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 «هیاهو و آرامش خداوند نام به»

 

 :سارا-

 حرفش با لرزوند دلمو عموم اما شده چی که نفهمیدم رفت طاها

 که عمو اتاق سمت وعصبی دو حالت به برگشتم زد طاها به که

 سردی خون یه میزد پک عجیبی باحرص رو سیگار کردم نگاش

 :عصبی لحنی با گفتم داشت عجیبی

  عمو شده چی-

 بی و داد بیرون حلقه حلقه بددشو زد عمیقی پک سیگارش به

 : گفت مقدمه

 داری؟ دوسش توهم -

 ؟ طاهارو-

 رو عوضی اون آره-

 ؟ گفته چی بهتون-

  میخوایش هم تو میخواد رو تو میگه-

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  میخوام آره -

 : گفت گرد نگام
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 ؟ زده دست بهت سارا -

 : گفتم که نفهمیدم منظورشو

 ؟؟؟ چی-

 میکنم نابودش خورده بهت انگشتش سر یه بفهمم اگه سارا-

 گلم میفهمی

 مآرو اما بردم پی عمو حرفای ی فاجعه عمق به تازه نگفتم هیچی

 : گفتم

  دارم دوسش -

  نیس حالیت سارا ای بچه هنوز تو-

  سالمه بیست من- 

  رفته یادت یاشاری ی خورده شیرینی تو-

 : گفتم باشم آروم کردم سعی اما میکرد خفم داشت بغضم

  گفتم بهتون بار هزار خوام نمی یاشارو من -

 ؟ بدی میخوای چی رو ات عمه جواب-

  میدین خودتون جوابشو-

 میذارم دلت داغشوبه نمیشی هم طاها زن یاشارنشی زن اگه-

  نمیگردم بر وقت هیچ حرفم از منم که میدونی سارا
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 : وگفتم زدم پوزخندی

 که شدم بزرگ اونقدری بگیرین تصمیم من واسه نمیتونید شما-

  بگیرم تصمیم بتونم

  بشه طوری این که اون به توروسپردمت من-

  داشتین اعمتاد بهش زیادی میکردین اینجاشو فکر باید-

 کردم حس کردو خاموش سیگاری جا تو باحرص سیگارشو

 :گفت خیلی عصبیه

  هستیشونابودمیکنم کرده درازی دست بهت بفهمم کافیه-

  تقصیره بی اون خواستم خودم-

  باشم نداشته بهش کاری که میگی اینو-

 چه ات وبدونین کنین موفقت ما ازدواج با مجبورین که اینومیگم-

  دارم دوسش حدی

 

 : گفت پوزخند با

 ببینه نمیذارم جنارتو بشی اون زن بشی رد من رونعش از مگه-

  کرده استفاده سو اعتمادم از کرده خیانت بهم اون

 داره دوسم اون-
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 : گفت پوزخند با

 ؟ داره دوست -

  داره دوسم خیلی آره-

 به هواس ببینم داره دوست حدی چه تا ببینم میشم منتظر پس خب-

 قید تا داره دوست اگه برسه بهت تا کنه چکارمی آوردنت دست

  بره باید رفتنش زندگی

  چیه منظورتون-

  بگذره سدمن از باید میخوادت اگه واضحه منظورم-

 : داد ادامه عمو که نگفتم هیچی

  بزنه زمین رو شمس باید میخوادت اگه بگو بهش برو -

  مینازین خودتون به خیلی-

 دمکر اتاقوترک عصبانیت با منم کرد نگام فقط نگفت هیچی

 و نشستم.... رفتم ماشینم سوار باسرعت هم به کوبیدم درومحکم

 چند نداد جواب و گرفتم رو طاها ی شماره و آرودم در گوشیمو

 دیونه داشتم شدم کالفه نمیداد جواب گرفتم هم سرم پشت بار

  نیمذاره عمو میگفت طاها نبود بیخود میشدم
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 :طاها-

 مال اسار اگه عصبانیت از میشدم منفجر داشتم بودم عصبی انقدر

  بشه من مال سارا باید میزنم آتیش و آب به خودمو نشه من

 گزن صدبار سارا کردم روشن گوشیمو بودم خونه بود ساعتی یه

 دلش تو دل االن میدونستم بذارم خبرش بی نیومد دلم اما بود زده

 خورد زنگ گوشیم که ندارم هاشو گریه شنیدن طاقت اما نیست

  دادم جواب بود خودش ی شماره بود شمس

 ...الو-

 ( بود کاره نیمه که نفس برج) نفس برج بیا طاها-

 اختالط کمی هم با هم ببینیم برجو هم داد ادامه که نگفتم هیچی

  کنیم

 ؟ کی-

  باش اونجا دیگه ساعت یه تا-

 شیدمک دراز ساعتی نیم بودم خسته خیلی کرد قطع نگفتم هیچی

 مبل روی

 هکرد تعطیل گرها کار بود عصر نفس تمام نیمه برج شدم راهی

 نگهبان نبود کسی بودن نگهبان که تایی سه دو جز بودن

 شدم داخل باماشین کرد باز درو شناخت منو دید تاماشینمو

  بود اومده پس شناختم رو ماشینش
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 و بودشیک هم هیکلی که شمس آدمای از یکی شدم پیاده ماشین از

 : گفت و جلو اومد آراسته

  هستن منتظرتون باال شمس جناب-

 یمهن ساختمون آسانسورسیار سوار رفتم دنبالش و نگفتم هیچی

  شدم کاره

 یچ آدماش از تا پنج با  دیدم شمسو که شدم پیاده نقطه بلندترین

 ی فاصله با رفتم جلو سرد خون اما شد خالی دلم ته توسرشه

 : گفت کنه نگام اینکه بدون ایستادم ازش زیادی

   طاها نداره حرف عالیه برج این-

 :داد ادامه نگفتم چیزی کردم اطرافم به نگاهی

  میشیدم معطل ها حاال حاال نبودی تو اگه همیشه مثل عالیه کارت-

 : گفت کردم نگاش فقط

 ؟ توه مال واحدش چند-

-............ 

  واحد02-

 : گفت دادو تکون سرشو

  توه مال برج این سوم یک

 ی گوشه این نیست برج این فقط محکمه من پای جا که گفتم-

  کوچیکشه
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 :گفت پوزخند با

 ؟ محکمه اره -

  کردم گذاری سرمایه من منه مال دوسوم هم اصفهان ی پروژه-

  بابات یا تو-

 :وگفتم انداختم با ابرویی

  میکنه فرقی چه -

  باباته اصلی گذار سرمایه-

  ساراست مال اصلی ثروت من مث....منه اسم به اما-

  سارایی ثروت دنبال تو-

 به چشمم که دارم اونقدری نداره ارزشی هیچ برام سارا ثروت-

  نباشه زن یه ثروت

 دست حاالهم و میکردم تحسین هوشتو این همیشه باهوشی خیلی-

  پولدار ی بچه دختر یه رو گذاشتی

  دارم دوسش من نیست پول برای سارا انتخاب-

 : گفت و زد ای قهقهه

  مزخرفه من دید از عشق -

  عاشقشم و میخوامش من اما-

  خودش به برسه چه ببینی نمیدم اجازه هم رو سارا خواب-

  شده که قیمتی هر به میخوام اونو من اما-
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 پیش فرانسه میفرستمش دیگه مدت یه بزن خط رو سارا دور-

  عمش پسر

 ونا میکنم پیداش میگردم دنبالش دنیارو کل بفرستیش جا هر-

  هست و بوده من مال... منه مال

 سارا دل به داغتو برام نیست مهم باشی کرده که هم کاری هر-

  میخواد رو تو اونم میذارم

 : گفتم آروم و خندیدم

  خواد می منو اونم میخوامش وجودم باتمام من -

 : گفت سرد خون

  میشه تموم گرون برات بزن قیدشو -

  بفرستیش اینکه از قبل میارم دستش به شده که قیمتی هر به-

 و چپ ایستادن دوطرفم دونفر کرد افرادش به ای اشاره شمس

 : گفت که راست

 گذاشتی روش دست که دختری این بشی رد من نعش از مگه -

 مال اون منه حرف حرف نهایتا میگرن تصمیم براش نفر چند

  عمشه پسر

 ونراهت سر از منو بخواین اینکه مگه بیفته اتفاق این نمیذارم-

  بردارین

  برام خوردنه آب مث کار این-
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 دو بون ایستاده کنارم که ودونفری دیم اشارشو زدم پوزخندی

 زدن ومن تنوستن تا بقیشون و کردم تقال روگرفتن بازوهام طرف

 من دنبو نفر شش نیومدم بر پسشون از نتونستم کردم تقال هرچه

 نبود گرفته محکم دونفر که منو بودن هم هیکل قوی.... نفر یه

 دنموب کل شدید درد احساس بدم انجام کاری نمیتونستم کاری هیچ

 خون هم شمس نفر شش این از خوردم حسابی کتک بود گرفته

 درد لگدشون ضربات خاطر به شدت به کمرم میکرد نگام سرد

 هک هم چشمام بود پاره لبم میزد خون پیشینویم ی گوشه میکرد

 روپا سر وایسم اینکه قدرت نداشتم کردنشونو باز قدرت دیگه

 نمخو برج جلوی دیدم توماشینم خدمو چطوری نفهمیدم که نداشتم

 ...شدم پیاده بود کندنی جون هر با رفتن بودن دونفر

 

 :سارا-

 فتمر نمیداد تلفنامو جواب میشدم دیونه داشتم بودم نگرانش خیلی

 هدف یه که بودم منتظرش برج جلوی که بود ساعتی نیم سمتش

 گهدی ماشین سواریه شدن پیاده مرد دوتا و شد پارک ماشینش دیدم

 اومد در شاخم و شد پیاده خودش بعد لحظه چند رفتن و شدن

 زا ها گرفته برق عین نبود تنش تو جونی الش و آش بود خودش

 ومدام میرفت راه سختی به سمتش دوییدم و شدم پیاده ماشینم

 با  رسیدم بهش ترکید بغضم زمین نخوره کرد می کنترل خودشو

 : گفتم گریه

 ؟ شده چی طاها شده چی -
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 خون دهنش و دماغ و پیشونی از بود خونی صورتش کرد نگام

 ": گفت زور به بودن کبود چشاش بود زده

  اونه گله دست -

 کلید... رفتیم آسانسور سمت.... کردم کمکش و گرفتم بغلشو زیر

  شدیم داخل و کردم باز درو و آورد در جیبش تو از رو

 گریه نزمی افتاد و نداشت ایستادن توان دیگه جلوتررفتیم که کمی

 : گفتم و شد بیشتر هام

  دکتر ببرمت... الهی بمیرم-

 : گفت و کرد نگام و کرد جور و جمع کمی خودشو

 ؟ عزیزم میکنی گریه چرا-

 : گفت که نگفتم هیچی

  کرده جونمو قصد اون میکنه نابودم عموت گفتم دیدی -

 : گفتم گریه با

  کردن کارو این عمو آدمای  الهی بکشنه ؟دستشون زدنت خیلی-

 : گفت و کرد باز زور به چشاشو

  عمتی پسر ی خورده شیرنی بودی نگفته -

 : گفتم باگریه

  گفتم بهشون بار هزار خوام یاشارونمی من میگه دروغ -

  کنه دورت ازم میخواد فرانسه بفرستت قراره-
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 : گفتم گریه با

 آوردن روزت به چه.... میمیرم تو بی من رم نمی جا هیج من -

  نامردا

 : گفت لبخندی با

 ( زد لبخند حالش اون تو) نخور منو غصه برم قربونت الهی- 

  نباشم نگرانت چرا تووجودمی-

  میشه تر بد حالم نکن حاالگریه... میشه جوری این دونستم می-

  و زدم زانو جلوش بیشتر کردم گریه

  روم روبه گریه با نشین اینجوری برو پاشو-

 : گفتم گرفت آتیش دلم

  بده حالت کنم ولت چطوری

 موسراغ فعال کن لطفی یه میشه تر بد اینجایی بفهمه عمو برو-

  شه م آرو یکم عموت تا نگیر

 : گفتم و شد بیشتر کردنم گریه

 ؟ نداری دوسم دیگه نمیخوای منو دیگه -

  یشمپ نذار پاشو بشه عصبی عموت نذار فعال برو پاشو خدا تورو-

 جور این هم تو ببیمنت جوری این ندارم طاقت من بریزه اشکات

  کنم آزردت دل خوام نمی ببینی منو ی

 :گفتم و سیدم*و*ب و گرفتم دستشو
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  دلتنگیمه بغض میکنم گریه اگه تو بی میمیرم من -

   کنن اذیتم برو پاشو میشم داغون ببینم هاتو گریه نمیخوام برو-

 محکم خودش گرفت دستمو و دستشو کشید که بودم گرفته دستشو

 : گفت و جونش نمیه باحال داد فشار و گرفت

 با میخوام رو تو من سارا منه رگوخون تو ابد تا عشقت-

  میخوام رو تو خاطراتت

 : گفتم و خندیدم گریه میون

  میخوام انگشتاتو الالیی منم-

  میشم اذیت دارم برو کن تمومش-

 ( صداش داشت بغض کمی طاها کردم احساس)

 : گفتم و شکست بغضم باز که

  خودم به میبالم داشتنت به من تویی من تقدیر-

 : گفت و کرد پاک اشکامو انگشتاش با

 ندرام اشکاتو دیدن طاقت بخدا برو پاشو حاال تویی آروزم منم-

  سارا میشکه داره غرورم

 : گفتم باگریه

  مردی چقد که عشقم قدرخوبی این فهمیدم مدت این تمام تو-

 : گفتم و بودم گرفته دستاشو که درحالی دادم ادامه گریه با
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 دبو پیانو الالیی  همون نوازششون بودن پشیم همیشه دستات -

  سیدی*و*نب منو هم بار یه هستم ساله سه باهات

  میبالم خودم به داشتنت به من مردی خیلی تو دادم دادمه هق هق با

 (طاها)

  نوم داشتن هاش گریه میگرفتم آتیش داشتم بود گرفته دستامو

 : گفت که میکشتن

 خیلی تو سیدی*و*نب منو هم بار یه منو و باهاتم ساله سه -

  میبالم خودم به داشتنت به من مردی

 : گفتم که منم داشتم بغض

  میده غرور حس بهم حضورت -

 :گفت و هاش کرده میون خندید

 وت بی تونم نمی من میدی عبور توشم که برزخی از منو تو طاها-

 منواز تونه نمی هیشکی عشقم باشم تو بی نمیتونم من عشقم باشم

 کنه جدا تو

 افتاد هق هق به 

 یه نمم میکنی اذیتم میکنی گریه برو پاشو برو پاشو نکن گریه-

  میکنه خفم داره گلومه تو بغض

 : گفت باگریه

 من تو باالالیی هرشب که کردی بامن کاری ؟تو برم کجا برم -

  برم میگی که بکشونی برزخم به منو میخوای بخوابم
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 نک صبوری برو میشه  عصبی اینجایی بفهمه عموت برو پاشو-

  بغضم بکشنه پیشت نذار عشقم

 شوبازو میکرد گریه داشت و زوربلندشدم به شم بلند کردم سعی

 ردک تقال کشوندم خودم دنبال و سختی به کردم بلندش و گرفتم

 : گفت گریه شد مانعم

 ... بمونم میخوام...  نمیرم بمونم بذار -

 تقال وقتی میکشست داشت بغضم کردم باز در میکرد التماس

 : گفتم در پشت گذاتمش زور به که میزد زجه میکرد

  بودی اینجا نفهمه عموت فعال برو سراغت فردامیام برو -

  خدا رو تو بمونم پیشت بذار-

 : گفت هق هق با

 طاها مردی خیلی تو باشم تو با خوام می من  میمیرم تو بی من-

  فقط میخوام رو تو من

 هدف یه لحظه اون که کشید جنون به منو بودکه چشاش تو نگاهم

 مبست در  نه یا دید اشکامو دونم نمی و دادم هلش و شکست بغضم

 : گفت گریه با کرد می التماس بود در پشت

 ( میزد در به) تو بی میمیرم -

 تپش اون افتادم گریه به پایین و خوردم سر که دادم در به تکیه

  ور این من در

 اومد می صداش که
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 داری رو سارا کنم پاک اشکاتو بیام بذار طاها؟ میکنی گریه-

   میکشی

 : داد ادامه ز با که میریختن اشکام نگفتم هیچی

 امشب نم نمیتو که خوبی قدر این  تو توروخدا کن باز درو -

  سرکنم امشبو چطوری  بشم بیخبالت

 ": گفتم بغض و گریه با که میریختم اشک صد بی

 هگری که تو  ببینی منو اینجور خوام نمی سارا شکست غرورم -

  میکنی روانی منو میکنی

 منو اگه میشه تموم عمرم( باگریه) ؟ برم میگی چی واسه طاها-

  بگو یکیه دلمون که بگو نخوای

 کنه جدا ازم رو تو نمتونه هیشکی میخوامت خیلی خوات می-

 میخوام میام... سراغت فردامیام بشه آروم کمی عموت که تا برو

  خونم تو بپیچه ابد تا عطرت که

  میمیرم... میمیرم من تو بی بکنه تونه نمی کاری هیچ عمو طاها-

-.............. 

   میمونم منتظرت فردا تا-

 امشبمو شدم داغون رفت بودم ساکت بود در پشت دقایقی

  شده که قیمتی هر به منه مال سارا کنم سر چطوری

************ 

 (سارا)
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 که کردم سعی خیلی عمارت رسیدم که نبود خوب خیلی حالم

 باز عمو زن درزدم عمو اتاق به رفتم مستقیم که باشم سرد خون

 : گفت و کرد نگام درو کرد

 ؟ شده چی 

 

 : گفتم سرد خون اما بودم کالفه

  هس کوماشینش عمو -

  کارشه اتاق تو-

 :گفتم متفکرکانه

  میدی پول بهم میشه-

 ؟ خالیه کارتت مگه-

 نای که نمیده که بانک عابر دارم احتیاج االن میخوام زیاد خب نه-

  همه

 : گفت که و رفتم سرش پشت و شد داخل عمو زن

 ؟ میخوای چقد -

 : گفتم صندوق گاو ی روبه زد زانو بودم ایستاده سرش پشت

  دوتمن0 -

 : گفت و کرد نگام برگشت

  چکار میخوای پول همه این-
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  دیگه دارم الزم-

  گفتی عمو به-

  میگم بهش میرم بده-

 مشغول و بود دیواری کمد داخل که صندوق گاو سمت برگشت

 که نزدیکش خیلی ایستادم سرش پشت دقیق منم و شد کردنش باز

 هب حواسم تمام که بود پول برداشتن درحال عمو زن و کرد بازش

 هی با( تیر هفت) افتاد اسلحه به چشمم که بود صندوق گاو داخل

 هک رو اسلحه قاپیدم و کردم گیر غافل رو عمو زن سریع حرکت

 : گفت باجبغ عمو زن

 ؟ چکارمیکنی-

 : گفتم پوزخند با و کردم وارسی رو اسلحه

  بسه دوتا همین -

 چکار گفت میزد موج صداش تو از نگرانی کامال عمو زن

 ؟ میکنی

 اومد دنبالم هم عمو زن که شدم خارج اتاق از عصبی خیلی

 : گفت می اومد دنبالم نکردم اعتنایی

 ؟ میکنی چکار سارا شدی دیونه-

 بزنم در اینکه وبدون رفتم عمو کار اتاق به بهش توجه بدون

 : گفت تعجب با و برداشت سرشو عمو دفه یه که شدم داخل

 !؟ اینجا خبر چه -
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 : گفتم که بودم در ی آستانه در

 ؟ شده چی بگین شما -

 : گفت و افتاد دستم ی اسلحه یه نگاهش تازه

 ؟ چته-

 : گفتم لحنم بود عصبی

   شده چی میدونید خوب شما-

 : گفت عمو که بود ایستاده سرم پشت عمو زن

  ببند دررو  برو شکوه -

 : گفت عمو که بست و در و رفت حرفی هیچ بی عمو زن

 سارا باش منطقی-

 : گفتم فریاد با

  کردی چکارش رو طاها عمو ؟ منطق کدوم منطق -

 : گفت خند پو با

 ؟ طاهایی ناراحت -

 ؟ نباشم-

  بود حقش نه-

 : گفتم فریاد با

 ؟ چرا -
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 بزنه دست بهت نداره حق اون گرفتم ازش چشم زهر یه تازه-

  سارا کنی گریه خون که بیارم سرش به بالیی

 : گفتم پوزخند با

  خواد می منو اونم میخوامش من -

  میخواد یاشار واسه رو تو عمت که میدونی اما-

 : گفتم حرص با

  گفتم بهتون بار هزار خوام نمی یاشارو من اما -

  میخوام تورو خوشبحتی من-

  کنه بخت خوش منو نمیتونه طاها یعنی-

  کرده خیانت بهم پسر اون-

 : گفت میچرخید صندلیش با که حالی در

 میدادم صد در ده احتمال  میکرد خواستگاری ازت آدم مث اگه-

   ببینه نمیذارم جنازتو و کرده که کاری با اما کنم قبول

  دارم دوسش من اما-

  نداره معنا من برای  داشتن دوست-

  انصافی بی خیلی-

 رحم بچه دختر یه به که آشغال نامرد اون یا انصافم بی من-

  نکرده

  میخوامش من مرده خیلی اون اما-
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  بیاد دکترمیگم فردا-

 : گفتم عصبی و فریاد با

  بگیرین تصمیم من واسه ندارین حق شما-

 : گفت سرد خون

  منه دست اختیارت که میدونی خوب -

   شم نمی هم یاشار زن شم طاها زن نذاری اگه-

 : گفتم و گرفتم نشونه سرم رو واسلحه

  میکنم خالص خودمو جا همین-

  نمیکنی رو مسخره کار این تو-

 : گفتم باپوزخند

  مردم همون دختر من -

 : گفت ای مسخره لبخند با

 شقی کله بابات مث هم تو -

  رگامه تو شمس خون آره-

 : گفت عمو سرداد ای قهقه

  بود همین هم بابات حرفای-

 روم زخمی اگه که میدونم میذارم دلت رو وداغمو خودمومیکشم-

 مرع یه و میبینی خودت چشمای با مرگمو حاال میکنی دق بیفته

  شدی باعث تو بکشی زجر باید
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  میشه درست چیزی تو مردن با مگه  دختر نکن نگی دیو-

  نیستم هم ای دیگه کس مال نیستم طاها مال وقتی آره-

  کنم موافق ازدواجت با که میکنی تهدیدم-

 : داد ادامه که کردم سکوت

  من به بده رو اسلحه اون سارا نشو بچه-

 : گفتم که و شد بلند سرد خون آروم

  توشه دوتا میکشم رو ماشه نیا جلو-

 : گفت آروم و اومد جلو

  نیست بازی بچه واقعیه اسلحه اون عزیزم باش آروم-

 : گفتم و دادم تکون بود سرم روی اسلحه

  میزنم( دادم ادامه بافریاد) میزنم جلو بیاین-

 : گفت فاصله با کمی بود ایستاده جلوم

  نیست بازی اسباب-

 اما مزد جبغ خودم که کردم شلیک و شد چی نفهمیدم که بستم چشم

 و افتادم زمین روی ترس از و عموبود دسته تو دستم کردم حس

  افتاد دستم از اسلحه

 ترس از کردم غش

 ( شمس)
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 وبه دش شلیک هوایی گلوله و گرفتم دستشو کرد شلیک تا همزمان

 زمین وروی سارا جیغ با شد وارد سراسیه هم شکوه خورد سقف

 خون که بود هوش بی رفت سمتش هم شکوه کرد غش و افتاد

 :گفتم سرد

  ترسیده-

 : گفت گریه با و کشیدش آغوشش به شکوبه

  میشه تر بد االن بده حالش محمود-

 : گفتم سرد خون

  بیاد دکترش بزن زنگ-

 گذاشتمش تخت روی بردمش اتاقش به و کردم بغلش رو سارا

 به اومد هوش به که و ریختم صورتش روی آب پارچ از وسریع

 : گفت عصبی که اومد خودش

 بیرون برو بدی خیلی تو ندارم دوست بیرون برو -

  باش آروم نیست خوب حالت-

 : گفت فریاد با

  میاد بدم ازت بیرون برو-

  تخت ی لبه بود نشسته که شکوه شدم خارج و نگفتم هیچی

 (سارا)



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  23  

 راومددکت که خیلی  بودم عصبی بودم اتاق تو که بود ساعتی نیم

  بود ایستاده اتاق ی گوشه عمو ورفت داد  بخش آرام و قرص چند

 : گفتم کردمو نگاش

 قوطی بود ساکت عمو کنی آرومم ها دارو این با میخوای همش -

 : گفتم  برداشتم هارو قرص

  میگی دروغ نداری دوست منو تو میاد بدم ازت -

  دروبستم رفتم بهداشتی سرویس سمت

 مکرد قرصا قوطی به نگاهی و ایستادم شویی رویی آییه مقابل

 : گفتم لب زیر

 « خوام نمی رو دنیا نباشه طاها اگه»

 همه و ریختم دستم توی قرصارو ی همه کردم باز رو جعبه ودر

 آب و آب ای لوله شدم خم وسریع به بود تلخ ریختم دهنم تو رو

  خوردم

  بیرون اومدم دست به  قوطی و کردم آینه تو ونگاهی

 روسمت خالی قوطی که بود نشسته تخت ی لبه هنوز عمو زن

 : گفتم و کردم پرت عمو

  یاشار به بده جنازمو بیا دیگه ای دقیقه ده-

 : گفت جیغ زدبا جیغ شکوه

 سارا؟ کردی چکار -

  میکرد نگام وواج هاج عمو
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 : گفتم عمو زن روبه و نشستم تخت روی

  میکردم باید که کاری همون-

 : گفت عصبانیت با و اومد سمتم عمو

 ؟ کردی غلطی چه تو-

 : گفتم درآری حرص لبخند با کردم نگاش

 میره گیج سرم کردم احساس که میذرام هموتون دل به داغمو -

  گذاشت اثر قرصا زود چه

 ( شمس)

  رفت حال از که خالیه تو تهدید کردم فک بود سارا به نگاهم

 ....... و دوییدم ستمتش زد جغ شکوه

 : گفت لخندی با دکتر........ 

 آوردینشّ   زود خدا شکر-

 : گفتم و کشیدم راحتی نفس

  شکرت خدایا -

  هوشه بی فعال -دکتر

 : گفت گریه با شکوه

  برگردوندی  بهمون رو سارا که شکرت خدا-

 (طاها)

  میکرد درد بدنم تمام نداشتم توان اصال
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  بستم می بود دیده آسیب شدت به که مچم دور رو باند داشتم

 نگاهی و شدم وخم بودم نشسته مبل روی خورد زنگ گوشیم که

 : فتمگ لب زیر و زدم لبخندی رابود سا انداختم گوشی ی صفحه به

  الهی بشم فدات

 گردنم و شانه الی و گذاشتم رو گوشی و کشیدم تماسو ی دکمه

 : گفتم و کردم خم سرومو کمی

  گلم جونم -

 ؟ وییت هستی گفتم سریع اما گوشم تو پیچید آشنایی نا صدای که

 : گفت بود پرگریه صداش گه

 سارا؟ ارجمند آقای -

 : گفتم نگرانی با

 ؟ چی سارا-

 : گفت میزد حرف تا میکرد گریه بیشتر میزد حرف زور به

  بیمارستانه تو بده حالش سارا -

 نتلک با و برداشتم سریع افتاد گوشی واقع در پریدم سرجام از

 : گفتم

 ؟ بیمارستان کدوم کجاست هستی شده چی -

  خورده قرص کلی بردنش پیش ساعت یه-

 ( بود سارا منو بین احساس جران در هستی) 
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 : گفت گریه با

  بدم خبر بهتون زدم زنگ.... بیمارستانه-

 : گفتم که نبود دلم تو دل خیلی بودم نگران

  عزیزم کردی کاری خوب-

  اونجا میرین-

  میرم االن همین-

  آدماش و هست هم بابام-

  نباش نگران-

 یمهن دستم دور هنوز باند و برداشتم رو سویچ و کردم قطع سریع

 بستن مشغول و شدم آسانسور سوار بیرون زدم خونه از که بود

  میشدم داغون داشتم پا بر بود آشوب دلم تو اما شدم

 المح بااین و قرارنداشتم و آروم رسیدم بیمارستان به ساعته نیم

 جیبع عشقم خاطر به بشم راهی بتونم تا گرفتم جونی چه نمیدونم

  دمنمیکر فک چیزی هیچ به سارا به جز بود رفته یادم خرابم حال

 که و شدم داخل حرفی هیچ به رسیدم که بیمارستان جلوی

 : گفتم و دادم هلش که و دویید دنبالم نگاهبان

  بده حالم نمیبینی مگه ببینم کنار برو-

 شپذیر سراغ راست یه رفت که بودم عصبی و کرد نگام نگهبان

  بودم خشن و عصبی خیلی و گرفتم رو سارا سراغ و رفتم

  گفت پرستار که اتاقی رفتم عصبی حالت با...... 
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 مبود عصبی خیلی  دیدم رو  شمس نمیکردم کس هیچ به توجهی

 و کردم حمله سمتش حرفی هیچ بدون اومد جوش به خونم

 هک تمامی عصبانیت با و چسبوندم دیوار به و گرفتم گردنشو

 بیمارستانو سرش بیاد بالیی گفتم دندونام الی بود تووجودم

  میکنم خراب روسرت

 :گفت و میکشید نفس زور به افتاد نفس نفس به

  بکنی نمیتونی  غلطی هیچ تو -

 : زدم فریاد عصبانیت با

  هستی کی کردی فکر تو -

 سرعت به بودن هیکل قوی دونفر که شمس آمادی لحظه همین تو

 زدنم به کردن شروع و گرفتم طرف رو از منو دوییدن ما سمت

  کردم بیداد داد به شروع منم

 پوزخند با  کرد صاف یقشو که کردن خالص دستم از رو سمش

 : گفت

  عوضی بیرون برو -

 : فتمگ پیداکنم نجات دتسشون از داشتم سعی که حالی در فریاد با

 بیاد بالیی شمس... میخوام خودشو من منه مال سارا منه مال -

  میکنم نابودت خودم سرش

  زد پوزخند فقط
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 نتونستم کردم تقال هرچی روز به بیرون بردن منو شمس آدمای

 بازم تونستم تا و و زمین رو انداختن منو بیمارستان از خارج

  کردم جون نوش کتکی

 : گفتم فریاد با اما نداشتم تن به جونی اونا  رفتن بعد

 سارا....دارم دوست... دارم دوست سارا-

 ایستاده دورم هم تعدادی میکرد نگام میشد رد هرکی بود شبم 

 : گفت آرام و زد زانو کنارم مسنی مرد که  بودن

  نکشی پس پا باید فقط میرسی بهش -

 عشق داد ادامه مسن مرد که کردم باز پلکامو زور به کردم نگاش

  بگیره جلوشو نمیتونه کس هیچ باشه که پاک

  شم بلند کرد کمکم مرد

  میخوری کتک خاطرش به که داری دوسش اینقده-

  درام دوسش خیلی  گفتم و برنم لبخندی کردم سعی

  میرسی بهش باش مطمئن داره دوست اونم-

 ساختمون به نگاهی و شدم ماشین سوار مسن مرد کمک به

 : گفتم لب زیر و کردم بیمارستان

 « نمیکنم ولت سارا میام بازم »

 ور سارا ی شماره و آوردم در جیبم از موبایلمو و بستم درماشینو

  و گرفتم

  داد جواب هستی
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  الو-

  ارجمند آقای الو-

  زدی زنگ که ممنون هستی-

  دیدین رو سارا-

 نگز بهم بگو بهم بازم افتاد که راتفاقی ه هستی... نمیذاره شمس-

 ؟ باشه بزن

 ونبهت خودم شماره با بگیره ازم رو سارا گوشی بابا ممکنه باشه-

  میزنم زنگ

 باشه منتظرتم هستی-

  ارجمند آقای چشم-

  طاها بگو من به-

  آقاطاها باشه- 

  رفتم خونه سمت و انداختم داشبورد روی گوشی.....

 روی خودمو ضربات ازشدت میکرد درد تنم کل رسیدم خونه به

  برد خوابم چطوری نفهمیدم که نداشتم توانی و کردم رها مبل

 (سارا)

 چهار طاها دوروز این اومدم خونه به شدم روزمرخص دو بعد

 وت باید نمیذاشتن عمو آدمای از نفر چند اما بیمارستان اومد بار

 اینکه اب میگفت هستی شد کباب دلم زذنش خیلی گفت بهم هستی

 .....  مینشست توماشین ها ساعت بازم اما میخورد کتک ازشون
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 اتاقم به عمو زن همراهی با که اومد دکتر که بودم خونه امروز

 اب گفتم عمو زن به ورو ریخت قلبم دیدم رو دکتر که همین اومد

 : التماس

  بگین چیزی یه شما عمو زن -

 خدا تورو:  گفتم التماس با بازم که کرد نگام اشک با شکوه

  میمیرم طاها بدون بخدا....

 : تگف دکتر به رو شکوه که و نشست نفره تک مبل روی دکتر

  کنین شروع لطفا -

 : گفتم بغض و التماس با 

  باشه نمیخوام کسی تنها -

 .... اما– شکوه

 : گفتم فریاد با

  بیرون برو-

 : گفت عمو زن به دکتررو

  بذارین تنهامون میشه -

 قفل درو وسریع بلندشدم که و شد خارج حرفی هیچ بی شکوه 

 : گفتم آروم خیلی اما التماس با کردم

  خدا رو تو کنین کمکم -

 : گفت سردی خون با دکتر 
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  بیفته دختری هر برای ممکنه اتفاق این گلم نیست مهم -

 : گفتم آروم اما گرفت گریم

 دست بهم حاال تا اون دارم دوسش من نیست چیزیم من بخدا -

  نزده

 : گفت تعجب با دکتر

 ...شمس آقای اما -

 منو هم بار یه حاال تا اون نزده دست بهم بخدا میکنه اشبتاه اما-

 .... سیده*و*نب

 : گفتم التماس با

 خانم کنین کمکم روخدا تو نمیذاره عمو اما دارم دوسش من -

 مطئنم نه بگی کنی معاینم اگه کنه قبول شاید آره بگو بهش دکتر

  میمیرم اون بدون دارم دوست خیلی رو طاها من نمیذاره

 ... اما میکنم کمکت-

 دل دارم دوسش دکتر خانم من خاطر به هیچی بخدا نمیشه هیچی-

  بکنم تونم نمی ازش

  باش آروم حاال میکنم کمکت باشه-

  کردن اذیتش کلی میدونم بشونم صداشو میخوام دکتر خانم-

 :گفت و آورد در کیفش از موبایلشو سریع دکتر

  بگو شمارشو -

  و دادم شماروشو ذوق با
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 ... آقای الو– کرد نگام لبخند دکتربا

 طاها گفتم بود ستم سوالیش نگاه

 (طاها)

 ادمد جواب سریع باشه هستی شاید گفتم اما شناختم نمی رو شماره

 : گفت ای غریبه صدای که

 ؟ آقای الو -

 طاها شنیدم رو سارا صدای

 اراس گفتم دلهره با توأم الوصفی زاید خوشحالی با و آوردم در بال

 ؟ عزیزم سارا تویی

 اام بزنه حرف باهاتون میخواد سارا ساراهستم دکتر من – غریبه

  لطفا کوتاه

  داد دوباره جونی بهم صداش 

 ؟ کجایی طاها-

 ؟ گلم خوبی... ببینمت بیام ذاره نمی عموت-

 : گفت کرد داغونم دفه یه شکست بغضش

  میخوام تورو نیستم خوب نه -

 خانم یه مث نه جوری این ولی میبرمت  میام گلم باش آروم-

  عزیزم کردی کارو این چرا...

 : گفت گریه با
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  تو خاطر به -

 : گفتم نبود وقتش هرچند لحنم شد عصبی

 ؟ خاطرمن به-

 : گفت و شد بیشتر گریش-

 ... میمیرم تو بی...تو خاطر به طاها-

 تواس اتفاقی اگه کنم چکار تو بدون من کردی بود کاری چه این-

  عزیزمن کنم چکار من سارا بیفیته

 یکشت نکن گریه... میشه درست چی همه کن حوصله نگفتم مگه

  بخدا منو

 : گفت باگریه

 طاها میمیرم... میمیرم تو بی -

 : گفت دکتر شنیدم

  میاد شمس االن سارا بسه

 : گفت می که شنیدم التماسش صدای

  بزنم حرف بیشتر بذارین خدا تورو-

  شد قطع تماس

 خون لمود دنبالت میام گلم نکن گریه»  لب زیر گفتم و بستم چشم

 « هات گریه با نکن

 (سارا)
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 در یا برگه و و گذاشت کیفش داخل گوشیش که دکتربود به نگام

  نوشتن کرد شروع و آورد

 : گفتم آروم

  دکتر خانم بهم دادین قول -

 : گفت و کرد  نگام لبخند با دکتر

  دادم قول خوب دختر آره -

 : گفت رو برگه کردو امضا

 میگم چی کن گوش-

 : گفت و میکرد وارسی رو پزشکیشو کیف که حالی در

  دنبالت یباد میگم و میزنم زنگ بهش م بیرون میرم االن-

 !دنبالم؟ بیاد گفتم تعجب با

 : گفت بود لباش رو که لبخندش با

 نگران نمیشه هیچی و بخور اینو دیگه ی دقیقه54 تا کن گوش -

 تحال بازم کنه فک شمس که میری عمیق خواب یه به  فقط نباش

 ... که میگم شمس به االن میرم بخورمنم حتما و شده بده

 : گفتم بغض با

  میزنین زنگ طاها به-

 ازدواجت با مجبوره شمس و دیگه ببره تورو بعد میگم  بهش آره-

  کنه موافقت
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  دکتر خانم ممنونم ازتون-

 :گفت بلندمیشد که درحالی

 سارا باش خودت مراقب -

  بغض و  گریه میون زدم لبخندی

  و کشیدم دراز تخت وروی رفت دکتر

 و شدم ماشین سوار کردم ترک رو عمارت اینکه محض به دکتر

  گرفتم رو طاها ی شماره

  برقرارشد تماس

  طاها آقا سالم الو-

 : بود گرفته خیلی صداش

 دکتر؟ -

  منم بله- 

  خوبه حالش سارا-

 .. اما خوبه اوون آره-

 : گفت ومضطرب سریع

 ؟ چی اما -

  داره احتیاج بهتون سارا... بیاین شین بلند-

 اومدم ر با چندین من نمیذاره شمس اما-
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 شمس کردم کارو این سارا ی خواسته به من طاها آقا کنین گوش-

  سارا و شما که میکنه فک االن

  شدم متوجه-

 میره هوش از دیگه ساعت نیم بخوره سارا دادم قرص یه من-

 نذاره هیچوقت شمس دیگه ممکنه واال برسونین خودتونو سریع

 بی چون نینک رفتار طبیعی بببرینش بیان پاشین االن ببریش بیای

  میشه هوش

 ... میکنم جبران لطفتون دکتر خانم ممنون -

 (شمس)

 ینپای اومد ها پله از دیدم دکتررو که و زدم سیگار به عمیقی پک

  شکوه همراه

 : گفت و انداخت جلوم میز روی ای برگه اومد جلو دکتر

  است پسره اون با فقط سارا آرامش -

  رفت شکوه با خداحافظی از بعد دکتر نگفتم هیچی

  کردم نگاش برداشتم رو برگه

 و دمکر مچاله باعصبانیت رو برگه و دادم بیرون حرص با نفسمو

 کردم پرتش

 تکیه مبل به سرمو و کردم خاموش سیگاری زیر تو سیگارمو

  دادم

  کردم مرور ذهنم تو
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  پسرست اون فقط سارا آرامش برگه انتهای بود نوشته دکتر

 : گفتم لب وزیر

 ... طاها میکشمت -

 زمین روی از رو شده مچاله ی برگه کرد نگام شکوه بلندشدم و

  نداشت زدن حرف جرات  برداشتم

 دارز تخت روی سارا شدم داخل درزدم رفتم سارا اتاق سمت که

 و کردم پرت تخت روی سمتش رو مچاله ی برگه که بود کشیده

 : گفتم

  میکنم سیاه گاروشو روز تجاوز جرم به -

 : گفتم که کرد نگام فقط سارا

  دنبالت نمیاد چرا پس ؟کو داره دوست -

 : گفت که بود عصبی لحنش

 اون... آدمات زدن کتکش کلی نذاشتین شما اومد بار ده اومد -

  داره دوسم

 :گفتم خند پوز با

  افسونی عین -

 : گفت فریاد با  شد بلند تخت روی از حرفم این از شد عصبی

 ؟ افسونم عین-

  خورد افسونو گول فرهودم آره-
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 : گفت خیلی بود عصبی

 شبیه چون میاد بدت ازمن تو میگی اینو افسونم شبیه چون -

  افسونم

  سرد خون خیلی و زدم خند پوز

 : داد ادامه سارا

   میگیری من از افسونو  انتقام داری تو -

  نگو مزخرف-

 چون کنی اذیتم میخوای افسونم شبیه من چون نمیگم مزخرف-

  ازتونرگرفت برادرتونو افسون

  بیزارم عشق از من-

 وسه عشقه این نیستم افسون امامن بود افسون عاشق بابام چون-

  نیست

 : گفت که داشت بغض شد تر عصبی لحنش

  کردی بزرگ تو منو -

 : داد ادامه فریاد با

  محمود کردی بزرگم تو -

 : گفتم و بستم چشم

  زد نمی دست بهت که داشت اگه نداره دوست -

  عشقه این عشقه نیست هوس داره دوسم خیلی داره دوسم -
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  نیست ازش خبری روزه ؟چهار کو نمیاد چرا پس- 

 : گفت فریاد با

  نذاشتی تو -

 :داد ادامه بغض و عصبی فریادو با

  بخواد کی از عشقشو دلم خدایا-

 : گفتم و کردم برگه به اشاره

  یبش زنش ذارم نمی بازم بکنی کاری نمیتونی هم برگه این با-

 ردخت من بیگری من از اونو انتقام نداری حق نیستم افسون من-

  فرهودم

  عاشقی میکنی ادعا و ای دیونه و شق کله بابات مث هم تو-

   نداره چی... نمیذاری که داره کم چی طاها-

 : گفتم سرد خون

 بهم نبرده مردی از بویی دیدم اما داشتم اعتماد بهش خیلی -

 دست برادرزادم تنها به زده دست عروسکم به کرده خیانت

  کرده درازی

 : دادم ادامه عصبی

 ... مردونگی...داره کم مردی -

  نیستم... عروسکت من.. نیستم عروسکت من- 
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 بخشش قابل کارش امانت بهش سپردمت فرهودی دختر تو- 

 ... بچه دختر یه که آشغاله یه اون دادم بها بهش زیادی من نیست

 : گفت عصبی سارا

  میخوامش من خیلی مرده خیلی اون- 

 : گفتم میشدم خارج اتاق از که درحالی

  کرد ثابت بهم مردییشو آره -

 (سارا)

 مآرامش»  گفتم لب زیر وآرام بستم چشم که گذشت ساعتی نیم 

 بیداد و داد صدای که بلعیدم آب بدون وقرصو« تو فقط توه با فقط

  رفتم پنجره پشت سرعت با  شنیدم رو طاها

  دیدمش که داشت روشنایی حیاط

 « عزیزم اومدی:» گفتم لب زیر

 (طاها)

 زنگ رو دستم و میزدم در به فریاد با و بودم عمارت در پشت

  بود

  زدم فریاد

 کن باز درو این لعنتی بازکن 

 ( شمس)

 : گفتم طلعت به رو
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 ( کن دروباز -

 (طاها)

 حالت با  شد باز در که و میزدم در به لگد و بامشت هنوز داشتم

  شدم داخل دو

 داخل نکردم توجهی بود ایستاده ورودی در تو خونه کار خدمت

 که افتاد شمس به چشمم شدم داخل بودم عصبی و مضطرب شدم

 رو لعنتی سیگار بود داده تکیه مبل به سرد خون همیشه مث

  شد پررنگ لبخندش زد پوزخند دید منو تا میکرد کوفت

 : گفتم بودم عصبی خیلی

  آوردی سرش بالیی چه ؟ کو سارا -

 لحن باهمون دادم ادامه و زد سیگارش به عمیقی پک نگفت هیچی

: 

  میکشمت خودم دستای با خودم شمس بیفته روتنش خال یه -

 :وگفت زد پوزخندی

  جهنم به برو... برو و بردار زنتو -

 داخل بود باز اتاق در رفتم ها پله سمت سرعت با نکردم معطل

 هق با میکرد گره و خودش تو بود شده مپچاله تخت روی شدم

 تخت کنار میکرد گریه داشت ودویدم سمتش سراسیمه که هق

 : گفتم التماس با و سمتش شدم خم ایستادم

 ؟  میکنی گریه چرا  گلم چته -
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 :گفت گریه میون

 ؟ اومدی دیر چرا-

  ببینمت نذاشت کرد ردم اومدم بار ده نذاشت شمس نذاشت اومدم-

 تموگف بود سینم رو سرش کردم بغلش و خودمو کشیدم تخت روی

: 

   کرده اذیتت خیلی -

  نبود مهم برام بود ایستاده در جلوی شکوه میدونستم

 : گفت گریه با

  میکنه اذیتم تو دوری -

  نازم گل خوبی االن-

 و بوکردم عمیق و پریشونش موهای الی بردم دست نگفت هیچی

 : گفتم

  نبینه اشکاتو بمیره طاها -

 : گفت گریه با

 ؟ داری دوسم -

  قشنگم گل کسم همه بران ؟میمیرم دارم دوست-

 ؟ میبری منو-

  ببرمت که اومدم-

 ؟ چی نده اجازه عمو اگه-
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 رهبگی جلومو نمیتونه دفه  این هیچی گلم برمت می... میبرمت- 

 دل عزیز منه چشمای رو جات میشی خونم خانم میبرمت عشقم

 .طاها

 که مدید و سینم رو از بود برداشته سرشو که بود چشاش تو نگاهم

 مباش طبیعی کردم سعی و افتادم دکتر حرف یاد شد خمار چشاش

 : گفتم که دفه یه شدم نگران خیلی و رفت حال از که

  عزیزم سارا کن باز چشماتو سارا شد؟ چی سارا -

 اب و پیچید وجودم کل تو خواست خدا انگار که زیادی باترس و

 : گفتم فریاد

  سارا کن باز چشماتو -

 وضوح به صدام و میلرزید دستام صورتش تو زدم بار چند

 : گفتم میلرزید

 اومدم نبودی منتظرم مگه پیشت اومدم طاها  منم عزیزم سارا- 

  ببرمت

  شنیدم رو هق هق صدای شکوه

 بود نشت سفید کوتاه پیرهن یه که شد لباساش جه متو تازه بود بغلم

 ردو رو مالفه خیلی بودم مضطرب و سینش خیلی بود برهنه که

 که نلرزید می وضوح به دستام میشدم ورانی داشتم و پیچیدم تنش

 مدت تمام که وشکوه کردم بلندش کمرش پاهاشو زیر بردم دست

 : گفت کرد نگام گریه با

  کاره و کس بی مگه... میبریش کجا -
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 گفتم تشر با که بود توانم در تونستم نمی اما باشم آروم کردم سعی

: 

 لشه زدم تنه میرفتم که در سمت و میبردمش اینا از زودتر باید- 

 سرد خون هم باز شمس رفتم که پایین  رفتم ها پله سمت و دادم

 : گفت کنه نگام اینکه بدون میداد عذابم سردیش خون انی بود

  بینه نمی دیگه منو عمرش آخر تا بردیش اگه -

-............. 

  نیستی مرد اما باختی شدی؟دل عاشق-

 : گفتم که میرفتم وداشتم دادم بیرون حرص با نفسمو

 هیچی سارا بدون من میبردم رو سارا اینا از تر زود باید من -

  خوام می خودشو فقط من نمیخوام

  بزن رو شمس قید دیگه اما ببرش- 

 : گفتم حرص با 

 همه اصفهان برج و شرکت سهام میزنم رو چی همه قید میزنم -

  خودت مال چی

 : دادم ادامه که بغلم هم سارا و بود بهش پشتم بودم ایستاده

  تپهمی که سارا عشق به که میمونه برام قلبی یه تو مال ندارم دارو-

  دارم دوسش وجودم تمام با من ساراست جای سینه این

 سرعت وبه گذاشتم عقب صندلی رو سارا و نموندم منتظر دیگه

  رفتم آپارتمانم سمت



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  45  

 رآسانسو سوار و بود بیهوش هنوز بود بغلم بچه دختر یه عین....

 دیده هم باری چند که کوچیکش بادختر و جون زن یه که شدم

 یم نگفت چیزی کرد نگام تعجب با شدن سوار هم قبال بودمشون

 صورت سرو به هم میکنه نگاه سارا به تعجب با داره هم دونستم

 : گفت دختربچه لحظاتی بعد که من زخمی

 ؟ دختره- 

 : گفتم بزنم لبخند کردم سعی

  عروسکمه آره-

 : گفت تعجب با دختربچه

  عروسکتون-

 : گفتم که و و شد تعجب و ازسوال پر که رفت زن به نگام

  آوردم زوررفتم به عروسکمو -

 :گفت زد لخندی با زن

 ... نازه چقدم -

 سرش از که و شد سارا پریشون موهای نوازش مشغول دخترک 

 : گفت شدو بود پایین روبه

 ؟ واقعیه موهاش خوشگله چه ببین مامان -

 و شد درباز شد متوقف دوازدهم ی طبقه آسانسور نگفتم هیچی

 : گفت دخترک شدم خارج
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 عروسکام مراقب میگه همیشه مامانم باشین عروسکتون مراقب- 

  باشم

 : گفتم و زدم لبخندی

  آخرعمرم تا مراقبشم هستم-

 لیدک با زحمت به درو رفتم آپارتمانم سمت و شد آسانسوربسته در

 داخل بردم مستقیم رو سارا بستم پا با درو شدم داخل کردم باز

 باز تنش دور از ور مالفه و تخت روی وگذاشتمش خوابم اتاق

 کشیدم روش خودمو تخت روی ی مالفه بود بیهوش هنوز کردم

 بل» گفتم لب وزیر زدم کنار صورتش روی پریشونش موهای

 قشنگت چشمای فدای گلم منی مال تو خونم تو آوردمت اخره

 « عزیزم

 گرفتم رو دکتر ی وشماره  آوردم در جبیم از رو گوشیمو

  سالم الو-

 اتفاقا بودم منتظرتون طاها آقا الو-

 : گفتم زیادی اضطراب با

  بیهوشه هنوز دکترسارا -

 ممیکن وصل سرم براشون میام االن میاد هوش به نباشین نگران-

 ؟  بگین آدرسو میشه

 

  میفرستم االن چشم-
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 لطفا بگین میشنوم-

 ... خیابان-

  اونجام دیگه ساعت نیم تا من باشه-

  کنم جبران من چطوری لطفتونو دکتر ممنون دنیا یه-

  خیلی عزیزه برام باشین سارا مراقب فقط-

 سارا تو من دنیای باشم دلخوش کی به سارا غیر من هستم-

  میشه خالصه

  کرد قطع دکتر.....

 رنگ و زرد صورتش دلم عزیز  به زدم زل و نشستم تخت لبه

 بود هافتاد گود و سیاه خیلی مدت این تو چشاش پای بود شده پریده

 ببین» : گفتم لب زیر و و کردم کنترل خودمو گرفت گلو بغض که

 طرت خا به ببین دزدیدمت؟ شد سنگین جرمم رکردی چکا بامن

 «؟ من آخه حالیم چه میکنم چکار

 زا نمیشم سیر بهش بودم زده زل بودم نشسته کنارش ساعت نیم

 نای بودم چشاش عسل دلتنگ جوری بد روز جند این تو دیدینش

  کرد گون دگر زندگیمو جوری بد عسل

 هک بود تصویری شدم بلند که بود در آیفون زنگ صدای با که

 : گفتم که بود دکتر بود خانم یه روبرداشتم گوشی

  اومدین خوش بله-
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 براش دررو اومد  که کشید طول دقیقه چند کردم باز درو براش

 خوش رو خوش ساله54 حدود و جوان نسبتا خانمی و کردم باز

 : گفت لبخندی با دید که منو برخورد

 ؟ شمایید دلباخته- 

 : داد دامه و شد داخل و کردم اکتفا لبخندی به 

  نبودین نصیب بی شمس ی پنجه دست از هم شما -

 : گفتم و شدم متوجه منظورشو

  کشد هنوستان جور خواهد طاووس هرکه-

 « گفت و ومتین موقرانه خندید

  سیمرغ یا طاووس -

 :گفتم لبخندی با

   اومدین خوش -

 : گفتم میرفتیم که اتاق سمت

  اتاقه تو دکتر بیارین تشریف -

 میرفت تخت سمت شد داخل رفت تر جلو دکتر شدیم داخل... 

 : گفت

  خانم سارا به به-

 ( بود اومده هوش به)
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 نگام واج و هاج سارا و نشستم تخت ی لبه پریدم جلو ذوق از

 تتخ روی کیفشو و نشست تخت ی دیگه سمت هم دکتر میکرد

  گذاشت

 : گفتم نوازشش حال در کردم بغل رو سارا اراده بی

 ؟ گلم خوبی-

 : گفت بغض با

 ی؟ آورد منو-

 : گفت بغض همون با  بود سرش روی سرم

  میترسم -

  عزیزم میترسی چی از پیشمی وقتی کی از-

  عمو از-

  عموت نگفت هیچی آوردمت نیست چیزی گلم نترس-

 : گفت کرد نگام تعجب با برداشت سرشو

 !؟ میشه مگه-

  اما برو وردار زنتو گفت ببرش گفت گلم نمیشه چرا-

 :گفت بغض با

 ؟ چی اما -

 : گفتم سرد خون

   نمیذاری اونجا پاتو دیگه اما -
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 ....  باید که کردم احساس بود بغلم

 : گفت بغض باهمون

  نکن ترکم قرصه دلم تو به-

 : گفتم و کردم نوازش موهاشو

  برم قربونت الهی آوردم دستت به تازه نمیکنم ترکت -

 : گفت بود ساکت مدت تمام که دکتر

  بعد وایه بذارین بغلو و س*و*ب -

  کردم تر لب

 : گفت سارا روبه که شدیم جدا هم از

  شدی ضغیف خیلی کنم  وصل سرم وواست باید -

 : گفت بغض سارابا

 ... خوام نمی... نه میترسم وایییی -

 : گفت شد سرم کردن آماده  مشغول دککتر

  خانم سارا میگه چی قلبت تپش ببینم-

  زد لبخندی زور به سارا

 دممیکر نگاش لخندی با منم گذاشت سارا قلب روی گوشی دکتر

 : گفتم

  قلبش ضربان دکتر مگه چی-

 : گفت لبخندی با ضربانش گرفتن درحال دکتر
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 .. اما عالیه ضربانش-

 : گفتم نگرانی با سریع

 ؟ چی اما -

 : گفت لخند با دکتر

 ....طاها... طاها...  طاها میگه میشنوم قبلش تپش جای به اما -

 : گفت دکتر که زد لبخندی هم سارا آروم خندیدم اختیار بی

  عاشقانست آروم چقد قلبی ضربان عجب-

 : گفت و برداشت گوشش روی از رو گوشی دکتر

  کنین باور بشنوین هم شما میخواین-

 : گفتم لبخندی با

  میشنوم ضرباشو هم گوشی بدون من دکتر خانم میکنم ور با -

 : گفت لبخندی با دکتر

 میگه میزنه داد داره میگم نشیده هم شما قلب ضربان و -

  سارا...سارا

  خندید آرام سارا دکتر حرف از

  طاها و سارا مینوسه بگیرن رو شما قلب ضربان جدا-دکتر

 : گفتم لبخندی با

  میکنه پیدا ایراد پزشکی گزارش -

  کرد نیمشه هم کاریش دیگه عشقه نیست نادر این-دکتر
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 : گفت سارا روبه

  قلبم صمیم از براتون دارم خوشبختی آرزوی -

 مارو محفل عروسی برای که انشاال دکتر خانم ممنون– من

  حضورتون با کنین روشن

  ندم ازدست رو عروسی شام یه که میام حتما چشم-

 : گفتم که زد لبخند  فقط سارا

  درام استدعا-

 :گفت سارا به رو دکتر

 ؟ ای آماده -

 : گفت بهم بغض با که

  سوزنش از میترم-

  زیزمع شدی چطوری ببین الزمه برات نداره ترس گفتم لخندی با 

 وزر به شد مشغول دکتر که بود من سمت ملتسمش نگاه سارا

 : گفت دکتر که داد دستشو

  کنی ازدواج میخوای چطوری میترسی آمپول این از -

 هک و لبخند با گزیدم لب دزید نگاهشو بود من به که سارا نگاه

 : گفتم کمرش نوازش با زد جیغ که سارا زد سرنگو دکتر

  نیست چیزی باش آروم-
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 و کرد وصل بهش سرمو که آوردم رو جالباسی دکتر برای.....

  بود وصل دستش به که هم سرم کشید دراز هم سارا

 : وگفت نوشت نسخه تند تند دکتر

 روبخوره ها دارو این باید خورده که قرصایی خاطر به سارا -

  بگیرین براش نوشتم هم تقویتی براش ضعیفه بدنشم

 : گفت و کرد نگام

  زخماتون و صورت برای هم پماد دوتا یکی-

  کردم تشکر و گرفتم رو نسخه

 انجام رو کارا ی همه عزیزم میکنیم عقد فردا گفتم سارا به رو

  میدم

 : گفتم برگردوند روشو سارا

 آوردنت دست به واسه میدونی نکن طوری این خدا رو تو سارا -

  میکنی اذیتم داری بخدا بامن نکن قهر کشیدم عذابی چه

  فقط کرد نگام برگشت

 اخماتو نکن اخالقی بد بمیره طاها منم اتفاقات این تمام مقصر -

 عزیزم تحملم کم خیلی من کن درکم منو خورده یه برم قربون

 ؟ خواستی نمی همینو خودتم مگه

  میترسم-

  میکنم عقدت فردا ؟عشقم چی از-

 : گفت بود ساکت مدت تمام که دکتر کرد سکوت سارا



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  54  

 ؟ چی خون آزمایش-

 : گفتم بودم کالفه دادم ابرو به چینی بردم موهام به دست

  نداره کشش مغزم اصال چکارکنم نمیدونم -

 : گفت لبخندی با دکتر

  نداره نشد کار اصال-

 تر زود میخوام بره می زمان کمی بدیم آزمایش بخواییم اگه اما-

  کنم عقد رو سارا

 : گفت بود بهم نگاهش سارا

 طاها؟ -

 طاها جون-

  کنیم فرداعقد همین میخوای که نه نگه نمیذاره عمو-

  میشه درست چی همه نخور غصه اینقد میذاره گلم نه-

 یکردم باز جلدش از را سرنگی دیدم  دکترکردم به نگاهی برگشتم

 : گفت و

 و دوستم آزمایشگاهّ   میبرم امشب  میگیرم خون ازتون خودم -

  بگیرین جوابشو برین5 از قبل میدم آدرس بهتون فردا

 : گفتم و زدم لبخندی

  قاصره زبانم تشکرکنم هرچی ممنون دنیا یه -

 : گفت سار به رو دکتر
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 ؟ ای آماده -

 : گفت من به رو سارا

  داره درد دستمه سرم هنوز میترسم من لطفا طاها-

 نارک دکتر رفتم تخت ی دیگه سمت شدم بلند منم شد بلند دکتر 

 مخصوص بند باز و و نشست تخت ی لبه سارا آزاد دست

 : گفت من به رو آورد در کیفش از رو پزشکی

  ببندم بازوشو بگیر دستشو -

 : گفتم و شدم خم بودم ایستاده که تخت کنار

  داره درد کمی یه گلم کن تحمل -

 : گفتم که کرد التماس بهم اشکش از پر چشمای با

  میکنی ریش دلمو نکن نگام جوری این -

 : گفت و کرد کوتاهی ی خنده دکتر

 هواس دخترا چرا نمیدوم من... بگیرم خونتو باید شدی بچه سارا -

 کردی آب رو طاها دل بابا میارن تر بازی لوس اینقده آمپول یه

  کنی اذیتش نمیخواد دیگه داره دوست

  زد لبخندی سارا

  کرد آماده که سرنگو و بست رو بند بازو و شد مشغول دکتر

 فیفخ جیغ صدای کنم نگاه واقعا نتونستم بستم چشمامو ارده بی

 گوسرن گرفت خون دکتر  کردم باز چشممو سریع شنیدم رو سارا

 : گفت سرنگ  کشیدن حال در و پرکرد رو
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  من عزیز نداره درد-

  نیست خودم دست– سارا

 :گفت و گذاشت سوزن جای رو الکلی پنبه دکتر

  محکم بگیر -

 : فتوگ کرد باز رو بند بازو دکتر و الکی پنبه رو گذاشتم دست

  دلباخته آقای شما حاال-

 

 و مداد باال آستینمو برداشتم سارا دست روی از دستمو زدم لبخند

 نجاما کارشو سریع دکتر و دکتر از فاصله با و نشستم تخت لبه

  ندادم محل که داشت خفیفی خیلی سورش گرفت خونمو و داد

 : گفت وسایلش  کردن جمع درحال دکتر....................

  بگیرین جوابو برید میدم پیام بهتون -

 اروخانهد رفتم سریع منم دکتر رفتن بعد رفت  دکتر دم تشکرکر

 سرمشو بود شده تموم سرمش سارا برگشتم سریع روزی شبانه

 ور پنبه براش وسریع کشیدم دستش از آرومی وسوزنوبه بستم

 : وگفت چسبوندم

  میسوزه -

 : گفتم لبخند با

 ؟ بهتری-

 : وگفت نشست کنم کمکش تاخواستم بشینه کرد سعی
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  عالیم من باشی توکه-

 : گفت نشستم تخت ی لبه کنارش

  بیاری منو داد اجازه بهت چطوری عمو-

  شده بیخیال کنم فک-

 : گفت بغض با

 ... کرده فک چون شاید -

 : وگفتم چشاش تو بودم زده زل

  شه بهتر حالت تا  بکش دراز حاالم عزیزم نکن فک هیچی به-

 : وگفت کشید دراز

  میکنم خستگی احساس خیلی -

  خستست تنت خیلی بگیری دوش یه بری میخوای-

 : گفت میکرد باز زور به چشاشوو

  باشم پا سر نمیتونم -

 ؟ پرکنم وانو وایسی پا سر خواد نمی گلم وان تو-

 : گفت و داد بیرون خستگی با نفسشو

  ندارم لباس اما باشه-

 : گفتم میرفتم که حموم سمت

 ( بودم خریده برات که همونایی) اینجا داری لباس -

 : مگفت که بود کشیده دراز هنوز بیرون اومدم... و کردم پر وانو...
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  عزیزم پاشو -

 ( سارا)

 تهگرف دستمو رفتم حموم سمت به شدم بلند اما نداشتم حال اصال

 : گفت و بود

  گلم میشی حال سر -

 : گفت شدم که داخل

  سالنم تو من تخت رو ذارم لباساتومی -

  میکرد قرص دلمو این و بود لباش رو لبخندی

  بست رو حموم در

 فک پر و میشد بلند ازش بخار و رفتم وان سمت تموم حالی بی با

  میداد طاها وقتا گاهی که بویی مثل میداد خوبی بوی  بود

 اما یدترک اختیار بی بغضم دفه  یه که میخواست گریه جور بد دلم

 انو داخل بیارم در لباسامو اینکه بدون کنم گریه کردم سعی آروم

 خوبی احساس آب گرمی از حالم بود باگریه  مورمورشد تنم شدم

 به دفه یه که داشت گریه هوای وجور بد چشمام ولی داد دست بهم

 بودم ان تو ساعتی نیم کردم گریه سیر دل یه شد مبدل هق هق

 حرص با شستم سرمو باگریه  کردم باز وانو به متصل آب دوش

 ... که کشیدم آب سرمو بود نیومده بند هقم هق هنوز زدم کف

 (طاها)

 اتاق سمت که  میزد شور دلم. دیرکرد چرا بودم سالن توی هنوز

  شنیدم هقشو هق صدای که زدم در رفتم
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 اومد می حموم تو از صداش شدم اتاق داخل که نشنیدم جوابی 

 : گفت و ایستادم حموم در پشت

 ؟ خوبی سارا -

  نداد جوابی

 ؟ میکنی گریه چرا عزیزم سارا-

 پاش تا سر از خیس لباس با بیرون اومد دیدم لحظه چند بعد که

 تنش دور و برداتشم تخت روی از ی رو حوله سریع میچکید آب

 تنش دور رو حوله میکرد گریه هنوز و بهم کردم پشت بپیچم

  رفت تخت سمت پیچیدم

  کردم ترک اتاقو سریع منم

 خودش روی مالقه  برگشتم اتاق به که گذشت طوالنی  دقایقی

 شدم خم و برداشتم رو حوله بود خیس هنوز موهاش بود کشیده

 : گفتم موهاش کردن جمع حال در

  وان تو رفتی لباس با چرا میخوری سرما جوری این -

 : گفت و میلرزید صداش

  سردمه -

 : گفتم و کشیدم روش تخت روی پتوی سریع

  میشه گرمت االن- 

 : گفتم که بود نکرده عوض هنوز میدونستم

  کن عوض لباساتو بیرون میرم -
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 داشتمبر بود پارکتا کف خیسش لباسای شدم داخل بعد ساعت ربع

 هک کردم خشک پارکتارو کف تی با و حموم سبد تو گذاشتم و

 : گفت

 ؟ داری وسواس هم شرایط ترین بد تو تو -

 : گفتم لبخندی با 

 ؟ نیست سردت-

  خوبه نه-

 ؟ کنم شونه برات میخوای نکردی خشک موهاتو-

 زا برسمو کردن خشک به کرد شروع موهاشو و نشست شد بلند 

 کردم شروع و نشتم تخت روی کنارش و آوردم در کشو داخل

  قشنگش موهای کردن شونه به آروم آروم

  دارم دوست خیلی موهاتو-

  خیلی دارم دوست خیلی انگشتاتو منم-

  میشم داغون کنی گریه کنی گریه نبینم دیگه-

 : گفت و ستم برگردوند سرشو

 ؟ نکنم گریه تونم می-

  سم*و*میب اشکاتو دونه دونه اما... گلم آره بامنی وقتی-

 : گفت لبخند با

  میکنم گریه همیشه پس -
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 :دادم ادامه کشیدم زدن شونه از دست دیدم چشاش تو اشکو برق

  عقد کاری دنبال میرم فردا-

 : دادم ادامه آروم دیدم اشکاشو خوردن سر

  عشقم میکنم عقدت-

 ؟ چی عموم-

  بیاد باید بیاد میزنم زنگ-

 : گفت و داشت بغض صداش برگردوند سرشو

 ؟ میاد -

 ؟ نیاد میتونه-

 به دازکشید دفه یه که زدم شونه موهاشو دوباره کرد سکوت

 منم بست چشاشو و گذاشت پام روی سرشو اما جنینی صورت

 کردم نوازش آروم و موهاش الی دستموبردم آروم آروم

  برد خوابش طوالنی دقایقی بعد و بودیم هردوساکت

 و کردم خاموش چراغو... و تخت روی سرشو گذاشتم آرومی به

  بیرون اومدم اتاق از

 ی خونه سمت سریع بود صب بود خواب هنوز سارا بعد روز

 ها پله پای مامان ماشین با شدم حیاط داخل همیکنه رفتم بابام

 افتاد بهم نگاهش تا شدم پیاده که ماشنی از  همیشه مثل بود ایستاده

 که بود صورتم های کبودی خاطر به دیدم نگاهش تو تعجبو

 بهم مامان که بود پاین سرم منم هارو پله اومد پاین سراسیمه

 :گفت و رسید



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  62  

 ؟ طاها 

 شدم خم کردم حلقه هاش شانه دور دست بزنم لبخندی کردم سعی

 : گفت مضطرب و سریع که سیدم*و*ب پیشونیشو

 ؟ طاها شده چی-

  نیست چیزی-

 اب و ترکید بغضش دفه یه صورتم های کبودی لمس مادردرحال

 : گفت گریه

  صبحی سر اونم نیس چیزی میگی خونه اومدی الش آشو- 

 ؟ هست جون آقا تو بریم حاال نیس چیزی الهی برم قربونت-

 : گفت میکرد ک پا اشکشو که مامان

  صبحی سر بره داره کجا -

 : گفت دوباره مامان که شدیم داخل باهم

  شده چی نمیگی -

 : گفتم لبخندی با

  دیگه همینه خواهد طاووس هرکه -

 ؟ چیه منظورت-

  نکن عجله من مادر میگم-

  نگرانی از میکنم دق دارم-

  جلوتم وگنده سرومور و سالمم که میبینی-
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 مدیدن با بود خوردن صبحانه درحال میز پشت پدر شدیم که داخل

 : گفت که نبود مادر از کمی دست شد بلند میز پشت از

 ؟ خودتی طاها -

 : گفتم سیدم*و*ب دستشو میکرد نگام واج و هاج رفتم سمتش

  الش آشو اما خودمم آره -

 :گفت صورتم تو خیره و و اومد خودش به که نبود حواسش 

 ؟؟؟ کنی پایین بال فشارمونو اومدی صبحی اول -

 : وگفت ترکید بغضش باز مادر

 ؟ اومدی روزیه حالو چه این ببینی جونیت از خیر-

 : گفتم که نشست  هم مامان  نشتم هم منم نشست پدر

  بابا بگم مقدمه بی -

 : دادم ادامه مامان روبه و

  کنم عقد رو سارا اومدم-

 مادر که بهم بود زده زل تعجب با بابا کشید کوتاهی جیغ مادر

 : گفت

 ؟ میگی چی طاها شده چی-

 پنیر روش  باشم سرد خون کردم سعی برداشتم نون ای تکه

 : گفتم  و مالیدم

  شمسه کار میبینی رو وضعم سرو -
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 :گفت گریه با مادر

 ؟ شده چی بگو واضح-

 : گفت سرد خون اما بود من به نگاهش پدر

 ؟ کنی ازدواج زادش برادر با که نمیکنه قبول شمس -

 : گفت مامان که دادم قورت رو ام لقمه زور به

  میخواد تورو اون چی سارا -

  ولی نیس  تنم تو سالم جای یه خاطرش به که مامان بینی می-

  کنی ازدواج جوری این نمیدم اجازه من نیست راهش این اما-بابا

 : گفتم سرد خون خیلی

 هم عموش کشیده سختی خیلی خودم ی خونه آوردم رو سارا -

  نمیکنه قبول کفش یه تو کرده پاشو

 و خواستگاری بدون درضمن ه دار خودشو خاص دالیل البد-بابا

  نمیدم ازدواجو این ی اجازه من شمس قلبی توافق و

 ... اما-

 اتفاقاتی چه که روز چند این تو نیست راهش این طاها کن گوش-

 سارا خوای می میگی اومدی امروز بماند خبریم بی ما که افتاده

  گرفته زن طرز چه این آخه کنی عقد رو

 سارا من میگم اینو ببخشید خوامش ومی دارم دوسش من بابا-

  باشین عقدم شاهد میخوام و اینجا میارم امروز

 : گفت و داد بیرون نفسشو پدر
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  نیست مهم برات ونظرما -

  بگم بهتون اومدم که مهمه اتفاقا چرا-

 نظرمارو داشت دلیلی چه دیگه کردی کاراتو همه تو اما-بابا

 !؟ بپرسی

 بود خشک که گلوم خوردم رو ریخت برام مادر که چایم از کمی

 : گفتم و نداشتم رو بابا مخالفت انتظار و

 سمش که حاال بسمه دیگه  میکشم عذاب دارم ساله سه بابا -

 همین میخوام بدم ازدست هارو فرصت خوام نمی شده راضی

  کنم عقد امروز

 : گفت صداش داشت بغض مامان

  راحتی همین به جوری همین -

 مکشید چی نمیدونی روز چند این من مادر نیست راحتی همین به-

 خورده قرص کلی پیش روز چند هم سارا شد راضی سمش که

 خودمو تونم نمی وقت اون بیفته براش اتفاقی ترسم می مامان

  ببخشم

 :گفت بود سرد خون باز پدر

 که حال که نباید داره خودشو رسوم و رسم کردن ازوداج -

  خواستگاری بریم شده راضی

 مهپیش سارا که االن  نده اجازه و کنه بهونه بازم میترسم بابا نه-

 تراح میتونم بازم نباشه راضی هم شمس اگر که چند  کنم عقدش

  کافیه باباش فوت ی برگه به چون کنم عقدش
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 ایترض و شمسه سارا قانونی قیم  نیست درست اصال این اما-بابا

  الزمه اون

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

  نداره ای دیگه ی چاره شده راضی -

  کور سوت اینقد کنی ازدواج میخوای جوری این آخه -مادر

 جشن یه شد آروم شمس که دیگه مدت یه و عقدمیکنم فعال-

 م میگرم ازدواج

 : گفت و کرد دلخوشم که کردم نثارم لبخنید مادر

 زنت جوری این که کرده قول دختر اون حال هر به پسرم آره -

  داره آرزو جونه دختره ولی بشه

 : گفت بود سنگین پدر نگاه

 ؟ گرفتی تصمیتو دیگه تو -

 :داد ادامه پدر که کردم سکوت 

  میکنی ازدواج  نباشم راضی من اگه حتی -

 : داد دادمه که بگم چی دونستم نمی و دادم قورت دهنمو آب

  ؟ زنی می رو چی همه قید دختر یه خاطر به یعنی -

 سارا با من زندگی و منه انتخاب سارا  نیست دختر خاطریه به-

 .... ندین اجازه شما اگه میشه کامل

 : گفت پدر که نکردم کامل حرفمو
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 ؟ میکنی ازدواج بازم-

 هیچ با  دیگه نکنم ازدواج سارا با اگه باشین مطمئن اما نه-

   نمیکنم ازدواج دختری

 ؟ ای دیگه دختر هیچ یا سارا یا یعنی-بابا

 منداد دختری هیچ به دل حاال تا من بابا میشناسید خوب منو شما-

   نمیدم هم سارا بعد و

  توه حرف حرف و لجبازی و دنده یه میدونم– مامان

 : گفت بابا که کردم سکوت

 بگم گها بگیریش نادیده میتونی نشسته تو امید به االن دختر اون- 

  نیستم راضی

 : فتگ بابا که بگم چی دقیقیا نمیدونستم پایین انداختم سرمو

 ؟ طاها نشنیدم جوابی  -

  سوالیه چه این آخه رضا علی-مادر

 : گفتم  و برداشتم سرمو

 .... که اگه منظورتون-

   واضحه منظورم-بابا

  کنم انتخاب رو یکی شما و سارا بین باید یعنی-

 : تمگف که و شکست بغضش باز مادر که کرد نگام سکوت با پدر

  نمیکنم ازدواج من نیستین راضی شما اگر-
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  خونته تو االن اون میشه چی دختر اون تکلیف پس– بابا

 : گفت مامان که کردم سکوت

 چکار رضا علی بودم طاها وعالقه عشق درجریان اول از من -

 ؟ میکنی

 : گفتم و برداشتم سرمو

 دادم قول بهش من چکنم سارا دل با اما مهمه برام شما نظر -

  دارم دوسش

  داری دوسش خیلی– بابا

 زا گذشتن و شده عجین ذهنم  رگ و وخون دل با اون بابا نپرسید-

 آخر تا بشکنه سارا دل اگه بابا...  خیلی سخته خیلی برام اون

 نم بابا میشم نامردی به محکوم و بدم پس دلشو تقاص باید عمرم

 از راحت اینقده که میگم اینو میخوام معذرت و دارم دوسش خیلی

 ... میخوامش و دارم دوسش اما میگم براتون عشقم

 میگیری؟ نادیده منو حرف-بابا

  پایین انداختم سرمو

 ... من میکنه خوشبختت سارا اگه– مامان

 : گفت و پرید حرفش میون بابا

 با کردن ازدواج واسه مصری نمیای کوتاه و داری دوسش یعنی -

  شده که هرقیمتی با سارا

 : گفت بابا که بستم چشمم فقط
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 که بذار خودتو شمعدون ی آینه بچین و عقد ی سفره خانوم- 

  زندگیشون تو بیاد شادی و برکت

 هم و کشید آغوش در مرا پدر و زدم لبخندی و بیرون دادم نفسمو

 و ریخت می شادی اشک مادر و کردیم سه*و*ب غرق را دیگر

 : گفت و شد بلند پاچگی و دست با

 ات  میچینیم عقدو ی سفره اینجا هم ما برس کارات به برو برو -

   بیاری عروستو تو

 : گفتم مامان روبه

  ندی خبر عاطفه به میشه -

 : گفت لبخندی با بابا

  تتنهاس که عروست پیش برو پاشو حاال فهممت می پسرم باشه -

 دادمو مادر به و آوردم در جیبم از  رو سارا منو ازدواج ی حلقه

 : گفتم

  کارا دنبال برم فعال تامن باشه پیشتون این -

  کردم ترک رو خونه سریع و سیدم*و*ب رو مادر پیشانی

********** 

 (طاها)

 کردم فک  بود آروم خونه  خونه رفتم دادم انجام کارارو ی همه

 توالت میز جلوی دیدم که و شدم خواب اتاق داخل اما خوابه سارا



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  70  

 دز لبخندی دید که منو همیکنه میکنه شونه موهاشو داره و نشسته

 : گفت و کرد نفوذ وجودم عمق تا

  اومدی کی-

 ... االن همین-

 : گفتم که و بود بهش نگاهم میز پشت شداز بلند

 و بشی آماده که بری میخوام و ساختمونه این تو آرایشگاه یه -

  دادم انجام رو کارا عقد واسه پدرم ی خونه بریم

 : گفتم دفه یه که میکرد نگام

  عزیزم باشه اینجا بیاد میگم بری تو خواد نمی نه نه -

 : گفتم که هنچنان میکرد نگام

 میام میرم زود-

 آماده رو سارا.... و بیاد که کرد قبول و رفتم آرایشگاه سمت.....

 زا بلندبود خیلی چون و کشید سشوار موهاشو شیک اما ساده کرد

 که خوابم اتاق کمد از  منم اومد می کوتاه نظر به و کرد جمع زیر

 بز ی جعبه یه بود سارا مشغول آریشگر

 همچین واسه مسافرتام از قبل از که عروس لباس که به رگی

 لباس  کنه تنش که و آرایشگردادم دست رو بودم گرفته روزی

 داشتن پف اما  بود بلند خیلی و دار دنباله دامن که و بلندی گیپور

 نشت باال بود شده جالب واقعا که قشنیگی خیلی ی حاشیه با ولی

 تازیر که داشت جالبی کیپ ی یقه و داشت آستین بود عالی هم
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 اسلب با که عروسی تور با بود شده کار زیبایی به بود گوشش

 ..... بود شده کار هماهنگ

 بودم توسالن رفت و کردم حساب که و شد تمام آریشگر کار

 ایستاده روم روبه که سارا ومات رسومندم اتاق خودموبه سریع

 ماا بود شده آرایش ساده اینکه با بود شده عوض خیلی و بودم بود

 میدمش آرایش با بود بار اولین بود شده داشتنی دوست و ملیح

 و نازکتر کمی هم ابروهاش بود روشنترشده چشاش علس رنگ

 بود چشاش تو غمی یه اما بود شده خواستی  عجیب سرخش لبای

 که م بود ماتش هنوز بود معرکه تنش رو لباس لرزوند دلمو که

 : گفت

 ؟ شدم خوشکل -

 : گفتم لبخندی با

   نه -

 کرد ریزی اخم شد ناراحت کمی کرد می نگام تعجب با

 : گفتم تری عمیق لبخند با

  گلم بودی خوشکل -

 : گفتم که داد تحویلم لبخند یه

  بریم بشم آماده منم -

 ( شمس)

 : گفت مریم میکردم روشن کشه سیگارمو
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  بره گذاشتی -

 : گفتم و بودم کالفه و عصبی بردم موهام به دستی 

 ؟ کردم می چکار -

 : گفت حرص با بود عصبی هم مریم

 به برده دختروورداشته کشکه مگه رمیکردی چکا چی یعنی -

 ؟ سادگی همین

 :گفتم و زدم سیگارم به عمیقی پک

  کنم چکار میخوان رو همدیگه -

 :گفت و زد پوزخندی مریم

  ردیمیک اینجاشم فکر باید کردی زندگیش وارد رو پسره وقتی-

  میشه جوری این نمیدوستم داشتم اعتماد زیادی بهش-

  برد اومد گذاشتی دست رو دست توهم-

 دستم از کاری اما شدم شوکه هم خودم بهم نریز اعصابمو مریم-

  نماید بر

 : گفت عصانیت با مریم

 شهر مگه کن شکایت برو نمیاد بر ازدستت کاری رو چی چی -

 ؟ محمود کردی نگاه وایسادی... ببره سارارو هرته

 : گفتم داد با تقریبا 

 ....  زنشه  مریم زنشه  -
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 :گفت تعجب با مریم

 ؟ چی زن نگو مزخرف -

 : گفتم و زدم عمیقی پک دوباره سیگارم به

  ببرتش بیاد باال شمکش میخواستی بود زنش آره -

 ؟ میکردی غلطی چه حاال تا تو پس گفت و خندید حرص با مریم

 ؟ نفهمیدی چیزی رابطشون از که حاال تا بودی کجا

 و زدم لعنتی سیگار این به عمیق پک دادم تکیه مبل به سرمو 

 : گفتم

  داشتم اعتماد بهش چون نفهمیدم -

 : گفت و زد پوزخندی مریم

 خونه تو محمود آخه کردی اعتماد غریبه مرد به جوری چه  تو -

 رو سارا عقلی چه  با تو... کرد اعتماد نمیشه برادر خواهرو به

 ؟ غربیه یه به سپردی

 و داد دستم رنگ قهوی پاکت  یه اومد جلو شکوه لحظه همین تو

 : گفت

  جان محمود دیرمیشه داره -

 : گفتم و انداختم میز روی پاکتو

  برم باید کنه آماده ماشینو راننده به بگو -

 ؟ کجا– مریم

 : گفتم و و انداختم سیگاری زیر دخل سیگارو ی مانده ته
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  بدم امضا و بدم رو شناسنامه برم عقدشونه -

 : گفت تعجب با مریم

 !؟ عقد -

 : گفتم و برداشتم رو پاکت شدم بلند

  کنن زندگی باهم عقد بدون میخوای نکنه -

 : گفت زیادی خیلی حرص با مریم

   کنه عقد طوری این که بیوست دخترومون آره  برو برو -

 : گفتم خندی پوز با

  نبود راضی هیشکی  فرهوده ازدواج عین -

  نگفت هیچی انداخت پایین سرشو مریم

 ( مریم)

 و میشدم منفجر حرص از داشتم خونه رفتم سریع خداحافظی بعد

 هدرست داشتم ها نقشه سارا برای من بودم کفری و عصبی خیلی

 بود کالنی ثروت وارث اون خواستم نمی بدشو بود زادم ادر بر

 دست کیفمو رفت فنا  برد هام نقشه تمام اتفاقات این با اما

 لمب روی خودمو و رفتم  مبلها سمت عصبانیت با و خدمتکاردادم

  کردم رها

 ( همسرمریم) جهان

 ؟ هستی عصبی چقد چته-

 : گفتم حرص با
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   پرید قفس از مرغ -

 : گفت بود سرگرم موبایلش با و بود ساکت مدت تمام یاشار

  بهتر -

 : گفتم عصبانیت با

 ؟ میگی داری چی هست حواست یاشار بهتر رو چی چی -

  شوهرکرده خانوم سارا هست حواسم آره -

   باشه مبارکشون داد ادامه فرانسوی به

 : گفتم عصبانیت با

 ؟ نیست مهم برات -

 هیچ من میزنی شور داری زیادی تو ن ماما نیست مهم برام نه- 

   است بچه دختر یه من چشم تو هنوز اون ندارم سارا به ای عالقه

 : گفتم خند پوز با

  شده بزرگ  االن ندیدی رو سارا ساله چند میدونی -

   شده عروسک یه دادم ادامه پوزخند با

 : گفت اما بود گوشی تو سرش

 پولدار؟ عروسک یه -

   فرهوده وارث اون– جهان

   نیست مهم برام– یاشار
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 گرمه دخترا با سرت که بس نیست مهم برات رو چی چی– من

 ازدواج باهاش که نکردی قبول تو مگه یاشار نیست مهم برات

  کنی

 : وگفت  کرد نگام خیره برداشت سرشو

 رو سارا من ضمن در  کردین اصرار شما چون کردم قبول آره -

   ندارم بهش هم حسی هیچ ندیدم سالهاست

 : داد ادمه آری در حرص لبخند وبا

  خوشحالم خیلی من میکنه ازدواج داره االن -

   بگیره سر ازدواج این نمیذرام– من

 ؟ دلیل چه به -یاشار

 دارهن رو سارا لیاقت که کسی به تقدیم دستی دو ثروتو چون – من

  میدیم

 :گفت و کرد گرم موبایل با سروشو باز

 ضمن در داده دیگه کسی دل به دل سارا داشته ورت هوا مامان -

 منو نیست حاضر اصال و خواد نمی منو اون که دارم خبر خوب

   ندیدمش  من که طور همون ببینه

 العاده دخترفوق اون  میشه عوض نظرت ببینیش اگه– جهان

   زیباست

 ارانتظ نکنه میکنه ازدواج داره االنم بابا نیست مهم برام– یاشار

   چاک سینه عاشق یه مث بدزدمش برم داری
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 : گفتم و سردادم ای قهقه

  میکنه عقد داره هرچند نیست فکری بد -

 ؟ شدی دیونه مامان– یاشار

 نظرش محمود شاید  خبره چه ببینم عمارت میرم شب– من

 هم با میگفت محمود اما عمارت سارارو وبرگردوند شده عوض

  کنه قبول مجبورشده که داشتن رابطه

 : گفت و خندید یاشار

  نیست نجیبی و پاک دختر پس -

 : گفتم متفکرانه

  بکنن اشتباه یه ممکنه مهمه نیست مهم اینش-

 : گفت پوزخند با یاشار

 خورده دست دختر من ضمن در نیست کمی اشتباه این اما -

  مامان  ندرام دوست

 : گفتم خند پوز با 

 پس  زیاده برت دور خورده دست دختر همه این چطوری پس -

   رو زده دخترگاز همه این زنی نمی

 :گفت خنده با

 کسی دارن دوست خودشون درضمن داره فرق این اولن-

 ... که خوام نمی ازدواج برای من دوما و نکرده مجبورشون
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 پولدار و جذاب قدری اون ضمن در  داییته دختر سارا اما-من

  نمیاد چشم تو خیلی کوچولو گاز یه که هست

 : وگفت داد سر ای قهقه یاشار

  باشه زده گاز عروست نیست مهم برت یعنی -

 یبو و شدن له بلکه سار از غیر کسی وگرنه نه باشه سارا اگه-

 ... آوره تهوع گندشون

 : گفت خنده با یاشار

 و سارا خود نه ثروته اون براتون مهم چون میگی طوری این -

 افسونه دختر چون نداره ارزش برات ریالی یه سارا میدونم گرنه

 ... نبود الیقش هم تف نبود ثروت این اگه و

 یهرچ از نیازی بی داره که ثروتی با سارا شه با یادت دقیقا– من

 دلت هرکی با هم  باشی خو میتونی هم  فرانسه تو بخوای که

 شوعیب جذابیتش با میتونه باش مطئن زنت ساراهم باشی میخواد

  بپوشونه

 نخواستن حتی  میگیره بدیهاشو تمام داره که ثروتی با– جهان

  تورو

 داری نمیخوادچرا منو  منو سارا که میدونی خوب مامان– یاشار

 میسازه خودش برای داره االن که زندگی از اونو و میکنی اذیتم

 ازدواج داره وقتی داره معنی چه حرفا این االن میکنی محروم

   دیره خیلی حرفا این گفتن برای  میکنه

 : گفتم و شدم عصبی کمی
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 دهش بزرگ سارا بیاد برگرد گفتم بهت چقد احمق پسره  دیره عه -

 دخترای سرگرم که بس ندادی گوش اماتو  میبرنش هوا رو

  بودی دوبرت

  یاشار

 : گفت جهان که نگفت

 محمود نداره تقصری  هم یاشار البته میزنی شور چرا مریم -

 ردسپ دخترو خودش متسافانه و بود داده یاشار به قولوشو که خان

   شده تموم هست هرچی هم حاال دیگه یکی دست

 و سالست20 ی بچه دختر به یادمه که چیزی  تنها من– یاشار

  همین

 پشمیون دادی دستش از اینکه از مطمئنم ببین بیا االن– جهان

   میشی

 : گفت و میز روی گذاشت میز روی گوشیشو یاشار

  شد تموم بود هرچی دیگه -

  نیست مهم برات یعنی– من

 ؟ ثروتش یا سارا چی– یاشار

  هرحال به– جهان 

 رت زود که بود اگه نیست مهم برام داییم دختر ثروت نه– یاشار 

  بودم اومده اینا از

 : گفتم حرص با
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 بگم خدا محمود بشه غریبه مال نباید سارا  میکنم دق دارم اما-

   دامنمون تو انداختی رو آتیش این کنه چکارت

 : گفتم و شدم بلند

 گشتهبر محمود باید دیگه تاحاال  خبره چه ببینم عمارت بریم پاشو

   باشه

   برگشتی اونجا از تازه مامان کجا– یاشار

 که وقتی از بریم شو آماده هم تو   نه کرد عقد ببینم برم– من

  ندیدی داییتو برگشتی

   ندارم حوصله من برید شما-یاشار

  اونجا نرفتی برگشتی وقتی از بریم ساعت یه– جهان

 مساعد االن دایی حال ضمن در زیاده وقت اومدم تازه – یاشار

  بعدا بذارین نیست

 : گفتم خنده با

    کن گالیه یکم هم تو بدم حرصش بیشتر یکم برم -

 : گفت خنده با یاشار

  کردی رو خان محمود جون قصد انگار تومامان دست از وای -

 راحتی این به  نمیتونم داد حرصم داییت که جوری این– من

  ببخشمش

  نبود مقصر که خان محمود -جهان

 : گفتم و لحظه یه باز شدم عصبی
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 رو دختره دودستی خودش ؟محمود نبود ؟جهان نبود مقصر- 

   کرد پسره اون تقدیم

 من میزنی حرف جوری این ش از که پسری اون– جهان

 همه هم پولداره هم و معماری  سلطان به معروفه  میشناسمش

   تموم چی

 : گفتم حرص با

 ...  و سارا ورداشت نه نگذاشت نه هه ؟ تموم چی همه  ههههه -

 : گفت خنده به یاشار

   خواسته خودش حتما زادت برادر  من مامان  بوده دوطرفه -

    باشه کرده مجبورش که تونه نمی

 دودش داشت اعتماد بهش زیادی محموده مقصر هرحال به– من

   رفت ما چشم تو

 : گفت باخنده یاشار

  شما همه از بیشتر -

 :  گفتم حرص با

 .... شدم تبدیل خاکستر به که من-

 (طاها)

 خوش و رنگ توسی شلواری و کت و آرسته و شیک و شدم آماده

 چرم ورنی کفش و مشکی کروات با گلبهی پیرهن با دوختی

 ومرتب  آراسته دادم وری یه هم موهامو پوشیدم شیکی بسیار
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 چشم تو جوری بد ها کبودی و ها زخم و زدم تیغ سه رو صورتم

    مبست باند با داشت درد کمی هنوز که هم دستم بود

 هی رفتم کمد سمت که  و ایستاد آینه مقابل سارا شدم اتاق داخل

 : گفتم  و آوردم در جعبه از رو ای نقره صندل جفت

 : وگفتم نشست تولت میز رویه صندلی روی بشین-

   عزیزم میپوشی رو اینا- 

 خندیلب با و کردم پاش کفشارو خودم و داد باال لباسشو کمی سارا

 : گفتم

 ؟ درسته اندازته -

 رشس پشت منم ایستاد مقابل و شد بلند کرد تاکید سر با سارا-

  تمک جیب داخل از که خورد گره آیینه تو نگاهش تو نگاهم ایستادم

 رو  بود شده حک روش دوتامون اسم انگلیسی به که گردنبد

 ور گردنبد برد دست سارا میلرزید کمی دستم بستم سارا گردن

 : گفتم دیدم آیینه تو لبخندشو و کرد لمس

 ؟ عشقم پسندیدی -

 

 : وگفت چرخوند من سمت سرشو

  قشنگه خیلی ممنون خیلی -

  کسم همه نیست الزم تشکر-

  گفتم و زد لبخند
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 ؟ بریم-

*********** 

 نبود ساکت همه شد برپا عجیبی سادگی و سکوت در عقد مراسم

 که  بود نشسته رسمی و خشک خیلی شمس  طاها مادر پدر حتی

 :گفت و انداخت میز روی شناسنامه

  وفات ی برگه و شناسنامه اینم -

 خموندن از وقبل میداد انجام رو کارش سکوت در مدت تمام عاقد

 : گفت عقد ی خطبه

  خانم عروس مهریه -

 (طاها)

 : گفتم کنارم بود نشسته ساکت که سارا روبه

 ؟ عزیزم باشه مخوای چی مهریت -

 سیگاربرگش به ومدادم ما به بود زده زل مدت تمام که هم شمس

  میزد پک

 : گفتم عاقد به رو که بود ساکت

  تولدش تاریخ-

 : گفت سارا سریع که

   تویی مهریم....مهریم نه... نه-

 : گفتم آروم



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  84  

 ؟ عزیزم میگی چی ؟سارا چیه منظورت -

 : گفت آروم خیلی سارا

   نکنی ترکم وقت هیچ که تو فقط میخوام تورو تویی مهرم -

 : گفتم و گرفتم دستشو

  میدم قول عزیزم نمیکنم ولت -

 نداری حق  نکنی ترکم قت و هیچ که جا همین االن میدی قول-

    بدی طالقم جدابشی ازم

 : گفتم آروم

   منی جون تو عزیزم میدم قول -

 : گفتم عاقد روبه

   بگه عروسم هرچی -

 :گفت شمس دفه یه که

   نامردیت خاطر به  کنی مهرش باید رو پات و دست یه -

 : گفتم شمس به خیره

 سارا مهر ارجند طاها بدن راست طرف یه  جناب بنویسین -

 سکه تولدش تاریخ  وبه مهر زرین شرکت سمهام و  شمس

  مهرش

  بودن عقدم شاهد سکوت در مادر و پدر
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 برق با لباش رو لبخند کردم سارا دست رو حلقه عقد از بعد

 هک بود عمرم ی صحنه ترین انگیز وشگفت ترین عجیب چشاش

  میدیدم

 رو قدیمی قیمتی وگردنبد کرد سه*و*ب غرق رو سارا هم مامان

  گذاشت سارا گردن به

 ی حلقه که و مغروروخشک بود نشسته مدت تمام شمس که

 : گفت و انداخت میز روی جیبش از مردونه

 ازدواج عشق با سارا اگه گفت بابات باباته ی حلقه این سارا -

  شوهرت به بدی بدم بهت اینو کرد

 نمیدونم داد ادامه شمس بود شمس به خیره که بود سارا به نگاهم

 تو بدون اما داره دوست چقد واون داری دوست رو آقا این چقد

  نداری جایی دیگه من ای خونه

 : گفت بغض با سارا

 عمو؟ بود خیرت دعای -

 : گفت و زد پوزخندی شمس

  نامرد این زن شدی عروس چطور رفته یادت انگار -

 : بغض با گفت شدو بلند از سار

 آقای مرده هم خیلی اتفاقا نیست نامرد اصطالح به مرد این -

 دست بهم هم بار یه... هم بار یه اما بودم باهاش ساله سه شمس

 خیلی داره دوسم سیده*و*نب منو هم بار یه حتی هم بار یه نزده

 خیانت تو اعتماد به نکرد حرمتی بی بهم اما عمو  داره دوسم هم
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 منم چون گذاشتم احترام عشقش به منم  شد عاشقم اما نکرد

 جای به دیگه هرکی مردونیگیش  و مردی عاشق  شدم عاشقشم

 ... حاال تا بود نامرد اصطالح ب این

 : داد ادامه که بودم ساکت همه

 .. .. بخواد  برسه چه نکرد حرمتی بی بهم اون خیلی مرده خیلی -

 : گفت و گرفت دستشو اومد سارا سمت شد بلند شمس

  بخور قسم -

 نهبک کارو این خواستم دکتر از میخورم قسم بابام روح به– سارا

 : گفت و زد آتیشم چشاش برق کرد ونگام

  داره حقیقت ک مخورم قسم مرد این جون به -

 هب رو و میکشید خودش دنبال بود گرفته رو سارا دست که شمس

 : گفت من

 کردم هنگ میکردم نگاش واج و هاج) برم رومی سارا -

 یاب گرفتی دخترم واسه حسابی و درست جشن یه آدم مث هروقت(

  ارجمند جناب  بشه زنت مفت مفت نیست بیوه که سارا ببرش

 شمس که و بود اشک خیس چشاش  میکرد نگام التماس با سارا 

 : داد ادامه

 دبای دخترم  نمیگیره رو سارا جهاز جای هم کبریتت قوطی اون -

 شانش خورو در که چیزی ببریش احترام و عزت با عمارت تو

  حشم خدمو با  باشه
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 عیواق  باید سار رویاهای سفید اسب سوار شه ها افسانه عین پس

  میبریش میای سفید اسب با  باشه

 : گفتم و زدم لبخندی منم که خندید بغضش میون سارا

  من شهدخت میبرمت میام سفید اسب با-

  میبریش میایی کردی که تو کارا گفتم چی شدی متوجه– شمس

 احاطه صورتش دوطرف رو دستم و ایستادم مقابلش رفتم جلو

 : گفتم آروم و شدم خیره چشاش به عمیق و کردم

 بی نری...  باشه عشقم  نمیکشه طول زیاد  دنبالت میام گلم برو -

   کنی تابی

   میای زودی-

 ممیزن زنگ شبا بهت گلم بیار طاقت میام زود  اشکات فدای آره-

  ینکن سپری من بدون هاتو دقیقه  پیانو برات بگه الیی تاال و

  اونجایی که حتی

 و کشید خودش دنبال درو بود گرفته سارا دست هنوز که سمش

 : گفت

  بریم -

 دنباله هم دست وبایه رفت شمس دنبال و بود من سمت نگاهش...

  بود گرفته لباسشو بلند ی

  کردم بدرقه رفتنشو کالفگی با

 : فتگ که و ایستاد جلوم مامان که بودم ایستاده هنوز اونا رفتن با
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  عروسیت پسرم مبارکه -

 : گفتم و و کردم سه*و*ب غرق رو مامان صورت

 ؟ مامان ناراحتی -

 تهتونس که دختری نیستم بند پا رو تو خوشحالی از من ناراحت؟-

  دارم دوست دل و جون با رو کنه خوشحالت تورو

 : وگفتم زدم لبخندی

   کنم ازدواج جوری این نداشتی دوست میدونم ببخش منو -

 : گفت بود ساکت مدت تمام که پدر

  داره دوست خیلی قدرشوبدون -

 : گفتم و چرخیدم بابا سمت

  بابا کن حاللم منو -

  بخونم شکر نماز باید تو عشق پاکی واسه-پدر

 خیارا بی و زدم زانو بود رنشسته پد که مبل پای و رفتم پدر سمت

 و شد مانع اما بگیرم خواستم ررو پد های دست و ریخت اشکم

  نذاشت

   بابا منوببخش-

 سرمو شد خم نذاشت اما سم*و*بب دستاشو کردم سعی خیلی

 : گفت و سید*و*ب

  عاشقته هم خیلی نازه خیلی کوچلو خانم...  عروسیت مبارکه -
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 : داد ادامه که و کردم نگاش اشک با برداشتم سر 

 ارهشر پر تورو یخی قلب نست تو کوچلو خانم یه که خوشحالم -

  عششق جنس از کنه

 : گفتم لبخند با 

   خیلی بابا شیطونه -

 : گفت لبخندی با مادر

 شیرمو که آوردی در اشکشو بشونم نکه باش عروسکت مراقب -

 به حواست طاها میشم مامانش من نداره مادر اون  نمیکنم حاللت

 ********** نکنی اخالقی بد باشه کارات

 ( سارا

 : گفت و کشید خودش دنبال و گرفت دستمو عمو

   بریم -

 هک بود لبخند یه چشاش تو اما بود کالفه بود طاها به نگاهم تمام

 ومن کشون کشون عمو گرفتم لباسمو ی دنباله میکرد گرمم دل

 و ردک ماشینم سوار...  نکردم  تقالیی هیچ کشید می خودش دنبال

 آورد در  موبایلشو ماشین کردن روشن از قبل شدو سوار خودشم

 : شنیدم تماس برقراری از بعد که و و گرفت شماره و و

 عقد... باهامه هم سارا...  آره... میام دارم... شکوه سالم الو -

 هگری چرا... برسم بذار آره برسم بذار هستی چی نگران... کردن

 ینهم بگو صابر به  نیست چیزی  بهم منونریز اعصاب میکنی

 نبز زنگ.... ؟ شکوه شنیدی االن همین و بیاره قربونی بره االن



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  90  

 دست شکوه بیاره هاررو قربونی هم صابر تامارسیدیم کمال حاج

 کن تمومش میزنی حرف چقد  میایم داریم آره...  آ نکنی دست

 ...  لطفا

 ماشین کردن روشن حال در  انداخت داشبورد روی عموگوشی

 : گفت

 سارا؟ -

 : گفت دوباره که کردم نگاش فقط

 ؟ عزیزم سارا -

 ؟ داد ادامه که باز کردم نگاش

 ؟ کرد عالقه ابراز بهت کی طاها-

  دیدم رو عکسا که روزای همون-

 ؟ بودی خونش نبودی که روز چند-

 : گفتم ناچارا که آره بگم ترسیدم

   بودم مامانش پیش نه -

 ... که ساله سه نزدیک یعنی-

 : گفتم که خورد حرفشو

  نیست نامرد طاها عمو -

 : گفت اما بود رانندگی به حواسش عمو
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 ینا نداشتم انتظار اصال و شدم روانی میخوام تورو گفت وقتی -

 کار این ؟چرا کردین جوری این ؟چرا چرا ولی  بگه جوری

 ؟ کردی بازی من روان با کردی رو احمقانه

  نکنین قبول ترسیدم-

 منو زمین بد  زد بهم ای ضربه وبد  دارم اعتماد بهش همیشه من-

   جور بد زد

  نکرده کاری اون اما-

 : تردید  شک با گفت کردو بهم نگاهی نیم

 ؟ نداشته ؟کاریت اصال -

   سیده*و*نب منو هم بار یه تا  کنین باور عمو وقت هیچ-

 خواستم همین برای  اعتمادیه قابل آدم اون که میدونستم من-

  انتظارنداشتم وجود این با بازم ولی  باشه معلمت

 ( میکرد خفم داشت بغضم)  داره دوسم اونم دارم دوسش من-

  ندارم اعتقادی هیچ عشق به من-

 یم آدمات نباید  نداره گناهی که طاها انصافید بی خیلی شما عمو-

  زدنش

 .... باهم که گفت وقتی آخه_ 

 از هستین بین بد اون به ؟بازم نمیاد بدت طاها از دیگه حاال-

 ؟ افتاد چشتون

 ؟ گذاشتین رو مهریه این چرا حاال گفتم که نگفت هیچی عمو
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  گذشته چی شما بین واقعا دونستم نمی آخه-

  داره گناه-

 این جنم همیشه من کرد قبول که بود مرد اینقد وجود این با اما-

 لمد ته اما داشتم اعتماد بهش نبود خود بی میکنم ستایش پسرو

  میکردی عقد جوری این نباید دلخورم کمی

 ؟ ودب چی سفید اسب وسط این حاال نکنین قبول شما ترسید می-

 : گفت و خندید عمو

 اون برای که سفید اسب یه  داره کاری سوار  اسطبل یه طاها-

 کاریش سوار باشگاه و داره اسب تا02 از بیشتر  خوردنه آب مث

 ؟ دونستی نمی حتما

  دونستم نمی-

 کل میدونی نمیگه کسی به چیزی خودش از داره تو ال معمو اون-

  توه ثروت و سمهام برابر چیزی طاها سهام

  گفته بهم دونم می-

 ؟ طاها دست بدی ثروتتو ی اداره خوای می-

 من ثروت تو نداره دلیلی هستین من قانونی قیم و وکیل هنوز شما-

 من دارم قبول شمارو من اید زنده که وقتی تا باشه داشته دست

  نمیکنم اعتماد کسی به شما از غیر

 : وگفت کرد به نگاهی نیم عمو

  شوهرته اون چی که حال هر به -
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  نداره من پول به نسبت حقی اما آره-

 ؟ گفت خودش-

 نداره من خانوداگی ثروت به داشتی چشم هیچ اون  میگم من-

 من محتاج که داره اونقدری شما قول به نیست احتیاجی اصال

  نیست

 ؟ داری دوسش خیلی-

 :داد ادامه که و گزیدم لب و پایین انداختم سرمو

  نشه مشکل برات بعد این سارا زیاده که هم سنیتون اختالف -

 دارم دوسش اینکه مهم بینم نمی موضوع این راجب  مشکلی من-

  میکنه درک منو اون

 یچ ها سلیغه اختالف نیست کافی تنهایی به داشتن دوست اما-

  اخالقه بد و متعصب خیلی طاها

 که جور اون سال سه ین توا نیست ما بین ای سلیغه اختالف-

 مآموزش کنه اذیتم بده گیر اینکه بدون داد پرورش من میخواست

  داد

 : گفت و سرداد ای قهقه عمو

 سالگیت21 قبل عکس برابر صد موقر متین دختری دقیقا آره -

 تکودکان شیطنتای با وارم امید شیطون با البته خودش میل باب

  بیاد کنار بتونه

 : گفت و پایین انداختم سرمو نگفتم چیزی
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 یکردمنم فک البته تورو کرده ترتبیت خوب سال سه این این تو -

 و دل با چون  میکنه ریزی برنامه خودش ی آینده برای داره

 متونست نمی موضوع این به وقت هیچ میذاشت وقت تو واسه جون

 اونم بده دختری دل به دل طاها سخته باورش آخه کنم شک

 شمس ی برادرزاده کی اونم باش کوچکتر خودش ار سال20

 : گفت و کرد بهم باز نگاهی نیم و خندید دوباره

 سنش این  با خودی بی  بره زیرش آب طاها خوابه نمی جایی -

 وسطت که باباشه ثروت البته نیست ایران مردای ترین ثروتمند

 اما  میگم تحسین کارشو پشت و جدیت  شده برابر چند طاه

 کترد خانم که نبود درک  قابل برام باتو ازدواج برای پافشاریشو

  گفت

 : گفتم بود پایین سرم

 شما که راهیه این میدونستم چون خواستم دکتر خانم از من -

  میکنین موافقت

 تورو اومد که دیشب میدادم رضایت باید نداشتم دیگه ای چاره-

 عقد بعد اینکه ت شدم ناامید دیگه بودم حالی چه دونی نمی برد

 بود مرد اونقدر شدم امیدوار طاها به باز شما بین نبوده ای رابطه

 وت قول به که کرده ثابت و  نیفته چشمم از  نکنه کارو این که

  مرده خیلی

  میکنم ستایش  مردونگیشو من عمو بینظره اون-

   پاکیه پسر اون میکنم باور-
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 ؟ میکردی مخالفت ازدواجمون با بازم افتاد نمی اتفاق این اگه-

 به نای از و دادم قول یاشار به من چون گفتم واقعیتو آره بگم اگه-

 لتد بزنه حرفی ممکنه  کنی عادت عمت هایه کنایه و نیش به بعد

  نکن جهی تو بشکنه رو

   نیست مهم برام-

 اول و کرد پارک رو ماشین عمو هستیم عمارت در جلوی دیدم

 عمو زن که شد بلز عمارت بزرگ در که و شد پیاده خودش

 شدن خارج تک تک اومدن بیرون خدمه ی همه و هستی و ونفس

 میکشید خودش زوردنبال به وکه گوسفند بایه هم صابر آقا  و

 کشیدم رو شیشه و شناختم نمی اصال هم دونفری بیرون لومدن

 عمو زن میکردم نگاه منتظره غیر وقایع به  واج و هاج و پایین

 ندوربی هم هستی  بود لباش رو زیبای لبخند اما و میریخت اشک

 خاطر قایع و این کرد می ثبت و  میگرفت فیلم و بود دستش

 : گفت و رفت صابر سمت عمو که  ساززندگیمو

  آمادست قربونی -

   قربان بله– صابر

 هک میدونست انگار بیچاره گوسفند  شدن مشغول غریبه مرد دو. 

 زوردادنش به آب کمی و افتاد پا و دست به  زندگیشه آخر لحظات

 رو فضا اسپند و شادی و کل با هم خدمه و بستم چشمامو و  خورد

 ور بود خون کردم باز چشمامو قتی و و بودن کرده شلوغ حسابی

 : گفت و کرد باز رو ودر اومد ماشین سمت عمو که  زمین

  پایین بیا -
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 بلند ی دنباله و و اومدم پایین و و گرفت دستمو و لبخندی با

 ضاف این کرد ماچم عالمه یه کرد بغلم عمو زن گرفت نفس لباسمو

 که دمکر بغض اختیار بی که بودم گر نظاره فقط بود غریبه برام

 : گفت شدو متوجه عمو

 و کرد نگاه پامو تا سر تازه عزیزم برم قربون پنهونتو بغض-

 : گفت

  بردم قروبونت الهی پوشیدی قشنگی لباس چه-

 همه داد رد گوسفندا خونای روی از ومنو گرفت دستمو عمو زن 

  بودن خوشحال هم

 : گفت صابر به عمورو

 رصاب تو نیارین ذرشم یده شهر پایین  ببرین رو یا قربونی-

 ؟ شنیدی

 :گفت خوشحال صابر

  قربان چشم-

 فیلم هم هستی و بود گرفته لباسمو ادامه نفس شدیم که داخل

  برمیداشت قدم کنارم بود شاد مغرورانه هم عمو میگرفت

 ؟ محمود بود چی برای قربونی – شکوه

 نذرم باید هم حاال بشه تموم خوبی به اتفاقا که رکردم نذ– عمو

   اداکنم

 : گفت شکوه که کرد سکوت
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  گلم نازی لباس چه شدی ماه  -

 امند به دست چقد دونی نمی  زنشی گفتی رو بله االن البته– عمو

 میشدم آ ب داشتم  کشیدم چی نمیدونی عقدت تو سارا شدم خدا

 عقد جوی این خونوادش جلوی جوری بد غرورم   ومیسوختم

    داره رو تو لیاقت طاها عزیزم بش خوشبت و کردی

 و و ردک بغلم و ایستادم که  میرفتم باال که ها پله از که زدم لبخند

 : گفت و  و سید*و*ب پیشونیمو

  عروسکم امشب شده ماه -

 : داد ادامه که زدم لبخند فقط 

 مهم برام خودم از که میدونی خودت و کردم اذیتت ببخش منو -

 یادگار تو و میزنه شور برات دلم نیست خودم دست و تری

 پای به بذار کارامو  شدم اشکات ریختن باعث ببخش  فرهودی

   کردم برات که پدری

 : گفت  و گذاشتم سینش روی سرمو کرد بغلم

 دوست عروسکم دارم دوست  غیرتم بپای بذار نشی دلخور ازم -

  دارم

 : گفت خنده با شکوه

   میکشی نازشو چقد محمود میکنی حسودی ما -

 : گفت ریزی ی باخنده عمو

  دارم دوسش شکوه کنم چکار -
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 : گفت حسرت با هم نفس

  میخواد دلم منم  کن نگاه پایینا این هم مارو خدایا -

 : گفت خنده با عمو

   خانم حسود میکنم بغلت بعد بشی عروس بذار -

  ببینم باید رو کی بشم عروس نخوام– نفس

 : گفت باخنده عمو 

  شی عروس زود میزنی له له -

  بابا عه– نفس

 طضب رو انگیز خاطره و ناب وقایع این تمام هم هستی زدم لبخندم

    میکرد

 : گفت عمو که رفتیم ها مبل سمت شدیم داخل....

   خاندان این  خوشگل  عروس این با بگیریم عکس تا چند بیا -

 : گفت و عمو پیش نشست هم شکوه

 ؟ شده چی نگفتی  اومدین شد چی -

 بی اینقده چرا خانم میگم  نذاری جیگر رو دندون وقت یه -عمو

 ؟ تابی

 : گفت و اومد سریع نفس که

  هستی گوشی به زده زنگ بار صد طاها بیا -

 : گفت ساختگی کامال اخمی با عمو 
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   ماسماسکو این بده-

 : گفت   و کرد قایم سرش پشت که بود نفس دست هنوز گوشی

   دیگه شوهرشه -

 : گفت باخنده عمو

   ببینم بده  سوخته پدر -

   میخورد زنگ هنوز  گرفتم نفس از رو گوشی

 بده( گفت محکم) کنم خلوت دخترم با یکم نمیذاره  ببینم بده -عمو

  گفتم

 گرفت رو گوشی عمو و گرفتم عمو سمت اکراه با رو گوشی

  کشید رو تماس ولمس

 نمی فعال نه  راه از برسیم بذار بابا ای... طاها بله...  الو... الو-

 رو گوشی نذار  بعدا گفتم...  بزن زنگ بعد  بزنه حرف تونه

 و خندید بعد و  میکنی خورد اعصابمو داری طاها  بگریم ازش

 : گفت هاش خنده میون

 ها بچه بذار فعال  بزنه زنگ میگم دیگه یکم و کردم شوخی -

 باشه  نزدم حرفی که من زنته چشم بگرین عکس باهش

 اتفاقی سال02! ؟  خانومت تحفست حال هست بهش حواسمون

 امحرف باشه! ؟  بشه خوواد می چی  روز چند این تو براش نیفتاده

 مسال پدرت به  ببر رو عروست بیا بعد باکن کاراتو نره یادت

  برسون

 : گفت و گرفت ستم رو گوشی عمو.....
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   بزن زنگ بهش بعد بیا -

 هب گوشی که گرفت می فیلم داشت هم هستی گرفتم رو گوشی

 ها هپل سمت سریع بودم گرفته لباسمو طرف دو که حالی در دست

 : گفت اعتراض با نفس که  دویدم

 ساراااااا؟ ؟ کجا بگیریم عکس شد قرار سارا عه -

  برداشت عمارتو کل عمو ی قهقه صدای

 نفس در به دادم تکیه و کردم قفل اتاقو سریع و  شدم اتاق داخل

 بل وزیر چسبوندم سینم رو گوشی و بستم چشامو و میزدم تفس

 تتخ سمت حال همون با و گرفتم شمارشو وسریع( عزیزم) گفتم

 داد ابجو بوق اولین با که عروسم لباس با تخت روی نشستم رفتم

 وریهچط نمیدونستم داشتم عجیبی حس بود منتظر خط پشت انگار

 : گفت که

 ؟ جانم-

 که میکرد خفم داشت باز شد مزاحمم بازم گلوم تو بغض این

 : گفت شنیدم

  منه مال دلواپسی پیشم تابرگردی -

 لک بود دیدنش تاب بی بود هام گونه رو اشکام که نگفتم چیزی

 : گفت باز که وجودم

 نیست خودم دست میزنه شور برات دلم پیشم گردی بر تا-

  میشم خودم خود باشی پیشم اما مغرورم

-............ 
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 ؟ دلمو میلرزونی میخندی وقتی-

-............ 

  ؟ عزیزم سارا

  میریختم اشک آروم فقط

 ؟ میریزی اشک داری-

 : گفتم بغض با

 وخ کنم چکار شدن خیس چشام اگه ببخش دلتنگیه اشک ببخش-

  دارم دوست

 ؟ شده ؟چی عشقم چیه برای دلتنگی همه این سارا چته-

 یب چرا دونم نمی میگیره؟ دلم بیشتر شده چی میپرسی وقتی-

  گرفته گریم خودی

 آروم نا هم منو  کنی می تاب بی داری هم منو الهی بشم فدات-

 ؟ کنی می

   میخواد رو تو وجودم کل شدم طاقت بی دوباره ببخش منو-

 خیالمو و فکر خدا رو تو عزیزی برام چقد که میدونی خودت-

 ؟ میکنی اذیتم داری نکن گریه نریز بهم

  دلتنگیم پای به بذار دستم از نشو دلخور طاها-

 انصاف بی میکنی طوری این چرا بودی پیشم االن عزیزم سارا-

  نازکه خیلی دلم نکن نگاه سرسختیم غرور به
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 دوست کنم چکار باشم پیشت خواد  می دلم نیست خودم  دست-

  دارم

 نزنم زنگ که نکن کاری کن پاک اشکاتو حاال دارم دوست منم-

 چشات فدای  میلرزونی دلمو دارت بغض صدای با جوری این

   دیگه بسه

 حرفای  کردم تعریف براش رو چی همه...   اشکام میون خندیدم

 : گفتم بهش رو عمو

   فیلمو میکنم ایمیل برات امشب -

  میزنم زنگ بهت شب آخر منتظرتم عزیزم باشه-

  پیانومیزنی برام-

  عزیزم آره-

 طاها؟-

  طاها جون- 

 ؟ دارن دوسم بابات و مامان میگم-

 : گفت خنده با

  شده تو عاشق وقته خیلی مادرم باش مطمئن عزیزم آره -

 : گفتم آروم و و گزیدم لب

 ؟ کردن قبول ازدواجو این  تو خاطر به-
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 از  خانومی هم تو اما پسرشونم تک من ؟درسته من خاطر به-

 ابامب رفتنت بعد دونی نمی نشستی دلتشون به که خودته خانومی

 ؟ گفت چی بهم

 : گفت که بودم منتظر-

  بخونه شکر نماز باید عشقمون پاکی واسه گفت بابام -

 :گفت که بودم ساکت کردم بغض

 ؟ میکنی گریه داری باز نکنه -

-................ 

 جوری این  میکنی اذیتم داری طوری این من با نکن گلم سارا-

  بهم میریزی اعصابمو میکنی تاب بی هم منو

-................ 

 ؟ هنوز تنته عروست لباس-

  آره- 

 اون با  بگیرم عکس ازت نشد بفرصت بگیر عکس تا چند-

  نمیشه جالب آخه خیس چشای

  خیسه تو خاطر به چشام-

 : گفت خنده با

 جدیدت آرایشتو باشه بگیر عکس  کردم شوخی عزیزم بشم فدات -

  بفرست برام بگیر بعد کن

 کجایی؟ باشه-
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 کسع برای دنبالت میام دیگه روز دو یکی اتاقم تو بابام ی خونه-

  شه خوب صورتم زخمای بذار فعال آتلیه و

 : گفت سریع بودم ساکت

 یعروس کاری و باغ باشم مناست ویالیی ی خونه یه دنبال باید -

  ندارم دوریتو طاقت

  میذارم هم رم پلکامو شبا تو یاد به منم-

-............... 

  بزنی سر بهم میای فردا-

  گلم بیرون بریم میام عصری آره-

 ؟ طاها-

  جونم-

 صورتت رو زخمای یاد کشیدی زجر خاطرم به خیلی ببخش منو-

  میکنه خون دلمو

 نمی بهم نمیشد اگه میریزم بهم رو دنیا کل خاطرت به من-

 باشه یادت این سارا و میریختم بهم رو زمان و زمین رسیدیم

  عزیزم

  بده تغیر رو مهریه میزنم حرف عمو با بعد-

 یمراض من سارا بیفته لج سر باز میترسم نزن حرفشو اصال نه-

 ملتح اصال بشم تنش دچار ندارم دوست اصال نکن فک بهش پس

  ندارم ای دیگه درگیری



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  105  

-.................. 

 ؟ شنیدی....؟ سارا گفتم چی شنیدی-

  نمیگم چیزی فعال باشه-

 نمی هرگز کن فراموش رو موضوع این کال... کال نه...؟ فعال-

  کنی فک راجبش خوام

-................ 

 سارا؟-

  جونم-

 ( لحنش بود دستوری)؟ کنی گریه نبینم نشنوم دیگه-

 : گفتم و خندیدم

  چشم... استاد چشم -

 : گفت خندیدو هم طاها

 خوبی دختر اگه کن گوش حرف و خوب دختر شدی حاال آفرین -

  میخرم چوبی نبات آب یه برات  باشی

 : گفت خنده با که فهمید بودم ساکت کردم اخم

  تخمت و اخم قربون آخخخخ-

-..................... 

 دلخوری ابا خوام نمی کنم حافظی خدا میخوام واکن اخماتو حاال-

  کنم قطع
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............ 

  میخرم بستنی برات باشه کوچولو  توام با سارا-

 : گفتم ذوق با

 ؟ کی-

   دیدنت اومدم که فردا-

   بستی یه کارم طلب پس باشه-

 باش خودت مراقب فعال عزیزدلم خب...  گلم بخواه جون تو-

 آ؟ امانتی

 : گفتم بود خنده پر صدام زدم لبخندی

  چشم چشم چشم -

  هات خنده فدای-

  خدانکنه-

 یگهد یکم بفرستی برام فیلم و عکس نره یادت شدم مزاحمت خب-

  خودم ی خونه میرم

 ............  برسون سالم هم بابا و مامان به چشم-

 گفتم و سیدم*و*ب رو گوشی ی صفحه کرد قطع طاها........... 

 ( دارم دوست) لب زیر

 (طاها)
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 بودم کشیده دراز تخت روی مدت تمام کنم خداحافظی نیومد دلم

 تاقا از و برداشتم کتمو و گذاشتم جیبم تو رو گوشی شدم بلند

 انمام که بودن نشسته پدر و مادر رفتم هاروپایین پله شدم خارج

 :گفت دیدنم با

 ؟ زدی حرف باهاش -

 دونفره مبل روی که مادرم کنار میرفتم اونا سمت که درحالی

 : گفتم و نشستم بود نشسته

  رسوند سالم...  بله -

 ؟ بود خوب– مامان

 برام رو فیلم شد قرار داده قربونی هم شمس بود خوب آره-

 ببینی میارم فردا بفرسته

 ؟  بخشیدتت شمس بشی خوشبخت گفت و سید*و*ب گونمو مادر

  ظاهرا-

 : گفت لبخندی با پدر

  بیاری عرستو بده سامون سرو تر زود کاراتو-

  ندارم دوریشو طاقت بدم انجام تر زود که میکنم سعی-

 پسرم؟ هولی گفت و خندید مادرم

 هدیگ کردم صبر سال سه ندارم دیگه دوریشو طاقت نیستم هول-

  جدایی همه این بسمه
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 شیرینی که انشاال کشیدی سختی خیلی خاطرش به آه – بابا 

  پسرم کنه سرشار زندگیتو وجودش

 : گفتم لبخندی با

  وجودم تمام با میخوام خدا از -

 : مگفت که سیدم*و*ب دستشو سریع سید*و*ب گونمو باز مادر 

  گرمه حسابی شما به دلم مادر بشم فدات -

 شده تو خوشحالی این باعث که کسی پشتتم همیشه من -مادر

   من طاهای هست منم شادی باعث

 : گفتم که سیدم*و*ب و مادر دست دوباهز که زد پدرلبخدی

   منه سر روی شما جای مادر عمرم آخر تا -

  مایی سر تاج تو وجودت شیرنی حاللت شیرم– مادر

  عمرم تمام ممنونتم- 

  پسرم بشی خوشبختی و شاد زندگی یه حقته- 

 : گفتم و سیدم*و*ب رو پدر سر و شدم بلند

  ارزشه با برام پدروجودتوت ممنون دنیا یه -

 : گفت  و کرد پایین و باال سرشو بابا

 افتخار باعث میدی ارزش ما با که توی پسرم ماتویی ارزش -

  مایی

 ... نبود دلم تو دل فیلم دیدن مشتاق رفتم خونم به............ 
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********** 

  پایین رفتم زدم حرف طاها با اینکه بعداز

  بگیریم عکس شد قرار دادی وطولش چقدر کجایی سارا– نفس

 : گفت باخنده هم عمو

  ببینم بیا فراری عروس-

 و و شدن بلند شکوه و عمو دیدم که شدیم گرفتن عکس مشغول

 اونا نگاه سمت که نگاهم بود خنده پر بود وردی در به نگاهشون

 جون یه سرشون پشت اما دیدم رو جهان عمو و عمه که چرخید

 ورغر با عمه(  گفتم لب ؟زیر یاشار) شد محو لبخندم که شد داخل

 به صورتش تو ناراحتی و بود گالیه از پر نگاهش اما شد داخل

 عمو  بودم  عروس لباس با منم اومدن جلو که بود معلوم خوبی

 که بود من به نگاهش عمه شدن پرسی احوال مشغول شکوه

 : گفت بود دستم دوربین

  محمود مبارکه-

 دیدم کردم نگاش اراده بی منم که رفت یاشار سمت نگاهش عمو

 : گفت باز عمه که  بهم بود زده زل

  ؟ محمود کردی چکار-

 : گفت عمو برم تاخواستم نشستن همه

  عزیزم بشین-

 : گفتم آروم و داشتم عجیبی ی شوره دل
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  کنم عوض لباسمو برم -

   بگیریم عکس ماهم خانوم عروس بمون – عمه

   میکرد نگام خیره نشست عمه کنار یاشار و چرخیدم عمه سمت

 (یاشار)

 لباس که  دختری جز نبود کس هیچ به حواسم اصال شدم داخل

 اراس رسید ذهنم به که کسی تنها  بود پوشیده نازی خیلی عروس

 اه فرشته یه عین لباس اون تو االن که کسی اما ساله20 دختر یه

 یه ایستاده جلوم االن که دختر اما جذابه میگفت مادر بود

 پرسی احوال دایی با  گزیدم لب نقص بی خانم یه بود عروسک

 زمانی دقیقا اما ایران اودم  بود سارا به اراده ب نگام اما کردم

 نبود رفته هم بار یه ایتالیا بودن رفته دایی با سارا کمع بود

 خوردمه شیرینی گفتن بهم اینکه با  ببینمش نشد وقت هیچ امریکا

 ناو با من سنی اختالف ببینمش نکردم رغبت هم خودم وقت هیچ

 ناز و لوس ی بچه دختر یه اون از تصورم همیشه و  ساله هفت

 جذاب بسیار عیاره تمام  عروسک سارایه حاال ولی بود و پرورده

  خواستنی و

 مفکر تمام میشد بدل و رد که نبود بقیه حرفای به حواسم اصال

 یه با حاال ایران وبرگردم ندادم گوش مامان حرفای به چرا اینکه

  میبینم باره اولین  عروس لباس با میشم مواجه دختری

 درگیر جور بد ماروذهنم کرد ترک نشست کمی اینکه بعد سارا

 رقف بودم دیده که دخترایی تمام با میبینم امروز که دختری بود

 مردی با واقعا این حیاتر با حتی بود وخواستنی جذاب داشت
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 معصومیتی میشناسم روخوب دختر یه نگاه جنس من داشته رابطه

 هک حرفایی نیست درک قابل برام دختره این وحشی چشای تو که

  میگفت  راجبش امروز مامان

 هک  بکشم سیگار یه که رفتم حیاط تو من بود شام صرف از قبل

 ردهپ سریع دید تامنو  لحظه یه دیدمش شد کشیده پنجره به نگاهم

 از دست دیدنش ی وسوسه بود پنجره به هنوز نگاهم انداخت رو

 اب مامان شدم وداخل و کردم ول نصفه سیگارمو نمیداشت بر سرم

 که نکردم توجهی اصال اما بودن زدن حرف حال در سخت عمو

 : گفتم و شدم رو به رو نفس با که رفتم ها پله سمت

   بدی نشونم رو سارا اتاق میشه -

 : گفت لبخنید با

  سوم اتاق راست سمت-

 : گفتم لبخندی با

 ... مادمازل مغسی -

 ای قهت که بودم دراتاق پشت و کشیدم عمیقی نفس رفتم اتاق سمت

 ودب پوش شیک خیلی زیبا لیدی این کرد روباز در که زدم در به

.... 

 : گفت و شد محو لبخندش که کردم حس خوبی به بادیدنم

 ؟ شمایین-

 یاشار من نکرد معرفی درست کسی منو راستی زدم لبخندی

 و ندبل قد  باهوشم خیلی انصافا میخونم پزشکی دارم که سالمه01
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 زیر خصوصا میزنه قهوی به بلنده نمه یه هم موهام استیل خوش

 تر جالب که ام عملی ودماغ روشنه قهوی هم چشمام نوررنگ

  شدم

 ؟ داخل بیام میشه بزنم حرف باهات یکم داشتم دوست– من

 : وگفت رفت کنار در جلوی از

  داخل بیاین -

 تتخ روی لباس بود اتاقش به نگام گذاشت باز درو شدم که داخل

 وت  شلختس خودم مث اینم  تخت پای هم ایش نقره کفشای و بود

 : گفت که خندیدم دلم

  میشونم خب -

  خانوم سارا میگم تبریک-

 : گفت داشت فاصله خیلی ازم

  عمه پسر ممنون -

  شدم کشیده بزرگ مشکی پیانوی سمت اختیار بی زدم لبخند

 :  گفتم  بودم ها کالویه ی رو گرفتن ضرب درحال

  میزنی پیانو هنوز پس-

  نه-

  سفید داشتی دیگه پیانوی یه یادمه-

 صورت روی نگاهم بود ثابت  کالویه روی دستم نگفت هیچی

 : دادم ادامه بود عروسک این جذاب
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  انجاست این چرا پس -

 : گفت و نشست تخت ی لبه

  خریده برام طاها اینو -

 طاها؟-

 : گفتم نگفت هیچی

 ؟ شوهرته -

 : گفتم که پایین انداخت سروشو 

 ؟ سارا شدی بزرگ -

  یاشار منوندیدی ساله ده-

 : گفتم و انداختم باال ابرویی تک

 دقیقا آزه -

 : دادم ادامه و کردم نگاش خیره باز

  کردی تغیر خیلی سال ده این تو -

 : گفتم اداخت پاین سرش

  کردی تغییر خیلی سال ده این تو و -

 یاراخت وبی زیبا این وحشی چشمای و کرد نگام و برداشت سرشو

 : گفتم و کرد لبم مهمون لبخندی

 شدی جذاب بود لوس ی بچه دختر یه تو از همیشه تصورم - 

  سارا
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 : گفتم و لبخندی با کردم تر لب

  تصورمه از دور که خیلی شدی جذاب -

 رهآ دیدم عروس لباس با رو تو هم سال ده بعد گزید لبشو ی گوشه

 ؟

 که میکرد عوض آدمو وهوای حال موهاش بهش بودم خیره بازم

 : گفتم

  ؟خیلی داری دوسش -

-........................ 

 ؟ب نداشتی دوست وقت هیچ منو-

 : گفت برداره سرشو بخواد اینکه بدون

  شدی تحمیل بهم تو -

 ندیدم شدنتو بزرگ ندیدمت ساله ده ؟ مقصرمنم  اما میدونم-

 ؟ کردی ازدواج که شدی خانوم

 .... نخواستی منو توهم-

 ولی ای  بچه دختر همون هنوز میکردم فک همیشه چون آره-

  حاال

 گوشم تو هی یادمه که وقتی از رفتم می سمتش که رحالی د

  توه مال سارا نامزدته سارا خوندن

 که منه از بیشتر اون حق شده حسودیم طاها به دیدمت که حاال اما

  آره داری دوسش اومد می  من اسم بعد تو اسم
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  دارم دوسش خیلی-

 ؟ گذشتی ازخودت خاطرش به که اینقدی-

  میگذرم چیز همه از خاطر به من-

 : گفتم و ایستادم روش روبه تقریبا و دادم تکون سرمو

  خودت واسه میگیری تصمیم که شدی بزرگ -

 : گفت و کرد تر لب

 رو طاها ساله سه من شدم بزرگ یاشار سالمه02 دیگه من -

  میشناسم

  سال21 میشناسمت ساله21 من گفتم پوزخند با

 : گفت سرد خون خیلی

 بودی باید که موقعی بودی دور ازم ندیدی منو ساله ده یاشار نه -

   نبودی

  رفتم تحصیل برای فرانسه من-

 بچگی عشق حتی نداشتیم باهم ارتباطی وقت هیچ  و من یاشار-

   بینمون نبوده هم

  تو سار نخواستی تو چون آره-

 : گفت پوزخند با

 ؟ نخواستم من-

 : داد ادامه کردم نگاش فقط
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  اینه از غیر میکردی فشاری پا میخواستی ااگه تو -

  کنی ازدواج میخوای دونستم نمی آخه-

  یاشار افتاد می اتفاقا این زود یا دیر-

 خواستگار گفت می نگفت ازدواجت راجب وقت هیچ مامان-

   منی ی کرده نشون  میدونستن همه میکنه رد دایی اما داری

 دیره خیلی حرفا این گفتن واسه هم حاال دونست نمی طاها اما-

  کردم ازدواج من

  نداشت فاصه باهام خیلی و ایستاد شدو بلند

 خاطر به که گذاشته دست و روکی میدونه خوب شوهرت – من

 ؟ نکرده که ها چه نت آوردت دست به

  پاک خیلی عشق یه داره دوسم اون-

 ؟ پاکه عشق ازدواج قبل داشتن ؟رابطه پاک-

 حظهل چند از بعد بودم ساکت منم پایین انداخت سرشو نگفت هیچ

 : گفت

  اه جوررابطه این باشه عادی باید میکنی زندگی اونجا تو برای-

 : گفتم پوزخند با

 سپ غریبه یه دست رو تو چطور بود حساس خیلی تو رو دایی -

  سنی اختالف سال20 با ؟اونم رد

 پاک پسر خیلیم طاها درضمن نداره سنی اختالف به ربطی هیچ-

  نجیبیه و
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 : وگفت چشام تو زد زل

 وقت دارم شوهر و کردم ازدواج دیگه من یاشار اومدی دیر -

 خودی یه سال ده این تو میخواستی اگه چون نیست کردن گالیه

  نکردی اما کردی می وجودی ابزاز یه میدادی نشون

 : گفتم پوزخند با

 قبولم تو قول به میکردم وجودی ابراز یه تو قول به اگه -

  میکردی

 : گفت پوزخند با که بود کم خیلی بینمون فاصله

 ور تو که بودم گفته عمو باربه صد هم طاها از قبل من نه مسلما- 

 حرفت این  گفتن و کردم ازدواج هم حاال ندارم دوست خوام نمی

  نیست درست اصال

 و داد عقب سرشو کردم  نوازش موهاشو بردم دست اختیار بی

 : گفتم

  سخته خیلی تو از گذشتن شوهرت داره حق -

 ... دیونگیه تو از گذشتن دادم ادامه پایین انداختم رو دستم

 : گفت و شد ظاهر در جلوی نفس دفه یه

   پایین بیا آمادست شام  میگه بابا سارا -

 : گفت و زد مصنوعی لبخند یه سارا

  اومدم نفس باشه- 

 : گفت و بود گرفته فاصله ازم سارا که رفت نفس 
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 نکنی بافی خیالی اینقده دیگه بهتره و دارم صاحب من حاال -

  یاشار

  کرد ترک اتاقو سریع بشه منتظر اینکه وبدون

 عنتیل) گفتم حرص با لب وزیر بردم موهام به دستی اون رفتن با

 دیونه ادمو وحشیش چشای یاون عیار تمام خانم یه شده جذاب چقد

 ( میکنه

 نم مال باید تو)  گفتم لب زیر میشدم خارج اتاق از که حالی در

 بامن شبهاتو باید وگرنه بود من از کوتاهی سارا داری حق بشی

 ( میکردی سپری

 نمونبی که حرفهایی به داشتم اتاقش رفت ندیدمش اما بود شام بعد

 که خونه یه نداره رو دیدنم چشم اون میکردم فک  شد بدل و رد

 ردک می دیونم داشت سارا وخیال فکر اتاقم رفتم راست یه رفتم

 الاقل بودم داده نشون خودی سارا قول به کاش کردم کوتاهی چرا

 ودمب نگرفته سراغشو هم وقت هیچ بودم گرفته عکساشو مامان از

 واین  دادم ازدست رو اون میداد خبر میگفت ازش مامانم

 فکرو بودم بیدار صب خود تا منه زندگی ناکامی بزرگترین

 بود گرفته چشام از خواب خیالش

 ( طاها)

 پشت بود اتاقم تو بودم شرکت تو میگذشت عقدمون از روز سه

 یتعصبان با که بود در به پشتم و شد باز دفه یه در که کارم میز

 : گفتم

  طویلست مگه -
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 : وگفت شدم رو به رو عاطفه عصبی صدای با که

  طویلست آره-

 تمگف پوزخندی با داشتم لحظه هر اومدنشو انتظار چرخیدم سمتش

: 

  خانوم عاطفه ورا این از -

 : گفت و بست درو

 خبر؟ بی میگیری زن مبارک عقدت طاها آقا  مبارکه -

 : گفتم سردی خون درکمال و باشم سرد خون کردم سعی

  بود کافی میزدی تلفن بیای نبود الزم عاطفه ممنون-

 :گفت و جلو اومد

  پررویی خیلی-

 ؟  پروییه گرفتن زن ؟ ام پرو چرا-

  بودم ندیده اینجوریشو آره-

  دیدم هم خوشحالیتو ابراز و شنیدم هم تبریکتو دیدی حاال-

  باشم خوشحال چی واسه نداشتم انتظارشو اصال طاها-

 دبای و کردم ازدواج باشی داشته من از انتظاری تو نیست قرار-

  گرفت سامان سرو برادرت تنها باشی خوشحال

  بدی خبرم ندادی زحمت خودت به حتی خبر بی آره-

 : گفت سریع که بودم کت سا
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  نیست بینتون ای رابطه هیچ بودی گفته که تو -

  نبود ای رابطه هیچ نبود آره-

 ؟ چیه ازدواج این پس -

 خیلیم که رابطمون تنها کردم ازدواج باهاش و دارم دوسش-

  عالقمونه عمیقه

 ؟ سادگی همین به-

   نیست میکنی فک که سادگی این به نه-

 خودت از دختر یه خاطر به کردن الشت و آش که شنیدم آره-

  گذشتی

  میگذرم زندگیم کل از من خودم از تنها نه-

  من داداش باش منطقی یکم  برات متأسفم-

 خودم برای وخودم خودمه زندگی ندارم تأسفت به احتیاجی-

  میگیرم تصمیم

 ؟ نداری باهاش ارتباطی هیچ گفتی تو طاها-

  عاشقشم دارم بهش شدیدی عالقه اما نداشتم آره-

 ؟ چیه مسخره مهریه این جریان پس-

  کردم قبول گفت عموش-

 ؟ قیمتی چه به-

 ؟ سارا داشتن قیمت یه-
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 رفک  درست قضیه به باش منطقی کم یه احمقی اینقده چرا طاها-

   کردی زندگیتو حماقت بزرگترین یعنی کن

 همز گفتن قبل رو حرفت  عاطفه میگی داری چی باشه حواست-

  لطفا کن

 ؟ نداشتن بقیه داشت چی دختر این آخه میگم راست ده-

  واسش میدم جونمو که میدونم اینو فقط دونم نمی... دونم نمی-

 : گفت و زد پوزخدی عاطفه

 ! گذشتی تنت نیم از دیدم آره-

 : گفتم لبخندی با

  بدم وحاضرم وجودم کل سهله که تن نیم -

 هآخ داره  چی دختر این چرا آخه میگفتی میگیرفتی زن که تو-

  برده دلتو برات کرده دلبری ؟حتما

  میگم بهت میخواستی زن اگه میگی براش میمرم میگم دارم-

 : دادم ادامه که کرد نگام فقط

 ؟ میکنی قضاوت داری بازم -

 بود مانکن یه عین بود چطوری رفته یادم خودت جون آره-

  خودت تعصب و عقاید برخالف

 همون منه میل باب نیست جوری این واالن بود اوالش اون- 

 نازو ذاتا خودش که نزن دلبری از حرف دارم دوست که جور

  دلبره
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 : گفت و خندید حرص با

 ؟ عشوه پره ؟یا دلبره-

 ذاتا سارا باشه یادت اینو هم با داره فرق عشوه و دلبری نه-

  کردیم ازدواج وباهم خواستمش من دلبره خوشکله

 و نشست رفت می مبل سمت که حالی در زد پوزخندی عاطفه

 : گفت

  هنوز است بچه اما -

 لطفا کرده تسخیر وجودمو تمام ضمن در نیست بچه سالشه02-

 دیگه اون شده تموم چی همه دیگه کنی خسته خودتو خواد نمی

 با لطفا پس عشقمه آخرین و اولین سارا ضمن در زنمه حاال

  چون نکن اذیتم حرفات

 : گفت که نکردم کامل حرفمو

 ؟ چی چون -

 مهم برام تو نبودن یا تو بودن راضی چون عاطفه نشی ناراحت-

  نیست

 : گفت و زد خندی پوز عاطفه

 اومدی روز یه نبود مهم برات هیشکی رضایت تو معلومه آره -

 ؟ آره کنی عقدش میخوای میگی و گرفتی رو سارا دست

  اتحرف با نکن اذیتم و کن لطف هم حاال میگی تو که همین دقیقا-

 و کنی اذیتش بخوای اگه میکنم وتأید ندارم حوصله واقعا چون
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 ودوسش  مهمه برام چوت بخشمت نمی زنم به بزنی زبون زخم

  دارم

 : گفت عصبانیت با

  بزنی حرف من با جوری این نداری حق خواهرتم من طاها -

 جلوش نخوام سارا به زدی حرفی فردا که گفتم بهت اینو-

  بشکنم حرمتارو

 ؟ نیفتی پس میگیری پیش دست-

 بیاد پیش دلخوری بعد خوام نمی چون کن فک جوری این تو-

 آوردنش دست به برای من و زنمه اونم اما درست بزرگی خواهر

 ینمبب چشاش تو اشکی ندارم دوست پس و گذشتم زندگیم کل از

 رنجودی منو یعنی کنی دلخور اونو عاطفه

 : گفت و داد بیرون نفسشو حرص با عاطفه

 ؟ شد تموم کشیدنات نشون و خط -

 : فتمگ و رفتم سمتش بودم ایستاده کشی نقشه میز پشت مدت تمام

 باهات حاال همین سنگامو باشه نمونده گفتن واسه حرفی بعد -

  وابکنم

 : گفت خند پوز با

 من ؟اینقداز طاها آقا کردی فک چی من راجب تو طاها ببخشید -

  میگی طوری این که میترسی

 : گفتم آری در حرص لبخند با
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  من عزیز نکردم هم بدی فکر میشناسمت خواهرمی

 : گفت و شد بلند عاطفه

 ؟ میرسه ما دست که عروسیت دعوت کارت احیانا-

 : گفتم لبخند همون با

  عزیزم نه که چرا بدونی قابل اگه -

 : گفت و کرد ناز چشم پشت

 پیر هم پای به مبارکه اما منو کردی ناقابل تو میدونم قابل من-

  بشین

  اومدنت با کردی فرازم سر تبریکت از ممنون-

  کرد ترک اتاقو سریع و نگفت هیچی

 اطرشخ به میدم زندگیمو کل) گفتم لب زیر و برگشتم میز پشت

 ( سرپام دختر اون عشق به من لبخندش واسه میدم جونمو

  شدم کارم مشغول

*********** 

  نداشتم آرامش گذشت روزی چمد

 تیپ یه و گرم آب اساسی دوش یه که بود ظهر یک ساعت حوالی

 ردرگی وبود سرم تو که فکرایی شدم ماشین سوار جذاب اسپرت

 تا نمک متمرکز فکرامو که کردم رانندگی خیابانو تو هدف بی بودم

  نباشه کارم تو اشتباهی
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 یب باید و کردم فک روش روز چند این بودو توسرم که ای ونقشه

 ینماش خونه برگشتم و کاروخونه انبار رفتم باشه نقص و عیب

  دایی شرکت رفتم آژانس با و کردم پاک رو

 (سارا)

 کم کم باید دیگه داشتیم کار کلی طاها پیش شرکت رفتم صب

 عمو اتاق برم که داد بهم برگه چند طاها میدادیم انجام کارامونو

 زدن در از پس و نیست مهم گفتم دارن  مهمون گفت منشی رفتم

 سالم از بعد زدم اجباری لبخند شدم مواجه یاشار با شدم داخل

 عمو کنی امضا داده طاها رو اینا عمو گفتم عمو به رو کردن

 : گفت یارشار به و گرفت رو ها برگه

  جان یاشار منتفیه موضوع این -

 : گفت من به رو عمو که چیه راجب بحثشون نبود بارم مهم اصال

  میکنم امضا بعد -

 ؟ ندارین کاری برم من جون عمو باشه-

  بری میتونی عزیزم نه-

 : وگفت شد بلند هم یاشار که برم تاخواستم

  دمش خوشحال خیلی ازدیدنتون دارم کار بیرون نمیشم مزاحم منم-

 ؟ اومدی تازه– عمو

  دارم مهم قرار یه شده دیرم دایی لطفتون از ممنون– یاشار

 : گفت من به رو عمو
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 ؟ خونه میری -

  اونم داره کار کلی میره هم طاها میرم من عمو آره-

  سالمت به برو-

  رفت من از تر زود عمو با داد دست هم یاشار

 و برداشتم کیفمو برگشتم طاها اتاق به کردم حافظی خدا عمو با

 « گفت بود کامپیوتر میز پشت هنوز طاها

 ؟ عزیزم میری -

 : گفتم لبخندی با

 ؟ نرم -

 وسر کارام به باید روزه دوسه این تو برم باید منم گلم برو نه-

  خیلی ندارم وقت برسم ازداجمون مراسم کارای به باید بدم مامون

  طاها برم من باشه-

 : گفت و زد جذابی چشمک برداشت سرشو

  عزیزم باش خودت مراقب

 : گفتم لبخندی با

  عزیزم باشه بخور ناهارتو -

 : گفت و زد چشمکی دوباره

  خورم می نباش نگارن -

  بود ش کامپیوتر به باز نگاهش
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 : گفتم میرفتم در سمت که حالی در

 ؟ بابات ی خونه میری -

 مدارک و ببرم میره یادم بدم نشونشون فیلمو دادم قول آره-

  بیارمشون اونجاست ازدواجمون

  برسون سالم گفتم میشدم که خارج در از

 باتقری که نداد جواب اصال که بود کامپیوترش به حواسش سخت

 : زدم داد

 ؟ طاها -

 : گفت و بلند و خنده با

  جان -

  بزن زنگ رسیدی– رفتم من-

  عزیزم باشه-

  باشه بزن زنگ منتظرتم شب-

  شم فدات باشه-

 :گفت و زد چشمکی

  عاشقتم-

 ......... دیونه گفتم میبستم درو که زمان هم
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 رو یاشار که گرفتم فاصله که شرکت از کمی.....................

 توقف که شم رد تفاوت بی خواستم بود ماشین منتظر که دیدم

  کردم

 : گفتم و پایین دادم رو شیشه

  هنوز نرفتی -

  گرفتم سرویس منتظرم-

  برسونمت جای یه تا تونم می-

 : گفت لبخندی با

 ؟ جدا -

 شده یاروپای فقط کردم تعارف یه لعنت روحت بر ای گفتم دلم تو)

 ( نکنم تعارف بعد ی دفه باشه یادم نیست حالیش تعارف

  ؟ جایی یه تا منو میرسونی-

 ... باال بیا گفتم و زدم مصنوی لبخند

 : گفت و  کمربندش بستن درحال کردسوارشد باز رو ماشین در

 نشد ندیدم شوهرتو -

  میبینی زیاده وقت-

  کردیم حرکت

  داره خاصیم لقب یه اقتصاده مغز شوهرت که شنیدم-

 : گفتم که بود رانندگی به حواسم
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  نداره حرف تجارت تو داره قوی اقتصادی شم طاها درسته -

 : گفت نکردم امانگاش کرد نگام

  گذاشته پولدار دختر یه رو دست که کنه چکار میدونه عالیه -

 ؟ چیه منظورت-

 تهگذاش تنهایی پولدار دختر یه که تو رو دست که میدونه خودش-

 عمو منو ثروت نداره من ثروت به داشتی چشم هیچ طاها اما-

 پول به که داره اونقدری طاها دارم اعتماد بهش من میکنه اداره

  باشه نداشته احتیاجی من

 :گفت و کرد نگام

 ؟ داری نگه میشه-

 ؟ میشی پیاده جا همین-

  برمیگردم سریع بگیرم میوه آب یه گرمه هوا نه-

 واال دمکر غلطی چه) گفتم لب زیر و شد پیاده سریع داشتم که نگه

) 

  ودب دستش بستنی هویج آب دوتا برگشت که شدم منتظر دقایقی

 :گفت و گرفت سمتم یکی دروبست شد سوار

  بیا -

 :گفتم و کردم نگاش

  ندارم میل من 
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 : گفت لبخندی با

  گرفتم من دیگه بیا -

 : گفتم و گرفتم

  ممنون -

 ور خالی لیوان کشید طول دقایقی سکوت در شدم خوردن مشغول

  دادم دستش

 مگفت که کردیم حرکت و داد دست بهم سرگیجه احساس لحظه یه

 ؟ خونه میری

  میتونی اگه-

 : گفتم و گرفتم سرگیجه بازم

  راهمه سر-

 زور هب میرفت سیاهی چشام جلوم کردم رانندگی سختی به دقایقی

 : فتمگ یاشار به کردم پارک خیابون ی گوشه کردم کنترل ماشینو

  یهویی شد چم نیست خوب حالم -

 ؟ خوبی سارا-

 آروم باشه خودم دست اینکه بدون و گذاشتم فرمون روی سرمو

  ونم.....د...نمی.. گفتم

 (یاشار)

 هبش بیهوش اینکه از قبل نیفته اتفاقی میکردم خدا خدا همش

 و شدم پیاده سریع شد همینم خوشبختانه که داره نگه رو وماشین



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  131  

 یراه و رول پشت نشستم خودم و کناری صندلی گذاشتم سارارو

 هک بودم کرده هنگ هما انبار نگاهبان با که شدم بابا ی کارخونه

 یه هک انبار ی گوشه شدم انبار داخل بردم رو سارا رسیدم انبار به

 ادد نگهبان که طنابی کمک با گذاشتمش بود پهن که قدیمی قالی

 به ودب قالی روی اونم نشستم صندلی وری بستم پاشو و دست بهم

 هم سر پشت سیگار چند شدم ومنتظر کردم روشن سیگاری پهلو

 یب که بود مهم برام پول اگه بود صورتش به نگاهم تمام کشیدم

 حرص با سیگارمو دود داشت فرق ققضیه حاال اما نمیشدم خیالش

 مداد ادامه و زدم خند پوز  منی حق تو) گفتم لب وزیر دادم بیرون

 دنیا خاطرت واسه خرابه کله که داری دیونه شوهر یه شنیدم اما

 دیر که افسوس خانوم سارا ترم خراب کله من  اما ریخته بهم رو

 مال سارا که داشتم دوست میگفت دایی امروز نیست مهم رسیدم

 نهمی ساعتی یه میکنم خودم مال رو تو نشده دیر هم حاال میشد تو

 بهش نگاهم تمام بیاد هوش به بودم منتظر آن هر گذشت طوری

 شاشوچ هنوز زدم زانو کنارش رفتم شدم بلند کرد باز پلکاشو بود

 تا دبو بهش نگاهم خیره کشید طول لحظاتی بود نکرده باز درست

 : گفتم لبخندی با بود حرکت بی آورد دست به هوشیاریشو

 ؟ خانومی کردی باز چشاتو-

 هک شد اطرافش متوجه تازه داره گیجه سر کمی یه هنوز میدونستم

 : گفت گنگی با و کرد نگام

 ؟ کجام من -

 : گفتم لبخندی با



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  132  

 ؟ باشی باید که جایی -

 میزد پا دست کرد بیداد و داد به  شروع و شد حرفم متوجه تازه

 : گفتم آروم نداشت ای فایده

  باش آروم خانمی باش آروم -

 : گفت گریه و بیداد دادو جیغ با

 ؟ اینجا آوردی منو چی واسه-

 ( سارا)

 : تگف بودم دیده که بود لبخندی ترین آور چندش که لبخندی با

  لطفا باش تر لطیف ؟یکمی چته  خانمی -

 : گفت خنده با اما شم بلند کردم سعی بیداد و داد جیغ با

  نداره هم ای فایده میشی خسته نکن تالش خودی بی -

 با و گذاشتم زانوهام روی سرمو بودم  نشسته که درحالی گریه با

 : گفتم گریه

 ؟ آوردی اینجا منو چرا داری چکارم -

 : گفت بود زده زانو کنارم

  ندارم کاریت -

 ؟ عوضی- 

 ( نداره ای فایده میدونستم چون نزدم داد اصال)

 : گفت باخنده
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  عوضیم آره منم مقصر دادم ها غریبه دست تور اینکه ؟از چرا-

 : گفتم گریه با

  دارم شوهر من میکنی چکار هست حواست خدا تورو یاشار- 

 : گفت باخنده

  میدونم -

 بخوای هرچی میگم عمو به میدم بهت بخوای هرچی برم بذار-

  بده بهت

 و آورد رد سیگارشو ورق زر جیبش تو از شد بلند زد خندی پوز

 : گفت و زد زانو کنارم درباره

 ؟ اینجا آوردم پول خاطر به رو تو من کردی فک تو خوشگله -

 : گفتم التماس با

 ؟ میخوای چی پس -

 سرفه به کرد خارج صورتم تو و زد سیگارش به عمیقی پک

 : گفت و خندید و افتادم

  میخوام تورو -

 ؟ شدی دیونه  گفتم هق هق با

  عاقلم اتفاقا نه-

 : گفتم گریه با

  چیه بازیا دیونه این پی-
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 : گفت و انداخت صورتم تو تر غلیظ سیگارشو دود دوباره

 رامب اما میدونستم خوب اینو من پولداری دختر یه کوچولو ببین -

 : گفت بهم بود زده زل که حالی در لبخندی با و نبود مهم

 ول نامزدمه گفتن بهم بچگی از که دختر یه ثروت بود مهم اگه 

 من چون شده عوض نظرم دیدمت که حاال اما نبودم قضیه کن

  پولش بدون میخوام داییمو دختر

 : گفتم گریه با

  کردم ازدواج من اما -

 : گفت و خندید

  میده طالقت ؟خب شوهرت -

  دارم دوسش من سادگیه همین به مگه بده طالقم-

  میشه چی همه بخواد دایی اگه: گفت و شد بلند

 : گفتم باگریه

 ؟ شدی تودیونه -

 له اپ با انداخت زمین روی سیگارشو ی مونده ته ایستاد شد بلند

 : گفت بلند نسبتا صدایی با و کرد

  کریم... کریم -

  قربان بله گفت و اومد دو حالت به سریع مردی

 : گفت و کرد دراز دستشو
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  بده -

 یاشار سمت و آورد در کوچیکی کلت یه کمرش برد دست مرد

 : گفت بست شلوارش بند کمر تو گرفت

  منی مال که دنیا اون نرسم بهم  اگه اینجا -

 : گفت خنده با

  بسه تیر دوتا تو واسه یکی من واسه یکی -

 : گفتم پوزنخند با

  ای دیونه تو -

 :گفت خنده با و زد چشمکی

 به وت بدم اجازه که زمانیه مال دیونگی عاقلم گفتی اشتباه دقیقا -

 وراستش بمونم نصیب بی من بشی دیگه یکی مال  سادگی همین

 تا شب اون از شدم روانی دیدمت که ای لحظه از من سارا بخوای

 دست نامزدمه میگفتن عمری یه که دایم دختر سرم به زده حاال

 خورده یه من کنم قبول و باشم خر  اینکه مگه باشه ها غریببه

 نداده من به تورو قول مگه کنم تصفیه باید دارم دایی با حسابایی

  بود

  داشته ورت خیال هههههههههههه-

  عوضیت شوهر اون نه نبودی من حق تو-

 : گفتم خند پوز با

  داری نظر دار شوهر زن یه به که تو یا عوضیه شوهرم -
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 کردم حفظ سردیمو خون و آورد در حرصم و سرداد قهقهه خندید

 :گفت و

 ....  که شوهرت یا عوضیم من -

 : گفتم آری در خرص ی خنده با

  نداشتم شوهر اقل ال -

 ؟ داشتی که نامزد اما-

  نبودی نامزدم تو نداشتم نه-

  بودم: دادزد

 یم بهم بار یه حداقل میگرفتی ازم سراغی بودی اگه نبودی نه-

 هواس من که کرده پیله بود مامانت این نگفتی ای اشاره گفتی

 بلق ندارم دوست بودم گفته بهش بار هزار اینکه با تومیخواست

 چی ادعای اومدی سال همه این بعد چیه دردت حاال... طاها از

  داری

  میخوام خودتو اودم که حاال-

 : گفتم خند پوز با

 بد اینجا آوردی منو که میگذره چی فکرت تو یاشار اومدی دیر-

 به منو طاها کردی فک بخت بد ذاره نمی زندت طاها بخت

 ؟ تومیده

  میده دیگه یکی یه دودستی زنشو عاقلی آدم کدوم آخه

 : دادم ادامه ادامه خنده وبا
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 بهش چپ نگاه یکی ندارن دوست باشه که دخترش دوست مردم -

  خودت مال بفرما بگه انتظاری نکنه زنشم من احمق ده بندازه

 می پا از تو مرگ مطمئنم بگذره جونت از که تونه نمی اما نه- 

  ندازتش

 : گفت و زد زل چشام تو کنارم زد زانو

  نمیشی اونم مال نشی من مال اگه -

 : گفتم و کردم تر لب

 ؟ نمیکنی کارو این تو -

  ندارم هیچی یعنی ندارم تورو وقتی چون میکنم کارو این-

 ترکت حاال و بودیم هم عاشق انگار میزنی حرف جوری یه-

  کردم

 ؟ بودی که نامزدم اما درست-

 : گفتم خند پوز با

 نکردی نگاه هم رو سرت پشت رفتی ساله ده تو ؟احمق نامزدت -

  دیدی منو روزه سه همش نامزدتم میگی رویی چه با

  دادم دست از رو چی که شدم متوجه  چون داشته ورم هوا آره-

  آشغالی باز هوس یه تو-

 این نمیشینه   دلم به دختری هیچ اما سالمه01 کردی اشتباه نه-

 واسه اینقدر من نیست جذاب من واسه دختری هر باشه یادت
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 دلم به دختری هیچ هم شب یه واسه حتی که قائلم ارزش خودم

  نمیشینه

  آشغال کثافت-

 : زدم داد که میرفت داشت

  کن باز دستمو بیا میری کجا -

 هک بکنم تونستم نمی کاری هیچ گذاشتم زانوهام روی سرمو رفت

 ... برد خوابم که کشید طول چقد دونم نمی

 (طاها)

 شدم بلند ناهارمیخوردم داشتم بود سه کردم ساعت به نگاهی

 وقتی شد قرار)  گفتم لب زیر و بود میز روی که برداشتم گوشیو

 امیپی نه کردم گوشی به نگاهی(شد چی پس بزنه زنگ بهم رسید

 رو سارا ی وشماره مبل روی نشستم برگشتم خورده زنگ نه

 گفتم لب وزیر کشیدم پوفی گرفتم دوباره نداد جواب اما و گرفتم

 دادم پیام نمیده  جواب و میزنم زنگ باره اولین این عجیبه)

 ونه کردم ارسال پیامو(؟ گلم نمیدی جواب چرا کجایی عزیزم)

 ( منتظرتم عشقم) دادم پیام دوباره شد خونده  نه شد باز

 شد عصر خوردم ناهارمو ی بقیه و میز روی گذاشتم رو گوشی

 شمارشو دوباره میشدم نگران داشتم زد زنگ نه داد پیامی نه

 ادمد پیام میشدم نگران داشتم واقعا نداد جوابی    بازم اما گرفتم

 (؟ نمیدی؟کجایی جواب چرا نذاری منتظرم گلم)
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 یکنیم نگرانم داری)  دادم پیام باز ایستادم میزکارم پشت شدم بلند

 (لطفا بده جواب

  جونم به افتاد دلشوره رفت نمی کار به دلم و دست

 (یاشار)

 : گفتم و رفتم سارا سمت دست به گوشی

  زد زنگ اینقد کشت خودشو شوهرت خانم عروس -

 فقط بودن اشک خیس چشاش و برداشت زانوش روی از سرشو

 : گفتم و زد خند پوز یه

  گوشیت رمز -

 ؟ چه تو به-

 : زدم داد

  گوشیت رمز -

 : گفت زانوشو روی گذاشت سرشو

  آشغالی یه تو -

  لجن هم تو آشغالم من آره-

  میاد بدم ازت عوضی-

 : گفتم عصبانیت با

  رمزگوشی -

 :گفت عصبانیت با
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  چیزی همه بی کثافت توی -

   نیست که خودت اسم گفتم خنده با

 خنده با و شد باز گوشی میکردم تایپ رو طاها اسم که حالی ودر

 : گفتم

  میذاری شوهرتو اسم میزدم حدس باید-

 : گفتم شد باز که گوشی

  داده پیام کلی -

 : گفتم و رو گوشی کردم خاموش

  میکنه دق نگرانی االن برات داده پیام کلی عشقت -

 : گفت گریه با

  میشه نگرانم هم عمو برم بذار -

 : گفتم خنده با

 داده پیام صدتا شده دیونه شوهرت فعال عزیزم نه ؟ عموت -

  میشه ولز جلز نگرانی از االن داره گناه نازی آخییی

 : دادم ادامه فرانسوی با

  پیشش بری منتظره االن عشقت -

 : گفت گریه با و کرد نگام

  حیونی تویه -

  تفکر با م متمدن و دوپا حیون یه دونم می-
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 گوشی و میخوردم حرص داشتم درواقع اما  دلم ته از زدم قهقه

  رفتم و میز روی انداختم رو

 (طاها)

 ور هستی ی شماره که کنم چکار دونستم نمی نداشتم قرار و آروم

  داد جواب بوق چند از بعد گرفتم

  هستی سالم الو-

  ؟ خوبین طاها آقا  الوسالم-

  خوبه مامان جان هستی ممنون-

 ؟ خوبین شما ممنون مرسی- 

 ؟ جان هستی.... جان هستی مرسی-

  طاها آقا بله-

 بگی بهش کنی لطف میشه خاموشه میگرم رو سارا ی شماره-

  بزنه زنگ بهم منتظرشم

  نیست خونه سارا-

 : گفتم زیادی تعجب با

 ؟ نیست خونه -

 شرکته که کردیم فکر ما نیومده اصال امروز نیست خونه آره-

  نیست اونجا مگه شما پیش

 : گفتم میکردم دق داشتم
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  خونه میاد گفت کرد ترک شرکتو ظهر -

  نیومده-

 : گفتم و کشیدم پوفی

  باشه بابات پیش شاید خاموشه هم گوشیش رفته کجا -

 بوق چند از بعد گرفتم رو شمس ی شماره کردم قطع وسریع

  داد جواب

  شمس جناب الو-

  طاها بله-

  نباشین خسته سالم- 

  شد تموم کارت شد چی طاها ممنون-

  گرفتارشم هنوز نه-

  کن تمومش امشب طاها نکن دست دست-

  پیشتونه سارا شمس جناب(  گفتم مکثی بعد) میکنم سعی-

  رفت کردو خداحافظی داد بهم رو ها برگه اومد که ظهر سارا؟نه-

  خونه میرم گفت

  اصال نیومده میگن زدم زنگ خونه خاموشه میزنم زنگش-

 : گفت نگرانی با

  نرفته خونه شده چی -

   نده جواب و کنه خاموش نداشت سابقه آخه نگرانشم-
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 ؟ باشه رفته ؟کجاممکنه چی یعنی-

 ممیزن زنگ خبرم بی ازش ساعته چند نگرانی از میکنم دق دارم-

  نمیده جواب

 ؟ جایی رفته شاید-

  میگفت بهم میرفت هرجا-

  طاها انیجا بیا-

  شد نگران اینکه مث

  رفتم شمس واحد سمت دست به گوشی سریع خیلی

 رسوندم خودمو عجله با و هراسون که میکشت منو داشت دلشوره

 شمس شدم داخل سریع و زدم در بزنم حرف منشی با اینکه بدون

 : گفت و بلند

  خاموشه خودش میزنم زنگ نیومده گفت شکوه زدم زنگ -

 : گفتم   کردم دق نداشتم قرار و آروم

  رهب جایی نداشت امکان خبر ؟بی یعنی رفته کجا ؟ کنم چکار -

 : گفت و انداخت میز روی رو گوشی شمس

  میشه پیداش  تاشب باشه جا هر -

  نیست خودم دست کنم چکار نیست راحت خیالم-

 :گفت و زد لبخندی
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 روخب گذاشته قرار دوستاش با جایی رفته شاید نباش نگران -

  بگه عقدشو

  حتما میگفت بهم نگه بهم نداشت امکان-

  نشستم مبل روی

  نکرده فرصت بگه نتونسته نشد شاید- 

 : گفت و نشست من روی روبه

  نداری دانشگاهشو دوستای از کدوم هیچ ی شماره -

 : وگفتم بردم موهام به دستی کالفه

  شد نمی صمیمی کسی با خیلی سارا اما ندارم نه -

 خواستن ازش دوستاش شاید بعیدنیست هیچی رفته شاید حاال-

  برن

 ( سپردمش تو به خدا میکنم دق دارم)گفتم لب زیر

*********** 

 قبلش بودم پرکنده مرغ  عین من اومد اتاقم به سمت بود9 ساعت

 : دیدگفت تامنو بود خاموش باز اما میگرفتم شمارشو مدام

  نیست ازش خبری هم ؟خونه نشد ازش خبری-

  میشم دیونه دارم شمس نگرانم-

 : گفت میشد خارج اتاق از که درحالی

   بکنیم میتونیم چکار ببینم بریم-
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  بیرون زدم شرکت از دست به موبایل و برداشتم سویچو

 ؟ بریم کجا شمس– من

 خترد این آخه بریزیم سرمون تو خاکی چه ببینم فعال خونه بریم-

  مدت همه این اونم رفت نمی جایی خبر بی

  ندارم هم دوستاشو ی شماره-

  باشه چیزی ی شماره اتاقش تو شاید خونه بریم-

 ااونج باشه رفته شاید و گرفتم مادرمو ی شماره که بودم درمونده

 : گفتم شمس وروبه کرد قطع سریع که

 آخخخ  نشه دلواپس و نشه ناراحت که بگم بهش چطوری حاال -

   کنم چکار خدایا

 دادم به خدایا) گفتم لب زیر میزد موج چشاش تو نگرانی شمس

 (؟ بریده امونو دلهره میمیرم دلشوره از دارم برس

 بهت باشه اونجا بپرس حالشو نگو هیچی مادرتو شماره بگیر-

 ؟ دیگه میگه

  داد جواب بوق چند از بعد گرفتم مادررو شماره

  سالم..  مامان الو-

 کردم سعی میکرد بیداد صدام تو دلواپسی میچرخیدم خودم دور

 : گفت مامان که باشم آروم

 ؟ پسرم خوبی -

 خوبه؟ بابا خوبی خودت مامان خوبم-
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 پسرم داره را دل به دل داد ادامه خنده با ومامان پسرم خوبیم-

 بود خیرت ذکر

 ؟ میکردین چطور؟غیبتم-

 : گفت خنده با

 میای مببینی ما بیاری رو فیلم بود قرار میگفت بابات پسرم نه -

 ؟ دیگه

 : گفتم و زد ذهنم به ای جرقه یهو

 ؟ نیومد بیاره سارا شد قرار -

 ؟ سارا-

  اونجا میاد کنه فرصت اگه گفت آره-

  اینجا نیومده پسرم نه-

  هتونب میزنه زنگ بیاد بخواد گفت البته بیاد نکرده وقت پی عه-

 ؟ میای امشب نیومد پسرم نه-

 : گفتم و افتاد جونم به دلواپسی باز

  رسم نمی امشب مامان نه -

 :گفت که بود ناراحت صداش

 ؟ شلوغه خیلی سرت -

 به نشد اما داشتم دوست مامان میخوام عذر متاسفم مامان آره -

  بابا جان
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  بیا فردا نیست مهم  نگرانی اینقده چرا پسرم باشه-

  مامان نداری کاری  حتما مامان باشه-

  عزیزم نه-

  برسون سالم هم بابا به مامان دارم دوست-

  الهی برم قربونت  عزیزم باشه-

  مامان خدانکنه-

  برسون سالم زنت به-

 میرسونم بزرگیت مامان چشم-

 .....کردم قطع سریع

 (سارا)

 اگریهب که نبود انبار تو کریم جز هیشکی کردم گریه رو شب کل

 : گفتم کریم به رو

  کن کمکم خدا تورو -

  المث بود سرگرم تلویزیون به بود زده زل نداد محلم اصال کریم

 کن روشن اونجاست گوشیم کریم روخدا تو کردم التماس هرچی

  میگردن دنبالم شوهرم عموم االن

  میدم قول میدم بهت برابر22 من داده بهت چقد یاشار کریم

 : گفت و خندید کریم

 ؟ میکشی رخم به پولتو پولداری بچه-
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 : گفتم گریه با

 چهب جون کنم می التماست کن کمکم خدا رو تو کریم ا خد تورو -

  هات

  فکتو ببند میزنی حرف چقد-

  نداری ایمان  دینو تو مگه-

  میزنی زر خیلی فکتو ببند هم حاال ندارم کوچولو دختر نه-

 میده بهت بخوای چی هر عموم میدم بهتم بخوای هرچی کریم-

  کن کمم میده بهت اونم پولداره شوهرم

-...................... 

 و ننمیک پیدام باش مطمئن میشی گرفتار هم تو زود دیربا کریم -

  برسی نوایی و نون یه به اقل ال کن کمکم میشی بدبخت تو

 روهم چشم صبح تا صبح نزدیکای بود دیروقت..................

 دیشب کل بود من نگهبان مثال میزد چرت مدام کریم نذاشتم

 از هرچیم داشتم بدی ی سرگیجه بودم نخورده هیچی دیروزش

 تگیخس فرط از بود صب نزدیکی نداشت فایده کردم التماس قبل

 ؟ برد خوابم که بود

 (طاها)

 ساعت05 باید گفتن دادیم شدنشو گم خبر کالنتری رفتیم امروز

 وکل و بودم بیدار دیشبو کل بود بریده امونمو دلشوره بگذره

 همه داد دستور افرادش به هم شمس گشتیم تونستیم بیمارستاناروتا

 رفته انگار بود قطره یه اما روگشتن رسید ذهنمون به که رو جا
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 منو داشت دلشوره نداشتم وقرار آروم هوا رفته شده دود زمین تو

 مداشت برسه دادم به خدا نبود که نبود عروسکم امانبود میکشت

  کن کمکم خدا ؟آخه چی یعنی میشدم دیونه

 مه شمس  بودم عصبی و کالفه مبل روی بودم نشسته بود عصر

  ننک چک و  موبایل گفت افرادش ار یکی به میکشید سیگار مدام

 .... برید زد وداد بشه پیدا باید امشب

 : گفتم و بودم گرفته صورتمو دستام دوتا با

  برس دادم به خدا -

 :گفت و زد پک سیگارش به حرص با شمس

  باشه شده بد حالش اونجاباشه شاید رفتی آپارتمانت -

 ؟ کرده تصادف نکنه نبود هم اونجا نبود رفتم صب-

  باشیم نرفته که نمونده بیمارستانی-

 : گفت بغض با که بود نشسته مبل روی هم شکوه

  اما بود شما مامان پیش خبر بی رفت که دفه اون-

  ینا بود کرده قهر دفه اون گفت و پرید حرفش میون دفه یه شمس

  افتاده اتفاقی شک بی رفته کجا خبر بی نکرده قهر که دفه

 نبود دل تو دل شدم بلند که ریخت هری دلم آخرش حرف با

 گفتم که چرخیدم خودم دور و بردم موهام به دست نداشتم آرامش

: 

  کن کمکم خودت خدایا خبرم بی ازش دوروزه -
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 : گفت شدیدی بغض با شکوه

  انشاال میشه پیدا باشید آروم -

  ندارم طاقتشو من براش بیفته اتفاقی شده طوریش اگه-

 رفتگ سمت یکی کرد روشن سیگار دوتا شمس  نشستم مبل روی

 : گفت و

  خدا امید به نیست چیزی  باش مسلط خودت به -

 : گفتم و گرفتم سیگارو

 رفته زمین تو انگار شده آ ب نیست دوروزه -

   میکرد خفم داشت بغض  

 و تمبس چشم که خوردم فرو رو بغضم و زدم لعنتی سیگار به پک

 و مداد بیرون سیگارو دود حرص با بست حلقه چشم تو اشکم یهو

 : گفتم

  نمیارم دوم میمیرم سارا بدون -

 پک ودورباه کردم ک پا شصت انگشت با چشممو ی گوشه

 : وگفت  شد بلند شکوه زدم سیگار به عمیقی

  بخورین چیزی یه پاشین نخوردین ناهار امروز-

 : گفت و داد تکیه مبل به که شمس

  من عزیز ندارم دماغ دلو نگو هیچی ندارم میل -

 : گفت شکوه من روبه
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  مهندس ندارین میل هم شما-

 ضیبغ و تکوندم کردم خالی سیگاری زیر تو سیگارمو خاکستر

 خش صدای با و دادم قورت زحمت به رو میکرد خفم داشت که

 : گفتم دارم

  تونم نمی نمیره پایین گلوم از چیزی-

 :گفت میرفت که ها پله سمت شکوه

   افتین می پا از نمیشه که طوری این -

  شمس نه زدم حرفی من نه

 هبد بهم صبری یه خدا کنم صب چطوری امشبو) گفتم لب زیر

 (   دادم تکیه مبل به سرمو  خدا

 (سارا)

 کردن گریه نای دیگه کردم گریه اینقد میکرد درد خیلی سرم

 وزهر از ساعتی چه دونستم نمی هم انبار تاریکی خاطر به نداشتم

 که پام دست بود نداده غذاهم و آ ب ذره یه ه هم کریم مدت این تو

  میکردن درد جوری بد بود بسته مدت این

 : گفتم کریم روبه

  بخوای هرچی میکنم التماست کن روشن موبایلو اون بچت جون -

 میدم بهت

 وزامر دیدیم رو یاشار نحس ی قیافه و شد باز انبار در دفه یه که

  بودمش ندیده که بود ساعت چند واقع در  بودمش ندیده اصال
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 : گفت چندشی لبخند با

  شده گم عروس به به -

  میاد بدم ازت کثافت-

 رو و زیر رو تهران کل ات دلباخته شوهر اون و جون عمو-

   شده گم عروس از نیست اماخبری کردن

 : گفت و داد سر ای وقهقه

  زنش دنبال طاها و عزیزشه ی زاده برادر دنبال عمو -

 داد ادامه خنده با

  بودم عمارت امروز  میشه دیونه داره شوهرت-

 : داد ادامه مکثی بعد

 مه عموت گرفتن ازش رو دنیا انگار شوهرت البته رفتم درو از-

  میزنه بال بال پرکنده مرغ عین

 : گفت و بهم زد زل

 همون کنن جلزولز آتیش روی اسفند عین دوتاشون حقشونه -

  بشم روانی من شدن باعث که طور

 : گفتم گریه با و پایین انداختم سرمو

  بیزارم ازت میاد بدم ازت-

 : گفت میزد موج صداش تو که ی خنده با
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 ازدواج بعد عشق به من عسلی چشم عروسک نداره اشکال -

  دارم ایمان

  وارم امید... الهی نبینی رو خوشبختی رنگ وقت هیچ-

 : گفت خنده با

  میکنی نفرین خودتو داری میگی طوری این چرا عزیزم -

  بیزارم ازت عوضی زدم داد

  و میشه بد حالت گلم نزن داد-

 پاک شلوارم با زانو با دماغمو بود ساکت ز هنو میکردم گریه

 : گفتم و کردم

  کنه نمی ولت طاها یاشار میدی پس کثیفتو کار این تقاص -

 تو که نفرتی تمام با گرفت چونمو آورد دست زد زانو مقابلم

 : گفتم بود وجودم

  بکش دستتو  نزن دست بهم -

 لبخند با و برداشت سرو که بود گرفته محکم جور بد چونمو 

 : گفت چندشی

  باشی عصبی دهنو بد اینقده نمیاد بهت-

  متعفن آشغال یه آوری رقت و چندش خیلی تو-

 : گفت و گرفت چونو تر محکم

   دلفریبی دختر یه وخواستی جذاب زیبا تو اما -
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   صورتش تو انداختم تف وجودم تمام با دفه یه

 : گفتم حررص با و داد بیرون نفسشو بست چشم

  میاد بدم ازت - 

 خوردم شدت به کمر با داد هلم محکم رو بود دستش که چونم

  زدم جیغ که پیچید کمرم تو  بدی در زمین

  دایی میزنم زنگ فردا میمونم منتظر امشب-

 : گفت میرفت که حالی در

 خوام می تور خودتو من بیاره در من عقد به باید تورو دایی -

 کوچولو خانوم

 وتور عمو لعنتی گفتم گریه  با که شد بیشتر هقم هق صدای

  کثافت میکشه

 محال کردم دق کجایی طاها) گفتم آروم که شنیدم اشو قهقه صدای

 (؟ کجایی طاها کن کمکم بده

 مردممی داشتم تشنگی و گشنگی ازشدت گذشت باز چقد نمیدونم

 : گفتم کریم روبه میرفت سیاهی مدام چشام

 پیدام عموم بخدا کریم مادرت جون بچت جون میکنم التماس -

 و ولا بدی گوش حرفام به نفعته به  کریم میشی بخت بد میکنه

  اونی دست هم تو چی که آخر

 : گفت و کرد نگام 

   میزنی زر داری بازم -



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  155  

 زبندا کار به عقلتو اون خورده یه آخه عقلی بی انقده چرا کریم-

 پدرت و مادر چی بچت و زن زندان بیفتی بعدش داری دوست

 شوهرم باش مطمئن میدم بهت بخوای هرچی کنی کمکم اگه چی

  کنی کمکم فقط میرسم دادت به خودم  میکنه شکایت ازت

 : گفت ایستادو کنارم اومد 

 : میگی راست -

 : گفتم و شدم خوشحال

 رینمی زندان طوری این اقل حد نفعته به کریم میگم راست بخدا -

  میرسی هم پولی یه به

  میدی بهم بخوام هرچی-

  کریم بخوای هرچی بخوای چی هر-

 ؟ آخه چطوری اعتماد میتونم بهت چطوری-

  مردونه قول باش مطمئن میدم قول بهت-

 بزرگ سختی تو دارن هام بچه میخوام کوچیک خونه یه من-

  نباش آسایش تو آقام و ننه تا شهر پایین همون تو خونه یه میشن

  میدم قول کریم میدم قول برات میخرم خونه-

 : گفتم بود ایستاده

 ؟ برنگرده تا باش زود کریم بیار رو گوشی -

 : گفتم و برداشت رو گوشی رفت میز سمت

  باش زود کریم باش زود کن روشن -
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 : گفت و کرد گوشی به نگاهی

 ؟ چطوری-

  بغلش بده فشار رو دکمه اون-

 ؟ خب گفت و زد زانو کنارم باش زود گفتم و کرد روشن کریم

  بازکن-

  سخته اخه چطوری-

 : گفت و کرد نگاهم

  آخه نداره دکمه هیچی -

  فشاربده اینو- 

   حاال بنویس داد انجام

  بنویس صفه رو انگشت با

 : گفت و کرد شروع کریم

 ت باکدوم-

  باش زد دار دسته ط با-

 : گفتم و کرد باز رو گوشی کریم 

  کن پیدا طاهارو اسم سریع 

  خارجکیه همش که این کجا از-

  صفه رو بکش-

 : انگشت با کشید
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  طوری این -

  کن لمس همینه  آفرین بگیر درسته آره-

 مگری داد جواب طاها زنگ اولین با گوشم کنار گذاشت رو گوشی

 : گفتم گریه با خود  به خود گرفت

  کن کمکم طاها -

 : خیلی داشت بغض بود دلهره پره صداش

  کجایی م.... عزیز... م...یز...عز  -

 : گفتم گریه با

 بده حالم طاها کن کمکم بیا -

 هم کم نبود طاها از بدتر... ؟ کجاست شده چی بود عمو صدای)

 ( نبود

   الهی بشم فدات  میکنی گریه چرا عزیزم تو کجایی-طاها

 ( کرد داغونم صداش)

 :گفتم هق هق با

   بسته پامو و دست بیا بیا طاها یاشار -

 ؟ کجایی بگو عزیزم بزن حرف اروم نکن گریه باش آروم-

  بود عمو صدای

 ؟ شده چی  کجاست بپرس-
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  کن کمکم(  گفتم هق هق با) انبار آورده منو طاها یاشار– من

  کجاست نمیدونم طاها

 : بود فریاد صداش

  یاشار میکشمت عوضی -

 ؟ کجاست بپرس– عمو

 ؟ کجاست دونی نمی عزیزم سارا-

 : گفتم هق هق با

  بودم بیهوش طاها دونم نمی -

 دستم از رو گوشی هراسون کریم که شنیدم پا صدای دفه یه که

 گذاشت رو گوشی سریع و افتادم هق هق کردبه خاموش و قاپید

   میز روی

 طاها) گفتم آروم افتادن هق هق به هام زانو رو گذشتم سرمو

 (؟ کجایی

 : گفت خنده با اومد جلو یاشار

  مگل کن تحمل دایی میزنم زنگ خانمی تمومه هات گریه فردا تا -

 : گفتم گریه با کردم نگاش برداشتم سرمو

 ناخنت یه نمیذارم بمیرم خوای می جونم از چی کثافت شو خفه -

  برسه بهم

 وت نخوردی چیزیم باال میره فشارت نکن عصبی خودتو گلم نه-

  باش آروم یکم روز دوسه این
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 : گفت کریم روبه

  نباشه تنش خانمی بده بهش آ ب یکم-

 : گفت و انداخت میز روی بود دستش که بیسکویت بسته ویه

  نره حال از بده بهش کریم -

 : دادزدم 

  درک به برو آشغالی تو متنفرم ازت حیون عوضی -

 : گفت لبخندش همون با

  خانمی میریم هم با رم می هرجا -

 هک بود تشنم اینقد  گرفت دهنم جلوی رو آب بطری اومد کریم 

  میشدم ک هال داشتم تشنگی فرط از خوردم آب

 (طاها)

 : گفتم عصبانیت با و انداختم داشبورد روی گوشی

  دزدیدتش یاشار -

 : گفت نیت عصبا با میخورد خونشو خون هم شمس

  مریم ی خونه برو -

 ؟ کجا-

  خیابون-

 : گفت شمس که چرخوندم رو ماشینو عصبانیت با چنان

  میرسیم تر آروم -
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 : گفتم عصبانیت با

  میکشمش باشه زده دستش -

 : گفت میزد نفس نفس شمس

  شه کم سرش از مویی تار یه یاشار ذارم نمی زندت -

 و داد تذکر بهم بار چند که کردم می رانندگی سرعت با چنان

 : گفت

  میرسیم بهش تر آروم بدی کشتنمون به میخوای -

 : گفت وبعد

  میکنم خفت خودم دستای با یاشار-

 ودر در زنگ و شد پیاده سریع شمس بودیم مریم ویالیی در پشت

 : گفت فریاد با و زد

   لعنتی کن باز -

 شتمیدا بر قدم تند تند شمس  شدیم داخل شد باز در شدم پیاده منم

 با مریم اومدن سراسمیه همسرش و مریم که بود  ها پله روی

 : گفت  نگرانی

 ؟ میکشی اربده چرا خبرته چ محمود چته -

 : گفت فریاد با بود ایستاده ها پله پای شمس

  کثافتت و آشغال پسر کواون-

 ؟ هست حواست میگی چی نیت عصبا با مریم
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 : گفت فریاد با

  و قبرستونیه کدوم یاشار -

 : گفت آروم جهان

   نیست خونه -

  ذارم نمی زنده رو یاشار شه کم سارا سر مواز تار یه– شمس

  

 : گفت پته تته با مریم

 میگی؟ چی شده چی- 

 : گفتم عصبانیت با

 ؟ دزدیده زنمو- 

 : گفت تعجب با جهان

 چیییییییییی؟ -

 : گفت دلهره با مریم

 ؟ این میگه چی محمود -

 : گفت عصبانیت با شمس

 آدرسشو انبار برده رو سارا آشغالت  پسر...  طاها نه این -

  میخوام

 : گفت سریع جهان

   نداره امکان -
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 : دادزد شمس

 ... کافیه ذارم نمی زندش مریم -

 : گفت و پرید حرفش میون مریم

  شده چی ببینم باش آروم -

 : گفت بیشتری نیت عصبا با شمس

  باشم آروم چطوری شده ناپدید سارا روزه سه ؟ باشم آروم-

  افتاده واسش اتفاقی شاید کاریاشاره معلوم کجا از– جهان-

  ؟ گشتین بیمارستانارو– مریم

 :زدم داد

 انبار؟ آدرس  -

 : گفت عصبانیت با شمس

  هخودش پای خونش وگرنه باشه نیفتاده براش اتفاقی کن دعا -

 .....باغ..... کیلوتری02.... به نرسیده انبار-جهان

 : گفت سریع هم مریم

   بریم بپوش جهان -

************* 

 (طاها)

 و مریم انبار رسیدیم نشد باروم هم خودم رانندگی جوری چنان

  اومدن هم ما سر پشت هم شوهرش
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 دوید در  سمت مریم  ما سر پشت اوناهم شدیم پیاده ماشین از

  سرش پشت جهان

  باشه اینجا کنه خدا– شمس

 :گفت مریم

  که نیست ای دیگه جای اینجا از غیر انبار 

 که در به سرشون پشت ماهم رفتن بزرگ آهنی در سمت جهان

 : گفتم داد با و زدم در به لگد با رسیدم

  عوضی در کن باز-

 .. نکنه تر آروم– مریم

 : گفتم و پریدم حرفش میون

  خانوم باشه دروغ کن دعا -

 و مشت با امون بی که دقیقه چند از بعد زدم بار چند در به دوباره

  جون یه شد باز در کنه آرومم کرد سعی شمس میزدم در به لگد

 شدم داخل و دادم هلش نداشتم بهش توجهی اصال بود در جلوی

 : گفت عصبی مرد که

 ؟ خبرته چه  ی ی ی هوی -

 : گفت عصبی اومد سرم پشت هم شمس

  کجاست سارا -

 بی وجودم کل نداشتم قرار و آروم و انداختم اطرافم به نگاهی

 : گفتم که بد تاب
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 ؟ کجاست یعنی -

   انبار ته-( کریم) جوون

 پشت هم جهان و مریم شمس و من و دوییدم انبار ته سمت

  سرموون

 فجرمن عصبانیت از داشتم شدم متوقف دفه یه که میدویدم  داشتم

 : گفت و بود گرفته من سمت اسلحه یاشار میشدم

  میکنم حرومت تیر یه بیای جلو -

 بود افتاده پهلو به بود بسته پاشو و دست که سارا به رفت نگاهم

 جوری این میدشم دیونه داشتم بود بسته هم دهنش و زمین رو

 حرف کرد سعی خیسش چشای اون با کرد نگام التماس با دیدمش

  بزنه

 : گفت بود رسیده بهم هم شمس

  رو اسلحه بنداز -

  و خندید

 : گفت گریه با مریم بودن هم جهان و مریم

 ؟ شدی دیونه میکنی چکار یاشار

 : گفت و بود گرفته من سمت رو اسلحه

  عاقلم هم خیلی نه -

 : گفت عصبانیت با شمس

  پسر رو اسلحه اون بنداز-
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 کنه عوض بود من سمت که نگاهشو و اسلحه جهت اینکه بدون

 : گفت

 ؟ منه مال سارا نگفتی مگه دایی -

 : گفت و زد پوزخندی شمس

 ؟ اومده یادت حاال -

  بودی داده من به قولشو شما اما– یاشار

 اگه یاشار نخواستی تو مامانت به بودم نداده تو به نه– شمس

 اگه نبود هم برات نکردی اشاره هم بار یه تو گفتی می میخواستی

 داشتین برگشت قصد اصال رفتی که اونجا نمیشدی خیال بی بودی

  وارنگ رنگا دخترای از بود پر برت دورو

  برگشتم حاال اما– یاشار

  داره شوهر دیگه سارا جون پسر اومدی دیر– شمس

  کرده ازدواج دیگه سارا نکن دیونگی پسرم– جهان

  رو اسلحه بنداز نکن دیونگی مامان یاشار– گفت مریم

 تگف و  داد تکون جلوم رو اسلحه یاشار که مدت تمام بودم ساکت

: 

  میخوام رو سارا نیست حالیم حرفت این من 

 : گفت سرد خون شمس 

 تو نبود کسی که موقع اون نزن زیاد زر ایستاده شوهرش -

  زدین خواستنش از حرفی میخوای خودشو که نگفتی سارا زندگی
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 : گفت مریم

 لاو از سارا باش منطقی یکمی رو اسلحه بنداز روخدا تو یاشار -

  گفت خودم به بار صد خواست نمی رو تو هم

  زد داد یاشار

  میخوامش من-

 یاشار سمت و آورد در اسلحشو کمرش برد دست شمس دفه یه که

 : گفت و گرفت

  اسلحتو بنداز -

 : گفت التماس و گریه با زد جیغ مریم

  خدا رو تو محمود -

 : گفت سرد خون شمس

  میزنم مریم -

 : گفت زاری و گریه و التماس با مریم

   دارم پسرو یه همین خدامن رو تو محمود -

 میداد تکون یاشار سمت اسلحشو که حالی در سرد خون هم شمس

 : گفت

 ددا ادامه داد با) که  میدونی مریم بیشترندارم زاده برادر یه منم -

   براش میمیرم(

 : گفت آروم جهان
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  لطفا باشین سرد خون خان محمود -

 : گفت و حرص با خندید یاشار

  آوردی جوش اینقده  دخترته انگار -

 : گفت و گرفت سارا سمت رو واسلحه

 ؟ آره ؟ داری دوسش -

 : زد داد شمس

  رو بازی اسباب اون بنداز  شدی دیونه -

 : گفت چندشی ی خنده با

   مهمه برات ایندقه چرا -

 : زد داد شمس

   میزنم مریم -

 : گفت میکرد گریه مدت تمام که مریم

 ... خدا رو تو محمود-

 : زد داد عصبی شمس

  میکنم خالصت تیر یه بیفته تنش رو خال یه -

 فسن نفس شمس که میکرد تقال میزد پا و دست بود سارا به نگاهم

 : زد داد عصبانیت با رفت جلو به قدمی میزد

  بنداز -

  میزنم نیا جلو زد داد یاشار
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 مگفت سرد خون اومد نمی بر دستم از کاری هیچ نداشتم قدار آروم

: 

   بزن منو اول -

 ردمیک سعی اشک پر چشاش بیشتر افتاد زدن پا و دست به سارا

  بزنه حرف

  زنمت می سارا جون ربه یاشا – شمس

 : گفت و بود گرفته سارا سمت رو اسلحه هنوز یاشار

 ... که میکنم شک -

 ساقطت زندگی از که نکن کاری یاشار نکن خریت زد داد شمس

   خوردنه آب مث برام دونی می تو کنم

  میکنم خالص دوتامونو– یاشار

 با میرفت جلو بود افتاده زانو روی که حالی در گریه با مریم

 « گفت التماس

 هدار شوهر دختره این  نابودمیکنی زنددگیتو داری پسرم نکن 

  نکن خریت

  زنم می... زنم می مامان نیا جلو– یاشار

 حواسش وتمام  بود  گرفته من سمت رو اسلحه که درحالی زد داد

  بود مادرش به

 و شدست زیر زدم محکم لگد با و رفتم جلو سریع حرکت یه با که

 پر رو انبار کل آخش صدای و شد پرت و افتاد دستش از اسحله
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 درد با افتاد زمین روی برداشت رو اسلحه سریع جهان بود کرده

 : گفت باگریه کنه آرومش التماس  و  گریه با  مریم شدیدی

  مردمه مال دختر این...  نکن یاشار -

 گریه داشت دویدم سارا سمت بست کمر به اسلحشو هم شمس

 ریهگ با شد بلند گریش صدای که کرد باز دهنشو سریع میکرد

 : گفت

  طاها بودی کجا -

  و کردم پاک اشکاشو تند تند

 ... پیشتم باش آورم عزیزم... عزیزم-

 پاک اشکاشو شصت انگشت با و صورتش دوطرف دستام دوتا

 : گفتم بود صدام ته بغض میکردم

  بشم فدات پیشتم برم قربونت الهی-

  میترسم طاها ترسم می-

  نیست چیزی گلم باش آروم-

 کرد شروع اومد سریع هم شمس نبود اطرافم به حواسم دیگه

 که لحنی با و کرد بغلش شمس کردم باز پاهاشو کرد باز دستاشو

  شد تموم عزیزم– نگرانی و مهربونی از میزد موج

  میترسم نیست خوب حالم عمو-

 : گفت و گذاشت سارا پیشونی روی ای سه*و*ب شمس

  برسونه آسیبی بهت کسی نمیذارم دیگه- 
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 : گفت من به رو

  کردم گریه خیلی -

 : گفتم و کردم نوازش کمرشو

  الهی اشکات فدای-

 : گفتم آروم که ریخت اشک آروم فقط

  ؟ نزده دست بهت -

 : گفت باگریه

  نه -

  عشقم خوبی گفتم و کردم تر لب

 :گفت و بشه بلند کرد سعی

  خوبم -

 بود مادرش آغوش تو که حالی در زد فریاد یاشار یهو و شد بلند

  منه مال سارا گفت

 : گفت گریه با مریم

  نبود تو مال هم اول از سارا باش آروم -

 : گفت مادرش روبه یاشار

 ... جذابه  قد این سارا بودی نگفته مامان-

 : گفت باگریه مریم
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 ستنی مهم برام گفتی می ببین بیا شده خانم شده جذاب نگفتم- 

  میگم جوری این پولداره چون

 : گفت بود ایستاده کنارم که سارا سمت نگاهش یاشار

  نگفتی شده ماه تیکه یه نگفتی -

 دپوزخن با و کردم هدایتش پشتم به که بود سارا کمر دور دستم

 : گفتم

  باز هوس آشغال -

 :گفت و بود ایستاده مدت تمام که جهان به رو شمس

 کنم نمی شکایت شکرکن خداتو برو -

 : داد ادامه مریم روبه

  کن شکر خداتو مریم -

 : گفتم و زدم خندی پوز منم که کرد نگام فقط سارا

 گهن مادرتو اشکای حرمت کنم نمی شکایت غیرتم بی نکن فک -

  داشتم

 : گفت گریه با مریم

 ؟ کردی چکار یاشار -

  گفتم  بود کمرسارا پشت دستم هنوز

 به ساده میریزم بهم رو زمان و زمن سارا موی تار خاطریه به-

 ونمید زندگیتو تو به بدمش رسیده راه از تو که نیاوردم دستش

  مادرتی اشکای
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 تپش دستم و بود ایستاده سارا که کمرم پشت کردم احساس که 

 وبا شنیدم رو زمین روی افتادنش صدای شد خالی بود کمرش

 در زیادی اضطراب با و کنارش زدم زانو چرخیدم نور سرعت

  میزدم صورتش تو آروم دست با که حالی

 تور چشماتو واکن سار عزیزم سار کن باز ؟چشماتو سار سارا-

  خدا

 : گفت که بود نگران هم شمس

  کرده غش کن بلندش-

 کردم بلندش بچه دختر یه سریع اما بودم کرده گم پامو و دست

 اومد دنبالم هم شمس دوییدم خروج در سمت و شدم بلد سریع

 : شنیدم که بود شمس صدای

 نباشه اینجا یاشار گرنه و نیاد سرش بالیی کن خدا خدا مریم -

  نمیکنم تضمین رو هیچی

 راهی و شد سوار هم شمس رشدم سوا گذاشتم عقب صندلی.....

 سارا و کردم توقف رسیدیم که بیمارستان اولین شدیم بیمارستان

 به رو اومد می من پای به پا شمس بود دستام ورو کردم بلند رو

 : بغض و دلهره با گفتم پرستار اولین

  بده حالش -

 : گفت نگرانی با هم پرستار

  ور این از.... ور این از - 
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 و کترد گذاشتمش تخت روی و شدم اتاقی داخل رفتم پرستار دنبال

 : مگفت شد معاینه مشغول که دکتر روبه اومدن هم شمس و پرستار

  کرده غش-

 ودستم شمس نداشتم قرار و آروم کرد بیرونمون پرستار اتاق از

 : گفت و گرفت

  کرده غش ترسیده نیست چیزی باش آروم -

 و کردم اتاق به اشاره بود صدام پر بغض نداشتم قرار و آروم

 : گفتم

  شد هوش بی -

 : گفت کنه آرومم کرد سعی

  میکنه  غش میترسه میکنه گریه خیلی وقتی -

 یاد) نداشت رو به رنگ نخورده چیزی روزه چند این تو حتما-

 نامرد( خوردش ترک و  خشک لبای و نشستش گود به چشای

  بخوره نداده چیزی

 شتمدا نداشتم آرامش و صبر اصال بودم اتاق در پشت  ساعتی نیم

 سر لحن با گفت و  بیرون اومد دکتر شد باز در میشدم دیونه

  آمیزی زنش

 کرده؟ غذا اعتصاب دختر این-

 : گفت شمس که و بردم موهام به دست کالفه

  کرده اعتصاب آره -
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 : گفت دکتر که و کردم شمس به نگاهی

  شماست زن -

  همسرمه کتر بله-

 همیتا همسرتون به که نمیاد بهتون باشین مراقبش بیشتر-دکتر

  افتاده روز این به که ندین

  دکتر  لجبازه– شمس

  چرا شما لجبازه اون– دکتر

 : گفت میرفت که حالی در

  ببرینش میتونین اومد که هوش به-

  شدم اتاق داخل سریع

 : گفتم میکرد تنظیم سرمشو داشت پرستار

 ؟ خوبه -

  شدن ضعیف خیلی ولی خوبه-

 شصورت تو زدم زل و ایستادم سرش باالی بیرون رفت پرستار

 (؟ اومده روزش به چه الهی بمیرم)  گفتم آروم و

 دآور باال و گرفت رو سارا آزاد دست و ایستاد مقابلم طرف شمس

 :گفت و سید*و*ب شد خم کمی خودشم و

 هزند رو یاشار بیاد سرت باالیی عمو عروسک الهی بشم فدات -

  نمیذارم
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 سرمو اومد پرستار شد تموم سرمش که گذشت ساعتی نیم.....

 : گفتم و رفتم پرستاری بخش به بعد ساعتی که بود بیهوش کشید

 ؟ ببرمش تونم می کی بیهوشه هنوز -

 : گفت لبخند با پرستار

  خوابن -

  ببرمش تونم می-

  ببرین میتونین دادن اجازه اگه بزنین حرف دکترش با-

 دنکر اصرار و دکتر با زدم حرف از بعد رفتم دکتر اتاق سمت...

 دادم انجام مرخصیشو کارای

 : گفتم شمس به رو

  آپارتمانم برمش می -

 : گفت شمس میشدیم که خارج بیمارستان از کردم بغل رو سارا

  عمارت ریم می نه -

 : گفتم نداشتم کردن مخالفت ی حوصله

  میمونم عمارت امشبو یه شمس جناب باشین مراقبش -

  هم تفاقا این بیفته نیست قرار اتفاقی هیچ دیگه طاها نباش نگران-

  گذاشت ناتمام حرفشو
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 عقب رو سارا و کرد باز رو ماشین در شمس رسیدیم ماشین به

 عمارت راهی و شد سوار هم شمس نشستم رول پشت گذاشتم

  شدیم

 ارهبیچ شکوه اومدن استقبال به هراسون نفس و هستی و شکوه...

 شکوه تا هم شمس کردن درست قند آب براش خدمه کرد غش

 سمت تنها ومن همسرش نگران و شد شکوه سرگرم شد بد حالش

 اپ با که بود خواب هنوز بردم اتاقش سمت رو سارا و رفتم ها پله

 تخت روی... بستم پا با راتاقو ود شدم داخل کردم باز دررو

 ( شکرت خدایا)  گفتم لب زیر و آروم گذاشتم

 به و کردم باز مانتشو های دکمه آوردم در سرش روی از شالشو

  آوردم در تنش از مانتشو آرومی

 ( گلم پرستمت می:) گفتم لب زیر

 در هب ای تقه صدای و نشستم تخت ی لبه که بودم خسته اینقد منم

 سمت و شدم بلند و کشیدم سارا روی مالفه کشید در به نگاهمو

  بودن شمس و شکوه کردم باز و رفتم در

 : گفت لبخندی با شکوه

 ؟ خوبه -

 : گفتم لبخندی با

  خوابه اما خوبه -

  معلومه چشات از ای خسته خیلی بخور قهوه یه بیا– شمس

 : گفتم و بود خواب هنوز که و کردم سارا به نگاهی
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  میام االن-

 : گفت میرفت بیرون که  حالی در شکوه

 چند نای تو کشیده سختی خیلی کنه استراحت هم سارا که بیاین -

  روز

 ........ کردم  ترک رو اتاق شمس با و کردم خاموش چراغو

 : گفتم بودم پایین شمس با بود صبح4 کردم ساعت به نگاهی....

   نیست راحت و درک قابل برام قضیه این هضم اصال -

  گذشت خیر به چیز همه-

 : گفتم و  خوردم قهومو از ای جرعه

  میشدم دیونه شد می طوریش-

 و شد بلند سریع میاد پایین داره ها پله از سارا دیدم دفه یه که

 و تادمایس روش روبه و ایستاد پله ترین پایین روی و رفتم سمتش

 : گفتم لبخندی با و نداشتم اطرافم به توجهی اصال

 ؟ بیدارشدی -

 ؟ گذاشتی تنهام چرا-

 ؟ عزیزم خوبی-

  ترسم می پیشم بیا-

  عزیزم نیست چیزی-

 : گفتم که کرد نگام فقط
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 ؟ چته عزیزم چته -

  میکنه درد سرم نیست خوب حالم-

  عشقم شد تموم چی همه عشقم خستگیه و خوابی بی مال-

 : گفتم کردم احاطه صورتشو طرف دو دودست با

 سه یه کشیدم چی دونی نمی جونمی تو عزیزم ذارم نمی تنهات -

  روزه

 :گفت و زد لبخند

  ترسیدم خیلی منم -

 : گفتم و و کردم تر لب

  منه بش قشنگترین  لبخندت گلم بخند پیشمی االن م بر قربونت -

 : گفتم و خنده به بازشد لباش

  نفسم تو عشقمی که آخ بهم میده عمر که قربون هاتو خنده -

 : گفتم برداشتم سرشو پایین انداخت سرشو

  میمیره طاها بیفته واست اتفاقی... کن نگام عزیزم کن نگام -

 کرد زمزمه آروم خیلی

  دارم دوست منم نمیارم دوم تو بی  ترسم می جوری این نگو-

 :کردم زمزمه من

  منی دنیای تو دارم دوست منم -

  پایین انداخت رو سرش گزید لبشو
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  خانومم حیای حجب قربون-

 پایین انداختم سرمو برداشت رو عمارت کل شمس ی قهقه صدای

 : گفت خنده به و گزیدم لب

 ؟ طاهاتویی میکنم شک چشمام به دارم-

 : گفتم بچرخم سمتش اینکه بدون

  نبود حواسم  رفت یادم متأسفم 

 : گفت خندش همون با اومد ما سمت

 حرف باهاش طوری این کردی دیونه دخترمو نیست خود بی- 

  میزنی

 : گفت و داد تکون سرشو

  نمیکنم باور طاها نمیاد بهت اصال -

  کرده آشفتم جور بد روزه چند این خستگی میخوام معذرت-

 : دادم ادامه لبخنید با

  بخشم خودمونمی بشه طوریش سارا -

 : گفت رفت می باال که ها پله از شمس

 به بهم ریختم جوری بد روزه چند این بخوابم رم می خستم -

  دارم احتیاج راحت خواب

  شمس جناب خوش شب- 

 : گفت و داد تکون دستشو
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  دیگه صبحه ممنون-

  میکردم نگاش رفت می که شمس

  میاد خوابم – سارا

  رفتیم اتاقش سمت باهم 

 خیلی روزه چند این خستگی بگیری دوش یه خوای نمی– من

 ؟ بخوابی تر راحت گذاشته تأثیر روت

 پر وانو شدم حمام داخل راست یه شدیم اتاق داخل نگفت هیچی

 رویشویی با آبو کردم قاطی و ریختم شامپو مقداری و کردم

 دبو گرفته دستش حوله سارا که بیرون اومدم و شستم دستامو

 :گفت

  میرم دیگه یکم میرم -

 ستمب که چشمامو کشیدم عمیقی نفس نشستم دونفره مبل روی......

 که وقتی... بودم خسته که بس برد خوابم چطور نفهمیدم

 اما  بودم مبل روی داشتم خفیفی سردرد یه کردم چشماموباز

 ظهره یک دیدم کردم ام مچی ساعت به نگاهی بود روم مالفه

  خوابیدم چقد مگه اووووف

 ازب رو دراتاق بردم موهام به دستی نبود اتاق تو کسی شدم بلند

  کردم

 زیاد نه صدایی با و گرفتم ها نرده به دست رفتم ها نرده سمت

 : گفتم بلند

  عزیزم سارا... سارا -



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  181  

 : گفتم تر بلند کمی که نشنیدم جوابی

  خانوم سارا -

 : گفت لبخندی با و اومد ها پله پای

 ؟ شدی بیدار-

  باال بیا-

 : فتمگ لبخندی با بود بهش نگام ایستاد روم روبه اومد سمتم سریع 

 ؟ خوبی-

 : گفت و زد چشمکی

  بودی خواب بودی افتاده فیل عین تو خوبم من-

 : گفتم و بردم موهام به دستی

  خونست کی.... نیومد چشمم به خواب روزه چند -

  هستی فقط نسیت کسی-

  خستم خیلی بگیرم دوش خونه برم میاری برام قهوه یه-

  آمادست خوری نمی ناهار-

 ؟ خوردی تو-

  بودم منتظرت نه-

  نیست خوب حالت تو گلم خوردی می خوب-

 بخورم عمو زن کرد مجبورم صبحونه نیست چیزیم خوبه حالم-

  کلی
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  خونه میریم بیار برام قهوه یه اول خوریم می باهام باشه-

 : گفت و پایین انداخت سرشو

  بیام نمیده اجازه عمو -

 : گفتم کالفه و بردم موهام به دستی

  زنمی تو سارا -

 : گفتم که نیست خودش دست هم سارا دونستم می بود ساکت

 : گفتم لبخندی با کرد نگام خوام نمی دیگه قهوه باشه 

 ؟ چته-

  چیدن میزو-

  اتاقت بیار نه-

 : گفت و کرد نگام

 طاها؟ -

  جونم-

 ؟ یادته پسره-

 : گفتم اعجب با

 ؟ پسره کدوم -

  بود انبار تو که همون-

  خب... خب-

  بزنم زنگ بهت کرد کمک اون-
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 : داد ادامه کردم نگاش فقط

  دادم قوالیی یه بهش -

 : گفتم لبخندی با

  سراغش میریم عصر میگیرم دوش خونه میریم باشه -

  اونجاست هم موبایلم و ماشین-

  کن عمل قوالت به هم تو میاریم ریم می گلم باشه-

  گفتم هم عمو به-

 یخیل که بیار ناراهارو برو حاال ریم می عزیزم باشه که گفتم-

 درسته رو کوچولو خانم یه کنم هوس اینکه از قبل تا گشنمه

  بدم قورت

 : گفت اخم با

  شکمو -

 : گفتم و کردم تر لب

 ... دیگه برو -

 و مگرفت دماغشو نوک که نگاهم تو عشقه تالقی نگاهش کرد نگام

 : گفتم

 بیخبرم ازش روزه چند بزنم سر هم مامانم به که زودی برو -

..... 

*********** 
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 ودب شده تموم چیز همه تقریبا دادم انجام کارو تمام گذشت دوهفته

 کسایع گرفتم عروسم با عمرمو عکسای بهترین و رفتیم آتیله به

 مه سفید اسب هم شمس ی خواسته به و دونفره رمانتیک زیبای

 هک  هایی ایده با خصوصا شدن نظیری بی عکسای گرفتم عکس

 شروع برای  هم مناسبی عمارت دادیم انجام هم ما ادن مید عکسا

 .... بود نمونده عروسی جشن به بیشتر روز چند.... زندگیمون

 مخواست نگفتم بهش سارا دنبال برم که بودم آماده بودم در پشت

 هب کردم باز دررو...  پیشم بیاد بخوام ازش و کنم غافلگیرش

 هم بود خیر هم نگاهم بود روم روبه سارا در کردن باز محض

 : گفت لحظاتی بعد متعجب

  تو بیام کنی نمی تعارف -

 : گفتم تعجب با

  میای که نگفتی -

   نمیخوای ناخونده مهمون اومدم خودم نمیکنی دعوتم که تو-

  نه-

 :گفت که بودم ایستاده در جلوی همچنان

  تو بیام نمیذاری- 

  نه-

 :گفت بود بهش نگاهم

 ؟ برم میگی یعنی -
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 : گفت خیره هنوز بود هش نگاهم و کردم تر لب

 ؟ برم -

 : گفتم سرد خون خیلی

  برو -

 شمیچم از گزیدم لب زدم لبخند بستم درو که نگفت هیچی تر لب

 میچش از که بودم دیدنش تاب بی چقد نبود دلم تو دل کردم نگاش

 هک دیدم اشکاشو بود ایستاده در پشت هنوز سارا انداختم نگاهی

 تگیساخ اخم با کردم باز دررو سریع گونش رو میغلتیدن تند تند

 : گفتم

 ؟ اشکاش نگاه -

 : وگفت کرد بلند سرشو

  تو بیام نمیذاری-

 : گفتم و گرفتم دستش از رو چمدنو

  کردم شوخی خانوم سارا شدی نازک دل چه-

 : گفتم چمدونو با رفتم جلو

 ؟ میام دارم نگفتی زدم زنگت -

 : گفت و بست رو در و  شد داخل

  بیرون بری میخواستی -

 : گفتم و گذاشتم سالن ی گوشه رو چمدون
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   آره-

  بیرون میری داری نگفتی زدم زنگت-

  عزیزم شد دفه یه-

 برم؟ مزاحتم اگه-

 : گفتم که میخواست دلم شیطنت یکم

  دراومد اشکت که بری گفتمت -

 : گفت مقابلم بود ایستاده

 ؟ برم خب برم باید میدونی اگه خب- 

  آخه برم کجا اومده عزیزم دیگه نه-

 : گفت بود ایستاده هنوز

  بری میخوای کجا نمیگی- 

 ؟ بگم راستشو-

  دونم نمی-

  پیشم بیای دنبالت اومدم می داشتم-

 : گفت لبخندی  با

  نگفتی زدم زنگ -

  ای خونه گفتی آخه کنم غافلگیرت خواستم می-

  عالیه-

 : گفت و نشست مبل روی کنارم اومد
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  میدی اجازه بمونم پیشت تعطیلی روز چند این -

 : گفتم بودم تماش محو سمتش چرخیدم

 ؟ بیای داد اجازه چطوری شمس -

 : گفت و گزید لب سارا

  پیشت بیام  گفت خودش عمو -

 ؟  واقعا-

 : گفت گزید لب

  میگم راست -

  نمیکنم باور نکردی اصرار که نگو-

  میخونی ته تا آدمو فکر تو آییییییی-

 : گفتم و زدم لبخند

 بزرگت دارم... خودمی کوچولوی نی نی چون خونم فکرتومی -

  خانم سارا مکینم

 : گفت و کرد لوس خودش خاص سبک به خودشو

  کنی نمی دعوتم که تو بود شده تنگ برات دلم انصاف بی-

  پیشت بیام بهم نمیگی

 رفته یادت انگاری گذاشته شروط و شرط برام کلی عموت آخه-

  شده تر بد یاشار قضیه وبعد.. عزیزم

  یشتپ بیام مخواستی چی واسه نگفتی حاال عزیزم نرفته یادم نه-
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 : گفتم و شدم بلند

  آوردم هارو تابلو ببین بیا -

 : گفت و کشید جیغ ناپذیری وصف ذوق با سارا

  طاهایی عاشقتم آییییییی -

 : گفتم و خندیدم

  خانومم کنه می ذوقی چه ندیده -

 آورد در همزمان رو شالش دویید خواب اتاق سمت من از جلوتر

  انداخت مبل روی و

 از شدم اتاق داخل تازدن حال در و برداشتم شالشو سرش پشت

  نبود بند پا روی  میکشید جیغ مدام دوق

  ؟ شدی ناز چه طاها.. الهی.. الهی شدن ناز چه وای-

 وت شادی از و میکرد نگاه یکی یکی و میذاشت تخت هاروی تابلو

 : گفت بود هم عین ها تابلو از تا سه نداشت جا پوستش

  تاست سه اینا چرا وای -

  عموت واسه یکی مامان واسه یکی-

  دادن بهت زود چقد معرکن اینا خدا وای-

 ؟ کردم اصرار چقد میدونی بده بهم زود تا که دادم پول کلی-

 : گفت خاصی ذوق با

  خیلی قشنگن خیلی -
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  عزیزم حسابی شدی زده دوق-

  خوشحالی از میترکم دارم-

 کردی راحت منوهم کار کن عوض لباساتو... کردنت ذوق فدای-

 ... گلم اومدی خودت

  ببیم رو عمارت میبری منو-

  بعد بشه تموم کارش بذار-

  بیا کن عوض رو لباسات-

 : گفت و کرد اخم

  انگار نداری حوصله یخی اینقده چرا طاها چته -

  منتظرتم بیا کن جمع تابلوهارو-

  اخالق بد-

 : گفتم و زدم چشمکی برگشتم که بیرون میرفتم داشتم

 یپیشم امروز میکنم عشق اتفاقا گلم احالقم خوش خیلی امروز -

  عزیزیم

 (سارا)

  گفتم لب زیر طاها رفتن با

  اخالق بد

  پوشیدم راحت لباس و کردم جمع تابلوهارو

 : گفت و شد وبلند بود نشسته مبل طاهاری
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  کنم عوض لباسامو منم -

  اتاقش سمت رفت نشستم مبل روی و زدم لبخندی

 : گفت طوالنی دقایقی بعد اومد

  شلختس چقد خانومم -

  تلوزیون به حواسم بودم نسشته زانو چهار مبل روی

 : گفت و نشست کنارم

  مامانم ی خونه میریم فردا-

 : گفتم بود تلوزیون ی برنامه به نگاهم تمام

  ناهار واسه -

  ببینتت داشت دوست خیلی مامان-

  گفت بهم زدم حرف تلفنی باهاش صبح امروز-

  داره دوست خیلی-

  که بود داده تکیه مبل به طاها

  بود شده تنگ خیلی برات دلم-

  شده تنگ برات دلم خیلی منم-

 رو زا من پیشت بیام گفتی اینقد که بودی دلتنگم چقد دیدم آره-

  رفتم

 : گفت بود خیره بهم نگاهش
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 گول گاه به گاه دیدارای همین به ندارم رو شمس ی حوصله -

  خودمو میزنم

  همیم مال نمیکنم باور هنوز من-

 : گفت لبخندی با

  خاطرت به نکشیدم زجر و کتک کم -

 : گفتم اخم با

  بود خوب من روز ل حا نه بدی خیلی -

  سارا کردن رسوام  اشکام کشیدم چی دونی نمی-

 :گفتم آروم که بود پایین سرم

  شب اون شکست بغضت چرا -

 : گفت و گرفت ازم روشو

 که تشسک پیشت جور بد سارا وغرورم ببینم اشکاتو نتونستم -

 خاطر به که نداشتم اشکاتو دیدن طاقت شدم آزردگیت دل باعث

 تشکس که غرورم برات میدم جونمو و شدم عاشقتم کنی گریه من

  خدا به شدم خورد

  خیلی دارم دوست-

 : گفت لبخندی با

 حالی چه من دونی نمی پیشم میای وقت هر عزیزم بیشتر من -

  سارا عاشقتم دارم

  طاهایی خدا به مردی خیلی-
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 : گفت و خندید طاها

  بگو دیگه بار یه طاهایی میگی وقتی میکنم عشق -

 : گفتم و کردم لوس خودمو

 ...آ شدی پرو -

 :گفت خنده با

  بگو سارا جون... بگی دارم دوست خیلی بگو من جون-

 : گفتم اخم با

  گم نمی-

 : گفتم حلقم با کردن بازی حال در

  انصاف بی بخدا داشتنه دوست ضعفم نقطه...؟ میکنی مسخرم-

 سرداد ای قهقهه طاها

 زل که بخنده جوری این بودم ندیده اصال کردم نگاش تعجب با که

 نیمپیشو به پیشونیشو کشید خندیدن از دست که بهش بودم زده

 : گفت لبخندی با چسبوند

  عزززززیززززم -

  بخند سارا جون بخند وگفتم شدم جدا ازش

  بخندی جوری این بودم ندیده
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  که شد تر عمیق لبخندش

 : گفتم لبخندی با و شد نمیان گونش چال

  طاهایی عاشقتم -

 : گفت و خندید طاهاباز

  سارایییییی عاشقتم آییییی- 

 : گفتم و کردم اخم که آورد در منو ادای

  بدی خیلی -

 یرز رفت که بود بهش خوردنگاهم غل افتاد دستم از حلقه دفه یه

  مبل

  افتاد وای-

 مگفت و کردم نگاه رو مبل زیر و شدم خم اومدم پایین مبل روی از

: 

  شد کجا-

 : گفت و کرد  نگاه اومد هم طاها

  نیست معلوم- 

  کنم پیداش که بردار رو مبل گفت شدو بلند سارا

  کردم پیدا رو حلقه جاکرد به جا رو مبل و شد بلند هم طاها-
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 : گفتم و برداشتم رو حلقه خوشحالی با

  کردم پیداش اینه- 

 رفت آشپزخونه سمت که ودرحالی گذاشت سرجاش رو مبل طاها

 : گفت

  عزیزم کن کمکم بیا-

 : گفتم و رفتم دنبالش

 ...آ نیستم بلد هیچی من -

 : گفت و چرخید من سمت

  خانوم شلخته میدونم-

 : گفتم اخم با

 ...آ میشم اخالق بد نذار سرم سربه نیستم بلد خب-

 : گفت دریخچال کردن باز حال در طاها

 ... قربون اخالقیاتو بد-

 :گفتم و داد کابینت به تکیه

  همیشه از قشنگتر بزنی حرف قشنگ ایندقه نمیاد بهت-

 نشناختی منو هنوز سال سه بعد خشکم و سرد خیلی کردی فک-

 ؟ گلم
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 :  گفتم و  زدم چشکی

  گرفتم جون دیدم هاتو خنده امروز آره نشی ناراحت-

  گذاشت میز روی  آرودّ   می در یخچال از ظرفی که درحالی

 : گفت و کشید لپمو

  خانوم سارا میدی جون بهم تو -

 اجاق روی ای تابه ماهی کرد باز رو کابینت در که زدم لبخند

 ماهی داخل رآود د کابینت داخل از ور روغن قوطی و گذاشت

 : گفت که بودم تماشاش محو که منم و ریخت تابه

 ؟ کوچولو نی نی میکنی فک چی به -

 ؟ میدی انجام خودت کارتو ی همه-

 خونه کارای میاد مامان خدمتکار بار درو ای هفته رو همه نه-

  میده انجام رو

  میگم رو آشپزی میدونم-

  میفرسته برام بیشتر مامان بیکارم فقط که وقتایی نه-

  گفتم لبخندی با

  حالت به خوش-

 : گفت کرد روشن که اجاق زیر

 ؟ حالم به خوش -
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 : گفت و نزدیکم اومد طاها که پایین انداختم سرمو

  گلم قربون تو دلتنگیا-

 برداشت سرمو که بود چشام تو اشک نم گرفت چونمو برد دست

 : وگفت

  هامو لحظه کردی تر که بازم -

 : گفتم بزنم لبخند کردم سعی

  گرفت دلم -

 : گفت و کرد تابه ماهی به نگاهی

  میشم روانی آ نزنی حرف دلتنگی ار من پیش -

 :گفتم و رفتم اجاق سمت

  روغنا سوخت طاها -

 : گفت و برداشت رو تابه ماهی سریع طاها

  اشکات با میکینی پرت رو حواسم-

 و گذاشت اجاق روی دوباره تابه ماهی کرد کم رو اجاق زیر

 تابه ماهی داخل بود شینسل که ظرف داخل محتویات از سریع

   ریخت

  بود موبایلش صدای

 : گفت میرفت  موبایلش سمت که درحالی

  زیرشونو کردم کم نسوزه باشه اینا به حواست -
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  رفت اتاقش به موبایلش با سریع

 نگشتما دفه یه که شنیسل برگردوندن مشغول منم که گذشت دقایقی

 کشیدم جیغ اراده بی چسبید تابه ماهی ی لبه به

  ومکیدم  دهنم بردم انگشتمو که میسوخت خیلی

 : گفت و و اومد آشپزخونه به هراسون طاها  که

 ؟ شده چی-

 لحن با دادم نشونش بود شده قرمز خیلیم که سوختمو انشگت

  سوختم-: گفتم ای بچگونه

  گذاشت سینک روی برداشت اجاق روی از تابه ماهی طاها

 مکید آروم و گرفت دهن به رو سوختم انگشت و گرفت ودستمو

 بود خورده گرده نگاهم تو نگاهش داد  دست بهم عجیبی حس که

  سریع کشیدم دستش از دستمو و گزیدم لب که

 : گفت سرد خون خیلی طاها

 ؟ کوچولو شدی ؟جیزه سوزه می

 ؟ داد ادامه لبخند با بودم کرده سکوت

 ؟ هنوز میسوزه... میگفتی نیستی بلد وقتی آخه-

  نیستم بلد هیچی اما کردم تمرین کلی مدت این تو خیلی نه-

 : گفت لبخندی با

  سرت میاد بالیی کنی آشپزی خواد نمی -
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 اجاق روی رو تابه ماهی دوباره طاها و انداختم پایین رو سرمو

 : گفت و گذاشت

 سبزی قورمه و داغ پیاز بیای خونه بیام کنی آشپزی خوام نمی-

  بدی

 : گفتم آروم

 ... آخه -

  قمعش کن خانمی فقط تو خونمون واسه کارگرفتم خدمت گلم نه-

  زدم لبخند

 : گفت و شد کردن سرخ مشغول طاها

 خانوم سارا نمیکردم ازدواج تو با که بود مهم برام غذا اگه من -

  بخرم ناززتو فقط هم من کن ناز تو نیست خونه آشپز جات تو

 : گفتم لبخندی با

  کنم آشپزی بلدم خیلی حاال نه -

 :گفت کردو نگام خیره

 لمد پیشم میای وقتی بلرزونی دلمو و کنی ناز بلدی خوب ولی -

  میره ضعف هات خنده واسه

 خونه آشپز وسریع کشیدم خجالت کمی انداختم پایین سرمو

  کردم روترک

 (طاها)
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 تابه ماهی که شدم کالفه هم خجالتش واسه کردم غش هم بارفتش

 گند) گفتم لب ریر آوردم در ومحتویاتشو کردم خاموش زیرش

 ( باز زدم

 تخت روی و شدم اتاق وداخل رفتم سارا وسراغ چیدم میزرو

 : گفتم لبخندی با که نشستم

 ؟ گلم کرده اخم -

 : گفتم و نشستم کنارش که نگفت هیچی سارا

 زنمن تو به رو حرفا این من زنمی تو بعد نداشتم منظوری که من -

 کردم عقدت اینو بفهم سارا عاشقتم من سارا ؟ببین آخه بزنم کی به

  کن نگام... کن نگام سارا... ام تو با سارا زنمی سارا

 : گفت و برداشت سرشو سارا

 ؟ زدی حرف باکی -

 : گفتم خنده با و دادم سر ای قهقهه

  پره دلش خانومم کرده اخم چرا بگو پس عه-

 : گفتم بود ساکت

 ؟ کردی حسودی -

 ؟ نزدی حرف جلوم چرا اما نیستم بین بد که من خب-

 احتنار که بشنوی حرفی نخواستم میشناسی که اونو بود عاطفه-

  بشی
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 شونمب کنایه و نیش قراره تاکی زنتم دیگه ؟حاال چی که اخره بل-

 ؟

 هم حاال بگه گل از کتر ناز بهت کسی نیمدم اجازه من اما-

 نیاد پیش دلخوری اومدی که حال...آ میگیره دلم نشو ناراحت

  الکی

 :گفت شدو بلند سارا

 باعث اگه حتی نکنی پنهون ازم چیزی بهم بده قول باشه -

  بشه ناراحتیم

 : گفتم و شدم بلند منم

  نخواه ازم بشه ناراحتیت باعث چیزی ذارم نمی نه -

 : گفت شدن خارج درحال هم سارا

  نکن اصرار نخواه ازم نه -

   رفتم سرش پشت

  شمس جناب عین دیگه لجبازی-

 یدادم تکون اشارشو انگشت که درحالی لبخندی با و چرخید سمتم

 :گفت و

 دندگی یه رو اونا که میشناسی رگامه تو شمس خون نره یادت -

  بردم ارث به ازش رو

 : گفتم لبخند با

  ندارم خوش دل ازشون جورم چه آره- 
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 ؟ هستی ای کینه تو مگه طاها-

 

  سهله که  کینه خوردم که کتکی همه اون با گلم نه-

 :گفتم که کرد نگام

  بخشیدم بابا باشه نکن نگام جوری این-

 : گفتم میرفتم خونه آشپز سمت که حالی در

  شد سرد عزیزم بیا -

 : گفت و رفت من از جلوتر

  گشمنه چقد آییییییی -

************ 

 ( طاها)

 : گفتم و پیچیدم مالفه داخل رو تابلو

  دیگه بریم ای آماده-

 : گفت و بود ایستاده آیینه جلوی

 ؟ شدم خوب -

 : گفتم و کردم نگاش آیینه داخل از و بودم ایستاده سرش پشت

  عزیزم ماهی خودت چون نپرس ازم وقت هیچ سوالو این -

 : گفت اخم با

 ؟ شدم خوشگل ؟خب چته-
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  عزیزم خوشگلی خودت که گفتم-

 : گفت خنده با

  آخه ندارم نفس به اعتماد -

 : گفتم خنده وبا برداشتم رو تابلو

 ؟ نداری نفس به اعتماد تو-

  نه -

  دارم من پس-

 : گفت و زد چشمکی آیینه تو همون از سار

 نپرس گی می جوری یه گرفتی ازم نفسمو به اعتماد تو واال -

  بگی نمیشه روت شدم زشت انگار

  نداری آرایش به احتیاج خوشگلی خودت چون-

  ریمل یه با لبه برق یه نکردم آرایش که من-

 : گفت میکرد روشن رو گوشیشو اخم با که درحالی

  ندیدی آرایش پس آرایش میگی این به تو -

 : داد ادامه و گرفت من سمت رو موبایلش

  رو اینا ببین -

 انگشت با تندتند اون و گوشی به کردن نگاه درحال سرد خون

 : گفت میکرد رد  صفحه رو میکشید

  کن نگاه -
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 : گفتم سرد خون خیلی

 آرایش همه این با خصوصا نمیاد خوشم بلوند مو زنای از من-

 دارم دوست رو تو سادگی من

 : گفتم لبخندی با

  خوشگلی ذاتی تو پوستت رنگ موهاتم عاشق -

 : گفت نکردم موبایل به دیگه توجهی

  روشنه پوستم زیادی من -

 : گفتم خنده با

  میمونی مهتاب مث دارم دوست زیادی منم -

 ؟ چطوره بشم برنزه-

 : گفتم اخم با جدی خیلی

 ؟ فهمیدی... میکنی جا بی تو -

 : گفت خنده با سارا

  طاهایی جون ترسیدم استاد واییییی-

 : گفتم خنده با

  شمس خانوم نذار سرم سربه -

 : گفت و انداخت باال ابرویی

 شدم دیگه اما رگامه تو شمس خون نسازی اومدی دیگه نه -

  ارجمند خانوم
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 : وگفتم خندیدم دل ته از

  میشم عاشقت بیشتر بگذره بیشتر هرچی

 هواس جانمونه بشی عاشقم اینقده ارجمند جناب حاال دیدی کجاشو-

  دلتنگی

 :گفتم بیرون میرفتم در از که درحالی

 شد دیرمون نریز زبون دیگه بسه -

 : گفت و شد پردلخوری صداش

  احساس بی بزنه حال ضد بلده هی -

 : گفتم لبخندی با

  موقوف زیادی حرف خانوم سار شنیدم-

  گوشاش تیزه چه گرگینه-

 : گفتم و دل ته از خندیدم

 زیزع میشنوم میزنی حرف بلند بلند خب میشونم سارا درم پشت-

  نشنوم میخوای من

 : گفت و ایستاد کنارم و شد خارج اتاق از سارا

 کنی ضایم وایستادی و نشنوی نمیشه حاال بگیری مچ فقط بلدی -

 ؟

 : گفتم لبخندی با

  میکنی اخم وقتی میشی باحال ولی آ نشی ناراحت-
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 : گفت خنده با

  حاال تا کی از ؟طاها حال با چی -

 : گفتم میرفتم که حالی در

  شدی زنم قتی ازو -

  اومد سرم پشت خنده با

************ 

 (سارا)

 سالش ده پسر با هم عاطفه بودیم نششته ناهار میز پشت

 منم بدون هم مادرش و طاها پدر ارجمند آقای بودن هم وشوهرش

 اهنگ از که میکردم بازی غذام با فقط که بودم نشسته طاها کنار

 : گفت آروم خیلی که نموند دور طاها تیز

 عزیزم نداری دوست -

 : گفتم و کردم زمزمه آروم خیلی

  میدونی که تو متاسفم واقعا ندارم دوست کباب -

  گلم داری دوست مرغ که تو جوست این آخه-

  طاها میدونی توکه ندارم دوست اصال کبابی-

  دلم عزیز بخور خورشت خب-

 مشغول و ریخت برنجم روی خورشت کمی وطاها زدم لبخندی

  شدم
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 هیچکس بود عقدمون بعد بود عاطفه منو شدن رو روبه اولین این

  مادرش رو پد حتی نداشت خبر یاشار جریان از هم

 : گفت بود نشسته ما روی روبه که عاطفه لحظاتی بعد

 ؟ متنفری آویزون دخترای از گفتی یادمه جان طاها -

 : گفت عاطفه برداشت سر رفت طاها به نگاهم

 ؟ نموندی حرفت پای چطور -

 : داد ادامه عاطفه که گزیدم لب گرفت حرصم

 از ای اراده هیچ بکشه خودشو مرد یه خاطر واسه که دختری -

  نداره ارزشی هیچ باشه نداشته خودش

 می بر دست مگه عاطفه  کرد عاطفه به نگاه و برداشت سر طاها

  شنیدم پوزخندشو خوبی به داشت

  متنفرم میاد بدم آویزون دخترای از من خب آره -طاها

 : گفت سرد خون خیلی عاطفه

 ...آ بهت بود کرده گیر قالبش جور بد کنم فک خانوم سارا  -

 : گفتم آروم و کردم عاطفه به نگاهی برداشتم سرمو

 بزنم زندگیمو کل قید که داره ارزششو طاها نه که چرا -

 : گفت و و گذاشت میز ی رو لیوان عاطفه

  نداره کم چیزی پولدار هم خوشگله هم داداشم خب معلومه -
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 به که برادرتونه مهم نداره ارزش برام که پول من اما– من

  گذشتم ام چی همه از خاطرشون

 : گفت عاطفه بودن ساکت همه

 اسار  نیستی بلد هم عادی شستن ظرف یه حتی بندم می شرط -

  خانوم

  کنار ذاری می رو آشپزی باشی کنکور دوم نفر وقتی آره خب-

 نفر ضمن ودر عجیبه نباشه مهم براتون پول میشه مگه– عاطفه

  داداشمه لطف به کنکور تو شدنت برتر

 سپ اما نمیشم منکر نکشید زحمت خیلی برام طاها نه نمیگم – من

  خانم عاطفه کشکه هوشم وسط این چی خودم

 : گفت آربود در حرص بیشتر که لبخندی با

 بدی ریاضی معادالت هات بچه و شوهر به میخوای فردا -

  بخورن

 

 نه شستن ظرف نه آشپزی نه نیستم بلد کاری هیچ من درسته– من

  اشتمد بچگی از که خدتمتکاره لطف به اونم البته پاکردن سبزی

 عموت ثروت به معلومه هستی سمش ی زاده برادر شما– عاطفه

 واسه بده کلفت خرج باید درمیاره هرچی داداشم بیچاره مینازی

  تو

 : گفت بود ساکت مدت تمام که ارجمند آقای
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  عاطفه دار نگه رو سفره حرمت -

 : گفت باباش به روبه عاطفه

 بازم بخوره چی شبا خونه  بیاد داداشم جون آقا میگم دروغ -

  گرفته زن خوشه دلش بکشه جورشو مامان

 : گفتم لبخندی با

 ماش توجیبی پول دادن مث کلفتام ماه یه حقوق که دارم اونقدری -

  پسرتونه به

  عزیزم جورتومیشکه عموت– عاطفه

 : گفتم و کردم نگاه عاطفه به سرد خون خیلی

 بهتون کسی اینو میکنه اداره منو ثروت داره که عمومه این -

  بیشتره طاها از من داریی ؟که بود نگفته

 : فتمگ میشدم بلند میز پشت از که درحالی که دیدم متعجبشو نگاه

  کردی لطف مامان ممنون -

  خوبم دختر نخوردی چیزی-مادر

 : گفت سریع عافطه

  خانم سارا کنی ترک رو میز نباید نشستن همه وقتی -

 : گفتم سرد خون خیلی

 هایاشت شما خانم عاطفه شدم سیر نشست دلم به حرفاتون ممنون -

  ممنون میکنید باز آدمو
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 : گفت آروم طاها

  نخوردی چیزی توکه عزیزم -

 فتمگ نشکنه بغضم که کنم کنترل خودمو بودم کرده سعی مدت تمام

: 

  عزیزم شدم سیر-

 هب و کردم ترک رو میز باشم منتظر اینکه بدون حرفی هیچ بی

  رفتم طاها اتاق

 (طاها)

 : گفتم سارا رفتن با

  کنی ناراحتش فقط میخواستی خانم عاطفه شد خنک دلت-

 : گفت عاطفه به رو بابام

  کنی توهین کسی به نداری حق من ی خونه تو 

 : گفت سرد خون هم عاطفه

 دل به چنگی هم خیلی شدی عاشقش دختره این داره چی اخه -

  زبونش این با زنه نمی

 گفتی هم هرچی نگفتم بهت هیچی سارا جلوی عاطفه ببین -من

  میگیرم نشنیده

 : گفت پوزخند یا عاطفه

  دهب جواب که داشت زبون اونقدری بگی چیزی تو خواستم نمی -
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 نگه رو مهمون حرمت جوری این عاطفه نکنه درد دستت -مادر

  نیومدی کوتاه تو اما نگفتیم ماهیچی میداری

 هب این از اما بشکنم هارو حرمت نخواستم نگفتم بهت هیچی – من

 ااعتن بی شینم نمی ساکت کنی احترامی بی بهش بخوای بعد

  بود نخواهم

 : گفت پوزخند با عاطفه

 انگاری گرفتنت زن این با گذاشتی هم حرمتی تو ؟مگه حرمت -

 و شرطو چه  آوردن سرت بالیی چه خاطرش به رفت یادت

  مسخرت مهریه اون و گذاشتن واست شروطی

 تو میزنم زندگیمو قید خاطرش به من عاطفه خواستم خودم– من

  سهلی که

 : گفت و خندید عاطفه

 دختر یه طاها نداشت دیگه یکی که دختر این داره چی مگه -

 این جان طاها داره وارث یه احتیاج فردا خاندان این دبیرستانی

  نیست هات بچه واسه نمونه مادر یه دختر

 :گفتم و گذاشتم بشقاب داخل چنگالمو قاشق

 من خصوصی زندگی تو نداری حق تو مربوطه خودم بهم اونش -

 بذاری احترام باید هم زنم به بذاری احترام من به اگه کنی دخالت

 هم وارثی نزن شور هم بیخودی میاد دنیا وارث یه هم وقتش به

  هوگرن بذاری  احترام بهش باید هم وتو دختره این از میاد دنیا که

 ؟ چی وگرنه – عاطفه
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  نداره ارزشی هیچ برام نذاره احترام سارا به که کسی-

 ؟ نکردی اشتباه انتخابت تو عاطفه

 یشدمم مرتکب بزرگی اشتباه ستاره انتخاب با که میدونم اینو– من

  میره باال فشارت نزن شور هم خودی بی

 : گفت اعتراض با عاطفه

  جون آقا -

 ماهم داره دوست رو طاها سارا اما درست بزرگتری عاطفه -

  داریم دوسش جون و دل یا داره دوست نو پسرمو که کسی

  نبود این مهرش که داشت دوست اگه– عاطفه

 : گفتم لبخندی با سرد خون

 تو خصوصا نداره نظر اظهار حق کسی عاطفه خواستم خودم -

  تویی منظورم

 : گفت هم مادر

 باعث دختر همین بودم سارا و طاها عشق جریان در اول از من -

 هام نوه واسه و خوب مادر یه مطمئم و شد زندگیش و طاها شادی

 برمیاد خوب شدن مادر پس از نچشیده مادر طعم که کسی میشه

  میذاره مایه هاش بچه واسه ودل  جون واز

 : گفت خند پوز با عاطفه

 یه جز نیست هم هیچ و عروسک این داره مار ی مهره -

  تفریحت اسه و عروسک
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 : گفتم لبخندی با

 عروسک یه  فقط من ضمن در باشه مارداشته مهره نسیت بعید -

 آشپز که مهمه برام غذا اگه چون میخوام تفریحم واسه میخوام

 من پس میگیرم کلفت که باشه مهم برام خونه تمیزی اگه میگیرم

  تفریحم برای میخوام عروسک یه

 : گفت و عاطفه برداشت سرش

 ؟ کردی ردش که ستاره بود چش -

 : گفتم و دادم تیکه صندلی به 

 اباسار من آشنایی قبل میزنی سینه به سنگشو که ای ستاره -

  نداشت درخشانی  ی گذشته همچین کردم تحقیق راجبش

 : دادم ادامه که کرد نگام تعجب با عاطفه

 ؟ نمیدونستی که نگو -

 : گفت انداخت پایین رو سرش

 این توهم زن باش کرده اشتباهی یه کذشته تو ممکنه هرکسی -

  باشه مبرا میدونم بعید  اشتباها

 : گفتم و زدم لبخندی

  نبود زنم االن که بود اگه -

 : گفتم خجالت بی پرده بی وخیلی

 عاطفه کردم بزرگش خودم   عاطفه است نخورده دست سارا -

  میخوام که جوری اون



 

 

 میخامخودشو 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  213  

 : گفت بابا

  شد ناراحت کنم فک دنبالش برو -

 : گفتم پدر به رو

  بهتره باشه تنها فعال میره یادش دیگه یکم نیست ای کینه -

 : گفت پوزخند با عاطفه

  زبونش میزنه نیش اما نیست ای کینه -

 : گفت مادر

 یخیل  اتفاقا نگفتی هچی تو نه دخترم ببخشید خاانم عاطفه -

  داد جوابتو محترمانه

 : گفتم لخندی با

  شنیدی جواب زدی حرف -

 : گفت عصبانیت با

  میکنن طرفداریش همه واال خوبه-

 :گفتم و زدم لبخند بازم

 نم شه راحت خیالتم کن آفتاب بنداز بشور میخوای نه زنمه خب-

 دوست چی هر کوچکتره ازت خیلی کردی فک اینکه نه نگم هیچ

 نازکتر نداری حق باشم ساکت من بگی بهش بخواد ودلت  داری

  بگی بهش گل از

 : گفت بود ساکت مدت تمام عاطفه شوهر
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  بودی تو مقصر خدایی عاطفه -

 : گفت همسرش به تشر با عاطفه 

  دهنتو ببند یکی تو -

 : گفت و خندید آروم و انداخت پایین رو سرشو سامان

  خفه من باشه -

 : گفتم میشدم بلند که درحالی

  کشیدی زحمت مامان مرسی -

  پسرم جون نوش– مامان

 : گفت وآروم اومد دنبالم شد بلند کرد میوه از پر بشقاب یه مامان

  بوده جوری هیمن همیشه عاطفه طاها نگیری دل به -

 : وگفتم گرفتم رو میوه بشقاب

  نباش نگرن نیست مهم -

 : گفت لبخندی با مامان

  مامان باشه -

 : گفتم لبخندی با

  کنجکاوی خیلی میدونم -

  عاشقشه اینقده که  کرده پسرم چکار دختر این بدونم میخوام -

 : گفتم و سیدم*و*ب رو مامان پشمانی

  مامان ببینی باید-
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  زنت پیش برو-

 : گفتم و رفتم ها پله سمت

  مامان اجازه با -

  کردم باز درو آروم

  بود کشیده دراز تخت روی سارا

  و گذاشتم میز روی بشقاب رفتم مبل سمت

 : گفتم نکرد هم نگام اصال

 ؟ بستی ؟چشاتو خوابیدی که نگو -

  حالم بده-

 ؟ خودتی تو اینقده چرا-

  فقط میاد خوابم نیست چیزی-

  داد بیرون حرص با نفسشو و

 : گفتم

  بزنیم حرف کمی هم با بشینی پیشم دارم دوست اینجا بیا -

 

 : گفتم بود بسته چشاشو که بود بهش نگاهم

  خانوم سارا منتظرم -

  پاشم جام از خوام نمی کن ولم-

 ؟ دیگه نمیای-
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-.................... 

 : گفتم دستوری

  بیا -

  بیا خودت-

  گلم بیا بکشم دراز زود خوام نمی خوردم ناهار تازه-

  بخوابم میخوام  من خوام نمی-

 : گفتم سردی خون با

  خواستی خودت -

 : گفتم و  شدم بلند نگفت هیچی

  باهام قهری پس -

 : گفت و شد خیز نیم

  حوصلم کم ؟خودم میری کجا بشین حاال نکردم قهر -

 : گفتم و زدم مندانه پیروز لبخندی

  دیگه بیا -

 : گفتم و بود باز موهاش شد بلند

 ؟ کردی باز موهاتو -

 : گفت و بودم نشسته که هم من و نشست کنارم اومد

  خواد می دستاتو نوازش دلم -

 : گفتم آوردم سمت یه موهاشو کل که حالی در لبخندی با
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 : میکنی ناز چرا پس -

  بکنم ناز گفتی خودت -

 : گفتم و سردادم ای قهقهه

  شدی کن گوش حرف حسابی- 

 : گفت بود پایین سرش کرد اخم

  نبودم قبلنا یعنی -

 :گفتم و برداشتم سرشو

  خیلی نه -

  ندارم کش ناز فایده چه خب-

  خواد نمی نازتو کسی شیطونی که بس ؟ نداری-

  میگه رک چه  بدی خیلی-

 : گفتم و  خندیدم بازم

 ؟ عاطفست حرفای خاطر واسه کردی اخم انیقده چرا -

 جواب زد حرف عشقم نشی ناراحت نیست مهم برام چون نه-

  شنید

 ؟ ناراحتی چرا پس خب-

  دونم نمی-

 ؟ سارا-

 : گفت برداره سرشو اینکه بدون
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 ها -

  بله نه ها-

  بگو جونم-

  گفتم و خندیدم

  میای که عروسی دوشنبه-

  نه-

 ؟ چرا-

  طاها جون ندارم دماغ دلو و ندارم مناسب لباس- 

 ؟ بکشم نازتو باید بازم-

  نمیده جواب واقعا چون نه-

  باشی توهم داره دوست خیلی میشه ناراحت مامانم-

 : گفت متفکرانه

  بپوشم چی اما مامانت خاطر به میام باشه -

  میاد خوشت مطئنم قشنگه خیلی گرفتم ماکسی یه برات-

  میپسندم بیشتر اسپرت تیپ ندارم دوست ماکسی نه-

  میزنی مخالف ساز داری بازم سارا اه- 

  میشم ساله سی زنای عین کنم تنم ماکسی ندارم دوست خب-

  دارم دوست من خب-
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 بگن میترسی نکنه میکنم حال بیشتر اسپرت تیپ با پوشم نمی-

  بچست خیلی زنش

 : گفتم لبخندی با

 ؟ نیستی- 

 با خوام نمی باال ببری سنمو زورمیخوای به حال  چرا خب-

 (گفت قهر حالت)

 

  میگیریم تصمیم بعد نکن ناز-

 ینا نمیکنی مجبورم پوشم نمی ماکسی من خوام نمی..نمیکنم ناز-

  نمیام کوتاه قلمو یه

  میشم ناراحت که نکن اخم حال باشه-

 طاهایییی؟ میگم-

  اممممم-

 ؟ نمیگی نه بگم چیزی یه-

 : گفتم خنده با

  دیدی برام خوابی چه -

  دیدم خودم برای ندیدم تو برای-

  مربوطه من به که دیدی سی*و*کاب  چه ببینم بگو-

 : وگفت   بازم به زد کرد اخم
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  جنس بد -

 : گفتم خنده با

  گلم بگو -

  داری سوارکاری  باشگاه یه میگفت عمو-

 : گفتم خنده با

  خب -

 ؟ میبری منو که جایی همون-

  عزیزم آره-

  داری حالی با اسطبل خیلی-

 : گفتم خنده با

 ؟ افتادی اسطبل یاد  چی حاالواسه-

  خودته مال بودی نگفته-

 : گفتم خننده با

  دیگه دیگه -

 ؟ کردی چکارش سفیده اسب-

  هستش-

 ؟ من به میدیش-

  نچ-

 : گفت اخم با
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 ؟ چرا -

 عکس واسه ندیدی نشده تربیت درست هنوز چموشه اسب اون-

  کرد اذیتمون چقد گرفتن

 ؟ من به میدیش بعد-

 : گفتم و باز برداشتم سرشو

  آره باشی خوبی دختر -

 : گفت اخم با

  بودم دخرخوبی همیشه که من -

  میشی چموش وقتا بعضی-

 : گفت شدیدی اخم با

  هآخ انداختم جفتک من مگه ندارم دوست دیگه طاهایی بدی خیلی-

 : گفتم و وجودم تمام با سردادم ای قهقه

 ؟ چی چی -

 ؟ چشموم حیونم من مگه-

  خودمی چموش آهوی تو-

 : گفت و زد جذابی چشمک

  طاهایی پای گریز آهوی -

  من برم آهو این قربون-

  انصاف بی نمیکری رو و بودی مهربون همه این تو میگم-
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 : گفتم و میکردم نگاش خیره

  استاد میشم باز کنی شیطونی -

 جدی جدی حاال... برنجونم استادمو کنم شیطونی بخورم چیز من-

 ؟ عروسی بیام

  گلم آره-

 کنی پسند اگه قشنگه خیلی دارم اسپرت کت یه با جین شلوار یه-

  بگیرم چیزی یه دوتامون ی صلیغه با که نه اگه بپوشم

  فعال دارم وقت ببینم حاال-

 : گفت لبخند با

 ؟ باشه راحت خیالت کنم سرم چادر میخوای -

 و دهنم روی گذاشت دست دفه یه که و زدم قهقه وجودم تمام با

 : گفت

 تا بگو دیگه بگو نکش خجالت آره اومد خوشت خبرته چه -

  بپوشم

 : گفتم خنده با

  نمیاد  بدم -

 : وگفت گذاشت لبم پشت گرفت موهاشو از طره یه سارا

  میدونیا چاله این عین میشی کن اخم من جون کن اخم-

 : گفت کرد کلفت ساراصداشو که دل ته از باز خندیدم
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 نامحرم چشم گوشه یه میشنی و میکنی سرت چادر زن ببین -

 زرگهب تیکه نشونه کسی صداتو میکنم ات قیمه قیمه بیفته بهت

  هضعیف شدی ملتفت بده گوش شوورش حرف به باس زن گوشته

 داد ادامه لحن همون با و خندید هم سارا که سردادم ای قهقه چنان

: 

 نامحرمی گفتن محرمی سرت رو گذاشتی صداتو خبرته چه -

  دهنتو نگرفتم گل تا ضعیفه ببرصداتو گفتن

 : گفتم خنده با

  عزززززیززززم -

 : گفت و شد جدی

 عروسکی لباس یه و و ببندم خرگوشی موهامو میخوای نه یا -

  وییهل عجب به به بگن بکشن لپمو همه وقت اون بپوشم دخترونه

 : گفتم و کشیدم لپشو

  بکشه لپتو کسی میکنم دق دیگه هیچی -

 سارا بگو و بکشم روم و کنم سر چادر میخوای سارا جون-

 نمیکنه نگام کسی دیگه جوری این آرودم بزرگشو مامان نیومده

 کلیهش چه گرفتی برام که ماکسی اون میدونم که من راحته خیالتم

  کنی پیچم بغچه میخوای

 :داد ادامه که خندیدم فقط

  خدا رو تو نکن تعارف کن سرم چادر جدی اومده خوشت -
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  نباش منم ی بیچاره دل فکر بیا اسپرتت تیپ همون با باشه-

 نمی غصه تو که راحتم منم بیام شلوار مانتو میخوای آخییی-

  ام تو فکر نازکه دلم چقد بیین خوری

 دورت الهی نیست مهم بپوشی هرچی میزنی شور انقده چرا حاال-

  بگردم

 : گفت لبخندی با

  مشکی اما اون عین پوشیدم عمو تولد تو یادته قرمزه لباس اون -

 : گفتم و شدم جدی

  بازه زیادی اون خودمیکنی بی تو-

 : گفت  خنده با سارا

  حساسی تو دیدی -

 : گفتم اخم با

  معلومه خب -

 فشارت سار جون ندارم کشیدن ناز ی حوصله من نکن اخم حاال-

  کردم شوخی میگیرم وجدان عذاب باال میره

 : گفتم اخم با

  آ نکنی شوخیا این از دیگه -

 : کلفت باصدای و گذاشت لبم پشت موهاشو از ی طره باز سارا
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 دیدی خودت چش از دیدی هرچی نذار غیرتم رو دست زن ببین -

  نهک نگات نکنه رغبت کسی میارم جا حالتو اسید سی سی چند یه

 : گفتم خنده با

  منو ی بیچاره دل هی بلرزون حسابی میکنی شیطونی -

  سالمه چند من مگه بکنم بچیگیو بذار طاها آه-

  بده گوش منم حرف اما بکن بچگیتو-

 : گفت و آورد در ادامو سارا

 چشای از دیدی هرچی کوچولو خانوم میکنم تنبیهت وگرنه -

  گلم دیدی خوشگلت

 : گفت و گذاشت دست سارا که خنده از کردم غش جدا

  طاهاییی بردی آبرومونو تر آروم -

 اب گذاشتمو پیشانیش به پیشانیمو و و کردم جور و جمع خودمو

 : گفتم لبخندی

  کوچولو خانم میاری در ادامو -

  خوب اینقده نبودی جور این قبلنا طاها-

  نبودی زنم چون- -

 : گفت خنده با

   دیگه بودم نامحرم -

  کردم اکتفا لبخدی به فقط
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 ریفک چه حاال مامانت سرت رو گذاشتی صداتو تو بازه در ببین-

  نمیشه زن پسرم واسه دختره این میگه خودش وبا میکنه

 تو با ناسالمتی زنمی فکری چه بعد خوابن خانوم حاج االن-

  بخندم کی با نخندم

  خونه بریم-

  میریم بشن بیدار بریم خبر بی زشته نمیشه که االن-

 ؟ نمیاد خوابت تو-

  میریم کنم استراحت یکم چرا-

 : گفتم و کردم نوازش موهاشو

  نکن کوتاه موهاتو قت هیچو -

  کنم کوتاه عروسی بعد میخوام اتفاقا-

 ؟ میکنم چکارت ببین کن کوتاه وگفتم  شدم جدی بازم

 : گفتم باتعجب که و سرداد ای قهقهه سارا بار این

 ؟ چته-

  ترسیدم گفتی اینقدجدی هیچی-

 : گفتم خنده با

 میخندی؟ جوری  این ترسیدی -

 : گفت خنده با

 ؟ مدلیه این ترسم خب چیه -
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 فکر همیشه کنم ازدواج ساله02 دختر یه با نمیکردم باور اصال-

  کنه درکم کنم ازدواج کامل و پخته زن یه با میکردم

 : گفت بود چشمام تو نگاهش

 تونم نمی که ناقصم من مگه من مگه اما درست نپزم حاال -

  بدی خیلی... کنم درکت

  کنم درکت باید من خودمی کوچولی نی نی اما نه که ناقص-

 فعال مبچ هنوز بشه سالم سی گفتی خودت گفت و داد تکون سرشو

  کنی تحملم باید دارم جا کلی

 خدارو هروز بودن تو با لحظه هر واسه میکنم تحملت-

  شکرمیکنم

 : گفت و شد بلند مبل روی از سارا

  میاد خوابم من طاها- 

  رفت تخت سمت

  رفتم تخت سمت شدم بلند منم

*************** 

 ... بعد سال هفت( من)

 دمر تخت روی طاها یازده ساعت حوالی ست جمعه امروز 

 داره پسر دوتا هاش بچه به صبحونه دادن از بعد سار بود خواب

 سمت و دوییدن  ها پله سمت و شدن بلند سریع که صیام و و سام

 " میگه سرشون پشت طاها خواب اتاق
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  رسم می حسابتونو کنین بیدار رو بابا -

 ودب خواب که شدن طاها اتاق داخل و رفتن و دوییدن خنده با پسرا

 و میشینه طاها کمر روی صیام و میرن تخت روی صدا سرو با

 : میگه

  دیگه پاشو بابا -

 با طاها که میپره پایین و  باال تخت روی صدا سرو با هم سام

 یچه ؟بیا سارا سارا؟ میگه داد با و میپره خواب از نیت عصبا

  ببر هاتو

  پریدن می پایین و ال با صدا سرو و خنده با با بچه

 : گفت تر عصبی طاها

  شدم ؟دیونه میشنوی سارا-

  آخه میخوای چقد بیاد جون مامان قراره بابا– سام

  طاها کمر روی پریدن درحال هم صیام

  دیگه شو بیدار– صیام

 : گفت که بود عصبی خیلی طاها

  پایین بیا کردی خورد کمرم اه -

 :گفت اخم با شد اتاق  داخل را سا

 ؟ خبرتونه چه-

 : گفت و بود عصبی طاها
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 نه نک قفل رو اتاق در خوابم من وقتی گفتم بار صد  شدم داغون -

  پسرات نه میدی گوش حرف خودت

 : گفت و بیاره پایین طاها کمر از رو صیام کرد سعی سارا

  بابات داره گناه پایین بیا عزیزم -

 : گفت عصبی طاها که کرد ممانعت صیام

 از ندارم آسایش جمعه یه پسراتو ببر سارا شدم داغون اه-

  دستشون

 : گفت و رفت پنجره پشت سارا

  اومدن جون مامان صیام-

 رو اتاق دو حالت با اومدن پایین تخت روی از سرعت به هردو

  هیجان  جیغ با و کردن ترک

 سارا به بود زده زل که لبخندی با و چرخید بود دمر که طاها

 : گفت

 ؟ حاله چه در خوشگلم خانوم -

 : گفت و زد چشمکی سارا

  اومدن مامان بگیر دوش برو-

 با و کشید خودش سمت اونو سارا سمت برداشت خیز طاها

 : گفت لبخندی

  ببینم بیا -
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 : گفت و شد جدا او از سارا

  طاها پاشو-

 : گفت بااخم طاها

  خانوم سارا برات مارد-

 : گفت میرفت کمد سمت که حالی در سارا

  پایین میرم من بگیر دوش برو برات میذرام لباس-

 : گفت سارا به بود زده زل مدت تمام که طاها

  عاشقتم-

 : گفت لبخدی با سارا

 ....بیشتر من -
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