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  ساله 18دختر یه من جون به بود افتاده اش ورزیده هیکل و بلند قد اون با

  ارباب نمیگم دروغ خدا به ارباب نکردم دزدی من خدا به ارباب _

 ید:غر زیادی خشم با بود قرمز صورتش

  پاپتی ی دختره آره؟  دزدی می و من مادر طالهای_

  شهال انداخت روز این به و من که کردم لعنت رو شهال دلم توی میومدن فرود بدنم روی کمربند ضربات

  در کنار اومدم بیرون طالهاش با اتاقش توی از که دیده و من گفت شد گم که طالهاش بود ارباب مادر

 . میکرد نگاه بهم پوزخند با و بود ستادهای

  کنترل رو خودم نمیتونستم که بود زیاد انقدر ها ضربه شدت ولی کنم التماس و کنم گریه جلوش نمیخواستم

 . کنم

 .زد جیغ دید و من تا به شد خونه وارد ارباب خواهر شیدا و شد باز در

 ! کشتیش کن ولش شهـــــریار _

 . میکردم گریه آروم میکرد درد تنم تموم زمین انداخت رو کمربند ارباب که زد جیغ انقدر

 ندا؟ خوبه؟ حالت نداجان ندا _شیدا

 !شیدا نزن دزد ی دختره این به دست _کشید دستشو حرص با مادرش

 !میکنی اشتباه مطمئنم میشناسم رو ندا ساله 3 من مامان _زد پس مادرشو

 . کنم ایست پاهام روی میتونستم سختی به شدم بلند شیدا کمک با

 .کشید هینی کبودم و خونی بدن دیدن با آورد در لباسامو شیدا رفتم اتاقم به آروم آروم

 .زد گونش به دست با آروم

  ببندم زخماتو بیارم چیزی یه برم کن صبر سرم بر خاک _

 . رفتم حال از بودم کشیده دراز که همونطور

 . میشنیدم موج یه مثل و اطراف صداهای

 .میومد مردی دایص

 .بیار ولرم آب لگن یه برو  نترس شیدا پایین اومده یکم تبش _

 :ددا جواب میکرد گریه که همونطور شیدا
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   _باشه

  .رفتم فرو خبری بی دنیای به دوباره

 . میسوخت کمی و بود پانسمان از پر بدنم شدم بیدار خواب از زیادی سردرد با

  پوشیدم لباس و شدم بلند جام از سختی به

 .شنیدم رو شهال صدای

 !االن بوده اونجا خدابیامرزم مادر پالک شهریار نمیدونم من _

  اون جای یا منه جای یا اینجا کنم تحمل عمارت این توی رو گرفته ازم و اون که کسی نمیتونم من نیست_ 

 دختره

 کنیم؟ بیرون رو ندا دارید انتظار یعنی حرفیه چه این مامان _شیدا

 . میرم اینجا از من بمونه اینجا اون نه _شهال

 :کرد قطع رو حرفشون جدی لحن با شهریار همون یا ارباب

  دیگه ی خونه یه به میفرستم رو ندا امروز  مامان شیدا کافیه مامان کافیه _

 !دلم عزیز میکنی که کاریه  بهترین _شهال

 !شهریار _ شیدا

 . کنم استراحت باال میرم من بشنوم چیزی نمیخوام شیدا کافیه _شهریار

 . دویدم اتاقم سمت به و ترسیدم شد سبز جلوم ارباب یهو که میکردم فکر داشتم بود اشک پراز چشمام

 :اومد ارباب صدای

  کن صبر میگم بهت ندا کن صبر _

  داد هل رو در ارباب پشت از که دادم هل درو و اتاق توی کردم پرت رو خودم و کردم باز و اتاق در

 .داخل ومداو

  من تا که میکردی داشتی غلطی چه باز میدویی؟ چی واسه کن صبر یعنی کن صبر میگم بهت وقتی_

  هان؟ کردی فرار ودیدی

  رو بدنم لرزش بازوم روی گذاشت دستشو میلرزید اراده بی بدنم جلوم اومدن خوردنم کتک های صحنه

 !باش آروم ندا چته _داد تکونم تعجب با کرد حس
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  بزار نشده خوب زخمام هنوز من میزنه و من اربابش دیگه عمارت یه میفرستی و من _کردم زمزمه لرز با

 باشه؟ بفرست و من بعد شم خوب

 :دادم نشونش و کمربند سگک جای و کردم لخت دستمو هول با

 باشه؟؟ نفرست و من ببینش ببین _

 ! نداره کارت هم کسی بمون اونجا  ؟ مجردیم خونه میفرستمت باشه باشه _شهریار

 .ارباب ممنونم  باشه _دادم تکون سرمو شدم آروم یکم

 قبلیش جلد همون به برگشت دوباره ارباب ی کلمه شنیدن با

  اونجا میری فردا یا امشب یا شو اماده _گفت جدی

  ی خونه رفتی که بفهمه ای دیگه کس هر یا مادرم اگر ندا باشه حواست _برگشت دوباره و در سمت رفت

 خونه ..... میفرستمت من جردیم

 راحت خیالتون ارباب چشم _گفتم سریع کرد اخم که دادم تکون سرمو ترس با

  بست و در حرف بدون

  گذاشتم داشتم هم بیسکوییت یه ممه چیز تا چند و برداشتم لباس دست دو و کوچیکم چمدون سمت رفتم

  ریختم اشک آروم و اومد مامچش جلوی شیدا با خاطراتم کردم نگاه اتاق به و بستم درو

  :خونه آشپزه  بود زری کردم باز و در و پریدم شد زده اتاق در

 ؟خانوم زری بله _

 جدید عمارت برید تا شید اماده که کنم صداتون بیام گفتن ارباب _

 ! میام االن باشه _

  شدم اطحی وارد میکرد سنگینی قلبم روی که غمی با شدم راهرو وارد و برداشتم و چمدونم

  نبود هیچکس کردم نگاهی

 بیان تا شدم منتظر

 ای؟ اماده _

  ارباب بله _گفتم ولی بینی؟ نمی کوری _بگم میخواست دلم

  بریم_ داد تکون سری

  باز رو عقب در گرفتم تصمیم بشینم کجا موندم ولی شد سوار اون افتادم راه دنبالش منم و ماشین سمت رفت
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 جلو بیا ندا نیستا دربستی خانم ببخشید_  کنم

  بزارم رو چمدونم میخواستم _ننداختم تا و تک از خودم و شدم پررو

  کرد حرکت و نشستم جلو  حاال شو سوار میگی راست تو باشه _کرد ای خنده تک

  پایین بیا _ ایستاد برجی جلوی بعد ساعت نیم

 کن خرد اعصاب اه دیگه میدونم خودم خب بزنمش میخواست دلم

  چشم با که شه باز دهنم بود مونده کم که بود باکالس و شیک انقدر جاخوردم وضوح به شدیم که برج وارد

 .کردم جور و جمع و خودم ارباب ی غره

  که راهرو از ترم مقدم و خانمم سرم خیر _خوردم حرص دلم تو شد خونه وارد و کرد باز رو خونه در

  بود کثیف ظرفهای و باربا های لباس از پر جا همه شد باز دهنم گذشتیم

  بهتره نگم هم اتاقا و افتضاح خونه آشپز بود آشغال از پر زمینم

  دیگه بلدی خودت کنم تمیز نیست نیازی گفتم _زد پوزخندی میکنم نگاه تعجب با جا همه به دارم دید وقتی

  ای کاره این ناسالمتی

 نمک کنترل و خودم تا دادم فشار هم روی هامو لب شد فشرده قلبم

  اتاق توی برو _گفت و شد گشاد نیشش خورد زنگ گوشیش

 ! دیگه برو د  _زد تشر که کردم نگاهش تعجب با

  بود اونجا گوشم ولی اتاق داخل رفتم حرف بی

 خوبی؟ خودم خانم بر سالم _

+................ 

 شده تنگ که برم دلت اون قربون الهی _

+................  

  پیشت میام امشب عزیزم نه_

+................ 

  برو شیطون برو _زد قهقهه یهو

+................ 

 خدافظ نکنه خدا_
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  چندش اه اه برم دلت اون قربون _آوردم در ادا

 ؟نــــــــدا_

 زهرمار_گفتم دلم تو

  ؟باربا بله_آوردم زبون به اما

  اینجا بیا_

 هال توی رفتم حرف بی

  باز من جز به کسیی رو و در نمیکنی وآمد رفت ها همسایه با دارم آبرو اینجا من جون دختر ببین_

  من ندا باشه جمع حواست داره مجرد پسر کناری همسایه ممنوع هم زنی مخ و دلبری نمیکنی دزدی نمیکنی

 فهــــمیدی؟ بینی می بد هم تو بدببینم چیزای اگر خونه میام یهو گاهی

 ارباب بله_

  نکن ارباب ارباب انقدر اههه _

 ؟ بگم چی پس_کردم نگاهش تعجب با

  شهریار آقا بگو چمیدونم_

  باشه_

  برداشتم رو لباسشویی ماشین کنار سبد کشیدم پوفی و کردم خونه به نگاهی بست درو محکم و بیرون رفت

  دوساعت حدود ماشین توی ریختم مقداریشو و ریختم توش هارو لباس ی همه و

  در دم رو زباله های کیسه قشنگیع ی خونه چقدر فهمیدم تازه انداختم برق رو خونه تا کردم کار وقفه بی

 . کردم پوفی کلید نداشتن آوری یاد با کردم سر شالمو و گذاشتم

 درسته کردم امتحانش لایو بود کلید یه جاکفشی روی

  گذاشتم هارو کیسه و پایین رفتم سریع

 اخ _ خوردم نفر یه به محکم یهو که برگشتم تند تند

 کردم بغلش و کشیدم جیغی ذوق از شهراد دیدن با که باال آوردم سرمو

 میکردی؟ چیکار بودی؟ کجا میکشی؟ جیغ چرا ترسیدم هدیوون _گفت خنده با شهراد 

  میگم بهت باال بریم بیا خودتی دیوونه +

 انایر بودن برگشته تازگیا و خارج بودن رفته پیش سال سه حدود که بود داییم پسر شهراد
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 ! دارم رو کسی که شدم خوشحال رفت وبعد موند پیشم ساعت1 شهراد

  دیوونه این دست از اومد زنگ صدای که بود رفته شهراد تازه

  اومدی باز رفتیا االن تازه شهراد تو دست از _خندیدم و برگشتم شخص به کردن نگاه بدون و کردم باز درو

 ؟بخوری و من مخ خوره مثل

  ترس از میکرد نگاه بهم خونین چشمای با شهریار ماسید لبم رو لبخند که برگشتم میادن جوابی دیدم وقتی

   بدوم تونستم فقط و کردم هنگ

  زمین روی شدم پرت که کنم قفل که رفتم و بستم و اتاق در

  میکردی شروع رو بازیات هرزه بعد میرسیدی میزاشتی  _

  من من +

 شو خفهههه فهمیدی؟ شو خفه _

  نداره زدن سگ اخه زنمت نمی _گرفت و دهنم زدم جیغ که تمسم اومد

  بود گرفته گریم

  کردم نگاه بهش شوکه حموم توی رفت و گرفت محکم بدنمو

  وارد بهم بدی شوک آب سرمای شدت از، آب توی کرد پرتم یهو کرد آب از پر و وان و کرد باز و آب شیر

 شدم خشک و شد

 :شهریار

  و کردم بغلش شده بسته چشماش دیدم که شدم حموم وارد میکنم چیکار دارم نمیدونستم خشم شدت از

 بود نشده کم عصبانیتم از ای ذره تخت روی گذاشتمش

  گوشیم خیلیه نزنه یخ صبح تا کردم تنظیمش ندا روی و کردم روشنش و زدم پوزخندی افتاد کولر به چشمم 

  زدم بیرون اتاق از و زدم لبخندی اسم دیدن خوردبا زنگ

 :ندا

  میکردم لرز گاهی و میگرفتم گر گاهی میکردم حس هم بدی سرمای میسوختم داشتم بودم کوره توی انگار

 .رفتم فرو خبری بی دنیای به دوباره که کردم ای ناله کنم باز چشمامو حتی تونستم نمی

 :شهریار

 .بیاد که زدم شیدا به زنگی شدم بیدار خواب از
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  داداشی سالم _شد داشپی شیدا و زدن و در زنگ

 خوبی؟ خانوم شیدا سالم _

 کردی؟ خبر و من که چیشده باز ببینم بگو خب مرسی_

  بدم بهت خوب خبر یه میخواستم هیچی _

 نداست؟ مورد در خبری؟ چه _کرد ذوق

 اتاقه توی ندا آره _داشت قوی ششم حس که الحق

 خوابیدید؟ بودید؟ تنها اینجا ندا با دو وایی _زد جیغی

 رفت اتاق سمت به کنان وورجه ورجه و برگشت هیجانش یهو ولی کرد سکوت من ی غره چشم با

  زده یخ حاال تا حتما هه

 کردم باز رو اتاق در و شدم بلند حرص با ترسیدم بدجور فروریخت قلبم کردم حس شیدا جیغ صدای با

 ....چتـ _

  بودن شده سفید لباش و بود شده مهتابی ندا صورت ماسید دهنم تو حرف ندا دیدن با

 میزد ضعیف خیلی گرفتم رو ندا نبض و زدم پس رو شیدا

 !کن خاموش و کولر شیدا _زدم داد

 بود زده یخ بدنش کرد خاموش رو کولر و پرید شیدا

 بجنب بیار در لباساشو شیدا _ زدم داد دوباره

  بود یخ هم هنوز شتندا تاثیری ولی ندا روی انداختم و برداشتم پتو دوتا و کمد سمت رفتم

  حموم توی ببرش _گفت هق هق با شیدا

  بردم دوش زیر رو ندا و کردم باز رو گرم آب شیر زمین انداختم هارو پتو کردمو بغلش سریع

  بود سرد بازم اما شد بهتر یکم کردم لرز منم بدنش سرمای از

  سرده هنوزم_

  در رو پیراهنم سختی به بیرون رفت و شه مگر شاید بچسبون بهش تنتو _گفت خجالت و من بامن شیدا

  برداشتم ندا دور از رو مالفه و آوردم

  شدیم داغ دومون هر چسبوندم خودم به برهنشو نیمه تن

 ... و کشیدم عمیقی نفس
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  نشوندمش وان توی و کردم جداش خودم از سریع کرد باز چشماشو 

 ؟شیــــــدا_

  ؟بله_

 ببر رو ندا  بیا_

  باشه_

 ....شه تموم کارش شدم منتظر و نشستم اقط روی

 :ندا

  خال دیدن با بود برده خوابش همونطور و بود نشسته کنارم زن یه کردم باز رو چشمام زیادی سردرد با

 شیداس فهمیدم گوشش روی

 ! آب _نالیدم

 میارم برات االن شکرت خدایا کردی باز چشماتو ندا وای _ پرید شدت با

  خوردم یکم آورد و آب

  پیشت میاد شهریار برم باید من دیگه خب _کرد نگاه ساعتشو شیدا

 دادم تکون رو سرم

 .شد پیداش شهریار و شد باز اتاق در بعد دقیقه چند

 .... کردم نگاهش منتظر

 حتـــــما ؟ کنم خواهی معذرت ازت منتظری میکنی؟ نگاه اینطوری چرا چیه _

 میکنم؟ خواهی معذرت متکارمخد از من میکنی فکر تو یعنی _خندید مسخره

  انداختی راه کاری کثافت خونه این به نرسیده پات هنوز که باشی شرمنده باید که تویی این _زد داد یهو 

  تورو نباید اصال ارباب میگفتی بهش عمر یه که کسی من ی خونه تو میدی انجام اینجا و بازیات هرزه

  خونه....بفرستمت باید دیگه عمارت بفرستم

  هموناس پیش تو ایج

 ! نیستم هرزه من کن بس _هوا رفت جیغم

 بپرس سوال یه کنی کاری بخوای اینکه از قبل

  دارم که کسی تنها دارم که دایی پسر تنها داییمه پسر شهراد
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 دیدمش بزارم و آشغال کیسه رفتم وقتی

 همین زدیم حرف و خونه اومد

  میزنه برق خونه ی همه کردی؟ برت و دور به نگاه یه _ میریختن اشکام

  نمیشه دیده کثیفی ذره یه

 ! میشم هم تنبیه سرم تو بخوره تشکر

 ادمم منم خدا به بابا

  کنم تحمل میتونم حدی یه تا منم

 :شهریار

  بود درست واقعا حرفاش بعضی کردم می نگاه بهش تعجب با

  بخوام معذرت یخواستنم دلم اما بودم پشیمون پوشوند دستاش با صورتشو و گریه زیر زد یهو

  بستم و در و عجوالنم قضاوت بابت متاسفم _گفتم سریع در سمت رفتم و کردم پوفی

 :ندا

 : گرفت خندم یهو دادم گوش شنیدم که صدایی به تعجب با

 جون اخ کرد خواهی معذرت من از سلحشور خان شهریار وای

  داشتم ضعف حس و میکرد در شدت به دلم شستم صورتمو و دست و شدم بلند سریع

  میکردم درست غذا باید

  خوابیده کاناپه روی شهریار دیدم که اومدم بیرون اتاق از

  کردم درست املت یه و برداشتم گوجه و مرغ تخم نبود خاصی چیز یخچال سمت رفتم

  یزم یه و ریختم لیوان توی که بود هم نوشابه نصفه یه گذاشتم میز روی و ریختم سبزی کوچولو سبد دوتا

 ؟شهریار آقا شهریار آقا _شهریار سمت رفتم کردم درست خوشگل

  نخورد تکون داره خوابی چه ماشاهلل

 کردم درست شام دیگه شید بیدار شهریار آقا _

 ؟چیه _گفت تلخی به کرد باز چشماشو

  کردم درست شام دیگه شید بیدار _

 آروم خیلی صدای با مکالمه یه عدمب و شنیدم رو گوشیش صدای که شدم منتظرش و شام میز سر رفتم
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  عشقم سالم _

+...... 

 خانومی چشم_

+...... 

 اومدم باش اماده_

  املت توی انگشتشو و جلو اومد کرد شام میز به نگاهی یه  بیرون برع که اومد پوشیده لباس بعد ثانیه چند

 گذاشت دهنش توی و  کرد

  نداره خوردن لیاقت اه اه_کشید هم تو قیافشو ولی زد برق چشماش

  سطل توی ریخت و املت و برداشت و بشقاب بعدم

 آشغاال جون نوش _

  کنم کنترل اشکمو تا دادم فشار هم روی و چشمام

 کردم املت توی انگشتمو کردم غذا میز به نگاهی اومد که در صدای

  بیشعور ی پسره اصال بخور کوفت مزس خوش که این

 بود نشده کور اشتهام مه اصال خوردم غذام اخر تا و نشستم

 بخوره شام چندشش عشق همون با بره  اصال درک به شهریار

  بخوابم تا اتاق توی رفتم کردم جمع رو آشپزخونه یکم و خوردم و شام

  داره کلید که شهریار ترسیدم لحظه یه اومد زنگ صدای

  کردم هوفی شهریار دیدن با شد بار در یهو نبود مشخص چیزی چشمی از در دم رفتم

 شد حلقه کمرم دور دستاش که کنم گرد عقب خواستم و برگشتم

 ؟شهریار آقا شهریار آقا _ زدم پسش وحشت با

  بردار آقاشو شهریار بگو _کرد زمزمه

  کن ولم _

  کنم ولت تا شهریار بگو _

  کن ولم شهریار _

  نزن جیغ تانیا رفت آبرومون _خندید که زدم جیغ کردیه بلندم یهو
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 .....شهـ تانیا نه ندام من کن ولم خریه کدوم تانیا _

  باریدن به کردن شروع چشمام

  کنن ولم _ زدم جیغ عقب کشید خودشو تا

  کشید بیرون تنم از زور به رو لباسام اتاق توی و من برد زور به

  رو روحم هم کشت رو جسمم هم رحمی بی با

 رفتم حال از داشتم که زیادی درد از

***** 

 :شهریار

  نفهمیدم هیچی که گرفت تماسی یه تانیا خوردم جام تا بیست نزدیک و نشستم تانیا نارک

  زد لبخندی گذاشت ماشین توی برد سختی به و کرد تنم به رو پیراهنم

   کردم رانندگی خونه تا سختی به

  رسیدم بهش باالخره بودم رابطه مست دیدم رو تانیا که کردم باز و در کلید با خونه دم

 خوابیدم اتاقم توی رفتم و شدم بلند کنارش از خستگی با

***** 

 :ندا

  جیغ کشید بدی تیر کمرم که شم بلند خواستم شدم بیدار خواب از میکردم احساس دلم زیر که شدیدی درد با

  نشستم گریه با و زدم بلندی

 .شد قرمز صورتش دید و من تا شد اتاق وارد شهریار و شد باز در

  بستم چشمامو نداشتم دادن دست از برای چیزی دیگه نلرزیدم من ولی لرزید جا همه که زد فریادی انچنان

 بود زیاد خیلی دردم گزیدم لبمو و

 شه راحت تو مثل ای هرزه دست از دنیا تا میکشمت میکشمت _ شد کشیده موهام و کشید تیر سرم

 شو خفه _ چسبیدم سرمو و زدم جیغی

  بزنه حرفی خواست تا شد عصبانی دوباره ولی کرد نگاه بهم متعجب شهریار

 نمیبخشمت نمیبخشمت گرفتی ازم اونم داشتم دخترونگی فقط من _زدم زجه

 ؟ من _کرد نگاهم شوکه شهریار



 

 www.ghalam-siah.ir                                                                                                فاطیما آنتی 

 فرزند اربـــاب 13

  اون با و من که بودی مست انقدر که لعنتی توی تو آره _گرفتم یقشو و شدم بلندش خشمگین ببر مثل

  فاحشم تانیای اون من کردی فکر و تیگرف عوضی جاییت هر ی هرزه ی معشوقه

  نیست معلوم تویی هرزه! بزن حرف درست تانیا درمورد _کردم نگاه بهش گریه با لبم رو کوبید محکم

  کنی غالب بهم خودتو بتونی که کردی لوندی چه دیدی و من وقتی

 بیرون میکنم پرتت ازاینجا همیشه برای و ترمیم برای میریم االن همین _کرد ای مسخره ی خنده

 کردم نگاهش حرف بی و زدم پس اشکامو

 شو اماده پاشو چیه؟ نگاهت _زد تشر

 چی؟ روحم _

  کرد نگاهم چپکی

 دیگه بگو میشه درمان اگه هانن میشه درمان روحم مگه چی؟؟ کردی زخمی که روحی _

  درومد اشکم اصال گرفتم قرار تاثیر تحت چقدر واییی _گفت بازی مسخره با

  اخر تا نشی بلند میشه ترمیم بکارتت که شدی بلند ببین بریم تا و خودت کن جمع پاشو نزن حرف _شد جدی

 زنی عمرت

 افتادم راه سرش پشت جوجه مثل و کردم تنم رو لباسام و شدم بلند آروم

  اومدیم اینجا چی برای هللا بسم پاساژا از یکی توی رفتیم

 افتادم راه دنبالش و پریدم سریع شد پیاده

  اومدیم ترمیم برای _گفت مقدمه بی شهریار رسیدیم ها مغازه از یکی دم

 ؟مگه زنانه دکتر فروشیه لباس مغازه اینجا بیرون برو اقا  _زد تشر مرد

  باشه اره سپهر الو _ زد زنگی و برداشت شو گوشی کالفه شهریار

  اومدم یوحنا طرف از _زد تشر مرده به

  برخوردم این بابت ببخشید و من میگفتید اول از خب نابج بله اوه _شد باز مرده صورت

  ویترین پشت رفت انداخت اطراف به نگاهی و در سمت رفت, رفت تهش تا که کرد بهش نگاهی یه شهریار

 پایین برید سریع _ کرد کاری یه و

  بودن نامزد عضیاب بودن اونجا آدم کلی میکرد درد خیلی سرم پایین رفتیم و گرفت رو دستم

 گشتن برمی و پرده پشت میرفتن نوبتی بودن ما مثل بعضیام و بودن دوست بعضیا
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 پرسیدن سوال کرد شروع خانمه اتاق توی رفتم

 ؟ اسمت _

 مجد ندا +

 سنت؟ _

 سالمه 18+ 

 وزنت؟_

 کیلو 68 +

 قدت؟_

 70متر و  1+ 

 ترمیم؟ اومدی چی برای _

 کردن تجاوز بهم +

 کیا؟ _

  بماارب +

 داری؟ درد _

  کمی +

 میگذره؟ ....از ساعت چند _

 چنده؟ ساعت +

 و نیم 11 _

  ساعت 10 حدودا +

 درار و شلوارت و تخت روی بشین _

  میشم مجبور کنی قال و داد و بزنی جیغ اگر ولی داره درد یکم من کار ببین _ نشستم تخت روی حرف بی

  آروم پس نمیکشه طول هم دقیقه ده کارم کل، میشه بیشتر هم دردش اونوقت بدم انجام رو کارم سریعتر

  بخواب تخت روی

  در _زد فریاد دکتر پیچید گوشم توی پلیس ماشین آژیر صدای سمتم اومد تا کشیدم دراز و دادم تکون و سرم
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 ! کنید باز رو پشتی

  رو تمدس نفر یه پایین بیام تخت از خواستم تا  کردم درست رو شالم و پوشیدم رو شلوارم و شدم بلند سریع

  کردم نگاهش وحشت با شدم رو به رو رنگ سبز لباس یه با ولی برگشتم سریع و شهریار کردم فکر گرفت

  نشستم پلیس ماشین توی و شد کشیده دستم که

 جلو یعصبان یلیخ مرد هی و بود نشسته کنارم زن مامور هی دمیلرزیم ترس از

  اداره به میدیرس که بودم نشسته زده وحشت

  نیبش _زد داد یعصبان مرد رونیب رفت زن مامور میشد قاتا وارد

 اونجا؟ یبود رفته یچ واسه _کرد شروع حوصله یب یلیخ نشستم آروم

 اونجا؟ یبود رفته یچ واسه _ کرد تکرار نکردم باز رو دهنم و کردم بهش ینگاه

  زنمیم حرف باهاش من رونیب برو ارمان؟ خبرته چه _ شد وارد یا گهید مرد و شد باز در

 ! بگو حاال خب _ کردن عوض رو جاشون

 بگم؟ یچ _شدم آروم منم بود آروم لحنش

 اونجا؟ یبود رفته چرا _

 قمی تو رفت سرم و شد سرخ صورتم

 ؟یبود رفته یک با _

 بودم خدمتکار خونش یتو که یکس با _

 ؟ کرده تجاوز بهت _

 بله _کردم زمزمه

  ادرسش ,شمارش ,اسمش _ داد بهم یا برگه

 ارهیب سرم ییبال ترسمیم _زدم لب دهیترس

  شهینم یچیه نترس _گفت نانیاطم با

  نوشتم و دادم تکون یسر بود ازارامش پر چشماش کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم

***** 

  یلیخ براش خدمتکارش با ازدواج  نبود کم بود شده سرخ صورتش خوردیم رو اریشهر خون خون

  زدمینم یحرف و دمبو نشسته آروم بود محقر
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 بله _کردم زمزمه آروم عاقد یصدا با

  خونه میدیرس داد رو بله اونم

 کردم نگاهش صورتم تو دیکوب محکم حرف یب و سمتم برگشت

 یاومد خوش تیزندگ جهنم به _

  اتاق سمت رفت و زد یپوزخند کردم نگاهش ترس با

  امیب من تا یکنیم اماده و شام _

 دینرس ذهنم به یچیه کردم باز و خچالی در حوصله یب پرروعه رچقد نیا شد گرد چشمام

 رفتم اتاقم سمت و گذاشتم هم  نون و دوغ گذاشتم زیم یرو و زدم مرغ تخم تا چند

 یوه _

  کالت تو یهو _

 ؟یاورد در زبون _شد گرد چشماش

 کن صدام ادم مثل خب _

 ؟یریم یگور کدوم نمیبب شو خفه _

 اتاقم تو _

 کن گم تگور کم شرت _

 بودم حمام یتو ساعت کی حدودا شستم و خودم یحساب و حمام یتو رفتم شدم اتاقم وارد حوصله یب

  نباشه دهیپوش یلیخ لباسم داره اشکال چه میمحرم گهید که ما اه کردم لباسام به ینگاه رونیب اومدم

  شونه و موهام و دمیپوش چم یرو تا ساپورت و زانو یباال کمی تا ربع سه نیآست راهنیپ هی فکر نیا با

  برگشتم الیخیب اما یشیارا لوازم سمت رفت نگاهم کردم

  کردم نگاهشون شوکه اریشهر بغل یتو دختر هی دنیباد شدم خونه وارد و کردم باز و اتاق در

 ؟اریشهر هیک نیا _زد بلند غیج هی دید و من تا دختره

  کلفتمه کن ولش _ برگشت خمار یچشمها با اریشهر

 نزدم یحرف و دمیگز داخل از لبمو دمیترک یم داشتم حرص زا

 اریب شربت وانیل هی یهو _دیخند بود اومده خوشش کلفتم ی واژه از انگار که دختره

   براش بردم و اب یکل و ختمیر شربت کمی حوصله یب
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 زد عوق هوی و شربت یرو گذاشت ناز با و لباش

 ؟یخانوم شدیچ _کرد نگاهش نگران اریشهر

 یختیر آبغوره سرت بر خاک _ سمتم کرد پرت رو شربت چندش اب

 کنه بد و من حال خواستیم نیا اریشهر _زد غیج که گرفت خندم

  نیزم یرو کرد پرتم محکم و کمرم یرو گذاشت دستشو اومد سمتم و شد بلند اریشهر

 هوا رفت غمیج که رونم یرو زد محکم که شم بلند کردم یسع و گفتم یآروم یا

 اتاقت یتو مشوگ _

  یکم و زدم روش کننده مرطوب کرم کمی و آوردم در و راهنمیپ اتاق یتو رفتم و شدم بلند یسخت به

  دادم ماساژش

  اوردم در و ساپورتم و دمیپوش بلند و نازک یلیخ زیبل هی

 دمیخواب و بستم و چشمام انداختم خودم یرو رو پتو و افتادم تخت یرو حال یب

  :اریشهر

  بودن دورش شیا قهوه یموها رفتم ندا اتاق یتو و شدم بلند جام از رفت و کرد مستم شهیهم مثل ایتان

  داشت ییموها عجب

  بغلم یتو دمشیکش اوردین طالقت دلم کردم نگاهش و دمیکش دراز تختش یرو

  دادم ادامه تیاهم یب کرد ارزش به شروع بدنش و کرد نگاهم وحشت با و شد باز ضرب هی چشماش

  کردم برقرار رابطه باهاش بار نیدوم یبرا ادیم راه باهام نکهیا از خوشحال گرفت آروم کم کم

***** 

 دمیکش رو پرده و کردم پنهون رو صورتم یسخت به زد چشمام یتو که دیخورش نور

  بود دهیخواب آروم یلیخ افتاد ندا به چشمم

  رفتم حموم سمت به و برداشتم حولمو و اتاقم یتو رفتم

 :ندا

  چشمام یتو اشک دوبارمون ی رابطه یآور ادی با شدم بودنم لخت متوجه تازه کردم باز که رو چشمام

  فرو یعصب خواب هی به انگار که بستم رو چشمام دوباره نداشتم کردن کار و زدن حرف حال زد حلقه

 .رفتم
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 :اریشهر

  ندا صورت یرو عرق،  رفتم سمتش به ساعتم دنید با کردم نگاه رو ندا اتاق یتو و دمیپوش رو لباسام

  بود داغ داغ دستش خورد دستش به که بردم ساعت سمت رو دستم کرد روجلب توجهم

  ادیب خواستم ازش و گرفتم تماس دوستم با عیسر

  به گفت بهم االن و  بود شییدا پسر من یمیصم دوست شهراد شدینم باورم بودم شده رهیخ ندا به بهت با

 !نمیتونه حرف بزنه  نم تجاوز خاطر

 شده بد حالش من خاطر به نفر هی نمیبب نداشتم طاقت بود داغون اعصابم

  اون نشسته پات به ایتان ساله 3 اریشهر سرت بر خاک ؟یچ زنم یول دارم و داشتم دوست یلیخ رو ایتان

 ؟ یچ ندا اما عشقمه دوستمه اون نه یول تو وقت

  کردیم نگاه بهم و بود شده قرمز شماشچ دمیکش دراز ندا کنار و کردم یپوف

 ؟یدیند خوشگل داره؟ نگاه _

  به کرد شروع بدنش هوی کردم بغلش پشت از و دمیخند چرخوند و سرش و کرد نازک یچشم پشت

  خواستم ندارم تیکار ندا؟ چته _ کرد نگاهم ترس با بود کرده داغ بدنش برگردوندمش تعجب با دنیلرز

   !یا جنبه یب چقدر کنم بغلت

  ستین شیحال خوش زبون یا نه انداخت سرش یرو تا رو پتو و دیچرخ و دش سیخ چشماش

 ! باشه حاضر غذام خونه اومدم  _

 :ندا

 رفتم کردم درست ایالزان هی کنم درست یمرگ هی براش تا شدم بلند و کردم یپوف

 مومح رفتم عیسر شد چندشم خودم از کردم نگاه خودم به نهیا یتو  اتاق یتو 

  دمیرس شگاهیآرا به  رونیب رفتم و شدم اماده و شستم و خودم عیسر دیرس ذهنم به یطونیش فکر 

 ؟دیداشت یقبل نوبت خانم سالم _

  ریخ _

  بفرستمون زمان هی تا دینیبش پس _

  رفتم و شد نوبتم کردم یزیر ی خنده میکرد شهراد با که یکار یآور ادی با نشستم و دادم تکون رو سرم

  و کردم حساب و پول نذاشتم که بزاره رنگ خواست کردم اصالح و صورتم و انداختم موم و بدنم  اخلد
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 . خونه سمت رفتم

   نکردم یشیآرا پس نداشتم دوست رو شیآرا دمیپوش بود دهیخر برام تولدم روز دایش که یقرمز راهنیپ

  نیبب فقط ارمیم جا و حالت شدم اریشهر دنیرس منتظر دورم ختمیر رو بود باسنم تا که موهام

  شدم اشپزخونه وارد توجه یب زد خشکش برگشت تا شدم راهرو وارد اومد که در یصدا

  بود گردش درمن  یرو نگاهش کردم نگاهش و کردم بلند و سرم دمیچ و زیم

 چته؟_گفت یتلخ با کنه نگاهم تا زیم یرو زدم

  ستمین بلد یالل زبون شرمنده _کرد یپوف که کردم نگاهش طلبکار

  بودم شده نازک دل چقدر زد حلقه چشمام تو اشک

  شد حلقه کمرم دور دستش که شدم رد کنارش از ناراحت

 کن ولم _اوردم در و صدام حواس یب

 شوهرت؟؟؟ ؟بهیگفت دروغ من به ؟یگفت دروغ _ شدم رو روبه شیعصب یچشما با که برگشتم

 . کنم حیتوج رو نبودنم باکره که شناسنامم تو یاسم هی فقط تو نکن شوهر شوهر انقدر _

  به هوا یمرغا که ارمیب سرت به ییبال انچنان _ شد یعصب انقدر که برخورد غرورش به یلیخ انگار

 هر منم دمیترس منم هه زدم یپوزخند اتاقش یتو رفت و کرد ولم بعدشو   کنن هیگر زار زار حالت

 ! کنمیم یتالف یکن که یکار 

  برد خوابم دهینرس قهیدق دو به که تخت تو دمکر پرت و خودم

 :اریشهر

  رو حالم و رفت ینم سرم ا از سرم بیرون نمیرفتکاری میکردم فکر ند هر بودم نشسته بالکن یتو

 کردیم دگرگون

  بردمش اتاقم به و کردم بغلش محکم بود دهیخواب لباس همون با رفتم اتاقش سمت و شدم بلند یعصب

  برد خوابم بود غلمب یتو که همونطور

  گهید شو بلند اههه گنده لیگور خرس یهو اریشهر _ شدم داریب خواب از ندا یحرص یزدنا صدا با

 ! اه شدم خفه

  اومد مظلومانه نمیبب بغلم ایب یخانم باش آروم _کردم بغلش

  کنم ینم عوض ایدن با رو آغوش نیهم من _
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 کرد غیج غیج هوی که میموند حالت همون رد زدم پوزخند حالش به دلم یتو شد سرخ دویخند

  کنم درست غذا برم کن ولم_

  رستوران میریم خواد ینم _

  رفت که کردم ولش  شم اماده برم کن ولم پس _دیخند زده ذوق

 :ندا

  بعدش مادرم فوت بعدش کردم یزندگ غم یب عمرم اول دوسال فقط که یمن بود بخش لذت برام حرفاش

 یسالگ 15 در شدن خدمتکار شد اخرش که مینامادر کردن شوهر و مپدر مردن و ینامادر

***** 

  شدمیم عاشقش شتریب روز به روز گذشت روال نیهم به ماه سه

  باردارم دمیفهم یوقت شیآزما بودم رفته امروز بود بخش لذت برام زشیچ همه شدناش یرتیغ محبتاش

  حدودا کردم نگاه ساعت به خونه برم تا گرفتم یتاکس عیسر کردمیم سکته داشتم که شدم خوشحال انقدر

  اتاق سمت رفتم اومد اتاقش از اریشهر یصدا شدم وارد آروم و کردم باز رو درخونه بود پنج ساعت

  ؟اریشهر _زدم غیج و کردم باز و در خنده با

  شد خرد وجودم ی همه شد آوار سرم یرو ایدن روم روبه ی صحنه دنید با

  رونیب روب _زد داد اریشهر

  بود شوهرم آغوش یتو که دمیدیم رو ایتان دائم بودم شده وونهید اتاقم سمت رفتم بستم درو

  وارد کرد باز درو تا رفتم شهراد واحد سمت به بستم در و اومدم رونیب عیسر و کردم باز رو خونه در

  زار به کردم روعش و کردم پرت اغوشش یتو و خودم کرد نگاهم تعجب با  بستم و در و شدم خونه

  زدن

 ندا؟ ؟یخواهر شدهیچ ندا _

  شمیم خفه دارم شهراد بود بچم پدر شوهرم بود شوهرم بغل یتو _

 ؟؟؟یشد ینطوریا چرا ندا یگیم یچ _

  زدن زار کردم شروع و نیزم یرو نشستم ؟ بگم یچ  _

  کنم خوشحالش شده رپد  بگم بهش رفتم امروز کن گوش پس آرههه؟ کرد؟ انتیخ بهم شوهرم که بگم _

 ! دمشونید ممکن حالت نیبدتر تو بغلشه تو تختشه یرو دختر هی دمید یول
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  رفتم فرو یخبر یب عالم تو و شد اهیس جا همه هوی

 :اریشهر

  انقدر چرا شهیم ینطوریا امروز دونستمیم که من یلعنت کردم رونیب رو ایتان حوصله یب و یعصبان

  شدم داغون

  برداشتم رو یصورت ی برگه تعجب با دمکر ینگاه اتاق به

  کشمتیم پا و سر یب ی هرزه گرفتم گر خشم از دادیم ندا یحاملگ از نشون که شیازما جواب دنید با

  من زن ی بچه پدر گهید یکس نکهیا فکر از میداشت رابطه دوبار فقط ما نبود من از بچه اون بودم مطمئن

 کشمتیم خدا یوندخدا به ندا کشمتیم _ زدم یادیفر باشه

***** 

 کنم داشیپ تومینم که رفته یگور کدوم ستین معلوم شدم خونه وارد تیعصبان با

 ندا کشمت یم_زدم داد و شدم قرمز درجا شدم شوکه روم به رو دختر دنید با

  کرد قفل و در برم بهش نتونستم که اتاقش سمت دیدو عیسر انقدر

  ایدن تا کشمتیم کثافت ی هرزه شکمته؟ تو گهید یکی ی چهب اره؟ یا حامله _زدم در به یمحکم مشت

  شه راحت تو مثل یا هرزه داشتن از

  از که کردم خوب اصال حاملم که حاملم یزنیم حرف یچ از گهید خائن یتو ببند و دهنت _ زد غیج

 شدم دار بچه عشقم

  اتاقا یدرا انقدر چرا که ردمکیم لعنت رو وهمرو دمیکوبیم در یرو یپ در یپ و مشتام بودم شده وونهید

 ؟ ساختن محکم رو

 یایم رونیب اتاق در از که باالخره _ نشستم در پشت یعصب

  ستین یازین هست که  حمام و ییدسشو ام؟یب رونیب یچ واسه _

  یبخور مار زهر یخوایم البد ا _

  میبش ریس مونییدوتا که دمیخر یخوراک انقدر _مخم رو رفت خندش یصدا

  شو خفه ندا شو خفه _دمیکش نعره یعصبان

  نه وجودمه تو عشق ی ثمره که هیخوب حس چه یدونینم اریشهر یوا _بردیم لذت دادنم زجر از انگار

  خائن یتو ی نطفه
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  فرمون قفل و نییپا رفتم دهیرس اوج به میعصبان دادیم زجرم و زدیم حرف و دیخندیم اون و زدمیم داد

  برداشتم رو

  و شهراد واحد سمت رفتم و نیزم یرو دمشیکوب محکم ستین ندا شدم متوجه که خونه یتو اومدم

 زدن در کردم شروع

 شده؟یچ ار؟یشهر ییتو _کرد باز و در مهیسراس شهراد

 کجاست؟؟ ندا _زدم داد

 ؟ یپرسیم من از توعه زن منه قبر سر _ گرفت و دستم حرص با شهراد

 حاملس من زن یول دونمیم خودم و نیا ممیعق من _دوختم چشماش به نمویخون یچشما

   توعه مال بچه گفت ندا یول _کرد نگاهم شده شوکه

 !شهیم مادر داره زنم یول شم پدر تونمینم من _زدم داد بغض و خشم با

 توعه ی بچه بچه اون پسر باش آروم _ شهراد

  گفته بهم و نیا تهران دکتر نیبهتر تونمینم شم دار بچه تونمینم من گم؟یم یچ یفهمیم _

  نداشتم رابطه تو جز به چکسیه با من ندا_ 

 خودمون واحد سمت بردمش زور به و دمیکش دسشو کنمیم کاریچ دمیفهمینم

 ر.....ایشهر ....شهـ ....شـ ...شـ _بود کرده وحشت نطوریا که بود شده چطور افمیق دونمینم

  غشیج زدم رونش به رو عمرم ی ربهض نیتر محکم و باال  بردمش کردم باز و کمربندم یخونسرد با

  خوردن بدنش به یپ در یپ ضربات شد جمعش خود یتو و کرد حلقه شکمش دور دستشو هوا رفت

  دمیترس شییخدا رفت حال از و سرش به خورد سگک  که کردم پرت و کمربند

  یها مراقبت در پشت اومدم خودم به یوقت مارستانیب رفت ندا و خونه تو اومد چطور شهراد دمینفهم

 . بودم ژهیو

  یبرا من که یروز شد قایدق ماهشه سه گفت یوقت چون بچم گفتم ینیریش ی واژه چه بچم بود زنده بچم

 کردم تجاوز بهش دوم بار

  ایب و بخور نییپا برو گرفتم یخوردن برات پسر و پاش _شهراد

 شدم پرستار و رزنیپ مکالمه همتوج که شدم بخش وارد زدم یپوزخند و انداختم ها یخوردن به ینگاه

 ومدهین دنتونید هم یکس رهیبگ رو صتونیترخ ی برگه ومدهین یکس خدا به خانم _ پرستار
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  یگیم دروغ تو ادیم االن پسرم دونمیم من دختر نگو دروغ _

 ! زد شیات رو قلبم رزنیپ ی هیگر یصدا

 دیبر باهاش هم شما برگرده پسرتون دیبزار قبوله باشه _پرستار 

  !زمیر یم بهم و زیچ همه و فلجم من گهیم زنش چون گردهینم بر اون _

 گرفت و من رزنیپ یچشما برق انگار کردم سالم و شدم اتاق وارد کرد خونه دلم یتو غم

  کن خالص نایا دست از و من ایب پسرم؟ یاومد _

  گذاشتم زیم یرو رو ها یخوراک کیپالست بره کردم اشاره پرستار به

 !امیب زودتر نشد وقت جان مامان شرمنده _زدم یلبخند 

 ؟یدیکش زحمت چرا نکنه درد دستت مادر شرمنده  دشمنت_

 . برم دیبا من مادر ستین زحمت _

 ! برسون سالم هم اسرا به مادر باشه_

 . خداحافظ چشم _

 شدم یپرستار ستگاهیا وارد

  زاده اشرف _بود زده خانومه همون روپوش

 زاده؟ رفاش خانوم دیببخش _

 امرتون؟ ؟ بله _

 . کنم پرداخت رو خانم اون درمان یها نهیهز خواستمیم _

  باشه _

  لایر ونیلیم 80_دیپر سرم از برق پول خوندن با گذاشت جلوم برگه تا چند تند تند

  امروز _زد بهم یلبخند بود انسالیم که یزن کردم رو رزنیپ سفارش یحساب و دمیکش چک حرف یب

 !فتهیم برات یخوب اتفاق

  مرد تا چند بشه اتاق وارد خواستیم و زدیم داد که دمید و شهراد ژهیو یها مراقبت کینزد دمیرس تا 

  شنیم مانعش و بودنش گرفته

  :زد ادیفر شهراد رسوندم بهشون و خودم عیسر رفتم سکته به رو ترس از
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 ! اومد بهوش اومده بهوش ندا اریشهر _

  بودم متنفر ندا از که من بودم مونده خودم یول کردم شکر رو خدا و نشستم نجاهمو کنم کاریچ دونستمینم

 ? شدم نگرانش انقدر که شد چطور

  داشتم تماس تا 10ایتان از شدم متوجه که برداشتم مویگوش و کردم یپوف

 ! یخانوم سالم _زدم زنگ بهش عیسر

 ....تو ... تو اریشهر _ داد سکتم نشیغمگ هق هق یصدا

 ؟یخانوم ایتان ؟ شدهیچ زمیعز ایتان _

 نزدم زنگ من چون ینزد زنگ بهم که دوهفتس ستمین گهید ستمین خانومت من _کرد هیگر و دیکش غیج

  دیکرد ازدواج ماهه  سه گفت یشوهرش گفت برداشت تویگوش دختر هی شیپ دوهفته چون چرا؟؟ یدونیم

  دونمیم چون هستم چون بودم عاشقت من نچو گفته راست دونمیم چون گفت دروغ نگو  یبچش پدر گفت

 یستین گرم گهید چون شده عوض رفتارت چون یشد عاشقش دونمیم چون یمارستانیب یتو االن

  ازدواجمون مورد در گهید چون ستین گرفته صورتت گهید یبر شمیپ از یخوایم که شب هر چون

 ! یزنینم حرف

 !دیبش وشبختخ ندا با بمون تو رمیم من اریشهر شدم خسته گهید

 رفت؟؟ ایتان یعنی زد حلقه چشمام تو اشک کرد قطع رو یگوش بزنم یحرف رفتم تا

  کالفه کرد جکتیر اخرم نداد جواب زدم زنگ یچ هر کنم کاریچ دونستمینم بود ختهیر بهم اعصابم

 . رفتم اتاق سمت و زدم یلبخند بچم و ندا یآور ادی با دمیکش موهام یتو و دستم

 . برگردوند صورتشو دید و من تا ندا

 !یاومد باالخره اریشهر اقا به به _شهراد

 . کن شروع بعد برسم بزار نفله نزن حرف _

 دادم تکون و سرم زد بهم اشاره هی و انداخت  ندا به ینگاه شهراد

 ؟یندار یکار من با زمیعز ندا _شهراد

 یاومد که یمرس برو نه _

 : داد ادامه و همب کرد رو بعد بود فهیوظ کنمیم خواهش _

 بخوره تکون دلش تو اب یزارینم ها منه یابج به دنگ شیش حواست _
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  دونستمیم هم یگفتینم _

  سمتم برگشت حرص با ندا  رفت که شهراد

 ؟یاومد یچ واسه _

  برات بسازم یزادیآدم یزندگ هی نکهیا یبرا _

  شمیم وونهید دارم یزندگ نیا از  شدم خسته  یبساز ستین الزم نکن رونیو مویزندگ تو ستین الزم _

 ؟نابودیفهمیم یکردیم نابود و بچت یداشت ؟یکردیم کاریچ یداشت یدونیم دستت از

  برداشتم رو پتو حرص با سرش رو دیکش رو پتو بزنم یحرف خواستم تا

  بزنم حرف من دیزارینم دیزنیم حرف خودتون من اعصاب یتو دینیریم هم یتان و تو اه _

 اه یزندگ نیا از دمش خسته منم

 :ندا

  اوردیم حاملش زن یجلو رو معشوقش اسم راحت چه دیکش شعله وجودم تو حسادت و خشم شیآت

  رونیب برو _زدم داد دیلرزیم خشم از که یبدن با

 رونیب برو _زدم داد تر بلند که کرد نگاهم زده بهت

  زد رونیب اتاق از تعجب با

 بودم یعصب یحساب و رفتیم نییپا و باال ادیز خشم از نمیس

  رفتم فرو یعصب خواب هی به و دمیکش سرم یرو رو پتو

 :اریشهر

 من یبرا بود ارامش راه نیبهتر افتادم راه ایتان ی خونه سمت و کردم یپوف

 کردم تیاذ رو فرشته نیا که کردم لعنت و خودم دلم یتو بود نیغمگ و خسته صورتش کرد باز و در

  نمیس یرو دنیکوب مشت با و زدن زار کرد شروع و بغلم یتو دیپر دید و من تا

 ندارم دوست گهید ییدروغگو یلیخ بود عشقت بود بچت مادر یول خدمتکارته یگفت _

  !بخشمتینم یگفت دروغ تو یول مینگ دروغ گهید بهم بود قرار

  بشم صاحب و قلبت نتونستم من یول قلبم صاحب یشد کردم باور حرفاتو بستم دل بهت من

 زد پس اشکاشو و رونیب اومد بغلم از عیسر

  رونیب رمیم تیزندگ از گهید من زنت شیپ برو گهید برو _
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 داد ادامه بغض با و برگشت

  کنمیم فراموش رو یچ همه هات صدقه قربون و ینفسم و دارمات دوست و گفتنات عشقم اون ی همه _

  بهم و داشته زن بود بسته جونش به جونم که یکس چون ستین من یبرا ستین ممکن ریغ اما سخته

 ....خدمتکارش که گفته دروغ

 بغلش کردم  بزنه یحرف خواست تا برگشت که گذاشتم شونش یرو و دستم

 شد ریسراز وجودم به بود ایدن یتو آرامش یچ هر انگار

  دمیکش عقب متعجب صورتم شدن سیخ با

  اریشهر احساسمو زنن شیآت نکنننننن چهیباز و من _ کرد خون و دلم هقش هق

 کردم درست خودم یبرا که یبرزخ نیا یتو کشمیم عذاب دارم منم دارم وجدان منم خدا به

  بشم وونتید بشم عاشقت شد باعث اش جرقه نیاول که یبرزخ

  یزندگ به میدلخوش تموم بشه خوشرنگ یگو دوتا

  خونه فرستادمت زور به و دمیترس یشد مست که شب اون

  خونت یبرس یوقت تا شدم دهزن و مردم یول

  شهینم یول دارم دوست وجود تمام با خدا به عاشقتم من خدا به اریشهر

 حاملس زنش که مرد هی ی معشوقه و چهیباز بشم من که شهینم

 شهینم خدا به شهینم _زد زار

  کنمیم عقدت _گرفتم مو یزندگ میتصم نیتر عجوالنه

 عقد؟_دوخت بهم نافذشو نگاه

  دست بهت بودن معشوقه و چهیباز حس گهید ینطوریا خونم خانوم و زنم یشیم کنمیم عقدت آره _

 ؟یخانوم یدیفهم وجودم تموم با اونم دارم دوست من که یفهمیم ینطوریا دهینم

 زنت؟بچت؟ _

 ؟یخانوم خوبه بره فرستمشیم بعد ارهیب ایدن به و بچم ندا ذارمیم _

 ؟یخانوم یگیم هم ندا به _

  نیهم یخانوم گمیم خودم خانوم به فقط من_گرفت دمخن حسادتش از

 نه؟ یا وونهید _ دیخند
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  ی وونهید اریشهر تمیچ همه ی وونهید چشمات ی وونهید هات خنده ی وونهید وونمید اره _کردم بغلش

 !استیتان

 اریشهر فقط قلبش صاحب داره عمر تا ایتان _

  صاحبش شده که قلبت اون یفدا به اریشهر _

 زمیعز کنهن خدا _

  خوابم دهینکش هیثان به دمیکش دراز کنارش و خواب اتاق یتو بردمش و کردم بغلش و زدم بهش یلبخند

 .برد

 :ندا

  زدم زنگ بهش و زد کنار رو غرورم مینگران شدم یم وونهید ینگران شدت از داشتم

 کنم فکرت یب سر بر خاک ؟ ییکجا اریشهر الو _کردم شروع که برداشت و شیگوش

 ؟یکن نگران رو حامله زن دینبا یدونینم وت

  حموم رفت اریشهر _کرد خشکم یدختر یصدا

 ؟یخانوم یاینم ایتان _اومد اریشهر یصدا

  زمیعز اومدم _

 دیکش اعصابم یرو خط ایتان طناز ی خنده که شدیم شتریب شدتش بغضم

 چسبه؟ یم یچ دونفره شب هی از بعد یکنیم فکر _

  حس رو شدنتون یکی لذت قبلش شب و یدار دوسش که یکس با دونفره حموم هی _ داد سر یا  خنده

  نیهم یکرد

  بستم و چشمام و نییپا اوردمش حرف یب کرد قطع رو یگوش

 بخندم بهت و یبش آب جلوم که کنمیم یکار اریشهر زنمیم شتیآت _کردم زمزمه لب ریز

 :اریشهر

 شستم دستامو و کردم باز و آب ریش

 ؟یخانوم یاینم ایتان_زدم صدا رو ایتان

  زمیعز اومدم _

 بود کم صبحونه تشکال کردم نگاه زیم به و زدم یلبخند
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 رونیب آوردمش خچالی از عیسر

  بودن یشکالت لباش خورد و برداشت کمی انگشت با و کرد نگاه شکالت به ذوق با ایتان

 خوامیم منم _گفتم مرموز

 تره خوشمزه نیا _دوختم لباش به و نگاهم سمتم آورد و کرد یشکالت انگشتشو

 دمیخند و شدم جدا ازش انداخت خندم به شدش سرخ یها گونه

 صبحونه بپر یخجالت خانوم _

  دونفره بخش لذت ی صبحونه هی میخورد رو صبحونه آرامش کمال در نشست و دیخند

 دمیکش پوف یحرص ندا یادآوری با

  مارستانیب برم دیبا من _

  شد زهرم صبحونه اه _ انداخت لقمشو یعصب

  گرفتم شیپ در و مارستانیب راه و دمیپوش لباس و نکردم یتوجه

 :ندا

 یخانوم یشد مرخص شو بلند زمیعز جان ندا _شهراد

 ؟ کرد امضا یک _دوختم بهش زدمو غم نگاه

  بنده تموم یچ همه و گریج و پیخوشت و خوشگل پسر هی یک خو خان خرزو _داد تکون هوا تو دستشو

 گهید

 !سوزهیم برات دلم _

 چرا؟ _

 یخورد نوشابه با قرصاتو _

  سالم _دیچیپ اتاق یتو منفورش یصدا شد باز در شدم بلند و دمیخند که کرد  نگاهم یحرص

 تونیزندگ خونه سر دیبر نیتونیم کردن مرخص و بچت و زن که ایب داداش سالم _

 !یدیکش زحمت یلیخ داداش نکنه درد دستت _

  بود فهیوظ _

 باردار زن کردن مرخص ی فهیوظ شهراد؟ بود یچ ی فهیوظ _گفتم یحرص

 چارشیپ ییدا پسر نه شوهرشه ی فهیوظ 
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 هستم برادرتم ستمین تییپسردا فقط من _

  من کس همه من زیعز من ییپسردا من برادر _

  همش معشوقه با بره بزاره و حاملش زن شوهر که ستین حق خدا یخداوند به _ هردوشون به کردم رو

  بکشه جورشو زنش داداش بعد بشه خواب

 اریب رو ایتان اسم بعد بکش آب دهنتو اول _سمتم اومد یعصبان معشوقه دنیشن با

  ستادیا متعجب که کردم نگاهش سرد بود سرد بدنم

 در سمت رفتم حرف بدون

  تگرف رو جلومون پرستار که ومدیم دنبالمون لکسیر ارمیشهر اومد سرم پشت عیسر شهراد

  دکتر مطب یتو برو شوهرت همراه به زمیعز کن صبر _

  شوهرش من اومد حرف به اریشهر که  دارن براتون ییها هیتوص _گفت و کرد نگاه شهراد به بعد

 .ندا میبر هستم

 شدم  دکتر اتاق وارد عیسر توجه یب

  دخترم سالم _

 سالم _

  نیبش هم تو نداره بیع یول داشتم کار همسرت با من _

 کرد شروع و اریشهر به کرد رو دکتر مینشست دومون ره

  و دعوا بشه ترهم حساس شده باعث تو زیآم خشونت رفتار نیا  و فهیضع خانومت جون پسر نیبب _

   کردنش تیاذ دادنش حرص دادیب و داد دیباش نداشته رابطه باشه داشته دینبا وجه چیه به اعصاب جنگ

 بشه جادیا دوشون هر یبرا یدیشد خطر ممکنه

  مراقب یحساب داده بچه تو به که خداست لطف نیا و یبود میعق یداد تو که ییها شیآزما طبق 

  یفیضع اعصاب خانومت پسرم ینیبب سالم رو دوشون هر تا بده بهش آرامش کن محبت باش خانومت

 یباش مراقبش یلیخ دیبا داره

 !جان پسر نره ادتی رو من تذکرات

  میرفت رونیب اتاق از و داد تکون یسر اریشهر

  بستم چشمامو و شدم نیماش سوار
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  بودم ایتان شیپ شبید یدیفهم کجا از تو _

 دمیکش یاه سرش پشت و گفت بهم اون زدم زنگ شدم نگرانت صبح _

 ؟یکشیم اه چرا _

  تو شبید من بگه  بهت مرد هی بعد یبزن زنگ بهم و یش نگران تو و برم شتیپ از شب من کن فکر _

  میداشت که یا دونفره شب از بعد که بگه و بخنده بهت اونم و کنم صداش من سرش پشت و بودم غوششا

 ده؟یم دست بهت یحس چه میریبگ دونفره دوش میخوایم

 ه؟یچ یبرا آهم یدیفهم کردم تحمل شکمم یتو ی بچه با من و حس همون

 م؟یداشت دونفره شب ما که گفت بهت ایتان _ اریشهر

  اره _

 .... کنارش فقط من کن باور یول_

 بگه درغ بهم بچم پدر خوامینم دهیم دروغ یبو حرفات اریشهر بشنوم ندارم حوصله _

  ندا _

  یکنیم صدا رو ایتان اسم کنمیم حس چون ادیم در اشکم فقط لرزهینم دلم گهید _

 ..با زمیعز _

  سهم تنها که رو ییها زمیعز وامخینم زمیعز نگو _کردم هیگر و زدم غیج و گوشام یرو گذاشتم دستامو

 خوامینم هشنویم  رو نایا ام گهید یکی یوقت خوامشونینم ستین من

 : دیکش سمتم به خودشو و برداشت فرمون یرو از دستاشو ستادیا گوشه هی عیسر اریشهر

  ندا باش آروم باش آروم _

 بست چشماشو فهکال که کردم نگاهش مظلومانه زدیم تند تند قلبم و خوردنیم سر اشکام

  گذاشت گو بلند یرو و کرد برقرار یتماس هی و گرفت رو شیگوش

  ایتان الو +

 عشقم؟ جانم _

 ؟یگفت ندا به هیچ پرتا و چرت نیا +

 ندا؟ به یچ _دیترس

  یزد بهش که ییحرفا نیا حاملس ندا ؟یفهمینم مگه تو ایتان ندا به اره +نزدم یحرف یول گرفت حرصم
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 !بفهم و نیا کرده اش یعصب

  یزارینم نباشم روحت سوهان کنمیم یسع رمیگیم خون خفه من یه اریشهر یچ یعنی _اورد جوش اونم

  اونوقت هان؟ نکشم زجر تا یکن عقدم ینداد قول تو مگه اصال اصال ادمم منم کردم؟ کاریچ من مگه بابا

 ؟یدیم زجرم خودت

 دمیکش دستش از و یگوش کردم نگاه اریشهر به شوکه

 کنه؟یم عقدت داده قول تو به اریرشه _

 یبزار مزاحم یتو اگر آره _

 کردم سکوت و شدم خرد دوباره نزدم یحرف و شکستم دوباره

 اومد دوختم اریشهر به و نگاهم 

 نشستم عقب رفتم و شدم ادهیپ و کردم باز و در بزنه یحرف تا سمتم 

 مکرد فکر و کردم فکر و کردم فکر خونه خود تا و نزدم یحرف 

 : کردم شروع مبل رو نشستن محض به

  توهم اونجا رمیم من ریبگ کیکوچ ی خونه هی من یبرا اریشهر نیبب _

  بدم قورت بغضمو تا دمیکش قیعم نفس هی

 ! نجایا یاریب رو ایتان یتونیم _

  مونمیم خونه اون یتو سال کی من

 هموند گهید ماهه شش بچم اومدن ایدن به تا نکهیا خاطر به ماه شش

  رمیم یگورستون هی بعدشم کنم یمادر براش خوامیم ماهم شش 

 شد بلند ام هق هق که کرد بغلم و سمتم اومد تعجب با اریشهر

 شدم؟ خل من مگه ؟ گرگ از پر شهر هی یتو کنم ول رو حاملم زن من ندا؟ یشد وونهید _

  یرینم ییجا چیه یمون یم دمخو کنار نجایهم هم تو بمونه خودش ی خونه ذارمیم کنمیم عقد رو ایتان 

 !شوهرت و بچت و تیزندگ خونه سر یمونیم

  کنه ینم عقد رو ایتان و سوزهیم من و بچه یبرا دلش میگفت باش رو ما هه

  یدیم انجام و گفتم که یهمونکار ای یکنینم عقد رو ایتان ای نکرده الزم_

 فنچول؟ یدیم دستور من به _ کرد یاخم یشوخ با اریشهر
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 کردم نگاهش و کردم گرد وچشمام

  نکن نگاه ینطوریا من جز به یمرد چیه یچشما یتو وقت چیه _کرد یپوف کالفه

 چرا؟ ؟یشد یجن وا _

  گفتم که نیهم _

  زورگو _

  ینفس هی بچم و خودت بزار اریدرب رو خفه یلباسا نیا برو هم حاال خانما خانم هست که نهیهم _دیخند

 . دیبکش

  اتاقم یتو رفتم و  شدم بلند قهر با نمیهم یبرا گهیم راست و نیا ییخدا گهید دمید

  کردم فکر و کردم نگاه خودم به نهیا یتو و دمیکش یآه ومدین دنبالمم یزک

 ؟یمامان بگو تو هوم؟ بزنم سرم بر یخاک چه کنه عقد رو ایتان اگه _گذاشتم شکمم یرو دستمو

 ها یدار یتوقع چه ماهه سه نیجن از _ زدم غر خودم با

 شکمم یرو گذاشتم و کردم بوس انگشتمو و دمیخند سرم به یطونیش فکر دنیرس با

 من کوچولو عشق یدار ولیا یدار و مامان یهوا انقدر که برم قربونت یاله _

 :اریشهر

 دیلرز میگوش دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو حوصله یب

 ؟اریشهر یا+تان

 هوم؟_

 ؟یاینم شده تنگ برات دلم +

  کرد خون و دلم غمزدش یصدا خورد زنگ میگوش که ندادم یابجو

 ؟یاینم اریشهر +

  امیب تونمینم شمهیپ زنم _

 ؟یایم گهید ایب شمیم زنت بعدا منم+

 شت؟یپ امیب من باشه؟ خونه یتو تنها حاملم زن _

 بگذرون خوش معشوقت شیپ برو تو داره عادت هم ییتنها به بوده تنها حاملت زن ندا _

 ؟یدیم آزارم انقدر چرا مرگته؟ چه ؟ چته _رفتم سمتش و کردم قطع و یگوش تیصبانع با
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 !شنومیم رو  دختره اون یصدا یوقت کشمیم زجر دارم من نامرد اخه ؟ دمیم آزارت من _

 اسیتان اسمشم داره اسم دختره اون +

  باشه خوادیم که یگه هر _

  یکن صداش اسم به دیبا که بفهم یگینم بهش ایتان از کمتر بعد به نیا از ندا بزن حرف درست +زدم داد

 نداشتم؟ اسم من _دیلرز لباش و کرد بغض

  خدمتکار شدم بعد میتی شدم بعدش دختره شدم بعدش دمیشن یوا اومدم که ایدن به _ پنجره سمت برگشت

  زدیم صدام دختره فقط هم اربابم یهو گفتیم خونه خانوم _ پنجره سمت رفت سلحشور عمارت

  ندارم؟ اسم من _زد زار و سمتم برگشت

 ؟یدار +

  نیهم بچت مادر,اون ,مزاحم شدم شدم زنت هم یوقت از ادینم ادمی اسمم _کردیم هیگر مظلومانه

 ؟یکنینم صدا و اسمم چرا _

 ! کنمیم صدا +

  بزن صدام بار هی _

  ندا +

  کشهیم یچ دمیهمفیم کردم نوازش و موهاش که کردم بغلش دیچک چشمش ی گوشه از اشک

  اتاق یتو رفتم کردم بلندش

  دراوردم و راهنمیپ منم کرد عوض لباساشو

  بست چشماشو و شد جمع خودش یتو زده غم و کرد مبه ینگاه دمیکش دراز کنارش

 کردم وبغلش زدم یلبخند

 :ندا

  بود گذاشته ریتاث احساساتم یرو بدجور میحاملگ انداختم بدنش به ینگاه حسرت با

  باشم اریشهر بغل یتو که خواستیم دایشد دلم

  شهیهم از تر آروم که گذاشتم نشیس یرو و سرم بغلش یتو رفتم هوی که شدم جمع خودم یتو ناراحت

 .برد خوابم

 :اریشهر
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  میدیخواب چقدر بود 9ساعت کردم باز چشامو چشمم یتو نور خوردن با

 کردم آماده براش خوشمزه زیم هی شدم بلند بود خواب کردم نگاه ندا به

 ؟یخانوم , ندا _

 ! خدا یا اخه جذابه انقدر چرا کردم نگاهش کالفه کرد باز خمارشو یچشما

  صبحونه ایب شو بلند _

  چشمامو که دیرسیم بد یجاها به داشت فکرام انداختم ینگاه کلشیه به شد بلند آروم و داد تکون یسر

  با که کردم بغلش هوا یب بود شیحاملگ خاطر به که ودب برآمده ذره هی شکمش بود نقص یب کلشیه بستم

 ... دیچرخ ناز

 ! ها یدیم خودت دست کار نکن ناز _کردم زمزمه آروم و نییپا آوردم سرمو

  کردم یاخم ایتان اسم دنید با خورد زنگ میگوش دیکش عقب و دیخند

 مزاحم؟ خانوم بله _ داد جواب و میگوش بود شده متوجه که ندا

  و من گهید ای ادیب ای گرفتم محضر نوبت فدا پس ی واسه بگو اریشهر به _اومد ایتان ازخشم پر یصدا

  !کنه فراموش

  کنمیم عادت کم کم منم باش راحت نداره یبیع یکن عقدش یخوایم اگر _کرد قطع و یگوش

 ...یول دونمیم سخته _

 تونه؟یم بگذره عشقش از تونهینم آدم _زد یتلخ لبخند

  دادم تکون یمنف ینمع به سرمو

  امیم عقدت یبرا منم _

 ! ادیب سرتون ییبال شه بد حالت ممکنه نه _کردم اخم بعد شدم شوکه

  امیم منم گفتم که نیهم _داد ادامه یجد

  بست و در و اتاقش یتو رفت حرف بدون

 :ایتان

 دمیترس مثال که زدم غیج مبل یرو اریشهر دنید با شدم خونه وارد و بستم رو درخونه تمام تیعصبان با

 زم؟یعز شدیچ _ کرد بغلم و سمتم اومد عیسر که کرد باور انگار

  دهنم تو اومد قلبم رشدمیغافلگ +کردم روشن رو یگوش ضبط یمرموز با
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  برم قلبت قربون من یاله _دیخند

 ؟نجایا یاومد شدیچ +

  عقد یبرا دیخر میبر اومدم _

 !دمیخر عاشق من یوا +

 ؟یچ من پس _

  یوجودم ی همه که تو+کردم نگاهش ناز با

  شو آماده برو بدو من طونکیش _ دیخند

 !...اریشهر گمیم +اتاق یتو رفتم

 جونم؟ _

 ! باشم خونه هی یتو باهاش تونمینم که من ؟ یچ ندا +

 ! رهیم ارهیب ایدن به رو بچمون ندا زمیعز نترس _

  باشه +

 :اریشهر

 ....که یروز بود عقد روز امروز

 :ندا

 .بود نشسته تنم یرو یعال یلیخ میمشک ینما بدن یمانتو

 . کردم مرتب رو موهام کردم دیتمد رو رژم

 ! شدم یعال

  بره دنبالش اریشهر بود قرار و بود شگاهیآرا ایتان

 زدم رو اریشهر اتاق در و اومدم رونیب اتاق از

 ندا تو ایب _

  کنه درستش تونستینم یردا خنده طرز به و رفتیم ور کراواتش با کردم نگاهش

 ؟یخواینم کمک _

  آره _ شد شوکه لحظه هی دنمید با و برگشت

  گرفتم ادی مینامادر از هم و کار نیهم
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  فرستادمیم گردنش یتو رو نفسام نییپا اورد  رو گردنش گرفتم دستش از رو کراوات

 شد جمع چشمام یتو اشک کردم نگاش و بستم آروم و کراوات

 ؟یخانوم ینکیم هیگر چرا _

  کنم یم آماده عقدش جشن یبرا و شوهرم که دارم یحال چه که یکن درک یتونینم اخه _

 ! منتظرمه ایتان یمونیپش یبرا رهید _دیکش عقب و کرد یپوف

  کردم پاک رو اشکام اطیاحت با و زدم یپوزخند رونیب رفت

  ه؟یچ _کرد نگام تعجب با نشستم و کردم باز و نیماش یجلو در

 است؟یتان یجا اونجا یکنینم کرف +

  ستادمیا یا گوشه و کردم باز و در یالک بغض با

 ! اریدرن هم یباز مسخره ندا عقب نیبش ایب _

  نییپا اومد شهراد همزمان

 امیم شهراد با من _

 ارمشیم من آره _ داد تکون یسر شهراد

 ؟یمطمئن جان ندا _ شدم شهراد نیماش سوار

  مطمئنم آره _

 ها شهیم تیزندگ وارد ثابت طور به ایتان یوننت اگر _

 تونمیم شهراد تونمیم _

 ! بکنمش شهیر از دیبا وهست بوده میزندگ یتو ایتان _کردم زمزمه غمزده

  میشد محضر وارد

  کردیم شروع داشت عاقد

  کردیم نگاه پسرش به لبخند با و بود ستادهیا یآنچنان شیآرا با شهال

  شد جمع شمهاشچ یتو اشک دنمید با دایش

 د؟یدیم اجازه لحظه چند آقا حاج _گفتم عیسر که کنه شروع خواست عاقد

 ! کنم ستیا زنش و شوهرم سر پشت خودم خوادیم دلم _زدم یتلخ لبخند

  بست خشم با چشماشو ایتان شد گرد چشماشون ها خانواده
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  گرفتم دستم قندهارو و رفتم لبخند با

  شدمیم کترینزد نقشه یاجرا به داشتم شدیم تر نگران شهراد اهنگ داد رو بله بار نیاول ایتان

  بده بله که بود اریشهر نوبت حاال

 ...اریشهر دادن بله شدن کینزد محض به

 :ادشهر

  برداشتم و فندک 

  بردارم شدم ناچار مامان اسم دنید با خورد زنگ میگوش هوی

 رونیب رفتم محضر در از

  انج مامان زنمیم زنگ بهت بعدا _

 خداحافظ پسرم باشه +

 خداحافظ _

 ..و اومد غیج یصدا برگشتم با همزمان

 :ندا

 وحشت و ینگران شدت از کنم کاریچ دونستمینم رونیب رفت شهراد دمید یوقت

 خورد که انداختم رو ها قند کردم جور و جمع و خودم عیسر دیچیپ دلم یتو یدرد

  یآ _کردم ناله که برگشت خشم با ایتان سر یتو 

 !ندا _ودادزد طرفم برگشت وحشت با رریاشه

 ؟یخوب زمیعز جان ندا ندا _ کرد بغلم اومدو عیسر

  بچم اریشهر _زدم زجه

  بچم بچم یجلو اومد زنت کنار به نیا یدار زن یبود نگفته االن تا _اومد جلو تیعصبان با یانسالیم زن

  کنار به نمیا زد بهم دخترمو کنارعقد به نیا داد زجر و

 ؟ یریبگ زن یخوایم اونوقت حاملس زنت یول

  کثافت یتو عقد بشه زنم زارمینم هم رمیبم اگر من

 نشیماش یتو بردم عیسر و نذاشت اریشهر که بزنه یحرف خواستیم ایتان

  بوده یعصب فشار خاطر به حالش مارستانیب شیببر ستین الزم _ شمونیپ اومد شهراد
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 ! بده بهش آرامش کمی خونه ببرش

 :اریرشه

  بشه خونه وارد که کردم کمکش و کردم باز آروم و در

 برداشتم شالشو و آوردم در تنش از شو مانتو

  مبل دسته رو گذاشتمشون

  ندا +

 هوم؟ _

 ؟یخوب+

 اوهوم_

  دادم تکون یسر

  اتاقم یتو رمیم _

  کنم عقد رو ایتان بچم و زن وجود با خواستمیم چطور کردم نگاهش اتاقش یتو رفت

 رفتم یدنینوش زیم سمت و کردم یفپو

 :ندا

  با خوردیم شراب یبطر از قلپ قلپ که اریشهر دنید با شدم سالن وارد و شدم بلند جا از یخستگ با

 ؟اریشهر _ زدم صداش و دمیکش دستش از رو یبطرو رفتم کنارش وحشت

  کردم یپوف کرد نگاهم قرمزش یچشما با

  اتاقش یتو بردمش زور به

 نرو ندا نرو _دیکش دستمو شم بلند خواستم تا انداختم رو مالفه روش و اوردم در و راهنشیپ

  کرد حلقه دورم دستاشو دمیکش دراز کنارش و گفتم یآروم ی باشه

 برد خوابم و شدم آروم تعجب کمال در شد آروم نفساش

  شدم مواجه اریشهر یخال یجا با که شدم بلند جام از یخستگ با

 بود شیگوش با رفتن ور مشغول رفتم سالن به و شدم بلند جا از دمیمال و چشمام

  دیخر میبر شو آماده خواب خوش خرش یشد داریب باالخره _

 د؟یخر _شد مچاله افمیق
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  یهمشون برعکس تو دنیخر عاشق خانوما همه _دیخند

 چپول ی پسره یخودت برعکس _ کردم نگاهش یچپک

  رونیب رفتم و زدم مرتب پیت هی رفتم اتاقم به و گفتم یشیا شد گرد چشماش

 زد رونیب خونه از و داد تکون یسر

 :ایتان

 خاطراتمون ی همه ختمیریم اشک آروم آروم و بودم شده جمع خودم یتو

  ختنیریم هام گونه یرو یشتریب شدت با اشکام رفتنیم رژه مغزم یتو 

  زدم زنگ اریشهر به و برداشتم مویگوش اریاخت یب

 بله؟ _دیچیپ یوشگ یتو شادش یصدا

  یشیم شاد نباشم دونستمینم +

 ا؟یتان ییتو _

 یکنیم فراموشم عیسر دونستمینم +

 ؟یدار کاریچ_

  بزنم زنگ بهش شمیم که یکس دلتنگ دارم عادت رهیم ادتی دونستمینم +

  نیا چون باشم مراقبش دیبا من مونده بچم اومدن ایبدن تا گهید ماه شش حاملس من زن ایتان کن گوش _

  گهید ماه شش یتونیم اگر ایتان کن درک و نیا هست هم میپدر ی فهیوظ ستین میشوهر ی فهیوظ تنها

  !برگردم شتیپ که دمینم قول بهت یول رمیم شیچطورپ نمیبب تا کن صبر

 زدم زار و رفت باال ام هق هق یصدا دوباره کرد قطع که یگوش

 :ندا

 اخه؟ بود یمهمون وقت چه االن ایلعنت د_

 اریشهر سرت بر خاک اصال اه ها کنم پارشون کهیت بزنم خوادیم دلم یعنی

  رهیم تنم از جون دماغم تو بره مختلف یها بو االن من

 گهید بجنب غرغرو ندا  _زد داد خنده با اریشهر

  رمیگیم نیماش من برو تو اصال هعمت غرغرو _دمیکش غیج یحرص

 ایب عتریسر نییپا رفتم من _
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  نداشتم شیآرا انگار اصال بود محو یلیخ یلیخ شمیآرا شدم آماده تینعصبا و حرص با

 رفتم سمتشون به اریشهر اتاق ی گوشه ختهیر بهم یکاغذا دنید با که بستم و اتاق در

 شدم شوکه دمید رو اریشهر و خودم اسم یوقت داشتم برش ترس با غهیص ی برگه دنید با

 ! برداشتم رو ودنب شناسنامه هیشب که یا دفترچه دوتا عیسر

  نشده ثبت اریشهر از یاسم دمید بهت کمال در بود خودم مال شونیکی

  زنش  نه بودم اریشهر ی غهیص من کرد لیتبد نیقی به شکمو یبعد ی شناسنامه

  زدم رونیب خونه از و شدم بلند و گذاشتم همونجا هارو شناسنامه حرف یب

 :اریشهر

  داشتم یکار قرار امشب داشتم یبد احساس و زدیم شور دلم انقدر چرا دونستمینم

  کاال یقاچاقچ باند نیبزرگتر سیرئ با

  ادین سرش ییبال که بودم نگران ندا یبرا و بود دشمنم ییجورا هی

 ادین بچم سر ییبال البته

  بچمه ومادره فقط ندا و گذاشتم جا ایتان کنار رو وجودم ی همه کنمیم یکار هر

  مشد ندا منتظر حوصله یب

 :ندا

  شدم راحت باالخره و برسم ییدستشو به زوتر که رفتم باال ها پله از تند تند

  راحت و بود بلند کردم مرتب رو لباسم

  پسر هی بغل یتو شدم پرت و خورد زیل پام یسر بر خاک کمال در که ها پله سمت رفتم خانمانه یلیخ

 مشد رو به رو یآب چشم پسر هی با آوردم باال رو سرم تا

  خوامیم معذرت _زد یمهربون لبخند

  رفتم نییپا و دیببخش _ نییپا انداختم رو سرم زده خجالت

 یکردیم یته قالب دنشید با که بود نشسته یمرد کنار کردم حرکت اریشهر سمت به

 "هرکول" خوردیم بهش سال 45حدودا و داشت یخشن نسبتا اما خوب صورت

  کردم یسالم و اریشهر کنار رفتم

  داشتم بهش یبیعج حس کرد جلب توجهمو بود نشسته که یمهربون و افهیق خوش زن
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  بود پسره اون هیشب چقدر گفتم خودم با

 کرد جلب رو توجهم هرکول همون متعجب و موشکافانه نگاه که کردم یپرس احوال زن با

 ع؟یچ اسمت_

 ندا _ کردم زمزمه آروم و کردم ینگاه مرد به

 سالته؟ چند_ رفت هم یتو اخماش

 18  _شد یاشک زن یچشما که توهم دمیکش اخمامو

  کردیم نگاهمون یظیغل اخم با اریشهر

  میبر شو بلند ندا _گفت هوی

 دیندار رفتن حق نشم مطمئن  من یوقت تا _ستادیا یمردعصب

 بابا؟ شده یزیچ _

  بود پسره همون یصدا

 خبره؟؟ چه نجایا اریشهر _

  یچکاریه نیهم میدار سوال تا چند ازت ما نیبب _نشوند ابلشمق یصندل یرو و گرفت دستمو پسر

  رو اومده شیپ برامون که یسوال جواب و میبفهم میبتون ما تا کن یهمکار باهامون هم تو میندار باهات

  خب؟ میکن دایپ

  باشه _کردم زمزمه دادم تکون ترس با و سرم

  تسین خوب براش ترس حاملس ندا _شد بلندش حرص با اریشهر

  داره یالک که باهاش ندارم یکار هیالک ترسش _کرد دایپ مرد به یخاص شباهت که کرد یاخم پسر

  دنیترس و دنیلرز به کن شروع بعد بپرسم سوال من بزار ترسونهیم رو خودش

  گنیم یچ نمیبب شدم منتظر حرف یب

 آره؟ مجده؟ لتیفام _ کرد زمزمه غم با زن

  ؟ هیچ من لیفام دیدونیم کجا از شما یول آره _گفتم تعجب با

  بده رو سواالم جواب نانیاطم با و آروم و نترس ندا مانمینر من _پسر

  اه گهید بپرس رو سواالت خب شدم یحرص

 درسته؟ مجد یعل پدرت و یکمال میمر مادرت _زن
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 ؟ دیدونیم کجا از رو لمیوفام پدرمادرم اسم شما یول درسته بله  _زدم لب تعجب با

 درسته؟ مرد مادرت از بعد کسالی از قبل پدرت _بود شوکه یلیخ رانگا زن

  آره _کردم دییتا

 فر مهدان نورا من دختر یینورا یستین ندا تو _ کرد بهم یقیدق نگاه مرد

  ازم و اون تونهینم چکسمیه بچمه مادر منه زن ندا یچ که _زد داد اریشهر که کردم نگاهشون شوکه

  !رهیبگ

 ؟ مگه شهیم حساب زن هم یا غهیص زن _شود باز موقع یب که یدهان بر لعنت

  زد ادیفر بود شده سرخ خشم از که مانینر

 !یکنیم غهیص و من خواهر کشمتیم کثافت اریشهر _

 ! مانینر آقا رهید شدن یرتیغ یبرا _شه کینزد بهش ندادم اجازه

  شبانه هی که یموقع دیبود کجا کرد تجاوز بهم که یموقع د؟اونیاومد االن که دیبود کجا میبدبخت سال 18

 دیبود کجا کردم تب کتکش خاطر به روز

 رهید یلیخ داشتن خانواده واسه رهید یلیخ گهید _سمتشون برگشتم

  گرفتن رو جلومون کریپ غول مرد تا چند هوی که بزنم رونیب خونه از خواستم و گرفتم و اریشهر دست

  شونیکی صورت یتو کوبوند مشت با کردن جدا ازم و اریشهر که گفتن بهشون یچ دونمینم

 دشیبزن _زد ادیفر بود پدرم ظاهرا که یمرد

  نذاشتن که سمتش برم خواستم و زدم غیج اریشهر جون به افتادن لگد و مشت با

 دیچیپ بدنم یتو یبیعج درد و شد یخال دلم ریز کردم حس هوی که زدنیم و اریشهر نامردا و کردمیم تقال

  کردن ولم که دمکر یا ناله

  به و شدم معلق هوا یرو کردم حس که کردم حلقه شکمم دور و دستم نیزم یرو شدم پرت زانو با

 ...رفتم فرو یخبر یب یایدن

 :اریشهر

  کنار ستادنیا همشون ندا مادر غیج یصدا با

  بود شده دیسف رنگش و بود یخون پاش ریز نیزم کردم نگاه ندا به وحشت با

  دیدو اطیح سمت به و کرد بغل رو ندا و اومد خودش به مانینر که دمیکش یادیفر
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  نداشتم شدن بلند حال

  دیبرس بهش دیببر _کرد اشاره هاش غول به و اومد سمتم به ناصر

 داشته یعصب دیشد ی حمله بار هی ندا _کردم یا ناله

 هسم براش یعصب فشار نوع هر گفت دکترش _دادم ادامه که کرد نگاه بهم شوکه

  زوده شدن حامله یبرا سنش و فهیضع گفت _دوختم بهش پژمردمو نگاه

  ارهیب درش پا از یعصب ی ضربه هر ممکنه و کنه تحمل تونهینم بدنش گفت

 شد اهیس ایدن و دیکش ریت سرم

 :مانینر

  دادن بهم رو ایدن انگار خوبه خواهرتون حال گفت بهم دکتر یوقت

  بود باباش ی دردونه زیعز که ییکوچولو یآب چشم نوزاد  اومد چشمم پشت صحنه هی لحظه هی

 شدیم وونهید داشت بابا شد گم نورا که یروز

  نبود خوشگلش دختر به حواسشون اخه کرد دعوا گاردایباد ی همه با

  بود بانک نبود پدر گهید بود یحام نبود مهربون گهید سنگ مثل شد سخت روز همون از بابا

  خواستیم دلم کرده تجاوز بهش اریشهر گفت یوقت نبود نورا چون کنه یپدر نخواست و نتونست گهید

 ! بکشمش

  برداشتم مامان اسم دنید با خورد زنگ میگوش که کردمیم خفه رو اریشهر المیخ یتو داشتم

 مامان؟ جانم _

 شتهیپ نورا مانینر +

 ...گفـ دکترش  هنوز هوشه یب آره _

  مارستانیب هی به رو نورا شده طور هر  دیبا تو گمیم یچ بهت نیبب کن گوش رو حرفا نیا کن ول +

  خونه ایب خودتم بده انتقال گهید

 ؟یچ _کردم زمزمه شوکه

  دوربشه مونیزندگ از خواهرت کن یکار هی , باشه بگم؟ رک یچ و زهرمار +

  بودم افتاده زدن نفس نفس به خشم از

  رهیم سوال ریز مشکال حرمت مامان بگم بهت تونمینم _
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  دوختم چشم نورا به و کردم قطع رو یگوش

  برسه بهت یبیآس زارمینم من یکوچولو ینورا _کردم زمزمه لب ریز

 :"ندا"نورا

 شده یچ دمیفهم تازه که کردم فکر کمی شدم سبک کردم حس که کردم باز چشمامو بادرد

 !بچم _زدم ادیفر وجود تموم با و بستم و چشمام

 یبیعج ی واژه چه برادر هه شد ردوا برادرم و شد باز در

 بچم؟ _زدم غیج

  رفت _ کرد یاخم غم با

  دنیبار به کردن شروع چشمام

 شهیم تلخ انتظارشون سرانجام و منتظرن که کننیم درک ییاونا فقط حسمو

 *بعد هفته کی*

 :نورا

  کنم کاریچ ایخدا کردم فکر و بستم رو چشمام

  گذشتیم شدنم مرخص از روز هی

  کردنیم صدام کیکوچ خانم خدمتکاراش که بودم یا هخون یتو

  اریشهر خوامیم بسته چشم که شدم عاشقش روز هی یتو انقدر زد حرف باهام بود بابا  اسمش که یمرد

  !بدم دست از و

  بمونم ای برم ای اخر در و بزنم باهاش حرفامو بود قرار امروز

 بودن تنم قالب و بودن کیش کردم تنم رو بود اورده برام مانینر که ییلباسا

  نمیبب رو شوهرم که شدم آماده و دمیپوش

  کردم مرور ذهنم یتو حرفامو و کردم یمکث رفتیم راه یعصب که اریشهر دنید با

 اومد سمتم خشم با دنمید با

 ! یبر زارمینم +

 داد تکونم

 !زارمینم یبر زارمینم؟ یدیفهم +
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  یتونینم _ زدم پس دستاشو

 یکن انتقاد یتونیم بعد زنمیم حرفامو من _مبل یرو نشستم که دکر نگاهم یحرص

  نداشتم یارزش برات من_

 گفتم دیتاک با که حرفم وسط بپره خواست

  غمیص داشتم اگر یکردینم رو ایتان عقد قصد داشتم اگر ندارم یارزش برات من  دونمیم خودم نویا _

  .... داشتم اگر یکردینم

 دادم قورت و بغضم

 گهید ستمین بچتم مادر ستمین زنت من گهید رفت که بود بچمون اتصالمون میس  _

  بکن یخوایم کار هر برو یآزاد 

  گهینم و نیا که جسمت +کرد عوض رنگ تیعصبان از

 شهیم درست دکتر کمک با ستین یسخت کار ضمن در کنهیم غلط جسمم _

 سوخت صورتم طرف هی شد تموم حرفم

  یلیس تو داشتم نظر در لبخند یخداحافظ یبرا من _کردم نگاه هشب فقط و کردم مهار و اشکم

 : اریشهر

  کردم یخال صورتش یرو رو خشمم تمام و کردم بلند دستمو

 یلیس تو داشتم نظر در لبخند یخداحافظ یبرا من_کرد زمزمه یاشک یچشما با

  یکرد فراموش کارامو ی همه یصفت گربه +دمیغر تیعصبان با

 نفهم اخه احمق اخه یگیم راست اصال اره

  دادم دست از و عشقم که یداشت ارزش برام  یا گهید عمارت نبردمت که یداشت ارزش برام 

  بسازم آروم یزندگ برات خواستمیم که یداشت ارزش برام

  ارمینم اسمتم گهید و کنمیم فسخ رمیم رو غمونیص یندار ارزش برام گهید االن اما

 :نورا

  بودم شده عاشقش من دینفهم و رفت مکرد نگاه بهش اشک با

  و داشتم دوسش واقعا که بود کرده یبرادر برام انقدر مانینر هفته نیا یتو گذشتیم رفتنش از هفته هی

 کردمیم نگاه بهش یحام هی مثل
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  بود شگاهیآرا صبح از مامان ادیب مامان یدوستا از یکی بود قرار امشب

 دارن ونکارت آقا نوراخانم  _زدن و اتاقم در

  ششیپ رمیم االن باشه _

  رفتم بابا اتاق به و کردم مرتب و خودم عیسر

 ن؟یداشت یکار من با _

  نیبش ایب دخترم آره _ زد بهم یولبخند کرد باز اخماشو

 جانم؟ _زدم لبخند و نشستم

  شدوست نیتر یمیصم قراره امشب یول شده دایپ سال 18 از بعد دخترش داده خبر همه به مامانت _

  کنه یخواستگار ازت پسرش یبرا خوادیم ادیب

 کردم نگاه بهش بهت با

  خونه نیا از زودتر خوادیم دلش اون ستین مامانا هیبق مثل مامانت  بدون فقط جان بابا نترس _دیخند

 ! ستین یراض خونه نیا یتو بودنت از اصال و یبر

 ؟ ییبابا _زدم صداش غم با

 جانم؟ _ دیلرز چشماش مردمک

 یلیخ تنهام یلیخ من دیکن تمیحما دینزار تنهام _گذاشتم پاهاش یرو و مسر

 دیپاش صورتم یرو یمهربون لبخند

  میزارینم تنهات چوقتمیه مییتو عاشق مانینر و من _

 زد میشونیپ به یآروم ی ضربه و دیخند

 نشسته رمردیپ من یپا یرو کشهینم خجالتم گنده ی دختره پاشو _

  دمیبوس رو بابا ی گونه و دمیخند

  داشتن بانیپشت و تیحما حس  بود یخوب حس چقدر

 شد گرد چشمام مامان دنید با

 ظیغل شیآرا 

 شده شیآرا یموها 

  یانچنان پیت و شب لباس 
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 ه؟یلخت لباست انقدر چرا _ زد تشر و کرد نگاهش اخم با بابا

 خورد حرص اونم و کرد یاخم مامان

 خوشگله میلیخ هیلخت کجاش وا _

  نبره و من یآبرو سحر یجلو پشیت نیا با بگو دخترت نیا به کمی 

 انداختم خودم به ینگاه

  مرتب و کیش و ساده شال و یجوراب ساق پام ساق تا دامن و ریحر بلند نیآست بلوز 

 .... که ییتو دسیپوش و مرتب هم یلیخ نورا _کرد بهم ینگاه بابا

 میرفت ونامهم سمت به باهم و گرفت و دستم و کرد یپوف

  بود سالش 20 دخترش و بود سالش 14 بود مزه با هم یلیخ داشتن یطونیش پسر

  اومد خوشم ازشون اول نگاه همون در

 بودن مهربون و خونگرم یلیخ

 د؟یاورین رو داماد آقا چرا پس یوا _خوردم جا مامان سوال با

 ندایل _زد تشر بابا که زد یپوزخند سحر شوهر

  انداخت بهم ینگاه سحر خاله

 بشه داشیپ جانم شهاب تا میبزن حرف خانم عروس با میگفت ما _

 ه؟یچ مدرکت دخترم_زد بهم یلبخند

  رو درسش مانینر کمک با یزود به قراره و نداشته خوندن درس فرصت نورا _گفت عیسر مامان

 کنه شروع

  سالم _سالن یتو دیچیپ یا مردونه و بم یصدا بعد و اومد در یصدا

  شد انینما یپیت خوش و بلند قد پسر بعد هلحظ چند

  کنم ناراحت رو بابا خواستمینم نکردم بهش نگاهم مین

  خوردنیم حرص هم سحر شوهر و بابا و زدن حرف به کردن شروع مامان و سحر

 رنیم شیپ هم بچه اسم انتخاب ی مرحله تا بزارم اگر دمید

 کردن نگاهم همه که گفتم یدیببخش

  نداشتم خبر قرار نیا از یحت و ندارم ازدواج قصد من _
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 ! متاسفم _کردم پسر به ینگاه

 رفتم باال ها پله از تند تند گفتم و یدیببخش کنهیم نگاهم تیرضا با دمید که کردم ینگاه بابا به

  باال اومد قرمز صورت با مامان که بود گذشته قهیدق چند تازه کنمیم فکر

  صورتم یتو زد محکم حرف بدون

  کردم نگاهش و گذاشتم گونم یرو و دستم

 رونیب گمشو_زد داد مامان به رو اومد سمتمون و کرد یظیغل اخم  دنمونید با بابا

  رونیب رفت مامان

 کرد نوازشم بابا برام بود امن یجا هی بابا آغوش یتو دمیخز

 نفراو یرفتنا رونیب یمهمون دوبار یماه نورا یکن عادت دتیجد یزندگ به دیبا _

 مینینب شمارو ماهم سه مانینر و من شهیم باعث یگاه که ییها تیمورما

 بابا _کردم زمزمه آروم

 ؟ بابا جان _

 ..من من دونستیم شهاب _

  تمومه یچ همه خوبه هم یلیخ هیخوب پسر شهاب بود گفته بهش شهیمیصم دوست مانینر دونستیم آره_

 ندارم و دخترم شوهردادن قصد من اما

 نزدم یحرف چیه که شدم لذت غرق هاش حرف از انچنان

  میدار یبزرگ یمهمون فردا بخواب برو پاشو بسه گهید خب_ دیخند بابا

  ؟ دیکن ست مانینر با یدار دوست گمیم _برگشت هوی و در سمت رفت

  باشه داداشم ستم طرف که شهیم یعال چه کردنم ست عاشق من _زدم لبخند

 بست و در و گفت ریبخ شب و زد یلبخند بابا

  رفتم خواب به زود یلیخ و بستم رو چشمام

  شدم داریب خواب از قلقلک احساس با

  بودن ستادهیا سرم باال مانینر و بامزه یلیخ دختر هی

 !خوشگل سالم _کرد بغلم دختره

 گفت همزمان و رفت سهیر که کردم نگاه مانینر به تعجب با
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  کن بغلش بعد بشه آشنا باهات کن یمعرف و خودت اول آماندا سرت تو خاک _

  آماندام من _ کرد جدا ازم خودشو دختره

 گفتم منم که و نیا یقیدق و کامل یمعرف چه یوا _مانینر

  گهید یشناسیم نورام منم _کردم یا خنده تک

 "یهع" کردم عادت دمیجد اسم به راحت چه

  شمیم حساب خالت دختر کننیم صدام آما همه آماندام من زمیعز _

  زدم بهش یلبخند

  میکن میخوایم کاریچ نیبب یخواهر ایب _ مانینر

 لباس بعدش ونینیش و شیآرا اول نهههه _زد غیج آما

  دادم تکون خنده با سرمو که کرد نگام مانینر

  امرزهیخداب  ی خاله مثل موهاتم رنگ کنم رنگ موهاتو ندارم حق گفت که فر مهدان یآقا _آما

 امرز؟یخداب _دمیچرخ سرعت به

  کالمشه کهیت امرزیخداب _دیخند مانینر که بهم کرد نگاه شوکه آما

 دادم تکون یسر و کردم نگاهش شک و تعجب با

 باشه محو یلیخ شممیآرا کن درست ساده و موهام آما_

 باالخره یشد آماده +

 : شامل یشیآرا و کرد اصالح و صورتم مخالفتم برخالف کردم نگاه خودم به

 بود نشونده صورتم یرو چشم ادمد چشم خط ملیر رژ 

  زد بافت هی وسط از کهیت هی با و برداشت رو کهیت دوتا گوشهام کنار از و کرد فر رو موهام

 داشتن یقشنگ ی جلوه و بودن باسنم تا موهام

  ساده داشت پف یکم هی بود بلند بود پوشونده کامل رو گردنم که ستادهیا ی قهی بود موهام همرنگ لباسم

 ومدیم بهم اقعاو و بود

 یشد یا کهیت هی اوه _ زدم یسوت ناخودآگاه شد وارد که مانینر

 یکاشت گل _ کرد نگاه آما به و دیخند

  ستمین راحت رونیب موهام _کردم نگاه مانینر به
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 ایب +دیخند

  آما ی غره چشم با اونم که شدیم دهید ذره هی موهام بست کیش یلیخ و انداخت سرم یرو و ریحر شال

 بستم و نمده

 بودن شده مخلوط هم با یشاد و استرس انگار داشتم یبیعج حس میشد که سالن وارد

 کردمیم فادهتاس جمله هی از کال البته یپرس احوال و سالم به کردم شروع و کردم هللا ای بسم

 د؟یخوب سالم _

 دیخندیم زیر زیر و بود گرفته خندش کارم از مانینر

 ! یمادرت هیشب چقدر _گرفت دستمو مهربون یلیخ خانم هی

  میندار یشباهت چیه مامان و من کنمیم فکر اما +کردم ینگاه ندایل به

 کرد سکوت که شدیچ دمینفهم که کرد مانینر به ینگاه زن

 نورا _مانینر

 بله +

 ؟یخور ینم یزیچ _

 ؟یچ مثال +

 زد یچشمک شراب , وهیم آب _

  مدیم حیترج رو وهیم آب _رفتم بهش یا غره چشم

 آوردم باال رو سرم تعجب با بود شده گرفته سمتم که یجام دنید با زیم سمت رفت و دیخند

 دمیگز داخل از رو لبم شدم رو به رو شهاب با

 فر مهدان خانم سالم _

 .... یآقا سالم +

  هستم ییهما _

 نیالسافل اسفل درک به _بگم خواستیم دلم

 جان نورا ایب _سمتمون اومد مانینر که زدم یلبخند مچهین فقط اما

  مانینر ممنون +گرفتم ازش و وانیل

  با کرد حرکت زیم سمت به و  شمیم مرخص اجازتون با _گفت اخمش همون با شهاب زد بهم یچشمک
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 انداختم باال شونه و کردم نگاه بهش تعجب

  رفتم من بانو باش خودت مراقب _مانینر

 شدم مونیپش اطافش یمردها دنید با که برم بابا سمت به خواستم و دادم تکون یسر

  رفتم سمتشون اما ومدینم خوشم مامان یدوستا از اصال نکهیا با

 دخترشه؟؟ شونیا جاننننن ندایل _گفت مامان به یزن بهم حال یادا نازو با شونیکی

 بست چشماشو خشم با ندایل شد روونه سمتم یادیز ینگاها

 زانیعز دیشیم آشنا باهاش _ رفت فرو مهربونش جلد یتو بعد لحظه چند

 ششونیپ برم عیسر که زد اشاره بهم مانینر و اومد بابا یصدا

  بدم رو یمهم خبر بهتون تا کردم جمع نجایا رو همتون شبام _

 دیچرخیم نگاها برگشته سال 18از بعد من همسر سها دختر

  نمیبب دخترم به یاحترام یب و بشنوم نامربوط یحرفاها خوادینم دلم اصال _

 ؟یبد نشون همه به رو دخترمون ستین بهتر زمیعز _ خوردیم حرص ندایل

  ستادمیا و اومدم رونیب بابا پشت از وآروم شوکه

  برگشته سها من همسر ادگاری من ینورا _

 طرفه من با کنه درست براش یمزاحمت نیکوچکتر که ییکس

  سها من همسر ادگاری من ینورا _شدیم اکو سرم تو جمله هی

 !کمک ایخدا بودم؟ یک من اصال بود؟ یک سها

  بود ریدرگ ذهنم فقط شدم آشنا هیبق با یچطور دمینفهم

 بود؟ یک سها

 دمیپرس رک یلیخ شد تموم که یمهمون

 بابا؟ بود یک سها _

 دیکش یقیعم نفس کردم نگاهش و نشستم نیبش _کرد نگاهم بابا

  طونیش البته و مهربون دختر هی مشد عاشقش بود شده سالم 25تازه من بود سالش 18 سها _

  بود  ییپروا یب دختر و کرد یم طنتیش میبود روستا یتو نکهیا با

  کردیم قبول عیسر دمیبا بودم ارباب پسر نبود کم زد هوا رو گفتم باباش به یوقت
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  بودم ابرا یرو گهید شد حامله ازدواجمون بعد ماه سه میکرد ازدواج و کرد قبول سها

  بود خوب مامانت حال یاومد ایدن به که یروز

 یاشغال هی شب هی روز چند از بعد _کنه کنترل و صداش لرزش تا دیکش یقیعم نفس

 گرفت قلبش سها کردمیم کار قاچاق باند یتو من که آورد خبر 

  شد رید اما مارستانیب بردمش _گرفت انگشت سر با و اشکش قطره

  یبود شده گم بودن یعل و میمر که عمارت نگهبون و آشپز همراه تو شدم تر شوکه خونه میدیرس یوقت

  یبود شده دهیدزد بگم بهتره ای

 ! کنم داتیپ نتونستم که دموب سها ریدرگ انقدر موقع اون

  کنم ردش نتونستم اومد مانینر با یوقت داشتم ..... باهاش قبال که بود یدختر هی ندایل

  بود پسرم مانینر اخه

  کنم داتیپ نتونم و بشم جیگ که کنه خونه خانم خودشو ونستت عیسر انقدر ندایل

  کنم جبران تونمیم یول نبودم هم یخوب شوهر که دونمیم و نبودم یخوب پدر دونمیم

  سهات شد ندایل _بود پر اشک از چشمام

  نورات شد مانینر

 زدم غیج

  ؟یکرد جدا شوهرم از و من چرا پس _

 ؟یکشت بچمو چرا پس

  ؟ یپدرم یگفت بهم چرا 

 رم؟یبم خودم درد به ینذاشت چرا

  ؟یکن جبران یخوایم 

 رهید گهید

 ! مرد تو کار خاطر به من مادر دمیکشینم زجر سال 18 یبود پدر اگه تو 

 !نفرممت متنفرم ازت

  رفتم اتاقم به هق باهق و شدم بلند عیسر کرد نگاهم فقط بابا

 نییپا انداخت سرشو کردم نگاه غمزده مانینر به
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 ...من دارم دوست یلیخ من نورا  یخواهر برام تو اما نشه باورت دیشا _ 

 ؟ینگفت بهم چرا +

  گفتیم بهت بابا خود دیبا _

 ادین اتاقم یتو چکسیه +زدم پس اشکامو

 خوردمیم لقمه هی زور به اوردنیم غذا ومدین اتاقم یتو روز سه تا چکسیه شد همونطورم

  باشم داشته یدرپ نیهمچ که بود سخت برام باورش

 ستادمیا بابا و ندایل و مانینر یجلو رفتم نییپا و شدم آماده

 خداحافظ نمتونیب خوامینم گهید اریشهر شیپ گردمیبرم _

 بود قوال همون از یکی دوختم شخص به و نگاهم گرفت رو جلوم یدست که در سمت رفتم

  کن قفل روش درم اتاقش یتو ببرش _

  کردم نگاه مانینر به

 ! کن ولم گمیم ن  ولم؟ تونمیزندون من مگه _دمیکش غیج

 کن ولم _ زدم غیج تر بلند

  بست روم و در و اتاق یتو کرد پرتم زور به ممانعتم خالف بر

 گرفتم رو اریشهر ی شماره عیسر و تلفن یرو زدم رجهیش رمیبگ جلوشو نتونستم کردم یکار هر

 دمیکش میس از و کردم قطع رو یگوش ایتان یصدا دنیشن با

  کردم کنترل و اشکم قطره و بستم و چشمم

  رفتم فرو خواب به و دمیکش دراز تختم یرو

 :مانینر

 کردم دارشیب آروم و سمتش رفتم دمیکش ینفس بستش یچشما دنید با

 یخواهر سالم _ کرد باز شویآب یچشما

  دادم قلکشقل و گذاشتم پهلوهاش یرو دستامو آروم و دمیخند بهم کرد وپشتشو کرد اخم

  شد بلند  یها قهقهه به لیتبد هاش خنده کم کم و دنیخند به کرد شروع

  کن ولم کردم غلط یداداش ....خدا یآ خخخخ. .. مانینر _

  کردم ولش و شدم لذت غرق یداداش ی کلمه دنیشن با
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  کرد پاک هاشو اشک

 دایکرد خلوت خوب برادر خواهر +

 کرد نگاهم خشم با مامان و لبخند با بابا بودن ستادهیا مامان و بابا میکرد نگاه پشت به تعجب با

  شد دور عیسر و  دارم کارت اتاقم ایب مانینر +

  شدم جدا ازشون لبخند با و نشوندم نورا ی گونه یرو یا بوسه

 زدن غر به کرد شروع مامان اتاق به ورودم با

  ینفهم به یزد رو خودت ای ینفهم تو +

 احمق؟ یفهمیم منه یهوو  دختره اون دشمنته ستیونت خواهر دختره اون

 ..تورو گاهیجا اومدنش با اون

 خواهرمه نیع من یبرا نورا مامان کن بس _ حرفش یتو دمیپر

  خوبه دختره هی واقعا اون دیکنیم بد یفکرا دیستین مادرش چون شما بد چه باشه خوب چه 

 شدم شوکه مامان ی جمله با

 دینش شوهر و زن دوارمیام فقط باشه خواهرت ستین مهم برام +

 ...که ستین تو مثل نورا _زدم داد تیعصبان با

 :نورا

  دخترم خوبه حالت که نمیبیم _زد لبخند که کردم نگاه بابا به

 کرد بغلم و سمتم اومد که کردم بهش و پشتم قهر با

 ؟یقهر من با بابا ینورا +

 نباشم؟ _

 نطویش کنهینم قهر باباش با که دختر +

 اباب _

 جانم +

  کنمینم قهر باهات یبد بهم یقول هی اگه _

 ؟یقول چه +

  نکن یمخف ازم رو یزیچ چوقتیه گهید و بگو یکرد یمخف ازم یزیچ اگر _
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  بود نیهم همش _دیخند

 مطمئن؟ _

 مطمئن مطمئن مطمئن +

  دمیبوس رو گونش و دمیپر شد قرص دلم

 ناراحت دمیشا یبش یعصبان دیشا ینک تعجب دیشا که برات دارم خبر هی حاال _ 

 کردم نگاه بهش

 :گفت مکث بدون و دیکش یقیعم نفس

 ! کنهیم ازدواج داره اریشهر

  سرم یتو شدیم اکو که جمله هی بودمو من فقط رفت هوا

 "کنهیم ازدواج داره اریشهر ""کنهیم ازدواج داره اریشهر" " کنهیم ازدواج داره اریشهر "

  بستم محکم و چشمام

  رونیب رفت بابا

  بالکن یتو رفتم و برداشتم مو گوشب رفتم اشک از بودن شده سیخ کردم باز و چشمام

 بوق_بوق_بوق _

 بله؟ _شد روون اشکام دیچیپ میگوش یتو که بمش یصدا

  زدم زار و کردم زمزمه و داشتم دوسش یلیخ که یاهنگ

  رهید گهید اما خوامتیم هنوز _

 هیتقدر کار ییجدا نگو

 ستین آسون تو گناه از شتنگذ

 رهیم داره بود عاشقت که یکس

 فر مهدان خانم سالم _

  سالم _ زدم هق

 ؟امرتون _

 بود شده تنگ برات دلم _

 دیبگ متاهل مرد کی به حرفهارو نیا ستین درست متاسفم _
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 ا؟یتان _

  محترم خانم نداره یربط شما به _

 اریشهر _ زدم ناله عشقم تموم با

 بله؟ _دیلرز صداش

  خداحافظ _

 :اریشهر

 بله؟ _ کردم کنترل رو خودم زور به دیلرز دلم اریشهر گفتن با

  خداحافظ _

  دیچیپ گوشم یتو ممتد بوق

  خورد زنگ میگوش افتاد که زدم زیم به یلگد یعصب شدیم اکو گوشم تو هاش هیگر یصدا

 بردارم شد باعث "عشقم" اسم

 ا؟یتان جانم _

 ییآقا سالم_

 ؟یبخو سالم_

 ؟یخوب تو برم قربونت _

 ..... آره _

 بده حالم دیفهم اونم انگار کرد قطع زود و زد حرف کمی

 :نورا

 زدم زار وجود تموم با و انداختم تخت یرو و خودم

  برد خوابم طور همون

  پاشدم خواب از خونه جوون خدمتکار مهسا یصدا دنیشن با

 مهسا تو ایب _

 گذاشتن ادداشتی راتونب بزرگ خانم کیکوچ خانم سالم +

  من بده_

 " تیخواستگار ادیم بار نیدوم یبرا شهاب امشب "
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  بره گفتم و کردم یپوف

  زدم زنگ بهش و برداشتم و یگوش

 نداخانومیل سالم +

 مسال_

 ...شهـ به+

  بگو خواست دلت یچ هر بعد گمیم یچ من نیبب کن شوگ _

  هباش +

  یعال یلیخ یها تیخصوص و اخالق خوش کرده لیتحص ردا خانواده هیخوب پسر شهاب نورا نیبب_

 کرده ازدواج گهید که اریشهر کن فکر خوب بار هی نظرم به شناسهیم خوب یلیخ رو اون هم بابات داره

 !گهید چکسیه به نه کن فکر خودت به فقط خودت و یموند تو 

 کردن ازدواج ایتان و اریشهر نداشتم باور هنوز دنیبار به کردن شروع چشمام

 باشه _کردم زمزمه

 بله؟ _ زدم زنگ اریشهر به و کردم قطع و یگوش

 اریشهر سالم +

 امرتون؟ سالم_

 ؟یبزن حرف آدم مثل شهیم +دادم فشار هم یرو و دندونام

 ؟یکارداریچ _کرد یپوف

 شدم مونیپش یچیه +

 زدم تشر خودم به و کردم قطع و یگوش

  کنم سرت تو خاک گفتن یبرا مگه یداشت هم یزیچ یخواستیم یچ اصال یشد عمت مونیپش _

  جیگ ی دختره

 بابا اتاق رفتم عجوالنه میتصم هی با

 بله؟ _

 نورام+

 تو ایب _
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 شدم اتاق وارد و کردم باز و در 

 ؟داشتم سوال هی بابا سالم _ 

   جانم؟+ 

 آره؟ یخواستگار ادیب شهاب قراره گفت نداخانمیل نیا _

 انیب تمگف خودم من جان بابا آره+ 

 د؟یگفت چرا_ 

 بود گهید مرد هی شیپ دلت چون نه گفتم موقع اون _زد بهم یتلخ یلبخند

  هست هنوزم + زدم لب زده خجالت 

  رهیم ادتی ینخوا یبخوا کرده ازدواج مرد اون _ داد ادامه 

 ؟ یچ نرفت اگه +

 زد حرف باالخره که کردم سکوت منم کرد نگاهم حرف یب

 گه؟ید بگم بهت دیبا پس نکنم یفخم ازت و یزیچ یگفت _

 شده؟ یزیچ دیبگ آره +

 یبر تنها خواستمینم یول یبر دیبا هم تو کرده دعوت عقدش جشن به تورو اریشهر _

 برم؟ تا کنم ازدواج شهاب با دیبا یعنی +

  باهاش ستین الزمم یبر شهاب با یتونیم یدار دوست اگر ستین کار در یدیبا ریخ نه _خورد و خندش

 یکن زدواجا

 بزنه حرف باهات خوادیم که شهابه خود خاطر به امشبم یخواستگار  یراست

 .دادم نتکو یسر

 بابا سمت برگشتم دادیم نشون رو  6کردم نگاه ساعت به

 ان؟یم چند ساعت_

  باشن نجایا 8 ساعت کنمیم فکر +

  رفتم اتاقم سمت به و گفتم یا باشه

  بود تنم یلبهگ شلوار و کت انداختم خودم به ینگاه

  بودم دهیپوش کامال رو موهام دمیسف شال  با
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  کنم فکر خودم به فقط نباریا خواستیم دلم یشیآرا چیه بدون

 ؟یداخل جان نورا _

  امیم االن جون ندایل اره _

 !شهاب کردم حس رو یکس ی رهیخ نگاه ورودم با

  نشستم مبل یرو و کردم یلب ریز سالم

 سحر و ندایل فقط نه کردنیم صحبت خانواده بزرگ شخص چهار قبل ی دفعه خالف بر نباریا

 کنن صحبت باهم برن نورا و شهاب بهتره کنمیم فکر دیببخش _هاشون حرف وسط دیپر مانینر

  کن ییراهنما اتاقت به رو شهاب اقا دخترم درسته _زد یلبخند بابا

  شدم بلند جا از یا اجازه با با و گفتم یچشم

  بست رو در که شدم اتاق وارد

  کردم ینگاه بهش

 کنم؟ یمعرف رو خودم اول هیچ نظرت _

 سالمه 27انمیفر شهاب _کرد شروع که دادم تکون یسر

  داد ادامه آروم و انداخت شدم گرد یها چشم به ینگاه

 کنم امتحان شانسمو خواستمیم حال نیا با یول ادهیز مون یسن تفاوت دونمیم _

 ! ستین یسن تفاوت من کمال _کنم ناراحتش نخواستم

 زدم لبخند ناخودآگاه و شد دایپ گونش یچالها که زد یلبخند

 ؟یا گونه چال عاشق _

 آره _کردم زمزمه انداختم نییپا رو سرم زده خجالت

 بدم ادامه نکش خجالت من از _دیخند

 گفتم یاوهوم

  رو گهیهمد تا میبش محرم یمدت هی یباش لیما هم تو اگر اومد خوشم ازت گمیم فقط شدم عاشقت گمینم _

 میکن ازدواج میبود هم قبول مورد اگر بعد و میبشناس

 گفتم حال نیا با ومدین بدم ازش

 ستم؟ین باکره من یدونیم _
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  بکنه بد فکر نخواستم شد گرد چشمهاش

  داشتم شوهر _

 دمبو حامله اخه شد مجبور کرد غمیص بعدشم کرد تجاوز بهم _دادم ادامه کرد نگاهم شوکه

  ..کرد نگاهم همونطور و شد شوکه شتریب

 بگم دیمف و مختصر برات بزار _

 شیمجرد خونه برد و من زدن تهمت بهم بودم عمارتش خدمتکار من _دمیکش یقیعم نفس

 کرد دایپ یزیر یلیخ لرزش صدام

 کرد غمیص شدم حامله کرد تجاوز بار 2بهم بود مست _

 بود ودموج تو بچش اما بود گهید دختر هی عاشق 

  دادم ادامه لرزون یلبا با و کردم کنترل زور به و اشکم

 کنهیم ازدواج داره االنم کردم انتخاب و خانوادم منم و مرد بچم و شد دعوا نجایا میاومد 

  ؟یکن پر من با شویخال یجا یخوایم _کرد نگاهم یجد شهاب

 ! کنم فکر متاهل مرد به ستمین یآدم _کردم زمزمه ناراحت

 ؟یکن فراموشش یونتیم _

  بتونم دیشا _

 ؟یکن انتیخ بهم که یدار دوسش انقدر _

  دمید رو انتشیخ من _دمیغر حرص با شدم یعصبان

  کنمینم و کار نیا وقت چیه شدم خرد و دمیکش زجر

  وقت چیه _شدم کشینزد

 ؟یمطمئن _

  مطمئنم _گفتم یجد حال نیا با داشتم دیترد

  خوبه _زد یلبخند

 !...زهیچ _کردم گاهشن دیترد با

 ه؟یچ !زهیچ _گرفت خندش

 گفتم تند تند و بستم رو چشمام
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  کنما قبول شنهادتویپ خوامیم انتقام خاطر به ینکن فکر _

 .... یول یول

 عقدش برم خوامیم منم کنهیم ازدواج بود عاشقش که یاون با داره اریشهر

  نترس رانقد بابا باشه _ کردم باز و چشمام خندش یصدا دنیشن با

  ترسمینم _کردم زمزمه یحرص

  داشت نگه و خندش

 کننیم بد یفکرا االن که  میبر  پاشو اوه اوه _

 دیخند بازم که کردم نگاهش چپ چپ

 ...شدم بلند و کردم نثارش یا " خنده خوش "

  شدن متعجب مثبتم جواب از همشون

  رفتن و بلندشدن همشون شهاب ی اشاره با

  شخود اتاق رفت یکس هر

  هست یک و کجاست اریشهر عقد بدونم خواستمیم

 :کرد جلب رو توجهم گفتگوشون که بابا اتاق دم رفتم

 ؟یبگ بهشون یتونیم _ بابا

  دونمینم +ندایل

 کنه ردش شهاب بشه محرم شهاب با کرده قبول نورا که حاال بگم که سخته برام واقعا _بابا

  شهیم خرد کنه ردش شهاب اگر نورا یبرا رمیبم _ندایل

  بشه یراض دیشا بپرس ازش برو حاال _بابا

  تو ایب _اومد بابا یصدا که زدم در

  دمیشن رو صداتون یول بود بد کارم یلیخ دونمیم دیببخش _ شدم وارد

 بگم بهش من بزار _گفت آروم بابا که بزنه یحرفخواست  من من با ندایل

 ؟ یبگ شهاب به که سخته برات _سمتم کرد رو

 ؟ بگم ویچ _

  نایا و نبودنت باکره و اریشهر ی  هیقض _ندایل
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  راحت التونیخ گفتم بهش _دمیخند

  رونیب دادن رو نفسشون دوشون هر

  کردم یپل عالقمو مورد اهنگ و اتاق یتو رفتم

 کردمیم هق هق و ختمیریم اشک زنهیم حرف داره اریشهر کردمیم حس

 ستمین تو یایرو ادم من_

 مساز نیا پرت ذهنم و فکر من

  یرنگ باچش تو مثه یکی

  سازه ینم که یروان هی با

 ستمین تو یایرو ادم من

  افسردم رمیدرگ خودم با من

  پاهام همه راهن یزخم من

 خوردم نیزم یراه هر تو بس از

  یپرتگاه ی لبه من کنار

 یکنیم سقوط اخرم که

  چشام یتو نزن زل وونهید

 یکنیم سکوت گمیم یچ هر چرا

  نهیا ممیتصم آره

 آرومم ییتنها

 صورتت از اشکاتو 

 خانومم بکن پاک 

 خطه تهه جا نیا

  برو کن ول و دستام

 تورو خوامینم گهید

 

  دیشن مانینر که بود بلند یلیخ هام هیگر یصدا انگار
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 ؟!یخواهر _

  دوختم چشمام به مو یاشک یچشما

 ؟یداد تمثب جواب بهش یشد مونیپش ,زمیعز , نورا _ کرد نگاهم ناراحت

 کردم پاک دستام با اشکامو و دادم تکون تند تند و سرم

 کرده؟ تیاذ و من یکوچولو خواهر یچ پس _

 رهیگیم میگر افتمیم اریشهر ادی هنوزم _کردم زمزمه

 ؟یکن آماده فردا یبرا رو خودت یخواینم _زد یتلخ لبخند

 ؟یچ یبرا فردا !فردا _کردم نگاهش تعجب با

  گهید اسیتان و اریشهر  عقده نجش _ دیدزد و نگاهش 

 کنم؟ انتخاب لباس یکنیم کمکم _

 دیکنیش آرا و دیباش کیش دیبا طمیشرا نیبدتر تو زنا شما دست از _دیخند

  کردم یکوتاه ی خنده حوصله یب

  کرد باز رو درش و کمد سمت رفت

 ! سادس کمی کنمیم فکر نیا :درآورد رو موجود لباس نیتر ساده

  مانینر +

  کنه کمکت ادیب آما بزن زنگ فردا دونمیم یچ من خب _دیخند

  یآب چشم خوش شبت _دیبوس رو گونم گفتم یا باشه

  یداداش خوش شب _دمیبوس گونشو و زدم یلبخند

 برد خوابم دهینرس بالشت به سرم

  خورد گره آما  نگاه یتو نگاهم که کردم باز زده وحشت رو چشمام یکس بلند یها غیج با

 یروان دمیترس چته _زدم غیج یحرص

  دارشیب برم گمیم ندایل خاله به صبحه از ظهره از بعد 4ساعت نورا کنم سرت بر خاک _زد غیج اونم

 گهیم یه کنم

 گهید کنه استراحت بزار داره گناه خوابه بچم آماندا _اورد در یا مزه با یادا

  میبر شو اماده بپوش لباس پاشو استراحت چقدر اخه _دیکش غیج
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  امیم رمیگیم دوش هی رمیم االن باش آروم نشو یعصب باشه باشه _

  کردم شور گربه و خودم که زد غیج در پشت انقدر

  بود رونم یرو تا کتش که یا سورمه شلوار و کت شدم اماده ساعته مین

  ومدیم صورتم به یلیخ و بود پوشونده رو موهام ی همه بایتقر شالم

  ساده ی ساده  زدم آما زور به که بود ملیر و لب برق هی فقط شمیآرا

 بود مانینر با زدن حرف مشغول شهاب رفتم سالن به و برداشتم رو کمیکوچ فیک

  کردم هم رو کار نیهم نمیبش شهاب کنار که خواست بابا شد جمع حواسشون همه دنمیرس با

  شهاب محرم شدم که کردم قبول و خوند یا هیآ شهاب یبابا

  بود شده تنگ اریشهر یبرا شدت به دلم و بودم زده غم

  گفتم ی استغفرهللا

  یکن فکر بهش یندار حق گهید متاهل اون متعهد تو +زدم تشر خودم به دلم یتو

  ....شدینم شیحال که من دل یول

  دیلرزیم پاهام

  شدم محضر وارد یسخت به

  بود حالم کمک یلیخ شهاب

  میرفت عقد اتاق سمت به آروم آروم

  شد شهیهم از تر سرد بدنم کردم حس ایتان و اریشهر دنید با

 شنیم خوشحال شتریب اونا باشه شتریب ضعفت چقدر هر _کرد زمزمه گوشم دم شهاب

 بود تلنگر هی برام انگار یول کرد کاریچ وجودم یتو حرفش نیا دونمینم

  زدم بهش یلبخند و کردم حلقه بازوش دور و دستم

  میبر _زد لب

  کردم بسته و زبا و چشمام

  میستادیا داماد عروس یرو به رو قیدق میرفت

 بدتره اون از دوماد انتره چقدر عروش _ کرد زمزمه گوشم دم شهاب

  دمیخند یمتوسط یصدا با و کنم کنترل و خودم نتونستم
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  گرفت خندش من ی خنده از شهابم

  بود قرآن خوندن مشغول لبخند با افتاد ایتان به چشمم

  بود یخوب دختره واقعا اون و کردمیم اشتباه یکراف من دیشا

  بده نشون اروم رو خودش کردیم یسع اما زدیم یعصب کردم نگاه و اریشهر

 بود رز گل شاخه تا 365 شیمهر

 گفت رو بله باالخره و یرلفظیز سومم بار یریگ گالب دومم بار گلخونه فرستادنش که اول بار

 بشنوم رو بله که مبود منتظر و کردم نگاه اریشهر به

  خورد زنگ شیگوش

  بود تر یعصبان شهیهم از ایتان

  داد رو تماس جواب و بلندشد و گفت یدیببخش اریشهر

  امیم االن شرمنده نییپا برم لحظه هی من دیببخش _هیبق سمت برگشت و گفت یا باشه

 دیپرس آروم یلیخ تیعصبان با یول شده آدم کردم فکر کرد سالم مودب یلیخ و سمتم اومد ایتان

 ؟یدار یا نقشه چه نباریا _

 ت ... .ینامزد زدن بهم یبرا یلیدل و دارم نامزد من _گفتم تمام صداقت و تیجد با

 .شد قطع اریشهر داد دنیشن با حرفم

  میرفت نییپا به ایتان با همزمان برگشتم زده وحشت

  شد منجمد رگام یتو خون کردم حس خون غرق اریشهر دنید با

 افتادم یم وگرنه داشت نگهم زور به ابشه

 :اریشهر

  زدم بهش یلبخند کردم باز رو شگاهیآرا در یوقت

  بود شده شهیهم از تر بایز

  میکرد حرکت محضر سمت به و مینشست نیماش یتو آروم

  داشتم دیترد من و بود خوشحال

  رفتیم رژه سرم یتو ندا اسم همش

  کنم کنترل ور خودم کردم یسع و کردم یپوف کالفه
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  کنم یخودکش خواستیم دلم دمید مییدا پسر کنار رو ندا یوقت

  کردن نامزد دمیفهم تازه

  خورد زنگ میگوش بگم رو بله رفتم تا

  کردم نگاه شماره به کالفه

  برداشتم و کردم تیخر چرا دونمینم

  باشه زنت یخوایم که یکس مورد در مهم زیچ هی تا محضر نییپا ایب گفت بهم یناشناس شخص یوقت

 نییپا رفتم ناخودآگاه یبفهم

  نبود ییشناسا قابل یدود نکیع بلندو شیر و اهیس کامال لباس با مرد هی

 امرتون؟ _ کردم سالم

 دیغر که شد یعصب هوی انگار زدیم اشنا برام باال آورد رو سرش

 ! وقت چیه یریبگ ازم یتونینم رو ایتان _

  دمیکش درد از یداد کرد فرو شکمم یتو زشویت یچاقو امیب خودم به تا

  شد آوار سرم یرو ایدن کردم حس دمید شهاب بغل یتو که رو ندا

  دمیشنینم رو ایتان یصدا

  نییپا اومد ها پله از تند یلیخ شهاب با ندا

 ؟اریشهر _

  کردم نگاه به و دادم خرج به رو توانم نیاخر

 جانم؟ _

  شد سیخ چشماش

  کردم نگاه شهاب هب اومد آمبوالنس یصدا

  زد زنگ آمبوالنس به و داد انجام رو کار نیتر درست بازم

  دوختم ندا به رو نگاهم نیاخر

 رفتم فرو یخبر یب و یاهیس یایدن به

 :ندا

 کردم ینگاه شدش بسته یچشما به وحشت با
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 کردمیم سکته ترس شدت از داشتم 

 کرد زمزمه و کرد حلقه کمرم دور رو دستش آروم شهاب 

 شده یچ مینیبب تا مارستانیب میریم االن نورا باش آروم _

 گفتم یا باشه 

 میشد شهاب نیماش سوار و میشد بلند ییدوتا 

  حرفا نیا و گفتن یچ و شد یچ و میشد مارستانیب وارد چطور دمینفهم 

 ختمیریم اشک داشتم و بودم منتظر عمل اتاق در پشت اومدم خودم به یوقت

  شد کینزد بهم یوراکخ لونینا با شهاب 

 خوردمش زور به دهنم یتو گذاشت تییسکویب دونه هی 

  رفتم سمتش به اومد رونیب عمل اتاق در از که دکتر 

 دکتر؟ یآقا چطوره حالش _

 ؟یش یم ماریب ی کارهیچ شما _ کرد نگاهم و برداشت نکشویع دکتر

  گفتمیم یچ بودم چکارشیه من اخه بگم یچ موندم

 کرد متعجبم جملش با و اومد حرف به شهاب که  نزدم یحرف چیه و انداختم بهش یاهنگ مستاصل اخه

  مارمیب ییدا پسر من _

 شده رفع خطر و خوبه حالش حال هر به _ داد تکون یسر دکتر

  رفت دکتر و کرد یتشکر شهاب 

  زدم صدا رو شهاب

 بله؟ _

 ؟یاریشهر ییدا پسر تو +

 ؟مگه چطور آره _

 .... .اخه دونستمینم دمیپرس ینطوریهم یچیه +

   و دیچیپ راهرو یتو یکفش ی پاشنه یصدا که گذشت سکوت یتو قهیدق وچند دوختم نیزم به رو نگاهم

  اومدن چشمم یجلو یدیسف یکفشا

  بود درست حدسم دمید که آوردم باال رو سرم و باشه ایتان زدم حدس
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  بودن متورم و سیخ هیگر شدت از درشتش و یمشک یچشما

  نداشتم بهش نسبت یبد حس چیه

 مادوتا مانع ایتان نه بودم دوتا نیا دنیرس مانع من که دونستمیم انگار

 چطوره؟ حالش _کرد زمزمه

  شده رفع خطر خوبه گفت دکترش _ بستم رو چشمام

 نم؟یبش کنارت شهیم _گفت مظلومانه و داد تکون یسر

 یخانوم نیبش بابامه مال مگه _زدم یتلخ لبخند

  داد هیتک وارید به رو سرش و تنشس

 یکالنتر رفتم مارستانیب دشیبرد دمیفهم یوقت _

  دوختم بهش رو منتظرم و کنجکاو نگاه

  شده رهیذخ ازشون یریتصو قطعا و داشته نیدورب محضر گفتن _

  خوبه یلیخ که نیا خب +

  دمید رو لمیف رفتم _

 گفتم و کردم نگاهش جانیه با

 بود؟ یش؟چطوریشناختیم بود؟ یک طرف ! خب +

 داد تکون یسر

  بود خالم پسر _

 ؟یبد حیتوض شهیم ؟ یچ یعنی+دمیپرس تعجب با و کردم نگاهش شوکه

 !داشت دوسم یلیخ بود خواستگارم پسرخالم _

 شدم عاشقش و شدم اشنا باهاش و دمید و اریشهر یوقت یول ومدینم بدم ازش هم من 

 دادم رد جواب اون به 

 :گفت آروم و انداخت ینگاه شهاب به

 م؟یکن صحبت یخصوص باهم قهیدق چند ندا و من شهیم شهاب آقا _

 داد جواب آروم خودش مثل هم شهاب

  نه که چرا البته _



 

 www.ghalam-siah.ir                                                                                                فاطیما آنتی 

 فرزند اربـــاب 69

 داد ادامه و من به کرد رو بعد

  ریبگ تماس باهام یداشت الزم یزیچ ای یداشت یکار مارستانیب ی محوطه یتو رمیم من جان نورا _

  رفت و کرد یخاحافظ اونم گفتم یا باشه

 شکستم رو سکوت پس بگه خادیم یچ بدونم بودم طاقت یب گذشت سکوت در یا قهیدق چند

  میباش تنها یخواستیم که بود مهم کارت ظاهرا ؟یبزن یحرف شهیم _

  باشه _

 دیکش یقیعم نفس

  بگم برات و کنم شروع کجا از دونمینم _

  کرد شروع که کردم نگاهش منتظر

  بدنش یرو ختیر و افتاد دستم از نوشابه وانیل یاتفاق یلیخ دمشید رستوران یتو اول ربا _

 دادم رو جوابش قشنگ منم کرد درست یحساب یدعوا هی ریبخ ادشی _شد خون دلم که کرد یا خنده

  .موند جا زشونیم یرو فمیک  بودم یعصب بس از

  رمیبگ ازش رو فمیک و رونیب برم که کرد درخواست مودبانه یلیخ و زد زنگ

  اومد خوشم ازش یلیخ

  داشت رو حس نیهم انگار اونم

  میشد تر یمیصم و یمیصم و میدید رو گهیهمد بازم فیک گرفتن از بعد

  گفتیم رو نیهم همش اونم داشتم دوسش یلیخ من

  سرم ییبال دمیترس کرد مست و خونمون اومد شب هی کنم خالصش _داد ادامه که شدم کالفه دیفهم انگار

 یبود توش تو که یا ی خونه اش خونه فرستادمش یفکر یب درکمال و ارهیب

  شد تجاوز بهت و یشد اریشهر ی خوابه ریز من یجا به تو ندا آره _شد اشک از پر چشماش

  شد کترینزد و کینزد تو به و شد سرد باهام کردم که یکار خاطر به اریشهر

  ینبود تو خونش رفتم روز هی

 .....یاومد که تو

 شدم متنفر خودم از یا حامله دمیفهم و دمید رو شتیآزما ی برگه یوقت

 دمیکشیم زجر یلیخ نوچ کنم دور اریشهر از رو خودم خواستمیم
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  کنه عقدم داد قول بهم بده یلیخ حالم دید یوقت اریشهر

  بشم تیاذ کمتر تا

  کرد هم عمل قولش به اون و شد هم نطوریهم

 میدیرس مه عقد ی جلسه به

  ازدواج گهید نفر هی با یدار عالقه بهش که یکس که ینیبب ینتونست که یبود اریشهر عاشق انقدر تو اما

 .کنهیم

  بله خواستیم اریشهر یوقت دمیفهم و دمید یدار یبد حال چه دمیفهم و دمید من دمینفهم من نکن فکر ندا 

 یدیم نشون بزرگ رو دردت اام یدار یکم درد که دمیفهم یرفتیم حال از یداشت بگه

  برم ای بمونم دیبا بفهمم هیچ اریشهر هیزندگ تو من یجا بفهمم تا کردم سکوت کردم سکوت اما 

  خواستم یم داره بچه و زن اریشهر دونستمیم نکهیا با من دنیفهم خانوادم یوقت عقد از بعد یدونینم تو

 داشتن باهام یبرخورد چه کنم عقد باهاش

 لرزوندیم رو تنم مادرم یها نینفر بزارم کنار رو لیفام یها هیکنا و پدرم و رمبراد یها کتک

  که بعد وقت چند ندا کنم خالصش نگفتم بهش وقت چیه اما دمیکش زجر یلیخ اریشهر خاطر به من 

 بعدش یول شدم خوشحال یلیخ اول راستش یگذاشت کنار رو اون شهیهم یبرا تو  گفت و اومد اریشهر

 نشد اما شهیم رد عیسر هاش کردن مکث هیبق مثل هم مکثش نیا مکرد فکر +

 بده ادامه خواستم ازش تمام ییپررو با که بودم کنجکاو انقدر 

  شد عوض اریشهر که دمید من یول

  شد عوض هم یلیخ

 شیشگیهم و یدائم کار شد خوردن مشروب

  کردیم یدور ازم کنه بهم یتوجه شدینم وقت که ومدیم شمیپ کم انقدر اصال یعنی کردیم توجه بهم کمتر

  داد ادامه و کرد ینگاه بهم

  یکن ریتسخ رو اریشهر قلب یتونست من از زودتر یلیخ اما یاومد رید تو ندا _

 بود مست اریشهر بار هی یدونیم _کرد یتلخ ی خنده

 ؟ یزد پس نوم چرا داشتمت دوس که من گفت چرا گفتم ینامرد یلیخ ندا گفت هستم ندا من کرد یم فکر

 داد ادامه و گرفت و دستم
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  یدار اریشهر یبرا تو که هست یارزش از کمتر یلیخ اریشهر یبرا ارزشم دمیفهم تازه من ندا _

 چرا؟ یدونیم بشم عقدش بود قرار من

 رهیبگ انتقام تو از خواستیم چون _کردم نگاهش یسوال

  نبودم قلبش حبصا اما شناسنامش صاحب و اریشهر یواقع زن شدمیم دیشا من

  سوختم ی مهره دمیفهم تازه من ندا

 !گذاشتم اریشهر یبرا رو عمرم از تمام سال 4من

 د!ش تو عاشق سال 1 عرض در اون اما

  برنگردم وقت چیه و نشه دامیپ گهید که رمیم یطور رمیم من ندا

 رمیبگ قول هی ازت خوامیم و دارم درخواست هی ازت یول

 کرد پاک هاشو اشک

 برم؟ نجایا از تر راحت بتونما ت یکن کمکم هشیم _

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 کنم؟ بهت تونمیم یکمک چه من اخه _

  :گفت عیسر و داد تکون رو سرش

  ستین یکنیم فکر تو که یکمک اون نه  _

  بست رو چشماش

 یباش مراقبش و باشه بهش حواست یحساب و یباش اریشهر مراقب خوامیم_

 یندار دوسش  درصد کی اگرهم اریشهر یزندگ یتو برگرد یدار دونمیم که یردا دوسش اگر

  کشهیم زجر داره اریشهر که خدا به ندا نکشه زجر انقدر تا ندا بگو بهش  

 یباش عشقم مراقب خوامیم ازت نــــدا نـــدا _زدن زار به کرد شروع

  یباش کنارش شهیهم خوامیم

  ینزار هاشتن یطیشرا چیه تحت وقت چیه خوامیم

 د؟یبساز یزندگ هی اریشهر با دوباره یتونیم ندا؟ یتونیم

 باشه؟ محکم شهیر و بن از که یزندگ هی

  دوختم شیاشک و قرمز یچشما به رو نگاهم غمزده
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 دمید انتیخ اریشهر از که یمن از دارم نامزد که یمن از _

 خوردم کتک ازش 

 دمیکش زجر دستش به که یمن از 

 بسازم؟ تو یزندگ یها رانهیو یرو رو میزندگ یخوایم 

 ایتان تونمینم من ممکنه ریغ نه نه 

  یبرگرد هیکاف تو ندا_

 کنه خوشبختت تونهیم خوبه یلیخ اریشهر رهیم ادتی از زیچ همه یکنیم فراموش رو زیچ همه

 بشه رانهیو بخواد که نداشتم یزندگ اریشهر با من ندا نه_

 ودمب اریشهر کنار گوشه هی شهیهم من

 نبودم شیزندگ یتو کامل وقت چیه

  ....... تونمینم من ایتان نه _گرفتم دستام یتو و سرم

  سمتش برگشتم

  تونمینم من _

 چرا؟ اخه _زد داد

  ستمین گهید چون بودم دومش عشق من چون_ شدم بلند

  دارم نامزد من چون

  کنه انتیخ بهم بار هی تونست اون چون

 دارمن اعتماد بهش گهید من چون

  کشمیم وجودم یتو و دارم بهش که یحس کندن جون با دارم چون

 عه تو عاشق اون چون

 یبمون ششیپ دیبا که یهست یکس تو چون

  برم اریشهر یزندگ از دیبا که هستم یکس من چون

  داره دوست اون ندا _

  غهیص که کردیم عقدم داشت اگه هندار _

  کردینم انتیخ بهم داشت اگه
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 دادیم لبخند بهم زجر یجا به داشت اگه

 نشد؟ مانعم کردم انتخاب و خانوادم یوقت چرا داشت اگه

  هیقاچاقچ بابات چون _

 داد ادامه نیغمگ که کردم نگاهش شوکه

 گمیم یول بگم بهت خواستمینم _

  شناسنشیم ایدن یجا همه که انسیم خاور یتو بزرگ یقاچاقچ هی تو یبابا 

 خوردنه اب مثل براش کشتن آدم تو یبابا

  سابق آدم اون نشد گهید بعدش و شد زن هی عاشق تو یبابا 

  ستین جلودارش یچیه و سنگه از و خطرناکه بابات

 اومدم نیزم یرو زانو با و سرخوردم

  رو تو خوادینم اریشهر و ییتو اونم! داره ضعف نقطه هی فقط بابات چون _گرفت دستامو و جلو اومد

 کنه تیاذ

 ...که نهیهم واسه _

  اه ایتان کن بس _زدم غیج یکالفگ با و دمیکش دستمو

 ششیپ یگردیبرنم خودت چرا تپهیم اریشهر یبرا دلت و مهمه یلیخ برات اگه اصال

 عاشقشم اصال اصال دارم دوست یلیخ و اریشهر من ندا +

 ممبفه ندا خوادیم تورو اون شهینم یزور هم خواستن خوادینم ندا خوادینم و من اریشهر یول 

 خوامینم رو اریشهر منم شهینم یزور خواستن آره _

 ...ندا یول +

 گردمیبرنم اریشهر شیپ یطیشرا چیه کنمیم دیتاک یطیشرا چیه تحت من گهید هیکاف اههه _

 ؟یلعنت چرا +

  ندارم اعتماد بهش من چون _

 ن؟یهم  +زد لب شوکه

  کردم مخود بندیپا رو اون من ایتان دارم نامزد من ستین نیهم نه _

  کنم دشیناام تونمینم من بسازه رو خوب یزندگ هی باهام که دادم دیام بهش من
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  ؟یدار اعتماد اون به تو +

  کنم اعتماد بهش تونمیم یول نه _

 ؟یکن اعتماد اریشهر به ینتون چرا یکن اعتماد اون به یتونیم یوقت +

  کردم اعتماد اریشهر به من ایتان _گفتم غم با

 کرد استفاده سوء ش از و  برد نیب از رو ماعتماد اما

 سخته کرده استفاده سوء اعتمادت از بار هی که یکس به کردن اعتماد اما هیسخت کار کردن اعتماد

 ؟یشهاب عاشق تو +

  بشم عاشقش تونمیم یول نه _

 یاریشهر عاشق فقط تو ندا تو یتونینم +

 ــهــیکـــافــــــ _زدم داد یطوالن بحث نیا از خسته

 شدم دور ایتان از و برداشتم رو فمیک تیعصبان با

 برگشتم سمتش به وحشت با ایتان غیج یصدا دنیباشن که زدم زنگ شهاب به

 شد؟ شیزیچ اریشهر _گفتم ترس و تعجب با کردیم نگاهم لبخند با که ایتان دنید با

 یاریشهر نگران بفهمونم بهت خواستمیم فقط نه _دیخند تلخ

  شدم جیگ

  ندارم دوسش نگفتم مگه !خوام؟ ینم رو اریشهر نگفتم من مگه برگشتم راچ من

 شدم؟ نگرانش انقدر چطور

 ایتان یا مسخره یلیخ _دمیتوپ ایتان به و کردم یپوف

  شهیهم یبرا رفتم من ندا _ زد ینیغمگ لبخند ایتان

  ندا سپارمیم بهت و اریشهر _ رفت عقب عقب

  شد گم وراهر چیپ یتو یتند به و خداحافظ

 کردم نگاه شیخال یجا به شده گرد یچشما با

 دیچیپ گوشم یتو شهاب نگران یصدا

 شده؟یچ جان نورا _

 افتاده؟ یاتفاق بود یک غیج یصدا ینداد جواب و تیگوش چرا
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 نییپا انداختم رو سرم شرمنده

  کردم فیتعر براش رو ماجرا کل و شهاب دیببخش _

  کردم فیتعر شهاب یبرا رو یفظخداحا تا ایتان یحرفا اول حرف از

  کردیم کمک بهم نفر هی بود بهتر فعال

 بود بهتر یچیه از اما نبود یخوب ی نهیگز شهاب

  چسبوندم قمی به رو چونم و نییپا انداختم و سرم شد تموم حرفام یوقت

  ؟نورا _

 بله؟+

 نمیبب باال اریب رو سرت _

  کردم نگاه بهش و دادم انجام و گفت که یکار

  مونمیم ششیپ امشب من و منه ی عمه پسر اریشهر _ زد یلبخند

 دیفهم کردنم نگاه طرز از انگار بده ادامه بودم منتظر

 باشه؟ میکنیم صحبت بعدا اریشهر و تو و من موضوع  و ایتان یها حرف مورد در اما +

  باشه _نشست لبم یرو یلبخند شیخوب همه نیا از

 ...شهاب ...ممنونم _دادم ادامه مکث با

  کنمیم خواهش + 

  کرد ساعتش به ینگاه

  نکشته رو دومون هر بابات تا خونه برو شد 9ساعت ه شد رید اوه +

  کردم مرتب رو لباسام و شدم بلند عیسر و دمیکش ینیه

 رفتم من _

 ؟کجا+دیخند

  گهید خونه وا _گه؟یم یچ نیا زدم جیگ

  برو بعد ریبگ و نیماش چییسو شما باهوش خانم +

  ستمین بلد یرانندگ بنده خان شهاب _

 دنبالت ادیب آژانس زنمیم زنگ االن نبود ادمی اوه +
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 باشه _دادم تکون یسر

 !یخواهر سالم _کرد نگاهم خنده با شدم مواجه مانینر با کردم باز که رو درخونه

 رفته؟ در شتین بند شدهیچ ؟یخوب داداش خان سالم _

 خوبه _کرد یاخم و کرد جمع و لبخندش

 بهتره یبخند همون یشیم یگالب هیشب نکن اخ اه اه _کردم جمع رو صورتم

 شم؟یم یگالب کنمیم اخم که من شهیم جذاب کنهیم اخم که بابا ا _کرد نگام یچپک

  ادینم بهت اخم بازه شتین شهیهم بس از گهید اره _ گرفت خندم

 قهلم باهات اصال _ برگردوند روشو یا مزه با حالت با

 کوشولو یییاوخ خدا یوا ؟یقهل _خنده ریز زدم

 خو گرفتم ادی دمیجد دختر دوس از زهرمار _برگشت

 کجاست؟ بابا ینر یراست اصال شد چندشم یدار یلوس تردخ دوس هچ اه اه اه _

 کو؟ جون ندایل

  شد مخفف هم اسممون و مینمرد ؟ینر ن؟ م ن _ کرد گرد و چشماش

 کجاست؟ بابا کن ول _ دمیخند

  ارمیم درش االن بمهیج تو _ احمقم کردم حس که کرد بهم ینگاه 

  اتاقشه تو بابا یریبگ جهینت دیبا پس نشده 11ساعت االن منگل خب _کرد نگام چپ چپ

 بابا شیپ رفتم من نگلج باشه _

 رفتم بابا اتاق سمت به و شدم دور ازش خنده با

 !تق !تق

  زدم رو بابا اتاق در

 بله؟ +

 با؟با تو امیب شهیم _

  بفرما +

 برداشت نکشویع بابا شدم کارش اتاق وارد و کردم باز و در

  سالم _
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  سالم دیببخش ا +گفتم یشرمندگ با و گرفت خندم

 بابا؟ جانم _زد لبخند

 م؟یکن صحبت باهم دیدار وقت +

 کرد نگاهم مشکوک

 ؟یصحبت چه _

 زدم یلبخند

  بکشه طول کمی بهشون دادن جواب احتماال که دارم سوال یسر هی+

  بپرس و نیبش _

 نشستم و گفتم یچشم

 خب؟ _

  مطلب اصل سر رفتم مقدمه یب 

 ه؟یچ شغلتون بابا +

 ؟یافتاد من شغل فکر به شده یچ  _ زد یلبخند 

  شد سوال برام خب +

  کاالست واردات صادرات شغلم _

  شده؟یچ _کرد یا خنده که کردم نگاهش مشکوک

 دیبگ دروغ بهم ندارم دوست +

 گه؟ید شدم گو دروغ من _کرد گرد و شماشچ

 بـــابـــا _گفتم اعتراض با

  گهید گمیم راست خب بابا جان_دیخند

 واردات رو کارشون ها یقاچاقچ ی همه البته _گفتم یرکیز با

 نه؟ مگه یرقانونیغ واردات صادرات البته دوننیم صادرات 

 کرد زیر و چشماش بابا

 کرده؟ گوشت تو یک رو همسخر یحرفا و پرتا و چرت نیا _

 کنه خالف کار بابام خوامینم من که نهیا مهم گفته رو نایا من به یک ستین مهم _
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 شد بلند تیعصبان با بابا

  نورا زمیریم رو خونش گفته رو نایا تو به یک بدونم اگر من _

 شدم بلند نهیس به دست و زدم یپوزخند

 گهید دونمیم _

 ....کرد نگاهم منتظر

 آسونه براتون کشتن ادم چقدر گفته مبه اخه _

 زد داد یعصبان

 ام؟ تو عاشق من که گفته گفته بهت رو پرتا و چرت نیا که یکثافت اون _

  گفته نمیا آره _

 زدم دور رو بابا دور ژست همون با

  فرم مهدان ناصر ضعف نقطه تنها من گفته _

  میزنیم حرف فردا اتاقت یتو برو _بابا

 ....رفتم اتاقم به و دادم تکون یسر

 شدم بلند جام از یخستگ با

 کردم نگاه ساعت به

  دمیکش یپوف کنم صحبت بابا با دیبا نکهیا یآور ادی با

  رفتم آشپزخونه سمت به صورتم شستن و لباسهام ضیتعو از بعد

  خانه اهل بر سالم _

 تو بر خانه اهل سالم _داد جواب یزبا مسخره با مانینر

 سمتم برگشت و زد مانینر سر به اروم ی ضربه هی ندایل

 ؟یخوب دخترم سالم_

  میومدیم کنار هم با و بود شده بهتر رابطمون دایجد

 کجاست؟ بابا جون ندایل ممنون _

  اخه کجاس گهید سرکار رفته _زد حرف پر دهن با مانینر

  یدار یوقت نگفتم تو به بار صد من مگه فرهنگ یب ی پسره _ کرد نگاهش حرص با جون ندایل
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 ؟ نزن حرف پر دهن با یلمبونیم

 اد؟یم یک بابا _گفتم ندایل به دعواشون به توجه یب

 کرد گل شیلودگ دوباره مانینر

 گهید گردهیبرم بعد هفته هی سرکار رهیم وقت هر بابا ادیم ین گل وقت _

 د؟یخوابوند نمک آب تو شبید و مانینر نیا جون ندایل _کردم نگاه ندایل به حرص با

 جان؟ نورا مگه چطور _گفت تعجب اب

 دارن فیتشر نمک با یلیخ کننیم فکر _کردم اخم حرص با

 کردم ترک رو اشپزخونه تیعصبان با من و خنده ریز زد ندایل

  برداره شدم منتظر برداشتم و یگوش

 جانم؟ _

  میزنیم حرف فردا یگیم شبید یکرد مسخره و من یبد یلیخ بابا _

  اه سرکار یریم امروز بعد

 اومد شیپ کار برام هیچ من ریتقص خوشگلم دختر _

 د؟یکن یخال شونه من یسوالها به دادن جواب بار ریز از دیخواستیم ای اومد شیپ براتون کار _

 دیچیپ یگوش یتو خندش یصدا

 اومد شیپ کار امرب فقط من کوچولو خانوم نه _

 باشه؟ میکنیم صحبت باهم امشب نیهم اصال 

 !باشه _

 خداحافظ فعال دخترم نیافر _

 خداحافظ دیباش خودتون مراقب _

  شدم وارد و کردم باز رو بابا کار اتاق در

 اومد مانینر یصدا کنم باز رو در خواستم تا و رفتم کمدش سمت به

 ؟ییکجا نورا _

  رونیب رفتم اتاق از حرف یب یول "عمه چارهیب"عمتم قبر سر بگم خواستیم دلم

 ؟یبود کجا  _گفت دنمید با
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  جا هر _کردم نگاش چپ چپ

 منو بخور ایب _

 ؟یکارداشتیچ _

 یبر باهاش بگم بهت گفت دیخر بره فردا جشن واسه خوادیم مامان _

  خوامینم لباس من _

  رفتم من خودت لیم باشه _

 ؟کجا_

 هرجا _کرد نگام چپ چپ و کرد یتالف

  زدم زنگ شهاب به و اتاق یتو رفتم

 بله؟ _

  رامنو شهاب سالم _

 ؟یخوب بانو سالم _

 ؟یخوب تو خوبم _

 اره بزاره عمه پسر نیا اگر _

 مگه؟ چشه اریشهر _

  ارهیم در یباز وونهید کنهیم ناله همش یچیه _

  داره درد دیشا خب _ارمین خودم یرو به کردم یسع اما شدم نگران

  دیرس گوشم به یزیر ی ناله یصدا

  دیکشیم درد داشت اریرشه کرد لونه وجودم یتو وغم شد خون دلم

  بزنه مسکن براش بگم پرستار به برم من نورا _

  مالقاتش امیم 3ساعت هم من برو باشه _

 باش خودت مراقب باشه _

 خدافظ نطوریهم توهم _زدم یلبخند

 خداحافظ _

  بستم رو چشمام و تخت یرو نشستم
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  ختنیر به کرد شروع اشکام رفتنیم رژه ذهنم یتو خاطراتم

 کردم یپل رو موردعالقم اهنگ و برداشتم و میگوش

 وارهید به مونییدوتا عکس همون هنوز نجاستیا تنت عطر هنوز

  داره دوست وانهید و رهیمیم برات تنها آدم نیا هنوز

  رهیگیم و بهونت قلبم  شده تنگ برات یلیخ دلم

 رهیم شهیم رد جلوم از لمیف مث خاطرات همه آروم آروم

 "احالم زا رهید گهید اهنگ "

 برد خوابم,تخت یرو ورطهمون که کردم هیگر انقدر

 کردم باز و چشمام ندایل یصدا با

   !ها منتظرته شهاب زمیعز شو بلند نورا نورا _

 شدم بلند ضرب کی شهاب اسم دنیشن با

 دیچیپ اتاق یتو ندایل ی خنده یصدا که زدم رجهیش سیسرو سمت به

  یشد ندبل اومد شهاب اسم دختر تو دست از _

  ندایل که رفتم در سمت به عیسر و دمیپوش اومد رمیگ یچ هر و اتاق تو اومدم و شستم رو صورتم عیسر

 زد غیج

  کرد اخم که برگشتم وحشت با

 ؟یبر یخوایم لباسا نیا با ؟یندار عقل تو دختر اخه _

  یا قهوه شال یصورت یمانتو یمشک شلوار کردم نگاه خودم به

  دیکش نهیآ سمت به دستمو و یدید افتویق کدر به پتیت _ندایل

  بودم افتضاح دمیخند بلند خودم دنید با

  گذاشت جلوم کهیت هی بست باال و زد شونه قهیدودق عرض در رو موهام و برداشت رو شالم عیسر ندایل

 کردم شروع عیسر دستم داد رو شیآرا فیک

 شدم بلند و نشوندم صورتم یرو میمال شیآرا هی

 گرفت سمتم رو یباسل ندایل

  کردم بهش ینگاه
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  یا قهوه یها لیاکل با کرم شال و یا قهوه نیج و یکرم یمانتو

  مرتب و بود کیش اومد خوشم قشیسل از

 رفتن یبرا شدم اماده عیسر و دمیپوش رو لباسا

  کرد ست باهم رو ما ندایل دست از کردم نگاه شهاب به

  زد یلبخند لباسام دنید با شهاب

  بانو سالم_

 آقو سالم_

  خانما خانم نشو طونیش _کرد یا خنده

 .... کردم وسکوت زدم یلبخند

 زد رخنه وجودم یتو اریشهر دنید شوق مارستانیب در دنید با

  کردم نگاه شدیم وصل اریشهر اتاق به که ییراهرو به

 رفتن رژه ذهنم یتو گفتمیم ایتان به که یجمالت یکی یکی

 شدنیم دیجد تجمال قدم هر برداشتن با

 *دارم؟ نامزد که یمن از *اول قدم

 * دارم نامزد من چون بودم دومش عشق من چون * دوم قدم

 *باشم "شهاب"عاشقش تونمیم *سوم قدم

 *کنم اعتماد "شهاب"بهش تونمیم *چهارم قدم

  رفت نیب از شوقم و ذوق ی همه پنجم قدم برداشتن با

  نداشتم یحس چیه گهید

 بود سرم تو هجمل هی فقط حاال

 "من نامزد ی عمه پسر اریشهر و منه نامزد شهاب "

  دیلرز دلم دوباره کردم حس و افتاد اریشهر به چشمم کرد باز شهاب که و در

 بکش خجالت اون از کنارته شهاب شعوریب _زدم تشر خودم به

  میرفت اریشهر سمت هم با و گرفتم رو شهاب یبازو و زدم یلبخند

 ؟یخوب ارمیب یاقا سالم _
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 سلحشور یاقا سالم _

 :اریشهر

  انداختم تخت یرو رو خودم تیعصبان با

  کرد خاموش اخرم و دادینم جواب زدمیم زنگ ایتان به یچ هر

 اومد شهاب یصدا که گرفتم یم آروم داشتم تازه

 ؟یخوب ماریب یاقا سالم _

 ردخو گوشم به ییاشنا یصدا که کنم باز رو چشمام خواستم و زدم یلبخند

 سلحشور یاقا سالم _

  بود من یندا یصدا نیا شناختمیم خوب رو صدا نیا صاحب من شد منجمد رگام یتو خون کردم حس

  کرد له رو وجودم ی همه که خورد یا صحنه به چشمم که  کردم باز یکنجکاو با رو چشمام

  بود شده حلقه شهاب یبازو دور که بود ندا دست

  دادم بروز خودم از رو برخوردم نیتر یعاد و کردم اهنگ شهاب به و اومدم خودم به

  برتو ماریب یاقا سالم _

 کردن صحبت به کرد شروع و کرد یا خنده شهاب

  .دمیشنینم حرفاش از یچیه انگار اما 

 .دمیدیم  هاشو لب حرکت فقط

 . بود کرده مشغول روم روبه یبایز دختر رو فکرم ی همه

  میبرگشت سمتش به سه هر پرستار یصدا با

  گرفت اروم یکم دلم که شد جدا شهاب یبازو از ندا دست

 ؟سایآ _زد غیج و رفت پرستار سمت به

 ندا؟ یخودت من یخدا یوا _ کرد نگاه ندا به دقت با پرستار

 ستین من اغوش یتو چرا که خوردم حسرت من و دیکش دراغوش رو ندا و

  اومد سمتمون به بود سایآ اسمش ظاهرا که یپرستار

 چطوره؟ حالتون امروز سلحشور یاقا سالم_

  یاصالن خانم خوبم _
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  شکر رو خدا _

 ندا سمت برگشت

 هستن؟ نامزدت ونیاقا از یکی کدوم جون ندا یراست _

 رفت شهاب سمت به و زد یلبخند ندا

 بنده نامزد هستن شهاب آقا _

 ندا دوست هستم سایآ منم شهاب آقا خوشبختم _

 خانم سایآ نیهمچن _

 گرفت درد شدت به سرم

  کرد یچکاپ هی و تخت سمت اومد

  شکر رو خدا  خب _

  کنهیم مرخصتون امشب دکتر احتماال مرتبه یچ همه

 خوبه _

 :گفت و کرد یا خنده سایآ

 نمتونینب نجایا گهید دوارمیام _

  نداشتم زدن حرف ی حوصله اصال نزدم یحرف

  گفت یزیچ ندا گوش ریز و کرد خم رو سرش شهاب

  شد بلند شهاب که گذشت قهیدق چند

 ندا دنبال امیم بعدا دارم کار ییجا برم گهید من گهید خب _

 باش خودت مراقب زمیعز باشه _ ندا

 زدم یتلخ لبخند یا جمله یادآوری با

 "دارم دوست شهیم باش خودت مراقب یمعن "

  رفت چطور شهاب دمینفهم

 کردم شروع بپرسم شدیم که یسوال نیتر احمقانه با

 ؟یندار یخبر ایتان از _

  توعه زن +
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 بشه که نشد _

 !نداره یربط من به+

 ؟هن ای یدار خبر ایتان از اه _

 (......سکوت) +

 ندا ام تو با _

 (......سکوت+

 ندا _زدم داد

 دیغر حرص با دیپر جا از و دیسرت

  شده وونهید تو دست از که ندا رهیبم ،زهرمار +

  خدانکنه _گفتم دلم یتو

 اوردم زبون به اما

 ؟هن ای یدار خبر ایتان از _

 زنمینم یحرف پس بگم دروغ خوامینم +

 آدم مثل بده جواب نگو دروغ خب _

 تونمینم+

 بگو ندا _ زدم زل چشماش تو

 رفت +

 رفت؟ کجا _زدم لب شوکه

 رهیم شهیهم یبرا گفت+

 دمیغر یعصب

  بزن حرف کامل آدم مثل نزن حرف کهیت کهیت ندا _

 ستین گفتن قابل میزد که ییحرفا بفهم اریشهر شهینم +

 نبودم؟ حرفاتون موضوع من مگه _

  ستمین گهید یول بودم منم ینبود تنها تو نه +زد داد

  نده حرص و من انقدر بزن حرف آدم مثل ندا _
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 بدم؟ پس جواب شوهرم ی عمه پسر به داره یلیدل چه+

  بوده شوهرت روز هی پسرعمه نیا _

 ینبود شوهرم قتچویه تو +

 کجاست؟ من یایتان ندا ستین حرفا نیا وقت االن _

 :ندا

 دمیکش خجالت زد گوشم ریز شهاب که یحرف از

  تنهامون راحت یلیخ و "بده فرصت من به نشد بده فرصت بهش یتونست اگر ذارمیم تنهاتون من "

  گذاشت

  کردیم درک رو آدم شهیهم پسر نیا بود دانا چقدر

 ! شکستم رایشهر حرف با

 من؟ یایتان

 زد؟ صدا ینطوریا و من وقت چیه چرا

  کرد دواریام و من احمق یایتان چرا اخه

  بسازم یزندگ هی اریشهر با دوباره که بودم شده دواریام من آره

 بدونم؟ رو جاش دیبا من توعه یایتان +

  رفته که یزد یزر هی تو دونمیم که من کجاست ایتان نکن کالفه و من ندا _

 زنمیم خنجر منم زنهیم خنجر اون که حاال نداشتم طاقت گهید

  دونمیم جاشو من و منه مال شهاب که همونطور یبدون جاشو دیبا تو توعه یایتان +

 ..ند _

  ندارم ینسبت چیه هم تو با شهاب زن نورام من ستمین ندا من کن بس +

 دارم البته اوه _کردم یا مسخره ی خنده

 یشوهرم ی عمه پسر ماش+زدم زل چشماش تو

  گرفتم خودم به یناراحت ی افهیق یشینما

  شهاب ی پسرعمه یبش خوب زودتر دوارمیام _

 کردیم نگاه بهم باز دهن با اریشهر
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  بودم نورا من نبودم ندا گهید من یول

 باشم ندا خواستمینم گهید فر مهدان نورا

 ندا_

 شد پر اشک از چشمام

  نبودم ندا گهید من یول رزوندلیم رو دلم گفتنش ندا  هنوزم

 ستمین ندا من_خودش مثل شدم رحم یب

 نورام من_دادم ادامه و زدم زل چشماش تو

  داد ادامه لکسیر یلیخ و کرد نگاهم چپ چپ 

  ییندا من یبرا عمرت ی لحظه نیاخر تا تو _

 روم به رو گستاخ دختر نیا نه پاک و ساده و صاف یندا همون

  گفتم رصح با و زدم یپوزخند 

  یهمون بود ساده که یهمون باشم؟ یقبل یندا همون من یدار دوست خدا به ییوپرر یلیخ بابا نه ا _

 ....که

  چوقتیه شمیدخترنم اون چوقتیه من اریشهر اقا نه _بستم و چشمام

  زدم رونیب اتاق از و برداشتم رو فمیک

 باشم خانوادم شیپ خواستینم دلم گهید

  شدم یتاکس منتطر و رفتم ابونیخ سمت به سرعت با 

 اومد مرد دوتا همرا یسبز یتاکس

 نشستم مرد کنار ادیز ی فاصله با شدم سوار یول دمیترس 

 د؟یریم کجا_ 

 گفتم و ادرس 

  شد ادهیپ راه نیب مردا از یکی 

 دمیرس مقصد به

  شدم کوچه وارد و شدم ادهیپ نیماش از 

 نبود چکسیه کردم نگاه پشتم به
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 افتادم راه خونه سمت به سرعت با و گفتم یشکر ایخدا

   شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 کنم عرض چه که خونه

 بود سیسرو هی و کیکوچ ی اشپزخونه هی و یمتر 6اتاق هی 

  گرفتم دست به و میمر مامان عکس و رسوندم طاقچه به رو خودم و شدم اتاق وارد

 باهاش کردن صحبت به کردم شروع 

  ؟یخوب یمامان سالم _

  یمامان شده تنگ برات دلم

 شده تنگ هم یلیخ

 شتیپ امیب و رمیبم زودتر تا بکشم و خودم خوادیم دلم که انقدر

 ینیبب ییکجا حاال کوچولوعم من یگفتیم شهیهم یمامان 

 ؟ شده عاشق دخترکوچولوت 

 عاشقشم؟ منم عاشقمه بابات یگفتیم ادتهی 

 هن ای هست عاشقم دونمینم من یول 

 گهید مامان کن کمکم توروخدا مامان _زدن زار به کردم شروع

  گمید نفر هی نامزد من مامان تونمینم 

 شوهرمه شیپ فکرم و قلبم یول

 شمیم خفه دارم مامان 

 مــــــــامــــــــان 

  کردم هیگر و فشردم نمیس به رو عکسش

  شده خشک اشکم ی چشمه کردمیم حس که کردم هیگر انقدر

  شدم بلند وحشت با در یصدا دنینش با

 رفتم در سمت به 

 انداختم یدرنگاه سوراخ از 

  شدینم معلوم یزیچ 
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 ه؟یک_

 ؟یدزد ؟یکشیم سرک مردم خونه تو یهست یک تو بپرسم تو از رو سوال نیا دیبا من _

 کردم نگاهش و کردم باز رو در در پشت زن یصدا از گرفت خندم

  خانم خودمونه ی خونه نجایا _

  مردن که ساله چند شناسمیم رو خونه نیا صاحب من بچه نگو دروغ _شد گرد چشماش

  ها یباش یشهر باال خورهیم پتیریت به _کرد زیر و چشماش

 ؟یدار کاریچ نجایا تو نمیب بگو حاال یباش دزد نکنم فک

 زدم یتلخ لبخند

  اقا یعل و خانم میمر دختر ندام من _

 شستن توش اشک شد گرد زن یچشما

  یخدمتکار یبرا عمارت بردن رو تو گفتن _

 اونجا رفتم کردنت دایپ یبرا

 گفت ادیفر و داد با زن هی 

 زندان انداختنت و یکرد یدزد 

 کنمینم دایپ چون نگردم دنبالت گفت 

 گفتم شده زیر یچشما با

 د؟یبگرد من دنبال دیبا چرا شما _

  داشتینم نگه در دم رو مهمون وقت چیه میمر _

  گفتم عیسر و دمیکش جالتخ

 توروخدا داخل دییبفرما دیببخش یوا _

  دخترم شرمنده دشمنت _

  نشست پله یرو شد وارد زن اون و رفتم کنار عیسر

  داخل دییبفرما توروخدا یوا _

  مینشست یم هم کنار نجایا شهیهم میمر و من دخترم نه _

  نمیشیم نجایا میمر دختر با حاال
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  خوبه پولش گفتیم شد خدمتکار رفت نکهیا تا بود یخوب و مهربون دختر بود وستمد میمر _دیکش یاه

  عمارت همون نگهبان با کرد ازدواج و شد عاشق همونجا

 ...روز هی

 داد رییتغ رو حرفش ریمس  هوی

 نجایا انیم رهیمیم خونه خانم که بعد و شنیم دار بچه هم همونجا _

  دونمیم _زدم یتلخ لبخند

 ؟یدونیم و یچ _فتگ تعجب با

  فرم مهدان ناصر دختر که _

 گفتن؟ بهت خودشون _ شد گرد چشماش

  گفتن بهم همسرش و پدرم نه _

 داره؟ زن بابات یو _

  بزرگتره منم از داره پسرم هی آره _

 بوده؟ دوم زن مامانت یعنی ییا _

 کرد جور و جمع و خودش خجالت با کنهیم یفوضول داره دیفهم انگار

 شرمنده شدم مزاحمت گهید خونمون رمیم من زهیچ _

 نجا؟یا دیاومد چرا فقط دشمنتون _

  رمیم و کنمیم زیتم رو نجایا امیم هفته هر _

 هام ییتنها و موندم من و رفت دوباره و گفتم یا باشه

  بود مانینر داشتم برش میگوش یصدا با

 ؟الو _

  نورا؟ ییکجا زهرمار و الو کوفت و الو _

 ؟یردا کارمیچ _

 کجاست نورا گمیم شهاب به ینبود مارستانیب مگه تو یروان ینورا _

  رونیب رفته گهیم اریشهر به زدم زنگ رفته اریشهر شیپ گهیم 

 یدار کارمیچ گهیم بعدخانم کردمیم سکته داشتم ینگران از
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 ؟یداداشـــــــ _کردم بغض

 ؟یخواهر جانم _شد مهربون

 شم؟یپ یایب ییتنها شهیم _

 ؟ییکجا بگو فقط تو امیم دلم زیزع آره _

 ؟یایب ییتنها یدیم قول _

  دمیم قول آره _

 .......ابونیخ _

  اومدم باش منتظر _

  اومد چشمم یجلو خاطرات از یا صحنه دادم هیتک وارید به و بستم و چشمام

  میمر مامان یمامان _

 زم؟یعز جانم _برداشت شستن لباس از دست مامان

 خب رهیم سر حوصلم منم خستم گهیم پارک میبر گمیم بابا به _

 ....میریم شه تموم شستنم لباس بزار _

  دیکش رونمیب هام یبچگ خاطرات یایدن از در یصدا

  کردم بازش و رفتم در سمت به عیسر

 یداداش سالم _ انداختم اغوشش یتو رو خودم مانینر دنید با

  سالم کیعل _ گفت خنده و ضیغ با

 داخل؟ امیب بنده یدیم زهاجا  خانما خانم _

 داشتم نگه در دم هم رو خدا بنده اون زنم؟یم جیگ امروز چرا من خدا یوا _

 خدا؟ بنده کدوم _بست و در و شد خونه وارد

  ممیمر مامان یمیصم دوست _

 مت؟یمر مامان _

  خب اره _

  ینکرد باور انگار هنوز تو نورا _

 :گفت دیتاک با
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 ؟یفهمیم ؟ نیهم ناصره اسمش و یدار پدر کی فقط و سهاست شاسم یدار مادر هی فقط تو _

 کنم؟ صدا یشوندیپ و پسوند چه با دیبا رو میمر یکنیم فکر یول فهممیم اره _

  بودم دوتا اون عاشق واقعا من شهاب

  بودن پدر و مادر هی برام واقعا اونا

  هیک مادرم دمیفهم تازه هیک پدرم که دمیفهم تازه من _بستم و چشمام

 ... و کارسیچ پدرم دمیفهم تازه

  گهید وارداته صادرات چکارست؟ بابا مگه _

  کن بس مانینر _

 شدم بلند

  هیقاچاقچ بابام دونمیم فهممیم من خدا به_

 کنمیم سکوت یول دونمیم مرد بابام شغل خاطر به مامانم دونمیم

 ؟یدیفهم کجا از تو نورا _

  ستین گفتن قابل گهید نشیا _

 کن روشن رو شهاب فیتکل کنار بزار رو نهایا ی همه نورا _

 بدونم رو هیبق فیتکل یدار انتظار اونوقت کنم روشن تونمینم رو خودم فیتکل من _

 نورا نامزدته اون ه؟یبق _

 ...یول _

  گهید کن بس یکنیم داغون رو شهاب و خودت یدار تو نورا کن بس _داد تکون هوا یرو دستشو

  گهید یکرد انتخاب رو ما که یموقع همون اریشهر ستین تو اریشهر گهید اریشهر نورا ستین اریشهر

 !بفهم و نیا ستین تو مال گهید وقت چیه  اریشهر رفت دستت از

 ...اما دونمیم _

  نیکاملتر تو یبرا اون کنه خوشبختت تونهیم هیخوب مرد شهاب یکرد انتخاب و شهاب تو نورا هیکاف _

  بفهم نویا همسره

  کردنت فکر ی جهینت دوارمیام اما یکن فکر و یباش تنها ذارمیم و رمیم من نورا _داد ادامه و شد دبلن

  باشه هست صالحت به که یزیچ اون
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 .....رفت مانینر و نییپا انداختم و سرم

  افتادم راه خونه سمت به و بستم رو اتاق در

 جان؟ نورا یمطمئن _

  گرفتم رو ممیتصم بابا اره_ کردم نگاه بابا به

  پشتتم ابد تا من بگو بهم یمونیپش یکرد حس وقت هر _زد یغمناک لبخند

 داشتن یحام حس بود یخوب حس چقدر کردم نگاه بابا به لذت با و زدم یلبخند

 : شهاب

  دمیبوس رو مامان ی گونه یشاد با و کردم یبلند ی خنده

  کیکوچ بوس هی رو ما یبد افختار تو که تهاف یب یاتفاق هی حتما دیبا _کرد نگاهم یدلخور با مامان

 یکن مهمون

 ...گهید گهید _ کردم دلخورش و ضیغ پر لحن به یا خنده

  گرفتم رو نورا ی شماره یخوشحال با رفتم اتاقم به و

 شهاب سالم _دیچیپ یگوش یتو صداش

 ها؟ ینزن زنگ وقت هی خانوما خانوم سالم _

  بشه؟ یچ که بزنم زنگ _ شد پررو

 یبد بهم و مثبت جواب خودت یبزن نگز _

 کرده؟ زیچ رو خبرش یک زهیچ  _افتاد من من به 

 گهید شده زیچ زیچ زیچ زیچ زیچ _زدم یا قهقهه

 شــــــهـــــــــــاب _

 شهاب؟ دل جان _

 خدافظ کنهیم صدام بابا زهیچ _

  کرد قطع کنم یخداحافظ رفتم تا گرفت خندم خجالتش از

 برد خوابم حالت همون در و شدم کردن فکر مشغول و اختماند تخت یرو و خودم

  :ندا

 کردمیم نگاه انایآر دوستش و اماندا ذوق و شوق به لبخند  با
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 کردنیم بحث هم با و زدنیم ورق رو ژرنال تند تند

  مبست چشمامو و شدم بالکن وارد

 کنم فراموش ارویشهر بتونم که بده توان بهم کنمیم خواهش ایخدا_

  ....کنمیم خواهش ایخدا باشم داشته دوست رو شهاب بتونم تا بده توان بهم کنمیم خواهش ایخدا 

 اماندا؟ شدهیچ _کنم نگاه بهش شد باعث اماندا یصدا

 گرفت سمتم شویگوش جانیه با

 فرستاده شهاب رو لباس نیا کن نگاه_

 هیعال قشیسل که واقعا محشره چقدر نیبب

  نمیبب رو لباس شدم تاقمش که کرد فیتعر ذوق با انقدر

 گرفتم رو یگوش یوقت

 کردم گپ واقعا

  بود شمیابر جنس از که یلباس

  داشت یتنگ ی تنه باال

  داشت پف یکم نشییپا

 بود خوشگل یلیخ یسادگ کمال در

  خوشگله _ زدم یلبخند ناخودآگاه

 داد هلم اماندا

 !هیعال ؟محشره کمه خوشگل ذوق یب بابا برو_

 رفته در دستش از نورا نیا فقط خوبه یلیخ شهاب ی قهیسل اره _انایار

 زدن قهقهه و خنده از دنیترک اما همراه

  دیببند رو شتونین زهرمار _گفتم حرص با

 رفتم در سمت و شدم بلند بعدم  یخوب نیا به من شعورایب گهید

 ها منتظرته شهاب مامان نورا _ زد یلبخند ندایل

  شدم دور عیسر و مامان چشم _ زدم یلبخند
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  کردم باز رو درش و رفتم یدود یها شهیش با اهیس نیماش سمت به

  شلخته خانم عروس سالم _گفت خنده با شهاب

  بود مرتب کامال اتفاقا کردم پشیت به ینگاه مین و یا شلخته خودت شیا _ نشستم و کردم یاخم

 داشت نگه یپاساژ کینزد و کرد حرکت

 اومد؟ت خوش عروس لباس از خانما خانم خب_

 شهاب بود خوشگل یلیخ اره یوا _بدم نشون شوق کمی کردم یسع

  خوبه قمیسل ادیم خوشم خوبه_

  خوبه قتونیسل که بله _دادم نشون و خودم دست با

 دیچیپ پاساژ یتو خندمون کیشل یصدا

 کنه دورم هام غصه از تونست یول نبود دل ته از خندم که درسته

 ذاشتیم اه زیچ نیبهتر یرو دست شهاب

 موندینم یباق یاعتراض یجا که بود خوب قشیسل انقدر که الحق

 گفتم شهاب به ناله با میداد انجام که هارو دیخر نصف

  بسه امروز یبرا شدم خسته رونیب زنهیم پام یانگشتا از داره جونم کنمیم حس خدا به شهاب یوا_

 توروخدا گهید

  روغرغ یکوچولو خانم باشه _ کرد یا خنده شهاب

 گفت و گذاشت عقب رو ها دیخر میرفت نیشام سمت هم با

 گردم یبرم ییجا برم لحظه هی من نیبش تو_

  کردم یباز انگشتام با و نشستم اروم و دادم تکون یسر

  بره در تیخستگ که بخور بفرما _اومد قهیدق چند از بعد

 کردم نگاه بود روم به رو که یبزرگ یفیق یبستن به ذوق با

 دمشیبلع  واقعا و گرفتمش شهاب دست از

  اونم و گرفتم تعارف یب ادینم خوشم نیریش طعم از ادیز من بخور نمیا ایب _داد بهم شویبستن شهاب

  خوردم

 ........ میکرد حرکت خونه سمت به باهم
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  ی همه کردمیم نگاه وسحر ندایل و انایآرا و اما ذوق به شدمیم منفجر خنده شدت از داشتم که یحال در

 کردنیم اونورشون نوریا شوق و ذوق با و کردنیم باز هارو دیخر

 شد؟یچ شتونیآزما شهاب یراست _ سحر

  بود گرفته خندش که سحر میدوخت چشم سحر به دوباره و میکرد نگاه هم به مت و پت مثل شهاب و من

 تگف

 دیخند و د؟ینداد شیآزما وقت اون دیکرد رو یعروس دیخر دیبودن مخ اوج شما یعنی _

 میدیم شیازما میریم فردا ستین مهم _گفت لکسیر شهاب

  ؟یچ وقت اون نخورد هم به خونتون الل دشمناتون زبون و اومد _کرد نگاهش یچپک سحر

  میکنیم ازدواج مامانم گهید یچیه_

  ارنیم کم نایا شیپ مجنون و یلیل _گفت انایار به خنده با اما

  و کنم عوض هامو لباس برم من تا دیکن مرتب نجارویا دینزد حرف _زدم سرشون تو یکی و شدم بلند

  امیب

  بستم ساده و موهام و دمیپوش یمشک شلوار و یآب بلوز هی و شدم اتاق وارد

  داشتم برش شماره به کردن نگاه بدون میگوش یصدا دنیشن با

    ؟الو_

  ندا سالم _

  سـالم ...ســ..سـ_ شدم شوکه اریشهر یصدا دنیشن با

 نمتیبب دیبا ندا_

 ؟یچ _

  منتظرتم 9 ساعت صبح فردا کنمیم خواهش ندا _

 ار؟یشهر خودت یبرا یگیم یچ _

 هست تو و من به مربوط یفهمینم رو زایچ یسر هی نمتینب اگر ندا _

 کنمیم ازدواج دارم من کن بش کنمیم خواهش اریشهر _

  دونمیم _شد غم از پر صداش

 منتظرم نمتیبب تونمینم چوقتیه گهید نمتینب اگر ندا _گفت عیسر
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  دیچیپ گوشم یتو بوق یصدا

 برسم ارامش به خواستمیم تازه ایخدا _ نشستم تخت یرو مستاصل

 نمتیبب تونمینم چوقتیه گهید نمتینب اگر _شد مشغول حد از شیپ فکر

 ....!یچ یعنی نیا

 اومدم خودم به ندایل یصدا با

  زمیعز گهید نییپا ایب جان نورا _

  ومدما_

  رفتم در سمت به و شدم بلند

 ؟ شهاب_ زدم صداش و کنارش نشستم

 ؟ جانم _

  خونشون برم صبح فردا یبرا گفت بهم زد زنگ اشناهام از یکی .. یعنی ..زهیچ که گمیم _

 برو که ستین یمشکل باشه_

 ها دیبد شیازما دیبر فردا بود قرار وا _گفت سحر

  میدیم شیازما میریم اول خب_

 اشنات همون شیپ برمتیم بعد

 باشه _دادم تکون یسر آروم

  نجایا خر مثل چارهیب یانایآر نیا و من دودور ددر نامزدت با یرفت تو ران گمیم _ نشست کنارم آماندا

  میکرد کار

  کنه کار ما مثل بخواد که خر بالنسبت البته _انایآر

  یبرا ستین منم یبرا تازه ها دیکرد یکار هی من یبرا ها دخترخاله دوتا بار هی حاال _ کردم یا خنده

  خودتونه شکم

  جلسه امشب شهاب یراست _گفت بود اشپزخونه یتو که ندایل همراه که سحر و میدیخند ییچهارتا هر

 میدار معارفه

 ا؟یک با ایک ا _شهاب

  خوشگلم دختر خانوم نورا با امرزیخداب سها ی خانواده_
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  زد صدامون ندایل

 دنید یبرا دیکن اماده رو نورا دیبر عدمب شام دیایب_

  شهیم هول تنها دست بچم شیمادر ی خانواده

  همه اون یرو هم زشتو نیا کردن اماده میکرد کار خر مث صبح از که ما جون خاله چشم _ اماندا

 دنیخند انایار با بعد کارامون

  رفتم اتاقم به شدن اماده یبرا ندایل اجبار به شام خوردن از بعد

 مامانت نمیا _ دستم داد و برداشت عکس هی اماندا

 ممکنه؟ مگه ایخدا بود بیعج ختیر فرو قلبم چهرش دنید با

  خوردم جا خودم به ادشیز العاده فوق شباهت از

  بود موهامون رنگ فرقمون تنها

 بودن کرده دوبرابر رو تشیجذاب که اهیس خرمن کی اون و ییطال من

 نکن شیارا نظرم به _ایار

 صورتش به دادن روح حد در میبکن کوچولو شیارا هی دیبا رینخ _اما

  کردم نگاه رو خودم و شدم بلند شدنم اماده از بعد

  ها بچه نکنه درد دستتون _ صورتم یرو حیمل یلیخ شیآرا و دیسف صندل و شال با یاسی شلوار کت

 شدم خوب یلیخ

  اوردم باال و سرم رفتن رونیب باهم اما و ایار و شد باز اتاق در که زدم گره هم تو دستامو داشتم استرس

 کرد حلقه دورم دستشو و نشست کنارم کردیم نگاهم رهیخ که دمید و شهاب و

 یشد خوشگل _ گذاشتم شونش یرو و سرم ناخودآگاه

 بودم_

 نورا؟ یدار استرس _ کرد یمکث  صدالبته که اون _کرد یا خنده

  ادین ونخوشش ازمن ترسمیم ادیز یلیخ اره_

  شهیم عاشقت نهیبیتوروم کس هر نترس_

  اوره عذاب یلیخ امرب نیهم و _کرد زمزمه گوشم دم

  بودم شده سنگ انگار اصال نداد دست بهم یحس چیه که خدا به
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 .... اومدن ایب نورا _شد باز و خورد در به یتق

  حس که اومد سمتم به و شد ندبل یرزنیپ زودتر همه از ختمود روم به رو بزرگ ی خانواده به و نگاهم

 سهام _بزرگمه مادر کردم

  ها یبعض کردم نگاه خانواده ی  هیبق به شونش یرو از دیکش دراغوشم و سمتم اومد دیلرزیم دستاش

  ایب _ کرد دور رو رزنیپ یانسالیم مرد بهت با و شده گرد یچشما ایبعض بود کم تعدادشون که خونسرد

  نهیبب هم رو شییدا بچه بزار مادر نطرفیا

  بعد بشناستتون اول دیبزار ییدا دیکنیم ییکارا عجب _گفت بود نشسته که یا افهیق خوش دختر

  بزرگت خاله دختر رعنام من جان نورا سالم _ گرفت دستم و شد بلند

  خوشبختم_

  دهخانوا بزرگ  ستین نجایا هات ییدا از یکی که  یدار ییدا تا 2و خاله تا 3 تو زمیعز نیبب_

  که منه مامان بزرگه خاله ، داد نجات تورو که اقاست همون بزرگه ییدا کرد بغلت که هست مادرجون

  کنار منه همسن که هم کهیکوچ خاله مامانمه کنار یهشیشب العاده فوق که هم صحرا خاله نشسته اونجا

 نشسته دوم نسل

  یشیم اشنا دوم نسل با حاال _گفت و زد یچشمک

  خوشبختم _کردم نگاه ادهخانو به باشه_

  یپسرا بد نگاه باعث که گذاشت پشتم دستشو و نشست کنارم شهاب که نشستم یخال ی دونفره مبل یرو

 شد لیفام

 . میکن یمعرف رو خدمون ما دیبذار حاال _گفت بود دار سرزبون که اماندا

  هاشون زاده خواهر انامیرا و منم نورا ی مادرخونده هستن جون ندایل که شونیا _کرد شاره ندایل به

   هست جون ندایل کنار که خانم اون و خانمه نورا نامزد بدشماست نگاه باعث که هم ییاقا نیا میهست

 ! خانمه نورا شوهر مادر

  داداش سالم _دادم و جوابش و زدم یلبخند مانینر دنید با میبرگشت در سمت به همه یسالم یصدا با

 دیبوس رو مامان ی گونه بعدم و دیبوس گونمو و سمتم اومد

  پسرم سالم_

 ! دیباش نامحرم نورا و شما کنمیم فکر _گفت اخم با ییدا



 

 www.ghalam-siah.ir                                                                                                فاطیما آنتی 

 فرزند اربـــاب 100

 هستم ومطمئن کردم هم قیتحق خودم میمحرم هم به مانینر و من جان ییدا نه _ زدم یلبخند

  کرد اکتفا سرش دادن تکون به و نزد یحرف ییدا

  میایب میخوایم ما دیشن کجاست؟ شوهرتون _گفت غضب با بود ندایل یخون دشمن ظاهرا که بزرگه خاله

 کرد؟ فرار

  رفتن یعروس یکارها دادم انجام یبرا جان شهاب پدر با ریخ _گفت اروم یلیخ ندایل

 بده؟ خبر شیمادر ی خانواده به حداقل خواستینم نورا یعنی _گفت شده گرد یچشما با خاله

  که دینبود شما که انگار یمادر ی خانواده دیگیم یطور _ زد یپوزخند شدیم بلند که یدرحال  مانینر

  شدن کمتر خورا راثیم که دیشد خوشحال سها مرگ از

 رفت اتاقش به باال ایب یخواهر _گفتن با مانینر و شدن ساکت همشون

 کردم نگاه بهش مانینر اتاق به دنمیرس با 

 جونم؟ ینر شدهیچ _

 یدونینم تیادرم ی خانواده مورد در یچیه تو نورا  _

 پرستن پول ناوا بدون فقط

  بس و نیهم هست بابا پول باتو مالقات و نجایا به اومدنشون لیدل یحت

   متفاوته جنسش که تیاخر ییدا ریغ البته

 گفتم جیگ

 یگیم یچ فهممینم مانینر _

 یخواهر نشو جیگ _

  دارن خودشون از یربهت تیوضع یلیخ هاشون بچه البته یش یمیصم باهاشون دینبا بدون فقط 

 باش _

 ... دررفتم سمت به

 شد بلند رعنا که بودن کرده سکوت شدیم یا قهیدق چند

 میش اشنا گوشه هی میریم ها بچه ما بابا یا _

  میکن صحبت باهم هم شما باهم 

 کرد رو همه به بعدم



 

 www.ghalam-siah.ir                                                                                                فاطیما آنتی 

 فرزند اربـــاب 101

  دیپاش یا گوشه هی میبر دیپاش _

  رفتم منینش به همراهشون و بلندشدم آروم

  ایب بانو نورا کنم تیمعرف ایب خب خب _زد لبخند ارعن

 هست یعل ییدا پسر نیا _زد یپسر به یا اشاره

 سالشه 30و هست نیآر اسمشم

 سالشه 20و هست آرام شیکنار دختر و سالشه 25و داداششه آرمان شیکنار پسر

  دمیکش یقیعم نفس شدنش تموم با دادم گوش معارفه به یکالفگ با

 ؟یایم لحظه هی زمیعز نورا_

  جان شهاب اومدم _شدم خارج جمعشون از لبخند با

 ؟جانم _دمیرس شهاب به

 اشنات؟ دنید یبر فردا یخواستیم گمیم_

 ؟مگه چطور اره_ زدم پس رو اریشهر فکر

 شیازما ببرمت تونمینم فردا اومده شیپ برام یمشکل هی راستش_

 میریم فردا پس ستین یمشکل باشه_

  میشد تنها ما و رفتن باالخره

 خونه؟ میرینم مامان _دیکش یا ازهیخم شهاب

  هم حاال و نخواست یزیچ نیکوچکتر ازم ینامزد دوران یتو وقت چیه انداختم نییپا زده شرم رو سرم

  خونه بره خواستیم من یراحت بخاطر

  نیپاش ریبگ نامزدتو دست زمیعز نورا برات؟ فرستادن نامه دعوت ؟یبر کجا _کرد نگاه یچپ چپ ندایل

 دیبخواب اتاقت تو نیبر

 ...باداباد هرچه _گفتم دلم یتو زدم یلبخند کرد نگاهم دیترد با شهاب

  قهیدودق صبحه از شدم خسته شیاخ_انداخت تخت یرو رو خودش کردم نگاه شهاب به لبخند با

 !نکردم استراحت

  ینگاه تخت به مردد و کردم عوض حموم رختکن یتو رو لباسام کردم شونه و وموهام زدم مسواک

  خورمتینم نورا بخواب ایب _ انداختم
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  کردم نگاه شهاب به و دمیکش دراز یکنار آروم

  تر نطرفیا ایب _گفت و زد اشاره دستش با

 ریبخ شب _دیکش رومون رو پتو گشید دست با و کرد حلقه دورم دستشو رفتم طرفش به آروم

 ...دمیخواب و کردم بلغور لب ریز ریبخ شب هیشب یزیچ هی

  خورهیم زنگ تیگوش خانم نورا نورا _

  زدیم چشمک دایش اسم کردم نگاه یگوش وبه کردم باز و چشمام

 الو؟ _

  خونه ایب منتظرتم ارمیشهر ندا سالم _

  یکار امیم باشه _زدم لبخند زور به و کردم نگاه شهاب به کرد قطع و یگوش بهم دادن اجازه بدون

 ...شدم بلند جا از و کردم قطع و یگوش مثال و خداحافظ ؟یندار

 شدم وارد و گفتم یالله بسم کردم نگاه اریشهر ی خونه در به دیترد با

  شدم منتظر و فشردم رو زنگ

 بود ختهیر بهم یلیخ دوختم چشم اریشهر به در شدن باز با

  سالم _

  یاومد خوش سالم کیعل _رفت کنار

  نجایا یکشوند و من چرا مطلب اصل سر وبر عیسر خب _ شدم خونه وارد

  ارمیب شربت برات نیبش_

  شیازما برم خوامیم منتظرمه شهاب خوامینم_

  که هم حاال یاومد یکرد غلط یبزن حرف باهام یتونستینم یوقت _زد داد یعصبان و سمتم برگشت

 یدیم گوش حرفام به ینیشیم یاومد

 ؟یزنیم ددا چرا خب باشه _ کردم نگاهش ترس با

 یذاریم ادم یبرا اعصاب تو مگه _

 ؟یدار دوست و من _دیچیپ صداش که شد یسپر سکوت به یا قهیدق چند

  ینامزدم ی عمه پسر تو ؟یگیم یچ یفهمیم _دمیغر یعصب

 بگو راستشو زهیعز برات که شهاب جون ؟هن ای یدار دوسم _



 

 www.ghalam-siah.ir                                                                                                فاطیما آنتی 

 فرزند اربـــاب 103

  هم قلبم ندارم بهت یا عالقه گهید من شد متمو گهید گذشتس مال نیا یول بودم عاشقت نداشتم دوست_

 بس و نیهم شهابه مال کمال و تمام

 رفت هوا که برگشتم یعصبان شد دهیکش پشت از دستم که رفتم در سمت به و شدم بلند

  یرو و اورد باال و گرفت و دستام شد بسته ناخوآگاه چشمام کردم نگاه اریشهر به شده گرد یچشمها با

  انداخت خودشو کرد تمیهدا کاناپه سمت به و گرفت و کمرم بودم شده طلسم انگار اشتگذ هاش شونه

 .... شدم مواجه شهاب نیخشمگ صورت با که برگشتم تعجب با در شدن باز دادبا ادامه دنمیبوس به و روم

 :شهاب

  تمبرداش و یگوش بود خواب کردم نگاه نورا به شدم داریب خواب از میگوش خوردن زنگ با

  بله؟ _

  ارمیشهر سالم _

  یصبح سر باشه ریخ ؟یخوب داداش سالم _

  دونمینم تورو رهیخ که من واسه_زد یددا صدا پوزخند

 بزن حرف واضح _گفتم مشکوک

 اشناش ی خونه بره خوادیم امروز نورا _

 ؟ یدونیم کجا از تو _

  منم خود اشنا اون _

 تو؟ دنید ادیب خوادیم نم زن ار؟یشهر یگیم یچ هست  معلوم_

  میکن معاشقه تا ادیم _کرد یا خنده

 کردم باور باشه _دادم نشون لکسیر رو خودم

  ینیبب یایب یتونیم دستته خونم دیکل_

 دمیترس مطمئنش لحن از

 کردم قطع و یگوش مینیبیم باشه _گفتن با یول

  و زد حرف و دارشدیب اومد شیگوش زنگ یصدا بعد قهیدق چند بستم و وچشمام دمیکش دراز نورا کنار

 بره اشناش دنید به خوادیم که گفت

  دنیترک حال در خشم از رفت اریشهر ی خونه به دمید یوقت افتادم راه دنبالش که رونیب زد خونه از
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  یرو ایدن روم روبه ی صحنه دنید با شدم خونه وارد قهیدق چند از بعد پس داشتم دیترد هم هنوز  بودم

  پراز چشماش کردم نگاه بود شدن دهیبوس یدرحال اریشهر بدن ریز که نورا به گرفتم گر و شد اوار سرم

 رفتم سمتشون به و دوختم شدم عاشقشون روز هی که یاب نگاه به رو سردم نگاه شد ترس

  : نورا

  مبل ی دسته یرو شدم پرت که نشستم و زدم پس و اریشهر کردم نگاه بهش ترس با

  کردم نگاه شهاب به بهت با و گذاشتم صورتم یرو و تمدس

 کثافت ی ه*ز*هر _دیغر صورتم یتو و کرد بلندم و گرفت قموی خشم با

 شو خفه _شدم ساکت دادش با که بزنم یحرف تا کردم باز و لبام

 خدا به شهاب _

 ؟یهمفیم ارین فتیکث زبون یرو رو خدا اسم نورا شو خفه _ نیزم یرو کرد پرتم محکم

  االن بودم عاشقت که همونقدر نورا متنفرم ازت _دمیشن رو سردش یصدا که کردمیم هق هق مظلومانه

  متنفرم ازت

  رفت تر باال ام هق هق و اومد در یصدا

  ؟ یکرد باهام نکارویا هان؟چرا یلعنت یخوایم جونم از یچ _زدم غیج و برگشتم نشست ونم روش یدست

 اخه؟ چرا

 خوامینم من که بفهم و نیا ندا یمن حق یمن سهم یمن مال فقط تو چون _ شدم خشک صداش دنیشن با

 ! بفهم و نیا یش دور ازم

 گرفت اوج خستم یصدا

  من کردن نابود داشتنته؟ دوست اوج نیا ؟ بهم نسبت شوهرم کردن نیبدب ؟ نهیا داشتنت؟ دوست نهیا _

 داشتنته؟ دوست

 خوامینم اریشهر تو یالک داشتن دوست نیا خوامینم _دمیکش غیج ها وونهید مثل

 ؟ چته ندا باش آروم _ گرفت و دستم

 کردم مرتب و لباسم و برداشتم و شالم بلندشدم و دمیکش و دستم

  برگشتم یا لحظه و کردم بازش و رفتم در سمت به

 سلحشور اریشهر یاقا شهیمن کم بهت بتسن ازتنفرم یا ذره و رهینم ادمی از امروز دارم عمر یوقت تا _
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 زدم رونیب خونه از یاشک یچشما با و بستم و در

  بهش و گرفتم و شهاب ی شماره کردم قفل و در و رسوندم اتاقم به و خودم سرعت به دمیرس که خونه به

 ؟شهاب الو _زدم زنگ

 ییهرجا یدختر ارین و من اسم_

  رمیم االنم نیهم ارمیب رو اسمت بخوام که یهست یک تو اصال _ کردیم اشتباه قضاوت که گرفت حرصم

 ..م نیا و کنم ازدواج باهات خوامینم گمیم همه به

  نیاخر تا امروز اما میکنیم ازدواج باهم ما ببند و دهنت نورا نخور گه _کرد متوقفم نشیخشمگ یصدا

  قـــــتــــچــــویهــــ  رهینم ادمی از چوقتیه و شده ثبت ذهنم یتو عمرم ی لحظه

  شهاب اقا رهید یلیخ دنیفهم یبرا روز اون و گناهم یب من یفهمیم رسهیم یروز هی _گفتم بغض با

  رهید یلیخ

 ...که دمید نورا دمید خودم من بفهمم ویچ _دیغر

 دیکش یادیفر و گذاشت نصفه و حرفش

  با البد کن بس جان مامان _ اومد مانینر یصدا که مدیکوب بالشت یرو سرم و کردم قطع و یگوش

  که میکن دخالت شونیزندگ یتو ماهمش که شهینم شده دعواش شهاب

  نگرانم دل مادر دونمینم_

 ادیم یک نمیبب بزنم زنگ بابا به برم منم اتاقت یتو برو ستین یچیه_

 رفتم فرو خواب به بستم و چشمام شد قطع صداها

 اومد بابا یصدا دمیپر خواب از در یصدا با

 داخل؟ امیب یکنیم وباز در خوشگلم دختر من نورا _

  بابا اومدم _

  آروم بابا کردم هیگر دل ته از  و انداختم بابا اغوش یتو و خودم زیچ همه به توجه یب و کردم باز درو

 شدم دهیکش دنبالش و رفت تخت سمت

 کرده؟ تتیاذ شهاب جان؟ بابا شدهیچ _

  شکشتیم و لیوسا دیکشیم نعره ها وونهید مثل خونه اومد پسره نیا ناصر اقا واال _اومد سحر یصدا

  اتاقش تو رفت دیبر و دستش سرم اخر
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  گفتم عیسر و آروم و کردم تر زبون با و لبام

   کنم ازدواج شهاب با خوامینم من_

  هرته؟ شهر مگه یکن ازدواج باهاش یخواینم که یکرد غلط تو_اومد مانینر یعصب یصدا

 ه؟یچ ایباز بچه نیا چته بگو ادم مثل

 شهیم لغو ازدواج نیا دیبد اطالع همسرتون به خانم سحر_ تگف محکم بابا

 گفت آرامش با سحر

  بتونن رو مشکلشون دیشا بزنن حرف جا هی برن نورا دنبال ادیب شهاب بزنم زنگ من دیبد اجازه اگر _

 کنن حل زدن حرف با

 کرد دییتا هم ندایل

 ؟یندار یمشکل که تو مادر نورا بهتره ینطوریا االو اره _

 گفت سحر که نزدم یحرف

 .....بزنم زنگ بهش برم من رضاست عالمت سکوت_

**** 

 ؟شهاب کجاست نجایا _ کردم بر و دور به ینگاه

  نییپا گمشو نداره یربط تو به ارین و من اسم _گفت یعصب

  افتادم راه دنبالش یدلخور با

 کجا؟ _ زد صدام نمیبش خواستم تا میشد خونه وارد

 ه؟یمشکل نمیبش خوامیم _سمتش برگشتم

 زد یپوزخند

 ؟هن ای یهست بخور بدرد نمیبب یبد سیسرو یاومد ینیبش اوردمتین_

 شعوریب _رفتم در سمت به تیعصبان با

  اتاق یتو گمشو _زد داد شهاب و شد دهیکش دستم

 رمینم رمینم رمینم _زدم داد

 اراین باال و من سگ یرو اون نورا _داد تکون وسرش

 نمیبب سگتو یرو هم ندفعهیا بوده باال خرت یرو شهیهم توکه_
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 کاناپه یرو شدم پرت که بود نشده کامل حرفم هنوز

  کردم نگاه اوردیم در رو راهنشیپ که شهاب به وحشت با

 روم انداخت و خودش که شم بلند خواستم

 نکرد یتوجه داد دست  بهم تجاوز حس دنیزلر به کرد شروع بدنم

  به و دنیچسب بهم هام لب شد خشک چوب کهیت هی مثل و گرفت اروم کم کم بدنم دادیم ادامه رو کارش

 دمیکش نفس یسخت

 دز خشکش افمیق دنید با که اورد باال و سرش روز اون مثل یشد وسوسه نه؟ یکن تقال ینتونست_

 ورا؟ن _

 .... نورا یشد ینطوریا چرا نورا _شد بلند وحشت با

 :شهاب

  رفتم اشپزخونه سمت به و شدم بلند عیسر افشیق دنید با

  دادم خوردش به و برداشتم رو اب وانیل

 گرفتم شینیب یجلو و کردم سیخ رو طاق یرو کیکوچ مهر

 اومد باال نفسش انگار

 :گفت اروم و مبل ی لبه گذاشتم و سرم

 نورا میکنیم ازدواج هم با ما_

**** 

 :نورا

 بود نشسته یخوب به تنم یرو عروسم دیسف لباس

 دادیم نشون شتریب رو سنم ظمیغل شیآرا

 :گفتم و دمیکش یاه دل در

 خانوم نورا یداشت رو ارزوش که یروز نمیا_

 داخل اومد شگریآرا

 خوشگلن دوشون هر ماشاهلل اومد هم دوماد اقا یوا_

 بس و بود بد حس هی فقط و فقط استرسم نبود شهاب دنید از استرسم اما گرفتم ترساس عروسا هیبق مثل
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  بود اعصابم یرو بردار لمیف یدستورا

 دادمیم انجام رو کارا تک تک و دادمیم گوش حرفهاش به زور به اما

 میدیرس عقد ی جلسه به بردار لمیف یدستورا با همراه باالخره

  شد خون دلم اریشهر دنید با

 لرزوند رو تنم مرموزش یچشما اما

  میکرد حرکت گاهیجا سمت به گرفت و دستم شهاب

 افتاد یورود کینزد بزرگ ونیزیتلو به چشمم مبل یرو نشستن با

 !بودن دهیند تر یروان نایا از _زدم یپوزخند

 گرفت قرار دستم یرو یزیچ که عقد ی خطبه خوندن به کرد شروع و اومد عاقد

 کردم بازش و برداشتمش

  ابروخانوادت و بده نشون و خودش تو ی بله گفتن با تا منتظره رو روبه ونیزیتلو یتو معاشقمون لمیف"

 "ببره رو

 زدم گره هم یتو دستامو اضطراب و وحشت با

 دیچیپ گوشم یتو عاقد یصدا که

 لم؟یوک بنده ایا خانم عروس_

 گفتم و کردم تر و لبام

 ..ب مادرم و پدر ی اجازه با_

 نــــــــه_

 چرخوندم صدا روسمت سرم تعجب با

 شهاب _ گفتم بهت با

 اریشهر با معاشقت یتالف نمیا _گفت گوشم ریز و زد یپوزخند شهاب

  رفتم در سمت به و شدم بلند شد اشک از پر چشمام

  دستم رو یدست که دمیکش قیعم نفس بار چند و زدم رونیب سالن از بودن شوک تو من مثل همه انگار

 ؟ندا _نشست

  تو یلیخ اریشهر ینامرد یلیخ ستین من حق نیا شدم مجازات نکردم که یکار خاطر به _گفتم بغض با
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 یشد اتفاقا نیا باعث

 بود؟ یچ خاطر به کارا نیا یکنیم فکر _

 یختیر بهم و من یزندگ که نهیا مهم بوده یچ خاطر به ستین مهم_

 من ی خونه میبر _

 جاست نیتر نامن االن اما بود جا نیتر امن روز هی تو ی خونه _

 ؟یاینم _

  کرده ولش شوهره گنیم گن؟یم سرم پشت یچ امیب االن من یکنیم فکر برداشته؟؟ تاب مخت اریشهر _

 گهید یکی به دهیچسب رفته

 برات؟ مهمه_

 مهمه؟ برام یچ _

 ؟گنیم یچ سرت پشت هیبق نکهیا _

 سکوت _

 ؟ انور_

 داداش؟ جانم _ صدا سمت برگشتم

  عیسر خونه میبر ایب شو اماده _کرد نگاهم چپ چپ

 امیم االن باشه _دادم تکون اروم و سرم کرد نگاه بهم حرف یب اریشهر

 اریشهر سمت برگشتم رفت مانینر

  هستم خال تو انگار جمیگ االن من یول یدار یحس چه دونمینم _

 ارمد خوب یها حس فقط من _

 اس؟ کننده خوشحال یلیخ برات من نکردن شوهر _گفتم حرص با

  یخودم شیر خیب اخرش یترشینم نترس _ زد قهقهه

 کردم بهش یاخم یول رفت غنج دلم نگم دروغ

 کردیم یتات یتات داشت بچم االن بدم جواب خواستگارام به خواستمیم اگه من _

 برگشتم سالن سمت به و گرفتم ازش رو بعدم

 کردم نگاه بهشون و کردم باز و چشمام انایار و اماندا غیج یصدا با
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 اومده مجنون _گفت یباز وونهید با دادیقرم که همونطور اماندا

 اورده؟ یچ یچ _گفت دادو یقر انایآر

 ینیریش و گل _کرد یا خنده هی ها وونهید مث اماندا

  یک یبرا خب _گفت دادیوقرم دیخندیم که یدرحال انایار

 یال یلیل یال یال یلیل یبرا _سمتم برگشت غیج با اماندا

 میدیترک همزمان هوی بود شده سرخ خنده از که مانینر به خورد چشمم

  نیا با که یصبح داستیپ بهارش از نکوست که یسال خب یول بودم دهینفهم رو حرفاشون یمعن هنوز

  شهیم مومت یخوش شب با و هیخوب روز حتما بشه شروع خنده همه

  میرفتیم برهیو خنده شدت از مانمینر منو کردن نگاه مانینر به خجالت با ایار و اما

 انایار و اماندا از یکار بر یلیل عمو _گفت قهقهه با مانینر

 ...دادم ادامه خندم به و گذاشتم دلم یرو و دستم و گرفت شدت خندم

 گفتم تند تند و کردم نگاه اماندا به شوک با

 من؟ یخاستگار یبرا انیم امروز خانوادش و اریشهر_

 گفت یباز مسخره با اماندا

  من یخاستگار یبرا انیم وخانوادش اریشهر نه_

  مسخره جونت به درد _رفتم براش یتوپ ی غره چشم

  کنم اماده یخاستگار یبرا تورو شمینم حاضر که من_انایار

  ندارم صلهوح نطوریهم منم _انداخت باال ابرو مرموز هم اماندا

 کنمیم هم یشیارا هی گهید پوشمیم یزیچ هی ستین که ونیپر شاه پسر درک به _گفتم الیخیب

  شدم اماده و دمیپوش یا ساده و کیش یلیخ لباس و نکردم توجه دوتا اون یغایج به

 گفت اندیل یمعمول یها صحبت از بعدو   رفتم نییپا محکم یقدما وبا کردم کنترل رو استرسم

  کنن صحبت ییتنها کمی نورا و جان اریشهر میبزار بهتره_

 کن یهمراه رو اریشهر اقا زمیعز نورا _ بهم کرد رو

  رفتم اتاقم سمت به شدمو بلند گفتمو یچشم

 گفتم اریشهر به حرص با در بستن محض به
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 اصال؟ یاومد ییرو چه با نجا؟یا یاومد یشد بلند یچ یک _

  یب انقدر کنن؟ینم که ییفکرا چه موردم در خودم ی خانواده االن یدونیم مردم یاحرف یبابا گور

 ... انقدر ؟یفکر

  شد شتریب حرصم خورد که خونسردش صورت به نگاهم

  وبست چشماش و بزنم حرف بگو شد تموم _داد هیتک وارید هب یلکسیر با

  فتمرگ گاز رو بازوش زورم ی همه با و کردم باز و دهنم و رفتم سمتش به تیعصبان با

  کنه جدام کرد یسع و داد رنگ رییتغ هیثان کی عرض در

  گفتم لبخند با و کردم ول رو بازوش هیثان چند بعد

  شدم راحت شیاخ _

 بانو میش راحت ماهم بده هم مارو ی بله پس _گفت لبخند با اریشهر

 زدم لبخند لبخندش دنید با که کردم نازک یچشم پشت

 کردم نگاه دمیسف لباس به

 دمیپوشیم رو لباس نیا که بود یبار نیدوم

  بودم شده لباس نیا عاشق که بود خداشاهد یول

 شییبایز خاطر به نه

 بشم محرم بهش امشب بود قرار که یمرد نکهیا خاطر به

  بود عشقم بود اریشهر

  شدم رهیخ نهیا یتو ینورا به و زدم یلبخند

  شاد و دیجد ینورا

  و گذاشت شدش ونینیش یموها یرو اطیاحت با و گرفت راستمو دست جلو اومد خوشگلش لباس با اماندا

 :گفت

  ایلع ی خونه بمونم نترشم من زیعز روز نیا حق به ایخدا _

  کردیم نگاه هاشیباز وونهید هی خنده با انایار

 زد غیج که دمیکش و برداشتم رو شدش فر یموها از طره هی

 یریبم _
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 :گفت یدار خنده ی ناله و اه با بعد 

 یش مادر امشب یاله کنه لهت اریشهر یاله _

 چهیبپ هم به رودت و دل یاله

 اخه؟ پسندهیم منو یک  گهید ختهیر بهم یموها نیا با

  اومدن دوماد آقا_

 شد حبس نمیس یتو نفسم

 کرد مرتب و سرم یرو انداخت رو شنل عیسر انایار

 نییپا انداختم رو مسر

 کردم حرکت در سمت به و گرفتم رو دامنم

 گرفتم اریشهر از و گل

 دیلرزیم یکم و بود شده سرد جانیه شدت از  بدنم

 بود شده تر نیریش برام هم بردار لمیف یها دستور یحت نباریا

 میشد نیماش سوار و زدم اریشهر به یلبخند

  خورد زنگ اریشهر یگوش

 جان دایش المس الو _

 ....._ 

  میکنیم صحبت بعدا دایش فرمونم پشت االن _

....._ 

 ؟چرا گهید تو من خواهر شهینم عوض _

....._ 

  ذهنمه تو همون فقط االن یول بودم آره _

....._ 

  میباش خانوممون کنار ذارهینم مزاحم نمیبب برو بابا یا _

 زد لبخند بهم و کرد وقطع یگوش

 ! دارهیبرنم دست نشده شوهر خواهر هنوز دایش نیا _
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  خواهرمه مثل هیچ شوهر خواهر _زدم یلبخند

 نزد یحرف یکس محضر به دنیرس تا گهید و داد تکون یسر اریشهر

  مینشست اخر در و کردم یپرس احوال و سالم همه با لبخند با

 :گفت لبخند با و سمتمون اومد دایش

 نمیبب پاشو اومده شوهر خواهر_

  یخواهرم مثل تو گفتم ارمیشهر به _کردم یاروم ی خنده

  توسرت خاک _تفگ و کرد اریشهر به یاخم دایش

  رفت و

 کرد؟ ینجوریا چرا نیا _گفتم اریشهر به تعجب با

 شیبشناس دیبا که تو گهید اجاره داده _زد شیشونیپ به خنده با

 ....نزدم یحرف گهید و زدم یدیترد پر لبخند

 لم؟یوک بنده ایا  _ دیچیپ گوشم یتو عاقد یصدا

 اورد لبام یرو رو لبخند اماندا زیر ی زمزمه

  کنه حال و عشق یمجرد رهیم یشوهر یب نیا تو پ ن پ _

 بله جمع یبزرگترا و مادرم و پدر ی اجازه با _

 یشد خودم مال _کرد زمزمه اروم و گفت رو بله ارمیشهر

 ...این داستان ادامه دارد ..

 برای دانلود رمان های بیشتر به سایت

siah.ir-www.ghalam 

 مراجعه کنید.

http://www.ghalam-siah.ir/

