهي اون به آرش-سوگند

 ...ببينم آرشو بزار-

 منه عاشق بچه،آرش منونترسون-سوگند

 خورد هم به حالم اينو بگيره يکي عـــق-سحر
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 ادببببب بي-سوگند

 ...ميگي بخواد دلت فاطي؟هرچي شده هرز دهنت اينقدر چرا تو-الهام

 گلم خوديه جمع چون-سوگند

 پروني؟ مي فحش اينجوري خوديه جمع هم خونتون تو-ترنم

 داد تکيه مبل به شده ضايع سوگند و خنديدند همه

 !نباشه زشت ميريم داريم راه همه اين هست؟ما شکلي چه مامانيت ي خونه اين حاال-ترنم

 نباشيد نگران برمتون نمي بد جاي من-

 بپرسم؟ ازت سوال يه نميشي ناراحت آرام ميگم-سحر

 :گفت تلخي لبخند با آرام.است جدي يعني بود زده صدا آرام را او سحر اينکه

 بپرس-

 سپ...نيس خوب...زياد...زياد...شما مالي وضعيت که ميدونيم...ميدونيم مون همه...ببين-سحر

 داره؟ بساطي بنده و ويال چنين مادربزرگت چطور

 

 :گفت تلخي لحن با زير سربه آرام اما شدند خيره او به سرزنش با همه

 همه. ودب معروف خيلي و داشت بازار توي حجره يه.بود پولدار مامانم باباي يعني بابايي...راستش-

 يه.مدرسه ميرفت پياده و بود سالش55مامان موقع اون...بود رضا حاج اسمش..داشتن دوسش

 خرهباال...بود محجوبي دختر خيلي مامان آخه..بود ترسيده خيلي اون...ميکرد تعقيبش هم پسره

 لخوشگ خيلي مامان..بود شده مامان عاشق بود اميرحسين اسمش که پسره!بود رضا حاج دختر

 حرفاي مامان به...مياورد گل.ميومد و ميرفت همش سال يه تا پسره..بود خالش مثل چهرش بود

 جلوي رهپس اما...بره آبروش قضيه اين سر ميترسيد فقط...انگار نه انگار مامان ولي ميزد عاشقونه

 عاشق مامان... کرد آب اونو يخي قلب تا کرد التماس کرد خواهش اينقدر زد زانو پاش

 وبخ ماليش وضع اما...بود مامان ي ديوونه اون....همين حسينم امير بود زياد خيلي عشقش...شد

 !بود داغون نه که خوب...نبود
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 پرسيد هيجان با الهام و شد ساکت آرام

 بعدش؟؟؟ خب-الهام

 ليخي من باباي اما بود خوشتيپ...کرده تحصيل و پولدار پسر يه...اومد خواستگار مامان براي-

 زشتم من گرچه. قيافش بود من مثل بود رنگ خوش خيلي هم چشماش و بود بور..بود خوشگل

 بله امرض حاج خواستگاري اومد پولداره پسر همون علي ميگفتم داشتم!ها بچه بود فرشته اون ولي

 ...عقد روز تا...نزد دم و سوخت...سوخت مامان...هست مامانمم انگار نه انگار..بهش داد

 زد؟ بهم عقدو-ترنم

 بيمارستان به کارش که زدنش اينقدر داداشاش تا3 و رضا حاج اون بعد...داد نه ،جواب دقيقا-

 ازدواج باهم شهر برد اونو و داد نجاتش کنه پيدا ادامه چيزا اين نذاشت نذاشت بابا اما کشيد

 تا اومد عقد مراسم توي هم خودش اون نداره دختري ديگه بود گفته رضا حاج ميدوني کردن

 هم پسراش.مرد پيش سال51رضا حاج...نياورد مامانو اسم ديگه اون بعد همين فقط نره آبروش

 کشيده سختي اونم...جوون پونه... مهربونه خيلي و آرشه مامان که موند خواهرش يه.خارج رفتن

 يمامان... کردن آشتي..ماماني پيش رفت مامان ها بچه رفتن بعد..کرده ازدواج عشقش با خب ولي

 جخر ولي نميدونه هيچکس...بايسته خودش پاي روي خواست مامان اما کنه کمک بهمون خواست

 ميده ماماني منو دانشگاه

 يسخ صورت داشتند توقع.بود احساس بي هميشه مثل آرام.شدند خيره آرام به و کشيدند آه همه

 .بود خونسرد و آرام هميشه آرام...ميکرد فرق آرام اما ببينند اورا اشک از

... 

 حال

 رسيديم خانوم-احسان

 شيکي يا سرمه شلوار و کت.ميشم پياده ماشين از و ميکنم اکتفا سرم متري ميلي دادن تکون به

 روي آزاد خيلي هم معمولي اي سورمه شالي.اي سورمه سانتي52پاشنه کفش و پوشيدم

 روز اون هاي صحنه.شدم خيره اصلي ساختمون به! سال5حدودا مرده برام خدا وقته خيلي.سرمه

 اما دادممي نشون ضعف خودم از نبايد.نشست پيشونيم روي غليظي اخم.شد تداعي برام باز نحس

 پشتي حياط سمت ميکشيدن دخترکُ داشتن هيکلي مرد تا2.چشمم جلوي اومدن ها صحنه.نميشد
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 مردا از يکي.ميشد اکو فضا توي هم دوستاش گريه صداي نشدنيش تموم هاي جيغ بر عالوه

 :زد نعره و دختر شقيقه روي گذاشت و آورد در شو اسلحه عصبي

 !!!خـــفـــه-

 کشيدم پووف و بيام خودم به تا کردم بسته و باز چشمامو

 ميريم؟ کجا اينجا از بعد-

 احتشام آقاي اصلي مقر-احسان

 آدم اصال نداشت هم شدن حساب آدم لياقت حتي نبود گفتن آقا اليق مرد اون احتشام؟هه آقاي

 ...شيطان...بود شيطان اون نبود

 روي هم هميشگيم پوزخند... بودم حوصله بي هميشه مثل.دادم تکون متري ميلي سرمو بازم

 که خونه به.ميشدم روبرو ترنم با و شده نفرين ي خونه اين به بودم اومده سال5 از بعد. صورتم

 بي محکمم هاي قدم با هميشه مثل. شد باز تشن غول نگهبان دوتا وسيله به خونه در رسيدم

 لياص سالن وارد!بودم توجه بي چيز همه به نسبت بود وقت خيلي. داخل رفتم نگهبانا به توجه

 هاي کفش. آروم آروم.باال آورم سرمو.شد بلند يکي کفشاي تق تق صداي ورودم با همزمان.شدم

 به الکيپ همراه به نقره اي،گردنبند حلقه سفيد اي،تاپ لوله مشکي اي،جين نقره سانتي55 پاشنه

 هاياليت موهاي و خاص اي قهوه يه رنگي هاي چشم و قلمي صورتي،بيني هاي ،لب«ترنم»اسم

 آرايش.باشه داشته وجود اي همه اگه البته. بوديم شده عوض هممون بود شده عوض خيلي.شده

 .بود کرده درست موهاشو و داشت غليظي نسبتا

 گفت و زد لبخند صميمي

 سالم-ترنم

 :گفتم ها سال اين تمام مثل سنگي و سرد

 سالم-

 گفت وسرد شد جدي زود خيلي. زدم اي مصنوعي لبخند.شد روحم بي صورت مات و کرد تعجب

 داشتيد؟ کاري-ترنم
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 ...غريبانه به صميمي از بود شده عوض لحنش

 کنيم صحبت هم با که اومدم-

 مورد؟ در-ترنم

 کنيم صحبت ديگه جاي يه بريم بهتره-

 

 نه شمب لعنتي سالن اون وارد نميخواستم.بستم هامو چشم. رفت سالن سمت به و کرد ظريفي اخم

 داشتم وانتظارش...هه. بگيره انتقام ميخواست.تلخ اتفاقات اون تکرار لعنتي مبل اون.نميتونستم

 اشاره روبروش مبل به و نشست مبلي روي.شدم سالن وارد و کردم ازاد شدمو حبس نفس.

 به کرد شروع دستام.بود پيشونيم روي غليظي اخم.بود نحس مبل همون روبرويي مبل.کرد

 لک عذاب حس.شدم ولو مبل روي مصنوعي لبخند با و نفهمه تا کردم مشتشون سريع.لرزيدن

 يروزپ نگاه هام چشم کردن باباز.فرستادم بيرون نفسمو و بستم هامو چشم.بود گرفته وجودمو

 ديدم ترنمو

 ميشنوم خب-ترنم

 کردم شروع ارومي به و زدم گره هم توي هامو دست

 اومدم احتشام حفاظت زير از و ايستادم خودم پاي روي که ماهه چند تازه ميدوني خودت-

 زندن ها بچه مطمئنم من.بيرون

 کردم زمزمه و پايين انداختم سرمو

 سوگند جز همشون-

 گفتم تر بلند بار اين و

 بهت رو چيزا اين و اومدم که کردم ريسک من و نداريم هم با خوبي ي رابطه ما حاضر حال در-

 ميخوام کمک ازت من ولي گفتم

 کنم پيداشون بايد

 گفت و زد تلخي پوزخند
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 فقط و فقط مون االن وضعيت اينکه به برميگرده هم ما ي رابطه کردي خودت که کاريه-ترنم

 سوگندي قاتل تو.توئه تقصير

 بلندي نسبتا صداي با.شد رگ به رگ که آوردم باال سرمو شدت وبه گرفت وجودمو ي همه خشم

 گفتم

 نيستم قاتل من-

 هخودت اختيار به ميکني پخش که چيزايي اين يعني دراومدي احتشام حفاظت زير از تو-ترنم

 ...قاتلي پس ميکشه نفرو چندين ميدوني خودتم. خودته دوش رو مسئوليتش

 يتجد با و اومدم خودم به سريع خيلي ولي بودم شده احساساتي ها مدت بعد شد غمگين صورتم

 گفتم

 به هک ميدوني...وگرنه نرسه کسي گوش به حرفا اين اميدوارم بود اشتباه تو با زدن حرف اولم از-

 پخ....راحت خيلي ميتونم قاتلم من خودت قول

 گفت لب زير و شد سنگي صورتش

 !فروختي دوستيمونو ساده چه-ترنم

 کردم اعتماد بهش امروز به تا که کسي تنها گرفت قرار کنارم احسان و رفتم در سمت به

 باشيم؟ احتشام خونه بايد ساعتي چه-

 خانم6ساعت-احسان

 چنده؟ ساعت حاال و-

 خانم نيم و5-احسان

 بريم پس-

... 

 قبل سال5

 دادکشيد ذوق با ماماني ي خونه معروف رنگ نارنجي دروازه ديدن با
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 رسيديم-

 گفت و کرد ترمز اي سکته ترنم

 ميکني؟ پاره زنجير چته؟چرا هوووووش-ترنم

 رسيديم آخه-

 :گفت بدخلقي با بود پريده خواب از او بلند صداي با که سحر

 حاليت چرا آخه لعنتي خواب اين شد چي؟زهر که رسيديم که ببرن،رسيديم شورتو مرده-سحر

 ميديدم؟ آرتينمو خواب داشتم نميشه

 بيني؟ مي جونتو آرتين خواب داري شما که بودم کرده بو دستمو کف من مگه-

 وحشي اينجوري نه ارام خواهرم باشي آرام بايد حال هر به-سحر

 شدي اربيد من زيباي و لطيف صداي با که بهتر ميشدي بيدار بايد سرم تو نکوب اسممو اينقدر-

 لدفا کن بيدار سوگندم و الي حاال

 زکي گفته زکي ميگه قزوين پاي سنگ به که اوني به برم رو رو-سحر

 !جانم نريز زبون توئم سحر جوون وحشي پايين بپر خب-ترنم

 باال بريم بايد شد باز که در.خواهر دارد ادامه راه اين!جوون شمبليله کاري کجاي-

 المصبو اين کن باز برو پس پوووف-ترنم

 گرفت رو ماماني ي خونه ي شماره و درآورد شو کارکرده و پايين مدل گوشي خونسردي با آرام

 بله؟-ماماني

 خودم گل ماماني بر سالااااام-

 کجايي؟ فسقل نريز نمک-آرش

 باش ميحرفيدم گرفتي؟داشتم ماماني دست از گوشيو چرا شعور بي-

 جووون دختر ميزني حرف من با که کني افتخار بايد-آرش
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 سرت؟ خير هستي کي مگه اييييييش-

 هستم نوايي آرش-آرش

 کن باز المصبو در اين ندارم حال که آرش گمشو-

 کنم باز و بگيرم ريموتو شم بلند ندارم حال تو جانِ-آرش

 بري؟ کش ماماني دست از گوشيو داشتي حال چطور-

 

 ميزد حرف جوووون پونه با داشت جوون وحشي بود دستش تلفنم و بود کنارم ماماني-آرش

 درو کن باز ش آاااااااااااااااااار-

 ميکنم باز ميام داشتم حال کن صبر دختر شد کر گوشم-آرش

 آرش نکن اذيت بچمو اينقدر-ماماني

 کنم باز درو برم عمرا من اصن که تبعيض؟واقعا ماماني اِ-آرش

 کني کشي منت بايد هفته يه تا کنم فکر و شکاره دستت از سوگند بگم بهت بايد آرش-

 بلندش صداي بعد و شد بلند پيشونيش روي آرش دست شدن کوبيده صداي

 ماشينه تو سوگند بود رفته يادم وايي-آرش

 آرش کيه سوگند-ماماني

 هان؟-آرش

 .بله نه هان-ماماني

 !ماماني نکن ناراحت خودتو هيچکس...چيزه...همون-آرش

 کردي؟ باز آرش-

 در اينم بيا بردي ماماني جلو مو آبرو ببين اه-آرش

 حقته-
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 کن حرکت گفت ترنم به اشاره با و کرد قطع تلفنو سريع آرام و شد باز در

 آرام-سوگند

 هوم؟-

 بله؟ نه هوم-سوگند

 بله پوووف-

 بود؟؟؟ آرش-سوگند

 آره-

 خب؟ خب-سوگند

 ميبينيش باال ميري االن-

 نچسب پيييف-سوگند

 !تو؟ساکتي کجايي الهام-ترنم

 ميکنم نگاه عکس سحر با دارم باو بمير-الهام

 !ساکتي ميگم-ترنم

 سحر تلفن سمت کشيد سرشو و عقب سمت برگشت سرعت به آرام

 بينين؟ مي چي-

 بهم دادي تو که عکسايي هيچي-سحر

 اهان-

 شد ترنم به راه دادن توضيح مشغول و سرجاش برگشت سريع و

 هک بود باريک راه يه اون از بعد.بود شده کرم زمان گذر بخاطر که بود رنگ نارنجي خونه ي دروازه

 شون(مادرآرش)جوون پونه ويالي راستش طرف که راهي دو يه جلوتر يکم و بود درخت طرفش دو

 ماماني ي خونه چپ سمت و شمال بودن اومده ما مثل عيدو که بود
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 تميرف باال سمت به راه بعد و بود جنگل دوطرفش که بود راه يه ميشدي چپ سمت راه وارد وقتي

 و مرغ همون حيوونا.بود حيوونا ي لونه ديگه طرف و باغچه طرفش يک و ميشد پهن کمي ولي

 کردن پارک براي جا که بود بزرگ حياط يه باال سمت ميرفتي وقتي.بودن اينا و اردک و خروس

 الم عيد اين و بود خالي همکفش طبقه که ماماني طبقه دو ويالي راست سمت داشت زياد ماشين

 ميشد ختم دوراهي يک به که خونه دوم ي دروازه چپ طرف و ماماني مال دوم طبقه و بود ها بچه

 روبروش و بود نرفته آخرشو تا هيچکس که بود بالال سمت به مارپيچ راهي راستش سمت که

 از همه که ميشد قطع برق که بود مواقعي براي در اين اصلي جاده به راه يک چپ سمت و جنگل

 گفت بلند سوتي با سحر و اومدن پايين در از همه.ميکردن استفاده در اين

 خوشکله چه اينجا-سحر

 

 کيه؟ اينجا صاحب ميگم-الهام

 ماماني-

 چي؟ مامانيت بعد-سوگند

 بگير گاز زبونتو-

 گفت سريع بعد و گرفت گاز و اورد در زبونشو نمايشي سوگند

 بگو سريع تند زود خداست دست مرگ-سوگند

 آرش...خب-

 بشه من مال بايد اينجا جووووونم اي-سوگند

 خاااااااااااک-

 شه چي همه صاحب اين نميشه اينجوري کنم تور ارشو اين بايد من-سحر

 سوگنده اين رواني بدجوري ما بد شانس از مرتيکه اون-الهام

 گفت بحث به توجه بي ترنم و کرد باز نيششو سوگند

 ميخوره؟ کجا به راه اون-ترنم
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 پونه ويالي تا که بود ويال کنار تنگ مارپيچ راه يه کرد نگاه بود کرده اشاره ترنم که جايي به آرام

 داشت ادامه جوون

 شون آرش ويالي-

 !مَـــن خوشبختم چقدر!!! داره ويال آرشم جوونم اي-سوگند

 گفتن و کشيدن آه همزمان سحر و الهام

 !!!شـــانـــس-سحر و الهام

... 

 حال

 شتيپ به دادم تکيه سرمو.جاش سر مخصوصم راننده و نشست جلو احسان.نشستم ماشين توي

 ماطرافيان که طوري. سنگي و سرد.بودم شده عوض سال چند اين توي.بستم چشمامو و صندلي

 چل و خل براي دلم.بود شده تنگ سحر با شبونه هاي بازي اس ام اس براي دلم.ميترسيدن ازم

 بغض اين ندادم اجازه که ساله5 االن گلومو داشت بغض بازم.سوگند خرخونياي و الهام هاي بازي

 رنگ له سا5زياده؟؟.سالمه22سالمه؟فقط چند من مگه.کردم تبديل نفرت به همشو و بترکه لعنتي

 مدوستام من.خرمه خود تقصير چيز همه اما.تنگه افسون حتي و مامان،آهو براي دلم.نديدم خانواده

 که کرد چه سوگند بودن؟مگه کرده کار چي سوگند و ترنم،الهام،سحر مگه.انداختم دردسر به

 تو ماه يه خبرتا شنيدن از بعد که بيچاره فرستادن؟آرش مامانش براي جنازشو و کشتنشو

 وقتي من کوچولوي من،آهو آهوي!رفت ايران از و اومد خودش به بعد و بود بستري بيمارستان

 شبه يه چي؟موهاش مامانم.من انتظار چشم و سالشه 55 فقط االن و اومد حرف به شنيد خبرو

 ينم زجر اينطور و نبودم و بودم مرده کاش ولي.مردم سوگند مث منم اينکه فکر از شده سفيد

 !!!کاش....کشيدم

 و مسر پشت احسان و شدم پياده ماشين از.کرد باز برام درو ها بچه از يکي و شد متوقف ماشين

 ولي ندارم اي واهمه.دنبالمن پليسا روزا اين!روزا اين شدم الزم محافظ.ها بچه از تا2 پشتش

 ولي نمنک اينکارو ميخواستم حقمه بگم شدم دستگير اگه که بودم کرده خالف خودم ميل به کاش

 ....حاال
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 از يکي و شدم وارد.کردن باز درو احتشام محافظاي دفعه اين محافظا بازم رسيديم که در به

 و جداشدن ازم محافظام آقا محافظاي دستور به و آقا مخصوص اتاق به بريم کرد اشاره خدمتکارا

 هام قدم من و ميرفتيم باال ها پله از.شديم احتشام اتاق راهي احسان و من و ايستادن جا همون

 بود محکم هميشه مثل

 خبريه؟.احسان ديدم بيرون بلند شاسي يه-

 هستن قوي مرد يه هم ايشون و جديده ماموريت يه ميدونم من که اونجايي تا خانوم-احسان

 نشده؟ ديده حاال تا قوي مرد اين-

 اقا و کردن معرفي ايشونو خان سياوش درسته کارش خيلي اينکه مثل ولي خانم نه-احسان

 دارن اعتماد بهشون

 .ميدارم بر قدم بازم و ميلرزه لجن اون نحس اسم شنيدن از تنم

 ماموريتن؟ اين تو کيا نميدوني-

 ديگه نفر 2 و آقا شما،اين-احسان

 ديگه نفر 2 و-

 خانم ندارم خبر-تحسان

 متس به سريع احسان.ميدارم بر قدم احتشام مخصوص اتاق سمت به و ميدم تکون کوتاه سرمو

 :ميگه که احتشام جدي صداي بعد و ميزنه بهش اي تقه و ميره در

 تو بيا-احتشام

 ميشه شنيده

 ميشم وارد من و ايسته مي اتاق کنار احسان

 جان آرام به به-احتشام

 ميدم دست بهش سردي به و ميشم خيره جلومه که دستش به

 اقا سالم-
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 کنم آشنات نفر يک با ميخوام سالم،آرام-احتشام

 تي عدب و آبي جين بعد مشکي کالج هاي کفش همه از اول.ميکنم نگاه ميکنه اشاره که سمتي به

 بيني عدب کوچيک اي قلوه هاي لب و سفيد پوست بعد و ميکنن دلبري که عضالتي و مشکي شرت

 هک زيبا و اروپايي مرد يه.طاليي موهاي بعد و متنفرم ازش که رنگي آبي هاي چشم بعد و قلمي

 اماحتش صداي.ميشه حک ذهنم توي سردش هاي چشم و مغرور لبخند اما.نميشنيه دلم به اصال

 ميدارم بر مرموز ادم اون از چشم من و ميشه بلند

 جديدت همکار هستن زند ارميا ايشون-احتشام

 

 گفت سردي باصداي و کرد دراز طرفم به دستشو

 خوشبختم-زند

 گفتم خودش از سردتر لحني با و ندادم دست بهش

 هم من-

 رومروب مبل روي بعد و شد بلند احتشام ي خنده صداي.شدم ولو احتشام اتاق نفره يه مبل روي و

 .کناريم مبل زند و نشست

 آرام اخالقتم اين عاشق-احتشام

 گفتم سرد و پوشوند صورتمُ غليظي اخم

 داشتين؟ کارم-

 کرد زدن حرف به شروع خودش مختص جديت با و کرد کوتاهي ي سرفه

 خاطرب دنبالمونه پليس که هست وقتي چند و خطرناکه خيلي ما کار ميدونيد دوتون هر-احتشام

 نفر سه شما به رو جديدم هاي بار ميخوام من خاطر همين به.سياوش پيش ماه2 کاري خراب

 به ينجاا از اميدوارم و ميتونيد که کرديد ثابت بهم اينجا به تا ها شما.شماست با هم ترنم.بسپرم

 سر بهتون مياد ميون در روز3 هر هم سياوش.سياوش ويالي و کيش به بريد بايد..بتونيد بعدم

 کنيد سفيدم رو اميدوارم.ميکشه طول ماهي يه کارتون.ميزنه
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 ميکنيم؟ شروع کي-زند

 .کنيد مي حرکت ها ماشين با شنبه-احتشام

 نيست؟ زود-زند

 کنيد آماده خودتونو.شنبس2امروز.هست هم دير-احتشام

.... 

 قبل سال5

 کرد باز مانتوشو هاي دکمه ميرفت باال ها پله از که همينطور

 ديوونه؟ ميکني چيکار-سحر

 بيارم در لباسامو خونه در به نرسيده دارم عادت-

 کيمش جين و بود تنش سرخابي تاپ يه.شال بعد و درآورد تنش از مانتوشو حرف اين با همزمان و

 بود بسته گيره با موهاشو و

 شدي؟ جيگر اينقدر چرا تو بترکي-الهام

 ترم زشت همتون از که ميدونم خودم ندونه کي هر خفه-

 خوشگلن ذاتا بورا.بوري تو بابا بمير-ترنم

 ترين خوشگل شما ولي-

 ميکنه مسخرتون داره اسکولينا شمام-سوگند

 آآآآآآآآآره؟؟؟؟-سحر

 ميگم راس خودم جان به نه-

 بهتره هممون از هيکلت-الهام

 ميسيييييييي-

 گفت چرندي يه اين حاال.نيششو اييييش-ترنم
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 تلخه حق حرف-

 سرتريم ازت ما ميگفتي حاال تا که تو -سحر

 آره قيافه نظر از-

 شبغل پريد همه خيال بي ماماني ديدن با آرام.شدن وارد و کردن قطع بحثشونو رسيدن که در به

 بود شده ذره يه برات دلم.....مـــامـــانـــي-

 چاپلوس دختر قربون-آرش

 رفت آرش سراغ بعد و کرد روبوسي ماماني با سريع آرام

 پسر بترکي-

 گفت سريع و کرد بغلش محکم آرش

 خنگول بود شده تنگ برات دلم-آرش

 :زد غر تخسي با و کشيد کنار خودشو آرام

 ...ببرن احساساتتو ابراز شور مرده-

 دقيقه5 همه البته.ها بچه سرش پشت و شد واردش و کرد باز درشو.خواب اتاق سمت رفت بعد و

 .بودن ماماني با پرسي احوال مشغول بيرون اي

 بخوابيم؟ اينجا قراره ما-ترنم

 شعور؟ بي چشه مگه-

 ...کوچيکه-ترنم

 زياديه سرتم از بـــمـــيـــر-سحر

 . آرام مخصوصا بودن سحر خونسرد رفتار عاشق همه

 کوش؟ سوگند-الهام

 آرش آق پيش-گفت ادا با ترنم
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 کردن شروع نيومده هنوز عـــق-

 اه....با ما بپره جون آرش با بايد انتر اون ديگه شانسه-سحر

 کنم سالم بهشون خاله ويالي برم ميخوام من ها بچه-

 بيايم؟ ماهم-ترنم

 بيايم؟ ماهم-ترنم

 چيکار؟ بري ميخواي-سحر

 نريم باشه زشت شايد گفتم همينجوري بابا هيچي-ترنم

 فعال بکپ بگير ولش-الهام

 بخوابيد شما رفتم من پس-

 اونوقت؟ چي رو-سحر

 لحافه توشم اونجاست کمد جان سحر-

 کنيم؟ جابجا رو اينا نحيفمون اندام اين با ما داري انتظار-ترنم

 پوووف-

 آرش-

 گفت سريع و پريد جا از بود سوگند با زدن حرف مشغول که آرش

 ميگه چي آرام ببينم برم من-آرش

 بيا زود-سوگند

 بانو چشم-آرش

 بودند ايستاده اتاق توي باالتکليف دختر2.رفت خواب اتاق سمت به سريع

 شده؟ چي-آرش

 جوون؟ آرش-
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 آوردي؟ گير چيه؟خر-آرش

 بابا دارم کارت ادببب بي-

 نميشي مهربون باهاش نکنه گير کسي پيش کارت که وقتي تا تو ميدونم-آرش

 آرششش-

 کارتو بگو ببخشيد-آرش

 برم ميخوام من کن پهن زمين رو رو کمده توي که لحافايي اين-

 سالمتي؟ به کجا اکي-آرش

 شما ويالي-

 ميايم هم وسوگند من کن صبر-آرش

 باشه-

 گفت سريع سحر و رفت بيرون اتاق از آرام

 شديم مزاحمتون ببخشيد-سحر

 حرفيه؟وظيفس چه اين-آرش

 غريد حرص با سحر.زد بيرون اتاق از و کرد پهن هارو لحاف سريع آرش

 اومد بدم ازش.ايه تحفه چه ديگه اين اه-سحر

 گلم بفهم سوگنده عاشق ديگه؟اون نداشت جواب عشوت چون-ترنم

 چيکار؟ ميخواي اينو ديگه...ماشا پولدارن خانوادتون که شما-الهام

 ودمخ منم و سوگنده عاشق آرش شما قول به.بفهمين ميکنم شوخي من محترم چالي و خل-سحر

 نيس خيکي اين به نيازي دارم زياد مورد

 ندارم حوصلتو بخواب بگير حاال بهله-ترنم

 کوفت-سحر
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 بخوابين ســـاکـــت-الهام

 گفت سريع آرام و شد هال وارد آرش

 بريم اومدي؟بدو-

 کجا؟-سوگند

 مبر ميخوام ميگم بهت دارم ساعته ديگه؟سه ميخوندم خر گوش تو ياسين حاال تا من يعني-

 جوون پونه ويالي

 ميام ميزني؟منم چرا بابا باشه-سوگند

 مثال؟ اي کاره چي تو-

 آيندشون عروس-آرش

 گفت خنده با آرام و شد قرمز جا در فاطمه

 !خجالتي بابا!قيافشو-

 اومد در آرش صداي و آرام بازوي به کوبيد محکم سوگند

 فسقل نکن اذيت منو خانوم-آرش

 گفت تخسي با آرام.شدن هم محو و چشاش به زد زل عشق با سوگند

 نشين غرق رو چشا اييش-

 .شد بلند آرام ي خنده صداي که کردن نگاه ارام به حرص با و اومدن خودشون به سريع

... 

 حال

 بيرون به و شدم ولو ام صندلي روي..شدم سوارش و رسوندم ماشين به بلندخودمو هاي قدم با

 نشست کنارم و اومد ماشين سمت به سرعت به زند.شدم خيره

 راد خانوم سالم-زند
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 سالم-

 شد سوار بعد و شد نزديک رنگمون مشکي ماشين به احسان

 خانم ميان شما با هم آراد آقاي و ترنم خانم-احسان

 رفت هم توي سرعت به هام اخم

 آراد؟-

 باشه ماموريت توي هم ايشون گرفته تصميم صبح امروز احتشام اقاي اينکه مثل-احسان

 باشه ماموريت توي هم ايشون گرفته تصميم صبح امروز احتشام اقاي اينکه مثل-احسان

 چي؟ ديگه-

 عقب از ماشين2 و جلو از ماشين2 و ميان شما ماشين با هم آراد آقا و خانم ترنم-احسان

 ميکنن محافظتتون

 ديگه؟ ماشين يه توي برن اونا نميشه-

 نيستم اي کاره من خانم-احسان

 بري ميتوني-

 يدمد آرادو که کردم نگاه بيرون به.زد بيرون ماشين از سرعت به احسان.بيرون گمشو يعني اين

 هامو چشم و گذاشتم صندلي پشتي روي سرمو سريع.مياد ماشين سمت به داره که

 .شم روبرو باهاش نميخواستم.بستم

 شد شنيده آراد بم صداي دفعه اين و شد باز دوباره ماشين در

 هستم راد آراد سالم-آراد

 هستم زند خوشبختم،ارميا-زند

 ديگه؟ خوابي مثال-آراد

 شنيدم صداشو باز و ندادم جوابي

 !تخس-آراد
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 توپيدم و کردم باز هامو چشم حرص با و کنم تحمل نتونستم

 نيستم تخس من-

 گفت و خنديد

 ميميري ندي جواب اگه ضعفت نقطه شده ديدي؟اين-آراد

 حيف...حيف-

 کني کاري نميتوني حال هر در-آراد

 ديگه ميشيم تنها-

 ميگي راست آره-آراد

 آرااااااد-

 دلم؟ جوون-آراد

 مياد ترنم االن بگير خون خفه من جان-

 ميترسي؟ شمبليله اون از تو گاد ماي اه-آراد

 نکن توهين-

 هستي که هم پشتش-آراد

 نداره فايده تو با زدن حرف-

 شد سوار ترنم بار اين و زدم خواب به خودمو دوباره

 آراد سالم.هستم ترنم سالم-ترنم

 زلزله سالم-آراد

 هستم زند-زند

 کوچيکتون؟ اسم-ترنم

 گزيدم لبمو شدن منفجر از جلوگيري براي من و شد منفجر خنده از آراد
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 ارميا-زند

 چيه؟ خندت دليل بگي ميشه آراد.جان ارميا نايسي،خوشبختم اسم چه اوه-ترنم

 بخدا هيچي-آراد

 نميخنده دليل بدون عاقلي آدم هيچ-ترنم

 جوجو تو رواني.رواني من آره-آراد

 لدفا شو خفه-ترنم

 نميشي بزرگ وقت هيچ-آراد

 شوخي جرات وترنم من فقط و بود جدي خيلي خودش کار توي و داشت اي جدي ي چهره آراد

 ...و بود بزرگترم داداش آراد.داشتيم باهاشو

 رمقص منو فقط اون.بود خوب باهاش ترنم ولي بود آراد امروزمون وضعيت هاي دليل از يکي شايد

 .ميدونست

 چشم.بود برنزه کمي هم پوستش طوسي هاي چشم و ميزد طاليي به که داشت بوري موهاي آراد

 .ميزد طاليي به اون مال ولي بود بور من مثل هم موهاش و بود بابا بزرگ ي عمه مثل هاش

 گاهن چشمي زير.گرفت ديگه يکي جاشو و شد بلند ازکنارم زند کردم حس و کرد حرکت ماشين

 گذاشت شونش روي سرمو کردو حلقه کمرم دور هاشو دست آراد.نشسته جاش آراد ديدم و کردم

 يجاي ميدونستم اما شنيدم مي رو ها بچه بين زدن حرف صداي.بخوابم گرفتم تصميم هم من و

 ندارم بينشون

... 

 قبل سال5

 آررررش... ماماني اينجوريه؟وايي چرا جا اين جيـــغ-سوگند

 بلند سوگند صداي دوباره کمرش زير زد و کرد بلندش و رسوند بهش خودشو جهش يک با آرش

 شد
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 باال االن... مردم... واي ددم آي....مـــااااادر مردم ميکني؟آيي کار چي جيـــغ-سوگند

 عـــق.ميارم

 تعجق بغل تو و نزن زر پس باال بياي اينجا از آدم مث توني نمي که تو من، جون سوگند بمير-

 باش خوش

 بود؟ چي اومدن جنگل ايده اين اخه-سوگند

 بينيب رو ها ويال پشت باغ داري دوس گفتي جوون پونه به کرديو خودشيريني که خودته تقصير-

 هم تلمنجن سگ يه البته هست العاده فوق منظره يه برسيم که تپه باالي لدفا باش ساکت هم حاال

 هست

 چي راستي!!!مـــامـــان بريم؟؟؟؟واي بايد تپه اين باالي تا چـــي؟؟؟؟؟ما-سوگند

 اينجا اومدم کردم غلطي چه خدا گفتي؟سگ؟؟؟؟؟واي

 که شکاري سگ يه. سگ آره دومندش نميدي هدر انرژي پس باال ميبره تورو داره آرش اولندش-

 آزاده

 که شکاري سگ يه. سگ آره دومندش نميدي هدر انرژي پس باال ميبره تورو داره آرش اولندش-

 آزاده

 وهاتوميکشم،م انبر با ميکنم،ناخناتو دفنت زنده زنده!!!کشمت مي!اي ديوونه تو آرااااااااام-سوگند

 آوردي؟؟؟هـــان؟؟؟ منو چرا باالست اون سگ ميدونستي که تو...ميکنم ته از

 بميري الل بهتره پس حساسه جيغي جيغ هاي صدا انواع روي سگ اون سوگند-

 :گفت ناله با و خودش دهن تو کوبيد دست با

 مااامااان....الهي کردم؟؟؟بميرم شيريني خود کردم غلطي چه من خدااا-سوگند

 با و انداخت خنديد مي ريز ريز که آرش و بود شده گچ رنگ ترس از که سوگند به نگاهي آرام

 گفت شيطنت

 !اسکول بود سرکاري-آرام
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 حمله ارام سمت به شده گشاد هاي چشم با و آمد بيرون آرش بغل از جست يک با سوگند

 قيقهد پنج حدود.او سر پشت سوگند و دوييد تپه باالي سمت به ميزد قهقهه که حالي در آرام.کرد

 حکمم آرام و رسيدند تپه نوک به تا دويد مي دنبالش غرغر با سوگند و دوييد مي و خنديد مي آرام

 :تگف و رفت آنها نزديک خنده با آرش.افتاد رويش بود او سر پشت که سوگند و افتاد زمين روي

 باال رسيديم-آرش

 و بودند نشسته زمين روي3 هر بعد اي لحظه و خنده زير زدند و شدند خيره بهم ارام و سوگند

 .بودند مازندران سرسبز هاي جنگل ي منظره به خيره

... 

 زد داد ميگذاشت عقب صندوق در را ها خوراکي سبد که همانطور ترنم

 ســـحـــر-ترنم

 رساند او به را خودش جست يک با سحر

 جونم؟؟-سحر

 گفت و داد او به را سوييچش خسته ترنم

 کنم استراحت يکم حداقل دريا تا برون تو مياد خوابم من-ترنم

 کنه راهنماييم بشينه جلو آرام که بشين پشت اکي-سحر

 نيستي؟ بلد اونم بريم ميخوايم گوهرباران يه-ترنم

 جاده تسم بريم بايد هم بعد شهر بايدبريم اول دريا به رفتن براي روستاست اينجا خنگول-سحر

 راهه ساعت2اندازه دريا

 دانا شما کردم غلط اه-ترنم

 سال چند از بعد و ميدانست را ترنم رفتار دليل که سحر.انداخت ماشين در را خودش قهر با و

 در که اي سرخوشي با و نگفت ميشود،چيزي جني دارد خواب که زماني ترنم بود فهميده دوستي

 شدند سوار ارام و الهام او بعد و شد ماشين سوار بود ذاتش

 آرام-سحر
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 جونم؟-آرام

 کوش؟ سوگند-سحر

 گفت سريع بزندالهام حرفي تا کند باز را دهانش آرام اينکه از قبل

 رجايي شهيد سد بره ميخواست جانش آرش و مادرجانش با-الهام

 اونجا بريم هم ما خب-سحر

 چرته همين ميبيني آبو باال از ميري ديدنيه بيشتر سد.بهتره باران نه،گوهر-

 اونجا؟ ميرن دارن چي براي پس-سحر

 اقوام از يکي ي خونه برن بعد تفريح برن اول ميخوان-

 داره؟ سوگند به ربطي چه اينا خب-سحر

 ميکنه آشنا اقوام با فاطيو داره اونم گفته جون پوونه به سوگندو قضيه خنگول،آرش-

 الهام داري نيست؟؟؟اه،شانسو اميدي آرش به ديگه يعني-سحر

 داره لياقتشو سوگند ولي-الهام

 

 گفت شوک با. شد رگ به رگ گردنش که طوري برگشت الهام طرف به سرعت به آرام

 ...حاال تا که جـــان؟؟؟تو-

 ديوونه ميکردم شوخي-الهام

 آهان-

 بگو من به آدرسو توهم جوون وحشي کنيد گوش آهنگ زدن حرف جاي به-سحر

 .رفت خواب به لب بر لبخندي با سرخوش ترنم و دادند گوش اهنگ به آرامش با همه

 بيهوده دنياي اين از کابوس اين از کن رد منو

 بوده تو جاي کنارم هرکس کنم حس که اين از
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 پايان به رو صبرم که دوري اين از کن خالصم

 طوفانه يه نزديک که هستم ارامشي مثه

 بيزارم تکرار اين از تو از دور روزاي از من

 بيزارم ديوار از که بودم قفس تو اينقد من

 باشه بودنت حس که رويايي تو شم گم ميخوام

 باشه کردنت تماشا صرف من عمر تموم

 آواره دوشم رو که تنهايي همه اين منو

 بيزاره نبودت از من قلب باش من پيش

 بيهوده دنياي اين از کابوس اين از کن رد منو

 بوده تو جاي کنارم هرکس کنم حس که اين از

 پايان به رو صبرم که دوري اين از کن خالصم

 طوفانه يه نزديک که هستم ارامشي مثه

... 

 حال

 شلوار و کت.شدم خيره ظاهرم به پيروزي با و کردم خالي خودم روي رو قيمتم گرون عطر

 اي قهوه کرم صندل و کرم هاي طرح با اي قهوه روسري و کرم زيباي و جذب،شيک

 سانتي5پاشنه

 ليعا خودش بشم هم آماده حال اين با بودم تونسته اينکه..همين...لب برق فقط....که هم آرايشم

 ماموريتشون سياوش و مهسان،ندا بود داده خبر و بود زده زنگ احتشام رسيدنمون محض به.بود

 .ما پيش ميان شب و کردن تموم رو

 ادآر با خيلي صبح از.ديدم رو زند همه از اول.برداشتم قدم پذيرايي سمت به و زدم بيرون اتاق از

 .بود کرده متعجبم اين و بود شده صميمي
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 !ميشد دوست کسي با دير خيلي آراد آخه

 سرفه به و کرد گير گلوش توي ميداد قورت داشت که اي نوشيدني افتاد بهم چشمش تا آراد

 گشاد چشماش.ميکنم رعايت حجابمو که نميدونست و بود نديده زياد منو سال5 اين توي.افتاد

 منشستن از بعد.شدم ولو مبل اولين روي و رفتم بهش اي غره چشم.باز متر يه دهنش و بود شده

 گفت اي صميمي لحن با و اومد هستم جمع توي منم نميدونست که ترنم

 نمياد؟ سياوش چرا آراد-ترنم

 .زد مرموزي لبخند بود ديده منو تازه که اون و پوشوند صورتمو اخم

 مياد ديگه ساعت نيم گفت-آراد

 شده تنگ براش دلم عاليه-ترنم

 ولي تنشس من کنار خودموني خيلي ترنم.انداختم پايين سرمو من و کرد نگاه بهش تعجب با آراد

 .نکرد من به توجهي

 شينين؟ نمي ارمياخان-ترنم

 االن-ارميا

 کنارش آراد و شد ولو من روبروي مبل روي و

 کين؟ مهسان و ندا-ارميا

 گفتم ريختنش زهر از جلوگيري براي سريع خيلي من و نشست ترنم هاي لب روي لبخندي

 احتشامه پسر سياوشم و صميميش دوست مهسان و احتشامه دختر ندا-

 قاچاقن کار تو خانوادگي جالبه-ارميا

 !ميزني طعنه داداش-آراد

 چطور؟ نه-ارميا

 وگفت انداخت من به پرشيطنتي نگاه آراد

 آرامه دوست ترنم و برداريم خواهر آرام و من-آراد
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 !!!شد جالب-ارميا

 هاش غره چشم عاشق.شد پهن و نشست لبم روي لبخندي من که رفت بهش اي غره چشم آراد

 .مينداخت مامان ياد شدت به منو و بودم

 بيرون؟؟ بريم امشب موافقين-ارميا

 .شد گشادتر و ترشد پررنگ لبم روي لبخند

 سرده نه-ترنم

 بريم خريدم پايم داداش،من. بريم بپوش گرم داره؟لباس ربطي چه-آراد

 باشه-ارميا

 کنم خريد بايد ميام منم پس-ترنم

 کنم خريد بايد ميام منم پس-ترنم

 خانوم؟ آرام چي شما-ارميا

 گفتم مهربون و نکنم بدخلقي گرفتم تصميم

 گذرم نمي خريد از بگذرم هرچي از من ميدونه آراد-

 دهرسي کردنم شاد يعني هدفش به باالخره ميکنه فکر کردم حس و نشست آراد لب روي لبخند

 ..دريغ ولي

 نگاه ولي شدن بلند همه شدم بلند جام از سريع پريدو رنگم اومد که ورودي در شدن باز صداي

 فراموش دادمو که گافي کردم سعي و در سمت رفتم بهش توجه بي.بود مشکوک بهم ارميا

 موقع که داشت مانندي خط و نازک ابروي.داشت اي برنزه پوست ندا.شد وارد ندا همه از اول.کنم

 خيلي.عملي بينيش و بود خاکستري هاش چشم.بود پر اندامش.ميکرد ترسناکش کردن اخم

 که سالمي ادامه به و داد فشار محکم دستمو رسيد که من به داد دست همه به و زد لبخند مصنوعي

 .شد وارد مهسان اون بعد.کرد اضافه«عزيز دوست»گفت همه به
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 بل و عملي طوسي،بيني هاي سفيد،چشم شده،پوست هاياليت موهاي.داشت خوبي چهره مهسان

 نفر.شد ترنم با صحبت مشغول و کرد سالم همه به.بود عالي اخالقش ندا به نسبت.صورتي هاي

 .افتاد بدنم به اي رعشه شد وارد که بعدي

 .....ذاتش ولي بود هيکلي.بود جذاب.بود خوشگل سياوش

 هشد رنگ کم سبز دفعه اين و بود رنگ يه دفعه هر که غريبي عجيب رنگي هاي بور،چشم موهاي

 خوشش ازش آدم که داشت اي جدي حالت صورتش اي قلوه هاي لب و استخوني بيني.بود

 با.ودب خوب چهرش درکل ولي داشت زشتي حالت که بود بينيش صورتش ضعف تنها شايد.ميومد

 زل هام چشم به حرص با و داد فشار محکم دستمو رسيد که من به و داد دست و کرد سالم همه

 .کشيد کنار دستم کردن ول از بعد و زد پورخند ترس ديدن با اون و دوييد هام چشم به ترس.زد

 هم ترنم.شدن قبلي ماموريت ي درباره زدن حرف مشغول ها مرد و نشستيم ها مبل روي همه

 :گفت همه روبه و شد بلند ازجاش آروم ندا.شد مهسان با صحبت مشغول

 !کنم استراحت ميرم خستم من-ندا

... 

 قبل سال5

 داشت خوبي خيلي صداي.خوند همراش و کرد زدن به شروع و کرد جا جابه پاش روي گيتارو ترنم

 بود فرستاده..و پيانو و گيتار کالس اونو بچگي از مادرش و

 هماهنگه من با دلت-ترنم

 چشمامه تو تو نگاه

 ميرقصه من با تنت

 ميخوامه که حسي همون

 باش شب مثل دنيا اين تو

 نيست پناهي آغوشت جز

 دارم من که حالي اين با
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 نيست جايي ديگه اينجا جز

 ميمونم تو با اينجاها من

 خوبه هوا که همينجا

 ميگيره سينه تو نفس

 ميکوبه تو واسه دلم

 :خوندن صدا يک همه

 شم عاقل وقتشه ديوونم يه من-

 شم عاشق بده حق خوبي ته تو

 شي پيدا تو که تا گشتم عمرمو

 باشي ميخوام فقط نميفهم هيچي

 هماهنگه من با دلت

 چشمامه تو تو نگاه

 ميرقصه من با تنت

 ميخوامه که حسي همون

 باش شب مثل دنيا اين تو

 نيست پناهي آغوشت جز

 دارم من که حالي اين با

 نيست جايي ديگه اينجا جز

 ميمونم تو با اينجاها من

 خوبه هوا که هميجنا

 ميگيره سينه تو نفس
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 ميکوبه تو واسه دلم

 زدن به شروع ماهرانه و سريع خيلي و گذاشت خودش پاهاي روي و گرفت ترنم از سحرگيتارو

 :کرد

 زود به زود چه ببين خودتو آينه توي -سحر

 کنه پيرت سراغت اومد غصه جووني توي

 غبارغم جووني اوج تو که نذار

 کنه گيرت زمين پيرو يهو دلت رو بشينه

 نيست تنها او ديگه نباش منتظرش

 نمياد اون باشي تنها اگه عمرت آخر تا

 ميره ميذاره روزي يه گفت مي خودش

 ياد از بره مي هاتو خاطره روز يه ميگفت خودش

 من ي ساده دل من دل آخه

 ديوار روي عکس به بموني خيره ميخواي تاکي

 من ي ديوونه دل من دل آخه

 آزگار عمر يه بعد گذاشت تنهات اونم ديدي

 من ي ديوونه دل من دل آخه

 ديوار روي عکس به بموني خيره ميخواي تاکي

 رفت گذاشت تنهات اونم رفت اونم ديدي

 پيشت خاطره عمر يه و کسي بي و موندي تو

 نمياد پيشت ديگه نمياد ديگه

 روبروت عکس قاب يه جز به برات موند اوچي از
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 من ي ديوونه دل من دل آخه

 ديوار روي عکس به بموني خيره ميخواي تاکي

 بسوزي پاش به بشيني ميخواي کي تا

 نگي هيچي نخواستم بسازي غم با نخواستم بدوزي در به چشم بشيني ميخواي کي تا

 .بزنند دست براش خنده با همه شد باعث که شد خم بقيه براي کمر تا نمايشي

 .کردند بازي آب و رقصيدند و خوندند صبح نزديکاي تا و بود خوبي شب

... 

 حال

 و تنيس خسته اصال ندا ميدونستم رفتم ها اتاق سمت به آروم و شدم بلند جام از دقيقه2 از بعد

 نزديک دستش که ديدم اونو و شد اتاقم وارد.کنه چک وسايلمونو و کنه سرکشي ميخواد فقط

 گاوصندوقمه

 گفتم و زدم پررنگي پوزخند

 گرفتي؟ اجازه...ميکني؟؟جالبه استراحت من اتاق توي-

 گفت طلبکار و برگشت هميشگيش جلد به ثانيه چند بعد ولي خورد جا اول

 بزرگم احتشام دختر من ندارم اجازه به نيازي من-ندا

 بزني؟اين داشتي زري چه نداشتي اينو اگه نميدونم نکش من رخ به احتشام با نسبتتو اين اينقدر-

 منه اتاق ميکني فضولي توش داري و توشي که شده خراب

 ميکنم استراحت بخواد دلم جا هر من نيست مهم برام-ندا

 اونوقت من صندوق گاو با آهان-

 کنم استراحت توش تا بده اتاق يه بهم.ميگي چي فهمم نمي-ندا

 ميام منم بيرون برو باشه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | شد خواهد شيرين هم تقاص تو با رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 بيرون اتاق از.نميشد ولي کنم خفش ميخواست دلم.بيرون زد اتاق از و رفت برام غره چشم يه

 مهمان اتاق توي فرستادم رو ندا بعد و کردم قفل درو و رفتم

 از بعد.رفتم باهاشون هم من و شام براي رفتن همه من با همزمان که پذيرايي توي رفتم بعد و

 دمش اتاقم وارد.کردن استقبال ازش مهسان و سياوش و کرد مطرح پيشنهادشو دوباره ارميا شام

 .پوشيدم لباس سريع خيلي و

 نفشب کفش و مشکي مشکي،شال اي لوله جين زانو،شلوار باالي وجب يه تا تيره بنفش مانتوي

 تيره بنفش کيف و سانتي51پاشنه تيره

 سوار آراد و ارميا،من.بود منتظرم آراد.رفتم بيرون اتاق از و زدم لب برق فقط باز هم آرايش براي

 .نهک استراحت ميخواست کال که هم ندا.شدن ماشين يه سوار وسياوش ترنم،مهسان و ماشين يه

 آراد؟ ميريم کجا-

 اونجا ميريم توشه هم بزرگ بازار يه که ميشناسم هوا و آب خوش جاي يه من-ارميا

 آرادي؟؟ تو که دهنش توي بکوبم ميخواستم

 

 آرادي؟؟ تو که دهنش توي بکوبم ميخواستم

 ...خوبه-

 ميرسيدن ديگه روز5 که هايي دختر مورد در بار اين شدن زدن حرف مشغول ارميا و اراد بازم

 .جنوب

 آرشام پيش بري بايد فردا آرام-آراد

 نمياد بدم سياوش از مياد بدم بدعنق مرتيکه اون از که اينقدر اَيي-

 محبتي پر لبخند.نيستم گذشته آرام من اينکه و نبود ارميا به حواسم اصال.دهنم توي کوبيدم محکم

 :گفت و نشست آراد لب روي

 واقعا؟-آراد

 خوبيه مورد واقعا سياوش مقابل در اون ميکنم فکر که حاال.نه هم واقعا خب-
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 نظر؟ چه از-آراد

 چي؟-

 خوبيه؟ مورد-آراد

 .دارم آينده منم باالخره ديگه خب-

 گفت شيطنت با و خنديد آراد

 !چي يعني آينده ميگم بهت.ديگه خونه برميگرديم-آراد

 از حاال و بودم شاد کوپنم از بيشتر امشب.بودم شده دپرس دوباره نداشتم اينده من ميگفت راست

 جمع از اين و ميشد رد چشمام جلوي از همينطور نحس شب اون اتفاقات.بود اومده در دماغم

 .بود معلوم صورتم شدن

 آرام؟-آراد

 هوم؟-

 خوبي؟-آراد

 آره-

 کن نگاه منو-آراد

 اگه امطمئن جلو اون بودمو ماشين پشت من.بود نگراني از پر.شدم خيره هاش چشم به آينه توي از

 و يزدمم لبخند زياد روزا اين.زدم بهش مهربوني لبخند.ميداد فشارم و ميکرد بغلم محکم بود پشت

 .بود طبيعي غير اين

 کارس؟ چي آرشام-ارميا

 داره تاثير تو آينده تو بشر اين باالخره بگو تو آرام-آراد

 رفتم بهش اي غره چشم

 مرزه از دخترا کردن رد مسئول آرشام راستش!داشت ربط چقدر-

 ميکنه؟ جمع رو دخترا ترنم-ارميا
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 ميپرسين؟ سوال اينقدر که نديدين آموزش گروه به اومدن از قبل شما مگه-

 ميره يادم مطلب همه اين خب-ارميا

 ....هم من ميکنن رد ديگه سري يه و آرشام ميکنه جذب رو دخترا ترنم-

 رسيديم-آراد

 قاچاق به چه و من.داشتم شرم گفتنش از خودمم.چيکارم بگم نذاشت که بودم ممنون آراد از

 بدن؟ اعضاي

 بي.خريد براي رفتيم مهسان همراه به و بودم ترنم کنار قرعه به باز اين و شديم پياده ماشين از

 کخش جام سر تونيک يه ديدن با.ميگفتن بهم چيزي ترنم و مهسان گاهي و رفتيم مي راه حرف

 هم جنسش.چيه جنسش ببينم تا زدم دست بهش.آهو هاي چشم رنگ به آبي تونيک يه.شدم

 وتونيک معطلي بي.بود شده تنگ براش بدم؟دلم بهش ميتونستم چطور کردم بغض.بود خوب

 !بودم نکرده خريد آهو و مامان،افسون براي کم سال5 اين توي کردم حساب و خريدم

 براي رنگي روسري يه و افسون براي خريدم خوشگل و شيک ولي بلند تيره سبز مانتوي يه

 ورتص ديدن با برگشتم سرعت به.شد حلقه کمرم دور دستي.بودم کرده بغض اختيار بي.مامان

 روي گذاشتم سرمو.قطره يه هميشه مثل.ريخت اشک قطره يه و شکست بغضم آراد ناراحت

 :گفت گرفته صدايي با بود زده بيرون شال از که موهام به زدن بوسه از بعد اون و سينش

 منه تقصير همش-آراد

 شدم جدا ازش

 بود من احتياطي بي تقصير-

 نِـ اگه نبود اين قيافم اگه منه تقصير-آراد

 پس؟ کجايي اراد-ارميا

 هک بود هاش چشم توي چيزي يه.خورد گره سياوش مغرور نگاه به من نگاه و موند نصفه حرفش

 .....قبال که مني براي و بود حريص واقعا اون.هميشه مثل.ترسوند مي منو

 ...اومدم-آراد
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... 

 قبل سال5

 :گفت ذوق با و بست نقش لبش روي گشادي لبخند

 همرامه؟ چي گفتين اگه-سحر

 !حتماafm2آرمين هاي اهنگ-الهام

 نه!گمشو-سحر

 ؟؟ فيلم-سوگند

 .شدي نزديک-سحر

 ؟؟؟ ويديو موزيک-آرام

 همراهمه سريال ها شما خنگين چقدر اه-سحر

 گفت شوق با و پريد جا از ترنم

 چي؟-ترنم

 خورديم!عقب برو هُش-سحر

 همراته چي بنال اي خوشمزه خيلي نکه-ترنم

 اي کره سريال-سحر

 را چيزي هر انتظار.شد قرمز خشم از ترنم صورت و خنده زير زد آرام و شد ولو سوگند روي الهام

 :اين از غير داشتند

 نفهم؟؟ داره ذوق اين!واقعا سرت تو خاک-ترنم

 ..زيباييه تو آخه-سحر

 :گفتند باداد و پريدند شدت به سوگند و الهام

 !!!!ايـــول-الهام و سوگند
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 هس؟ چي حاال-

 نميدوني؟-سحر

 :گفت متعجب ارام و گفت داد با را اين سحر

 نه-

 رهب ميخواد داداشش. راحبست که گومينام اسم به دختره يه داستان.پوکت مخ اون تو خاک-سحر

 اطرخ به وميگه ميده خبر گومينام به مياد مرده يه و ميکنه تصادف ولي موسيقي گروه يه توي

 گومينامم.قلوئن دو داداشش و گومينام اخه.برگرده اون تا گروه اون توي برو روياش و برادرت

 گروه اون توي ميره ميکنه پسرا شبيه خودشو

 !چرت چه...ديگه بسته اه اه اه-

 ببينيش بايد...نيست چرت هم اصال-الهام

 !عمرا-

 را او زور به ها بچه آخر در که سريال قسمت7 ديدن اجبار به عصر يک با بود مساوي عمرا اين و

 ....ببيند هارا قسمت بقيه شب فردا که گرفتند کتبي تعهد ازش قبلش البته کردند ول

... 

 کن حال دستو هنر-آرش

 بلدن همه کردنو درست کباب بابا برو-

 بلدن؟؟؟ همه-آرش

 آره خب-

 کن درست بيا پس-آرش

 ادزي منم خب و بهتره کني درست تو ميبينم ميکنم که فکرم همچين... شد عوض نظرم....خب-

 نيستم وارد

 ميدي؟ شعار چرا ميشي ضايع ميدوني که تو آخه خب-آرش
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 کني ضايعم ميتوني موزمار توي زهرمار،فقط-

 بزن سيخ رو ها گوجه موزمار اين کمک بيا بپر خب-آرش

 بگو جوونت سوگند اون آررررش،به-

 ميزنه قدم خانوم الهام با داره سوگند-آرش

 سرش فرق توي بخوره زدنش قدم-

 بزن حرف درست من خانوم مورد در....اوي-آرش

 چلين و خل دوتون هر کرده جور خوب رو تخته درو خدا که الحق-

 با سحر.کرد فرار و پريد جا از کوتاهي جيغ با آرام و رساند آرام به را خودش جست يک با آرش

 اب داشت که ترنم به رو اشاره با و شد ها گوجه کردن ريز مشغول و داد تکان برايش سري تاسف

 :گفت ميداد گوش اهنگ هنذفري

 اينجا بيا-سحر

 دراز کامل و کرد ولو بود نشسته آن روي سحر که حصيري روي را خودش و شد بلند جا از ترنم

 گفت طلبکار و آورد در گوشش از را اش هنذفري.کشيد

 ؟؟چته؟؟ هان-ترنم

 بدم آمارتو جوون فرشته به برم!ها شدي دهن عقرب،بد زهر-سحر

 بگو بهش ميتوني حاال...پاريس بردن تشريف خانوم فرشته-ترنم

 نفله هست که تلفن-سحر

 اسکول کرده عوض خطشو-ترنم

 بحرفيم بيا ولش... ميگيا راست اِوا-سحر

 مثال؟ ميکنيم کار چي داريم االن-ترنم

 

 کنيم غيبت....حرف اون نه-سحر
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 خله الهام اول نفر شديد ام پايه جوونم اي-ترنم

 کنيم؟؟ غيبت موردش در که داره چي اِلي-سحر

 زده بهم رهام با ديگه، ديگه-ترنم

 واقعا؟؟چرا؟؟-سحر

 بهش داده بد پيشنهاد هيچي،مرتيکه-ترنم

 مگه؟ ميشد چي ميکرد قبول خب-سحر

 !!!!ســـحـــر-ترنم

 بابا کردم شوخي-سحر

 ...بود نچسب همچين نميومد خوشم رهام از اول همون از من-ترنم

 بود خوب هيکلش-سحر

 اتذ اون آخرم نداشت مثقالم يه اون که مهمه اخالق..کنه زندگي هيکلش با ميخواست مگه-ترنم

 داد نشون کثيفشو

 خبر؟ چه امين از-سحر

 ميرسونه سالم خوبه-ترنم

 ....شدم عاشقش وايييي...شده تنگ براش دلم-سحر

 داره زن خودش من داداش گمشو-ترنم

 کنه ازدواج بايد بچم با نکنه ازدواج منم با سالشه7تازه اون بروبابا-سحر

 نشه زياد سنيشون اختالف که شوهر دنبال برو پس-ترنم

 شوهر من مامانـــي واي.....شوهر کمبود همون يا هميشگي بحث به رسيديم گفتي آي-سحر

 موال به ترشم مي دارم.... ميخوام

 نديدت شوهر سر تو خاک-ترنم
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 که کنم عوض باالشو مدل روز به روز که نيستم جناب مث-سحر

 نداري تو که ميخواد قيافه چيزا اين-ترنم

 ترم خوشگل من ميگن هم همه و رنگه هم چشامون خوبه حاال-سحر

 ....ترم خوشگل من ميگن همه وگرنه نکنن ناراحتت ميخواستن تو با کردن غلط همه-ترنم

 گفت و نشست کنارشان خنده با آرام

 شده؟ چي باز-

 تره؟ خوشگل من از ميگه خانوم-ترنم

 منه زيبايي از تعريف جا همه...ميگم؟؟؟وا دروغ-سحر

 ترم خوشگل دوتون هر از من بگم بايد سقفا به اعتماد-

 .خنديد بلند صداي با او و رفتند سمتش به جيغ با دو هر

... 

 حال

 دورم و بود باز موهام.بودم نشسته تخت روي پنجره کنار و بود تنم مشکي شلوارک و تاپ

 خالي سال چند بعد خواستم مي.کردمplay قلمو و کاغذ آهنگ و پخش دستگاه سمت رفتم.پخش

 و ندا،سياوش.بود خوب شدن خالي براي نبود خونه توي هيچکس که صبح اين نظرم به و شم

 .دخترا کاراي دنبال وآراد ارميا و روي پياده بود رفته ترنم.تهران بودن رفته مهسان

 :همراهي به کردم شروع من و شد شروع آهنگ

 و خاک رو بشينو بياد بارونم وقتشه هم دور نشستيم باز خيال و فکر عالمه يه قلم و کاغذ و من -

 اليخ من پيش اينجا تو جاي ديگه که کنه کاري خدا شايد کهنم شي دنياي کن جاري تنتو عطر

 ايحرف همه نشه کور و سوت و تاريک برگشتنمون راه نشه تکراري ديگه ما جدايي ي قصه نشه

 نشه دور راه ي نامه دلم

 :لرزيد دو هر صدام هم تنم هم.لرزيد و شد بلند صدام
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 متگ کجا ازم ميگيري عشقتو رو تو دارم کم که حاال ازم دلگيري ولي تو توئم دلتنگ اينجا من-

 قلم نه کاغذه نه من نه نميدونيم جوابشو ازم شده دور چرا قلبت و کردم

 ميکردم فکر من و ميومد هم سر پشت همينطور اشک هاي قطره و بستم چشمامو.کردم سکوت

 .ميکنن خالي عمرمو ساالي تمام ي عقده دارن شايد

 رسهب شايد که تا ميبازم تو به دوباره قلبمو قافيه هر پشت ميسازم ترانه صدام و تار با تو از-

 دلتنگم بفهمي صدام توي غم از آهنگم بگوشت

 ويت که بغضي و لرزش با.بود اشک از خيس صورتم عمرم توي بار اولين براي و لرزيد مي صدام

 :دادم ادامه بود صدام

 متگ کجا ازم ميگيري عشقتو رو تو دارم کم که حاال ازم دلگيري ولي تو توئم دلتنگ اينجا من-

 قلم نه کاغذه نه من نه نميدونيم جوابشو ازم شده دور چرا قلبت و کردم

 که داغونم ي چهره ديدن بخاطر شايد.شد خشک چارچوب توي.شد وارد ترنم و شد باز اتاق در

 :دادم ادامه لرزوني صداي با بودمش نديده خودم

 متگ کجا ازم ميگيري عشقتو رو تو دارم کم که حاال ازم دلگيري ولي تو توئم دلتنگ اينجا من -

 قلم نه کاغذه نه من نه نميدونيم جوابشو ازم شده دور چرا قلبت و کردم

 ولو تخت روي خودمو ميزدم زار که حالي در بعد و گفتم مانند ناله تقريبا «قلم نه کاغذ نه من نه»

 آهنگ.ايستاد اون و شد پلي اول از دوباره آهنگ.ميومد هاش قدم صداي.بستم هامو چشم و کردم

 حال تو.شده نزديک فهميدم هاش قدم صداي از.سمتم اومد و کرد قطعش بعد و شد پخش اخر تا

 ينهس توي سرمو.شد حلقه کمرش دور دستم و شکستم دفعه اين.کرد بغلم محکم که بودم خودم

 .کرد نوازش پشتمو محکم اون و بردم فرو اش

 جوون؟ وحشي ميکني گريه چرا-ترنم

 گفتم و زدم تلخي لبخند.بود اشک از خيس صورتش.کردم نگاش و کردم بلند سرمو

 ديگه ببخشيم ميخوام بفهم حد چه تا کشي اسکول،منت-

 گفت و خنديد
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 مدل وگرنه گرفتي قيافه اومدي که بود خرت خود تقصير بودم دوست باهات من خدا خر آخه-ترنم

 کنم آشتي باهات ميخواستم و بود شده تنگ برات

 !ميدونه خدا سرکردم شماچطور بدون مدت اين-

 نيستم؟؟؟ ادم من چي؟مگه من-ترنم

 نچ-

 گاووو شععععور بي-ترنم

 !اي فرشته تو-

 گفت و شد باز بناگوش تا نيشش

 ميگيا راست-ترنم

 کن سجده حاال-

 هان؟؟؟-ترنم

 کن سجده-

 کشيد بلندي جيغ و کرد نگاهم خشم از شده گرد هاي چشم با

 کشمت مي آرام-ترنم

 با ودب دمپايي دستش توي.بيرون زد اتاق از سريع.بيرون دوييدم و اومدم بيرون بغلش از سريع

 ميکشيد جيغ سرم پشت اونم.کردم دوييدن به شروع وحشت

 جلو يک کنم حاليت تا وايسا کثافت؟؟؟مَردي ميندازي دست منو!!!شـــعـــور بي ميکشمت-ترنم

 ايستاده؟ روت

 سرمي پشت تو بعدشم!!!!بايستم عمرا زنم-

 کشتما مي نکن بدترش آرااااااااام-ترنم

 بزن حرف بعد شمبليله بگيريم ميتوني ببين اول تو-

 !!!!مـــيـــکـــشــمـــت آرام ميکشمت-ترنم
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 ونخودم هواي و حال تو. دوييديم مي ها کاناپه دور. شد بيشتر سرعتم و ترسيدم جيغش شدت از

 وارد آراد همه از اول.در روبه من و بود در به پشت ترنم.شدم خشک من و شد باز هال در که بوديم

 و بود صورتم و سر تو و بود ريخته بهم من موهاي آخه.شد خشک وضعيت اون در ديدنمون وبا شد

 جيغ هي با شد وارد که ارميا يا بعدي نفر کنه پرت دمپاييو ميخواست و بود شده خم کمر تا ترنم

 لبخند آراد و شد زمين پخش خنده از ترنم و کردم خوابم اتاق سمت دوييدن به شروع بنفش

 .نشست لبش روي مهربوني

... 

 قبل سال5

 رفت سر حوصلم اه-سوگند

 نره سر کن کم شعلشو-ترنم

 جونت آرش پيش برو-سحر

 کنم استراحت نميتونم اعصابي رو...ميگه راس-

 !شمال مياري برميداري منو ميکني غلط نيستي بلد بودن ميزبان تو آرام اه-سوگند

 نياي ميخواستي-

 بدعنق توي پيش ميومدم عمرا وگرنه اومدم آرش بخاطر فقط شاهده خدا-سوگند

 زد داد و کرد و پرت بودو دستش توي که رماني عصبي آرام

 ببرتت خودش دل ور بپر اومدي جونت آرش بخاطر که حاال..نميومدي که بهتر همون!درک به-

 نيک پيک

 زد داد رفتن از قبل و شد بلند جاش از عصبي سوگند

 !که واقعا-فاطمه

 ترنمو صداي که کنه تمرکز کرد سعي و گذاشت سرش روي دستشو کالفه.زد بيرون اتاق از و

 :شنيد

 آرام بود بد برخوردت-ترنم
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 گفت خشم با

 بود؟ خوب شما برخورد-

 :گفت جناب به حق سحر

 نزديم داد سرش ما حداقل-سحر

 کرد توهين بدبخت منِ به نکرد توهين که شما به!ديگه اره-

 نزد بديم حرف نکرد توهين اون خودته تقصير ميدوني خودت آرام-الهام

 پيش برين هم شما...تره باريک مو از من گردن نکه من گردن بندازين چيو همه ميخواين فقط-

 !!نيستما خوبي ميزبان من..اون

 .زد بيرون اتاق از و شد بلند جاش از عصبانيت با و

 دمق مشغول باغ توي و زد بيرون توجه بي!صحبت غرق و بودند نشسته تراس روي سوگند و آرش

 چه به...)ها خروس و مرغ به شد خيره و نشست باغچه کنار و رفت جاده پايين سمت به.شد زدن

 الهامو اومدن پايين که بود غرق خودش توي اينقدر...بود غرق خودش افکار توي(زده؟؟ زل جاييم

 خيلي بعد و کرد نگاه الهام به ترس با و پريد جا از.گذاشت آرام شونه روي دستشو الهام.نديد

 داد تغيير نگاهشو مسير سريع

 باال؟ نمياي-الهام

 نچ-

 ناراحتي؟ دستم از-الهام

 نچ-

 دوستي؟ باهام-الهام

 نچ-

 ناراحتي؟ فاطمه دست از-الهام

 نچ-
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 روي؟ پياده بريم مياي-الهام

 نچ-

 !!!نچ و حناق اه...نچ نچ نچ ميگه هي...کشي منت اومدم نميفهمه نفهم ي دختره!نچ زهرمارو-الهام

 ميکنم؟ ناز دارم فهمي نمي خرت خود-

 خنده زير زدن بعد و کردن نگاه بهم ساکت دو هر

 نمياي؟-الهام

 کجا؟-

 روي؟ پياده-الهام

 هس؟ سوگندم-

 پس نه-الهام

 نميام پس-

 بدو...بريم شو بلند...شديا پررو بهت دادم رو!کوفت-الهام

 ميکنه بارونم فحش ببينه منو االن...نميام-

 کرده فراموش کل به االن ميشناسي سوگندو که تو-الهام

 گفت حوصلگي بي با و انداخت باال شونه

 بريم پس-

 !خوب دختر شدي حاال آفرين-الهام

 بريم؟ خوايم مي کجا حاال-

 ويالس کنار که مارپيچه جاده اون-الهام

 شود؟؟؟ چه!!!!جووونـــم اي-

... 
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 حال

 سانتي5پاشنه مشکي کفش و طوسي مشکي،شال جين شيک،شلوار ولي کوتاه طوسي مانتوي

 هم رو ريمل و صورتي،رژگونه رژ.بودم روح بي زيادي.فرستادم آينه توي خودم به نگاهي.پوشيدم

 تخت روي از شيکمو طوسي مشکي کيف.زدم چشمک خودم به دفعه اين و کردم تيپم اضافه

 از. .آموزش براي اينجا ميومدن بايد بياره رو ها دختر تا تهران بود رفته روز دو براي آراد. برداشتم

 .بود تلفن با صحبت مشغول ترنم.زدم بيرون اتاق

 راحت خيالت نميشنوه کسي.مواظبم ميگم...فهمه نمي چيزي کسي باش مطمئن-ترنم

 کنم گوش کردم سعي و سمتش رفتم تعجب با

 ميرسن؟ کي ها دختر...خوبه-دوم طرف

 کنه هماهنگ بره ارام امروز قراره ديگه ي هفته گمونم به-ترنم

 آرشام؟ پيش-دوم طرف

 برسونم سالم گفت ارميا راستي.. آره-ترنم

 بگو شبه..خطرناکه و ميشه کنترل تلفنش بزنه زنگ نميتونه ماه يک تا!باشه سالمت-دوم طرف

 شه صميمي آراد با کنه سعي و باشه مواظب

 چي؟ براي-ترنم

 ديگه گرفتن اطالعات براي خنگي؟؟خب به زدي ترنم؟خودتو-دوم طرف

 نميکنه اي ديگه کار هيچ ميپرسه سوال فقط اون اما-ترنم

 ..کنه کسب اطالعات راحت تا ميکنه رفتار خنگ هاي ادم مثل داره اون-دوم طرف

 باهوشه خيلي آرام.کرده مشکوک آرامو مخصوصا و آراد اين اما-ترنم

 ماداعت بايد..کنه رفتار اداره توي و هميشه مثل بايد...ببره بين از رو ها شک بگو بهش-دوم طرف

 کنه کسب رو ميگي که باهوشي آرام آرادو

 نداره اعتماد هم من به آرام.نداره امکان-ترنم
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 چطور بلده اون!همينطور هم ارميا..شو نزديک بهش نبوده؟پس تو دوست آرام مگه-دوم طرف

 کنه جلب اعتماد

 ...سَر نبره بويي کسي اميدوارم...باشه-ترنم

 جاش رس ديدنم با و سمتم برگشت شده گشاد هاي چشم با.بستمش و گرفتم دستش از رو تلفن

 کشيدم وداد کردم غليظي اخم.شد محو سريع خيلي و اومد لبم روي لبخند.شد خشک

 يم ديگه نفر يه من جاي به کني؟؟؟اگه کمک ميخواي اينطوري...زرنگي؟؟؟؟آره خيلي کردي فکر-

 ههم به ميزني گند....ميکني خرابش داري راحت خيلي تو و خطره در سحر و الهام چي؟جون شنيد

 رتراپو با...کني خرابش جوري اين تو که نکشيدم عذاب سال همه اين...نيست خيالت عين چيزو

 ...پُـلـ مشت يه به دادن

 کن بس-ارميا

 بود مغرور و سرد هميشه برخالف صورتش.سمتش برگشتم عصبانيت با

 ميدي مون لو تر بد زدنت داد با-ارميا

 دادم جواب خونسرد ولي خوردم جا صداش توي جديت از

 بدم؟ لوتون نميخوام گفته کي-

 .شد عوض زود چقدر کردم فکر من و نشست لبش روي آميزي تمسخر پوزخند

 داره ارزش برات الهام و سحر جون ميدونم من که اونجايي تا-ارميا

 :اما بکشم ترنمو ميخواست دلم...کشيدم هم توي هامو اخم

 جون بکنم اقدامي من اينکه از قبل(ترنم به اشاره با)شخص اين وجود با بدون اما...درسته-

 ...ميشه فدا دارن ارزش برام که کسايي

 :کردم اضافه خشم با و

 ...ميکشمتون من بکشتتون احتشام اينکه از قبل چون نيفته اتقاقي چنين اميدوارم-

 :گفتم پوزخند با و ترنم سمت برگشتم
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 دارم تجربه خيلي کار اين توي که ميدوني-

 سرم.ديوار به چسبوندم و گرفت دستمو که شم رد ارميا کنار از خواستم. شدم رد کنارش از و

 .کردم غليظ اخممو و کشيدم هم توي صورتمو.ديوار به خورد محکم

 کني همکاري باهامون بايد...فهميدي جمله تا چند حد در فقط البته رو قضيه که حاال-ارميا

 :گفتم تخسي با

 نباشي نداشته باهام کاري شما که زماني تا البته ندارم باهاتون کاري.خودمه کار توي سرم من-

 :گفتم و شدم خيره ترنم خيس هاي چشم به شونش کنار از

 نميشم نزديکتونم حتي ديگه که باشيد مطمئن-

 

 گفت و کرد ولم ارميا.چکيد چشماش از اشک قطره يه و زد آتيشش لبم روي پوزخند

 ...اميدوارم-ارميا

... 

 قبل سال5

 دقيقا؟؟ بود کي با روي پياده پيشنهاد-ترنم

 بنده-سحر

 هک جادم اين رفتم راه بس از شکست پام!!!دقيانوسيت هاي ايده اين با کردي غلط شما-ترنم

 نداره تمومي

 شکست کمرم واال-الهام

 ببينين وجنگلو بگيرين اللموني بايد اومدين که حاال... نياين ميخواستين-سوگند

 همينه کرديم روي پياده به شروع که پيش ساعت3 از منظره اين جان سوگند-ترنم

 خنگا بذارين آهنگ خب-سحر
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 ميزارم کن صبر نرسيد خودم ذهن به چرا واي-الهام

 نظرش مورد آهنگ دنبال به سرعت به و درآورد را اش گوشي و کرد فرو جيبش در را دستش

 .گشت

 گفت يواش و رفت آرام طرف به سريع ديد مناسب را فرصت که سحر

 !!خواهر؟دَمَغي شده چي-سحر

 هيچي-

 گرفتي؟ اللموني اينطوري هيچي بخاطر-سحر

 کن گوشت ي آويزه اينو نميده فحش بده دلداري ميخواد آدم جان غروب-

 چته؟ بگو همينه مدلم من اه-سحر

 گفت و برگشت طرفش به کالفگي با آرام

 !همين...خستم...فقط...فقط!سحر نيست چيزيم-

 باشه همين فقط اميدوارم-سحر

 .شد تمام بحث و شد بلند آهنگ صداي

 :شد بلند الهام ي زده هيجان صداي و شد قطع آهنگ

 ...رو اونجا-الهام

 وکهمتر ي کلبه يک...شد گرد چشمشان روبرويشان صحنه ديدن با و کردند بلند را سرشان همه

 راه آخر در هم آن

 چيه؟ توش يعني اينجارو وايي-سحر

 ديگه ميبينيم تو ميپرسي؟ميريم سواله اينم-ترنم

 باشه توش چيزي حيووني شايد نه-الهام

 ببينم توشو بايد من!درک به اه-ترنم
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 ميام منم-سحر

 نَـــ....ها بچه نه-

 دش بسته سرشان پشت در و شدند کلبه وارد سحر و ترنم شود تمام آرام ي جمله اينکه از قبل

 !!!کمک خدايا!!!!ابوالفضل يا-سوگند

 ايصد.بودند سکته مرز در سوگند و الهام،آرام...خبري نه آمد مي صدايي نه اما گذشت دقيقه چند

 شد بلند الهام مانند ناله

 نميان؟؟ شده؟؟چرا چي يعني-الهام

 ... داشته احتياج کمکمون به شايد...تو بريم بايد-سوگند

 جاي زا پر مرد صورت.آمد بيرون هيکلي مرد يک و شد باز کلبه در شود تمام اش جمله اينکه از قبل

 با آرام.بود مرد صورت مات الهام و زد چنگ الهام بازوي به وحشت با فاطمه.بود...و قمه چاقو

 اليدستم شود بلند جيغشان اينکه از قبل.بود خيره مرد صورت به شده گرد چشمهاي و باز دهاني

 وارد کشيده زمين روي را آنها نگهبان سه و شدند بيهوش سه هر و گرفت قرار شان بيني روي

 زيبا ي چهره اين کرد فکر اخم با و ماند آرام روي(سياوش)مرد خشمگين صورت.کردند کلبه

 .آشناست

... 

 حال

 (سحر)

 !اومدن هم خانم الهام بياين زودتر گفتن آقا خانم-خدمتکار

 ....اومدم-

 دنباله پيراهن.تنم فيت و بود تنگ تنگ.بود تنم بلندي مشکي پيراهن.انداختم تيپم به نگاهي دوباره

 وهميشگيم عطر و داشتم زيبايي اما کمرنگ آرايش و بودم کرده شينيون موهامو.داشت کوتاهي

 .بودم کرده خالي تنم روي
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 يرونب ازش سوفي و شد باز هم نفس اتاق در من با همزمان.بيرون زدم اتاق از هميشگيم لبخند با

 طفق اما بزنم جيغ بود نزديک رنگ صورتي پيراهن اون با نفس ديدن با.بود بغلش نفس.اومد

 زده براش صورتي رژگونه سوفي.بود بسته خرگوشي سوفي صافشو بور موهاي.کردم باز نيشمو

 گفتم و رفتم طرفش به باذوق... صورتي رژ و بود

 عزيـــزم بغلم بيا!من بشم گلم دخمل قربون....جوونم اي-

 گفت و عقب کشيد نفسو سوفي

 خانم ميخوره بهم لباستون-سوفي

 گفتم عصبانيت با کارم توي دخالتش و انگليسي زبان به زدنش حرف از عصبي

 ...سوفي نيست مهم-

 براش دلم که خنديد بلند.بوسيدم محکم لپشو و کردم بغلش محکم.طرفم گرفت نفسو اکراه با

 رفت ضعف

 مـــامـــا-نفس

 !!!!عـــزيـــزمـــي-

 چيتم؟ من پس-آرمين

 کنارش.بود شونم روي چونش و بود گذاشت شونم روي پشت سرشواز.کردم نگاه بهش خنده با

 :گفتم خنده با و زدم

 جونمي-

 :گفت عشق با و نياورد طاقت

 روحم....دختر روحمي-آرمين

 :گفتم بهش رو مصنوعي عصبانيت با

 !خدا به بَده...آرمين نکن کارا اين از نفس جلوي گفتم بهت بار صد-

 که فهمه نمي بچست نفس خانومم-آرمين
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 گفت ميداد نشون جلوشو دندون تا دو که اي خنده با نفس

 بـــوس.... مـــامـــا....بـــابــــا-نفس

 :گفتم عصبانيت با من و خنديد ريز ريز آرمين

 ديگه؟؟؟؟آره؟؟؟؟ فهمه نمي بچست-

 ميره يادش ديگه روز گلم؟؟؟دو ميزني چرا-آرمين

 !!!ديگه بريم بيا نيومدن شون الهام مگه-

 سرورم چشم-آرمين

 .کرديم حرکت ها پله سمت به و کردم حلقه بازوش دور آزادمو دست

 خوشحاله؟؟؟ نفسم-

 آلـــه-نفس

 ماماني؟؟؟ رقص بريم...خوشحالم منم پس-

 (بريم...بريم...جون آخ)بئيم... بِئيم... جوون آ-نفس

 چي؟؟؟ من ؟؟؟پس ميري فسقل اين ي صدقه قربون چقدر اه-آرمين

 عشقمونه ي ثمره فسقلم اين...توئم عاشق من ميدوني که خودت!حسوديا خيلي آرمين-

 ...کردم مي درستش عمرا ميکني توجه بهش بيشتر من از ميدونستم اگه من-آرمين

 :گفتم مانند جيغ صدايي با شده گرد هاي چشم با

 حيايي؟؟؟ بي قدر اين چرا تو!!!!آرميـــن-

 وجهت کارام به منم ميشه باعث ميکني توجه اين به اينقدر...عزيزم ديگه خودته دِتقصير-آرمين

 بگم مياد در دهنم از چي هر و نکنم

 !واقعا داشت ربط چقدر-

 گالب و گل جوون سحر سالم-الهام
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 تو؟ بودي کجا گلم سالم وايي-

 باشي کرده آرايشتوعوض دور 55 ميبندم بودي؟شرط کجا خودت تو-الهام

 کردم عوض آرايشمو بار9 تهش ته...عزيزم ميکني مبالغه چرا-

 کمه؟؟؟ بار ده-الهام

 کردي؟ عوض آرايشتو بار چند خودت اصال-

 توچه؟ به-الهام

 ....لطفا....خانما...خانما-آرمين

 :کرد نفس با زدن حرف به شروع من به توجه بي اونم و رفتم الهام براي ترسناکي غره چشم

 ـابيــ...عزيزم بغلم بيا...فسقل اين شده جيگريم خاله؟؟؟چه چطوره؟؟؟؟خوبي خاله عسل-الهام

 خاله خيلي واقعا الهام...الهام دست دادم رو بچه اکراه با.دستش بره تا کرد تقال به شروع نفس

 .بود مراقبش و بود نذاشته تنهاش وقت هيچ نفس تولد بدو از و بود خوبي

 گشنشه کنم فکر بچم...بده نفس به ميوه يکم اِلي-

 مياره در رو کارکشته و مهربون مادراي اداي چطوري ببين اَيي-الهام

 گمشو-

 بياد؟؟؟ کنم صداش...درآوريا زبون رفت آرمين ببين-الهام

 برقصيم؟ بريم...الهام ولش-

 چي؟ نفس پس-الهام

 سوفي دست بده-

 لحظه يه کن صبر باشه-الهام

 سمتم اومد سرعت به هم بعد.سپرد بهش نفسو و رفت سوفي طرف به سريع

 عزيزم بريم-الهام
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 يعسر ديدن رو صحنه اين که هم وماکان آرمين.کرديم رقصيدن به شروع و پيست وسط رفتيم

 براي آهنگ يک.شد عوض آهنگ همزمان و شد حلقه کمرم دور آرمين دستاي.پيشمون اومدن

 قعش از لبامون روي لبخند...چسبوندم بهش خودمو و کردم حلقه دورگردنش دستامو.تانگو رقص

 ي همه و هامون چشم اما ميرقصيديم آهنگ حرکات با...دارم دوست زندگيو اين چقدر من و بود

 بود بهم حواسمون

 سحر بگم بهت چيزي يه بايد-آرمين

 عزيزم ميشنوم-

 بريم جا اين از بايد...راستش-آرمين

 گفتم خشم با و رفت هم در صورتم.شدم متوقف سرجام

 چي؟ يعني-

 گفت کالفگي با آرمين و اومديم بيرون ها رقصنده حلقه از

 يمقا بايد گفته....کرده تهديدم احتشام....ميکنه پيدامون داره....شده نزديک بهمون آرام-آرمين

 من....منين دنياي نفس و تو...سحر بگذرم ازت نميتونم من....شما مرگ به کرده تهديدم....شيم

 ....شما بخاطر فقط کردم ول چيو همه که ساله3

 زد فرياد آرمين که چکيد چشام از اشکي قطره

 نکن گريه-آرمين

 زد داد دوباره و زد چنگ محکم بازومو.ميلرزيد تنم تمام.شد گم آهنگ توي صداش

 اين نکن... ميشم رواني ميبينم اشکتو وقتي ميگم بازم گفتم بهت صدابار....سحر توئم با-آرمين

 !من با کارو

 زندگي؟؟؟ شد اينم ميکنيم عوض خونه هي ساله3-

 ...گذاشتم براتون چيزمو سحر؟؟؟همه گذاشتم کم براتون چيزي من-آرمين

 ؟؟؟پاريس؟؟؟ کجا؟؟؟دبي؟؟؟کانادا؟؟روسيه دفعه اين...ميريم باشه-

 هستن ما با ماکانم و الهام...مجبوريم ما ولي خانمم سخته برات ميدونم-آرمين
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 يه بدم؟؟؟بخاطر تقاص بايد بود؟؟؟چرا چي من ميفتاد؟؟؟گناه اتفاق اون بايد چرا؟؟؟چرا-

 کنجکاوي؟؟؟؟؟

 افتاده که اتفاقيه ولي...عزيزم متاسفم-آرمين

 ميکني؟؟؟هـــان؟؟؟ قبولم کنارمي؟؟چطور چرا..تو...تو-

 گفت و گذاشت لبم روي شو اشاره انگشت

 زندگي...جونمي...عشقمي...نفسمي تو-آرمين

 بعد و گرفت قرار موهام روي لباش.ريخت صورتم روي اشکام و گذاشتم اش سينه روي سرمو

 کرد آرومم الاليي يه مثل صداش

 بشه باروني قشنگت چشاي نذار...ميدي عذابم داري...روحم بسته...گلم بسته-آرمين

 شه خراب نفس تولد نميخواي که تو...بسته هم حاال...خوشگلم

 بريم...ميگي راست-

 زدم کمرنگي لبخند و کردم پاک سرعت به صورتمو

 برگشتم ها بچه جمع به و کردم حلقه بازوش دور دوباره دستمو

 شما؟؟؟هـــان؟؟ بودين کجا-الهام

 نخود؟ توچه به-

 !رو خاله جيگر بگير بيا!که نداري ادب-الهام

 کردم بغل نفسو و زدم رنگي پر لبخند

 چطوره؟؟؟ ماما جيگر-

 مه شما ميره صدقه قربون خودش کاريه؟کم چه اين اخه خانم الهام!جديد صفت اينم بيا دِ-آرمين

 کنيد در سبيلي زير شوهرم مختص صفت تا چند...داريم دل هم ما بابا ميدين ارائه جديد لغات بدتر

 !گفتين شما چون...چشم-الهام

... 
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 حال

 باشم داشته رو ها دختر ليست ميخوام-

 بدم بهت همينطوري نميتونم که ميدوني-آرشام

 :گفتم و شدم خيره بود روم که هيزش و خمار هاي چشم به خشم با

 برسي دنبالشي ساله5که هدفي به نميذارم باش مطمئن...آرشام داره خبر ترنم-

 بگه بهم هم خودش ميشه...داره خبر که خوبه-آرشام

 بده بهم رو برگه اون و کن لطف...آرشام-

 داره؟ خرج-آرشام

 چقدر؟-

 عزيزم نيست پولي-آرشام

 گفتم و ايستادم عصبانيت با

 ميفرستم رو ارميا بعد ي دفعه و ميگيرم ترنم از رو برگه اون...آرشام کثيفي واقعا-

 تمبرگش اکراه با.کرد متوقفم و گرفت بازومو که رفتم در طرف به سرعت به و زدم چنگ کيفم به

 سمتش

 بيا-آرشام

 گرفتم رو برگه

 ممنون-

 .بيرون زدم خداحافظي بي بعد و

 ها اسم خوندن به شروع...کنه حرکت کردم اشاره راننده به و شدم ماشين سوار سريع

 .بود شده بندي طبقه نديده و ديده نبودن،آموزش يا بودن ه*ر*ک*ا*سن،چهره،ب.کردم

 يديمرس»ميگفت که راننده صداي باشنيدن..بود شده گشاد هام چشم.شدم خشک اسم يه ديدن با

 گهبانان ي وسيله به در.دوييدم ساختمون طرف به مستقيم و بيرون پريدم ماشين از سريع«خانم
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 به آروم آروم و ايستادم صاف و شدم مسلط خودم به سريع ارميا ديدن با.شدم وارد و شد باز

 رفتم ترنم اتاق در طرف

 سالم عليک-ارميا

 سالم-

 چيشد؟-ارميا

 چي؟-

 ارشام؟ با حرفات نتيجه-ارميا

 اونورن ديگه ي هفته ها دختر-

 عسري ديدنم با بود کشيده دراز تخت روي.کردم بازش و رفتم ترنم اتاق در طرف به سرعت به و

 :کشيدم فرياد و کردم غليظي اخم.نشست صاف

 چيـــه؟ اين-

 جلوش کردم پرت رو برگه و

 گفت طلبکار بعد و گرفت رو برگه سرعت به

 مگه؟ چيه-ترنم

 توشه آهو چيـــه؟؟؟؟اسم-

 چــــي؟؟؟-ترنم

 شيخاي اون پيش بره بايد اونوقت.....55فقط...سالشه55فقط من کنم؟؟؟؟آره؟؟؟آهوي تکرار-

 کثافت

 آرام باش آروم-ترنم

 چکش نامردا...آبي هاي چشم نوشته...قرمز موهاي ه،نوشته*ر*ک*ا*ب نوشته....راد آهو نوشته-

 خـــدااا...کردن

 کشيد داد و داد دست از کنترلشو
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 مخند که نزن رو خدا حرف يکي تو بعدشم..ميکنيم شده؟؟؟آزادش چي حاال...ديگه بسته-ترنم

 ميگيره

 خيره بهش ناباور.شد خشک هوا توي بودم گرفته تهديد عالمت به که دستي.شدم خشک

 چرا؟؟؟چرا؟؟؟اسم....تموم...شد تموم...شدم

 نرسيدن؟؟؟-

 اينجان ديگه مين5گفته آراد باش داشته صبر!!!آرام-ترنم

 زد حرفو اين پيش دقيقه5-

 ديگه مياد االن اه-ترنم

 گرفت بازومو ارميا که بيرون برم ساختمون از خواستم و شدم بلند جام از قرار بي

 بيرون ميري داري که چهارمه و باربيست!دختر گرفتم سرگيجه-ارميا

 گفتم و نشستم مبل روي کالفگي با

 نگرانم-

 ديده اونو حاال تا آراد باش مطمئن-ترنم

 نداره حق که آرادم...شدن گريم همه االن اونا...داري خبر مقررات از خودت تو...ترنم نگو چرند-

 ميزني؟ حرفيه چه اين مسئولشوني خودت که تو...ببينتشون

 بدم دلداريت کنم؟ميخوام چيکار خب-ترنم

 از استرس با و شدم بلند جا از اومد،سريع که ها ماشين الستيک صداي.رفتم براش اي غره چشم

 .زدم بيرون ساختمون

 شلوار و ميداد نشون هيکلشو که بود پوشيده سفيدي شرت تي.شد پياده سفيدش ماشين از آراد

 غلمب محکم و سمتم اومد و زد رنگي پر لبخند ديدنم با...بود شده جذاب خيلي...سفيد کتان جين

 کرد

 خودم خانم آرام قربون-آراد
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 :گفتم خنده با و اومدم بيرون بغلش از

 سالم عليک-

 ديديم شمارم لبخند باالخره ما به به-آراد

 .بستم نيشمو و رفتم براش اي غره چشم

 کنم اخم بهتر همون!که نداري لياقت-

 کردم غلط بگم بايد شخصا من-آراد

 ...بود خوبي اعتراف....آفرين-

 ...افتادم آهو ياد تازه...کردم باز براش نيشمو من دفعه اين و رفت برام اي غره چشم

 کجان؟ دخترا-

 رسيدن اوناهاش-آراد

 ...شد وارد سرهم پشت ماشين تا3

 شده؟ آماده ويال-ترنم

 گذاشتيم توش خواب تخت31...خانم بله-نگهبان

 بدين انتقالشون خوبه-ترنم

 چشم-نگهبان

 شد پياده اولي ماشين از مهسان

 ها بچه سالم-مهسان

 ...کيش بود اومده دخترا کارهاي براي مهسان.دادم تکون سرمو تنها

 عزيزم سالم-ترنم

 برم؟ بايد کجا من خب-مهسان

 کني پاک رو ها گريم تا ويال اون توي بري بايد کار شروع براي ولي مايي پيش که تو-ترنم
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 فعال پس...اکي-مهسان

 ماشين تا ده کل در.شدن وارد بعدي هاي ماشين و رفت بيرون حياط از مهسان شخصي ماشين

 اسمشونو ها دختر و شد خالي دوم و اول ماشين.بود نگهبان2 و دختر تا3کدوم هر توي که بود

 شده دهآما براشون که اي وياليي سمت به بردنشون ماشين اون نگهباناي و زد تيک ترنم و گفتن

 ...ام7 ماشين تا داشت ادامه همينطور روال اين...بود

 غليظ آرايش سومي....بلوطي مو دومي...بلوند اولي...شدن پياده ماشين از دختر سه

 بگين هاتونو اسم-ترنم

 راد آهو...آهو-بلوند دختر

 موهاي...لرزيد مي من آهوي صداي.بود شده متوقف هم ترنم.بود من مات هم اون و شدم خشک

 و رفتم آهو طرف به سريع...شد جمع هام چشم توي اشک...بودن کرده بلوند رنگشو خوش

 :کشيد فرياد که کنم بغلش خواستم

 شما عزادار سال همه اين که بگو رو آراد؟؟؟ماها هم اينايي؟؟؟؟آره؟؟؟تو با هم تو-آهو

 گناهکارا....متنفرم شده؟؟؟؟ازتون سفيد چيش قاچاق هاي بچه براي موهاش مامان....بوديم

 توي بيشتر همه از ميدونست....گرفت بازومو و کرد غليظي اخم و اومد خودش به شده خشک آرادِ

 دست به اونم....بودم شکسته...بودم شده سست من اما...شکستم حاال و دارم دوست رو آهو دنيا

 ....زمين روي شدم آوار و رفت سياهي هام چشم....خواهرم

 گفت خشني و خشک صداي با و گرفت منو آراد اما

 آرام داخل برو-آراد

 کشيد فرياد بعد و

 ميالد داخل ببرش-آراد

 انفجار وقت...شدم خيره آراد به نفرت با و کردم دور ازش خودمو خشونت با که سمتم اومد پسر

 :کشيدم فرياد.....نبود مهم هيچي....اونجاست ترنم...اونجاست ارميا نبود مهم برام....بود
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 همه اما....خواهرمو....دوستامو... خانوادمو....آيندمو.....گرفتي ازم چيزمو همه.... آراد متنفرم ازت-

 متنفر....متنفرم ازت....ميکنن معرفي گناهکار عنوان به منو دارن

 عجيب براشون خيلي هام اشک ديدن ي صحنه...ارميا حتي....همه...ميکردن نگاهم ناباور

 گفتم و زدم کنار ترنمو....بود

 سمت برم مياد شرمم....تو بخاطر....حاال اما....ميگرفتم روزه....ميخوندم نماز....لجن منِ....من-

 تو!!!!که واقعا.....پسر يه دست ميسپري منو راحت خيلي تو اونوقت.....خدا

 نيست؟؟؟؟ بس....کردي نابود خواهرتو دوستاي حتي. ..خانوادت...برادري؟؟؟؟خواهرت

 گفتم بودم زده حرف حاال تا که لحني ترين سرد با و زدم پس اشکامو

 متنفرم ازت-

 ...دوييدم ساختمون سمت به و کردم فرار جمع اون از و

... 

 قبل سال5

 (سحر)

 فتهه يک...مرده خون و کبود...افتاد دستام به نگاهم.برداشتم هام چشم روي از مشکيو بند چشم

 شدم بلند و اومدم خودم به مرد صداي با.ميشد بسته طناب با که ميشد اي

 شو بلند-مرد

 ونن فقط روز چند اين توي.داشتم شديدي ضعف...وايسم خوب نميتونستم شدم بلند ضعف با

 .کرد بلندم و زد چنگ بازومو خشونت با مرد.بودم خورده خشک

 ....نفله بيفت راه دِ-مرد

 الهام من از تر الش و آش.افتاد الهام به چشمم.افتادم راه ناله با و گرفت گلومو بغض

 .داشت خونريزي و بود شده زخم دستش...بود

 بازي لباس که افتاد خدمتکار يه به نگاهم...بود بزرگ ويالي يه روم توي...گرفتم ازش نگاهمو

 در...اشک قطره يه به شد تبديل و شد بيشتر نيستم؟؟؟؟؟بغضم ايران االن يعني وايي....بود تنش
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 عربي به چيزي و سمتمون اومد.ميزد25-21 حدودا.اومد بيرون خدمتکاري زن و شد باز ويال

 آروم و دستم به زد چنگ الهام..کرد اشاره ويال داخل به دستش با زن و کردن ولمون مردا.گفت

 اقيات سمت به بردنمون و گرفتن دستمونو سريع و اومدن سمتمون به چاق زن دو.شديم ويال وارد

 دو شدم متوجه تازه...صندلي روي نشوندنمون زور به زنا شديم که اتاق وارد...سالن ي گوشه

 بعد ساعت يک حدود...شدن صورتمون با رفتن ور مشغول ها زن.هستن همراهمون ديگم دختر

 بلندي پيراهن و بود ست چشمم رنگ با من لباس..دادن بهمون هايي لباس و کردن ولمون

 کريف...بود شده پنهون صورتم بقيه و بود معلوم چشام....گذاشتم روبندو.داشت روبندم يه...بود

 ميداد آزارم شدت به که بود سرم توي

 الهام؟ کجاست اينجا يعني-

 ميزنن حرف عربي چون باشه؟؟؟عربستانه کجا ميخواي-الهام

 اينجا؟ آوردنمون چي براي-

 شنيدي؟ عرب شيخاي مورد در-الهام

 عرب؟؟؟ شيخ يه به فروختن رو ما يعني...نه وايي-

 ...شايد-الهام

 اونم...بود شده خوشگل خيلي...انداختم بود ست هاش چشم با که خوشرنگش آبي لباس به نگاهي

 .داشت روبند من مثل

 ....سحر ميترسم من-الهام

 منم-

 ميکنم خودکشي بياد سرم باليي اگه-الهام

 ...بزني جا نبايد...الهام باش قوي-

 ميکنه روانيم داره بشم همخواب شيخا اون با بشم مجبور اينکه فکر!سحر سخته-الهام

 نرسه اونجا به کار اميدوارم-

 ميخوادمون خودش نرخيدمون؟؟؟براي که خدا رضاي محض-الهام
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 ميکنم سکته دارم من!برس دادمون به خدايا-

 نزين حرف بيرون بياين-زن

 ....بيرون زديم اتاق از سريع

... 

 حال

 طاشوس بگ ميخواد که بار هر ترنم.افتاد اتفاقي چه دقيقا روز اون که کني تعريف برام بايد-ارميا

 ميشه بد حالش و ميگيره گريش

 بگم؟ بهت بايد چي براي-

 ...ميکنم متقاعد رو آهو که ميدم شرف قول بگي اگه-ارميا

 بم ايصد با و رفتم ارميا اتاق ي پنجره طرف به.شدم بلند و کردم صفت قهوه ليوان دور انگشتامو

 گفتم اي شده

 قهر ندسوگ با شب اون که ناراحتم بيشتر ميدوني...بودن کنجکاوي دختراي هميشه سحر و ترنم-

 نجکاوک خيلي ديدن رو کلبه که سحر و ترنم...ميگفتم داشتم...کوچيک خيلي چيز يه سر...بودم

 چند و دش باز در که تو بريم خواستيم نيومد صدايي هيچ و گذشت دقيقه چند...توش رفتن و شدن

 و ينيمونب روي گذاشتن رو دستماال کنيم حرکتي بخوايم اينکه از قبل...بيرون اومدن هيکلي مرد تا

 و دست با.بودن کنارم سوگند و الهام.اومدم هوش به که گذشت چقدر نميدونم...کردن بيهوشمون

 ديده چيزايي يه ترنم و سحر طرفي از و بوديم فهميده موقعيتشونو ما...بسته هاي دهان

 شده گريم دخترا بقيه مثل که راهم توي...کيش آوردن خودشون همراه رو ما اونا....بودن

 ندا هب جاش به نياورد روش به اما شناخت منو اون..بود سياوشم شمال توي مقرشون توي...بوديم

 رستنبف ميخواستن رو ما بوديم شده بندي دسته کيش توي...کيش بياد که کرد خبرش و گفت

 ...عرب شيخاي پيش

 گفت کنجکاو اون و نشستم تختش روي ميداد عذابم گفتنشون که جمالتي از خسته

 چيشد؟؟؟ خب؟؟بعدش-ارميا

 پايين انداختم سرمو
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 عاشق اون ميدوني...من پيش اومد همه از اول اتاق يه توي برد نفرو5ما از کدوم هر...اومد ندا-

 ندا....نميکرد توجه بهش اصال آراد ولي آراد ي دلخسته عاشق و بود من همکالسي ندا...بود آراد

 که جايي تا و داشت نامشروع ي رابطه سالگي51-57سن همون توي اون....نيست درستي دختر

 که ييچيزا با و ميکنم کار آراد مخ روي که منم اين ميکرد فکر ندا..داشت جنينم سقط ميدونم من

 خيلي و رفتارش طرز اون قيافه ديدن از اراد حقيقت در ولي ميندازم چشمش از اونو ميگم بهش

 ميخواد که گفت بهم....شهرستان بود رفته کار براي آراد...آدميه چجور بود فهميده ديگه چيزاي

 من...ميکشه رو آهو نکنم همکاري اگه...باهاش کنم همکاري بايد گفت....بگيره انتقام

 ....آهوئم عاشق...من...

 گذاشت شونم روي دستشو ارميا و شد جاري چشام از اشک

 نگو ديگه نميتوني اگه...نميکنه درست چيزيو گريه...آرام هستي اي قوي دختر تو-ارميا

 شم خالص بايد...بگم بايد نه-

 کن تمومش ميشي اذيت داري ديدي اگه-ارميا

 دادم ادامه و دادم تکون سرمو

 سوگند و سحر،الهام اما...کرد قبول ترنم..بکشيش نميتوني گفتم....کردم مقاومت....نکردم قبول-

 چشماي جلوي رو سوگند....نداره رحم....ميکشه بفهمونه بهم ميخواست که ندا...نکردن قبول

 ليع والي به لحظه، همون«ميميره دوستتون آرام لجبازي بخاطر فقط»زد فرياد بعدم...کشت همون

 فرصت اون ولي ميکنم همکاري نه بگم ميکشه،ميخواستم گفت که لحظه همون

 بود اومده لعنتي منِ بخاطر....بودم قهر اون با من....شد بدنم از روحم...زد....کشتش....نداد

 نفر دو مرگ باعث....شکوندم آرشو من....بود مرده خودخواهيم و لعنتي منِ بخاطر....شمال

 آرش روح بعدم....سوگند اول...شدم

 بود؟ کي آرش-ارميا

 بود سوگند عاشق...خالم پسر-

 سخته...طرفم فرستاد سياوشو...کرد تباه آيندمو ندا...نبود سوگند مرگ فقط من نه جزاي ميدوني-

 ديگه؟ ميفهمي ولي چيشد بگم برات
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 اتفاقي يه که ميداد لوت نگاهت توي ترس...اينجا بود اومده که روزي همون...فهمم مي-ارميا

 افتاده

 که گمب بهش نميتونستم واقعا چون نشه قضيه گير پي که داشت فهم اونقدر که بودم خوشحال

 پوزخند«زد قهقهه من ي ضجه هر مقابل در و کرد تجاوز بهم تمام گري وحشي با سياوش»آره

 :گفتم و زدم تلخي

 داره رواني بيماري اون...ميترسم ازش که کسيه تنها-

 واقعا؟-ارميا

 ميزنم حدس اينطور-

 :گفت و خنديد

 چيشد؟ شب اون نگفتي برام کامل هنوز رفتي در قِسِر نکن فکر-ارميا

 گفت ندا و نبودن سحر و الهام برگشتم وقتي ولي نبودم که من...نميدونم بعدشو...خب-

 يبآس اصال ماجرا اين تو اون شکر رو خدا..موند سالم که ترنمم...ببينم عذاب من تا کشتتشون

 ...نديد

 گفتم جديت با و کردم پاک سريع اشکامو

 پسر...يوسفي ماکان با الهام و يوسفي آرمين با سحر...کردن ازدواج...گرفتم الهامو و سحر رد-

 ...خوشبختن کنم فکر...داره نفس اسم به ساله 2 بچه يه سحر...همن عموي

 شد؟ چي آراد-ارميا

 وقت هيچ..نرفت ندا طرف وقت هيچ...بود اونم باند توي اومدم وقتي-

 ميکني؟؟؟ همکاري باهاشون چرا-ارميا

 تهداش شيطانيشون کاراي توي نقشي که نميخواد دلم اصال...اجباره جور يه...نميکنم همکاري-

 باشم

 رنمت يا تو نميذارم من...ميشه درست چيز همه...ميکنم صحبت آهو با...نباش نگران اصال-ارميا

 داده بهمون زيادي مدارک و کرده همکاري باهامون سال چند اين توي ترنم...زندان بريد
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 و بياد ميخواست ماموريت اوالي پيش وقت چند ندا دارم زياد مدرک من مدرکه حرف،حرفه اگه-

 ميخوره دردتون به مطمئنم...بگيرتشون

 تو کمک اب...آرام ممنونم ازت...کنيم دستگيرشون بتونيم که داريم مدرک اينقدر پس....عاليه-ارميا

 ميمونن سالم ها دختر اين

 زندان برم نميخواد دلم اصال ميکنم کمک خودم به کنم نمي کمک تو به من-

 گفت و خنديد ام تخسي به

 البته کنيب آهو از بايد تپل کشي منت يه..بقيه پيش بريم بيا بيا...اومده در زبونت بينم مي-ارميا

 برم راه مخش رو بايد من قبلش

 رفتم بيرون اتاق از و خنديدم

 خوبي؟-آراد

 .نشد ناراحت آراد شکر رو خدا...شدم منفجر فقط لحظه اون.بود نگران و مهربون صداش

 عزيزم خوبم-

 بوسيد لپمو و کرد بغلم محکم

 گلم خوشحالم-آراد

 زدم رنگي پر لبخند

 کجاست؟ آهو-

 گفت و زد پوزخند

 مخش رو رفته ترنم خواب اتاق تو-آراد

 خوبه-

 بخشه؟ مي رو ما يعني-آراد

 نيست حرفي پس کرديم کارو اين اجبار به ما-

 ميگي راست-آراد
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 بلدم کارمو من نباشين نگران اصال-ارميا

 گفتم و رفتم براش اي غره چشم بودم شده صميمي باهاش ناخودآگاه

 خودشيفته-

 شد اتاق وارد و خنديد

... 

 حال

 (سحر)

 آرمين؟ رسيديم-

 !عزيزم آره-آرمين

 کو؟ نفس-

 شده خم روم خنده با که ديدم آرمينو و کردم باز هامو چشم حوصله بي

 عشقم؟ بيدارشدي!خواب خوش خانم سالم به-آرمين

 ميکنه نگات داره روحمه نه-

 نماشي سمت به و شدم پياده ماشين از سريع.شد بلند نفس گريه صداي که بزنه حرفي اومد

 ميکشيد نفس سختي به و بود شده قرمز نفس...رفتم نفس و سوفي

 ايه؟ پذيري مسئوليت نوع چه سوفي؟؟؟؟هان؟؟اين اينجوريه چرا نفس-

 ...زدم پشتشو و کردم بغل نفسو محکم

 کرده گير گلوش تو سيب خانم-سوفي

 ردمک کجش سريع...ميشه کبود داره ديدم که زدم نفسو پشت محکم و رفتم براش اي غره چشم

 جلو سمت به کردم خمش سريع...آورد باال باالخره...بگيرم سيبو تا بردم فرو دهنش توي دستمو و

 شد بلند آرمين فرياد صداي...دادم ماساژ پشتشو و
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 کشتن به بچمو داشتي...نميکشمت که کن شکر رو خدا برو...اخراج...سوفي اخراجي تو-آرمين

 ميدادي

 رکشو اون به کشور اين از هي دوسال اين ساختم؟توي باهاتون آقا؟کم چيه من گناه آخه-سوفي

 بودم همراهتون

 صورتش توي کوبيد آرمين

 شو خفه-آرمين

 ....بيرون کنن پرتش کرد اشاره نگهباناش به بعد و

 آرمين؟-

 جانم؟-آرمين

 بود؟ کاري چه اين-

 بود شده کبود نفس-آرمين

 !که واقعا-

 کنم؟ چيکار ميگي-آرمين

 خواهي عذر-

 کنم؟؟ عذرخواهي بچه پرستار يه چي؟؟؟از-آرمين

 البته-

 باغ وارد ماکان ماشين ويال به شدنش وارد محض به..شد ساختمون وارد کالفه و کرد پووفي

 روي زرد ماده حجم به که الهام چشم..خنديد ديدنش با هم نفس...خنديد مي داشت الهام..شد

 .دش پياده ماشين از سريع...زدم اي کننده دلگرم لبخند...شد نگراني از پر و گرد افتادو زمين

 شده؟ چش خاله جيگر-الهام

 آورده باال هيچي-

 من بغل بيا بميرم-الهام
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 گفت خنده با و زد پا و دست نفس

 (خاله)آله....آله...آله-نفس

 ...دستش دادم نفسو و رفتم الهام باز نيش به اي غره چشم

 خانم سحر سالم-ماکان

 الهام به رفت حواسم نديدمتون شما؟؟؟ببخشيد خوبين سالم-

 بود؟ شده چي نفس حرفيه؟راستي چه اين-ماکان

 بود کرده گير گلوش تو سيب...هيچي-

 من بغل کرد؟؟؟بيا گير گلوت تو سيب عمو وايي وايي وايي-ماکان

 به دمش خم...بوسيد لپشو کردو بغل نفسو لذت با ماکان...ماکان به داد پاس نفسو خنده با الهام

 گفتم گوشش در و الهام طرف

 باشي ني ني يه فکر به بايد کم کم-

 ..برد هوا به خندمو که زد بازوم به اي سلقمه

... 

 حال

 تخت روي ريخت مي اشکاش و ميکردم نوازش موهاشو آروم

 اومد هوش به که صبحش فردا کرد غش ديد رو سوگند جنازه وقتي مامان...آرام بود سخت-آهو

 تو...شد سفيد دست يک ماه سر موهاش و کاراش توي کرد غرق خودشو...نبود قبل آدم اون ديگه

 مدو خانم شد...کار دنبال رفت...شد عوض افسون...داره دوست بيشتر ازهمه...عزيزي خيلي براش

 شد بزرگ و ساخت...ساخت هاش همکالسي تحقيرهاي با...دانشگاه رفت...خواهر شد...خونه

 يه...شده مهندس...ميکنه کار شرکت يه توي...شده خانم...شده بزرگ خيلي افسون آجي....

 داره نامزدم

 چيه؟ واقعا؟؟؟اسمش-
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 ...باحاليه پسر خيلي...آرينه اسمش-آهو

 باحال؟ اقاي اين هست شکلي چه...شد حساس قضيه...اوه اوه-

 خيلي خيلي طوسي چشماش.است تيره اي قهوه موهاش..جذابه ولي معموليه قيافش-آهو

 سفيده پوستشم....اينا مامانم وايي....که لبشم...قلميه مماخشم.تيرست

 !آهو شدي هيز چقدر تو...روشن چشمم-

 ميگفتم داشتم کردي عوض بحثو چرا ارام ديدي؟اه کجاشو حاال-آهو

 بفرما-

 بچه ينا ميزاشتم نبايد...مقصرم من ميگفت...کرد رد رو سکته يه...شد شکسته خيلي ماماني-آهو

 رفت!!!!هيچي که آرشم...شد تر بود،سفيد سفيد موهاش...براش بميرم....بيرون برن ها

 ...برگرده امسال قراره...آلمان

 !خوب چه-

 دپرسه بعد روز دو تا ميکنه صحبت باهاش بار هر افسون...داغونه خيلي ولي-آهو

 پايين انداختم سرمو

 منه تقصير-

 گذشته ها گذشته...آجي-آهو

 کردم زمزمه

 !من براي نه-

.. 

 قبل سال5

 (سحر)

 از واقعا...دختر تا چند بينمون و صف اول الهام و صف آخر کنار من.بوديم ايستاده رديف يک توي

 کهاين بدون...اومد ها پله باالي از هايي قدم صداي...فهميدم نمي چيزي ميفتاد داشت که اتفاقي
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 بود شادگ خيلي که عربي سفيد لباس با چاق مرد يه...کنم نگاه باال به کردم سعي کنم بلند سرمو

 ي چهره...مشکي شلوار و کت با مرد يه اون از جلوتر و پايين سمت به ميومد داشت

 خيلي هست اگرم يا نيست عرب بود تابلو شلواريه و کت ولي...نبود معلوم هيچکدومشون

 عاشق پدرم که کردم شکر رو خدا...کرد زدن حرف به شروع چاق مرد و ما سمت اومدن...جوونه

 داده ياد بهم کامل اونو و عربيه زبون

 خودت انتخاب به تاشون2 بودم داده قول بهت که همونطور...دخترها اينم جان آرمين خب-مرد

 توئن مال

 نزديک اش جمله شنيدن با بود مشکل کمي حرفاش فهميدن و ميزد حرف سريع و لهجه با مرد

 لگد به بگيرمش ميگه تو؟؟؟شيطونه مال ميگه که ايم وسيله ما چي؟؟؟مگه يعني...کنم سکته بود

 و سمتمون اومد آرمين همون يا دوم مرد....ميکنه فرض شيء منو ؟؟؟؟خيکي رو گامبو ي مرتيکه

 پر لبخندي و شد خيره الهام به ريزي اخم با...الهام همه از اول....کرد ها دختر زدن ديد به شروع

 يکم هيکلش اما براق و بود مشکي هاش چشم دختر...کرد نگاه بعدي نفر به بعد و زد هوس از

 گس هاش چشم خدايي که خاکستري چشم دختر يک...بعدي نفر روي رفت حوصله بي...بود چاق

 يکمرت!!!قيافشو....ايييي....کرد نگاه دختر هيکل به لبخند با...بود اومده خوشم ازش من و داشت

 تو؟؟؟-

 شد بلند سرم پشت از ارميا صداي

 ....ماست موفق هاي نيرو از شاهکار مريم يا مهسان-ارميا

 مهربوني چطور کردم فکر خودم با و کردم نگاه مهسان به شده گرد هايي چشم و باز دهني با

 !!!!!!!!نداره امکان اين من خداي نديدم؟؟؟؟؟؟واي صورتشو

... 

 که کنم رنگشون شدم مجبور ماموريت براي خب ولي مشکيه موهام من...آرام ميدوني-مهسان

 نه؟؟؟ جلفم خيلي بيام نظر به جلف

 حرفيه چه اين عزيزم نه-

 ساعت نيم حدود....خورد سرمو شدم؟؟؟واييي صميمي بشر اين با چرا خدايا...کردم ريزي پووف و

 ميزد حرف ريز يه اون و بودم مهسان کنار که بود
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 گفتم؟ بهت شوهرم مورد در راستي-مهسان

 گفتم جيغ با و شد گرد خود به خود هام چشم

 داري؟؟؟؟؟؟؟ شوهر تو مگه-

 سرجام نشوندم زور به و دهنم روي گذاشت دستشو سريع

 !دارم ماهم شوهر يه...دارم خوب؟؟آره دختر ميکشي جيغ چرا!بابا اي-مهسان

 اسمش؟ خب-

 مهيار-مهسان

 !قشنگي اسم چه -

 !گلم قشنگه اسمش مثل خودشم-مهسان

 گفتم حوصله بي

 شکليه؟ چه-

 کرد دادن توضيح به شروع هيجان با

 آرام نميدوني...عاشقشم که من داره مهربوني قلب ولي جديه خيلي صورتش ميدوي-مهسان

 شروع 2 ي مرحله بعدش گرچه...داد رضايت بابام تا بود نشسته خونمون در بست تموم سال5

 آرام شده تنگ براش دلم وايي....براش بميرم ميکرد راضي منو بايد که شد

 جون مهسان بگي قيافشو ميخواستي-

 سفيده اوممممم خب...پوستشم..مشکيه موهاشم..طوسيه چشاش...ميگيا راست واي-مهسان

 ...خودته شبيه پس-

 هان؟-مهسان

 سفيده پوستتم...مشکيه موهات ميگي که اونطور و طوسيه چشات توام خب-

 تره خوشگل اون ولي-مهسان
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 چطوريه؟ چيه؟قيافش ارميا اصلي اسم سوال يه راستي...گلم ميگي اينو عاشقشي چون-

 کنجکاوم اينقدر آدم اين به نسبت چرا واقعانميدونستم

 ...داره فرق خيلي...قيافش ولي ارمياست همون اسمش...خب-مهسان

 چطوريه؟-

 موهاش کنم فکر ولي کرده عوض قيافشو که ساله يه ارميا آخه..نمياد يادم راستش-مهسان

 شده؟ مهم تو براي چرا حاال...باشه مشکي

 نمياد خوشم قيافش اين از اصال ميدوني...پرسيدم همينجوري-

 جذابه و خوشگل خيليم!!!بابا برو-مهسان

 حرفاتو ميشنيد بود اينجا مهيار کاش-

 ميگم دارم برادري جاي!گمشو-مهسان

 کردم باور خر منم-

 !!!ميخوريا آرام-مهسان

 بزن بزنيم ميتوني-

 سمج به محکم که بيرون سمت به دوييدم و کردم باز اتاقو در ترس با که طرفم کرد حمله سريع

 شد بلند دادم صداي و دراومد آخم باالفاصله و خوردم سختي

 کنار....ديوارش گرمه چقدرم....ديوار تو برم بود مونده کم همين...مهسان نشي ذليل الهي اي-

 ؟ شوفاژه

 رمزق صورتش که ارميا به موندم خيره باز دهني با.........که کجاست ديوار ببينم که عقب اومدم و

 و خنده زير زد و شد منفجر اراده بي وارم اوسکول ي قيافه ديدن با...بود انفجار ي اماده و بود شده

 مهسان سمت کردم حمله من

 !!!!!!!ميـــکشمت...مهسان ميکشمت-

... 
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 قبل سال5

 (سحر)

 :شد بلند الهام صداي باالخره.گرفتم ضرب زمين روي پام با حرص با

 سحر ديگه سرجات بتمرگ اه-الهام

 تمرکزکنم ميخوام!خفه-

 ميخوره؟؟؟ دردي چه به تمرکز بگو بهم االن-الهام

 فکر يکم و کني بس ميشه....مجبوريم خب ولي ناراحتم تو ي اندازه به منم! روخدا تو!الهااام-

 کني؟؟

 کنيم عوض چيزيو تونيم نمي ما-الهام

 کنيم فرار ميتونيم ولي-

 ناسيم؟ميش کجاست نميدونيم حتي که کشور اين توي کسيو بريم؟؟؟ما کجا تا کنيم فرار-الهام

 آب.بود لجنه پسر همون.پريدم جام از سريع.شد در شدن باز با همزمان که«اه» زدم داد عصبي

 توي دستاشو.آورد در حرصمو بود گرفته که اي مغرورانه حالت....دادم قورت سختي به دهنمو

 ودشخ به نفرت رنگ نگاهم ناخودآگاه.کرد نگاه بهمون متفکر هايي چشم با.بود گذاشته جيبش

 کرد اشاره الهام به پوزخند با اون و گرفت

 تو؟-آرمين

 بله؟-الهام

 بيا من با-آرمين

 داد نشون بهش بيرونو اشاره با واون رفت ترس با الهام

 !!!!بديه کار خيلي سمع استراق! کوچولو ميکنم آمدت-آرمين
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 و مشد ولو مبل روي رفتنش بيرون محض به.رفت بيرون اتاق از پوزخند با اون و بهش موندم مات

 اشتهد دوربين سلطنتي و بزرگ ي خونه اين شايد که بودم نکرده فکر چطور....کشيدم واري ناله آه

 باشه؟؟

 حال

 ااااا خدااا!!!!قبلم....آآآآآآآآآآآخ-

 شدن وارد مهسان و آراد و شد باز شتاب با اتاق در

 آرام؟ شده چي-آراد

 گفتم سختي به و گذاشتم قبلم روي دستمو

 !قلبم-

 گفت آشفتگي با و سمتم اومد سرعت به

 بازم؟-آراد

 خودم به نگاهي..انداخت پايين سرشو سريع ديدنم با.شد وارد ارميا بار اين و شد باز در هم باز

 نمت رنگي قرمز شلوارک و تاب...کشيدم باال گردنم تا رو پتو معذب و شدم قرمز سريع و انداختم

 بود آشفته هم موهام و بود

 بيار بخش آرام يه براش برو مهسان-آراد

 گفتم داري خش صداي با و گرفتم آرادو دست سختي به...بيرون رفت اتاق از سريع مهسان

 !نميده تسکين بخش آرام دردمو!که ميدوني-

 آرااااام-آراد

 آهو به...بزن زنگ...حرفا اين...جاي...به-

 اما-آراد

 غريدم عصبي

 شد الل و فلج من آهوي و داديم دست از رو بابا شدم اينجوري که قبل ي دفعه-
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 بعد و کرد شماره گرفتن به شروع و درآورد جيبش از موبايلشو استرس با هام اشک ديدن با

 تخت روي کرد پرت گوشيو اميد نا دقيقه يک بعد و گذاشت گوشش کنار گوشيو

 شد؟؟ چي-

 نميده جواب-آراد

 بوسيد و گرفت دستاش توي دستمو.نشست تخت روي مهربوني با آراد و گرفت شدت اشکام

 !نيست ميکني؟؟؟چيزي اينجوري چرا من عزيز آخه-آراد

 چکيد چشمام از اشک قطره ويک بستم هامو چشم

 باشم آروم نميتونم-

 و برداشت رو موبايل کالفگي با آراد.شد بلند آراد موبايل صداي ام جمله شدن تموم با همزمان

 ايستاد

 بله؟؟-آراد

-...... 

 چطور؟-آراد

-..... 

 خودش؟ فقط-آراد

-......... 

 خم کمرش...نيوفته تا گرفت ميز به دستشو بعد و شد خيره ديوار از قسمت يه به ناباوري با آراد

 .....شد بلند گرفتش و خفه صداي....کردم نگاه بهش شوکه....بود شده

 بود زده زنگ اشتباه...نه-آراد

 طرهق يک و بست هاشو چشم.ديوار به داد تکيه و نشست زمين روي...زمين روي کرد ول موبايلو و

 .چکيد چشماش از اشک

 !آراد-
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 کرد ناله خفه...بود قرمز قرمز هاش چشم.کرد باز هاشو چشم

 ....متاسفم-

 حکمم بازوشو و نشستم زمين روي کنارش و رفتم پايين تخت از هام لباس وضعيت به توجه بي

 گفتم و زدم زار و گرفتم

 آراد؟؟؟؟؟ شده متاسفي؟؟؟؟چي چي براي-

 محکم....سخته خيلي مرد يه اشک ديدن ميکردم فکر من و ميريخت هم سر پشت هاش اشک

 گفت گوشم زير گرفته و کرد بغلم

 ...عزيزم ببخش منو-آراد

 زدم داد بلند و زدم پسش ناباوري با

 شده؟؟؟ چي-

 .....بود بدي ي صحنه واقعا..لرزيد مي تنش تمام

 ...کردم بد بهت دوباره....کردم داغون چيو همه دوباره...گندزدم دوباره-آراد

 زدم جيغ عصبي

 آراد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چيشده-

 :گفت ناله با و کرد باز دهن سختي به

 مرده آهو-آراد

 روي و تخت به خوردم....رفتم عقب قدم به قدم ناباور..شد شل صورتم عضالت تمام کردم حس

 ............................................ .............................بعد و رفت سياهي هام چشم....افتادم تخت

 شد حلقه دورم گرمي هاي دست

... 

 ميدي؟ عذاب خودتو ميکني؟؟؟چرا اينطوري خودت با چرا جان آرام-ترنم

 گفتم اي گرفته صداي و سرد لحن با و زدم کنار صورتم روي از موهامو آروم
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 چيز همه تو زد گند بازم.گرفت ازم زندگيمو بازم آشغال اون....مرده جونم چون...مرده آهو چون-

 گرفت دستش توي دستامو و نشست تخت روي کنارم آروم

 يريبگ....انتقام ميتوني اما...اما.گرده برنمي ديگه اون!چيز همه!شد من،تموم قشنگ خواهر-ترنم

 :گفتم داد با بعد و! ناباور...کردم نگاهش و کردم بلند سرمو شتاب با

 ؟؟؟؟؟؟وايييييييييي....تصادف اون انتقام؟؟؟مگه-

 .شدم ولو تخت روي و گرفتم محکم سرمو

 ميده دست بهت عصبي حمله باز باش آروم ميپرستي که خدايي به رو تو!!!!آرااااام-ترنم

 کشيدم داد

 بشه سهمش که بود کرده چيکار اون گرفتن؟؟؟ها؟؟؟؟مگه ازم آهومو چرا!!!!!درک به!!!!!درک به-

 مرگ؟؟؟

 :کرد زدن حرف به شروع مهربوني لحن با و شد وارد مهسان و شد باز اتاق در

 ...ااينج مياد داره رفتن؟؟؟سياوش پيش سکته تا بيرون اون ميزني؟همه داد چرا!من عزيز-مهسان

 کرد نوازش موهامو و تخت روي کنارم اومد

 قوي دوباره....شو بيدار هم تو گرفت ازت جونتو بدي؟؟اون نشون ضعيف خودتو ميخواي-مهسان

 نياد اون توي ميدوني هم خودت....دار ي چوبه تا ببرش...زندان بندازش....بگير انتقام اراده با و شو

 بينن مي عذابو بدترين

 گفتم ضعيفي صداي با

 کشت؟ اونو سياوش چرا-

 گفت تاسف با

 بگيره زهرچشم ميخواست....ميدي انجام قايمکي کاراي يه داري فهميد-مهسان

 گفتم جدي صدايي با و شدم بلند جام از...کرد پر وجودمو ي همه خشم و شد مشت دستم

 پ....خواهرشو...پولشو....ميگيرم ازش عزيزشو-
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 کردم زمزمه سقف به رو و کردم بلند سرمو بعد و

 و کشتن خواهرمو.ثانيه هر و دقيقه هر ميميرم دارم تو از.بودن قوي براي دارم احتياج کمکت به-

 ونما نشکنم کن کمکم خدايا....من ولي بود بيمارستانا تو هفته يک تا بود کي هر...کردم سکوت

 ...زاده حروم اون جلوي

 ...بريزه اشکم قطره آخرين گذاشتم و بستم هامو چشم

 الح وارد.رفتم بيرون اتاق از محکم هاي قدم با.ميزد موج صورتم توي نفرت.ايستادم بعدصاف و

 تمودس محکم جهش يک با ارميا که اتاقم برگردم که کرم کج مسيرمو سريع آراد ديدن با شدم که

 آوردم بيرون دستش از دستمو خشم با.گرفت

 کجا؟؟؟-ارميا

 کردم خالي سرش خشممو تمام

 زندگي اون...زادس حروم عوضيه آشغال يه اون!خواهرم قاتل اونم.شينم نمي قاتل يه پيش من-

 ....کرده داغون نفرو 5

 جيغ و زدم بهش اي ضربه عصبانيت با کرد بغلم پشت از محکم ارميا که کردم حمله آراد سمت به

 زدم

 نزن دست من به-

 بهش محکمي سيلي و کردم حمله آراد طرف به خشم با.بود مراقبم ولي کرد ولم آروم

 سرش پشت ترنم و رفت بيرون سالن از سرعت به مهسان...زدم

 زدم داد ناله با

 کاش...نبود آرادي کاش...نداشتم برادري هيچ وقت هيچ کاش اي که اينه آرزوم تنها...امروز-

 برزخ اين تو....آورد نمي سرم بال قدر اين و نميشد بزرگ اما...ميمرد بود بچه که موقع همون

 همه.....بودنم آدم...بودنم مهربون....بودنم شاد....بودنم دختر....کثافتي توي دليلش تنها و اسيرم

 روح قاتل....نفر 2ما روح قاتل....سوگند قاتل..... قاتلي تو....گرفتي ازم دوستامو....گرفتي ازم رو

 هيچي هيچوقت کاش....نيستي هيچي تو....نيستي آدم تو.....آهو جسم و روح قاتل.....آرش

 جسم و روح....بشکني دل و کني بدي همه اين که اومدي نمي دنيا به.....نداشتي وجود....نبودي
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 که ستني تلخ.....نکني خوردشون و نگيري بازي به و جونتن،عشقتن خودت قول به که اطرافيانتو

... .چشيدمش...خيلي...دلش؟؟؟تلخه ته ته از متنفرم؟؟؟اونم ازت بگه روت جلو تنت خواهرت،پاره

 ته از...رممتنف تو از سياوش از بيشتر....بوديش نکشته تو و بود آهويي وقتي...پيش روز چند همين

 مخواهرت مرگ طمع....وگرنه دنيا اين تو دارم کارايي يه حيف...طعمشو بِچِش...متنفرم ازت دلم ته

 ....ميکشم خودمم مرده صفت مار اون که ببينم وقت هر باش مطمئن ولي....نشوندم مي دلت به

 شد اخرش ي جمله و تهش و آروم صداي شد بعد....معمولي صداي شد بعد...بود داد اوالش

 دم و ميشکستم کي تا...بود بس شکستن.....نريختم اشک هم قطره يه که بودم خوشحال و زمزمه

 زدم؟؟؟ نمي

 زا بودم گرفته قدرت....بود شده ترميم غرورم بودمو شکسته غرورشو...بود خيس....اما آراد صورت

 ...شکستنش از! برادرم اشک از خيس صورت

 کردم اضافه حرص با

 و رزو هزار با که پيوندي....زدي بهم.....افسونتو.....خواهرتو عروسي...نگفتم چيزيو يه....راستي-

 .بود کرده قبل از تر خم مامانو کمر....بود شده درست درد

 که آراد صداي آخر ي لحظه..زدم بيرون خونه از قدرت با.ميزدم پوزخند من و اشکاش ميريخت

 شنيدم رو بود گرفته العاده فوق

 کردم خراب-آراد

... 

 قبل سال5

 (سحر)

 شنيدم صداشو که چرخوندم مي بشقاب توي قاشقو هدف بي

 نميخوري؟ چرا-آرمين

 هک ماموريتي و بودنش پليس.نيست ميده نشون که چيزي اون اصال فهميدم ماه يک اين توي

 احتر خيلي و ميکرد بازي خوب خيلي البته صد که...کنه رفتار اونطور ميکرد مجبورش بود توش

 خودمم...شده عوض باهاش هم خودم اخالق....داره مهربوني قلب که ميدونم حاال...بود زده گولم
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 رو ودمخ نرم رفتار وقتي و کنه وحشت که ميکنم رفتار باهاش جوري مياد بدم کسي از اگه ميدونم

 اون....مياد خوشمم بلکه نمياد بدم ازش تنها نه که رسم مي باور اين به بينم مي آرمين مقابل در

 مايآد عاشق که منم! بدي نيت هيچ بدون و قلبش ته از....ميکنه محبت اطرافيانش به مهابا بي

 !!مهربون

 :گفتم آروم و شدم خيره محبته از پر که هايي چشم به

 ندارم اشتها-

 :گفت کجي لبخند با

 بزنيم دور بيرون ميريم بپوش لباس غذا از بعد رفته سر حوصلت تابلوئه-آرمين

 تمگف شادي لحن با و شدم بلند جام از سريع...زده لک رفتن بيرون براي دلم...زدم شادي لبخند

 شم آماده ميرم من-

 .آورد لبم به سرخوشي لبخند آرمين بلند ي خنده صداي...دوييدم پله راه سمت به و

 مداشت....بيرون برم ميخواست دلم واقعا.کردم شدن آماده به شروع و شدم خوابم اتاق وارد سريع

 ...پوسيدم مي عمارت اين تو

 رژ..پوشيدم هم مشکي شال و مشکي جين شلوار.پوشيدم تنگي و کوتاه چرک صورتي مانتوي

 که مافتاد برادرم سهيل حرف ياد.بود شده خوشگل خيلي...کشيدم لبم روي دور چند رنگو صورتي

 ناو چقدر«بخورمت ميخواد دلم آجي»ميگفت شيطوني لحن و چشمک با ميزدم رژ اينطور وقت هر

 اشبر دلم خيلي!بودم پيش،پيشش ماه يک همين تا خوبه حاال!!!هـــي...خنديدم مي بهش موقع

 دوسش خيلي ميکنم حس حاال ولي نميکردم حسابش آدم بودم کنارش وقتي شده تنگ

 روي غليظي اخم افتاد بهم چشمش تا آرمين.رفتم بيرون اتاق از و کردم کامل آرايشمو.دارم

 .نشست پيشونيش

 پوشيدي؟ چيه اين-آرمين

 :دادم جواب طلبکار

 !لباس ميگن بهش ما دهات تو-
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 کن عوض لباستو برو و شو خفه-گفت عصبي

 :گفتم تخسي با و شدن ناراحت.بود نداده بهم هم فحش.بودمش نديده عصبي حاال تا

 .کنم عوض لباسمو بينم نمي دليلي-

 :گفت تهديد با و صورتم روي شد خم و ايستاد جلوم اومد

 و ببينتش پسري نکنه تا باشه بچه يه به حواسم همش خيابون توي ندارم حوصله-آرمين

 رونبي از بايد...نه هم اگر ميکنم عوضش خودم کني عوض لباستو نميخواي اگر.بزنه ناخونکش

 کني نظر صرف خونه اين از رفتن

 فطر به سنگين هاي قدم با و کردم خالي پووف يه با حرصمو تمام.شد دور ازم بلند هاي قدم با و

 :شنيدم آميزشو تمسخر صداي.رفتم باال طبقه

 چيشد؟-آرمين

 .ميکنم عوض لباسمو-

 ...ئه«لجن»لقب همون اليق حقا...ببينم مسخرشو پوزخند ميتونستم هم پشت از حتي

... 

 حال

 (سحر)

 واقعا؟؟؟-

 ...واقعا-آرمين

 .شد جاري هام چشم از اشک ناخواسته و بغلش پريدم

 ازش و بخشمش مي..بسته برام ميده نجاتم دري به در اين از همينکه آرمين! شکر رو خدا-

 مديون رو همه و همه.نفس و خوشبخت زندگي اين..داده بهم رو تو مثل اي فرشته چون.ممنونم

 آرامم

 :گفت خنده با
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 !کنه جمع اونا عليه بر مدرک تا کرد تالش روز و شب عشقتم نرفته که يادت!اوهو-آرمين

 :گفتم و اومدم بيرون بغلش از خنده با

 !بعله که اون-

 !سال چند اين توي کشيدن زحمت خيلي آرام و ارميا خدايي ولي-آرمين

 :گفتم لبخند با ميداد آرامش بهم و بود گوشم توي قلبش صداي.گذاشتم سينش روي سرمو

 !ديگه منه خواهر-

 !ديگه بندس برادر-آرمين

 :اومد در صداش که شدم بلند جام از خنده با

 کجا؟-آرمين

 نفسم پيش ميرم-

 دراومده دست سريع ديدنم با.عروسکشه با بازي مشغول که ديدم نفسو شدم که اتاق وارد

 :گفت ترس با و داد نشون بهم عروسکو

 (شد خراب)شد اوخ-نفس

 :گفتم و کردم اي مصنوعي اما ظريف اخم

 کرد؟ اوخش بشه؟؟ها؟؟کي اوخ بايد چرا-

 .کردم بغلش و نشستم کنارش لبخند با.شد خيس هاش چشم و شد هم در صورتش سريع

 کنم درستش برات ناراحته؟؟؟بيا چرا من نفسِ-

 .دستم داد عروسکو ذوق با

 (زدي؟ داد سرم چرا ميشه؟پس درست)زدي؟؟ داد سَلَم چِال ميسه؟پس دُلُست-نفس

 زبا اخماش.بوسيدم ابروشو دو بين و کردم نگاه بود پيشنونيش روي که دلنشيني اخم به

 خنديدم و چلوندمش محکم و دادم فشار سينم به سرشو.شد
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 .ميميرم بابات و تو بدون نفس؟من خوشبختيم کنم باور-

 ميده بابايي...باسي پيسم تو مِخوام ميلي؟؟من مي چِال-نفس

 :داد ادامه گرفتن نفس از بعد و آورد کم نفس

 ..ميلم مي منم بميله ماما اگه-نفس

 :گفتم و بوسيدم تپلشو لپ محکم

 !!!عـــزيــــزممم....ماماني بشه زدنت حرف قربون-

 حال

 ...باشه کافي برات تنبيه اين ميکردم فکر-سياوش

 سمتش برگشتم نفرت با

 .مياد تو سر که چيزيه تنبيه!احتشام سياوش شو خفه!شو خفه-

 ...شجاعتشو نه داري قدرتشو نه...تنبيه ي درباره اما ميگذرم کردي اهانت بهم اينکه از-سياوش

 .موند هام لب روي اون نگاه و نشست لبم روي مليحي لبخند

 ومدا سرت وقتي بگم بايد هم تنبيه ي بگذري؟هان؟درباره بايد که هستي کي تو ميگذري؟مگه-

 دارم چي ميفهمي

 هم يرو دندوناشو.شنيدم استخونامو ترق صداي.ديوار توي کوبوندم و گرفت يقمو عصبانيت با

 .زياده خيلي فکش شکستن احتمال که ميکردم فکر من و ميسابيد

 ارتورفت اين بازم ببينم اگه!شدي اين که دادم رو بهت حد از بيش.ببند گندتو دهن اون-سياوش

 ميکشم خواهرتو اون ايندفعه ميدي ادامه

 عسري که زدم شکمش به اي ضربه.ميرفتم رزمي کالس سال چند اين توي که کردم شکر خدارو

 :کشيدم فرياد.شد زمين پخش که زدم پاهاش به اي ديگه ي ضربه بعد و شد خم
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 يچه نميتوني تو!بکني باهاش خواست دلت غلطي هر که نيستم پيش سال5 ارام اون ديگه من-

 خودتم دارم آمارتو...ميارم در پدرتو شدي نزديک افسون به بشنوم!سياوش بکني غلطي

 باشم نداشته باهاش کاري نميدم قول من و منه پيش دريا اطالعت محض...ميدوني

 :زد داد و اورد باال سرشو خشم با

 سالشه2فقط اون-سياوش

 :گفتم نفرت با

 دارم انگيزه کشتنش براي کافي اندازه به بدون...بود سالش 55 هم آهو...بود سالم 51منم-

 :گفت حيرت با و آورد باال سرشو

 .نبودي پست اينقدر قبال!شدي عوض-سياوش

 :زدم پوزخند

 !تو مثل شدم تازه-

 !شاد لبخندي با....من به خيره....تر ور اون متر چند...ديدم رو ارميا که کردم بلند سرمو

 ميکنم خواهش آرام باش نداشته کاري اون به-سياوش

 :زدم پوزخند و شدم خيره بود زده زانو پام جلوي که مغروري هميشه سياوش به

 ازم عزيزمو دوست کثيفت خواهر اون و سالم55جسمم،خواهر تو نرفته که ميشه؟يادت چي ببينم-

 گرفته

 ....شيرينه انتقام طمع چقدر و ديدم هاش چشم توي اشکو هجوم وضوح به

 ميکنم بگي کاري هر!کردم غلط!ارام کردم غلط-سياوش

 :گفت و شد نزديک ارميا

 اينجا بکشون دخترا فرستادن روز احتشامو-ارميا

 چي؟ براي-سياوش

 :گفت سرد و کرد ترسناکي اخم ارميا
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 نيست مربوط تو به اونش-ارميا

 .تکوند لباسشو خاک و شد بلند سياوش

 ..شماست دور دور فعال بگين شما چي هر...باشه-سياوش

 تنکش کثيف؟از زندگي اين از ميرسي چي به.شو عوض.زندگيت به کن فکر.سياوش کن توبه-

 چه به پول؟هان؟پول جز ميرسي چي نامردا؟به اون پيش مردم ناموس فرستادن مردم؟از دختراي

 فکر دنيا؟به اون ببري خودت با را اونا توني نمي روزه؟وقتي2 دنيا ميدونيم همه وقتي ميخوره دردت

 ...نميخوام هيچکسو بد من ولي!درست بهم بدکردي!سياوش باش دنيات اون

 ونبير حياط از سرعت با دقيقه چند از بعد.رفت ماشينش سمت به سرعت با و داد تکون سرشو

 .رفت

 نميگه؟ چيزي کسي به مطمئني-ارميا

 داره ارزش براش اينا از بيشتر دريا-

 کجاست؟ دريا-ارميا

 سِکرتِه-

 :گفت و زد لبخند

 ...شنبه همين...ميشه چيزتموم همه-ارميا

 ؟ميدي جواب بپرسم ازت سوال يه راستي....ميکنم قدرت احساس ميدوني.....است شنبه2امروز-

 روبروييش صندلي روي من و نشست آالچيق توي چوبي صندلي روي کنجکاوي با

 بپرس-ارميا

 چطوريه؟ گريم بدون.....قيافت تو...تو-

 مهمه؟-ارميا

 شده تحريک فوضوليم ميدوني...خب-

 خاکستري هامم مشکيه،چشم موهام-ارميا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | شد خواهد شيرين هم تقاص تو با رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

95 

 

 موهاي از ميومد بدم آبي هاي چشم و طاليي موهاي از چقدرکه هر...کنم جمع لبخندمو نتونستم

 ميومد خوشم خاکستري هاي چشم و مشکي

 زشتم؟ چيه؟خيلي-ارميا

 :پريد دهنم از

 خوشگله خيلي ميگي که ايني نه-

 :کردم زدن حرف به شروع توجه بي من اما طرفم برگشت شده گرد هاي چشم با

 حتي..ماماني وايي...فرم خوش و مشکي پرپشت موهاي.جيگره خيلي شخصي چنين ميدوني-

 ونهگ چال...براش ميرم مي!اوووف...خاکستري!هيچي ديگه که هم چشم....ميکنه مستم تصورشم

 !!!رمانا مث....چاالش تو بکني دستتو بعد بخنده طرف کن فکر...دارم دوست خيلي هم

 که مه ارميا...بيرون بزنه حدقه از بود نزديک هام چشم.گفتم چي فهميدم تازه بستم دهنمو وقتي

 هب و کشيدم خفيفي جيغ!زمين به بود چسبيده هم دهنش....بود ولو زمين کف چشماش هيچي

 ....دوييدم ساختمون سمت به سرعت

... 

 قبل سال5

 (سحر)

 «خوبي؟ س»

 «چطوري؟ تو عاليييي»الهام

 «شارژي؟ چيه»

 ..«شوکم تو هنوز خودم!کني نمي باور بگم اگه»الهام

 .گذاشتم بالشت سرم پشت و نشستم جام توي آه با

 «بنال»

 «کرد خواستگاري ازم ماکان»الهام
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 بپرکردم بپر به شروع از و کشيدم خفيفي جيغ

 ...ايـــول....يـــوهـــو-

 «بود؟ چي جوابت.خواهري شدم خوشحال واقعا؟؟؟؟؟؟خيلي»

 «منفي»الهام

 «گرفته؟؟؟ گاز مغزتو جـــااااااان؟؟؟؟؟چرا؟؟خر»

 «خواستم وقت هفته ي.شوخيدم»الهام

 «چيه؟ جوابت»

 «عاشقشم منم خب!خوبه خيلي ماکان ميدوني.خره ديگه+»الهام

 ...«اِلي خوشحالم برات خيلي»

 به اماله.بود گرفته دلم.شد جاري هام چشم از اشک.شبم هر عادت به بالشتم زير گذاشتم گوشيو

 هامال.بودم رسونده صبح به دلتنگي با ماهو اين تمام من و بود رسيده عشقش به راحتي همين

 اون عاشق ماکان چرا؟چون بود اشک از خيس بالشتم شب هر من و بود هاش لب مهمون خنده

 جا زود اشتباهه؟شايدم عشق اين شايد نميدونم....ميديد خواهر يه عنوان به منو آرمين و بود

 ايصد و شد باز شدت با اتاق در.زدم زار و کشيدم باال رو پتو و کردم فرو بالشتم توي زدم؟سرمو

 زقرم ام بيني نوک و هام چشم ميکنم گريه وقت هر.ريختم شاک توجه بي.اومد بلندي هاي قدم

 برورو آرمين برزخي ي چهره با و آوردم بيرون بالشت از سرمو.رفت کنار روم از شدت به پتو.ميشه

 :لرزيدم خودم به تعجب و ترس از شد بلند که اش نعره صداي.شدم

 !!!!!!!!!!نکن گريه-آرمين

 :گفتم بريده بريده نکنم گريه نميتونستم

 نم...تو...مي....نِ-

 :زد داد دوباره و داد تکونم محکم دستاش با

 !نکن گريه ميگم-آرمين
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 غلمب محکم.شنيده هامو زجه صداي اينکه مثل.بود قرمز قرمز نميتونم؟؟؟صورتش فهميد نمي چرا

 :غريد شلبا بين از و داد فشار و گذاشت ام شقيقه روي محکم لبشو.سينش به کوبوند سرمو و کرد

 ببينم گريتو نميتونم من!سحر نکن گريه-آرمين

 :گفتم بريده بريده و زدم چنگ لباسش به

 کيتم؟خواهرت؟؟ من چرا؟مگه-

 .دش خيره هام چشم به بعد و کشيد عميقي نفس و بست هاشو چشم.کرد فرو موهام توي سرشو

 بشنوي؟؟ ميخواستي همينو... عمرمي...جونمي....عشقمي...چيزمي همه تو-آرمين

 ازدواج پيشنهاد الهام به ماکان چون خوشحاليه از ام گريه االنم.خواهرت فقط.خواهرتم نه،من-

 داده

 :گفت و شد خيره هام چشم به ناباوري با

 نيستي و نبودي خواهر يه مثل من براي تو که بدون ولي باشه-آرمين

 :گفتم و شدم دور ازش

 .نيست مهم برام-

 :گفت ناراحتي با و گرفت دستمو

 نکن نابودم!مهمه که بگو!سحر مهمه-آرمين

 ميکردم؟؟؟ باور مهربون نگاه اين توي عشقو همه بايداين.بود التماس از پر هاش چشم

 رمدا دوست که ميکنم ثابت بهت...گرفت وجودمو تمام گرما بعد و شد نزديک ديد نگاهمو وقتي

 ....آرمين ميکنم ثابت....

... 

 حال

 موعود روز
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 شالم.کردم قايم لباسم توي رو اسلحه.....فردا مثل ميدونم و امروز مثل ديروز مثل مشکي پا تا سر

 ام جدي.سردم ديگه روز هر از بيشتر امروز.انداختم ام جدي ي چهره به نگاهي و کردم درست رو

 جسور و

 ارميا و مهسان.داشتن گلوله ضد جليقه و اسلحه همه.بودن باش آماده همه.رفتم بيرون اتاق از

 بيان ها پليس بقيه با تا بودن رفته زود صبح

 خوبه؟ چيز همه-

 ميري؟ مسير کدوم تو.شدن ها ماشين سوار همه و دختراآمادن....آره-ترنم

 و ميرن اونجا هم سياوش و احتشام،ندا...ميرم بشن اعضاء قاچاق بود قرار که دخترايي با-

 ارميا همينطور

 اونجا ميرن همکاراش و مهسان.ميرم ها دختر با منم-ترنم

 کردم بغلش ها کدورت بيخيال...سمتش رفتم

 باش خودت مراقب-

 کرد پاک هاشو اشک.بود اشک از خيس صورتش.اومدم بيرون بغلش از

 !هم تو-ترنم

 قوي!ترنم باش قوي-

 ساعت نيم از بعد و شدم مخصوص رنگ مشکي ماشين سوار.رفتم بيرون ساختمون از بعد و

 ضرب زمين روي پاهام با.ميداد نشون بهم خودشو داشت کم کم استرس.کردن حرکت ها ماشين

 .....قرار محل به رسيديم ساعت يک حدود از بعد.گرفتم

 از اوشسي.شدم پياده سرعت به من و ايستاد ماشين.بودن ماشين يک توي سياوش و احتشام،ندا

 .اومد طرفم به و شد پياده مخصوص ماشين

 سالم-سياوش

 سالم-

 .بود نگراني از پر هاش چشم.برداشت هاش چشم روي از عينکشو
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 .شده مشکوک احتشام-سياوش

 ميزنم حرف باهاش-

 خوبه؟.... دريا....دريا.....آرام.....خوبه-سياوش

 !ميرسونه سالم-

 بيرون رو ها دختر اسلحه تهديد با و شدن پياده ماشين از ها باديگارد و رسيد ها دختر ماشين

 .شدن پياده ماشين از هميشگيش غرور با احتشام و اخم با ندا.آوردن

 :گفت احتشام و شد پکر اراد خالي جاي ديدن با ندا

 بينمش؟ کجاست؟نمي آراد-احتشام

 ميشه همراه باهامون مرز لب-

 هم من و...کرد چک رو کارها سياوش و شد ها دختر کردن چک مشغول ندا.داد تکون سرشو تنها

 بلندشد گوشيم اس ام اس صداي.کنم چک چيو همه تا شدم ساختمون وارد

 «اومدن؟ همه »ارميا

 «آره»

 ايقيدق تا چون نداره فايده اينا از کدوم هيچ ميدونستم.رفتم بيرون ساختمون از کردن چک از بعد

 .شد فعال همزمان پليس آژير و تير صداي لحظه يه تو....ميکنه حمله پليس ديگه

 هم ارميا لحظه همون.شد ماشينش سوار سرعت به احتشام ولي شد خشک جاش سر سياوش

 .ميکرد فرار داشت که خورد ندا به چشمم.شد درگير باهاش و طرفش رفت

 رتشپ ضرب يه با.بهش رسيدم.بودم ندوييده سريع اونقدر بحال تا....سرعت به...دنبالش دوييدم

 کردم دور ازش رو اسلحه و روش شدم خم گرفت اسلحمو آوردم در مو اسلحه و زمين روي کردم

 توي کوبيدم بازوم با....اون روي من يکبار و من روي اون يکبار ميکرديم حرکت زمين روي.

 قيقهش روي رو اسلحه و نکنه حرکت تا کردم بند پاهاشو پاهام با.کشيد بلندي جيغ که شکمش

 .گذاشتم اش

 آشغال....مرگه تقاصت...بود تو چرته عشق اتفاقات اين تمام مقصر-
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 کستنش صداي من و کشيد بنفشي جيغ.زدم چونش به محکمي ي ضربه پام با و شدم بلند جام از

 رفت زن يها پليس از يکي.ها پليس سمت دوييدم و ماليدم لباسم به خونيمو دست.شنيدم فکشو

 جا ههم.بودن کنترل قابل غير ام گونه روي هام اشک.زد دستبند دستشو و کرد بلندش و ندا طرف

 تموضعي ديدن با ارميا.بودن شده دستگير همه.نداشت تمومي ها آژير و تيرها صداي.بود دود از پر

 اشينم از بيرون بعد و نشوندم پليس ماشين يک توي. کرد کمک و گرفت بغلمو زير.سمتم اومد

 :گفت و ايستاد

 خوبه؟ حالت-ارميا

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 شدن؟ دستگير همه.اوهوم-

 نباش نگران آره-ارميا

 .ديدم آرامشو رنگ باالخره....نشست لبم روي آرومي لبخند

... 

 ....ميزدم زار و ميکشيدم بو.کردم بغلش محکم

 گذاشتمو تنهات ساال اين توي اينکه.نبودموببخش!ببخش بزرگي که تو!کن حالل!ببخش-

 کن بزرگي....مادري تو...ببخش تو ميدونم بودم بدي بچه.نگير دل به موهاتو شدن سفيد....نبين

 ...مامان

 اشک دستام با.بود اشک از خيس صورتش.کشيدم عقب.شد باز دورم از لروزنش هاي دست

 :کرد باز لب باالخره.کردم پاک هاشو

 وت که بود در به چشمم روزا اين تمام!رفت هم گذاشتي؟آهو تنهامون دخترم؟چرا بودي کجا-مامان

 رفک که اوني از بيشتر تو آرام!خون چشمش يه بود اشک چشمش يه که بيچاره بياي؟افسون

 .عزيزي برامون ميکني

 :گفتم چشمک و لبخند با

 بزنيم؟ حرف بعد تو بيام بذاري نميخواي مامان-
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 :گفت وار زمزمه و زد گونش به کوچيکي ضربه

 ....تو بيا!مادر بده مرگم خدا-مامان

 هک برگشتم مامان سمت به.گرفت دلم آهو نبود از.بود قبل مثل چيز همه.شدم خونه وارد لبخند با

 :آشپرخونه سمت ميرفت داشت و بود غرغر مشغول

 ودب اومده که خانمم اکرم اين.دخترم کنم دعوتت بايد رفت يادم کال که شدم محوت اينقدر-مامان

 .ميکرد نگامون داشت ربع يه اين تمام بيرون

 :گفتم مهربوني با

 نميخورم هيچي من بشين اينجا بيا خدا رو تو نبينه؟مامان چرا!خوبي اون به صحنه-

 !عزيزم نميشه که اينجوري آخه-مامان

 ميشه خوبم خيلي ميشه-

 :گفت بغض با و نشست کنارم اومد آروم هايي قدم با

 ...عزيزکم نيست کم!!!سال همه آرام؟اين کجابودي-مامان

 يگهد فرصت يه براي باشه پس حوصلشو و گوش تو نه دارم گفتنشو قدرت من نه.مامان مفصله-

 اشک.کرد حرکت نوازش براي موهام روي گذشته مثل هاش دست و گذاشتم سينش روي سرمو

 نيزمي که عشقي!مادر يعني!ها دست همين يعني عشق!همين يعني آرامش.ميريخت آرومي به هام

 !نيست گفتن قابل اش اندازه وجه هيچ به و نيست

 مامان؟ کجاست افسون-

 بچم ميکنه سکته ببينتت اگه بيرون رفته آرين با-مامان

 مامان؟ برگشتم شدي خوشحال-

 .نکردم باورش هنوز!عزيزم خيلي-مامان

 بوسيدم هاشو دست و اومدم بيرون بغلش از

 ...نميذارم تنهاتون وقت هيچ...ديگه!عزيزم کن باور-
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 صداي.رفت آيفون طرف به و شد بلند جاش از.نذاشت دادنش جواب براي فرصتي در زنگ صداي

 :شد بلند شادش

 !جان ارام مهيارن و افسون-مامان

 :گفتم و شدم بلند جام از استرس با

 !برم من بهتره...شايد...ميگم-

 .اومدي جا؟تازه آرام کجابري-مامان

 .بستم هامو چشم.اومد در شدن باز صداي.انداختم پايين سرمو

 کيه؟ اين....ماما سالم-افسون

 زل روبروم دختر به ناباور.شدم خشک درجا.کردم بلند سرمو بگه چيزي مامان اينکه از قبل

 شده اين افسون.گزيدم لبمو.باشه معلوم موش تار يک حتي اينکه بدون چادر قالب تو افسون.زدم

 به.بود اشک از خيس صورتش.آورد درم حالت اون از افسون بلند بودم؟هين کرده چه من و بود

 .کرد بغلم محکم و کرد پرواز سمتم

 ....نبودي تو اما رفت امروز؟؟کجاااااا؟؟؟؟؟؟آهو تا بودي کجا...آرااااام-افسون

 تکون کمرش پشت دستمو فقط نتونستم اما بودم عزادار منم ميدونم بگم بزنم داد ميخواست دلم

 ودمب برگردونده بودنمو دختر عمل با من درسته....بغض و بود درد فقط بريزه که نبود اشکي...دادم

 :گرفت قاب صورتمو دستاش با و شد جدا ازم افسون...بود روحم با هميشه نبودن پاک درد ولي

 نميارم؟؟؟ طاقت گذاشتي؟؟؟نگفتي تنهام چرا کوچيکه دختر؟؟؟هان؟؟؟خواهر بودي کجا-افسون

 :گفتم و شدم دور ازش افتاده پايين سري با

 !متاسفم مراسمت خوردن بهم براي.زياده گذشته کردن باز براي وقت-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 شدي؟ دار خبر چطور مراسم؟تو-افسون

 !زدم گند.گزيدم لب
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 ...کرد ناراحتي ابراز کلي و گرفت جلومو محله زناي از يکي بيام اينکه از قبل-

 .هستن آرين من نامزد ايشون آرام راستي...آهان-افسون

 سالم ي نشونه به سرمو.داشت خوبي قيافه و خوب هيکل.بود جذابي و محجوب،آروم پسر آرين

 که مامان کمک به افسون.اومد خوشم ازش.کرد سالم مهربون و گرم اون و دادم تکون براش

 .شديم تنها آرين و من و رفت بود آشپزخونه توي

 .بودين سوييس سال5 اين توي شنيدم-آرين

 

 !!!دروغي چه.کردم نگاهش رفته باال ابروي و تعجب با

 همينطوره بله-

 سريع و نشست پيشونيم روي اخم.بود ترنم.آوردم بيرونش کيفم از سريع.شد بلند تلفنم صداي

 :دادم جواب

 بگو-

 دنبالتن آرام؟همه کجايي-ترنم

 چي؟ براي ديگه تهران باشم ميخوام کجا-

 دقيقا؟ تهران کجاي بعدشم...ها باشي شاهد دادگاه توي بايد تو-ترنم

 .رفتم آرين مخالف سمت به و پريدم جام از شدت به

 ميشه؟ برگزار کي دادگاه.ترنم خونمونم-

 داره کارت ارميا اينجا بياي بايد صبح فردا-ترنم

 ميگرفت تماس باهام خودش داشت کارم اگه ارميا-

 نداره شمارتو-ترنم

 کن اس برام آدرسو ميرسونم خودمو صبح فردا من...بدي بهش ميتونستي-
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 ي سينه هب سينه که ها بچه سمت به برگشتم.کشيدم عميقي آه و گذاشتم جينم جيب توي تلفنو

 هک زدم کنارش حوصله بي.بود شنيده حرفامونو تمام مطمئنا و داشت غليظي اخم.شدم افسون

 .کردم نگاهش اخم با.داشت نگهم صامت و زد ام سينه به اي ضربه

 بدي توضيح برام آرام؟بايد ميکني چيکار داري-افسون

 ميکنم تعريف برات چيزو همه بعدا..بيفتيم دعوا اولي روز همين نذار جان افسون-

 چيه دادگاه جريان و کيه ارميا بگو حداقل-افسون

 ميشي؟ متوجه بگم من االن-

 بگو فقط تو-افسون

 احتشامه احتشام قاچاق باند محاکمه براي هم دادگاه و پليسه دوستمه ارميا-

 آرام؟ ميکني چيکار داري تو-افسون

 بعد براي بذار فضوليو کن لطف و افسون کن بس-

 :گفتم و گذاشتم اش گونه روي اي بوسه.رفتم مامان طرف به و زدم کنارش

 مامان برميگردم زود-

 دختر؟ ميري کجا-مامان

 برميگردم شب فردا بيرون-

 ؟ ميموني کجا شب-مامان

 هتل-

 چيه؟ اينجا عزيزم؟پس چي براي-مامان

 خودتونه امنيت براي مامان ميگم برات بعدا-

 .رفتم بيرون خونه از جمع از کلي خداحافظي يک با و

... 
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 حال

 (سحر)

 :انداختم بغلش توي خودمو شدت با

 !!!ابوالفضـــل يا-الهام

 :اومدم بيرون بغلش از خنده با

 .سرخوشم امروز.نميشم ناراحت بکشيمم.الهام خوندي کور-

 ...اينجا براي بود شده تنگ دلم سرزمينمون ايران خوشحالم خيلي سحر واي-الهام

 ببينن نفسو سهيل و مامانم ميخواد دلم...الهام منم-

 ....زندن پدرت و مادر!سحر بحالت خوش-الهام

 :کردم بغلش محکم

 ...مادرت مادرم و برادرت سهيل خواهرت من.عزيزم نباش ناراحت اِلي-

 مدل سحر«درياست مثل من الهام چشماي»ميگفت وقتي مادرم صداي براي شده تنگ دلم-الهام

 چطور وديب پرسيده قبال يادته.ميخوند کتاب برام و ميکرد بغلم هميشه که بابام تنگ.تنگشونه

 فکر ميخوند شعر برام که شبايي اون به اينقدر بابام کردم؟بعد حفظ فرخزادو فروغ شعراي

 .کردم حفظشون و موند ذهنم توي شعرا اون ناخودآگاه که ميکردم

 :گذاشتم اش گونه روي اي بوسه و کردم نگاه خيسش صورت به

 اماه داري ماکانو تو.خوبه چيز همه....نده عذاب خودتو ميکنه نگاهت غم با داره ماکان الهام بسته-

 .برميگردن هم آرام و ترنم آينده روز چند توي و داري رو

 کرد قالت ديدنم با.بود بغلش نفس.آرمين سمت به برگشتم.داد تکون تاييد عالمت به هاشو چشم

 از پر ي خنده.بوسيدم و کردم فرو گردنش توي سرمو و کردم بغلش خنده با شه جدا آرمين از که

 :گفتم آرمين به رو بغض با.شد اشک از پر هام چشم و شد بلند لذتش
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 اگه.ممنونم ازت.نبود سحري اينجا و نبودي،امروز تو اگه آرمين.نفس و تو يعني خوشبختي-

 جودو با حاال ولي آوردم مي کم نبود نفس اگه.موند نمي برام بودن زنده براي اميدي نبود عشقت

 .بود يرينش بوديد کنارم شما چون فقط ولي بود شيريني تقاص بينم مي ميکنم فکر که يکم شما

 و نفس به شدم خيره.گذاشت پيشونيم روي هاشو لب و شد خم.بود صورتش روي کجي لبخند

 .شد جاري هام چشم از اشک

 .....زندگي ميگن اين به

... 

 و ميومد قلبش صداي.گذاشت سينش روي سرشو و کرد حلقه زندگيش مرد کمر دور هاشو دست

 :کشيد عقب سرشو اکراه با شد بلند که صداش.ميگرفت آرامش هميشه مثل اون

 زندگي؟ بهتري-

 ونمهرب مرد اين.ميشد ارامشش باعث اين و بود زندگي ماکانش براي.نشست لبش روي لبخند

 .بود داده نشون بهش رو آرامش عمرش هاي روز بدترين توي

 آره-

 :کرد عريض لبخندشو و نشست اش گونه روي کوتاهي ي بوسه

 چطوره؟ لوبيا-

 ميرسونه سالم خوبه-

 فظيل لوبيا.ميزد حرف کوچولويش لوبيا ي درباره ماکان با وقتي ميکرد عشق.بود لفظ اين عاشق

 .است چه جنسيتش دانستند نمي و بود رحمش در که اي ماهه2 اي بچه براي بود

 ناهار؟ بريم.خوبم منم خوبن لوبيا هم زندگي هم که حاال-

 کنم صدا آرمينم و سحر برم کن صبر ولي بريم-

 :پيچيد گوشش در ماکان تاکيدي صداي و شد قفل ماکان هاي دست در هايش دست

 هم لوبيا و زندگي و من البته صد و باشن تنها بخوان شايد و شوهرن و زن اونا! زندگي نه-

 نه؟ باشيم تنها ميخوايم
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 !چشم ميگه عشقم چون باشه-

 رستوران سمت به هم با.بود جاري باطنشان در که بود آرامشي از حاکي لبشان روي هاي لبخند

 ميز روي و دادند تکان دست خوشحالي با نفس و سحر،آرمين باديدن.شدند واردش و رفتند

 .نشستند ديگري

 ميخوره؟ چي زندگي خب-

 کنه سير هم لوبيارو که چيزي يه نميدونم اومممم-

 خوبه؟ برگ کباب-

 عاليه..اوهوم-

 مخلفات و برگ کباب تا 2 آقا-

 ديلبخن با ماکان.بدهد او به را حواسش تا داد تکان ماکان نگاه رس تير در را دستش قراري بي با

 :کرد شروع او و شد خيره او به مهربان

 چيشد؟ خونه قضيه ماکان-

 و بنده و لوبيا،زندگي.ميکنن زندگي توش خانواده 2 که دوبلکس ساختمون يه!زندگي هيچي-

 نفس و سحر،آرمين

 مرسييي....کردي خوشحالم خيلي!!!ماکان عاليه-

 :کرد بلند را اش خنده که نشاند ماکان گونه روي کوتاهي ي بوسه

 ميدم دستت کار نکن بهم لطفا اين از لوبيا اومدن دنيا به تا کن لطف زندگي-

 :گفت و کرد نگاه همسرش به شده ريز هايي چشم با

 داري؟؟ جرات-

 بگذري لوبيا از بايد ولي بدم نشون بهت جراتمو تا کن لطف-

 .شد سرخ خنده از ماکان و شد بلند الهام خفيف جيغ صداي

 !ماکان حيايي بي و ادب بي خيلي-
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... 

 حال

 تادهايس کنارم حد از بيش خشکي با ارميا.بود بخش رضايت ها حکم تمام و بود شده تموم دادگاه

 سال 25 ندا حکم و اعدام احتشام و سياوش حکم.بوديم اتاق از محکومين خروج منتظر و بود

 ترتيب به و شد باز اتاق در.مختلف هاي مدت به زندان هم باند اعضاي بقيه و بود زندان

 با ديدنم با سياوش.شدم نزديک بهشون محکم هايي قدم با.اومدن بيرون ندا و احتشام،سياوش

 :گفت اي گرفته العاده فوق صداي

 .کردم بد بهت من آرام کن حاللم-سياوش

 .نشست صورتم روي محوي لبخند

 گرفتي ازم زندگيمو دارايي بزرگترين تو.نداره وجود حالليتي-

 :گفت ضجه با و زد زانو پاهام جلوي

 نه داره مادر نه.گناهه بي اون.ميکنم خواهش.کن بزرگ رو دريا ولي.حقمه.نبخش باشه-سياوش

 .......آرام ميکنم تمنا.دار نگهش کن بزرگي تو.پدر

 :دادم جواب پوزخند با

 مباز من نميزدي هم رو ها حرف اين اگر.بذارم بچه اون پاي رو تو گناه که نيستم پست اينقدر-

 .ميکردم بزرگ اونو

 تحرک سرباز سمت به ميکرد بلندش که سرباز تشر با لحظه همون و کرد نگاه بهم ناباوري با

 :گفتم سردي لبخند با.ميکرد نگاهم سرد و خشک،رسمي.برگشتم ارميا سمت به.کرد

 !خدانگهدار.سرگرد جناب ممنونم کرديد حقم در که هايي کمک تمامي از-

 .شدم نزديک بهش.بود ايستاده مردي کنار در ترنم.شدم رد کنارش از و

 چطوري؟ سالم-

 .هستن بزرگمهر ساشا سرگرد ايشون ميکنم معرفي مرسي خوبم عزيزم سالم-ترنم
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 شمسفيد،چ پوست.داشت زيبايي ي چهره و ميباريد شيطنت نگاهش از.کردم نگاه روم جلو مرد به

 .هيکلي و بلند قد و لخت و مشکي سبز،موهاي هايي

 .هستم راد آرام!بزرگمهر آقاي خوشبختم-

 !افتخاره باعث واقعا!زيبايي اين به بانو!سرکار بيشتر من-بزگمهر

 :گفتم و زدم گرمي لبخند!راحتن اينقدر که خبريه نکنه.شد گرد هام چشم.زد بهش اي سلقمه ترنم

 بودم؟ شنيده صداشونو تلفن پشت که همونين بزرگمهر آقاي جان ترنم-

 .نشست هاش لب روي محجوبي لبخند

 آره-ترنم

 صتقا اين.بودن رسيده عشقشون به همه.اومدم بيرون دادگاه از ساشا و ترنم از خداحافظي از بعد

 حقيقي عشق به و بود کرده خوشبخت رو همه اينکه اونم داشت خوبي يه داشت بدي هرچي

 هتل توي رو قبل شب.ام خانواده و من و ساشا و آرمين،ترنم و ماکان،سحر و الهام.بود رسونده

 سر برم ميخواستم هم ظهر از بعد.گذشت دادگاه به که ظهر.داشتم برنامه امروز و بودم گذرونده

 باهم شبو و بود قرار و بودن رسيده تازه.داشتم قرار سحر و الهام با هم شب و آهوم قبر

 تکيه نماشي پشتي به سرمو.کرد حرکت زهرا بهشت سمت به تاکسي و شدم تاکسي سوار.باشيم

 .بستم چشممو و دادم

 قرار.بود قاتل نظرم از اون.بودم قهر باهاش هم هنوز.بود مامان پيش امروزو.داشتم هم آرادو خبر

 و اومدم خودم به رسيديم ميگفت که راننده صداي با...بگيره مجردي ي خونه خودش براي بود

 .شدم پياده و دادم بهش تاکسيو پول

 زجر سال 5نداشتن، خانواده سال5دري، به در سال5 ي اندازه به!زياد خيلي.داشتم بغض

 بودن سرد سال5بودن، قوي سال5شکستن، خودم توي سال5بودن، ساکت سال5کشيدن،

 سال 5و مادرم گرم آغوش حسرت سال 5 دور، راه از ام خانواده اعضاي ديدن سال 5اجباري،

 !!بودن وجودم از که هايي دوست از دوري

 يه.بود آهو ي عالقه مورد گل ياس.خريدم ياس گل دسته5 و رفتم فروشي گل مغازه سمت به

 .....رفتم آهو قبر سمت به و خريدم هم گالب
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 نزديک قبر به آهسته!شل هام قدم و شد خم پاهام عزيزم،خواهرم،جونم،زندگيم قبر ديدن با

 قبر روي ي نوشته به شد کشيده نگاهم.شدم

 «ناکام جوان»

 نوازشش دستام با و ريختم قبر روي گالبو!قبر جلوي دقيقا.زمين روي افتادم و شد خم هام زانو

 :کردم

 برات روز يه بودم گفته.بزنم حرف باهات چي؟؟اومدم داري؟تصويرو پاييني؟؟صدامو اون آهويي-

 چي براي بدوني داري حق بگم بهت امروز نه؟؟ميخوام شد چي سال5 اين ميکنم تعريف

 !من و برادرت حماقت براي.مردي

 قبر روي و کردم تکه تکه ياسو گل بودم ذهنم توي جمالت کردن رديف مشغول که حالي در

 !ميشهه مثل...بود آبي آبي که آسمون به شدم خيره.کشيدم دراز قبر کنار و شدم بلند جام از.ريختم

 ميک که خوشگل خواهر يه و تر مهربون مامان يه و بود مهربون باباي يه کردم باز چشم وقتي از-

 بابا و داد ياد بهم بودنو دختر و مهربوني،گذشت مامان.بودن من زندگي اونا.بود هوا به سر

 از تر گرم فقيرمون ي خانواده و ميشديم بزرگ روز به روز من و افسون.دانايي و شجاعت،قدرت

 قرمز ايموه با کوچولو فرشته يه.شد اضافه جمعمون به هم کوچولو فرشته يه اينکه تا.ميشد ديروز

 يشدم تر بزرگ روز به روز.بود انکار قابل غير عشقم و بودم کوچولو فرشته عاشق.آبي هاي چشم و

 توي که ساعتي 5 اون و مدرسه ميرفتيم دو هر من و افسون.ميشدم وابسته بهش بيشتر من و

 شتهفر اينکه تا گذشت و گذشت.بودم دور کوچولو فرشته از چون ميداد عذابم واقعا بوديم مدرسه

 دور کوچولو فرشته از يکم فقط.بودم راهنمايي و بود سالم 53من موقع اون.شد سالش5 کوچولو

 ثلم هم بابا.پارک بره داد گير کوچولو فرشته عصر روز يه.بود زياد خيلي هام درس چون بودم شده

 زا داشتن وقتي.پارک برد اونو اومده در کوچولو فرشته اشک ديد وقتي و داشت دوسش خيلي من

 دير ولي داد هول رو آهو سريع بابا.طرفشون اومد باسرعت کاميون يه اومدن مي بيرون پارک

 حرف ديگه و شد فلج من آهوي و داديم دست از رو بابا.کاميون زير رفتن آهو هم و اون هم.بود

 صميمي دوست تا2.ساله 51 شدم.گذشت ديگم سال5.شوکه از ميگفتن دکترا.نزد

 مادر ي خونه ببرمشون ميکردن اصرار که بود ماهي چند!سوگند و ترنم،سحر،الهام.داشتم

 پياده بريم زد سرشون به روز يه.شمال بردمشون و دادم گوش حرفشون به باالخره.بزرگم

 يصداي دقيقه تاچند.شدن واردش سريع خيلي سحر و ترنم و رسيديم کلبه يه به راه توي.روي
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 خيلي و بيرون اومدن هيکلي مرد تا 2 و شد باز کلبه در.کمک براي داخل بريم ميگفت سوگند.نيومد

 .گذاشتن صورتمون روي رو کننده بيهوش هاي دستمال سريع

 نزد حرف و بود شده گرفته شدت به صدام.ميشد جاري ازش که بود سيل و بود بسته هام چشم

 .بود سخت برام

 کنارم سوگند و الهام.بوديم افتاده چيا قاچاق گير.اومدم هوش به که گذشت چقدر نميدونم -

 زاييچي يه ترنم و سحر طرفي از و بوديم فهميده موقعيتشونو ما...بسته هاي دهان و دست با.بودن

 شده گريم دخترا بقيه مثل که راهم توي...کيش بردن خودشون همراه رو ما اونا....بودن ديده

 دوست...بود ندا برادر اون...بود سياوش اسمش...بود پسري ي شمال توي مقرشون توي...بوديم

 توي...کيش بياد که کرد خبرش و گفت ندا به جاش به نياورد روش به اما شناخت منو اون..قديميم

 ......عرب شيخاي پيش بفرستن ميخواستن رو ما بوديم شده بندي دسته کيش

 آراد عاشق اون... من پيش اومد همه از اول اتاق يه توي برد نفرو5ما از کدوم هر...اومد ندا

 دختر نميکرداون توجه بهش اصال آراد ولي آراد ي دلخسته عاشق و بود من همکالسي ندا...بود

 از اونو ميگم بهش که چيزايي با و ميکنم کار آراد مخ روي که منم اين ميکرد فکر ندا..نبود درستي

 دهفهمي ديگه چيزاي خيلي و رفتارش طرز اون قيافه ديدن از اراد حقيقت در ولي ميندازم چشمش

 ادميخو که گفت بهم..نبود ايران زمان اون يعني...قبرس بود رفته کار براي آراد...آدميه چجور بود

 يهمکار اگه...باهاش کنم همکاري بايد گفت...برگردونه آرادو تا کنه واسطه جونمو بگيره انتقام

 مقاومت....نکردم قبول اما...بودم کوچولوم فرشته عاشق من...کوچولوموميکشه فرشته نکنم

 که ندا...نکردن قبول سوگند و سحر،الهام اما...کرد قبول ترنم..بکشيش نميتوني گفتم....کردم

 ادفري بعدم...کشت همه چشماي جلوي رو سوگند.... نداره رحم....ميکشه بفهمونه بهم ميخواست

 هن بگم ميکشه،ميخواستم گفت که لحظه همون«ميميره دوستتون آرام لجبازي بخاطر فقط»زد

 قهر اون با من....شد بدنم از روحم...رد تيرو....کشتش....نداد فرصت اون ولي ميکنم همکاري

 آرشو من....بود مرده خودخواهيم و لعنتي منِ بخاطر....شمال بود اومده لعنتي منِ بخاطر....بودم

 سالي يک سوگند و آرش...آرش روح بعدم... سوگند اول...شدم نفر دو مرگ باعث....شکوندم

 .بود آرش چيز همه سوگند و بودن هم عاشق که ميشد

 .بوسيدمش و قبر روي شدم خم.بدم ادامه توضيحامو بتونم که بودم اوني از تر خسته

 !کوچولو فرشته بعد واسه باشه بقيه-
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 هامو چشم.بود اشک از خيس صورتش.شدم افسون سينه به سينه و شدم بلند جام از سريع

 :زد زار و کرد بغلم محکم.بستم

 ...آرااااااااااام-افسون

 :گفتم ناراحتي با و کردم جداش خودم از

 بگيا؟ کسي به نشنوم...بمونه خودت پيش حرفا اين...افسون نکن گريه-

 ميري؟ کجا ولي باشه-افسون

 .دارم قرار شوهراشون و سحر و الهام با-

 کردن؟ ازدواج-افسون

 داره ملوسم دختر يه سحر تازه ميکنم تعريف برات بعدا آره-

 واقعا؟ واييييييي-افسون

 درياست اسمش دارم ملوس دختر يه منم آره-

 :گفت و کشيد خفيفي جيغ

 کيه؟؟؟؟ کردي؟؟؟؟؟شوهرت ازدواج کي تو-افسون

 کردم قبول فرزندي به رو بچه اون نکردم ازدواج من-

 چرا؟ آخه-افسون

 خدافظ افسون ميگم بعدا-

 انواحس و دريا حضانت کاراي دنبال ميرفتم فردا بايد.نشست قبر کنار مبهوت اون شدم جدا ازش

 ...بياره رو دريا که ميفرستادم

... 

 ميکردم کنترل خودمو من و ميزدم زار.ميکردم تر محکم کمرش دور دستمو و ميلرزيدم خودم به

 دور دستم.هميشه مثل باشم قوي همه چشم تو ميخواستم.نريزم هم اشک قطره يک حتي که

 :شد بلند گريه با اون صداي و گرفت خودش به نوازش حالت کمرش
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 خوشحال وقت هر و رسيدم عشق به تو خاطر به!!!خيلي.آرام بود شده تنگ برات دلم-الهام

 رشک رو خدا اما...نباشي تو و بياد دنيا به بچم ترسيدم مي آرام...ميديدم خاليتو جاي ميشدم

 !هستي

 :آوردم درش آغوشم از ناباوري با

 بچت؟؟؟-

 :گفت خوشحالي با و داد تکون سرشو

 ماهشه 2-الهام

 :زد بهش گردني پس يه حرص با سحر

 نيستم؟؟؟ آدم نگفتي؟من من به چرا شعور بي اسکول-سحر

 !فهميدي االن خب-الهام

 نزن حرف منم با کنار گمشو-سحر

 ببينم بيار دخترتو کردم بغل که رو تو سحر...ها بچه بسته-

 .رفت خونشون خواب اتاق سمت به اکراه با

 بودن دلتنگت واقعا الهام و سحر..پيشموني هم تو و ايرانيم که خوشحالم واقعا-آرمين

 :گفتم و زدم گرمي لبخند

 .ميدم تبريک هم نفسو تولد راستي!خان آرمين نبودم دلتنگشون کم منم-

 !ها داشتي چيو همه آمار بودي دور اينکه با!ممنون-آرمين

 مهمن برام ميکنن فکر که چيزي از بيشتر الهام و سحر-

 زدم بهش گرمي لبخند شد فشرده الهام دست توي دستم

 بياد دنيا به سالم اميدوارم...ميگم تبريک تون ني ني بابت ماکان آقا-

 لوبيا نه ني ني.مرسي-ماکان
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 چي؟؟؟-

 ميکنيم صداش لوبيا ما-ماکان

 ميگم تبريک لوبيا بابت آهان-

 ويت اشک بود بغلش که خوشگلي العاده فوق و تپل بچه دختر ديدن با.رسيد راه از سحر و خنديد

 اي قهوه از اي اليه دورش که سبزش هاي چشم و بود بور بچه دختر موهاي.شد جمع هام چشم

 ردهک ترش بامزه بودنش تپل و داشت سفيدي پوست.داشت سحر به عجيبي شباهت بود تيره

 .شد جمع سحر بغل تو و کرد غريبي که کنم بغلش کردم دراز دست.بود

 بامزست و خوشگل چقدر-

 خالست جيگر-الهام

 مامانه نفس-سحر

 به شدم خيره و نشست لبم روي دلنشيني لبخند رفت سحر به آرمين که اي غره چشم ديدن با

 بود؟؟ شکلي چه دريا يعني.نفس

 و شدم نفس با بازي مشغول.سپرد من به نفسو و رفت آشپزخونه به چايي ريختن براي سحر

 ؟گرفت؟؟ ازم زندگيمو که مردي بچه براي اونم باشم خوبي مادر ميتونم يعني.کردم سرگرمش

 چهب بفهمم شد باعث اين و شد اخت باهام زود خيلي.کردم مشغول نفس با خودمو و کردم پووفي

 .دارن زيادي کشش بهم نسبت ها

... 

 بعد روز يک

 ميخوري؟ چايي دخترم-مامان

 جان مامان نه-

 جان؟ آرين چي تو-

 ندارم ميل منم ممنون نه-آرين
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 1.ردمک نگاه ساعت به استرس با.شد سينمايي فيلم به کردن نگاه مشغول و شد بيخيال مامان

 زدم زنگ احسان به و شدم بلند جام از قرار بي.بود روم افسون مشکوک نگاه.بود شب

 بله؟-احسان

 احسان؟ کجايي-

 درم پشت خانم سالم-احسان

 رسيدي؟ کي-

 خانم االن همين-احسان

 خريدي؟ گفتمو که وسايلي پايين ميام االن-

 بازي اسباب جعبه تا 2 و شد لباس ساک تا 2.خانم بله-احسان

 ميام االن من خوبه-

 :گفتم آرين به رو و انداختم مبل روي تلفنو

 بياين؟ لحظه يه ميشه آرين آقا-

 افتاده؟ اتفاقي-آرين

 بياين ولي نه-

 چشم-آرين

 .رفتم طرفش به.شد پياده قرمزم فراري از احسان.رفتيم بيرون خونه از

 سالم-

 سالم-احسان

 داري پيشم خوب جايزه يه.بود عالي کارت-

 .آوردم در کليد5و سوييچ 5 کيفم داخل از و

 هخونت پارکينگ توي که بلنده شاسي ماشين يه سوييچ اين و..... توي خونه يه کليد اين-
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 زيادن خيلي اينا خانم اما-احسان

 کردي؟ چيکار رو پوال!نيست چيزي برام اينا که ميدوني-

 حسابتون به ريختم-احسان

 خريدي؟ گفتم که اي خونه-

 متره211.خريدم که فرمودين ولجنک توي بله-احسان

 .داد دستم به کليدي و

 ..ميکنم موفقيت آرزوي برات کنيم همکاري نيست قرار ديگه که حيف!احسان عاليه-

 خانم مرسي-احسان

 در احسان.گرفت ام خنده متعجبش و کرده،ناباور هنگ صورت ديدن با که آرين سمت به برگشتم

 :گفتم لرزون آورد بيرون ماشين توي از که اي بچه دختر ديدن با.کرد باز ماشينو پشتي

 خوابه؟-

 باال؟ بيارمش خانم بله-احسان

 بغلم بده نه-

 نبود معلوم صورتش و بود تاريک هوا.بود سبک خيلي.کردم بغل دخترو محکم

 بيارين وسايلو اون احسان کمک با آرين-

 .کشيد خفيفي جيغ افسون و شد خشک سرجاش بچه ديدن با مامان.شدم خونه وارد و

 گرفتم عهده به سرپرستيشو..بنده دختر خانمن دريا ايشون مامان-

 اومد و شد بلند و نشست لبش روي تحسين لبخند بعد ولي موند مات لحظه چند مامان

 :گذاشت پيشونيم روي اي بوسه.پيشم

 دخترو اين ببينم بده!ايرجي دختر که الحق-مامان

 :گفت صورتش به خيره و کرد بغلش بهش دادم رو دريا
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 خواب اتاق توي ميبرمش نازه چقدر-مامان

 .خواب اتاق توي رفت هول با افسون.شدن وارد احسانم و آرين موقع همون

 ..لطفا گوشه اون بذارين رو اونا-

 ...فضولي براي احتماال.افسون پيش خواب اتاق توي رفت آرين و گذاشتن اتاق ي گوشه وسايلو

 بخور ما با شامو احسان-

 !حرفيه چه اين خانم نه-احسان

 !احسان-

 ببينم رو خونه اون برم ميخوام راستش-احسان

 گفتم و زدم مهربوني لبخند

 خدافظ باشه-

 خدافظ-احسان

 روي و شدم نزديک بهش بغض با.بود خواب تخت روي دريا.شدم خواب اتاق وارد سرعت به

 يک،لبکوچ برفي،بيني سفيد پوست.موند صورتش روي ها گرفته برق مثل نگاهم.نشستم تخت

 صورت به و کردم دراز سمتش به لرزونمو دست.داشت طاليي موهاي و صورتي اي غنچه هاي

 .چکيد هام چشم از اشک.بود لطيف و نرم پوستش چقدر.کشيدم صورتش روي نوازش

 «شدي؟ اينجوري چرا آرام سياوشه ي بچه،بچه اين»

 هديگ روز چند سياوش.نداشت وجود سياوشي.شن دور منفي افکار تا دادم تکون شدت به سرمو

 باز هاشو چشم و خورد خفيفي تکون دريا.مادرش ميشم من و نداره هيچکسو بچه اين.ميره مي

 يادر.رفت ضعف دلم.بود تيره آبي اليه يه دورش و بود روشن آبي هاش چشم.نشستم صاف.کرد

 :گفت ترس با من به رو و نشست و شد خم

 هستي؟ کي کجاست؟تو اينجا-دريا

 .زدم بهش گرمي لبخند
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 هستي؟ کي تو.آرامم من و منه ي خونه اينجا-

 دريام من-دريا

 :گفتم مهربوني با.بود برچيده لب و بود کرده بغض

 دريا؟ چيه بابات اسم-

 ندارم بابا من-دريا

 .چکيد هام چشم از اشک قطره يه

 چي؟ مامانت-

 دارم ساغر خاله اما ندارم مامان من-دريا

 ساغر؟ خاله-

 کجاست؟ االن منه پيش هميشه اون آره-دريا

 نميدونم-

 آوردي؟ اينجا منو چي براي-دريا

 باشي؟ داشته مامان ميخواد دريادلت-

 خيلي آره-دريا

 باشم؟ مامانت من ميشه-

 باشي؟؟چرا؟؟ من مامان ميخواي-دريا

 هستي مهربوني و خوشگل دختر خيلي تو چون آره-

 مهربونم؟ ميدوني کجا از ديدي منو االن همين که تو ولي-دريا

 گفته کالغه-

 به وقاتا گاهي گفته سياوش؟؟يا دايي ديدن واسه ميکنم گريه تختم توي شبا گفته کالغه-دريا

 نميدم؟؟ گوش ساغر خاله حرفاي
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 داييشه؟؟؟محکم اون ميکرد فکر بچش که بود آدمي چجور سياوش.شد جاري هام چشم از اشک

 کردم بغل رو دريا

 بود نگفته نه-

 آرام؟ ميکني گريه چرا-دريا

 شم؟ مامانت من ميذاري دريا...همينجوري نميدونم-

 تنهام و باشي داشته دوستم هميشه و نزني داد سرم وقت هيچ ميدي قول کنم قبول اگه-دريا

 نذاري؟

 .فهميد مي چقدر بچه اين

 ميدم قول-

 مامانم شدي پس-دريا

 باشم مامانت کردي قبول که خوشحالم خيلي-

 گشنمه خيلي من مامان-دريا

 بخوريم بزرگو مامان پخت دست شام بريم پس-

... 

 فتهه يک اين توي.زدم لبخند و انداختم خوابيده راننده کمک صندلي روي آروم که دريا به نگاهمو

 دهش عاشقش.برام دوم آهوي بود شده جورايي يه.بوديم شده وابسته بهم خيلي بود پيشم که اي

 ها بچه اصرار به امروز.جديدمون ي خونه به کرديم کشي اسباب دريا اومدن از بعد روز 2.بودم

 .کوه بريم ميخواستيم

 ماماني-دريا

 شدي؟ بيدار جونم؟کي-

 ميرسيم؟ کي االن همين-دريا

 .ديگه يکم-
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 خوابه؟ نفس االن يعني ماماني-دريا

 :دادم جواب لبخند با

 شايد-

 .بود شده آشنا همشون با دريا و خونمون بودن اومده همه ها بچه دريا اومدن روز فرداي

 بديم گوش بذار نِني يه ماماني-دريا

 ...چشم-

 بيداره صبح تا امشبو چشمات ديدن واسه قراره بي عمري که قلبم واسه نگرونم»

 انتظاره پايان راهه تو که فردايي بياره طاقت امشبو دل اين که نگرونم

 اميده يه همينم عاشق ميشه دل واسم سپيده صبح مث فردا داره رنگي چه

 شه رها تنهايي تو جداشه سينه از غم شه روبرو چشمات تا چشمات تو مونده شب يه

 نبستي دل هيچکي به نشستي من پاي به شکستي دنيا اين تو نشستي تنها تو

 «2زيباست چه دنيا واست باشي که من کنار احساس و عشق اوج به رسيدم تو از من

 تعجب بينشون ارميا ديدن با.رفتم ها بچه طرف به دريا دست تو دست و کردم ماشينوپارک

 کشيد لپشو و شد خم دريا سمت به الهام.گرفتم جواب که کردم جمع به سالمي.کردم

 آيييي-دريا

 الهام دست رو زدم

 گرفت دردش گمشو برو الهام-

 درآورد ادامو الهام

 اييش-الهام

 ها کنم نصف لوبياتو نکن کاري-

 کشيد عقب ترس با
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 شدي خشن آرام گذاشته منفي تاثير روت بودن مادر-الهام

 شونم روي زد خنده با سحر

 .برميگردد وحشي-سحر

 زدم سحر به محکمي لگد حرص با من و خنده زير زدن ترنم و الهام،سحر

 کرد رم ننه واييي-سحر

 .زدمش محکم رسيدم بهش وقتي.دوييد اونم و کردم حمله سمتش به عصبانيت با

 !گفتي؟واقعاکه بود چي اين آخه!شعور بي-

 موضوع از چيزي که پسرها البته. بودن شده سرخ خنده از همه ها بچه.برگشتم عصبانيت با

 .بودن متعجب بودن نفهميده

 :غريدم عصبي ترنم باز نيش ديدن با

 اسکول!نيشو ببند-

 توي کوبيدم شده گرد هاي چشم با.گفتم چي فهميدم تازه شد تموم ام جمله اينکه از بعد

 .شد بلند ترنم ي خنده صداي.دهنم

 ميديا سوتي خيلي امروز آرام-الهام

 خفه يکي تو-

 برگشته اصلش به واقعا اين نه-سحر

 گرفتنش الهام و رفت زمين روي تا که گرفتم براش پايي زير

 آرام شعوري بي خيلي-سحر

 !جان نوش حقته ميخوري چي هر بعدشم!گلم نيستم تو مثل من-

 :گفتم ها بچه به رو و

 بريم-
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 با.شد بلند خندشون صداي ها مرد از شدن دور از بعد باالفاصله.رفتيم و شديم همراه ها دختر با

 :گفتم حرص

 !بردين آبرومو!ها نکبت ميکشمتون-

 نداره؟ بست و چفت دهنت چرا تو خواهر-ترنم

 رفته تو دهن به خواهر نميدونم-

 شده دراز زبونت چقدر تو آرام-الهام

 !تو زبون مثل شده تازه آره-

 شدم خسته ماماني-دريا

 عزيزم بغلم بيا-

 دادم ادامه راهم به و کردم بغلش محکم

... 

 خانم؟ آرام-ارميا

 .صدا سمت برگشتم آرومي به

 بله-

 بزنم حرف باهاتون ميخوام-ارميا

 ميشنوم-

 :گفت عصبي پووف با

 ديگه؟ مياين هم شما.شمال تو من ويالي بريم ها بچه با قراره-ارميا

 !نحسي جاي شمال؟چه.کردم غليظي اخم

 باشم خانوادم کنار در و تهران ميدم ترجيح-
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 قوحقاي سري يه بايد انگار ولي بدم بهتون درخواستي چنين خوش زبون با داشتم دوست-ارميا

 کنم يادآوري براتون

 و شد نزديک بهم قدم يک جديت با!بود شده عوض رفتارش قدر چه.کردم نگاه بهش حرص با

 :گفت

 چون نشکار دستتون از بدجوري بگم بايد و نشدن دستگير احتشام باند اعضاي از سري يه-ارميا

 اونا.ردينک قبول فرزندي به رئيسشونو ي نوه و کشوندين دار ي چوبه به رئيسشونو نائب رئيس

 .بگيرن ازتون رو دريا و بکشن رو شما ميخوان

 :داد ادامه عصبانيت با اون و شدم خشک دريا اسم شنيدن با

 تنهس هم محافظ چندين و هستيم وساشا من،ماکان،آرمين باشيد ما کنار و شمال توي اگر-ارميا

 اقيب اعضاي برابر در که کنن ساپورتتون ميتونن محافظ کمي مقدار يک فقط تهران توي ولي

 يمشکل نميخواين و اين وابسته دريا به خيلي فهميدم که اونطور.هيچن احتشام باند ي مانده

 !بياد پيش براش

 !!!مياره روم به ضعفمو که پسته مرد اين چقدر.گرفت گلومو بغض

 وردمخ و کني استفاده ضعفم نقطه از اينطور که ارميا؟اونقدري باشه مهم برات اينقدر بايد چرا-

 نه؟؟؟ يا بيافته برام اتفاقي من که داره تو براي فرقي کني؟چه

 :گفت نکردني باور سردي و جديت با و نشست روحش بي صورت روي سردي پوزخند

 اي پرونده موقعيت بياد سرت باليي اگه!خانم آرام نشدم ابروت و چشم عاشق باش مطمئن-ارميا

 وت انگاري سهل بخاطر خوام نمي!من شغلي موقعيت اون از بعد و افته مي خطر به منه برعهده که

 ...بيافتم دردسر به

 ونا فهميدم مي حاال...نميشناختم مردو اين اصال...بودم شده مات و کيش.کردم نگاه بهش ناباور

 !!!بوده درجش رفتن باال و پروندش بردن جلو براي خوبش رفتار و نرمي همه

... 

 :شد بلند آرومش صداي.زدم اتاق در به اي تقه

 جانم؟؟-افسون
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 :گفتم شيطنت با.شدم اتاق وارد و کردم باز درو

 ....انداختي راه برام جانم جانم که آرين نه آرامم من عزيزم-

 .دادم جاخالي خنده با که کرد پرت سمتم به و بود تختش روي که بالشتي حرص با

 داري؟ چيکار چيه....بيژور-افسون

 .نشستم روبروش تخت روي

 ميکردي؟ چيکار داشتي-

 ميکردم بازي اس آرين با و ميخوندم رمان-افسون

 رماني؟ چه-

 .....-افسون

 بخونم منم بده بعدا پس باش-

 اتاقم؟ اومدي داشتي چيکار بگو حاال چشم-افسون

 :خنديد که کردم نازک براش چشمي پشت

 مياي؟ هم تو شمال بريم ها بچه با قراره راستش-

 پروژه يه دنبال برم بايد نچ-افسون

 اي؟ پروژه چه-

 لتحوي پروژه بايد هم ما ميشه برگزار مهندسي همايش يه کشور تا چند بين راستش-افسون

 بديم

 :زدم خوشحالي لبخند

 ديگه نمياين پس بشين موفق اميدوارم خوبه-

 شده شلوغ خيلي سرمون هم هست پروژه اين هم!گلم ببخشيد ديگه -افسون

 ....نيومدي که درک به بودم کرده دعوتت دربايسي رو تو نيست مهم باشه-
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 با....مرفت بيرون اتاق از بلندي ي خنده و خفه جيغ با که کرد حمله طرفم به شده گرد هايي چشم با

 ...رفت ضعف دلم کوتاه و تابستونه پيراهن اون توي دريا ديدن

 چطوره؟؟؟ حالش مامان عزيز-

 لبخند مادرانم حس به من و شد بلند لذتش پر خنده.چرخوندم هوا توي و کردم بغلش محکم و

 راد من،آرام که نميشد باورش کس هيچ...ناخواسته ناخواسته....بودم بچه دختر اين عاشق.زدم

 اون ي بچه دختر عاشق متنفره سياوش از زجرش از پر هاي روز تمام اندازه به که کسي

 ...نميرفت بين از و بود وجودم توي که بود حسي ولي...گنجيد نمي باورم توي خودمم...باشه

 ...شده تنگ الهام آله براي دلم ماماني...اوبه اوبه-دريا

 زدم شادي لبخند

 دريا بريم ميخوايم...پيششون ميريم فردا-

 جووون آخ-دريا

... 

 زا پر و شاد لحظات به...گذشته به برگرديم لحظه چند براي ميخواستيم اما بوديم خوشبخت

 از ونهنش لبمون روي تلخ لبخند....بود ريملمون شدن تموم ناراحتيمون تنها که موقعي....خندمون

 به برابرش در چند هر....زندگيمون از سال5دادن دست از حسرت...بود دلمون توي که بود حسرتي

 ....بوديم رسيده عشقمون

 ميخوره بهت چقدر باش داشته سحر!!!رو تيک اون اينا مامانم واي-الهام

 زير زديم.موند ميزد چرت داشت عصاش به تکيه که کچلي پيرمرد روي و چرخيد هممون نگاه

 .کرد اش حواله محکمي گردني پس حرصي سحر و خنده

 !کنين حال تيپو من جان...اومد الهام عشق رو جا اون-سحر

 ،باسيخي سيخ مو پسري سحر منظور.خنده زير زديم ميکرد اشاره بهش سحر که کسي ديدن با

 ...بود آبي لنز با هايي چشم و روش چسبي با عملي گرفته،بيني هايي ابرو

 :گفتم شيطنت با بعد اي لحظه و نشه بلند خندم صداي تا گذاشتم دهنم روي هامو دست
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 حالينب اسبشو...نکني سکته بپا ترنم...!ميشود وارد اسب بر سفيد ي شاهزاده...رو جا اون ها بچه-

 !!!پيشکش قيافش

 با و شدم بلند جام از خنده با...کشيد خفيفي جيغ و طرفم برگشت شده گرد هايي چشم با ترنم

 يکانپ بر سوار پشت کم موهايي و بلند سبيلي با مردي به منظورم.دوييدم مردها طرف به سرعت

 :گفت جيغ با ترنم...بود اي گوجه

 آرااااااام ميکشمت-ترنم

 ديدته با ترنم.کنم نگاه صورتش به نکردم فرصت حتي.شدم قايم ها مرد از يکي پشت سريع

 :گفت

 ببين ببين اومد طرف...آرام ببين اونجارو...واي واي واي.....ديگه بيرون مياي پشت اون از-ترنم

 لعادها فوق اي قيافه با مرد يک.شد گرد هام چشم.کردم نگاه بود کرده اشاره که سمتي به عجله با

 :گفتم و اومدم خودم به زود خيلي....برد ماتم....چاق شکمي با تر ضايع هايي لباس و ضايع

 رخش بر سوار تره اونور متر چند طرف...شمبليله ديگه شده چپ چشات دِ-

 

 کردم اشاره بلندي شاسي ماشين به و

 :فتمگر سنگر دريا پشت خنده با من و کنه پرت من سمت به و دربياره کفششو تا شد خم ترنم

 کن فکر دريا به...عشقم دارم مسئوليت مادرم من ترنم-

 ديگه ميارم گيرت تنها من-ترنم

 ديدهنخن واقعي اينقدر بود وقت خيلي کردم فکر خودم با و شد بلند لذتم پر و شاد ي خنده صداي

 ....بودم

... 

 ! ام کرده زندگي تو با باشي که آن بي هاست مدت

 ...چمه نميدونم و گذشته دريا خوابيدن از ساعت چند
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 ...شدن هک ذهنم توي انگار که هايي خاطره...آهو از شده پر ذهنم

 ...دارم نگهش ذهنم توي نبايد من و نيست ديگه آهو...کنم نابود رو همه ميخوام اما

 ...شدن مجازات هم ها گناهکار و گذشته ها گذشته

 و درياست و درياست.روبروم ي منظره به شدم خيره و کردم محکم دورم سفيدمو شنل

 ...نميکنه کم بودنش آبي از چيزي تاريکي ولي تاريکه و شبه...درياست

 «آهو هاي چشم مثل آبيه»زد زنگ ذهنم توي صدايي

 گريه اينطوري پيش سال 5 ميکنم حساب خودم پيش....ميريزه هام اشک و کرده يخ تنم

 ميکردم؟؟؟

 ريهگ ميگرفت دلشون تا ها بچه...داشتم شهرت احساس بي به قبال يادمه....بود«نه»جوابم يقينا

 ...ميريختم اشک قطره چند تالش کلي با بدبختي اوج تو من و ميکردن

 ...شدم نارنجي نازک شايد...حاال اما

 ...کرده عوضم زندگي هاي بازي شايدم

 وير حصيري صندلي روي سرم پشت به کردن نگاه بدون حوصله بي.شد بلند هايي قدم صداي

 .نشستم تراس

 نميبره؟ خوابت-ارميا

 نه؟؟ داره خنده...عجيبه برام يکم خوشبختي همه اين ميدونين نه-

 .نشست نزديکم اي ديگه حصيري صندلي روي

 ...عجيبه سکوت اين منم براي نميدونم-ارميا

 کجان؟؟ مادرتون و پدر راستي-

 .شد گرفته دفعه يک صورتش

 ...شدن فوت تصادف يک توي پيش سال چند مادرم و پدر-ارميا

 ....ميپرسيدم چيزي چنين نبايد...گزيدم لبمو
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 متاسفم-

 هم با همه يا موندن مي اونا و ميرفتم نه؟من من چرا ميگم خودم با ها سال اين تمام توي-ارميا

 ....ميرفتيم

 ...خداست دست مرگ-

 سخته قبولش....ولي آره-ارميا

 :کشيد آه اون و پايين انداختم سرمو

 ...سال55فقط...بود سالش55...بود باهاشون هم ارغوان خواهرم-ارميا

 :کرد نگاه آسمون به ناراحتي با

 داشتي؟ دوسش-

 تو آهوي مثل جورايي يه...بود من نفس ارغوان...خيلي-ارميا

 .چکيد هام چشم از اشک قطره يک ناخودآگاه و بستم هامو چشم

 همدرديم جورايي يه...سخته داغش خيلي پس-

 ميکني؟ تحمل رو آهو غم چطور تو-ارميا

 تمام...بود آهو اميدم و زندگيم تمام من....آهو غم مثل نشدين فراموش چيزا بعضي راستش-

 نم آهوي...آهو پيش برگردم ميتونم من و ميشه تموم چيز همه روز يه که بود خوش دلم سال5اون

 هنباش جسمش...باهامه هميشه خاطراتش و ياد گفتم خودم با رفت وقتي ولي..بود مظلوم خيلي

 هم تو...شد ولي بود سخت...کردم آهو جايگزين رو دريا من...هست هميشه يادش و روحش ولي

 ....کني پر جاشو يا کني کم غمشو...نه که فراموشم....کني فراموش کن سعي

 :زد کمرنگي و تلخ لبخند

 ....زدم حرف باهات شدم خوشحال-ارميا

 :گفتم مهربوني با و گذاشتم دستش روي دستمو ناخودآگاه

 ...ميگذره اما سخته....ارميا نباش ناراحت-
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 قلبم....زدم بيرون تراس از و شدم بلند جام از سرعت به و گرفتم گر.کردم چيکار فهميدم تازه

 ...آرام کنن جنبت بي سر تو خاک...کوبيد مي محکم

 ميکردي؟؟؟؟ نازش بغلش ميپريدي بود شده اوخ اگه حتما

 ...کردم پرفتوحم روح و خودم به دادن فحش به شروع و شدم ولو تخت روي عصبانيت با

... 

 حال

 (ترنم)

 بدونم رو ساشا با آشناييت داستان چيشد؟کنجکاوم سال5اون توي کني تعريف ميشه-آرام

 آرام.شد خيره بهم کنجکاوي با و نشست کنارم اما آرام.کشيدم آه و کشيدم دراز حصير روي

 رپد.کشيد مي باال خودشو مشکالت تمام وجود با که آرامي.بود الگو يه برام هميشه و هميشه

 نميتونستم.بود مجهول شخصيتي برام آرام...خواهر هم بود پدر هم خواهرش براي اما نداشت

 دريا تهتونس چطور کنم درک نميتونستم...بود محکم هميشه اما بود کشيده زجر خيلي...بفهممش

 کنه؟ قبول سرپرستي به آشغالو اون دختر

 گرفتي؟ چطور تو بگيرن فرزندي به بچه نميتونن مجردن که کسايي سوال يه ولي ميگم-

 کنن قبول فرزندي به بچه ميتونن خوبه ماليشون وضعيت که کسايي-آرام

 حالله داري االن که پولي تو آرام راستي-

 ...ماه چند بعد زد پوزخند آرام

 اونو کردم پيشرفت وقتي بعد و کردم گذاري سرمايه به شروع کم سرمايه يه با-آرام

 .کشيدم زحمت براشون خودم...حاللن همه من اموال.برگردوندم

 :زدم لبخند

 ...خوبه خيلي-

 پيچونديا رو قضيه!شعور بي اوي-آرام
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 !!!کني پيک بوديم اومده.شدم خيره بود دريا مراقب سحر کنار و بود کرده بغل نفسو که الهام به

 ختمسو...سوختم شدم دور هام دوست شدم،از دور تو از وقتي...لرزيد تنم کشتن رو سوگند وقتي-

 گناه ميخواستم جسمم خاطر به..کنم همکاري باهاشون بودم کرده قبول جونم بخاطر چون

 رفتم...کردم همکاري ساشا با پس شم دور وجدان عذاب آتيش اون از ميخواستم....هه...کنم

 بودم نديده رو تو که سال 5اون تمام...کردم تعريف چيزو همه...ديدم رو ساشا اونجا و آگاهي

 اما...خوبيه دوست ساشا ميدوني...ميدادم گزارش ساشا به و ميکردم جمع مدرک داشتم

 ليو ساشام معشوق و عاشق بگم االن داشت انتظار بود هرکي شايد....خوبيه دوست فقط...فقط

 ...دوسته يه فقط اون ميدوني

 :گفت گرفته و آروم بعد و زد تلخي لبخند فقط آرام

 تو...حاال اما شديم خوشبخت همه شده تموم چي همه که حاال که بود اين به اميدم تمام-آرام

 کرده فوت پيش سال2 پدرت و پيش سال2 مادرت...دوسته يه برات و نيستي ساشا عاشق ميگي...

 نه داري خانواده نه حاال تو...کردم نابودت من....باعثشم من...نداري هيچکسو حاضر حال در و

 من تقصير....منه تقصير....کني تکيه بهش که کسي

 و گرفت دستم توي دستشو.شدم خيره بود جاري اش گونه روي که اشکي قطره به ناباوري با

 :کردم نوازش

 رارق چيکار؟اگه ميخوام گاه تکيه....دوستام...شماهايين من کس همه...نيست اينطور من عزيز نه-

 ....خو ميکنم ديوار به کنم تکيه چيزي به باشه

 :گفت غمگين و شد ظاهر دوباره تلخش لبخند

 مون همه زندگي روي کاريش خراب آثار و کرد خراب آراد...ترنم نيست شوخي زندگي-آرام

 مادر يه...دارم خانواده يه...چيه بهش حسم نميدونم دقيق هنوز اما دارم بچه يه امروز من....هست

 دارم خواهر يه...کنم جبران رو کشيده که هايي زجر نميتونم جوري هيچ و شده سفيد موهاش که

 خودِ...نبود محجوب و چادري دختر يه...نبود اين ميشناختمش من که افسوني...نميشناسمش که

 بچه يه که زنم يه حاال و بودم بسته گوش و چشم و ساده دختر شدم؟؟يه چي و بودم چي....من

 قطف ها اين کن حساب بودم؟؟حاال کرده چيکار من مگه....برگردونده آبروشو عفتو عمل يه با و داره

 ...نفره يک زندگي روي آراد گند تلفات
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 يک...کشيدم عميقي آه.رفت و شد بلند جاش از ناراحتي با و کرد پاک گونشو روي اشک قطره

 تشپش از ساشا که کردم نگاه بهش مشکوک.ميخورد تکون که خورد برگي شاخه به نگاهم دفعه

 ...ودب روح بي روح بي هاش چشم...نبود هميشگي ساشا،ساشاي.کشيدم خفيفي جيغ.اومد بيرون

 :گفت و بهم زد زل

 دوستانه حست که تو...برات بودن دوست فقط بشه جوابم که نکردم عاشقي سال 5 ترنم-ساشا

 نگفتي؟؟؟ هيچي و کردي اميدوارم چرا بود

 ورچط ام چهره نميدونم.بودم آورده کم نفس.بدم که نداشتم جوابي من و بود روم غمگينش نگاه

 .سمتم اومد شتاب با که بود شده

 چيشدي؟؟؟!!ترنم؟؟؟عزيزم چيشده-ساشا

 امه چشم از اشک قطره يک فقط.زد گونم به آرومي سيلي.بود اومده بند نفسم.کرد بغلم محکم

 خالي روم حرصشو تمام بود معلوم...زد بهم محکمي سيلي ميشم کبود دارم ديد وقتي.چکيد

 ...گريه زير زدم همزمان و شد آزاد نفسم.زد زنگ گوشم و سوخت صورتم طرف يه...کرده

 ترنم؟؟ شده چت آخه-ساشا

 ...نَم...دو..مي..نِ-

 ....ميکردم سکته من؟داشتم گلِ چي يعني-ساشا

 ...دِه...بَ....لَم...حا-

 ...نداشت حالمو اين طاقت مطمئنا.شد خيس غمگينش هاي چشم

 :شد بلند سحر داد همزمان و الهام جيغ صداي

 !!!!!ترنـــم-سحر

... 

 حال

 نبيرو برن ها بچه تا بودم منتظر ساعتو نيم اين بود؟؟؟تمام چي براي حالت اون بگي ميشه-

 بپرسم ازت بتونم
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 .منشست تختش کنار صندلي روي و کشيدم آه.شد خيره ديوار از مبهمي ي نقطه به ناراحتي با

 اون مثل برداري که شرمندم گريه ازمون زندگيو کاراش با کثافت اون...نيومده خوشبختي ما به-

 دارم

 .بود اشک از خيس صورتش.برگشت سمتم به سرعت به ترنم

 ونتقديرم جزو گذشتمونه از بخشي اتفاق اون آرام...تو برادر تقصير نه توئه تقصير نه-ترنم

 يرتقص ميگه و ميشي دپرس ميفته ها بچه براي اتفاق يه تا...ميدوني مقصر خودتو چرا...بوده

 اه...توئه

 :گفتم بلند صدايي با

 حرف گذشته ي درباره داشتيم ما شدنت بيهوش از قبل دقيقه5بود؟؟؟ چي حالتت اون دليل پس-

 ...ميزديم

 کردم نفهمي...خرمه خودِ تقصير-ترنم

 کردي؟ سرم به شده؟؟جون چي بگي ميشه!!!ترنم-

 شدي؟ غرغرو پيرزناي شبيه که گفتم بهت-ترنم

 ...نکن عوض بحثو-

 :گفت ناراحتي با و کشيد پووفي

 دارم ساشا به نسبت من که اي دوستانه حس شايد که نکردم فکر سال چند اين توي-ترنم

 منه تقصير....عشقه از هاش همراهي و هاش دلداري و مهربونيا ي همه نباشه؟نفهميدم متقابل

 ....ميکردم وابستش نبايد....ميکردم اميدوارش نبايد

 با و کردم نوازش سرشو موهاي.پيچيد اتاق توي اش گريه بلند صداي.پوشوند صورتشو دست با

 :گفتم مهربوني

 عزيزم نکن فراموش اينو الخطاست جايز انسان ولي کردي اشتباه تو که درسته-

 نه؟.انسانه اونم کرد اشتباه آرادم-ترنم

 :گفتم عصبي
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 کرده نابود هممونو زندگي اون اشتباه ولي کوچيکه تو اشتباه-

 چيه؟ساشا من وضعيت االن.نداشت دوسِش آراد و شد آراد عاشق ندا.آرام ميکني اشتباه-ترنم

 ...يستن قاچاقچيم...بگيره انتقام نميخواد ساشا...فقط...فقط...ندارم دوستش من ولي شده عاشقم

 نفر چندين جون بخشش...اما بود درست حرفاش ي همه. گزيدم لبمو.بودم شده حسال خلع

 ....نبود آسون

 رفک نشکني کسيو دل هيچوقت کن سعي ترنم!!آراد و ندا نه ساشاست و تو سر االن ما بحث-

 چيه احساست ببين...داري وقت تو...کن

 کنم؟؟ تحملش بايد من بشکنه آقا دل ممکنه چون...آرام نداره معني اين آخه-ترنم

 چيه؟ ساشا به نسبت حست بگو من به تو..نزدم حرفو اين من!ترنم نه-

 اهيگ ميشم خوشحال ميکنه محبت بهم وقتي...آرومم پيشمه وقتي...خوبيه دوست اون خب-ترنم

 مطمئنم من آرام ولي...ميزنه تند قلبم ميشه نزديک بهم وقتي...توجهشم محتاج ميکنم فکر اوقات

 ....نيست عشق اين

 ميکنه تاييد ساشا به نسبت عشقتو ميگي داري که چيزي ترنم؟؟؟هر ميخواي چي ديگه-

 نيستم عاشق من...نه...نه....ولي...ولي-ترنم

 ...خيلي...سخته خيلي احساس يک قبول گاهي.ميکرد گريه بلند صداي با

 خشک سرم پشت روي ترنم گريون و قرمز هاي چشم.پيچيد فضا توي اتاق در شدن باز صداي

 و روح بي العاده فوق صورتش.بود شده اتاق وارد ساشا.برگشتم عقب سمت به سرعت به.شد

 :گفت من به خطاب و گذاشت روش پالستيک يه و شد نزديک ترنم تخت به.بود سرد

 مرخصه سرم اين بعد گفته دکتر...هاشه دارو اين-ساشا

 :گريه زير زد دوباره ترنم.رفت بيرون اتاق از ترنم به توجه بي و

 متنفر من از...اون...اون...بود سرد خيلي صورتش...نکرد نگاهم بهم ديدي؟؟؟حتي-ترنم

 مطمئنم...شده

 :گفتم جدي لحني با و فشردم دستم توي دستشو حرص با
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 بياري دست به دلشو بايد...دلخوره ازت هستي؟؟اون طلبکارم شکستي دلشو-

 گوشم تو بزنه بياد ميدم حق بهش شنيده اون که حرفايي نشدچي؟با اگه-ترنم

 ...دنبالش بري بايد عاشقشي واقعا اگه اما همينطور منم-

 و رفتم پايين تخت روي از.بودن اومده ها بچه بار اين.شد باز دوباره اتاق در که بگه چيزي خواست

 ...رفتم دريا سمت به

... 

 تاقا داخل از...هم سفيد هاي صندل و سفيد کاله.کردم انتخاب دريا براي کوتاهي رنگ آبي پيراهن

 :زدم داد

 ....دريـــا-

 :شد وارد دريا و شد باز اتاق در لحظه چند از بعد

 ماماني؟ بله-دريا

 دريا بريم بپوش لباساتو بيا-

 :گفت و زد دست ذوق با

 ماماني؟ ميريم هم با...جوون آخ....يـــوهـــو-دريا

 تو فقط و من فقط آره-

 جووووون آخ-دريا

 باشه؟ دريا بريم بيرون بيا پوشيدي لباستو تو بيرون ميرم من عزيزم-

 باشه-دريا

 الهام،سحر،ماکان،آرمي.رفتم بيرون اتاق از و کشيدم راحتي نفس

 

 :گفتم و کشيدم عميقي آه
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 باشه؟ ساحل ببر تو رو دريا پس آهو بخاطر فقط-

 ...دلتنگته مطمئنا ماماني اونجا برو تو عزيزم باشه-ترنم

 باشه-

 .ميکرد کار تاب لب با ارميا و ميديد وي تي داشت ساشا.شدم جدا ازش

 :اومد بيرون اتاق از دريا که رفتم در سمت به

 دريا بريم آمادم من ماماني-دريا

 :گفتم ناراحتي با

 بيرون برم بايد من برو ترنم خاله با تو-

 کجا؟-ارميا

 :گفتم و شدم متعجب بحثمون وسط موقعش بي حضور از

 ديگه بيرون-

 رفته سر حوصلم ميام منم-ارميا

 بهش يا کننده دلگرم لبخند.شدم روبرو ترنم ترس از پر نگاه با که انداختم باال شونه حوصله بي

 ...بودم مطمئن.بود اعتماد مورد ارميا.زدم

 :بوسيدم رو دريا لپ و شدم خم.بود کنارم آماده و حاضر ارميا بعد دقيقه چند

 مامان عشق باي-

 باي-دريا

 .رفتم بيرون ساختمون از و شد تر رنگ پر لبخندم

 :برگشتم ارميا سمت به اصلي ساختمون از اومدن بيرون محض به

 تا هزار و يببين فوتبال بازار،بري اينترنت،بري بزني،بري قدم بري ميتوني رفته سر حوصلت اگه-

 بيفتي راه من دنبال نداري حق ولي بکني ديگه کار
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 :گفت سردي به و گرفت غرور رنگ صورتش دوباره

 ببينم زدينو مي حرف ازش شما که مقري اون بايد که اينه اومدنم دليل تنها-ارميا

 :گفتم ناباوري با

 مادربزرگم؟ ي خونه برم ميخوام فهميدي کجا از...تو...تو-

 هم در صورتت ميشه گذشته حرف وقتي فقط هستي سرسختي و قوي دختر تو..واضحه خيلي-ارميا

 رو و عزيزه برات خيلي دريا طرفي از و باشه کشيده پيش رو گذشته حرف بايد ترنم پس ميشه

 ...بزني حرف حرفش رو که باشه عزيز يه حرف حرف بايد پس زني نمي حرف حرفش

 نزدن نيش از هم باز اما...بشم نرم کمي شد باعث که ريخت قلم به خاصي حس يه توجهش از

 :گفتم زرنگي با و نگذشتم بهش

 برشق سر برم ميخوام عزيزه برام خيلي هم سوگند و باشه هم سوگند به مربوط ميتونه گذشته-

 :گفت پيروزي پوزخند با

 کردن دفن جا اون رو سوگند که قبرستونه يه مقر اون از تر پايين کمي نرفته که يادت-ارميا

 نمي رفک يکم من چرا آخه...سرم تو بخوره دستي دو زرنگيمم....شدم ضايع مجلسي و شيک خيلي

 اَه اَ اَ اَ اَ اَ اَ زنم؟؟؟اَ نمي حرف بعد کنم

 اشتباهه گفتي که چيزي که نگفتم من باشه يادت و يادمه-

 ....باشم ساکت بايد حد از بيش نشدن ضايع براي ديگه آوردم کم خب ولي....گفتم چرت دقيقا

 رفيح چلغوز يه تا که باشم من تا...شد نابود کال هم خاص حس اون و شد تر رنگ پر ارميا پوزخند

 !!واال...قلبم تو نريزه خاص حس زد

... 

 :گفتم ارميا به رو و کردم خاموش ماشينو

 بزنم درو زنگ ميرم من-
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 وازهدر سمت به شده شل هايي قدم با.شدم پياده ماشين از من و داد تکون باشه عالمت به سرشو

 دور زنگ چشمي از کمي.دادم فشار زنگو لرزون دستي با دروازه به رسيدن با.افتادم راه اصلي

 .نَبينَتَم ماماني تا شدم

 بله؟؟-ماماني

 :گفتم يافته تغيير صدايي با

 باال بيارم کنيد باز درو زحمت بي خانم حاج آوردم نذري آش-

 شما؟-ماماني

 هستم جديد همسايه-

 ...تو بفرماييد...نشناختم ببخشيد-ماماني

 .دمز ماشينو استارت عميق نفسي با.شدم سوارش و رفتم ماشين سمت به بلند هايي قدم به

 .....بينشون زدن قدم واسه زد پر دلم خوشگلش هاي درخت و باريک راه اون ديدن با

 بو و سواري تاب واسه کشيد پر دلم رنگ سفيد تاب و کوچيک باغچه اون ديدن با....جلوتر کمي

 ....طبيعت کشيدن

 جودموو استرس و جاش سر شد،برگشت خسته پرواز از انگاري دلم پارکينگ ديدن با...جلوتر کمي

 ....گرفت

 .شدم خيره روبرو به صدا بي و کردم خاموش ماشينو

 آرام؟ خوبه حالت-ارميا

 دارم استرس نه،راستش-

 :گفت آروم و گرفتم دستش توي دستمو

 اکي؟ بيفته بدي اتفاق هيچ اينجا نيست قرار و نکردي بدي کار هيچ تو-ارميا

 کرده سکته من دادن دست از ترس اط اون...ندارم مامانيو با شدن روبرو طاقت من ولي..اکي-

 و باعث اون کنه فکر شدم باعث من و داره دوست بيشتر همه از منو هاش نوه بين از اون..بوده
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 نازل سرمون رو بال اين محبوبش پسر گل آراد نميدونه که حالي در...اتفاقاس اون باني

 اِرميـ متنفرم ازش...کرده

 اون هک اينه مهم نيست مهم افتاده سال چند اين توي که اتفاقايي...جوون دختر بگير ترمز دِ-ارميا

 ثلم بايد داري دوسِش اگر...اونه غفلت بخاطر تو روز و حال اين ميکنه فکر و توئه و تنگه دلش زن

 ...کني ناراحتش اين از بيشتر و کني رفتار منطقي دختر يه

 ميکنم سعي....باشه...باشه...باشه-

 ....حصابي داد دلگرمي بهم حرفاش با.اومد باهام هم ارميا که شد خوب چه..شدم پياده ماشين از

 5 از بعد.برم راه درست کرد کمکم و سمتم اومد لرزونم هاي دست و شل هاي قدم ديدن با ارميا

 دمق با نديد رو ارميا انگار ماماني.شديم ماماني ويالي سالن وارد هامون حرف بابت تاخير دقيقه

 با...لرزيد مي تنش تمام...گريه زير زد و کرد بغلم محکم و رسوند من به خودشو سريع هايي

 بو تنشو عطر و کردم بغلش محکم ديدنش براي خوشحالي و بدش حال براي ناراحتي بين حسي

 ..لرزيد مي تنم تمام و ميکردم گريه منم حاال....کشيدم

 :ناليدم و کردم خودم زدن باد به شروع دست يک با

 !!!خدا واي...گرمه-

 کنم نمي نگاه بهت من بيار در لباستو گرمته خيلي اگه-ارميا

 :گفت ايندفعه که رفتم براش اي غره چشم خشم با

 کلبه؟ به برسيم تا مونده چقدر!!غرشو چشم!!بابا خب-ارميا

 نميدونم-

 ميدوني؟ چي تو-ارميا

 !!!بوده حمض حماقت يه طوالني راهِ اين به تو،اونم با اومدنم ميدونم-

 !!ممنون خيلي-ارميا

 نداشت قابلي-
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 غرغر با شد بلند که تلفنم صداي....خودم زدن باد به من و داديم ادامه خودمون راه به دوباره

 ارميا و دادم ادامه راهم به ميدادم جواب که حاالي در.بود الهام.آوردم در جيبم از گوشيو و ايستادم

 :افتاد راه تر جلو تفاوت بي

 عشقم؟ جوونم-

 نکبت؟ رفتي گوري کدوم!!!عشقم مار زهر و درد-الهام

 !!ديگه کنم آماده عروسيم شب براي خودمو بايد.روي پياده!قربون ادبتو-

 :کشيد جيغ عصبانيت با

 روي؟ پياده رفتي چي براي!!!!!!!!!!!!!ادب بي-الهام

 !گلم که گفتم-

 ..شوهرت بيچاره!!مياد بدم لحنت اين از اينقدر....عُق-الهام

 !!عسلم نباش اون نگران تو-

 !!!زنمتا مي ميام خدا به آرام-الهام

 ...بيا ميتوني-

 ...نيستي کنارم االن حيف...حيف-الهام

 خورديم؟؟ مثال؟مي ميکردي چيکارم بودم اگه-

 ميکردم ريزت ريز-الهام

 !هاني احساساتتم ابراز عاشق-

 مياي؟ کي!زهرِعقرب-الهام

 ...ميام زود پس بخوابي من بدون نميتوني ميدونم.. ميرسونم خودمو شب براي نباش نگران-

 پيشته؟؟ شدي؟؟؟کي حيا بي چقدر تو!!!اکبر اهلل-الهام

 تنهام تنهاي...هيچکس-
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 رفتي؟ ارميا با ميگفت که ترنم-الهام

 ..ميکنه صدام نداري؟يکي کاري ميپرسي؟ميگم چرا ميدوني وقتي دلم عزيز آخه-

 اسکيت من مخ رو که تريلي زير بري الهي...ميشم راحت هم شَرت از گمشو برو-الهام

 قديم دوستاي هم دوست....خدااااااا!!!!!ميري

 ...باباي...عزيزم برم بايد ولي نشنوي صدامو ديگه که سخته برات ميدونم-

 کرد فکر بدبخت.شدم خودم به ارميا زده بهت نگاه متوجه...خنده زير زدم و کردم قطع سرعت به

 چيزايي چه واي....خنده زير زدم دوباره فکر اين با...ميزنم رو حرفا اون من که بينه مي خواب داره

 !!!شنيد بدبخت اين و گفتم

 دقيقه5 زا بعد باالخره...شد بيشتر ام خنده بود شده ياهو هاي شکلک شبيه که ارميا قيافه ديدن با

 کار سر رو پسرا که خرابم زن يه من بود کرده فکر.اومدم خودم به شد دور ازم اخم با ارميا وقتي

 :گفتم خنده با...ميزارم

 جاش سر اومد حالم آخيش...بود مونده رفتارم شوک تو بيچاره الهامِ-

 :گفت و سمتم برگشت تعجب با

 بود؟ الهام-ارميا

 با زدن حرف اينطوري فکر از مرد؟؟؟؟واي زنم،يه مي حرف اينطوري کي با من!!!بود عمم پس ن-

 و عشقم و عزيزم به برسه چه ندارن خاليم و خشک ممنون يه لياقت مردا....ميگيره عقم مرد يه

 !!!چيزا اين

 :گفت و نشست پيشونيش روي غليظي اخم

 !داري نظري چنين بدت تجربه بخاطر تو!!!خانم آرام نيستن بد مردا ي همه-ارميا

 :گفتم و شدم ناراحت کشيد مي رخم به رو گذشته اينکه از

 اين آدم برادر وقتي...کرده نابود زندگيمو و برادرمه يکيشون!!!محترم آقاي نيست تجربه بخاطر-

 باشه؟ داشته غريبه از ميتونه توقعي چه آدم باشه
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 اب روم جلو متروکه ي کلبه ديدن با.موند دهنش تو حرف روبروش ديدن با که بده جوابي خواست

 ...دادم قورت دهنمو آب ترس

... 

 يه با رو جا اون که نيستن خنگ اونا من برادر آخه...سوخت تو خاطر به ظهرمون از بعد تمام-

 !که برن کنن ول مدرک عالمه

 :گفت اخم با

 داشتم اي ديگه دليل جا اون به رفتنم براي من-ارميا

 مثال؟ چي-

 شي روبرو ترست با تو ميخواستم-ارميا

 :زدم داد و سمتش برگشتم عصبانيت با

 بهت پس...پسرم دوست شوهرم،نه پدرم،نه برادرمي،نه نه شکر رو سَنَنَه؟مفتشي؟؟خدا رو تو-

 ..مربوطه خودم به من ترس...ميکنم چيکار من که نداره ربطي

 آدم حتي وت...نداري کمکيو هيچ لياقت تو چون..کردم کاري چنين که پشيمونم واقعا بگم بايد-ارميا

 نيستي؟ هم

 ...ندوني آدم منو بايدم باشه خودت مثل يکي آدم براي تو معيار وقتي...ممنون خيلي-

 بلند من روي دست جراتي چه به شعور بي مردک...کردم نگاه بهش مات.سوخت صورتم طرف يه

 :گفتم لرزون و زدم صورتش به محکمي سيلي خشم ميکنه؟با

 متاسفم برات-

 :گفتم و سمتش برگشتم خشم با.زد چنگ بازوم به پشت از که دوييدم ماشين طرف به و

 چته؟-

 :گفت بلندي صداي و عصبانيت با
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 نه؟؟؟همش....نميدوني انداختي؟؟؟؟خودتم راه رو دعوا اين کوچيکي موضوع چه سر ببين-ارميا

 هم کردم خالي روت عصبانيتمو من هم...آرام نکن شلوغش لطفا!!!ديگه بود غر يه بخاطر

 کني فراموشش بهتره...تو

 نکنيم؟ برطرف اونو کنيم؟؟؟چرا خالي هم روي عصبانيتمونو بايد چرا-

 کنه؟؟؟ دل و درد باهات ميتونه آدم داري که سردي رفتار اين با خودت نظر به-ارميا

 کنه؟؟؟ دل و درد باهات ميتونه آدم داري که سردي رفتار اين با خودت نظر به-ارميا

 .شدم خيره اي گوشه به حرف بي

 اينکه نه سمتت بيان ميتونن همه کني درست اخالقتو تو اگه!نداري جوابي ديدي-ارميا

 کنن خالي روت عصبانيتشونو

 با هک دورمن کسايي بده اخالقم اگه من!!!ميدونه خدا رسيديم چي به چي از!!!کني تمومش بهتره-

 ...دارن دوسم بازم گندم خالق اين وجود

 !!!!کنم تحمل اخالقتو اين نميتونم واقعا ولي دارم دوست منم-ارميا

 ديگه؟؟؟؟ ميگه چي اين...کردم نگاه بهش بهت با

 ...نيست مهم برام-

 بودي؟؟؟ آدمي اينطور قبال تو...آرام کن فکر يکم-ارميا

 ميده تغيير آدمو زمان-

 بده تغيير خودشو ميتونه هم باز آدم و -ارميا

 نخواد؟ آدم اگه و-

 ...مطمئنم من...ميخواد-ارميا

... 

 ادهس گرچه ارميا هاي حرف.زدم عميقي لبخند ميخنديد دل ته از که دريا به خيره سينه به دست

 فکر آيندم و هام خودم،دريا،دوست به تمام روز2 که زياد اينقدر بود گذاشته تاثير روم ولي بود
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 از بلق براي افتاده اتفاقي هر.قبل به برگردم.شم عوض بايد که رسيدم تنيجه اين به امروز.کردم

 ور دريا و بدم ادامه درسمو ميخوام.کنم اذيت خودمو نبايد پس نيست جبران قابل ديگه و امروزه

 وقت چند اين توي.ميکنه نابودم شه دور ازم اينکه تصور و دارم دوسش قلبم ته ازته.نگهدارم

 مادشآ سررفته حوصلش ديدم وقتي ظهر.بسازم خوبي زندگي براش ميخوام و کردم اذيتش خيلي

 .ميکنه بازي ها بچه با داره خوشحال خيلي حاال و پارک اومديم هم با و کردم

 ي چهب اينکه...داره خوبو زندگي و مادرانه محبت و عشق لياقت داشتني دوست و ناز بچه دختر اين

 ادش نه.شد اعدام احتشام همراه به ديروز سياوش.نيست بودنش بد بر دليل بوده بدي مادر و پدر

 !تفاوت بي تفاوتِ بي.ناراحت نه شدم

 .سمتش برگشتم خوشحالي با سحر صداي شنيدن با

 !نمونه مادر بر سالم-سحر

 کوش؟ نفست.عزيزم سالم-

 .اون پيش رفت و کرد فراموش منو ديد که رو دريا-سحر

 نيفته؟؟ براش اتفاقي!بره قربونش خاله!آخي-

 هست بهش حواسم منم هست دريا بابا نه-سحر

 چطوري؟ بستني يه با خوبه-

 عالي-سحر

 !بگيرم همه براي دبش بستني يه ميرم من پس-

 شدم روروب مشکوکش نگاه با و سمتش برگشتم.گرفت دستمو سحر که برم تا شدم بلند سريع

 آرام؟؟ خوبه حالت مطمئني-سحر

 خوبم که معلومه خب!وا-

 !شدي شدي،شاد مهربون!ميکني رفتار عجيب-سحر

 :داد ادامه غمگيني لحن با و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | شد خواهد شيرين هم تقاص تو با رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

144 

 

 !قديما مثل-سحر

 نگفتم چيزي و انداختم پايين سرمو

 افتاده؟ اتفاقي-سحر

 چطور؟ نه-

 .نگو دروغ من به!آرام ميشناسمت من-سحر

 از اليه يه پشت نبودم خودم بود وقت خيلي...خستم نبودن خودم از فقط سحر نميگم دروغ-

 ...خودمم...چون..چون خوشحالم حاال ولي بودم شده پنهون نفرت و غرور،سردي

 .موندم مات من و شد اشک از خيس چشماش

 تو شده باعث که ازکسي..بودم روز اين منتظر بود وقت خيلي...خواهري خوشحالم برات-سحر

 ...زياد خيلي...ممنونم برگردي

 :گفتم هول

 ...خودمه تصميم نيست باعثش کسي-

 :گفت خنده با و زد استرسم از پر صورت به چشکمي

 ...بيارم رو ها بچه ميرم منم بخر بستني برو بدو!معلومه االنت حال از-سحر

... 

 صورت به و نشستم ها شن روي....وَ وَ وَ گيتار،ويالون.بزنم ساز بلدم ديگه سال5 از بعد امروز

 جا هجاب دستم توي گيتارو.بودن نشسته جلوم الهام و سحر.زدم لبخند بود خواب که دريا معصوم

 :گفتم و کردم

 بزنم؟ چي-

 کنيم صحبت نزن فعال-الهام

 چطوره؟ نيت ني حال خب-

 ميشه رو بارداريم ي ديگه ي نشونه تا هزار و تهوع،سرگيجه حالت داره تازه خوبه-الهام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | شد خواهد شيرين هم تقاص تو با رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

145 

 

 !ديوونه که خوبه-

 فشارش و بغلم تو بگيرمش و بياد دنيا به زودتر دارم دوست خيلي...ميگي راست آره-الهام

 ...گفتنه قابل غير دارم که حسي آرام...بکشم کنم،بوش بدم،بوسش

 چشم با سحر و کردم بغلش محکم اراده بي...زيبا هاي حس اين از بود شده جمع توچشام اشک

 .فشرد بغلش توي رو خوابيده نفسِ و زد لبخند اشکي هاي

 شتمپ به خيره و اومد بيرون بغلم از الهام.اومد بلندي هاي قدم صداي و شد بلند فينم فين صداي

 :گفت پته تته با

 شده؟؟؟ چي...چي...چي...رَنم...تَ...تَ-الهام

 محکم و شد بلند جاش از شتاب با الهام.شدم روبرو ترنم اشکي صورت با و عقب برگشتم ترس با

 شده؟ چي يعني.موندم مات.شد بلند ترنم گريه صداي.کرد بغلش

 :گفتم سحر با همزمان

 ترنم؟؟؟ شده چي-

 :گفتم و شدم نزديک ترنم به. نشوند ها شن روي اونو الهام و لرزيد الهام بغل تو ترنم

 ...دادي سکتم...چته بگو ترنم-

 

 به دبع و خوابوند دريا کنار حصير روي نفسو و شد نزديک سحر.زد لبخند و کردد پاک هاشو اشک

 .شد نزديک ما

 رفتيم و شديم ماشينش سوار بعد داره کارم گفت و پيشم اومد ساشا ظهر از بعد-ترنم

 ....رستوران

 بعدش؟؟ خب-

 پليسو اداره از استعفا درخواست گفت...هميشه براي...پاريس بره ميخواد بگفت بهم-ترنم

 کار تا تهران برگرده ميخواد امشب چون بخوره شام باهام بار آخرين براي ميخواد گفت...داده

 که شده آدمي يه عاشق گفت...بره ميخواد چرا پرسيدم ازش...ازش...کنه درست رفتنشو هاي
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 وحسش تا بوده اون از حرکت يه منتظر مدت اين تموم گفت...برادره براش ميگه که...نداره دوسش

 اون تمگف...کنه اذيت اونو طرفش يه احساس با نميخواد دلش گفت....نرسيده هيچي به ولي بفهمه

 ...شده تموم چيز همه چون نيست مهم ديگه گفت کيه؟

 :ناليد و گريه زير زد ما زده بهت نگاه مقابل در

 نمي اينجا ديگه من...تهران برميگرده امشب ساشا...مقصرم من...کردم خراب...زدم گند-ترنم

 باشم؟؟ من چرا نيست ساشا وقتي....ميرم منم...مونم

 :پرسيدم مهربوني با و کردم بغلش طاقت بي

 !بگي؟ بهش نميخواي!شده وقتش-

 بگم؟ چيو-ترنم

 ديگه احساستو-

 ميره داره اون ديره ديگه-ترنم

 بگو بهش هست وقت تا ايرانه هنوز اون نرفته هنوز-

 باشه....باشه...باشه...باشه-ترنم

 :دوييد ويال طرف به سرعت به و شد بلند جاش از

 هشد عاشقش سگ به خورده سرش پسره...خنگه اينقدر بشر اين چرا نميدونم واقعا من-سحر

 !اسکول...نميده پا اونوقت

 به هرشب که آرمين بيچاره!سحر موندم تو احساسات کف تو من!احساساتت ابراز قربون-الهام

 !!بشنوه فحش بايد عاشقانه جمالت جاي

 !!!!شعععععور بي-سحر

 ....الهام دنبال دوييد سحر و خنديدم بلند

... 
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 و فتر اول ساشا البته...ديشب هم ساشا و ترنم...تهران برگشتن صبح امروز نفس و سحر،آرمين

 ديمبرگر هم با همه برگشتن وقتي قراره و بازار رفتن هم ماکان و الهام...رفت دنبالش ترنم بعدش

 برنامه داره دريا هم االن...کرديم خداحافظي باهاش و ماماني پيش رفتيم دريا با صبح...تهران

 !نديدمش صبح از.کجاست نميدونم هم ارميا.تابم لب پشت من و بينه مي کودک

 اشک قبرشو سر رفتن براي....آهو براي آره...آهو براي و مامان براي افسون براي تنگه دلم

 ....قبرش روي رز گل هاي گلبرگ ريختن قبرشو شستن....ريختن

 ات که نميشه ببخشمش بايد خب اما رفت هم توي هام اخم آراد اسم ديدن با. خورد زنگ تلفنم

 مدست توي گوشيو و دادم قورت دهنمو آب...سخته بازم ولي باشم داشته دعوا داداشم با عمرم آخر

 نه.زدم زل گوشي به هدف بي!بگم؟ چي بهش من االن آخه لرزيد مي هام دست.گرفتم

 نفس نم و گير پيغام روي ميره موبايل.نيست آسون بخشيدن ميکردم فکر که اونقدرام...نميشه

 و مکرد لمس پخشو شدنش تموم محض به.شه تموم پيغامش تا موندم منتظر.ميکشم راحتي

 ...دلتنگشم چقدر فهمم مي شنوم مي صداشو که حاال.پيچيد خونه توي آراد صداي

 اين تمام اندازه به...خيلي...شده تنگ برات نه؟دلم نميدي خوبي؟جوابمو..خواهري سالم-آراد

 هب زور به که من.نکردم کاري هيچ من...نبوده من تقصير چيز همه چيز همه کن باور آرام....سال5

 اينو آرام هست منم خواهر توئه خواهر که اندازه همون به گفتم؟آهو...شه عاشقم نگفتم ندا

 هب تو اصال...همينطور هم بقيه براي...شدم ناراحت منم مرگش براي شدي ناراحت تو اگه...بفهم

 همه...بودم دلقک خدا هميشه پيش سال 5 من...ديگه نيستم قديميم؟؟؟دِ آراد همون من..بگو من

 تو اندازه به منم...نشده وا لبخند به لبام ماهه چند قسم خدا به آرام....االن اما خندوندم مي رو

 حالم خدا به آرام....خره منِ تقصير گفتم شد که چي هر...تو برابر 51 چيه تو اندازه...شکستم

 رامآ...فحش فقط داد فحش اونم اما پيشم اومد پيش وقت چند افسون...شدم نشين گوشه...بده

 بايد....منتظرتم!باشه؟...صدف کافه بيا 51ساعت صبح فردا...کن حالل منو...محتاجتم....خدا رو تو

 ....بيا لطفا بزنم حرف باهات

 برادرمه اون...راهي2 اين تو کردم نرم؟؟؟گير يا برم.شد جمع چشمام تو اشک و بستم هامو چشم

 تصميم کن کمکم خودت خدايا...ميرم مي سردرد از دارم خدايا واي...نداره تقصير اونقدرام اون

 ....بگيرم درستو

... 
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 همراه ماکان و ارميا،الهام به دادني خبر هيچ بدون بعد و کردم فکر تمام ساعت2آراد تماس از بعد

 و نياوردم طاقت موندن ساعت2 از بعد و مامان ي خونه رفتيم هم مستقيم...تهران برگشتيم دريا

 و شدن بخشيدن،بخشيده از گفتم براش....آهو قبر سر رفتم و سپردم مامان به رو دريا

 همينکه اام نيست آهويي ديگه درسته...ميتونم اما سخته گفتم...ببخشم ميخوام گفتم...بخشش

 زا شده جمع توم که هرچيزي از ميکنه خاليم....ميکنه آرومم ميزنم حرف باهاش و پيشش ميرم

 ...بده حس چي هر و نفرته هرچي

 مغازه ديواري ساعت به چشم و دست به قهوه من و صبحه دقيقه56 و 9ساعت االن

 دلخور داشتم،ازش دوسش که برادري...برادرم دلتنگ...دلتنگم که نميکنم انکار...منتظرم

 ميکنم حس که برادري و خودم تو کردم جمع تنفر الکي و شدم دلگير کرد،ازش بد شدم،باهام

 ...دارم دوسش بازم مدت همه اين بعد حاال

 بلند و شد اشک از پر هام چشم ناخواسته.مياد چشمم به آراد بلند قامت و ميشه باز کافه در

 ميزت هميشه آراد بودن ژوليده همه اين از و ميشم شوکه وضعش و سر ديدن با.سمتم به مياد.شدم

 :ميشه خارج گلوم از صدايي ناباور.ميترسم

 !!آراد-

 !مهمه اين....ميزنه.....ا ام....تلخ...کمرنگ....محو...ميزنه لبخند

 .نشستم هم من و نشست روبرويي صندلي روي

 آراد؟ شدي اينجوري چرا-

 :رسيد گوشم به گرفتش صداي

 آهو قبر سر بودم رفته-آراد

 باز لب...اشکه از پر هاش چشم...مياره باال سرشو.دستم توي ميگيرمش دستش سمت ميره دستم

 :ميگم که بگه چيزي ميکنه

 از...رادآ دارم دوست خيلي من...وقته خيلي بخشيدمت من...داداشي بگي چيزي نيست نياز...نگو-

 رفتي که آخرا اون البته...بوده الگوم بابام نبود در که کسي داداشمي تو داشتم دوست بچگي همون

 سوال يه فقط...نشد کم داشتنم دوست ولي شدم دور ازت گذاشتي تنهامون و کار براي قشم

 درآوردي؟ احتشام باند از سر قشم جاي به چطور
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 :ميگه و ميکنه باز دهن سخت

 ولپ بهتون پيشتونو ميومدم بار يه وقت چند هر...نکنم همکاري اگه ميکشن شمارو گفتن-آراد

 و يکنهم نگاه پسرش به افتخار با بيچارم مامان اينکه از ميکشيدم عذاب خيلي ميدوني...ميدادم

 ....حالله که...بچشه ريختن عرق مزد اين ميکنه فکر

 اشهب دلخوري بازم قلبم ته اگه حتي...ميکنم درکش نکشيده سختي کم مرد يک عنوان به آراد

 هاي درد و گذشته فراموش براي داره دلگرمي يک به نياز و منه برادر اون...نميدم بروزش ديگه

 ....شده گيرمون گريبان که مشترکي

... 

 .رفتم داخل افسون"بفرماييد"صداي شنيدن با و زدم در به اي تقه

 خوبي؟-

 چطوري؟ تو همچين هي-افسون

 ...افسون کنم صحبت باهات ميخواستم راستش...ميگذره-

 :گفت و روبروم دقيقا نشست تخت روي

 آرام؟ شده چيزي-افسون

 آره-

 دادي سکتم ديگه چي؟؟بگو-افسون

 آراده راجب راستش-

 :گفت بلندي صداي با و نشست پيشونيش رو غليظي اخم

 کرده؟ غلطي چه باز آشغال اون-افسون

 :گفتم آرامش با و گرفتم دستم توي دستشو

 ديگه آشغالم منم پس مقصرم منم مقصره اون اگه خب؟بعدشم برادرته آشغال اون افسون-

 ...پشيموني تو آرام داري فرق تو-افسون
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 اندازيم مي چيو همه که کرده چيکار بدبخت اون مگه...پشيمونه اونم...افسونا بود حرفا اون از-

 !که شو عاشقم نگفته نگرفته طرفو يقه اون؟بابا گردن

 ...بخشمش نمي همين بخاطر مرده اون بخاطر آهو آرام نيست مهم برام-افسون

 تسم به چرخيدم.ايستادم و گزيدم لب...شد کشته من بخاطر که آهو؟؟؟آهو...بست يخ تنم تمام

 نم پس...شد کشته من انگاري سهل بخاطر آهو حقيقته يه اين...لرزيد چونم همزمان و پشتش

 ...پايين چکيد هام چشم از اشک...قاتلشم

 ...نمرده اون بخاطر-

 :گفت زده بهت

 مرد؟ کي بخاطر پس چي-افسون

 از ريختم فرو و شدن طرد ترس از لرزيد پاهام...تقديرم براي ريخت اشکم.خودم به لرزيدم

 :شد بلند ناله با افسون صداي و زمين روي افتادم...واقعيت اين تلخي شدت

 !تو؟-افسون

 :گفتم ناله با

 بين فرستاد رو آهو...بگيره انتقام خواست ميکنم جمع مدرک دارم که بود برده بو سياوش-

 فرستاديمش...دادم نجاتش و فهميدم...عرب شيخاي براي اونور ميرفتن بقيه با که دخترايي

 ...رمب زيرآبي نبايد بفهمونه بهم اينکه براي کشت اونو سياوش...کردن تصادف راه توي اما تهران

 آرادو دل شدي باعث و آوردي در رو گناها بي اداي تنها نه تو...آرام ميخوره بهم ازت حالم-افسون

 تهداش دوسش کنم محبت بهش من شدي باعث و جا اين آوردي خواهرتو قاتل دختر بلکه بشکنم

 دمکر مي بغل خواهرمو قاتل دختر داشتم مدتو اين تمام ميکنم فکر وقتي من خداي واي....باشم

 ...آشغالي خيلي تو آرام....بميرم ميخواد دلم

 .تمرف بيرون اتاق از و شدم بلند سريع...بره بذارم نبايد.پيچيد اتاق به در شدن کوبيده صداي

 افسون؟-

 چشمم جلو از گمشو مار زهر-افسون
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 از من...نبود قصد از....نکن رفتار نکردن گناه وقت هيچ حاال تا که کسايي شبيه...اه ديگه بسته-

 گناه...نکرده گناهي هيچ هم دريا...بودم آهو عاشق من..احمق بفهم بميره خواهرم نخواستم قصد

 سياوشه ي بچه که نکرده

 :گفت و گريه زير زد ناگهاني خيلي

 دور گذشته از ميخوام...شم دور برادرم و خواهر از خواد نمي دلم اصال...آرام خستم بخدا-افسون

 خب؟ بوده کي مقصر که کنم فکر لحظه يه حتي نميخوام...باشم

 ....نشست لبم روي لبخند

 باشه؟ افسون کنيم شروع نو از بيا-

 باشه-افسون

 کني؟ ازدواج آرين با قراره کي خب-

 داشت؟ ربطي هان؟چه-افسون

 کنين مي عروسي ماه آخر تا-

 چي؟ جهيزيه پول اما-افسون

 خب؟ ايران مياريم هم آرش عروسيت خب؟براي کنم جبران ميخوام نباش نگران اصال-

 ...آرام واي-افسون

 ...داريم خوشبختيو لياقت ما...زدم لبخند...کرد بغلم محکم و بده ادامه جملشو نتونست

*** 

 :گفتم ناله با

 بين فرستاد رو آهو...بگيره انتقام خواست ميکنم جمع مدرک دارم که بود برده بو سياوش-

 فرستاديمش...دادم نجاتش و فهميدم...عرب شيخاي براي اونور ميرفتن بقيه با که دخترايي

 ...رمب زيرآبي نبايد بفهمونه بهم اينکه براي کشت اونو سياوش...کردن تصادف راه توي اما تهران
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 آرادو دل شدي باعث و آوردي در رو گناها بي اداي تنها نه تو...آرام ميخوره بهم ازت حالم-افسون

 تهداش دوسش کنم محبت بهش من شدي باعث و جا اين آوردي خواهرتو قاتل دختر بلکه بشکنم

 دمکر مي بغل خواهرمو قاتل دختر داشتم مدتو اين تمام ميکنم فکر وقتي من خداي واي....باشم

 ...آشغالي خيلي تو آرام....بميرم ميخواد دلم

 .تمرف بيرون اتاق از و شدم بلند سريع...بره بذارم نبايد.پيچيد اتاق به در شدن کوبيده صداي

 افسون؟-

 چشمم جلو از گمشو مار زهر-افسون

 از من...نبود قصد از....نکن رفتار نکردن گناه وقت هيچ حاال تا که کسايي شبيه...اه ديگه بسته-

 گناه...نکرده گناهي هيچ هم دريا...بودم آهو عاشق من..احمق بفهم بميره خواهرم نخواستم قصد

 سياوشه ي بچه که نکرده

 :گفت و گريه زير زد ناگهاني خيلي

 دور گذشته از ميخوام...شم دور برادرم و خواهر از خواد نمي دلم اصال...آرام خستم بخدا-افسون

 خب؟ بوده کي مقصر که کنم فکر لحظه يه حتي نميخوام...باشم

 ....نشست لبم روي لبخند

 باشه؟ افسون کنيم شروع نو از بيا-

 باشه-افسون

 کني؟ ازدواج آرين با قراره کي خب-

 داشت؟ ربطي هان؟چه-افسون

 کنين مي عروسي ماه آخر تا-

 چي؟ جهيزيه پول اما-افسون

 خب؟ ايران مياريم هم آرش عروسيت خب؟براي کنم جبران ميخوام نباش نگران اصال-

 ...آرام واي-افسون
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 ....داريم خوشبختيو لياقت ما...زدم لبخند...کرد بغلم محکم و بده ادامه جملشو نتونست

.... 

 سالم-

 :گفت خشک.نشستم روبروييش صندلي روي من و داد آروم سالممو جواب

 گذاشتي؟ قرار باهام که شده چي بگي سريع ميشه-ارميا

 :گفتم و زدم شادي لبخند

 حس اينو کردم تغيير اما گيرم جو زيادي من شايدم گذاشت تاثير روم خيلي روزت اون حرفاي-

 ولي هخوب ماليش وضع آرين.. کردم صحبت افسونم با و بخشيدمش کردم صحبت آراد با...ميکنم

 اونم با...تنهاست و مردن مادرش و پدر...بگيره براش مجللي عروسي بتونه که حد اون در نه

 يزيهجه عروسيو هزينه فقط من پس کرده جمع پوالشو و بخره رو خونه ميتونه گفت کردم صحبت

 اريهک تنها شب يک براي آرش کردن شاد...بيارم آرشو ميخوام عروسيشم براي...ميدم افسونو ي

 در ستدريا اون بينم نمي کسي جاي اونو ديگه...شدم خوب خيلي دريا با...بکنم براش ميتونم که

 اماله و سحر با ديروزو کل...شدنيه ولي کين مادرش و پدر نکنم فکر که سخته...من دختر مقام

 ديگه که چشاشونم و زمين به بود چسبيده فکشون ها بيچاره کردم محبت فقط و گذروندم

 و کردن آشتي هم با...زده حرف باهاش ترنم...زدم حرف ساشا با رفتم صبحم امروز...هيچي

 !!ترکوندم حسابي ديگه همين...کنن مي عقد ديگه ي هفته...خوبه وضعشونم

 آب.دکر نگاه بهم اخم با و باال آورد چشه؟سرشو اين...کردم تعجب.نگفت هيچي و ميز به شد خيره

 چشه؟ اين دادم قورت دهنمو

 ارميا؟ خوبه حالت-

 :گفت عصبي کردنشون باز محض به و کشيد عميقي نفس و بست هاشو چشم

 در نيک محبت همه به و بترکوني خودتو نگفتم من نفهمي؟آرام به زدي خودتو يا فهمي نمي-ارميا

 آرادو واقعا کنم باور بايد االن...باشي بهتر کني سعي گفتم!کني فراموش خودتو که حدي

 من ياد درصدم يک اما...کردي کمک همه به..شدي عوض همه با بگذريم اين از بخشيدي؟اصال

 نيستم؟ مهم برات درصدم نيستم؟يک آدم من...نبودي
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 ميگه؟ چي اين.کردم نگاه بهش ناباور

 فهمم نمي اصال...خودتم مورد در...برادرمه اون بخشيدم آرادو که ارميا؟معلومه ميگي داري چي-

 !ميگي چي

 :گفت عصبانيت با و کرد مشت دستاشو

 خب؟ ميدي جوابمو پرسمو مي سوال ازت-ارميا

 :گفت عصبي که بدم جوابشو اومدم

 آدميم؟ جور چه من-ارميا

 داشتني دوست....و....و مهربوني تو..خب...خب-

 :گفت سخت و بست هاشو چشم

 چيه؟ من به نسبت حِسِت-ارميا

 قورت دهنمو آب.کردم نمي فکرشو درصدم يک حتي!من خداي اه...شده چي فهميدم حاال

 بهم حسي واقعا اگه..بشکنم دلشو نبايد..کرده کمک بهم هميشه..خوبيه آدم واقعا ارميا...دادم

 اگه و هدار خبر من گذشته تمام از اون....کنه خوشبختم ميتونه وضعيتش به توجه با باشه داشته

 دمور ارميا...بگيرم تصميم احساس با نبايد....نداره مشکلي گذشتم با يعني ميزنه حرفي

 :گفتم دستپاچه...خوبيه

 ي همه امروز اگه...ممنونم ازت واقعا و کردي کمک بهم هميشه و خوبي خيلي تو... خب...خب-

 برگردوندي خودم به منو تو چون...توئه بخاطر راضين ازم اطرافيانم

 :گفت و کرد باز هاشو چشم طاقت بي

 چيه؟ من به نسبت حست گفتم-ارميا

 چيه؟ خودت حس اصال-

 دارم دوسِت من گفتم بهت هم قبال-ارميا

 گفتي بهم دوست يه طرف از تو و بود دعوا وسط ولي آره-
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 ندارم دوست دوست يه عنوان به من...کردي فکر اونطور تو-ارميا

 من....داري بهش نسبت که حسي به...کنم فکر يکم...باش عاقل آرام.پايين انداختم سرمو

 تغيير حسم ميتونه ولي...دوست يه عنوان به...دارم دوسِش ناجي يه عنوان به فقط نيستم عاشقش

 کن کمک بهم!من خداي...خوبه حد از زياد ارميا...ميکنه تغيير حسم کنم ازدواج وقتي...کنه

 چي؟ عنوان به پس-

 .شد گرم تنم تمام.دوييد صورتم به خون.گرفت بودو ميز روي که دستم

 بنده عشق و فرزند به مادر عشق...نوعه 2 فقط عشق من نظر از چون..آرام عاشقتم نميگم-ارميا

 از نزيباييشو وقتي...شن پير آدما وقتي...ميمونه هميشه داشتن دوست...دارم دوسِت ولي...خدا به

 االن منميخوا...هميشه براي...باشي کنارم ميخوام...نميره بين از...مونه مي داشتن دوست بره بين

 ولي بگم بهت امروز اينو نبود قرار...نبود اين بر قرار چون کنم دستت حلقه و شم خم فيلما مثل

 خودت تو...باشم باتو ميخوام...آرام دارم دوست من...دارم نگهش خودم توي نميتونم ديگه

 با...خواستگاري ميام بخواي اگر البته بگي تو وقت هر ولي دادم دست از خانوادمو که ميدوني

 ميدي؟ جوابمو...دارم ازت سوال يه اما...عموم

 آره معني به زدم پلک...بردم باال سرمو

 داري؟ دوسم-ارميا

 شون ترنم عقد با همزمان که عقدي بعد و خواستگاري مراسم...گذشت زود خيلي چيز همه

 ...خيلي...نزديکه خيلي خوشبختي...بود

 صتشخي هنوز که هست حسي يه اما...نيستم عاشقش ميگم هنوزم...ارميا به نسبت حسم اما و

 نارمهک اون وقتي ميشه باعث که حسي...ميکنه نزديک اون به منو که حسي...هست ولي چيه ندادم

 ...خوشبختم کنم حس ها مدت از بعد که...کنم عاشقي که...باشم داشته آرامش

 مثل سفيد لباس اون توي...خوشحالم من و خنده مي افسون...افسونه عروسيه مراسم امروز

 ...رقصه مي رقص پيست وسط آرين دست تو دست و شده ها فرشته

 روي موسر...زد لبخند...زدم لبخند...کردم نگاه بهم...سمتش برگردوندم رومو....نشسته کنارم ارميا

 لبخند اب که ها ثانيه همين همين يعني خوشبختي....شد حلقه کمرم دور دستاش و گذاشتم شونش

 گاهن ماکان و الهام به...رقصن مي دارن پيست توي...ميکنم نگاه آرمين و سحر به....ميگذريم ازش
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 شکم روي ديگش دست و اون کمر دور ماکان دست يک و ماکانه ي شونه روي الهام سر...ميکنم

 ي حنهص تا گيرم مي ازشون نگاه...نزديکن بهم زيادي...ميکنم نگاه ساشا و ترنم به....اونه برآمده

 نظري موردش در....خب...آرش...شينه مي آرش روي دفعه اين و ميچرخه نگاهم باز...نبينم بعديو

 يخيل ميکنم حس اما...مصنوعي...خنده مي....شده محکم...شده تر مرد...ولي...تغييرکرده...ندارم

 ....شده قبل از بهتر

 حس همين...ميشه تر پررنگ حس اين و ميشه تر پررنگ ها لبخند....ميشه بلند آهنگ صداي

 :بگم ارميا به و بزنم داد ميخواد دلم...ميخوره وول ذهنم توي جمله يه و...آرامش عجيبِ

 «ميشه شيرين هم تقاص تو با»

 خوبه من حس باهامي وقتي

 کوبه مي داره عشقت از قلبم

 خوشحالم خيلي باهامي وقتي

 بالم مي عاشقونه حس اين به

 ميدونم اينو تو بي ميرم مي

 جونم از بيشتر دارم دوست رو تو

 مديونم تو به عشقو اين آخه

 ميدونم قدرتو دنياست دنيا تا

 دارم دوست ديوونگي مرز تا

 دارم دوست بگي هرکي از بيشتر

 ميخوامي که اون دنيامي همه

 باهامي تو وقتي خوبه زندگي

 دارم دوست ديوونگي مرز تا

 دارم دوست بگي هرکي از بيشتر

http://www.negahdl.com/
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 ميخوامي که اون دنيامي همه

 باهامي تو وقتي خوبه زندگي

 پيشه در تو با که راهي توي

 ميشه تر عاشق قلبم لحظه هر

 باشه تو مث عشقي محاله

 شه دنيا يه واسم ميتونه کي تو جز

 هميشه به تا تو با خوبه چه

 نميشه بهتر اين از من حال

 لحظه به لحظه باتو خوبه چه

 ارزه مي دنيا يه عشقت داشتن

 دارم دوست ديوونگي مرز تا

 دارم دوست بگي هرکي از بيشتر

 ميخوامي که اون دنيامي همه

 باهامي تو وقتي خوبه زندگي

 دارم دوست ديوونگي مرز تا

 دارم دوست بگي هرکي از بيشتر

 ميخوامي که اون دنيامي همه

 باهامي تو وقتي خوبه زندگي

 پايان

55:55 

25/3/5393 
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 ن.نيايش
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