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 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

 است نویسنده تخیل زاییده ان اتفاقات و است  رمان یک فقط این باشید داشته توجه گل دوستان

 !!!!واقعیت نه

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 

 چکید دلم های ترک برروی شکسته قلبی از که اشکی قطره نام به

 ....شدن دریا و قطره یعنی عشق
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 تا نخفتن شب یعنی عشق.....بیگانگی جهان با یعنی عشق..... دیوانگی و مستی یعنی عشق

 کاش یعنی عشق.....  آویختن دار به سر یعنی عشق.....تر چشم با ها سجده یعنی عشق.... سحر

...... شدن پروا بی و مست یعنی عشق..... شدن رسوا جهان در یعنی عشق.... ریختن حسرت

.... ارانتظ و انتظار یعنی عشق..... باختن را زندگی یعنی عشق.... ساختن یا سوختن یعنی عشق

 فراقش در یعنی عشق..... دردوختن بر دیده یعنی عشق.....یار عکس بینی هرچه یعنی عشق

 زسو یعنی عشق...... ناب ناب های لحظه یعنی عشق.... التهاب های لحظه یعنی عشق.... سوختن

 ....کمان رنگین معنی یعنی عشق.... شبان آه نی

 و مستی تو مثل چون فهمیدم نمی من ؟ خوندی می برام رو شعر این که روزایی اون یادته

 شکستن صدای بودم، نکرده درک و زالل و پاک عشق همه اون بودم،من نکرده تجربه رو دیوانگی

 بود، امپ زیر پارت پاره قلب از تیکه یه ذاشتم می پا هرجا روزا نیاوردم،او روم به ولی شنیدم قلبتو

 اون معنی من ولی بودی مجنون تو بودی عاشق تو بودم، اشارم کوچکترین در دربه و آواره روحت

 که منم این حاال...... ندیدم اشکاتو ولی شکستی چشمام برابر ،در فهمیدم نمی رو قراری بی همه

 تو خاطر به حاضرم ریزم، می اشک و مونم می بیدار سحر تا تو یاد به شب هر حاال ، شدم عاشق

 بی همه اون رفت کجا قرارمه، بی دل همدم تنها عکسات ،هنوزم منتظرم هنوزم نزنم، دم و بسوزم

 شده؟چرا سرد نگات چرا کنی؟ نمی زمزمه قشنگ شعرای گوشم تو دیگه چرا مستی؟ و پروایی

 رو ازم شدم پاکت دل اون شیفته من که حاال کنه؟ نمی آروم رنجورمو روح عشقت گرمای دیگه

 ......برنگردون

 تو... ...بشینه کامم به وصال شیرینی تا بشم آب ذره ذره دادی تویادم...... دادی یادم رو عاشقی تو

 همه. ....عاشقم من حاال ، بشم بیگانه هاست زبان زیبایی تنها عشق که دنیایی با که دادی یادم

 بمونم نگاهت حسرت در نزار...... باختم زندگیمو

 من حق آیا بود، تو یاد من عشق بود، عشقم من جرم بود، قاضی ،مغزمن دلم دادگاه در امروز

 بود؟؟؟ اعدام

 و دپری جاش ،از شونش رو زدم پشت از بودکه ایستاده پنجره کنار کامی ، تو رفتم بازکردمو و در

 چیه؟ دیگه این پسر، ترسوندیم:گفت و برگشت سمتم به بود قلبش رو  دستش یه که حالی در

 نکنی فضولی جا این بیای بار یه شد مزخرف، مشت یه: گفتم گرفتمو دستش از کاغذو

 خودت لنگه شدم گشتم تو با بس از: گفت و خندید
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 زهرمار-

 و بیرون رفتیم خونه از کامی همراه و گرفتم دوش ادکلن با  کردم برانداز آینه تو خودمو دوباره

 افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

 مادرت؟ پدر پیش گردی برنمی چرا کنی؟ زندگی تنها خوای می تاکی -کامی

 اب بخت خونه ره می مشکی شلوار کت پسربا رسمه ما خونواده تو: گفتم کردمو روشن و ضبط

 گرده برمی زنش سیاه لباس

 کنار بزار رو شوخی: گفت و خندید

 ستیدو و دوری ندارن منو طاقت اونا: شد عمیق آه یه شبیه بیشتر که دادم بیرون صدا پر نفسمو

 ماست زندگی المثل ضرب

 آره؟؟؟ بامنم دیگه:گفت و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه کامی

 کنم؟ می کیف مجردی دارم ببینی نداری چشم....  بابا کن ولش-

  داری کجا حاال: گفت و کرد عوض بحثو بره نمی جایی به راه بحث این دونست می که کامی

 ری؟ می

 شما خونه-

 چی؟ برای -کامی

 شده تنگ عمو زن برای دلم-

 کردی؟ سرهم کلکی چه باز بگو راستشو بیخود -کامی

 نجو به هیچی: گفتم انداختمو باال ای شونه تفاوت بی ی چهره با بدم قورت خندمو کردم سعی

  کامی

 گوش زادی مادر مارو خدا اینکه مثل نه: گفت خونسردمونخورده ظاهر گول بود معلوم که کامی

 کردی فرضمون خر که آفریده مخملی

 افته می دمت عزیزم نخور حرص-
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 دیگه نکنه درد دستت: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم غیظ با کامی

 هست؟ عمو زن حاال رفیق کردم شوخی-

 خوای؟ می چی ما مادر جون از تو -کامی

 ناقابل چشم گوشه یه-

 و لب این خرج درمون درست مشت یه حتما شناختمت نمی اگه:گفت و زد بازوم به مشت با کامی

 کردم می  دهنت

 عموی دوستای از اتفاقا که دار کارخونه یه با عمو ،زن عموم فوت از بعد بود پسرعموم کامی

 است ،معجزه نگو که شد پا به قشقرقی پیچید فامیل تو خبرش وقتی کرد ازدواج بود خدابیامرزم

 کامی پدری خانواده طرف از که کسی تنها حاضرم حال در کشه می نفس داره عمو زن هنوز که

  منم داره ارتباط باهاشون

 صفا اب ویالیی خونه یه اینا کامی خونه ، تو رفتیم باهم هردو کردمو پارک و ماشین رسیدیم وقتی

 بین که فرشی سنگ از کرد می مست رو کسی هر بهاریش های گل عطر که زیبا حیاط یه بود

 سالن به سرسری نگاهی. بود ساکت ساکت ،خونه رفتیم خونه سمت به داشت قرار ها باغچه

 نیست؟ خونتون کسی ببینم:گفتم انداختمو

  بودن ، تو پیش اومدنی من -کامی

 اشنب رفته شاید دونم نمی:گفت و انداخت باال ای شونه خیالی بی با و انداخت وبر دور به نگاهی

 بیرون

 اون امیک ا: گفتم و نشست لبم رو آمیزی شیطنت لبخند آشنا اتاق یه دیدن با که چرخوندم چشم

 نیست؟ یدا اتاق

 نباشه کاریت اون با: گفت و انداخت من به مشکوکی نگاه کامی

 ندارم کاریش-

: فتگ و رسوند بهم خودشو کامی که برداشتم تگری سرد آب پارچ یه یخچال از و آشپزخونه رفتم

 کنی؟ کار چی خوای می
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 کنه؟ کار یوگا کرده روشن شمع باز این-

 حسابی سری اون سر هنوز کن ولش:گفت گرفتو بازومو و کرد دستم تو پارچ به نگاهی کامی

 شاکیه

 نزن حرف هیس:گفتم  کنار زدمش حرکت یه با

 خودشم و بود کرده روشن شمع تا پونزده ده نزدیک بود درست حدسم کردم باز اتاقو در آروم

 سابیح کشید می عمیق های نفس و بود نشسته سفید دست یک لباسای با چهارزانو وسطشون

 کردن زمزمه به کرد شروع که جلوتر رفتم بود بسته رو چشمانش و حس تو بود رفته

 ....کنی خالی رو مغزت باید حاال-یدا

 هست خدایی خالی که اون: وارگفتم زمزمه خودش مثل و تر نزدیک رفتم کمی

  ستنی کسی جا این االن: گفت بسته چشمای با طور همون بود نشده من حضور متوجه هنوز انگار

 !!بوقم؟؟ جا این قد متر دو با من پس گرم دمت: گفتم و شدم نزدیک بهش قدم یه

 ور رفت پاش که پرید جاش از و کشید کوتاهی جیغ شونش رو زدم ، کرد نگاه اتاقو چشمی زیر

 صورتش رو پاشیدم ابو سریع که دراومد جیغش دوباره و شمعا از یکی

 بود؟ سوخته پات شده بد گیریم نشونه جدیدا وای ای-

 نخور حرص برم قربونت: گفتم و دادم خالی جا که طرفم کرد پرت رو شمعا از یکی حرص با

 ماسمالت  بیفتی پام به منو پیش نیای شد پر اگه بود گفتن من از.... ها شه می پر مغزت دوباره

 .....کنی

 بادکنکی ادامس کشمت می:گفت سرشو رو گرفت صداشو بود شده سرخ عصبانیت از که یدا

 اراس نه ادامس: گفتم و باال دادم ابرومو تای یه جیبمو تو کردم دستمو یه خونسرد خیلی

 بیرون برو-یدا

 هم؟ جون به افتادین دوتا شما باز:گفت و اتاق تو اومد سریع کامی

 رم نمی دخترا طرف که جوریم یه کال اصال شناسی می منو خودتم.... داداش ندارم کاریش من-

 ولقب ترشیدی اقا.... بگیر منو بگیر منو من به کرده بند شازده وقت اون مغزاش بی نوع از اونم
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 راکا این ولی درست شده دندونات رنگ قبول،موهات اونم روبرداشته محله یه ترشیدگیت ،بوی

  داره قباحت

 دادی جامعه تحویل خواهر اینم کن کار روش یکم:گفتم و کامی به کردم رو خونسردی باهمون

 وت رنگ که داد می فشار مشتشو حرص با اونقدر و بود شده کبود دیگه عصبانیت شدت از یدا

 وخودم که برداشت خوابشو چراغ میزشو سمت رفت خیز یه با بود نمونده انگشتهاش بندبند

 می داشت یدا کردن اروم در سعی که کامی ،صدای رفتیم روهمودر گذاشتیم پاهامونو همه اجدادم

 اوردی؟ در جیغشو شدی راحت: گفت و وبست در و بیرون اومد خنده با دقیقه ده از بعد اومد

  بده خیرت خدا بود مونده سرمعدم کرم ذره یه این اصال اره-

 نوم ولی نداره مشکلی باهاش کامی خوبیه، دختر بود عموم زن دوم شوهر سرشتی اقای دختر یدا

 داشتیم سرلج باهم اشناییمون اول روز همون از یدا

     وسینامحس طور به و بود کرده عوض لباساشو که درحالی یدا نشستیم سالن تو کامی منو وقتی

 نشستو کامی کنار اومد روش بود رفته که باشه شمعی بخاطر دادم می احتمال که لنگید می

 توهم کرد اخماشو

 مال بال وقت یه گه نمی عمو زن دست از امان درنمیاد؟ صدات چرا ای؟ خونه کوچولو سالم ا-

 عوض ابروت و چشم جای! شدی؟ شکلی چه ببین نکردن توجه بهت انقدر بیا.... میاری سرخودت

 شده

 میارما این سر بالیی یه من کامی: گفت و کامی سمت برگشت حرص با یدا

 دستمون رو مونی می زنی می کهیر نخور حرص... برم اخمات اون قربون نخور حرص-

 نیست خوردن حرص به نیازی دیگه زنم می کهیر بینم می رو تو من-یدا

 دیگه بسه: گفت و کرد نگاش چپ چپ کامی

 ور خونه رسیدین بهم دوتا شما باز: گفت و تو اومد خندید می که حالی در عمو زن موقع همین تو

 سرتون؟ رو گذاشتین

 عمو زن سالم:گفتم شدمو بلند عمو زن احترام به
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 :گفت و انداخت من سرخوش وچهره  یدا برزخی قیافه به ونگاهی داد جوابمو خوشرویی با عمو زن

 ؟ بهم رسیدین بازشما

 زهرگ عتیقه این با ولی بخورم پیوند قورباغه با حاضرم من برسم؟ شده خالی مغز این به من-

 فکر روت شدی نظرما مورد کیث شبیه مقدار یه که  حاال افرین اهان:  گفتم که اورد در شکلکی یدا

 کنی سبز صورتتم اینکه شرط به کنم می

 از وشوباز کرد می تقال که حالی در یانه موند می سرم تو مویی بودش نگرفته کامی اگه دونم نمی

 دیگه بگین بادکنکی ادامس این به چیز یه منیر مامان: گفت بکشه بیرون کامی دست

  پسرم نکن اذیتش جان اراس-عمو زن

 خودمو چاقو با من کن امر شما.... جان عمو زن چشم: گفتم انداختمو روهم پامو نشستمو دوباره

 کنم می سالخی

 ببینیم کن سالخی خودتو جدا؟: گفت و زد پوزخندی یدا

 بکنم؟ من که کرده سالخی مغز بی قورباغه یه خاطر به خودشو تابحال کی-

 عمو زن اجازه با خب...  چشم.... چشم: گفتم که کرد صدام تشر با کامی

 پیشمون بری؟ناهارو خوای می کجا: گفت بود هاش لب مهمون همیشه که لبخندی با عمو زن

 پسرم بمون

 هبفرست هاش ریه به وطنو الوده هوای بچرخه شهر تو یکم بگردونم عسلتو قند ذره یه خوام می-

 نکنن غریبی وقت یه

 داشتین تشریف حاال: گفت تمسخر و حرص با یدا

 بود دل ته از و صادقانه دعوتت چون خب: گفتم و وحشیش چشمای دوتا به دوختم نگاهمو لبخند با

 شکوند رو ها بچه دل نباید گفتن قدیم از کنم می قبول

 بود کامی منظورم نبودم تو با-

 کامبیز اقا و نه کامی -

 اراس نزار سرش سربه -کامی
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 کامی؟ دیگه میای شام: گفت یدا که کرد بلندم گرفتو دستمو کامی

 خانمی؟ مگه چطور: گفت و برگشت سمتش به مهربونی با کامی

 کنم اشپزی من خوام می امشب-یدا

 بزاری؟ خوای می چی حاال-

 زارم نمی کوفتم تو برای-یدا

 اهنگ زیر و ورچید لب یدا که کرد صدا اسمشو تشر با و کرد ابروهاش مهمون رو غلیظی اخم کامی

 مش ساکت باید من همش بگو اون به چیزم یه اخه: گفت و انداخت پایین سرشو کامی گر توبیخ

 و شپیش رفتم و زدمو کنار رو کامی ، لرزید می گلوش تو بغض از صداش که گفت درحالی جملشو

.. . کنم می عذرخواهی رسما من اقا: کنه نگام کردم مجبورش و گرفتم چونشو اشارم انگشت با

 خوبه؟

 به ردمک شوخی:گفتم زدمو چشمکی که شد خیره چشمام به اش نشسته اشک به چشمای با کمی

 کوچولو قورباغه نگیر دل

 بود عذرخواهی شوخی از منظورم: گفتم که زد لبخندی

 برگشته؟ سفر از یار بریم کجا خب: گفتم شدیم ماشین سوار کامی با وقتی

 داداش عشقته هرجا-کامی

 کشی؟ نمی: گفت و کرد روشن و اورد در جیبش از سیگار افتادیم،یه راه کردمو روشن ماشینو

 جونت نوش بکش تنهایی نه،-

 شدی؟ عوض خیلی اراس: گفت و زد سیگارش به پکی کامی

 اب ور اون رفتین شما که موقع اون باشم؟ پیش سال چهار سه اراس همون خواستی می نکنه-

 ییرتغ چیزا خیلی موقع اون با االن ولی بودم ساله چهار و بیست خام پسر یه من حال و عشق پی

 نیست سابق مثل دیگه شهرم این حتی..... تو... زندگیم.... من... کرده

 من؟-کامی
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 این شناختم نمی خودمو خودم حتی دیگه که قدر اون بودم کرده تغییر خیلی گفت می راست

 مونفس گذشت نظرم از فیلم مثل تصاویری بود غریبه برام دیدم می ایینه تو روز هر که اراسی

 م،،برادر ،رفیقم بودم کالفه حسابی بودی رفته که اولی روزای یادمه:گفتم دادمو بیرون پرصدا

 از بود کنارم بزرگم و کوچیک خاطرات همه تو که کسی بود رفته زندگیم لحظه به لحظه همدم

 ختیس روزای بود کرده عاصی هم رو مامانینا که بودم عصبی و حوصله بی قدر اون بود رفته پیشم

 چند و چندین رفیق از دوری حتی شه می عادت برات چیز همه روزی یه باالخره گذشت ولی بود

 به که طور همون کردم عادت ، جوونی شور و شر پر دوران همدم کودکیا بازی هم از سالم،دوری

 عوض منو روزگار که طور همون شدی عوض هم تو....  کردم عادت هم دیگه چیزای خیلی نبود

 کرد

 هب دوباره دوباره تا من طلب فرصت ذهن برای بود فرصتی سکوت این و گذشت سکوت به کمی

 ارک چی سال سه دو این تو اراس: گفت کامی که گذشت چقدر نفهمیدم بپردازه دور خاطراتی مرور

 یرجاگ من تا بود قرار یادمه ، بود همین قرارمون اصال پیشم میای توهم کردم می فکر کردی؟ می

 شدی؟ پشیمون که شد چی....  بیای و کنی راضی رو عمواینا توهم شم می

 چیز مهه بمونی که مدت یه نفسی تازه هنوز برگشتی که اس هفته یه تازه تو: گفتم زدمو پوزخندی

 نم که حالی در رفتی و کردی بهونه تحصیلو خونه از فرار برای تو ضمن در ، شه می دستگیرت

 بود راحت جام

 کنی؟ می زندگی تنها همینه برای: گفت انداختو بهم عمیقی نگاه کامی

 های الیه زدن ورق مامور بود شده کامی امروز انگار گذشت نظرم از تکراری تصاویر همون دوباره

 گرده برنمی دیگه که ،روزهایی شده فراموش که ،عادتی عادت شده که خاطراتی مغزم، پنهانی

 شه نمی قبل مثل چیز هیچ دیگه

 بود؟ خبرا چه ور اون کن، تعریف تو ندارم حوصلشو بابا کن ول-

 تازه رفتم وقتی هیچی: گفت بدم توضیح این از بیش ندارم دوست فهمید لحنم از که کامی

 همو قدر تا بمونیم دور هم از بود الزم انگار شه می تنگ مامانینا و یدا برای دلم چقدر فهمیدم

 کرد کمک بهم خیلی رضا عمو خدایی اس وابسته بهم وجودمون چقدر بفهمیم تا بدونیم

 ذهن دور این خب نکرد قبول پدرش بعنوان رو رضا عمو وقت هیچ کامی است یدا پدر رضا عمو

 با دزو خیلی یدا کامی برخالف بود کامی التحصیلی فارق از بعد درست عمو زن مجدد دواج از نبود
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 قتشوو بیشتر و کرد می صدا فامیلیش اسم به رو سرشتی اقای ها مدت تا کامی ، شد اخت عمو زن

 ها خیلی برابر در اون بخاطر و کرد ثابت کامی به پدرانشو محبت عمو اینکه تا  گذروند می بامن

 کنه یم صدا رضا عمو ناپدریشو کامی بعد به اون از نکردن برام من خونواده شاید که کاری ایستاد

 !!!!کرده اثر توش عمورضا محبتای که باقیه شکرش جای بازم

 سرت تو خاک واقعا کامی-

 چرا؟ اِ – کامی

 برگشتی؟ عذبم رفتی عذب: گفتم دادمو تکون تاسف به سری

 نبودن دندونم باب اونجا دخترای: گفت و داد سر بلندی خنده

 نیفتاده؟ سرت از عادت این بگیری؟هنوز گازشون خواستی می مگه-

 مه رسوم و اداب با فهمیم می همو زبون الاقل دم می ترجیه ایرانو دخترای که اینه  منظورم-کامی

 داریم اعتقاد وفاداری به اشناییم

 و خارجی نیست بلد رو وفاداری رسم دختری هیچ!!! وفاداری: گفتم که نشست لبم به زهرخندی

 ذره رحمن بی همشون ، وفاداریه همین ندادن یادشون مادراشون که چیزی تنها نداره، هم ایرانی

 جنسمون حساسه روحمون ما که کردن کر و اسمون گوش وقت اون نیست ذاتشون تو لطافت ای

 می ونخودش به قدرم اون ، کنن کیسه سر طرفشونو جوری چی که اینه بلدن که چیزی تنها لطیفه

 کنه نگاهشون کنه نمی رغبت ادم که مالن

 داداش داشتی پری دل چه: گفت و بهم زد زل تعجب با کامی

 ریب کافیه میاد دستت چیز همه دیگه روز تاچند هم تو شدم افعی که شنیدم دیدمو انقدر منکه-

 کشیدی مادر خواهر فحش انگار که کنن می داغت نقره چین هم مندی عالقه بهش که بگی و جلو

  جونشون به

 تیپ خوش ، پولدار خوان می شوهر شده مد رو کردنشونم شوهر جدیدا:دادم ادامه زدمو پوزخندی

 گیرنب کولی ازش تر راحت تا باشه  داشته خریتم چاشنیه هم ذره یه البته دلباز و ،دست قیافه و

 ناراحتی؟ چرا قیافه و تیپ خوش هم پولداری هم که تو -کامی
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 یاسین کنه؟نمونش ازدواج بخواد که نیست شهر این تو ای دیگه جوون تو منو از غیر یعنی-

 خونه یه ،باید میالدی اونم دخترمون تولد سال اندازه مهریه گفتن بهش خواستگاری رفته دوستم

 تو باید ضمن در سفیده رنگ عاشق خانم شازده چون رنگ سفید ماکسیمای یه با بخرید براش

 ارهنی را اونا پرستیژ یاسین مهمونای وقت یه که کنن دعوت خواستن اونا که رو هرکی عروسیم

 همه این هخبر چه گیره نمی گازش گربه جوب تو بندازین دخترتونو این اخه بگه نیست یکی پایین

 نمی زن پسرا چرا گن می وقت اون بعد کنن می فروش و خرید دارن انگار باال بردین و قیمت

 دیگه همینه دردشون خب دزدن می رو دخترا شن، می معتاد باال، رفته ازدواج سن ، گیرن

 بزنن سغ چغندر مجبور رسه نمی گوشت به دستشون

 بعیده واقعا فلسفی و جدی حرفای این و تو... نه گی می شدی عوض گم می-کامی

 دمخو دستای با جونمو بالی که نخوردم خر مغز....  گرونه مفت عاشقی فهمیدم سال چند این تو-

 خونم بیارم

 خبر؟ چه ها بچه ار -کامی

 کدوماشون؟-

 ارش ، شاهین میالد، -کامی

 الصهخ کردن نمی قبول عروسشونو میالد خانواده مصیبت، هزار با اونم کرد عروسی پارسال میالد-

 و نجابت برای تضمینی عروس منال و مال کنه حالی خانوادشو تونست تا کشید مکافات کلی

 روعش دانشگاه همون تو احتماال کرده تموم درسشو تازه مجرده هنوز شاهینم....  نیست اصالتش

 کنه تدریس به

 چی؟ ارش خب -کامی

 ازهت چهلمش... ارش: گفتم من من با کشیدمو موهام تو دستی کالفه و کشیدم اهی اوریش یاد با

 دراومده

 تتونس تا کرد مکث کمی شد خیره بهم وناباورانه من سمت چرخید درجه هشتاد و صد یهو کامی

 گفتی؟ چی: گفت خوند توش بهتو شد می که بالحنی کنه کنترل خودشو

 رونبی صدا پر سینم تو اه همراه نفسمو دادمو تکون تاسف به سری انداختمو بهش نگاهی نیم

 دیوار و در به خودشو سرکنده مرغ مثل طفلک شد خسته که دوئید دختره دنبال انقدر:گفتم و دادم
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 دسفی لباس جورایی یه نیاورد طاقت ریخت بهم حسابی دختره عروسیه رفت وقتی کوبید می

 می بودن اونجا که اونایی کرد تموم کارو عروس خونه در جلوی شد ارزوهاش خالص تیر عروس

 نمی کاری سفر اون وقت هیچ کاش ای شه نمی باورم هنوزم منکه بود شده پا به قیامتی چه گفتن

  ذاشتم نمی تنهاش و رفتم

 ابی کنن؟ می جوری این چرا اخه: گفت و زد سیگارش به محکمی پک و فکر تو رفت کمی کامی

 کنن چراغونی پسرشونو حجله باید عروسیش چراغونی جای به حاال

 دادن نمی غریبه به دختر بودن سنتی نیومدن کوتاه دختره خانواده یکی این تو-

 ؟موافقی صدف رستوران با خب: گفتم که داد بیرون نفسش همراه رو سیگار دود و کشید پوفی

 ریخته بهم اعصابم نه -کامی

 که جایی یه ببرمت خوای می: گفتم و ریختم بهم دستم یه با موهاشو و شونش رو زدم اروم

 بگیری؟ ارامش

 کجا؟ مثال -کامی

  خودت خودمو چالوس بریم مثال-

 االن؟؟ -کامی

 دیمگر برمی فردا تا من دوستای از یکی ویالی جالوس ریم می کنیم می کج فرمونو سر خب اره-

 خونس تو صبح از طفلی داره گناه بیاد هم یدا که بریم فردا -کامی

 باشه؟ کوچه تو صبح از قراره مگه-

 نداره تفریحی که اینه منظورم-کامی

 رهذ یه اون دونم می اخر من مغزشه کردن خالی مشغوله شب تا صبح از بینی نمی مگه نداره چرا-

 شه می راحت خیالش شه می تبخیر نخودم

 یرفت می نبودم من ببینم: گفت بهمو کرد رو تری جدی لحن با کمی از بعد و خنده زیر زد کامی

 پیشش؟
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 هم رضا عمو ، من صدای یا اومد می در اون جیغ یا هم سری هر زدم می بهش سر یه گاه گه-

 جیغ انقدر شد پاره حنجرش بچم اراس کن غالف امروز گه می بینه می منو تا کرده عادت دیگه

 دستت از گرفته مو ریزش کرده جیغ

 نکردی؟ غالف هنوز تو اومدم کنار باهاش من: گفت و خندید کامی

 تالفی تو میاد خوشم ده می جوابمو حرص با که این از باشم داشته خاصی منظورم که این نه-

 غزم اون کجای از رو ها نقشه و ها راه این کنم می فکر گاه گه کنه می کارایی یه مونه نمی وا کردن

  میاره در نخودیش

 نیست؟ بینتون سری و سر ببینم -کامی

 خترد یه اونم باالخره کنم پر براش برادرشو جای گفتم تونبودی که موقعی تو کامی جون به نه-

 زا ،جدا تره راحت من با رابطش ولی هست رضا عمو البته داره محکم پشتیبان یه به نیاز جوونه

 هست هم خوبی دار راز مهربونیه، و خوب دختر دارم دوستش خودم خواهر مثل جدالمون و جنگ

 دیگه؟ مبارکه پس: گفت خاصی لحن با کامی

 دقص من دونه می خودشم ناتنیش نوع از اونم است ساده دخترعموی یه وفقط فقط یدا بابا نه-

  ندارم ازدواج

 تتدس اخالقشم داشتی برخاست و نشست باهاش سالم چند ؟ خوبیه دختر گی نمی مگه -کامی

 داده یادش رو همسرداری و وفاداری خوب مامان نظرم به اومده

 بمونم مجرد دم می ترجیه من بگیرش خودت خوبه اگه-

 تاکی؟: گفت و برگشت سمتم به کامل کامی

 ، کردم عادت زندگی جور این به من ، تونم نمی بخوام خودمم االن دیگه گذشته سختش روزای-

 کردم عادت ، کنم زندگی تنها کردم عادت ، بخورم پولشو ماه چند کنم معامله یه کردم عادت

 از هیچی االن که قدر اون بگیرم ندید احساساتمو که کردم عادت بزارم، مرهم زخمام رو خودم

 ندارم کششی و احساس دختری هیچ به دیگه نمونده برام احساسم و شور پر دوران

 سالته؟ چند تو مگه چرا؟ اخه-کامی

 کنم حفظ تنهاییم با جوونیمو که اینه ترجیحم گفتم شدم پیر نگفتم منکه-
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 گی می پرت و چرت کم کم داری شده چیزیت یه امروز تو -کامی

 بریم؟ کجا بگو شما تسلیم اقا خب خیلی-

 همیشگیمون پاتوق بریم -کامی

 دخترونه؟ های مدرسه دم بریم یعنی-

 نخیر -کامی

 شما؟ کوچه سر بریم-

 باشه؟ دوممون بار این که ولگردی رفتیم کی ما اخه:وگفت کرد پوفی حرص با کامی

 غریبی اشمب کرده سازی شبیه خواستم کرده تغییر سالیقت فرنگ رفتی شاید گفتم دونم می چه-

 وطن تو نکنی

 نیست بدم ولی رسه نمی شما پارک پای به ؟ پارک بریم: گفتم که کرد نثارم ای غره چشم

 هیچی از بهتر کاچی بازم بریم – کامی

 تر شیرین یکی از یکی هایی کاچی چه اونم-

 افتاده راه لوچت و لب از اب جوری این میاد بدت دخترا از خوبه -کامی

 بزنی چراغ براشون کافیه زیاده، مصرفم بار یه دخترای ضمن در میگم تو برای من: گفتم خندیدمو

 ماشینت تو بکشن صف تا

 نیست جورام این دیگه -کامی

 اخوی چنده بازار قیمت دونم می زدم کله و سر باهاشون من اگه نکن باور تو خب-

 این چرا تو اراس شه، نمی باورم که من: گفت بود ناباوری و  بهت از پر توش که بالحنی کامی

 متشناس نمی دیگه کنم می فکر اراس کنی؟ می اشغاال این صرف پوالتو تو یعنی شدی؟ جوری

 خبره؟ چه مجردیت خونه اون توی

  انجلس لوس نه تهرانیم تو ما... ایرانه جا این.... کامی اقا شه می بلند گرم جای از نفست-
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 بیرون به چشم کنه مرور خاطراتشو دوباره و دوباره تا دادم فرصت مغزم به کردمو مکث کمی

 به نیک کمک واقعا کسی به خوای می اگه گفتن می بهمون بودیم بچه وقتی یادمه:گفتم دوختمو

 این جامعه این شدم بزرگ وقتی بده یادش رو ماهیگیری بدی بهش ماهی یه روزی اینکه جای

 یه شاید تا کنم پهن زار لجن تو تورمو دریا جای به دادن یاد دادن، یاد ماهیگیری من به مردم

 یرماهیگ باشم خوبی شوهر اینکه جای به که دادن یاد من به گیرکنه، تورم به رو و بر خوش ماهی

 قورباغه بچه یه گاهی کنی می شکار دریایی عروس گاهی نداره فرقی ماهیشم باشم، خوبی

 کنی؟ می پهن تور دیگران ناموس برای تو یعنی:گفت و کرد بهم نگاهی عصبی کامی

 تسف خونوادتو اگه زیاده ماهیگیر شهر تواین ولی نه من برمیاد؟ من از کارا این کنی می فکر-

 ،این دیگه عده یه دریایی عروس شدن مادرت حتی خودت،دخترت زن بینی می وقت یه نچسبی

 و اب خوش هم کوهه پایین هرز علف بخواد دلت تا ولی قله نوک بری باید خوای می زن گن می جا

 سر هرز علفای همین با فعال دی می ترجیه یا باال ری می باشی تو ، تر دست دم هم ترن رنگ

 رسید دستت به و شد نسیم و باد همسفر روزی هم نشین قله گل اون شاید تا کنی

 بره می باد و اورده باد چون کوه باال رم می من -کامی

 بر ودب صدا و سر پر و شلوغ حسابی ، پارک تو رفتیم شدیمو پیاده دو هر داشتمو نگه پارک کنار

 فرصتی من بازیگوش ذهن دوباره و بود شده غرق خودش دنیای تو کدوم هر که کامی منو خالف

 گل اوردن دست به برای کامی مثل شاید هم من که هایی سال دور سالیانی به برگرده تا کرد پیدا

 مشون رو دستی بجنگم دنیا با بودم حاضر سهله که کوه دادم می ای سختی هر به تن زندگیم

 راستی بود زده لک جا این برای دلم:گفت و کرد اطراف به نگاهی کامی اومدم خودم به که نشست

 خبر؟ چه عمواینا از

 خبرم بی تو مثل منم-

 نمیزنی؟ سر بهشون اصال یعنی -کامی

 اونا:تمگف انداختمو باال ای شونه خیالی بی با گشتم می نشستن برای جایی دنبال که طور همون

 خوان می جوری این
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 تو هک حالی در بشم خیره چشماش تو و بردارم گشتن از دست کرد مجبورم و ایستاد روبروم کامی

 هم اب مشکلی رفتم می که من گذشته؟ چی شما بین اخه: گفت گشت می دلم حرفای دنبال نگاهم

 نداشتین

 و نشست کامم به گذشتم اوری یاد از  که  ای تلخی مثل درست بود ناخواسته زدم که پوزخندی

 کردم یم سعی که بالحنی دادمو بیرون نفسمو انداختمو اطراف به نگاهی کرد نفوذ قلبم تا تلخیش

 االن اندازه به نه ولی نداشتیم چرا:گفتم باشه تفاوت بی و خونسرد

 اراس مادرتن پدر اونا: گفت و دوخت تفاوتم بی چشمای تو نگاهشو مصرانه کامی

 به ذرهبگ خوش بهمون گذاشتی اگه دادیا گیر روند یه صبح از هم تو: گفتم زدمو شونش به دستی

 قورباغه بچه یا گیری می دریایی عروس ببینم بچرخون نگاه یه من به زدن زل جای

 شما؟ خونه بریم امشب: گفت و کشید موهاش به دستی کالفه

 برسون منم سالم نمیام من برو تو: گفتم شدمو رد کنارش از

 بدی؟ ادامه خوای می کی تا اخه: گفت و گرفت دستمو مچ افتاد راه دنبالم

 دای پخت دست شما خونه بیام خوام می من امشب اصال دیگه نده گیر: گفتم کردمو ازاد دستمو

 برو داشتی دوست جا هر هم تو بخورم جونو

 بیرون؟ زدی خونتون از وقته چند -کامی

 شه می سالی چند-

 ساله چند تو یعنی: نه یا داشت شدن گشاد برای جا اینم از بیشتر کامی چشمای دونم نمی

 ندیدیشون؟

: گفتم چرخوندم می چشم جمعیت تو هدف بی و  بودم شده خیره اطراف به دوباره که طور همون

 استبرخ و نشست ها غریبه با دن می ترجیه بیشتر اونا البته دیدمشون چندبار مهمونیا تو خب

 رمیب رو ازم بینن می منو نبودم اینا پسر اصال من کنم می احساس گاه گه شه نمی باورت کنن

 ؟ چیه ای ان دی ازمایش یه مورد در نظرت کامی ، مادری پدر ناب محبت گن می این به گردونن

 خوبم ردخت یه بتونم جدید اقوام تو شاید تازه بخوان خاطرمو بیشتر واقعیم مادر پدر شاید گم می

 کنم جور تو برای
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 گن؟ می جک دارن که ادمایی شبیه من قیافه شوخیه؟ وقت االن -کامی

 اریک هر ولی نیست معلوم شوخیت و جدی اراس که واقعا:گفت که کردم نگاه صورتش تو دقت با

 رفت می در هم برای جونتون نداشتین مشکلی باهم شماها شه نمی باورم کنم می

 چیه؟ نظرت خوبیه جای درخت اون زیر جا اون:گفتم دادمو سر بلندی خنده

 هخوش دلت هم تو:گفتم که کردیم کج سمت اون به رو راهمون هردو که کرد اعالم موافقتشو باسر

 نزنن بهشون عقیمی انگ نکرده خدایی وقت یه ببندن مردمو دهن که اوردن دنیا به بچه اونا ها

 ونبراش سگشون اندازه به من ؟ باشه داشته تونه می اهمیتی چه براشون من نبود و بود وگرنه

 بود سازی ظاهر فقط محبتاشون چون دونستم می اینو بچگی از من ندارم ارزش

 در هک روزایی همه دوباره نشستمو بود پوشونده رو رو پیاده از نیمی سایش که تنومندی درخت زیر

 ونج خاطراتم به و بستم چشمامو کردم مرور بودم کرده زندگی بزرگ شفیعی قصر تو کنارشون

 سرم رو نشد نوازش وقت هیچ که دستایی شدن دور ازم زیادی انگار که صداهایی دادم ای دوباره

 نشستن پیشونیم رو مادرانه وقت هیچ که ای بوسه نکرد منتقل بهم رو محبتی وقت هیچ که نگاهی

 خواستن؟؟؟ نمی منو واقعا یعنی نکرد حمایتم پدرانه وقت هیچ که دستی و

 که محبتایی ظاهر حفظ همش ریا همش: شه اروم سنگینم سینه تا دادم بیرون درد پر اهمو بار این

 تا بیاد مهمون خونمون روز هر داشتم ارزو یادمه شد می مهمونی ساعت سه دو همون به محدود

 زدمن حرفی حاال تا بینی می اگه ظاهری چند هر بکشن محبت دست منم سر به تا شم دیده منم

 نوم مادرتن و پدر گن می دیگران که اینایی اره که بقبولونم خودم به الاقل داشتم دوست چون

 از گهدی چیزای خیلی مثل غرورمو خواستم نمی.....بودن اومدنم دنیا به منتظر عشق با دارن دوست

 خونوادم از منه ارثیه تنها سازی ظاهر این بدم دست

 جارو؟ اون کامی: گفتم کردمو اطراف به نگاهی

 نشدی؟ ادم هنوز تو: گفت ظاهری هرچند ای خنده با و کرد پارک گوشه به نگاهی کامی

 بیاریم؟ در عزا از دلی یه بریم میای-

   قیمه نزن می نیستن ای مدرسه های بچه دختر دیگه اینا اراس خیال بی: گفت گرفتو دستمو کامی

 کنن می مون قیمه

 میام من االن باش جا همین تو اصال.... دادی دست از جراتتو و دل خارج رفتی هم تو بابا ای-
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 ادمه پر جا این اراس نکن درست شر:گفت و گرفت بازومو که شدم خیز نیم

 ؟ ببینیم و درخت و دار چهارتا که جا؟ این اومدیم چی برای پس-

 جواب گوشیم صفحه به کردن نگاه بدون معمول طبق که خورد زنگ گوشیم بزنه حرفی اومد تا

 دادم

 بفرمایید بله-

 اراس سالم-

 امرتون؟ سالم-

 زنی؟ می حرف جوری این چرا-

 ندارم انتن جا این ندارم صداتونو االن من-

 هستن ها بچه همه امیرینا خونه بیای تونی می امشب-

 باشه؟ دومم بار که اومدم جاها جور این کی من ضمن در دعوتم جایی نه-

 بودیم؟ اینا مونا خونه رفته یادت پیش هفته همین:گفت و خندید

 نیست شما دقیق دهی امار به نیازی خب خیلی-

 نه؟ یا میای-

 نه عزیزم نه-

 خداحافظ پس:گفت دلخوری با

 خداحافظ-

 بود؟ کی: گفت و شد خیره بهم پرسشگرش نگاه با کامی

 بود دوستام از شناسیش نمی تو-

 رضا عمو خونه برگشتیم و کردیم زنده رو گذشته خاطرات و زدیم قدم پارک تو ساعتی نیم

 پیدایین؟ کم اقا کجایی...جون رضا عمو به به-
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 پسرم بشین بیا: گفت و خندید عمو

 کردی؟ عشرو تمریناتو: گفتم که کرد تعارف و اورد چایی برامون یدا که نشستیم کنارش کامی منو

 می وقت یه دختر؟ کنی می کار چی: گفت عمو که کرد کج سمتم به رو سینی کمی ، زدم چشمکی

 روش ریزی

 کنم می تمرین دارم اخه: گفت رضا عمو به رو کرد نازک برام چشمی پشت یدا

 نوزه تو:گفتم بشنوه خودش فقط که طوری اروم داشتم می بر سینی تو شکالت از که طور همون

 دلخوری؟ ازم

 کرده پر برادرشو جای که عموش پسر دست از ادم مگه نه: گفت ارومی همون به و زد لبخندی

 شه می ناراحت

  نشست عمو زن کنار گفتو اینو

 کاسبی؟ و کار از خبر چه: گفت و کرد مزه مزه رو چایییش کمی رضا عمو

 شوچایی داشت خیالی بی با که عمو به تعجب با گزیدمو لبمو داغیش از که خوردم چاییم از کمی

 یارو دادم انجام سفارشتونو دیروز جان عمو گذره می:گفتم کردمو نگاه کشید می سر داغ  داغ

 کردیم توافق بودین گفته که قیمتی همون سر ولی زد چونه خیلی

 شی مشغول کارخونه تو نمیای تو چرا دونم نمی من-عمو

 ترم راحت جوری این ولی دونم نمی خودمم-

 کرد می دلتنگیتو خیلی زدم می حرف تلفنی مادرت با داشتم امروز – عمو زن

 که تنشس لبم رو پوزخندی ؟؟؟ مادرم بود؟؟ دلتنگم واقعا شد حبس سینم تو نفس ای لحظه برای

 بی اب کردم حس خودم رو که رو ها نگاه ،سنگینی بپوشونمش مصلحتی ای سرفه با کردم سعی

 به رشه شو با باز یا کرد می منو دلتنگی: گفتم انداختمو عمو زن منتظر چشمان به نگاهی خیالی

 گرده می بال سپر یه دنبال خورده بر مشکل

  کن صحبت درست مادرت پدر مورد در اراس: گفت و کرد صدام تشر با عمو
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 وننالش و اه و اشک رفیقاشونه خودشونو برای خوشیشون دونید می بهتر که شما رضا عمو اخه-

 بیچاره من مال

  زنه نمی بدی حرف که اراس بابا: گفت یدا که کرد نگام چپ چپ عمو

 و در این قربون من الهی: گفتم که نموند نصیب بی عمو های غره چشم از هم یدا حرف، بااین 

 ریزه می بیرون شما دهن از که بشم گوهر

 تیر اب رو دیگه هم سایه صبح طرفداریاتو نه معلومه دعواتون نه دوتا شما: گفت عمو که خندید یدا

 درمیاین جلومون بزنیم حساب حرف کلوم چهار یکیتون پشت بخوایم اگه وقت اون زنین می

 بود ها زن حقوق مدافع جوری همین بچگیش از اراس– کامی

 شد اب دلت تو قند اومد خوشت شد؟ چی:گفت یدا که گرفت خندم حرفش از

 ور نشست اخمی ناخواسته که کردم شمارش به نگاهی خورد زنگ موبایلم بدم جوابشو اومدم تا

 بود؟ کی: گفت و کرد نگاهم موشکافانه کامی ، کردم ریجکتش و  پیشونیم

 نشناس وقت مزاحم یه-

 شدو دبلن نزد حرفی دیگه دادم، تکون تایید نشونه به سرمو فقط که کرد بهم داری معنا نگاه یدا

 بچینم و شام میز رم می من: گفت

 ماش کمکش رم می منم: گفتم کردمو دست دست کمی دنبالش  به هم من نگاه  رفت و گفت اینو

 شکنه می جونمو عمو زن جهاز نصف زنه می االن شناسی می دخترتو که

 رم می من بشین تو نه: گفت شدو خیز نیم خنده با کامی

 دارم کار باهات بشین تو  تره ای حرفه کار این تو اراس: گفت و گرفت دستشو عمو

 غولمش همیشگیش وسواس با ،یدا اشپزخونه رفتم  عمو زن لبخند و کامی پرسشگر نگاه زیر 

 یک تا اراس:گفت ذاشت می میز سر رو لیوانا که طور همون شد حضورم متوجه که بود میز چیدن

 ندی؟ جوابشو خوای می

 کردی؟ درست ساالد ببینم-

 اراس نگرانتم من کنی؟ نمی روشن خودتو تکلیف چرا: گفت و دوخت چشمام به نگاهشو یدا
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 کنم می حلش خودم خانوادگیه مشکل یه این: گفتم رفتمو میز سمت به

 هک این کنم نمی دخالت خانوادگیتون مسایل تو و شم می  خفه چشم: گفت دلخوری لحن با یدا

 نداره زدن طعنه دیگه

 که نیدو می خودتم منی محرم تنها تو یدا:گفتم کنارشو رفتم که نشست صندلی رو ناراحتی با

 وت کنه می تر سخت برام کارو تو ناراحتیه برنجی، ازم خواد نمی دلم ،خواهری دارم دوستت چقدر

 ازم کوچیکو خوشیه دل این خوشه لبخندا همین به من دل  بمونم زنده من تا بخندی همیشه باید

 نگیر

 بدزده ازم نگاهشو تا کرد می بازی میزی رو لبه با و بود انداخته پایین مصرانه که سرشو دست با

 خانمی باشه: گفتم برگردوندمو

 تو همش شدی عوض وقته چند االن تو اراس نگرانتم من:گفت و داد تکون سری و زد لبخندی

 ازرو باری من بارم یه بزار کنم کمکت بزار بزن حرف باهام خب ؟ محرمتم گی نمی مگه خودتی

  خواهرا همه مثل بردارم هات شونه

 المم؟س بفهمید تا برم باال کولتون و سر از باید حتما: گفتم و بینیش نوک به زدم انگشت با

 وگرنه سالمی کنی می شیطنت و خندی می وقتی تا تو اره: گفت و داد تکون سری صبری بی با یدا

 ده می ازارت داره چیزی یه معلومه

 جدا؟؟: گفتم و جلوتر بردم سرمو صندلیشو پشت گذاشتم دستمو اروم

 باورکن -یدا

 ندتز: گفت و زد چنگ میز لبه به و کشید جیغ ترس از که کردم خمش کمی کشیدمو رو صندلی

 اراس زارم نمی

 ؟ دراوردی دخترمو صدای باز تو:گفت عمو که سالن تو رفتم در

 سرش به زده دخترت باز.... عمو..  عمو: گفتم گرفتم می سنگر کامی مبل پشت که طور همون

  امونی می اراس بی وقت اون کشی می رو ما زنی می دختر اااا:گفتم که بیرون اومد چاقو یه با یدا

 نیست بمیریا تو اون از بمیری تو این: گفت و فشرد هم رو دندوناشو حرص با یدا
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      کنه می شوخی ادم باچاقوهم مگه دختراونوبزارکناراخه:گفت و رفت بهش ای غره چشم عمو زن

   وخشن گستاخ دختره کن گوش حرف ذره یه افرین:گفتم زدمو دراری حرص چشمک

 ونمهج با کردن بازی  مساوی دختر این کردن عصبانی واقعا. گرفت وسطمونو کامی که اومدسمتم

 نموندمو زیاد ازشام بعد بود گرفته خندش خودشم که  گذاشتیم سریدا سربه انقدر شب اون

 ، الچندس این مثل درست شدم مواجه تاریکی و سردی از باموجی خونه به ورود با ،  خونه برگشتم

 راه توتاریکی نکردم روشن رو چراغا  همیشه مثل ، گذشت سکوت و تنهایی در که هایی سال

 وچشماموبستم  درازکشیدم روتخت لباسهام تعویض بدون و گرفتم پیش در  اتاقمو

 اتاقم حریر پرده میان از لجوجانه که مهتابی نور به و گردم برمی اتاقم پنجره سمت به کالفگی با

   خاطراتی وارد منو ناخواسته امروزکامی  بره نمی چراخوابم دونم نمی شدم خیره بود کرده باز راه

 من مرد اراس اون ،دیگه فکرکنم خوادبهشون نمی دلم متنفرم، وجودازشون تمام با که کرد

 با که روزهایی کرد فراموش رو روزها اون شه می واقعا ،یعنی کردم فراموششون که مدتهاست

 برای رو شمتال وتمام بشکنه مقاومتمو تمام بکشونه، نابودی مرز تا منو تونه می تلنگر کوچکترین

 معنایی چه من حال این پس شده فراموش ،اگه بده باد به رو تفاوت بی و خونسرد ظاهری حفظ

 یشدن فراموش روزا اون ؟نه ریختم بهم قدر این چرا گفت؟ چی کامی مگه باشه؟ داشته تونه می

 و شم یم بلند ازجام کالفگی با ، شدم متنفر ازشون وجود تمام با اما نکردم فراموششون نیستن

 ...... بشورم تنم و ذهن از رو تلخ خاطرات این همه دوباره و دوباره تا رم می حموم سمت به

 بیرون خاطرات خودموازمنجالب بهتره پس روشن و نو صبحی یه راست، دوباه شروع یه فردا

 !! بکشم

 الاص برد خوابم و شد گرم چشمام کی نفهمیدم اصال شدم بیدار خواب از خستگی با زود صبح

 وشد ، بودم برگشته نفسگیر و حسابی دعوای یه از انگار بود شده کوفته تنم  یانه خوابیدم

 دیدم که دربزنم ،اومدم رضا عمو خونه رفتم راست ویه بیرون زدم ازخونه  فتمو گر مختصری

 دیدم که باال رفتم صدا بی و اروم و کردمو اطراف به نگاهی ، بودن خواب توهمه رفتم ،اروم دربازه

 روما اروم  که نشست لبم رو امیزی شیطنت ،لبخند خوابیده عموتنها و بازه عمواینا خواب دراتاق

 تیبرگش: گفت بود بسته چشماش طورکه همون خوابیدم کناروکنارش زدم پتورو زدمو دور رو تخت

  پری
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 ونتقرب اره:گفتم کردمو کشیدموصدامونازک سمتش به خودمو کمی دادمو قورت خندمو سختی به

 اقا برم که دارم کجارو برگشتم برم

 ؟ شده اینجوری چراصدات: زدوگفت لبخندی  

 خوام می خوابن ها بچه اخه:گفتم کردمو نوازش رو پشتش کم موهای انگشتام نوک با اروم 

 بیدارنشن

 کنیا شیطنت قرارنشد دیگه: گفتم که نزدیکتر واومد کشید عمیقی نفس

 نازوخوشگلی پری همون برام هنوزم تو: کردوگفت بغلم ناغافل

 سن دیگه ازما چیه حرفا این اقا بیرون ره می صدامون وقت یه اوا:گفتم دادمو خودم به تکونی 

 گذشته وسالی

 خانوم جوونیمونه اول تازه: گفت و کرد تر تنگ رو اغوشش کمی عمورضا

 دادی نمی رونشون کردی صدبارنازنمی تا قبلنا شدی مهربون: وگفت خندید که بوسیدمش

 اخه:مگفت داشت خنده از هایی مایه ته که صدایی با نشه بلند خندم صدای تا کردم حبس نفسمو

 شدی معصوم خیلی دفعه یه بستی چشاتو که االن

 کمی  اومد بند زبونم که برگشتم عقب به کمی اروم  کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی

 ایستاده سرمون باال عموم زن دیدم که کشیدم عقب

    چیزه  ام-

   جون پری پرید ازسرم خواب دیگه بگیر اروم خوری می وول چقدر– عمورضا

  هیس: گفت گذاشتو لباش رو دستشو  عمو زن بزنم حرفی تاامدم

 کیه؟ پری: عموکردوگفت روبه بعد

 نوکرتونیم دربست ما خب خیلی.......نکن خودتولوس دیگه -عمورضا

  رضا اقا منیرم من:گفت و زد بازوش به حرص با عمو زن

 من نازگل دیگه نکن شوخی -عمو
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 که وپریدعقب کشید دادی و شد شوکه ای لحظه من چشماشوبازکرد،بادیدن اروم وگفتو این

 ما صدای و سر از بود معلوم که  وکامی یدا موقع ،توهمین زمین وخورد داد تعادلشوازدست

 تو اومدن الود خواب بیدارشدن

 خبره؟ چه اینجا بابا ای:گفت و داد تکیه در به ژولیده موهای و خمار چشمای با کامی

 تواونجا: گفت و کرد مادرش و من به نگاهی تعجب با پرید سرش از ،خواب روتخت من دیدن با

 ؟ کنی چکارمی

 مین خاصی کار من:گفتم و زدم تکیه تخت تاج به باالکشیدمو خودمو کمی و شدم جابجا جام تو

 سرش به زده جون پری هوس بابات کردم

 کیه؟ پری:  وگفت رفت بهم غلیظی غره چشم شدو عموبلند

 رفتین می صدقش قربون داشتین شما دونم نمی:گفت و کرد براندازش موشکافانه عمو زن

 کنه؟ اینجاچکارمی پسره اصالاین -عمو

 مین دهنت از پری پری پیش تادودقیقه پرید؟ ازسرت من عشق زنتودیدی چی؟تا یعنی پسره-

  افتاد

 غریبه شدم برات شده چی حاال

 خبره چه  وسط این بود مونده وواج هاج که هم بودکامی داده درتکیه به یداازخنده

  اراس:کرد صدام تشر با عمو

  نازگل نه اراس-

 کردی؟ درست سرا حرم من دورازچشم پری، نازگل، روشن چشمم-عمو زن

 اراس؟ نه مگه منیر گفتم من:گفت من من با و کرد عمو زن و من به نگاهی استیصال با عمو

  پری گفت عمو زن نه-

 داری؟ چکار بچه این با: گفت عمو زن که برداشت عموبالشو

 عموجونم زن گه می راست-
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 پدرسوخته؟ کنی کارمی جاچی تواین:کردوگفت نگام چپ چپ عمو زن

 ازخونمون دارم تازه االن من وگرنه کنی فکرمی جام؟نچ این من......نیستم جا این االن که من-

  افتم می  راه

 ندازی؟ می منودست: دراومد آخم که گرفت بازوم از محکمی عمونیشگون زن

 اومدن هم بقیه کم کم که توسالن دررفتم سریع

 شد؟ راحت خیالت برامون کردی شردرست صبحی اول:گفت و کرد نگام چپ عموچپ

 نای عمو زن نه:گفتم مالیدم می دستم با و کرد می ذق ذق بازوم رو که نیشگون جای حالیکه در

 نیست جوری

 کرد می پری پری شنیدم جوری؟خودم چی-عمو زن

 منیر گفت می عمورضا بابا نه-

 شنوه؟ می عوضی گوشام من گی می یعنی-عمو زن

 کرد می مچاله داشت شما عشق به منو رضا عمو ولی بالنسبت-

 پدرسوخته اره منم با دیگه: عموگفت که ورفت وخندید شد سرخ عمو زن

 حاال؟ هست کی نازگلتون پری خودمونیم.......خیرگذشت به حاالکه-

 .........ااهلل اال الاله-رضا عمو

 شدی؟ خیز سحر شده چی: گفت عمو خوردیم که رو صبحونه

 چالوس روببرم ها بچه اومدم-

 جون اخ -یدا

  برو توباکامی بیاد تونه نمی یدا داریم مامهمون امروز ولی – عمو زن

 برم باهاشون خوام می من منیر مامان ا -یدا

 یداخانم من نه خاطرتومیان به دارن اونا-عمو زن
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 ؟ چیه جریان-

 عمورضابیاد ازدوستای یکی قراره-کامی

 که؟ نیست ظفری اقای که تون مهمون ببینم-

 چراهمونان-عمو

 داره؟ پسر دوتا که همون: گفتم کردمو یدا کرده بغ صورت به نگاهی

 همونه اره -عمو زن

 یوشاست؟ و یاشا پسراش اسم همونکه-

 دیگه اره– یدا

 شناسیشون؟ می مگه تو -کامی

 نه-

  من دوستای نه هستن بابا دوستای اونا چالوس رم می منکه – یدا

 خوره می بر بهشون جان یدا شه نمی -عمو زن

 نشدن؟ بردار دست اینا یعنی-

 که بینی می نه: گفت جوید می لبشو حرص از که حالی در یدا

 نشد؟ ادب سری اون بابا ای-

 کین ناای چیه؟ جریان بگید منم به شه می سری؟ کدوم: گفت و کرد بهم نگاهی کالفه و گیج کامی

 خونه؟ بمونه حتما یدا باید چرا ؟

 نگو که گرفتیم اینا از حالی یه یدا منو نبودی تو-

 روبردین ما ابروی حسابیم بله: عموگفت که خندید یدا

 کارکردن؟ چی مگه-کامی
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 ای کینه ادم ظفری اقای اوردیم شانس. شد ابروریزی:گفت و داد تکان تاسف به سری عمو زن

  نیست

 اوردن؟ سرشون بالیی چه مگه– کامی

 پرازا طلس یه بوم ازباالپشت منواراس تو بیان خواستن اینا همینکه: گفت خندید می درحالیکه یدا

  ب

 سرشون رو کردیم خالی مخلفات کلی ولجنوخالصه وگل 

 ویاتمحت توهمه رفت ماپسره ازشانس ولی: گفتم و نشست لبم رو لبخندی صحنه اون یاداوری از

 توسرمادرش ریخت سطل

 فیسش حسابی:گفت و زد کامی به چشمکی خنده با و کوبید بهم دستاشو هیجان یدابا

 کوچه تو رفتیم جا ازاون همسایه خونه رفتیم بوم پشت ازباال خیته اوضاع دیدیم ماکه.......خوابید

  نبودیم ماخونه مثال توکه اومدیم حیاط وازدرورودی

 هک یداروهم: گفت و کرد ای سرفه تک گیره می خندشو جلوی داره زور به بود معلوم که عموهم زن

 هی تونیومد خداازخجالتش بنده که قدرخندید اون زیرخنده زد رودید ظفری خانم تا شناسی می

 خونشون برگشتن راست

  درازایکبیریش پسردماغ بااون بشه چی بیادکه خواد حاالپروپرومی-یدا

  کارداری؟ چی پسراش توبه-کامی

  ابجیته دنبال یاشا شاهکارچشم-

 خواستگاری؟ میان دارن چی؟یعنی:وگفت افتاد سرفه به دفعه یه کامی

 بارشون سومیش شه می بار این با دیگه اره: وگفتم پشتش زدم

 مونه می یداامروزتوخونه درهرحال-عمو زن

 وقت یه برای باشه چالوس مونیم می منوکامیم باشه: گفتم کردکه نگام ای ملتمسانه نگاه یدابا

 دیگه

 راحته خیالم من باشه اراس جون اخ-یدا
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 لیک کاراش دنبال ره می اراس نداره، امکان بیندازین؟نه راه ابروریزی قبل سری مثل باز که-عمو

 پسرم؟ نه مگه داره افتاده عقب کار

 باشم نداشته کارش به بارکاری این دم می قول عمورضا-

 دی؟ می قول که چندمه بار این-عمو زن

 رفته در ازدستم حسابش دونم نمی-

 بیرون رم می یامنم مونه می یااراس-یدا

 کنید خطا پا از دست اگه جفتتون حال به وای دخترلجبازولی خب خیلی-عمو زن

 میان؟ کی اینا فقط چشم-

 . بعدازظهرمیان-عمو

 ای برنامه که راحته هم شما خیال جوری این بیرون بریم و ناهار ویدا کامی منو باشین موافق اگه-

 نیست توکار

 گردین؟ برمی کی-عمو

 کنید امر شما هروقت-

 میان پنج ساعت مهمونا باشید چهارخونه ساعت راس-عمو زن

 کنید کمکم خونه توکارای باید ازرفتن قبل ولی:عموگفت زن که بلندشدم

 منیر مامان چشم به اونم:گفت و بوسید محکم رو عمو یدازن

 بیرون زدیم خونه از ظهربودکه سر درست کشید طول یازده ساعت تا خونه کارای

 بریم؟ کجا خب-

 تو خونه بریم -یدا

 بریم؟ که داره چی مگه نه:گفتم کردمو مشتاقش چشمان به نگاهی ماشین اینه از 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

29 

 

 خونه و بیام خواد می دلم چقدر دونی می:گفت ای ملتمسانه لحن با بود خوابیده بادش کمی که یدا

  ببینم رو کنه می تعریف معماریش از انقدر بابا که ای

 دیگه خونه یه بریم دربیام خونه ازیه اینکه نه بیرون ناهارروبریم گفتم-

 کنیم می تنظیم امروز برنامه جا همون دیگه بریم-یدا

 ای؟ برنامه چه-کامی

 فسق هردومونواز عمو بارزن این کنی می رفتار خوب خانم یه نخیرامروزمثل:گفتم که یداخندید

  کنه می اویزون

 تو خونه ببریم بگیریم ناهار ازبیرون خواید می خب-کامی

 همین رستوران یه ریم چکار؟می بیاید خواید می مونه می شام بازار مثل ریختس بهم جا اون-

 غذاهاش هم خوبه جاش هم هاست نزدیکی

  جا اون میام من نبرباالخره باشه-یدا

 ، دادیم غذا وسفارش رستوان داخل رفتیم زدوخندید،باهم چشمکی که کردم بهش نگاهی ازاینه

 مخلفاتش و سفارشی غذاهای از شد پر میز که نکشید طول زیاد

 اراس کنیم کار امروزچی حاال-یدا

 شه تموم مهمونی تا شینیم می ومامانی خوب بچه تا دو مثل هیچی- 

 نمیام بیرون اتاق از من پس-یدا

 ببینن تورو خوان می ،خیرسرشون که نمیان خاطردرودیوارخونمون به اونا-کامی

 نمیاد خوشم پسره ازاین اصال من-یدا

 شه می چی ببینیم بخور حاالغذاتو-

 کنیم؟ وصل بهش برق سری اون مثل خوای می:غذاشوخوردوگفت از یداکمی

 کردین؟ وصل برق بهش شما:گفت تعجب با کامی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

31 

 

 پرید می جاش از که بهش میزدیم گاهی که بودیم اورده گیر لخت سیم یه نه که شهری برق-

 خانم یدا شده قدیمی راها این درضمن.......شنید حرف چقدرازباباش خدا بنده

 زمین؟ بخوره نشست که همین کنیم  شل صندلیشو پایه خوای می خب -یدا

 هبگون راحت خوایش نمی اگه:گفت و خورد نوشیدنیش از کمی بود شده کبود خنده از که کامی

 بدین کشتن وبه بدبخت نیست الزم دیگه

 کنیم نمی کارارو از کدام امروزهیچ-

 چی؟ پس:گفت و دوخت من به نگاهشو مشتاقانه یدا

  زنم می حرف باهاش من:گفتم انداختمو باال ای شونه خیالی بی با

 بندازی؟ دستش خوای می-یدا

 بندازم توروبهش خوام می نه-

   که واقعا:زد غر لب زیر و برگردوند روشو حرص با یدا

 ساعت:گفت یدا که شدیم سوارماشین کردموهمه میزوحساب پول خوردیم ناهارمون بعدازاینکه

 کنیم؟ کار چی چهار تا یکه تازه

 خوب دیشب بخوابم خوام می ذره من،یه خونه ریم می کامیم منو خونه رسونیم می تورو االن-

  نخوابیدم

 کار؟ چی بری می رو کامی بخوابی خوای می که تو – یدا

 بره نمی خوابم کامی بدون اخه: گفتم زدمو کامی به چشمکی

 میام منم خب:گفت یدا که داد تکون سری و خندید کامی

 شه نمی که دونی می خودتم نه-

 االح جا اون ببری منو وقت هیچ نیستی حاضر تو که دونم اینومی ؟فقط دونم می رو چی من-یدا

 دونه؟ می خدا چرا
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 گیزند پسرمجرد یه توش که ای خونه به تو رفتن اصال....... نکن اصرار نداره دوست شاید-کامی

 نداره خوبی نمایه هم ها همسایه تو کنه می

 عموشم دختر ناسالمتی نیستم غریبه که من-یدا

 رسونیم می رو خودمون چهار تا: گفتم کردمو پارک درخونشون جلوی

 شم نمی پیاده من:گفت و برگردوند روشو سینه به دست یدا

 نیومده راحت خواب یه من به انگار تومیادخونه، با کامیم خب خیلی-

 من: کردوگفت یدا منو به نگاهی و زد بازوم به مشت با کامی که برگردوند روشو دلخوری با یدا

 .......نکنیا دیر عصری........تو رفتم

 رسونم می وقت سر خودمو نه-

 دارم کار کلی برم خوام می خانم یدا: گفتم که تو رفت و داد تکون دستی شدو پیاده کامی

 بری؟ نمی منو که هست چی خونه اون تو مگه: گفت و ورچید لب دلخوری با یدا

 مروزا رو تو نیست حالیت چرا بابا زاره نمی پا دختری هیچ خونه اون تو: گفتم برگشتمو عقب به

 فهمی؟ می برم جا اون از باید فردا ببرم

 دونم می خودم برادر رو تو چون دارم اعتماد بهت چون گم می تو به ندارم دارمو هرچی من -یدا

 که گذره می دلت تو چی گی نمی کنی می مخفی من از دردتو تو ولی کامی از تر نزدیک حتی

  صداست بی و خاموش انقدر دردمنده انقدر نگاهت

 همین خوابیه بی درد دردم: گفتم زدمو جونی کم لبخند

 وتسک به محکوم چشمای این طلسم من روز یه باالخره: گفت و کرد چشمام به عمیقی نگاه یدا

 شکنم می رو

 بهتر بهونه یه دنبال پس کنن بیرونت تونن نمی پس توئه مال اپارتمان اون: گفت و کرد باز و در

 نمیام کوتاه بچگانه های بهانه این با من بگرد

 هب توانم تمام انگار شدم ولو مبال رو و خونه رفتم راست یه افتادم، راه که تو رفت و گفت اینو

 روزا نای که کهنه زخمی به تازه نیشتر یه...... بود کرده پر مغزمو تمام یدا حرفای بود رفته تحلیل
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 زا تنفر....  تنفر...  کینه..  نفرت از پر... کنه می پر ذهنمو و فکر همه و کنه می باز سر زود چقدر

 دای صدای که بستم رو چشمام.....  گذاشت جا به قلبم در عمیق زخمی تنها و گذشت که روزهایی

 ....سکوت به محکوم چشمان.... درد.. پیچید سرم تو

 یه تو هم با ابشون انگار ولی کرد زندگی مادرش به مدتی یدا رضا عمو و عمو زن ازدواج بعداز

 یفرصت هر از طرف یه اونم طرف یه کامی منو یادمه، هنوز باردیدمش اولین برای وقتی نرفت جوی

 به یشوخ جنبه شیطنتا این رفته رفته البته بیاریم در رو همدیگه حرص تا کردیم می استفاده

 می االن ولی اب ور اون رفت و کرد کارهاشو زود و نموند زیاد کامی یدا اومدن با ، گرفت خودش

 ..... ببینم شو برادرانه محبت کامی نگاه تو راحتی به تونم

 نم.....  نیست گفتنی دل این درد....  خبره بی چیزا خیلی از یدا.... دادم بیرون صدا پر نفسمو

 سردرد خاطراتم اوری یاد با ، بکشه سرک خاطراتم تو دم نمی اجازه هم کسی به و کردم فراموش

 چقدر دونم نمی خوابیدم، جا همون و بستم رو چشمام و خوردم قرص یه اومد سراغم به شدیدی

 با که کردم نگاه اطرافم به منگ و گیج ای لحظه برای پریدم خواب از در صدای با که گذشت

 خندیلب بود در پشت حلوا بشقاب یه با کوچولویی دختر کردم، باز درو و شدم بلند جام از در صدای

 شیرین لحن با و گرفت طرفم به ظرفو که بشم همقدش تا زدم زانو کنارش نشست لبم رو

 پخته مامانم اینو عمو بیا: گفت کودکانش

 موع مرسی: گفتم کشیدمو سرش به دستی رفت ضعف دلم کودکانش زیبای و شیرین لحن از

 بیام تا بمون جا همین جون

 دوباره ، در دم رفتم و گذاشتم ظرف تو برداشتمو کاکائو بسته تا سه دو یخچال از شستم که ظرفو

 خنده اب و زد برقی هاش چشم کاکائوها بادیدن که گرفتم سمتش به رو بشقاب نشستمو کنارش

 منه؟ مال همش اینا: گفت و بوسید و کرد بغلم دل ته از ای

 ، یهداشتن دوست و خواستنی انقدر بچه این یا شیرینن انقدر دخترا همه گرفت خندم حرکتش از

 تشکرکن حلوا بابت مادرتم از عموجون اره: گفتم بوسیدمشو

: تگف و رفت ها پله راه سمت به سریع بود شکالت های بسته پیش حواسش تمام که بچه دختر

 ممنون جون عمو چشم

 رایب مناسب لباس کردمو گرفتموصورتمواصالح دوش سریع چهاربود تو،ساعت اومدم درروبستم

  گرفتم ادکلنم با اساسی دوش یه و پوشیدم شب مجلس
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   میان؟ االن: گفت جانب به حق ای قیافه با و  حیاط تو اومد کرد باز دروبرام یدا خود که زدم زنگ

 .بود بسته جالب لشوخیلی وشا بود پوشیده وقشنگی بلند بلوزدامن یه

 ببینم بزن چرخی یه خانم عروس به به-

 رفت هزارراه دلم پنجه ساعت االن باشی جا چهاراین قراربود-یدا

  شدی خوشگل:گفتم گوشش در ایستادمو وکنارش جلو رفتم

 که یحال در رضا عمو و کرد نگام تحسین با عمو زن ، تو رفتیم هم با که نشست لبش رو لبخندی

 نمیای کردم فکر جایی این که خوشحالم خیلی: گفت کرد می هدایتم پذیرایی سمت به

 رینت مهم تو تونم نمی مونه می خواهرم مثل من برای یدا ثانی در شمام مدیون اینا از بیش من-

 بمونم خونه تو زندگیش روز

 هستی دخترم کنار که ممنونم: گفت و داد بهم قدرشناسانشو نگاه رضا عمو

 زدن و در زنگ بدم جوابشو اومدم تا

 اومدن-عمو زن

 کنم دروبازمی من-کامی

  نشستیم توسالن همه تعارف کلی بعد باالخره استقبالشون رفتیم همه مهمونا باورود

 کردوکنارعمونشست اوردوتعارف شربت مهمونا برای هم کامی نشست من کنار یدادرست

 شد؟ تموم امتحانا یداجان -ظفری اقای

 بله: وگفت زد ای زورکی لبخند یدا

 نیاوردین؟ رو پسرکوچیکتون چرا -عمو زن

 نوشیدنیش از کمی خاصی غرور با و دوخت چشم عمو زن به نما دندان لبخندی با ظفری خانم

 کاشان رفته دوستاش با یوشا: گفت و خورد

 نشستی؟ چراساکت یاشا اقا خب-

 کردم می گوش بزرگترا حرف به داشتم: وگفت زد لبخندی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

34 

 

  کنه نمی سرتوکاربزرگترا خوب بچه یه-

 گفتن قدیم از:گفتم کردمو نگاهی یاشا شرم از سرخ چهره به  که خنده زیر زدن همه یدا باخنده

  گه می دیگه زبون یه به داره حرفاو یا نداره گفتن  برای حرفی یعنی یا  زنه نمی پسرحرف یه وقتی

 بزنید حرفاتونو نکنید تعارف دارید حرف کلی ده می نشون شما چشمای

  ندارم حرفی من:وگفت کرد مادرش پدر به نگاهی بود شده هول که یاشا

 .داد خرج به تواضع باید تواینجورمواقع جارنزدم جایی حال به تا ولی ندارم حرف منم-

 طبعید شوخ خیلی شما -ظفری اقای

 نبودین درامان دستم از یومدین می پیش دوسال افتاده حاالازسرم-

  پیشه خیردر امر یه یعنی میاد گله دسته با هرکی ما تودهات:رومیزکردموگفتم گل دسته به نگاهی

 دهاتین؟ کدوم اهل شما:تمسخرگفت از سرشار لحنی با ظفری خانم که کرد نگام چپ چپ عمو

 دوره خیلی جا ازاین دهاتمون-

 شماست؟ مال گن می که دقوزاباد دهاته نکنه کجا؟ مثال -یاشا

 همون نیمک نمی جسارت ما شمایید اونجا سرشناس نفرمایید نفسی شکسته:گفتم کردکه یدااخم

 باالتره مقدارازجردن یه نیست دوریا اون به ما ده ضمن در کنه می کفایت برامون ما کوچیک ده

 و کرد کوتاهی خنده عمو زن کرد، نگاه بهش شماتت با ظفری اقای که نزد حرفی دیگه  یاشا

 بوده وشیطون طبع شوخ بچگیش از اراس:گفت

 امرخیر یه برای امدیم اقارضا بااجازه چون خوبه هوششونم اینکه مثل -ظفری اقای

 بادا بادابادامبارک: گفتم کردمو یدا سرمونزدیک اروم

  کردین غافلگیر رو ما شما واهلل:گفت رضا عمو که بهم زد سقلمه یه

 سال رو همدیگه شکر رو خدا ، نیست استخاره هیچ درکارخیرحاجت گفتن ازقدیم -ظفری اقای

 جان رضا کشیده قد خودتون سایه زیر پسرم شناسیم می که هاست

 بشناسن رو همدیگه بهتر ادما تا الزمه ومکث استخاره گاهی ولی -کامی
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 هستن؟ اقازاده-ظفری اقای

 برگشته خارج از تازه کامی بله:گفت و دوخت کامی به غرورشو پر نگاه عمورضا

 بودین؟ رفته تحصیل برای اونجا-ظفری خانم

 جدید تخصصی های دوره سری یه گذروندن برای کردم تموم وتوایران درسم نخیرمن -کامی

  اونجا رفتم

 اصلی سرحرف بریم بهتره خب -ظفری خانم 

 غالمی؟ به یاشا اقا کردن قبول یعنی اصلی حرف-

 نبهتری بهم جوون دوتا رسوندن باالخره دیگه بله:گفت و شد جا به جا جاش تو کمی ظفری اقای

 کاره

 بخوان رو همدیگه طرف دو هر که صورتی در البته-

 در باهم مدتی جوون دوتا این بفرمایین اجازه رضا اقا اگه متین کامال شما حرف – ظفری خانم

 بشن اشنا هم خوی و خلق با بهتر تا باشن ارتباط

 باهم اگه: داد ادامه و زد لبخندی و کرد جوید می لبشو گوشه حرص از که یدا به نگاهی بعد

 بندازیم راه رو عروسی بساط بودن همدیگه قسمت و  کناراومدن

 چی؟ نبودن هم قسمت شما قول به یا نیومدن واگرکنار-

 چیه؟ منظورتون -یاشا

  برید بیرون ، بزنین حرف باهم یعنی باشین ارتباط در باهم فرمایین می شما خب-

 که یند می پیشنهاد شما یا که این یکی است مسئله دوتا جا این: گفتم و ظفری خانم به کردم رو

 کنیم لقبو ما و باشن داشته رو خواسته این اگه دین نمی پیشنهادو این یا بشن محرم مدت این تو

 ور صیغه راحت شما پسر نرسن تفاهم به که صورتی در و شن می اعالم نامزد یدا و یاشا یعنی

 ما مردم دید از جورایی یه شه می عوض موقعیتش یدا ولی زندگیش دنبال ره می و کنه می فسخ

 رو تونه می مردم نگاه این چقدر که دونین می من از بهتر شما و  مطلقه زن یه تراز هم شه می

 ینا وقتی بدیم؟ چی رو اشنا و دوست جواب ما نشن محرم اگه حاال باشه گذار اثر دختر این اینده
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 رس پشت و کردن کالغ چهل و کالغ یک کنن می شروع بپرسن که این بدون ببینن باهم رو دوتا

 هک یدا به نسبت ها گاه دید ولی مونه می امان در شما پسر هم جا این گذاشتن صفحه ما دختر

  شه می عوض خورن می قسم پاکیش و نجابت رو همه

 نهادتونپیش که بینید می: گفتم کردمو ظفری خاندان به سری سر نگاهی صندلی به دادم تکیمو

 نشدنیه

 یمکرد زندگی ابرومند هاست سال ما اراس با حق: گفت رضا عمو که شد فرما حکم عمیقی سکوت

  بدم و کار این اجازه تونم نمی

 جاش به خب......  مونه می خودم دختر مثل هم یدا نبود شما به توهین قصدمون ما -ظفری اقای

 یا رهبگی سر وصلت این اگه طوری این همیشه مثل کنیم امد و رفت خانوادگی بار چند تونیم می

 ها همی دور همه مثل سادس مهمونی تا چند نهایتش  نداره بدی صورت هیچ نگیره

 رسه می نظر به تر معقوالنه پیشنهاد این -کامی

 ماست چشم سر قدمتون بیارید تشریف هروقت خودتونه منزل: گفت و کرد فکر کمی رضا عمو

 گها ولی رضا اقا ممنون: گفت نبود اش اولیه غرور از اثری توش دیگه که لبخندی با ظفری خانم

  باشیم خدمتتون در شنبه پنج بفرمایید اجازه

 زحمته باعث -عمو زن

 مقابل در و شدن بلند همگی که کرد همسرش به نگاهی ظفری اقای معمول تعارفات از بعد

  کردن اکتفا دیگه فرصت یه برای باشه گفتن به شام برای عمو زن اصرارهای

  باشین داشته تشریف شام کشیدین زحمت – عمورضا

 رضاجان ممنون -ظفری اقای

 نمیام منکه:گفت یدا مهمونا رفتن بعد

 و رید می دوبار نهایتش تو خواستگاری اومدن که، خوان نمی یاشا برای رو کامی اینا عزیزم-

 نه بگو نیست خوب دیدی میاید

 نه نه نه -یدا
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  بود منطقی و شده حساب حرفشون دختر؟ کنی می  جوری این چرا تو -عمو زن

 بریم باید دعوتشون احترام به الاقل ولی کنه نمی ازدواج به مجبور رو تو کسی -رضا عمو

 نمیاد خوشم پسر این از اصال من بیایم و بریم باید چرا منفیه من جواب باباجون وقتی-یدا

 چیه؟ مشکلت -کامی

 نمیام من: گفت و برگردوند رو ازش لجوجانه یدا

 همین میریم باهم همه شنبه پنج ما:گفت و کشید موهاش به دستی کالفه رضا عمو

 ینا اومدی کنی؟ درست رو کارها خواستی می جوری این: گفت طرفمو برگشت عصبی حالت با یدا

 نباشی که بهتر همون نداره تاثیری من برای نبودت و بود وقتی بخونی؟ باد مبارک جا

 گی؟ می چی هست معلوم هیچ -کامی

 بزار راحتش: گفتم دوختمو یدا به خیرمو نگاه

 خداحافظ: گفتم کردمو بقیه به رو بعد

 شام: گفت و رفت بود نگاهش تو و حرص و پشیمونی از اثاری که یدا به ای غره چشم عمو زن

 جان اراس بمون

  برم من بهتره یدا گه می راست-

 یچ از دونم نمی خودمم شدم ماشین سوار ندادمو جوابشو کرد صدام کامی که بیرون زدم سالن از

 هام ادم این بین ادم ترین غریبه من گه می راست نزد بدی حرف که یدا ناراحتم، و عصبانی انقدر

 اهمیتی براش من نبود و بود واقعا ، ام غریبه یه من بازم باشیم هم سفره هم که هم قدر چه هر

 خونوادمو حکم ها سال تواین که کسانی از تونم مهمه؟می برام چرا اصال  چی؟ من برای نداره؟؟

 و خونه این تونم می بگیرم؟ ندید رو کرده پر پدرمو جای که رضا عمو تونم می بگذرم؟ داشتن

 زد صدام یدا که کشیدم موهام به دستی کالفه کنم؟ فراموش ادماشو

 اراس کن صبر-یدا

 هب توجه بی ، که کرد صدام و دوئید دنبالم قدم چند ، کرد باز و حیاط در که کردم روشن و ماشین

 و مستاصل طور همون ، کردم نگاهش اینه از رسیدم سرکوچه به افتادم راه هاش زدن صدا
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 وارس و رسوند خودشو و زد لبخندی ایستادم، دفعه یه چرا دونم نمی بود ایستاده کوچه تو ناراحت

 اب و دوخت بهم نگاهشو یدا ، افتادم راه درهم های اخم با بندازم بهش نگاهی نیم اینکه بدون شد

 دلخوری؟ ازم: گفت من من

 بشم؟ ناراحت تونم می من مگه ادمم؟ منم مگه نه: گفتم زدمو پوزخندی

 یه ودمب عصبی نداشتم  منظوری خدا به: گفت بود نشسته سنگینی بغض صداش تو حاال که یدا

 گفتم چیزی

 می ، فشرد ظریفش هایش مشت تو شالشو گوشه و انداخت پایین سرشو که کردم نگاهش تیز

 لمموبای ، شناخته منو خوب کنه گیری جلو هاش اشک هجوم از تا کنه می شو سعی تمام داره دونم

 نسردتری با و گرفتم طرفش به رو گوشی ، بود عمواینا خونه از کردم صحش به نگاهی خورد زنگ

 دارن کار تو با بیا: گفتم داشتم سراغ خودم از که لحنی

 رفت رو گوشی و کرد بهم نگاهی مردد

 سالم....  الو-

 اراسم با من اره -

 خدافظ باشه -

 ببخشید خب: گفت که گذشت سکوت به کمی

 ورد ولی قبول باشه: گفتم کنم چشماش تو اشک و کرده گره های مشت به نگاهی که این بدون

 بکش خط بعد جلسات برای منو

 راه هاش اشک و شکست مقاومتشو تمام من خالص تیر ، سمتش برگشتم که نداد جوابی

 ، نکرد کم ناراحتیم از ولی خورد تکون درونم چیزی ، اروم و صدا بی ، کردن پیدا خودشونو

  سالمت به: گفتم و خونه دم رسوندمش

  نمیاد خوشم نارنجی نازک دخترای از من کنار بزار رو گریه: گفتم که کرد نگاهم طور همون یدا

 منتظرتن مامانینا تو بریم بیا: گفت و کرد پاک هاشو اشک

 نشه دیرت برو: گفتم و برگردوندم روو
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  ببخشید که گفتم نبودی رحم بی انقدر که تو – یدا

 برو بخشیدم-

 دیگه؟ میای: وگفت کشید سمتم به خودشو کمی یدا

 گردم نمی بر ازش بزنم حرفی اگه که دونی می ، ضعیفه احتمالش ولی کنم می فکرامو-

  نزاری تنها منو وقت هیچ  بود قرار تو زیادیه؟ تنبیه این کنی نمی فکر -یدا

 هش می چی بعدیش جلسه ببینم تا برو تنها رو جلسه این حاال بود بینمون هم دیگه های قرار-

 نباشم که بهتر همون کنه نمی فرقی تو برای من نبود و بود هرچند

 رم نمی تو بدون من...... اراس: گفت لرزید می صداش تو بغض از که صدایی با یدا

 پدرت؟ یا مادرتم من: کرد نشینی عقب کمی که برگشتم سمتش به اخم با

 برگردی؟ حرفت از تا کنم کار چی من -یدا

 الحا بگی خواست دلت چی هر و نبندی چی همه رو چشمتو عصبانیت تو توباشی تا نداره راهی-

 خدافظ دارم کار هم

 اراس باشه یادت-یدا

 حتما-

 ....خوام نمی دیگه اصال -یدا

 لکیا شناسی می منو ، زنم می قیدتو همیشه برای بار این چون کن کامل جملتو بعد کن فکر اول-

 نکن امتحانم

 نمی دلم بود گرفته سر از رو گریه کردم نگاهش وقتی شد پیاده ماشین از حرفی هیچ بدون

 خونه لهحوص اصال ، دادم بیرون نفسمو کالفه و عصبی ، فتادم راه سریع ببینم هاشو اشک خواست

 مگه ؟ شده تموم سنگین برام قدر این چرا نزد حرفی که اون شده؟ چم دونم نمی نداشتم رو

 مسر تو صداش ؟ کرده خالی پشتمو کلمه دو با یدا کنم می احساس چرا ؟ داشتم دیگه انتظار

 اینا برای الاقل که زدم می گول خودمو مدت این تمام یعنی یکیه؟ براش نبودم و بود واقعا پیچید

 از گریونش و سرخ چشمای ای لحظه ، گرفت دلم دفعه یه چرا دونم نمی.... دونم نمی باارزشم؟
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 نای با که منی چی؟ من دل پس ولی ، بشکنم دلشو خواد نمی دلم ، شد نمی محو چشمام جلوی

 اب من تالش و شد سنگین سینم ، نداره درمونی دیگه شکست که دلی دونم می.....  اشنام درد

 نگز موبایلم که گرفتم پیش در رو خونه راه  بود فایده بی ارامش ای لحظه برای عمیق های نفس

 خورد

 سالم الو-

 کجایی؟ پسرم سالم -رضا عمو

 خونم در دم-

 شم می دلخور دستت از نیای اگه خدا به....  برگرد بزن دور -عمورضا

 بخوابم خوام می کنه می درد سرم نکنید اصرار کنم می خواهش-

 ؟ پیشت بیام خوای می -عمورضا

 برف مثل سفیده وضعیت بگین هم ها بچه به باشم تنها خوام می ممنون نه-

 جا؟ این میای فردا -عمورضا

 دارن دوره ها بچه فردا.....  دوستامون از چندتا پیش بریم باهم کامی دنبال میام-

 گم می بهش باشه -عمورضا

 جان؟ عمو نداری کاری دنبالش میام عصری بگید-

 بخواب بگیر برو پسرم نه -عمورضا

 خداحافظ-

 تمبس رو چشمام کمی و دادم ماساژ دردناکمو های شقیقه کمی کردمو پارک خونه در جلوی ماشین

 کوچولوی دختر السا ، باال رفتم و شدم پیاه شد می بیشتر لحظه هر که سردردی از کالفه

 بیا باش زود عمو: گفت و جلو اومد بدو بدو همسایمون

 ؟ شده چی-
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 و مزد در بود باز خونشون در ، کشید خودش دنبال و گرفت دستمو کرد می گریه که حالی در السا

 دوداح که برادرش ، تو رفتم و گفتم... یاا که کرد باز و در عجله با السا ، کردم صدا رو لطیفی اقای

 به اباورن نگاهی با شوکه پدرشم ، کرد می گریه و بود نشسته یکی سر باال بود ساله دوازده یازده

 اومد می خون سرش واز بود افتاده زمین رو مادرش جلوتر رفتم بود دوخته چشم زمین

 پاشو ؟ حسابی مرد کردی کار چی: گفتم و برگشتم لطیفی اقای سمت به 

 باش زود :گفتم و کردم بلندش و گرفتم یقشو که کرد نگاهم فقط بود شوک تو هنو که لطیفی اقای

 بیمارستان ببریمش باید

 رو همسرش جون نیمه جسم و رفت همسرش سمت به و اومد خودش به من فریاد با لطیفی اقای

 نزدیک تو افتادیمو راه شدیمو ماشین سوار سریع ، بیرون زد خونه از عجله با و کشید دراغوش

 کردیم بستریش بیمارستان ترین

 چطوره؟ حالشون پرستار خانم-

 بعد تا کنید پرداخت رو حساب صورت این برید شما حاال نیست معلوم هنوز-

 رفت و داد تکون تاسف به سری و کرد لطیفی اقای منو به نگاهی گفتو اینو

 رمنتظ نگرانی با و بود دوخته چشم همسرش اتاق به بود زده تکیه دیوار به که سمتش به اروم

 باشه خدا به توکلت حسابداری بریم باید:  گفتم زدمو شونش به دستی رفتم بود دکترش

 ، ادمد کارهاشو ترتیب و حسابداری سمت رفتم تنهایی به که انداخت پایین سرشو شرمندگی با

 کیه؟ بیمار این همراه: گفت اومدو بیرون شتاب با که بود سرش باال دکتر

 مرده شکمش تو بچه شه عمل باید: گفت که جلوتر رفتیم لطیفی اقای منو

 بخو اصال همسرتون وضعیت: گفت بده قرار خطاب مورد رو ما از کدوم دقیقا دونست می که دکتر

  نیست

 مرده؟ چی؟-

 می قطف ما: گفت و کرد نگاهم شماتت با کرده پیدا نظرشو مورد شخص حرفم این با انگار که دکتر

 مهمه براتون اگه البته بدیم نجات مادررو جون تونیم
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 اتاق پشت ، کرد امضا رو رضایت برگه پای ناباوری و بهت تو لطیفی اقای و دادیم کاراهاشو ترتیب

 بود هکرد کز صندلی رویه ارمین.....  فرسا طاقت و سخت انتظاری..... انتظار در بودیم نشسته عمل

 طیفیل اقای که بود گرفته اروم بغلم تو هم ،السا بود نشسته صدا بی و اروم عمل اتاق در به خیره و

 به دادم حولش که شد چی دونم نمی نکردم بلند روش دست حاال تا من خدا به: گفت و اومد جلو

 ....خدا

 ینا وقت االن کن دعا براش: گفتم کردمو بود شده خیره پدرش به نگرانی با که ارمین به نگاهی

  نیست تو شکستن وقت االن بکن هات بچه به نگاه یه نیست حرفا

 به امیدشون ها بچه این حسابی، مرد زشته: گفتم که شد سرازیر چشمهاش گوشه از اشکی قطره

 به ، ندازب پسرت پریده رنگ به نگاه یه کنن؟ کار چی اینا بزنی سرت تو و کنی گریه تو اگه توئه

 ، خواهرش برای باشه مرد خواد می کوچیکیش همه با ، چشمهاش تو غم به ، هاش شونه لرزش

 بشکنه داره پدرش از که تصویری نزار پیشش برو

 پدرش امن های شانه به رو سرش ارمین و بود خوابیده بغلم تو السا کشید طول ساعت دو عمل

 گذشت بخیر: گفت و داد پایان انتظار این به اومدنش با دکتر باالخره بود، داده تکیه

 ها چهب منم بمونه بیمارستان تو لطیفی اقای شد قرار ریخت، می شوق اشک لطیفی اقای بار این

 خواب تو السا و بود شده تر اروم ارمین ، خونه بردم کردمو ماشین سوار رو ها بچه.... خونه ببرم

 دخوابی من تخت رو ارمینم کردم پهن السا خودم برای جا یه.  بود کرده خوش جا بغلم تو شیرین

 خونه؟ گرده برمی مامان: گفت و کرد نگاهم کنارش رفتم که

 کنن می مرخصش فردا پس فردا.... حتما: گفتم کیدمو سرش به دستی

 .....نبودید شما اگه: گفت و شد پر چشمهاش

 شکا سد اسوده خیالی با مادرش سالمتی خبر و خواهرش خوابیدن با که چکی کو مرد شکستن به

 دتپ کرد می براتون کاری یه پدرت حتما: گفتم زدمو لبخندی شدم خیره بود شده شکسته هاش

 واقعی مرد یه مرد یه اون شجاع و قوی باشی اون مثل باید هم تو شجاعیه مرد

 سر صبح تا تنها رو هایی شب چه گه افتادم خودم یاد ان یه بست رو چشمهاش و زد لبخندی

 دراز ساال کنار وقتی برد خوابش تا نشستم جا همون بوسیدمش و کشیدم سرش به دستی ، کردم
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 و طالیی موهای به دستی کردم پاکش و معصوم چهره به نگاهی چرخیدم سمتش به کشیدم

 ...... بود خوابیده کنارم خودم دختر االن کاش ای کشیدم ابریشمیش

 می فکر ندونه کس هیچ کشیدم نداشتم دختر برای اهی چین هم بود گرفته خندم خودم حال از

 سنگینی با اما رفتم مطب اون به مطب این از بچه حسرت در هاست سال و دارم نازا زن تا سه کنه

 !!!؟؟؟؟ بود کنارم خودم دختر االن شد می یعنی رفت لبم از لبخند قلبم روی چیزی

 هر و گرفت رو مادرش سراغ و پرید خواب از دوبار السا نیومد هام چشم به خواب صبح تا شب اون

 یشوق از لبریز رو من و بست هاشو چشم اروم و داد جا بغلم تو خودشو زدو لبخندی من بادیدن با

 جای هی بشه تونه می اغوشت باشی پناه تونی می اینکه حس تازه و نو حسی کرد نشدنی وصف

 ماداعت راحت چقدر کوچولو فرشته این داره قشنگی و پاک دنیا چه.....  قلب قوت بشه نگاهت امن

  زد لبخند هاش غم به ساده چقدر کرد هاش اشک پناه رو سینم کودکانه چقدر کنه می

 ود وجود با خونم سالها بعد و زدم کنار رو ها پرده کردم درست براشون مفصل صبحونه یه صبح 

 می موج زندگی توش که هوایی این از رو وسینم نشست لبم به لبخندی شد روشن گناه بی فرشته

 رفتم جلو بود حیاط تو لطیفی اقای ، بیمارستان رفتم السا با و مدرسه رسوندم ارمینو ، کردم پر زنه

 شدیم زحمت باعث: گفت و کرد نگاهم شناسانه قدر و بوسید عشق با و کرد بغل و دخترش که

 پدرش ستبر های شونه روی رو سرش و بود کرده حلقه پدرش گردن دور هاشو دست که السا به

 دراومدم تنهایی از من هم شب یه کنم می خواهش: گفتم کردمو نگاه بود کرده پنهان

  خوریم می شیرینی یه ماهم میاین در تنهایی از زود زودی به ایشاهلل: گفت و زد لبخندی

 بری در زیرش از تونی نمی هم ها خنده این با خان اراس وقتشه دیگه: گفت که گرفت خندم

 کنی؟ عروسی خوای می عمو -السا

 شینم یم تو پای من جون عمو نه: گفتم بوسیدمو گونشو رفت ضعف دلم کودکانش شیرین لحن از

 شینی؟ می من پای رو: گفت تعجب با السا

 ختیس به کرد جلب سمتمون به اطرافیانمونو توجه و کرد پر رو حیاط پدرش منو بلند خنده صدای

: گفتم کردمو لطیفی اقای به رو ای سرفه تک با گرفتمو السا مبهوت و مات چهره از نگاهمو

 چطورن؟ خانمتون
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  بهتره: گفت و کشید اهی لطیفی اقای

... . راستش داده دست از بچشو نه دو نمی خودش هنوز: گفت و کشید السا بلند موهای به دستی

 ....  اصال ما

 بارداره؟ همسرتون دونستید نمی-

  دونستم نمی من الاقل نه: گفت و انداخت پایین سرشو

 شن؟ می مرخص کی حاال-

     ها چهب زحمت بازم شرمنده...... شایدم  فردا تا شاید گفت می دکترش بشه ثابت وضعیتش باید-

 نداریم رو کسی تهران تو همسرم منو راستش  شما گردن افته می

 بیرون ریم می ها بچه با بهتر چه-

 پارک؟ ریم می جون اخ -السا

 ریم می پارکم-

 داره؟ بزرگ فلک و چرخ که اونا از – السا

 بشی؟ سوارشون داری دوست اره-

  بیفتم ترسم می من نه -السا

 ... چکاپ برای میاد دکترش االن: گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 رتشک ازتون جوری چی دونم نمی شرمندتونم خدا به: گفت بغلم تو داد می رو السا که طور همون

 کنم

 ها بچه فکر به داره احتیاج تو به روزی هر از بیشتر همسرت االن ، بچه این دنیای سادگی به-

 فتادها خانمت برای که اتفاقی ، کن فکر خانمت به فقط بخوره تکون دلشون تو اب زارم نمی نباش

  بشه اپ سر دوباره تا کنی همراهی باهاش باید تو ولی کرده تغییر چیزا خیلی ، نیست کمی اتفاق

 اقا بخری ناز باید کلی: گفتم زدمو شونش به دستی

 یانه ببخشه منو تونه می دونم نمی: گفت و زد لبخندی
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 بفهمه زارب بده دلش به دل فقط کنی توجیه غلطتتو کار نکن سعی گرده برمی تو هنر به دیگه این-

  کن ثابت بهش محبتت با پشیمونیتو ، ناراحتی افتاده که اتفاقی این از

 .....بچش بفهمه اگه نکرده نگاهم حتی اومده هوش به که دیروز از -

 به خورده تکون ولی بخوره تکون دلش تو اب نزاری که خونت تو امید این به داره حق دلگیره -

 بیشتر همه از کی دعوا اون تو دونم نمی شده فراموش ای لحظه برای که اومده عشقی دنبال

 جریحه غرورش هاش بچه چشم جلوی.... حساسه...  زنه یه اون از قبل و مادره اون ولی مقصره

 تو هک نره یادت اینو.......  نگاهته تو که محبتی با داری بهش که عشقی با کن ترمیمش شده دار

 ازمب بتونه تا کنه اعتماد بهت دوباره بزار کنن تکیه تو به قراره خونوادت اعضای همه ای خونه مرد

 کنه تکیه بهت

 اروم ور شعری و کرد می لی لی ما بر و دور شیطنت با و بود اومده پایین بغلم از بود مدتی که السا

 پارک؟ نمیای با باباجون..... دیگه بریم:  گفت و اومد سمتم به خوند می اروم

 بابا خوشگل نکن اذیت رو عمو عزیزم نه -لطیفی اقای

 چشم -السا

  باشه خدا به توکلت: گفتم که فشرد دستمو لطیفی اقای

 خورد زنگ گوشیم که بستم رو السا کمربند و شدیم ماشین سوار رفت و زد لبخندی

 بانو سالم الو-

 تو نه من نه وگرنه جا این میای ناهار حرفی هیچ بدون.... اراس سالم -عمو زن

 .....اخه-

 منتظرتم نداره اخه-

 خداحافظ چشم-

 جون؟ عمو بود کی -السا

 شدیم دعوت ناهار برای-

 .....ولی مهمونی ریم می جون اخ: گفت و زد هم به کوچیکشو های دست شادی با السا
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 چی؟ ولی-

 بیام؟ لباسا این با من اخه -السا

  نداره وبزرگ کوچیک همینن ،دخترا گرفت خندم دخترونش افکار از

 بانو؟ بیای همینا با شه نمی ندارم رو خونتون کلید-

 ره می ابروم عموم نه: گفت ای کودکانه لحن با و چید ور لب

 کنن انتخاب مهمونی مناسب لباس یه خانم تا بازار ریم می االن کوچولو خانم خب خیلی-

 خری؟ می ارمینم داداش برای-السا

 اره بخوای تو اگه-

 از ای کودکانه باشوروهیجان و بود دستام تو کوچیکش های دست مدت تمام تو بازار رفتیم باهم

 یاب پیراهن یه کرد انتخاب رو رنگ نارنجی دامن بلوز یه باالخره رفت می مغازه اون به مغازه این

  داشت زیبایی مدل نظزم به خریدم براش من هم رنگ

 هی داشتم بچه این به ای دیگه احساس یه چرا دونم نمی بودم شده زده هیجان السا از بیشتر من

 مغازه یه جلوی رفت برگشت موقع  گرفتم می دستهاشو وقتی داد می دست بهم پدرانه حس

 خوشگلی عروسکای چه: گفت و فروشی بازی اسباب

 باشه؟ تو مال یکیشون خوای می-

  خری؟ می رو قورباغه اون:وگفت بهم کوبید خندیدودستهاشو

 تو بریم-

 تازه ارمین دنبال رفتم راست یه جا همون از خرید داداشش برای ماشینم یه عروسک بر عالوه

 هم با خونه سمت به افتادیم راه که شد سوار و اومد زدم بوق براش که بود شده تعطیل مدرسه

 خریده برامون عموچیا ببین داداشی:گفت السا توکه رفتیم

 قشنگن خیلی:گفت برداشتو ماشینو ارمین

  مهمونی بریم خوایم می شید زودحاضر-
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 دارم لباس خودم من -ارمین

 خرید برم براتون گفت داد پول بهم صبح دونم،بابات می-

 کنم؟ عوض کجا من پس:گفت السا که اتاقودروبست ورفت برداشت ولباساشو خندید

 جا این بیا تو-

 کمیلت تیپشو عروسکی تل یه با خودش که کردم شونه بلندشو موهای و کردم تنش دامنشو بلوز

 ، کرد

 کنم یم ازدواج شدم بزرگ وقتی که بودم این عاشق بچگی از همیشه نشست لبم رو عمیقی لبخند

 دیپوزخن به لبخندم  کودکانه رویای این یاداوری ،با ده می زبون شیرین و ناز دختر یه بهم خدا و

 من خون از دختری...... استخونم و پوست و گوشت از ای بچه..... خودم دختر.......  شد تبدیل تلخ

 شده صدایی هر از خالی تاریک خونه این هاست سال کردم اطراف به نگاهی و کشیدم اهی... 

 دل ته از هایی خنده جنس از صدایی..... زندگی صدای...... 

 ارزوهام از یکی به خدا کنم فکر شده که روزم یه برای خواد می دلم افتاد السا به نگاهم دوباره

 ینا اگه حتی من دختر...  افتاب زیبایی به و سرخ گل طراوت به دختری السا ، پوشونده عمل جامه

 عمو اااا: گفت که زدم زیباش صورت به ای بوسه ، باشه روز چند یا ساعت چند برای پدری حس

 دیگه بریم

 یوقت افتادیم، راه و اومد ارمینم که پوشید شو عروسکی کفشای و برداشت عروسکشو سریع

 که دنکشی طول زیاد زدم زنگ و رفتم جلو ها بچه همراه کردمو پارک مناسبی جای ماشینو رسیدیم

 هاتن؟ بچه اینا: گفت و خورد جا ها بچه بادیدن که استقبالمون اومد کامی

 مادرشون طفلی همسایمونه های بچه: کردم زمزمه گوشش زیر اروم و فشردم دستشو خنده با

 بیمارستان بردن شد بد حالش دیروز

 به کامی که بود سرکار عمو ، کرد هدایت خونه سمت به رو ها بچه خوشرویی با و داد تکون سری

 مهمونای  بابت رو عمو زن خیال تا  رفت اشپزخونه به عمو زن به کمک و شربت اوردن بهونه

 نکنارمو و کرد تعارف و برگشت شربت سینی همراه که نکشید طول زیاد ، کنه راحت ناخوندش

 اقات در که گذروند نظر از رو خونه جای همه شیطنت با السا و کرد تشکر مودبانه ارمین نشست

 پیچید سالن تو صداش و شد باز یدا
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 سالم -یدا

 خاله سالم– السا

 شد خیره من به ای پرسشگرانه نگاه با و کرد پنهان مصلحتی لبخندی پشت رو خودش بهت یدا

 منه شبیه چقدر ببین دخترم السا: گفتم که

 دیوونه: گفت و خندید

 ببینمت جون خاله جا این بیا: گفت مهربونی با و کرد السا به رو بعد

 عمو؟ برم: گفت طرفمو برگشت السا  

 جون عمو برو: گفتم و زدم چشمکی

 خون چقدر زد گونش به ای بوسه و داد جا یدا اغوش تو و خودش و دوئید یدا سمت به و خندید

 سمت به و کرد بغلش خنده و شوخی با یدا روزم، دو دختر این بود داشتنی دوست و گرم

: فتگ و کرد باشه داشته ای مردونه رفتار کرد می سعی که ارمین به نگاهی کامی رفت اشپزخونه

 چندمی؟ کالس

 عمو هفتم -ارمین

 باشی؟ داشته شغلی چه داری دوست کردی؟ ایندت مرد در فکری – کامی

 بشم پلیس خوام می: گفت و داد غبغب به بادی ارمین

 نکنی؟ دستگیر منو دی می قول-

 اره نکنی خالف اگه– ارمین

 ظیفهو و شریف پلیس یه گن می این به: گفت ریختو بهم ارمینو موهای دستش یا و خندید کامی

 باشیم داشته خودمونو هوای اینادباید از بیشتر اراس شناس

 حاضره ناهار بیاین ها بچه -عمو زن

 یدا کنار هک السا بشینم اومدم که همین بود چیده سلیقه با و میز همیشه مثل یدا اشپزخونه رفتیم

 جون عمو من پیش جا این بیا: گفت بود نشسته
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 راحتم من عمو نه-

 عمو دیگه بیا: گفت و کرد غنچه لباشو و کج سرشو السا

 عسل؟ شیرین کشه می چی شکالت تو دست از بابات: گفت کامی که خنده زیر زدن همه

  کامی اقا کنه قسمتت شکالتا این از خدا: گفتم شستم می السا کنار که طور همون

 شکالت؟ سالته چند: گفت و کشید غذا السا برای کمی یدا

 نزنم حرف غذا وسط گفته مامانم -السا

 توئه سومه یک یادبگیر -

 نکیند دعوا عمو: گفت منو به کرد رو نگرانی با السا

 ؟چی برای دعوا دختر گل نه: گفتم کردمو بسنده لبخندی به ولی خوردم جا چشماش تو ترس از

 سالمه پنج من: گفت هول کمی با بود نشده قانع انگار که السا

 یه اب دیشبو خستگی تمام منم بود سرگرم ارمین با هم کامی ، اتاق تو رفتن یدا و السا ناهار بعد

  کردم رفع ساعته چند چرت

 ؟ پاشی خوای نمی -کامی

 رفقا پیش ریم نمی: گفت که دادم تنم به قوسی و کش

 نه امروز-

  سالن رفتم کشیدمو هام مو به دستی

 عسل شیرین بریم خوایم می بیا السا-

 تفاقیا شده؟ چیزی: گفتم که بیرون اومد بود داشته نگه هوا رو حرکت بی ذستاشو که درحالی السا

 افتاده؟ دستات برای

 خورده؟ زبونتو موش: گفتم کنارشو رفتم که انداخت باال سرشو

 اتولب اینا عمو... خالت این دست از امان: گفتم و کردم لباش سرخی و ناخوناش الک به نگاهی یه

 کنه می خراب
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 نزنم؟ یعنی-السا

 نزن دیگه ولی نداره اشکال بار این-

 پارک؟ ریم می...... چشم– السا

 میام منم رید؟ می پارک جون اخ: گفت بیرونو اومد یدا بزنم حرفی اومدم تا

 باال و شد می زده ذوق کلی بازی وسیله هر برای نداشت وقرار اروم هم لحظه یه السا پارک تو

 کثرا تو و داشت رو السا هوای حسابی و درست برادر یه مثل منشانه اقا ارمین اما پرید می پایین

 ور یدا منو دست السا که رفتن برقی های ماشین سمت به ارمین و کامی ، کرد همراهیش ها بازی

  فلک و چرخ بریم: گفت و گرفت

 بیفتی؟ ترسی نمی-

 نه؟ مگه زاری نمی شما – السا

 و شیدک دستمونو ،السا نشست لبم رو شیرینی لبخند و کرد پیدا جریان خونم تو شیرینی حس

 و ردک انتخاب برامون رو مناسبی کابین و گرفت رو ها بلیط دستگاه دیگهمامور باشین زود: گفت

 ببخشه بهتون خدا ، دارین نازی دختر چه: گفت

 بکنه شما قسمت خدا: گفتم که خندید و کرد نگاه منو یدا

 اوج هب وقتی کرد نمی جدا سینم از سرشو ای لحظه و بود نشسته من بغل السا شدیم سوار باهم

  بست چشماشو و چسبید منو محکم رسیدیم

 بودن گاه تکیه ، شد کم دستاش فشار از کردم حس که گرفتم بازی به موهاشو کردمو بغلش 

 !! بود همین امنیت حس نه؟ دیگه بود همین

 بودم تلفنت منتظر دیروز-یدا

 اومد پیش برام کار کلی دیروز: گفتم کردم می نوازش رو السا طالیی ابشار که طور همون

 مین انتظارمونو چیزی رس زود پایان یه جز پایین اون ولی قشنگه و خوب چیز همه باال این -یدا

 زیبایی همه این برای پایانی ، کشه

 منظور؟-
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 زاری؟ نمی تنها منو که تو.... اراس: گفت و دزدید ازم نگاهشو یدا

 نظر؟ ازچه-

 گهم مهمیه خیلی شب شنبه پنج مهمونی خب: گفت و شد شالش های ریشه با بازی مشغول یدا

 نه؟

 الزم نمک نمی فکر گفتم بار یه نمیام من کنیم بحث بچه این چلوی خواد نمی دلم یدا نکن شروع-

  کافیه میاد برادرت بعنوان کامی همون کنم تکرار بازم باشه

 اراس بده خیلی بگذری دیگران گناه از تونی نمی تو که این -یدا

 دیگه اینیم ما-

 یمخف ازم رو نگاهش تو بغض طوری این داد ترجیه یدا شایدم نشد بدل و رد ما بین حرفی دیگه

 با و بود شپشمک دستش یه تو که حالی در السا کنیم پیدا و ارمین و کامی تا شدیم پیاده وقتی کنه

 رد دستش از و پشمک چوب یدا ، بود خوابیده اغوشم تو بود کرده بغل رو عروسکش دیگش دست

 .......  بود گرفته دستاش تو محکم رو عروسکش ولی اورد

 بودن خواب دوشون هر کردم ها بچه به نگاهی خونه برگشتیم و رسوندم رو کامی و یدا شام بعد

 ، ردب خوابش تخت رو سریع خیلی و شد همراه باهام بیداری و خواب تو ارمینم و کردم بغل رو السا

 می خوشحال راحت چقدر شدم کودکانش معصومیت تماشای محو و جاش تو گذاشتم رو السا

 .....بستم چشمامو و کشیدم سرش به دستی کنن می فراموش رو غمها و شن

 میز ودب شده بیدار السا برگشتم وقتی ، مدرسه رسوندم و ارمین ، السا شدن بیدار از قبل صبح

 در دم رفتم و دستش دادم رو اماده های لقمه ، دراومد صدا به خونه زنگ که چیدم رو صبحونه

 لطیفی اقای سالم-

 دلم: گفت و پدرش بغل تو انداخت خودشو و دوئید پدرش صدای شنیدن یا السا که کرد سالم

 اومده؟ مامان........ باباجون بود شده تنگ برات

 دخترم اره -لطیفی اقای

 اقای دست دادم و کردم جمع رو ها بچه وسایل که رفت و کرد خداحافظی ازم عجله با و خندید

 گذشت خوش خیلی که من به روز دو این تو: گفتم و لطیفی
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 کنم جبران بتونم ایشااهلل شدیم زحمت باعث خان اراس چیه کارا این-

 مونه می خودم دختر مثل السا نکردم کاری که من کنم می خواهش-

 هشت و بیست فوقش پیرمرد؟ سالته چند مگه: گفت و خندید

   اجاه این به پولم من وگرنه داده بهمون زنم پدر رو خونه این راستش: گفت و شد جدی کمی بعد

 نونمم کنم براورده ارزوهاشونو کارمندیم حقوق با تا کنم می تالشمو تمام حال این با  رسه نمی

 کردین اقایی خیلی

 من رو تونی می همیشه بدون خودت برادر منو داشتی احتیاج کمک به وقت هر نزن حرفو این-

 کنی حساب

 مکرد رفت فرو تاریکی و سکوت تو دوباره که ای خونه به نگاهی و بستم درو ، ورفت زد لبخندی

 گرفت دلم....  بود طراوت و زندگی سرشار لحظش لحظه گذشت شیرین و زیبا روز دو این چقدر

 تو رفتم و زدم در ، کامی دنبال رفتم و شدم حاضر سریع ، خونه انتهای بی سکوت از

 صاحبخونه؟ نیست؟ کسی...... سالم-

 نه؟ که چرا: گفت و بیرون اومد اتاقش از یدا

 کامی؟ ؟ عمو زن-

 شربت؟ یا چای..... حمومه کامیم ، بیرون رفته منیر مامان-یدا

 .....البته شربت-

 !پرتقالیش؟ نوع از: گفت و کرد قطع حرفمو

 کنی می کار چی ببینم بپر خوب دختر افرین-

 :گفتم و خوردم شربتم از کمی ، نشست کنارم و اومد شربت دتا با و اشپزخونه رفت و خندید

 شه باز بختت شاید گرفتم دعا برات یکی از راستی

 داری؟ اعتقاد هم رماال به تو واقعا؟– یدا

 گیریب اونو و اینو دامن خوای می کی تا اخه سوزه می دلم بینم می رو تو زار حال وقتی ولی بابا نه-

  بگیرتت؟ و بشه راضی شاید تا
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 هنوز شدی پیر که بکن خودت حال به فکری یه برو تو: گفت و زد بازوم به مشتی حرص با یدا

 موندی مجرد

 شیک لوله خونشو اب لیوان یه برای عاقلی پسر هیچ ضمن در جوونیمه اول تازه من بابابته پیر-

 بدمزه و گندیده..... ابی چه اونم کنه نمی

 زن که کنیم می ایثار کلی دخترا ما تازه بخواد دلت خیلیم: وگفت کرد نازک برام چشمی پشت یدا

 شیم می شما مثل ادمایی

 بگذرید؟ کردن ایثار خیر از گیرید می چقدر: گفتم کشیدمو سمتش به خودمو کمی

 خونِتون پول اندازه به: گفت و دوخت چشم بهم لجوجانه یدا

 ادعای یناسالمت تر لطیف یکم بابا دیگه نمیان سراغتون پسرا که کنید می رو کارا همین ببین-

  لطیفه روحتون دارین بودن برگل

 ببچس دستی دو جلو اومده و شده خر یاشا که حاال: گفتم گوشش کنار و تر نزدیک بردم سرمو

 کنما جور برات ورگل ترگل خر یه نم نمی زودیا این به دیگه بره این چون نکن ولش

 هب ایشااهلل خودت ارزونی ورگل ترگل خر: گفت و کشید عقب خودشو و زد بازوم به مشتی باحرص

 شید پیر هم پای

 اومدی؟ کی تو: گفت بیرونو اومد حموم از کامی که شد بلند خندم صدای

 شه می ساعتی نیم-

 کردین؟ شروع گذاشتیم تنها رو شما باز: گفت و کرد یدا دلخور و سرخ چهره به نگاهی

 یشپ حرفم گفتن از رو حرکاتش تمام و بودم گرفته نظر زیر و یدا حرکات چشمی زیر که حالی در

 هستی؟ مجردی سفر یه پایه کامی: گفتم کردم می بینی می

 خودت خودمو فقط:گفتم بزنه حرفی اومد یدا تا

 و برداشت رو یدا نخورده دست لیوان و نشست روبروم کامی که گزید رو لبش گوشه حرص با یدا

 کجا؟: گفت و کرد مزه مزه کمی

 نرفتیم حسابی درست سفر یه وقته خیلی ، گردیم برمی و شمال ریم می روز چند-
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 بیاد تونه نمی کامی: گفت و کوبید پا لجوجانه یدا و خندید که زدم بهش چشمکی

 توئه؟ دست هم کامی اجازه نکنه سوسکه؟ خاله چرا-

 خان اراس شما خود طور همین مهمونی بیاد من با شب شنبه پنج باید کامی -یدا

  است ضعیفه این دست منم اختیار انگار اوه اوه: گفتم زدمو کامی به چشمکی

 اراس: زد صدام حرص با یدا و خندید کامی

 قتو هفته یه است جمعه االن ، سوسکه خاله میاد شنبه پنج تا هم کامی زدم حرفمو بار یه منکه-

 برگردیم تا داریم

 نه نه نه -یدا

 سهوا گالب و گل ئنبال رفتی انقدر بسه خان؟ کامی نه یا میای کن ولش رو سوسکه خاله این-

 اقاتون

 افتی؟ مکی راه کی حاال ، نمیاد بدم که من: گفت و داد تکون سری خنده با کامی

 صبح فردا یا امشب یا-

 بیفتیم راه شام از بعد که بندم می ساکمو من پس – کامی

 میام منم: گفت بود دلخور نشدن دیده این از انگار که یدا

 ها بچه با نه مردونه ، مجردی گفتم-

 دیگه ببرید ممنم -یدا

 سفربعدی تو-

 طوری اروم کرد می نگامون کرده بغ و بود چیده ور لب دلخور و ناراحت که یدا به کرد نگاهی کامی

 اس ار نبودی ای کینه انقدر که تو شه می چی مگه ببریمش خب: گفت بشنوم من فقط که

 یم بالمونو و دست ندارم نوق و نق حوصله نداره قضیه اون به ربطی: کردم زمزمه ارومی همون به

 کامی بنده

  اراس داره گناه کنیم؟ کار چی خوایم می مگه -کامی
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..... کنمن اذیتتون دم می قول: گفت ناامید و کالفه بود کرده خوانی لب برای رو تالشش تمام که یدا

 ....اراسم.....  اراس

 شه می چی ببینم شب تا حاال: گفتم و صداش ناز از گرفت خندم

 و کرد می نگاه رو دراورش که طور همون کنه جور و جمع رو وسایلش تا رفتیم اتاقش به کامی با

 بستی؟ رو ساکت تو: گفت داشت برمی رو لباساش

 کردم جورش و جفت جا این بیام که این از قبل اره: گفتم دادمو لم تختش رو

 ی؟گ می راستشو بپرسم ازت چیزی یه اراس: گفت و کمدش سراغ رفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 باشه؟ تاچی-

 یدا: گفت و نشست تخت روبروی کاناپه روی و کرد مرتب رو ساکش و چرخید خودش دور کمی

 داری؟ دوست رو

 خیلی.....  اره: گفتم و شدم خیره کنجکاوش چشمان به خونسردی با

 چشمام تو خواست می انگار نداد موضعش تو تغییری ولی کالمم صراحت از جاخورد کمی

 ... خوای می.....  یعنی: بود نگاهم محو جوری این که کنه پیدا صداقتمو

 کنی؟ ازدواج باهاش خوای می: گفت و کشید عمیقی نفس

 شوخی مگه نبود هم ه ساد لبخند یه از اثری کدوممون هیچ لب رو چرا پس نبود؟ بود دار خنده

 وارد خونسردم ظاهر به ای خدشه نذاشتم ولی ریخت فرو درونم چیزی یدا؟ با اونم نبود؟ازدواج؟

   کنه

 بیام باید دارم دوست وار دیوانه رو عم زن من بگیردش؟ باید داره دوست رو هرکی ادم مگه-

 زاره؟ می رضا عمو اصال کنم؟ عقدش

 رو استنباطی چین هم یه کارات از اون تا کنی می رفتار طوری چرا....... اراس نکن شوخی -کامی

 بینی نمی چشماش تو رو عالقه و شوق کنی می نگاهش وقتی که نگو بکنه؟

 ودشمخ جداست هم از یدا منو راه روشنه یدا با تکلیفم من: گفتم و نشستم تخت لبه رو روبروش

 وت بدون رو خونه این نداشتم طاقت چون جا این نیومدم ها مدت تو رفتن از بعد من دونه می اینو
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 بود دهش بزرگ ، دید خیابون تو منو یدا پیش ماه هشت هفت درست یعنی پارسال اینکه تا ببینم

 وت پا تو رفتن از بعد بار اولین برای من شد باعث اون نبود خوب زیاد حالش ولی بود شده خانم

 تنهاییش از اورد پناه من به و کرد اعتماد بهم کرد دل و درد برام صادقانه وقتی بزارم خونه این

 یه داره احتیاج پشتیبان یه به کردم حس کرد مردونم های شونه مهمون و هاش اشک و گفت

 هریخوا از برام اونم برادرش شدم همین برای کنه تکیه بهش بتونه تا محکم و قرص پشتیبان

 یدا ، وبخ اتفاق یه اونم اتفاق یه من برای یدا بود من یکنواخت زندگی به تلنگر یه یدا نذاشت کم

 امین تونم می کردم حس ها سال بعد ، شد بیدار خفتم های حس کنارش ساخت نو از دوباره منو

 امنیت شهب پناه بشه دوباره تونه می مردونگیم کردم حس باشم صبور سنگ باشم پشتیبان باشم

 و دای ، حرفاش و یدا ، هاش شونه و یدا یعنی شدم متولد دوباره من.....  اعتماد بشه اطمینان بشه

 کردم عادت بهش خیلی ها ما این تو........  ساخت نو از دوباره منو برادرش از من از انتظاراتش

 خوبیه همدم شیطنتاش عین در مهربونه و صبور خیلی یدا دارم، دوستش خیلی

 جلوی دور چندان نه خاطره یه از مبهم چندان نه ای صحنه بستم ای لحظه برای رو چشمهام

 هپدران صدایی.....  نرفت بیرون گوشم از اهنگش زنگ وقت هیچ که صدایی و گرفت جون چشمام

.... 

 ناهپ تو به دونم می تنهاست دخترم گفت گرفت قول ازم مردونه نشست روبروم فهمید رضا عمو-

 ....ولی اومده تو سراغ اطرافش و دور بد و خوب ادمای همه بین خوشحالم اورده

 هک پدرانش دستای به رضا عمو مطمئن نگاه به......  صبح همون به اتاق همون به برگشتم دوباره

 های دغدغه از.... زندگیش بهونه از نفسش، از ، دخترش از.... گفت....  برگرفت در هامو شونه

 و فتگ و گفت...... رفته فرو تنهاییش تو انقدر که دخترش برای گذاشته کم کنه می حس پدرکه

  ردک که اعتمادی از فشرد و گرفت مردونش دستهای بین رو قلبم کرد تر سنگین منو های شونه

 بهونه دار امانت زندگیش گل دار امانت کرد دارم امانت: گفتم و دوختم کامی چشمای به نگاهمو

 عمو امانت تو من.....  االیشه بی و ساده که....  نجیبه و پاک که گلش برگ دار امانت زندگیش

 از وقت هیچ ، نبوده ناپاک یدا به نگاهم وقت هیچ.....  وقت هیچ.....  کامی نکردم خیانت

 ..... نکردم باز روش به نیازم رفع برای اغوشمو وقت هیچ نکردم سواستفاده وابستگیش

 کردی؟ خیانت عمو امانت تو بزاری جلو قدمی اگه بشی مند عالقه اگه کنی می فکر چرا– کامی

 کردی؟ سختش انقدر چرا کنه نمی شک تو نیت به تو به کس هیچ
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 تو زده حلقه اشک..... عمو صدای دوباره....  ها ساعت همون به عقب برگشتم دوباره و دوباره

 قول....  اراس امانته دستت گلم برگ.....  اراس بده قول ".....مردونش های دست.....  چشماش

.... بسازه ازتو سفید براسب سوار شاهزاده یه تصویر برادر یه نقش جای به ذهنش تو نزار.... بده

 اراس.... کن جبران برادرانه.... کن جبران رو ها کمی مردونه تو براش گذاشتم کم من....  بده قول

 دلش تو....  کرده فرق یدا خودش هم منیر هم فهمیدم من هم اینو ، خوشحاله ،  ارومه تو کنار یدا

 .... حتی ، نگاهت ، هات دست بده قول.........  کردی باز جا

  دخترونش دنیای از ایندش از ارزوهاش از دخترش از زدن حرف پدر یه برای بود سخت چقدر

 ندیدم تر مرد تو از ندیدم تر پاک تو از اراس دارم ایمان تو به من ، باشه برادرانه اغوشت حتی

.....  دستات تو امانته دخترونش دنیای کن معلوم رو حدش.......  بمون برادرش بمون مردش

 "باش دخترم لطیف دنیای مراقب  سپرم می دستت به رو خواهرت

 مرز و حد داشتن دوست این و دارم دوست رو یدا من نزدم عشق از حرفی ولی دارم عالقه گفتم-

 یستمن عاشقش ولی بوده کودکیم های لحظه تو حتی خاطراتم همه تو کنم می فکر که اونقدر نداره

 خواهرش به خریدارانه نگاه برادری کدم کنم نمی نگاه بهش خلوتم برای همدم یه زن یه چشم به

 اونم دونیم می حدمونو یدا منو.......  سازه می خواهرش ارزوهای رو ایندشو برادری کدوم داره

 می من هم اینو است خواهرانه حرکاتش همه ، محبتش ، شوقش نیست عاشق ولی منده عالقه

 اون هم دونم

 باور نییع گلستانم و گرمابه رفیق این گشت می چی دنبال دوخت چشمام به عمیقشو نگاه کامی

 بود؟؟؟ سخت انقدر حرفام

 دیگه سوال یه -کامی

 بازپرس جناب بپرس: گفتم کردمو بدنم ستون دستامو گرفت خندم

 ...یعنی.....  اطالعم بی اون از من که دونه می چیزی یدا -کامی

 ناو برای که چیزایی کردم تعریف براش چیزا بعضی که پرسید مادرم پدر از چندبار فقط نه-

 هب زیاد شناسی می که منو ولی محرمه اینکه با راحت خیالت دیدی چشمات با تو کردم تعریف

 .... ندارم اعتماد دیگران
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 از زیرو که دختری برای هاش نگرانی از نشست رولبم لبخندی که داد بیرون راحتشو نفس کامی

 کنه قبول بودنشو نتونست ولی شد غربت اواره دستش

 یانه؟ سفر بریش می حاال -کامی

 شهنبا ماشن عقب صندوق تو ساکش االن مونه می تو منو اجازه منتظر وروجک اون میکنی فکر-

  کرد شک بودنش یدا به باید

 موندم یکی تو کار تو منکه: گفت و خندید

 بود؟ کی: گفت کامی که کردم قطع و نگاه شمارشو خورد زنگ موبایلم بدم جوابشو اومدم تا

 انگیز نفرت مزاحم یه..... مزاحم-

 خونتونه؟ از -کامی

 دارن باهات واجبی کار شاید: گفت که ندادم جوابشو

 بستی؟ ساکتو خب-

 تونیست درد درمان فرار.... اراس بده جواب: گفت که خورد زنگ موبایلم باز

 داد جواب و بیرون صدا پر نفسمو کامی سرزنشگر نگاه زیر

 ....الو.... اراس....  الو-

 بفرمایید بله: گفتم داشتم سراغ خودم از که لحنی باسردترین

 خوبی؟ جان اراس سالم:  لرزید صداش که انداخت لرز تنش به کالمم سردی انگار

 ندبل کالفه کرد جور و جفت نگفتم های حرف برای رو خلوتی خیالش به رفت و زد لبخندی کامی

 خوبم: دادم جواب قبل سردی همون به و کشیدم موهام تو دستی شدمو

 هش مسلط خودش به تا داد بیرون لرزون نفسشو ذاشتن می اگه بودم خوب کمتر نه بشتر نه

 شده تنگ برات دلم خیلی: گفت که زدم غرورش حفظ برای تالشش به پوزخندی

 کنی می ت عا اینم به بگذره ذره یه: شدم خیره بیرون به و رفتمو پنجره سمت به

 مزاحمم انگار که کنی می برخورد طوری زنی؟ می حرف جوری این توچرا-
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 نیستی؟-

 اراس -نالید بغض با

 خبر عدب دفعه شد ای دفعه یه خیلی اخه بخونم برات نامه لغت روی از باید دونستم نمی ببخشید-

  کنم تصحیح حرفامو تا بده

 نشدی؟ راضی هنوز-

 سینش تو نفسش که چشید تلخیشو شنید صداشو اونم حتی مطمئنم که بود عمیق اونقدر پوزخندم

 شد حبس

 ساختی؟ برام که ای زندگی از چی؟ از راضی-

 عمیقش های نفس با و صداش ، زد هق جوری این وقتی براش داشت ای معنی چه غرور دیگه

 بودی مقصر خودتم: گفت و کرد صاف

 ....هنوز بود مغرور هنوزم

 کردم زندگیمو اشتباه ترین گ بزر مه منم اصلی مقصر اره-

 کنی؟ نمی خاموش رو کهنه کینه این اتش چرا-

 یادته؟  کردین؟ روشن شما.... نکردم روشن من رو اتش این-

  من سینه مثل بود سنگین صداش تو بغض

 پایین بیای شیطون خر از تو تا کنم هرکاری حاضرم پشیمونم من کن باور اراس-

 ذاشت نمی راحتم شدم حبس نفس چرا کشیدم دردناکم سینه به دستی

 بزار راحتم.....  بزاری تنها منو که اینه بکنی تونی می که کاری تنها-

 حیاط تو ، بیرون زدم خونه از یدا و کامی متعجب های نگاه به توجه بدون و کردم خاموش موبایلو

 نمی.. ..بستم چشمامو و زانوهام رو گذاشتم سرمو نشستم جا همون دادمو تکیه تنومند درختی به

 به ای کهنه درد نبود؟ بود؟ ساده...... ساده تلفن یه با فقط اونم ریختم بهم قدر این چرا دونم

 ، دپیچی می سینم تو دردی و زد می سرم تو محکم نبضی شد پا به بلوایی دلم تو اومد سراغم

 حالم دارهن دردناکو سینه این کردن رها قصد هنوز که نفسی و انداخته چنگ گلوم به سنگین بغضی
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 خوردم تکونی که کردم احساس هام شونه رو رو دستی گرمای کرد می بدتر لحظه به لحظه رو

 وت دید می چی دوختم چشم بود نشسته روبروم نگران و مضطرب که یدا به کردمو بلند سرمو

 هتب بازم:گفت و کشید بازوم به دستی بود کرده بغض کودکانه جوری این که خاموشم چشمان

 ریختی؟ بهم جوری این که زدن زنگ

 اونا نی؟ک نمی سره یه تکلیفتو چرا: گفت که کردم تایید حرفشو باسر و دادم بیرون درد با نفسمو

 یه وایخ می کی تا شه برطرف تفاهما سو تا پیششون برو فرزندشونن تنها نگران مادرتن، پدر هم

 ،اراس کنی قطع هاتو ریشه تونی نمی هاتن ریشه اونا بدی؟ عذاب خودتو و بری قاضی به طرفه

 شی می پژمرده شی می خشک

 یقتهحق عین هست هرچی نیست تفاهمی سو هیچ: گفتم و کردم نگاه نگرانش و صادق چشمان به

 خدا هب نزدی سر بهشون پندساله تو وقت اون شم می کالفه نبینم و منیر مامان روز دو منکه -یدا

 یم امروزت روز حال به و کنی می فراموش هاتو غصه همه ببینی مادرتو که همین خونتون بری اگه

 خندی

 یا.....  سینم تو درد تلخی به روزگارم تلخی به تلخ پوزندی کرد جاخوش لبم گوشه پوزخندی

 کنم باور رو کودکانه رویای این تونستم می کاش ای بود ساده چیزانقدر همه کاش

 بکن اراتوک برو حال این با ولی بستی ساکتو دونم می منکه: گفتم فشردمو دستشو و زدمو لبخندی

 افتیم می راه شب که

 نگرانته هم کامی تو بیا: گفت و زد گرمی لبخند

 میام دیگه ساعت نیم من برو-

 دو اش دل این تو ای غصه هیچ که دورانی برگشتم عقب به کمی نشستم جا همون یدا رفتن بعد

 که دورانی دانشجویی قشنگ دوران تر عقب کمی باز بود رنگ بی ولی بود ، نداشت جایی سرزنده

 راز و رمز پر دوران برگشتم عقب به ، داشت ارزش برام دار خنده شوخی یه حد در چیز همه

 وراند این تو پا هردو ولی بگیریم معافیتمونو تونستیم می کامی هم من هم اینکه با سربازی

 یه برای جمعی دسته فرارهای یاد تنبیهات یاد فرماند فریادهای و داد یاد گذاشتیم پرهیاهو

 چشمامو بودم کرده خوش دل ازخونه درمیون یک های تلفن با خودمو که روزایی یاد ساده دورهمی

 که دورانی شد سپری زود چقدر پاکی پراز دورانی برگشتم کودکی زیبای دوران ب و بستم
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 یک بشن حک ذهنم تو خوام نمی نداشتم دوست رو اینا نه بلعیدم می رو ها محبت کوچکترین

 دوران با اشنایی ارزوم ترین بزرگ که دورانی رسیدم نوجوانی دوران به و زدم رق خاطراتمو دفتر

 رهمس به عشق خانواده به عشق بود زندگیم اتفاق ترین مهم عشق که دورانی بود جوانی غریب

 .... فرزند به عشق

 از پر ولی ساده و خوب زندگی یه حسرت شدن نابود ارزوهام زود چقدر که کشیدم ای خسته اه

 عاشقانه اونم که همسری گرفتن اغوش در و شدن پدر حسرت موند دلم به محبت و عشق

 دفتر و بازکردم چشمامو اروم..... بگذری چیزت همه از اون خاطر به حاضری وتو داره دوستت

 هک هرطور و نشسته ما گر نظاره به صبور و اروم چه که شدم خیره اسمون به و بستم خاطراتمو

 می دادم دست از چیزمو همه که حاال شدم تنها که حاال زنه می رقم مارو روزگار خواد می دلش

 کنی؟ کار چی باهام خوای

 ماداعت ای ستاره هیچ به حاال ولی گشتم می تنهاییم های شب ستاره دنبال تو دل تو زمونی یه

 می احساس ووقتی کنی می عاشق رو ادما تو..... زیبان قشنگو دور از فقط همشون چون ندارم

.... یکن می وارد ناتوانشون پیکر بر رو جدایی های تازیانه است وابسته هم به جونشون که کنی

... .نمونده گرفتن برای چیزی خوای؟ می چی دیگه.... تحصیلمو دوران رفیق گرفتی ازمون ارشو

 ارزوی نه ای خونواده نه ندارم دادن دست از برای چیزی دیگه من چون خوردی دست رو بار این

 لیخی و ارش مثل تا خیلیا و ارش مثل تا خورم نمی رنگارنگتو های ستاره گول دیگه ای وتازه نو

 تیاد وقت هیچ اینو موند خواهم تنها و گرفتم انس تنهایی با من..... بیفتم دامت به دیگه های

 !!!!!نره
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 دوم فصل

 رمس پشت از پایی صدای ، بودم سپرده دریا امواج صدا به گوشم و ساحل داغ های شن به رو تنم

 که این بدون کرد جدا بود برنداشته سرم از دست از هم جا این حتی که سیاهی گذشته از و من

 کجاست؟ کامی: گفتم بدم خودم به تکونی یاحتی کنم باز چشمامو

 رو لبخندی بازش نیمه لب و گرد های چشم تصور از کنم تصور رو یدا جاخورده صورت تونستم می

  نشست کنارم جلو اومد اروم که نشست لبم

 خرید رفته-یدا

 ؟ نرفتی باهاش توچرا-

 موندم؟ که ناراحتی-یدا

  هستم تنها کافی اندازه به من گم می خودت برای نه-
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 انگشتانش سر با اروم کرد نفوذ تنم های سول دونه دونه تو ارامش که برد فرو موهام تو دستشو

  بشکنی؟ رو تنهایی حصار این خوای نمی: گفت و کرد سرم موهای نوازش به شروع

 مگه خورده موش زبونتو: گفت و خندید که انداختم باال ابرویی

 ....یعنی....  تو..... اراس: گفت که گرفت خندم

  گرفت رنگ هاش گونه کمی که کردم غافلگیر صورتم به خیرشو نگاه کردمو باز چشمامو

 میکنی؟ من من چرا یدا؟ شده چی-

.... دونی می خب: گفت و دوخت پیرهنم های دکمه و گردن بین جایی به و گرفت ازم نگاهشو

 .....راستش

 ....کن نگاه منو...  یدا: گفتم و نشستم وروبوش شدم بلند و رفت هم تو اخمام ناخوداگاه

 تو نهک نگام کردم مجبورش و گرفتم چونشو که تر افتاده سرش و شد بیشتر هاش گونه سرخی

 ازچی؟ ولی.....  نگرانی جور یه دودلی یه بود شرم یه چشماش

  شده؟ چی-

 .... اراس....  خب-یدا

...  خب... اراس ببین.....  به....  تو نظر به: گفت و داد قورت و دهنش اب که کردم صداش تشر با

 چی؟ یعنی عشق نظرت به یعنی

 مامچش یا بره تونست می اونم از باالتر ابروهام دونم نمی داد غلیظم اخمای با خودشو جای تعجب

 داشت رو این از بیشتر شدن گشاد ظرفیت

 چی؟-

 کن ولش هیچی: گفت و افتاد انگشتاش جون به یدا

 بدونی؟ خوای می چرا: گفتم کردمو نگاهش موشکافانه

 زیچی یه.... هاش گونه سرخی به دوختم چشم یدا  بسته لبهای به و شد گوش و چشم تنم تمام

 ..... نبود درست وسط این
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 جوری همین-یدا

 احاالت منکه دونم می چه.....  اسیری یعنی االفی یعنی: گفتم گرفتم نمی ازش نگاه که طور همون

  نشدم عاشق

 جونی کم لبخند چرا؟ اخه لرزید؟ لبش..... و شد سرد چشماش ، شد خالی بادش کردم احساس

  و زد

 اراس؟ شوخیه وقت االن..... واقعا مرسی: گفت

 هاست داستان مال مزخرفه دیوونگیه عشق ندارم اعتقادی عشق به نکردم شوخی من ولی-

 .... ارهد فرق اسمون تا زمین عاشقونه کتابای و رمانا با نیست داستان واقعیه ما زندگی که درحالی

 و قونهعاش نجواهای کلی و گیتار یه با ای اسطوره عاشق یه دنبال: گفتم که انداخت پایین سرشو

 ینا شهر این مردم از خیلی افسانه نه رویا نه واقعیت یعنی زندگی نباش غریب عجیب اتفاقات

 قطف ها خیلی......  بودن مجنون و عاشقی به برسه چه نیستن بلد رو داشتن دوست حتی کشور

 همین نیازن یه دنبال

 هاش شونه دور دستمو که دزدید ازم نگاهشو  شه می اینم از تر سرخ دختر این صورت یعنی

 اب ادما ساختی ذهنت تو ازش که تصویری نه واقعیش خود کن نگاه خودش به: گفتم انداختمو

 اهیگ کنن می اشتباه کنن می خطا واقعی ادمای کنن می فرق داریم ذهنمون تو اونا از ما که رویای

 زا سرشار فقط ما ذهن تصاویر ولی کنن می خیانت گن می دروغ کنن می لج شن می عصبانی

 رشوتصوی.......  یدا شکنندس تصویر این سختی بدون خستگی بدون محبت از سرشار لبخنده

 ببین خودشو و کن پاک

 فقط...  من.....  دونی می.... نه: گفت و کرد نگاهم زده بهت و گرفت باال سرشو

 چه دادم سوالتو جواب فقط نکردم برداشتی هیچ من کنی توجیه من برای رو چیزی خواد نمی-

 کردی پنهانشون چشمات تو که اونایی چه اوردی زبون به که اونی

 وقتی پیشمی دارم نیاز وقتی که خوبه چقدر.... اراس هستی که خوبه چقدر: گفت و زد لبخندی

 خیلی...  اراس خوبی خیلی تو....  فهمی می سکوتمو حرف تو کنم می سکوت

 ساختی ذهنت تو ازم تو که تصویری خوبیه به نه:  کردم زمزمه و نشست لبم رو تلخی لبخند
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 ره؟یاشا نکنه سفید؟ اسب بر سوار شاهزاده این هست کی حاال: گفتم کردمو جداش خودم از کمی

  تو رم می من میاد تلفن صدای: گفت و زد بازوم به مشت با

 لفنت با یدا بازکردم درو وقتی رفتم سرش پشت منم که رفت ویال سمت به دوان دوان و شد بلند

 یکام که کردم کج اشپزخونه سمت به راهمو  خطه پشت عمو زن بود معلوم حرفاش از بود مشغول

 رسید راه از هم

 کار؟ چی بیرون رفتی صبح پسر؟از کجایی-

 ...بودم خانم شاهزاده سفارشای دنبال: گفت و داد نشونم خریدارو

 همین؟ فقط:  گفتم زدمو چشمکی شیطنت با

 وهم تو رفت اخماش یهمو که کرد صاف وکمرشو زمین گذاشت خریدارو و خندید بلندی صدای با

 میاد گاز بوی: گفت

 نیست ما خونه از: گفتم کردمو گاز به نگاهی

 بود کرده پر رو جا همه گاز بوی گفت می راست حیاط رفتیم کامی با

 بغلیه ویال ازاین انگار-

  بدیم اب گوشی سرو یه بیا-کامی

 تو مبپری باید نیست راهش این: گفت و گرفت مچمو کامی که بزنم زنگ خواستم بیرون رفتیم

 برامون هش می شر کنی؟ می کار چی حیاطشون تو کلفت گردن دوتا بگیم باشیم کرده اشتباه اگه-

 کامی

 باال بری دیوار درو از تونی می هنوزم بامن اونش-کامی

 عمرا..... کی؟من؟-

 شدیدتر گاز بوی که کردیم رد رو حیاط کامی همراه بازکردم درو و باال پریدم ویال کوتاه دیوار از

 باشه خونه تو کسی شاید کن باز: گفت کامی که زدم در به ای ضربه اروم شد

 باهوش زنم می در دارم همین برای-
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  رفته حال از گاز حجم این با باشه هم کسی حسابی مرد اخه -کامی

 ، تو تمرف و پوشوندم بینیمو نخیم گردن شال با سوزوند سینمو گاز از زیادی حج که کردم باز و در

 سالن وارد کردمو رد رو راهرو کرد می تقال اکسیژن ای ذره برای ام ریه و سوخت می چشمام

 ....شدم میخکوب سرجام که شدم اصلی

 صدا ور کامی کردمو بغلش پریدمو سریع کرد می تقال ناتوانی با و بود شده اویزون طناب از دختری

  کردم

 کمک بیا.....  تو بیا کامی-

 با و کرد پیدا خودشو زود ولی شد شوکه روبروش صحنه دیدن با من مثل و تو اومد عجله با کامی

 بیرون بردیمش هم کمک

 بیار و ماشین برو زود-

 اومدن با بود مونده گردنش رو طناب رد و داشت خونریزی دستش هردو بود رفته هوش از دختر

 رقغ دختر یه بود چشمام جلوی تصویر یه فقط راه طول تمام بیمارستان بردیمش سریع کامی

 عمل اتاق به بیمارستان به رسیدن محض به....   خورد می تاب سالن وسط طناب یه از که خون

 پرسنل بیشمار سواالت پاسخگوی تا موندم منم و پرنده تشکیل برای رفت کامی و کردن منتقلش

 باشم بیمارستان

 ه؟ افتاد دختر این برای اتفاقی چه-

 یسپل به باید که دونی می: گفت که کردم تعریف کاست و کم بی رو بود افتاده اتفاق انچه همه

 بدیم خبر

  نداره اشکالی-

  دادی نجات که کردی مردونگی: گفت و فشرد شونمو و زد لبخندی

 گوشیم زنگ با شد همزمان کامی اومدن که بودم نشسته عمل اتاق در پشت

 یدا الو-

 کجایین؟ اراس الو: پیچید گوشی تو یدا نگران صدای
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 بینارستان-

 شده؟ چی-یدا

 میکنم تعریف برات اومدم وقتی دونم نمی خودمم-

 نذاریا خبر بی منو باشه-یدا

 خدافظ باه-

 خودش برای فراری راه هیچ واقعیه دیوونه یه دختر این: گفت و انداخت صندلی رو خودشو کامی

 معلومه کرده رو جا همه فکر.... من خدای....  گاز دار،نشت طناب ، هاش دست رگ... نذاشته

 بریده زندگیش از حسابی

 بمونه؟ زنده کنی می فکر-

 بگم چی دونم نمی....  دیده چل و خل این که تدارکاتی این با -کامی

 بودمش ندیده روز چهار سه این تو-

 اومده تازه شاید -کامی

 شما :گفت و کرد ما به نگاهی بیرون اومد عمل اتاق از دکتر باالخره که شدیم معطل دوساعتی یکی

 هستین؟ هاش اشنا از

 چطوره؟ حالش...  نه: گفتم شدمو بلند جام از

 خودکشی راه چند بودم ندیده رو چیزی چین هم بحال تا: گفت و داد تکون تاسف به سری دکتر

 زود چون فتیم گر رو خونریزی جلوی و کردیم درمون دستهاشو دادیم شستشو معدشو ما...... باهم

 بهوش اگه هرحال در..... گاز نشت ولی نشده وارد اسیبی گردنش های مهره به رسیدین دادش به

  بیاد بهوش اگه البته.... مونه می زنده بیاد

 دارها مامور سواالت به وقتی کامیم منو که ویژه مراقبتای بخش بردن هم دخترو ، رفت و گفت اینو

 شمچ با که کامی حضور گرفتن فاکتور با البته کردیم تعریف رو ماجرا دوباره و دادیم جواب اگاهی

  نکنم وترک بیمارستان موضوع شدن مشخص تا شد قرار شد همراه اون های غره

 بزنم؟ حرف من نذاشتی چرا -کامی
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 اون و مبمونی جا این جفتمون تونیم نمی تنهاست یدا کافیه جابمونه این یکیمون همنیکه چون-

 بزاریم تنها پیکر درو بی ویال تو دخترو

 ادرسو وت داشتم کم همینو: گفتم کشیدمو پوفی که کرد صدامون اشنا صدایی بزنه حرفی اومد تا

 دادی بهش

 نگرانی؟ از مردم نزدین؟ زنگ چرا ؟ شده چی:گفت و رسوند بهمون خودشو یدا

 هدیوونگی این:گفت و کرد نگاهی کامی منو به ناباوری و بهت با که کردم تعریف براش جریانو

  نهبرسو ناامیدی به حد این تا ادمو یه تونه می اتفاقی چه دید باید ولی گه می همینو هم کامی-

 بمونی؟ پیشش جا این خوای می نکنه چیه؟ منظورت -یدا

 دیگه اره خب: گفتم انداختمو باال ای شونه خیالی بی با که کرد بهم داری معنی نگاه کامی

 اراس تهران برگردیم فردا باید ما ولی -یدا

 میام شه تموم جا این کارم منم برید من ماشین با کامی و تو برگردید خب-

 گردی؟ برمی چی با تو پس -کامی

  عمومی نقلیه وسایل با-

 ریم می دربستی با یدا منو داری نیاز بیشتر ماشین این به نه -کامی

 گردیم برمی باهم ماهمه-یدا

  خورم نمی جم کنارش از نیاد بهوش دختره این تا من-

 شپیش بمونی باید تو وقت اون کرده خودکشی دلش زیر زده خوشی دیگه یکی ماچه؟ به اخه-یدا

 یشترب توضیحی بینم نمی دلیلی کارامم بابت کنم تکرار حرفو یه دوبار ندارم عادت دونی می یدا-

 بدین خبر بهم تهران رسیدین وقتی برین بهتره وقته دیر االنم بدم ازاین

 دختر اون: گفتم که زد زل بهم زد می برق اشک از که چشمایی با یدا ولی داد تکون سری کامی

 نگهش زنده میلش خالف که حاال بدیم نجاتش ما که بوده خدا خواست شاید ، یدا تنهاست

 خدا امون به کنیم ولش نیست درست داشتیم
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 خبر و زد زنگ کامی عصری فرداش رفت، و داد تکون سری نزد حرفی ولی نشده قانع بود معلوم

 نمنک ماجرا درگیر خودمو زیاد که کرد سفارش کلی و گرفت خبری دختر حال از و داد رسیدنشونو

 بودم زده زل بهش اتاقش کوچیک پنجره پشت از و بودم مونده بیمارستان تو که بود روز چند

 هم ای لحظه برای حتی خواد می دلم ولی چرا دونم نمی....  بده خودت به تکونی یه دختر زودباش

  شنوی؟ می صدامو.... بازکنی چشماتو شده

 ودمخ به تکونی فشرد هامو شونه کسی که برد خوابم اتاقش در پشت نیمکت روی کی نمیدونم

 ندادین جواب کردم صداتون هرچی بودین خسته خیلی معلومه: گفت و زد لبخندی پرستار دادم

 شده چیزی....  ببخشید-

 بخش شه می منتقل داره االنم اومده بهوش بیمارتون-

 ببینمش؟ تونم می-

 کنین صبر دیگه یکم باید-

 ازش سواالتی تا داخل رفت اگاهی مامور  من از قبل برد زمان ساعتی بخش به انتقالش کارای

 امورهم تحویل پرت و چرت تالفیش به برده در به سالم جون که حاال نکنه نبود دلم تو دل بپرسه

 بیاید من همراه:  گفت و اومد بیرون مامور که نکشید طول زیاد ؟..بده

  کردم کمکش فقط من خدا به: گفتم من من با چسبید زمین به پاهام

 چندتا یه کرد تعریف ام بر چیزو همه دونم می: گفت و کرد من روی و رنگ به نگاهی مامور

 همین فقط امضاست

 نگارا تختش کنار رفتم زدمو در ،اروم بخش برگشتم کشیدم راحتی نفس شد طی که اداری مراحل

 بود خوابیده

 خوابیدی؟-

 خاصی برق یه شدم، نشانش اهو و مشکی چشمان جادوی مجذوب که کرد باز هاشو چشم اروم

 چشم بود داشتنی دوست و جذاب خیلی چهرش داشت می وا تحسین به رو هرکسی که داشت
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 بندش این رو خدا ر انگا....  کنی سیر تارش و تیره اسمان در ها مدت تا کرد می وادار رو ادم هاش

  بود کرده انتخاب رو بهترینش چیز هر از گذاشته زیادی وقت

 کنی؟ می نگام جوری این چرا -دختر

 وزهن ولی برداشت دمتو عمل تو دکتر البته بودم ندیده نزدیک از رو واقعی خر یه حال به تا اخه-

 سرجاشه گوشات

 نمک بی  هه هه هه:گفت و کرد ترش رو دختر

 هتب تو و بشریت بودم ندیده جوریشو این حال به تا دختر تو ای دیوونه نه....  ای نابغه خدایی-

 کنن بتث اسمتو قراره ناشناخته موجود یه بعنوان مونده تو کار تو پزشکی روان علم اصال بردی فرو

 ناشناخته؟ موجود چیه اسمت راستی

 تویی؟ گن می که ژان وار ژان پس -دختر

  زروئم من نه-

 زورو جناب ببینم ریختتو خوام نمی بیرون برو: گفت و گرفت ازم رو حرص با دختر

 خودتو از تر خوشگل نداری چشم چیه: گفتم که زد پوزخندی و گفت تمسخر با رو جملش اخر

 ببینی؟

 اب و کرد کنترل خودشو زود خیلی شدم گونش رو زیبا چال تا دو محو من و گرفت خندش دفعه یه

 ؟ نیک فضولی مردم کار تو گفت تو به کی: گفت داشت دادنش نشون واقعی در سعی که اخمایی

 گیرم نمی اجازه کسی از اصوال من: گفتم دوختمو هاش چشم به گرفتمو گونش چال از نگاهمو

 باشن هم دیوونه که ناشناخته موجودات از بخصوص

 مزخرفید مردا شما که بس-

 لطفته نظر: گفتم کردمو خم سری

 هستی هم پررو: گفت و کرد نگاهم حرص با

 نکن شرمندم دیگه-

 شم؟ می مرخص کی: گفت و داد تکون سری کالفه دختر
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 عقل از البته هستی خدایی مرخص تو: گفتم لب زیر

 گفتی چی شنیدم-

 این رمنتظ دکتر کلی اسایشگاه ری می بعد مهمونی جا این روزی چند هرحال در بشنوی که گفتم-

  هستن نادر پدیده

  ندارم شوخی شما با من-

 کنم می شوخی بخواد دلم هرکی با من ولی-

 دادی نجاتم بار این ضمن در شه نمی عایدت هیچی من دادن نجات از زورو جناب باش مطمئن-

 کنم می جمع حواسمو بعد دفعه ولی کنم قفل درو یادم چون

 هن کشید عقب خودشو نه ترسید نه.....  شدم خم سمتش به کمی گذاشتم سرش کنار دستمو

 !!! رسیده خط اخر به واقعا انگار نیست مهم دختر این برای هیچی واقعا اگار شد سفید و سرخ

 و هیچ سر که نیست ها چشم این حیف چرا؟ اخه: گفتم دوختمو چشم رازش رمزو پر های چشم به

 بمونن بسته همیشه برای پوچ

 به شدم خیره و کشیدم عقب خودمو کشید سرش رو رو پتو که برگرفت در رو چشمانش اشک

 نای که هست سنگین اونقدر ولی چیه دونم نمی که غمی از ترس از نه لرزید می که هایی شونه

 ور دختری شه می جوری چی ولی کنم ارومش تونستم می کاش ای انداخته جونش به لرزه جوری

 رسیده خط اخر به که کسی به شه می جور چی کرد؟ اروم رو بریده چیز همه و کس همه از که

 نمی دلش تو غم از چیزی که داد؟منی دلداری و کنه می مرور دوباره و دوباره مرگشو نقشه وداره

 تونم می چطور ؟ کنم خوشش دل باید چی به باشم؟ براش مرحمی تونم می جوری چی دونم

 !!!کنم؟؟ ارومش

 ناهیپ... داشت برگشتن برای جایی دختر این ؟ کجا ولی ببرمش فردا تونم می گفت می دکترش

  که بیرون اومدیم بیمارستان از هم همراه و دادم انجام رو ترخیصش کارای صبحش فردا داشت؟

  وروز نه ژانی وار ژان نه تو کنی می فضولی من کارای تو باشه اخرت بار: گفت و ایستاد دفعه یه

 ما ابجی مثل شماهم چیه حرفا این  نبود زحمتی نه کنم می خواهش-

 عمت ارواح: گفت و کرد نازک چشمی پشت دختر
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  شید سوار بیارید تشریف شاکی همیشه خانم حاال خب-

 گیرم می تاکسی یه خودم: گفت و کرد ماشینم به نگاهی

 حساب گرونم رسونمت می هم بخوای هرجا دربستش، نوع از اونم تاکسی راننده من کن فکر-

 یانه؟ دربیاد نونمون باید بریم می رو عائله دوسر خرج ما باالخره شی مشتری تا کنم نمی

 ای؟ خوشمزه انقدر همیشه: گفت و کرد نگاهم چپ چپ دختر

 شم می ترم خوشمزه سس و ابلیمو با تازه دقیقا-

 نوای دارین لطف من به خیلی شما که اونجایی از مجانیه، امتحانش: گفتم کردمو باز درماشینو

 کنید حساب اشانتیون

 شدی شور...... زیاده نمکت اتفاقا: گفت و کرد کج راشو

 شه می قاعده به نمکم بندم می خیکم به اب ذره یه خب:گفتم و کردم سد راهشو

  شد سوار حرفی هیچ بدون و شد خیره هام چشم به کمی

 که لقهالخ عجیب موجود این اسم حاال: گفتم کردمو روشن ماشینو ضبط که گذشت سکوت به کمی

 چیه؟ داده افتخار ما به

 بشم له تریلی چرخای زیر خواد نمی دلم اصال باشه رانندگیت به حواست بهتره-

 بکشی خودتو دوباره خواستی می دیروز تا که تو-

 هستم فکرش تو هنوزم: کرد زمزمه لب زیر و شد خیره بیرون به دختر

 دار طناب یا تریلی ؟ کنه می فرقی چه برات پس-

 بیفتن دردسر تو من بخاطر دیگران خواد نمی دلم کنه می فرق-

 رشس به چی نبود بینی پیش قابل اصال بود غریب دختر این دنیای چقدر شدم خیره بهش کمی

 میده ترجیه زندگی به و مرگ هنوزم که اومده

 باید کجا یعنی ؟ داری اقامت کجا یعنی کجاست؟ مقصدت یعنی ری؟ می کجا قزی خاله خب-

 ...یعنی برم؟
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 یعنی اقای نیست قزی خاله من: گفت و برگشت سمتم به حرص با

 زارم می روت بخواد دلم اسمی هر پس کردم کشفت من که ای ناشناخته موجود یه تو-

 نکن فضولی من کار تو بهتره: گفتم کردمو بهش نگاهی نیم

 حرص....  کنم حس هم فاصله همین از و شد می ساطع صورتش از که حرارتی تونستم می

 دریا کنار ویالی همون رم می: گفت و برگردوند روشو نبود؟؟؟....  بود قشنگ خوردنشم

 قزی خاله چشم به ای-

 هستیم هم دنده یه قزی خاله مخلص: گفتم خندیدمو که داد بیرون نفسشو کالفه

  شدم سوار کردمو خرید کمی داشتمو نگه سوپر یه کنار

 کنی؟ می کمکم چرا-دختر

 باشم کرده خیر کار یه مرگم قبل گفتم-

 میری؟ می داری مگه: گفت و زد پوزخندی

 هبرس بدنم به خون زاره نمی وامونده....  قلبم های رگ وسط درست دارم پیشرفته سرطان یه اره-

 شه؟ می سرطان رگم تو مگه-

 نادره لیخی البته شه نمی چرا: گفتم کردمو حفظ خونسردمو ظاهر ولی کردم حس نگاهشو سنگینی

 حتمالا کردن کشف دکترا باشی خودت مواظب بیشتر باید توهم منم اونم که جمعیت کل تو یکی

 رسیده درصد باالترین به خانما تو ناخن سرطان

 چرا؟-دختر

 ونانگشتش هر تو دارن دوست دخترا چون خب: گفتم کردمو کشیدش و ظزیف انگشتان به نگاهی

 گیریم نمی مرضا این از اقاییم که بس پسرا ما کنن سبز باغبونی چنگک یه

 رسه می میمونا به که اجدادتون یکی اقایی شما یکی-

 یم نشون العملی عکس چه داره قدری این به رقیبی جوابی حاضر و درازی زبون تو بفهمه اگه یدا

 ده
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 خوای؟ نمی ناهار برای چیزی قزی خاله خب-

 ؟....ای زنده دیگه وقت چند: گفت و کرد براندازم مشکوکانه دختر

 کف....  ام زنده هنوز چرا دونم نمی مردم می پیش شماه پزشکا تشخیص طبق باید درحقیقت-

 ای؟ ناشناخته خودت فقط ای کرده

 مردمه کار تو سرت و زنی می حرف که بس از-

 بدم نظریشو درمان راه عنوان به قراره همینه خودمم نظر-

 برم روتو که ای-

 توئه؟ دست اینجا کلید: گفت که کردم پارک در جلوی

 قزی خاله نگهبانت سگ نه سرایدارتم نه من

 نیست من خونه جا این-

 نداری؟ کلید تو یعنی-

 نه-

 تو؟ رفتی جوری چی پس-

 کنی درست دردسر دیگران برای خوای نمی گفتی که تو-

 گفت می بنگاهیه.... کشوره از خارج صاحبش کنه می فرق این-

 همون اومد دنبالم که انداختم وامدش رفت پر خیابون و کوچه به نگاهی و شدم پیاده ماشین از

 اگه باال رفت دیوار از شه نمی شلوغه کوچه االن: گفتم و گذروندم می نظر از رو چیز همه که طور

 من ویالی بیای تونی می بخوای

 پسر اقا بود سیاه ویالت ژیالی: گفت و کرد ای عصبی خنده

 سفیدا یول: گفتم کردمو بیشتر رو کالمم شیطنت کمی و انداختم تاپاش سر به ای خریدارانه نگاه

  دم می ترجیه رو
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 یکرد فکر ؟ کردی فکر چی من مورد در تو: گفت سرشو تو گرفت صداشو و شد براق صورتم تو

 تو مثل یکی پای و دست زیر ندازم می و زنم می حراج خودمو رسیدم خط اخر به چون

 .....بخوای اگه ولی نکردم فکری درموردت هنوز من: گفتم زدمو لبخندی

 گیر انیمج داف یه کردی فکر ؟ لعنتی هستی چی دنبال تو: گفت سینمو تو کوبید دستاش کف با

 که ده می مزه بیشتر مفت مال یا شده ژیالهات از خالی خوابت رخت خلوتت؟ ویالی برای اوردی

  کنم نمی حراج نجابتمو بمیرم کردی اشتباه.... کردی تیز دندون

 درست بود حمله اماده وحشیش چشمای و تند هاش نفس بود شده برافروخته و سرخ صورتش

 می خشم اتش تو بیشتر من اون؟ یا بود تر تاب بی من دل لحظه اون تو..... ماده ببر یه مثل

 اون؟؟؟ یا بود تابیده بهم تر محکم من کرده گره های مشت اون؟ یا سوختم

 بزار....  خوابم رخت کردن پر برای برسه چه دم نمی راه خونم به هم کلفتی برای رو ژیالها من-

 نمسرک شما مثل هایی عجوزه با رو مونده زندگیم از که روزی دو این ندارم خیال کنم راحت خیالتو

 وحشی گربه سالمت به جاده اینم راه این..... مجرده که مرده وقتی تا مرد اصال

 که ضعیفم و ندیده انقدر کرده فکر احمق دختره ، تو رفتم کردنش قفل بدون کردمو باز رو ویال در

 تا باال برو اون و این دیوار از انقدر درک ،به انداختم دردسر تو خودمو که بودم احمق من نه.... 

 ... احمق دختره.....  شی سقط

  باشه کم انقدر کلماتت دایره نمیاد بهت گفتی بار یه و احمق-

 رفتم اشپزخونه سمت به بهش کردن نگاه ،بدون جاخوردم بود سرم پشت درست که صداش از

 ببینه جا این رو تو خواد نمی دلم رسه می ژیالم االن برگردی اومدی که راهی بهتره-

 گردو؟ پوست تو بمونه دستت بزنه بهم باهات ترسی می چیه-

 خیره گستاخش چشمای تو که طور همون و کردم روشنش و گاز رو گذاشتم کردمو اب رو کتری

 دهخور اب برام کلی دلبره خیلی اخه بره ترسم می اره: گفتم دادمو تکیه اپن لبه به بودم شده

 می حرص حسابی شد می معلوم شد می تکه تکه داشت تقریبا دندوناش بین که لبی گوشه از

 جور مسلیق با کنم می نگاه هرچی: گفتم کردمو برانداز پاشو تا سر خونسردم قیافه همون با خوره

 ...... بمونی جاهم این نیستی
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 به نبود؟؟شونه بود نترس زیادی....  برنداشت عقب به قدمی ولی رفتم سمتش به اروم اروم

 جیهتر قزی خاله نمیاد خوشم گستاخ چموش دخترای از: گفتم و کردم خم سرمو ایستادم شونش

  باشه رام و مطیع که کنم سر کسی با اتاقم تو دم می

 دش می بلندتر لحظه هر عصبانیت و حرص از که صدایی با و شد براغ صورتم تو عصبانیت با

 کارنامه وت ننگی لکه چه فهمید خدا انگار کنم می فکر که حاال......  پسر شازده همینه لیاقتت:گفت

  پیچیده تو زندگی پرونده که خلقتشی

 ورتمص پوست روی رو نفسهاش گرمی تونستم می ،حاال کردم پر بینمونو فاصله زدمو لبخندی

 چشمای قفل رو نگاهم ؟؟ من درون اتش یا بود تر سوزاننده اون های نفس.....  کنم حس

 از تر بلند صدایی من حریم تو..... منه حریم.....  منه خونه جا این:گفتم و کردم اسرارامیزش

 ....... بشه اگه که.....  شه نمی شنیده من صدای

  شد هاش چشم ناتموم سیاهی خیره دوباره و موندگارشد لرزونش های لب رو خورد سر نگاهم

 خودم خوای می عمرمه اخرای که منم بمیری زودتر که بود ارزوت انگار ترسی نمی مرگ از گفتی-

 مهیاست چیز همه جا این برسونم؟ ارزوت به

 :گفت و زد پس و کردن می خیس صورتشو امان بی که هایی اشک سینمو تخت کوبید محکم

 نظرم هب...... مرد...... مرده این ناجیت گفتن وقتی....  دیدمت بیمارستان تو وقتی.....  پستی خیلی

 چرا؟ دونی می اومدی می مرد

 و گرفت ازم نگاهشو خورد می تکون درونم چیزی قطرش هر با بود بریده هردومونو امان اشکاش

 بودم ساخته خودم برای که ای تله از....  بودم شده پشیمون لحظات اخرین تو چون: گفت

 ، کردی بغلم وقتی کردم حست ، تو اومدی ویال در از وقتی دیدمت من.....  بودم شده پشیمون

  بودی مرد یه نظرم در تو...... بودم خبری بی تو وقتی بودی همراهم

 .... مرد: کرد زمزمه لب زیر و زد پوزخندی

 منو ، سوال زیر بردی منو زندگی همه لحظه یک تو: گفتم و گرفتم دستشو مچ که شد رد کنارم از

 ...... کردی توهین ، زدی کنایه ، دونستی دله و ضعیف
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 دننمون خالی خاطر به نه کردم باز روت به رو خونه این در اگه: گفتم و دادم بیرون پرصدا نفسمو

  هکن رها پناه بی رو تو نتونست زدی حرف ازش که مردی همون ، بود خودت بخاطر فقط  رختخوابم

  کنه تر سیاه هست که اونی از پروندشو بخواد مرگی دم ادم هیچ نکنم فکر

 کردم می دم چای که درحالی و اشپزخونه برگشتم و کردم ،رهاش لرزوند تنمو هاش دست سردی

  شه نمی پیدا ژیال کدومم هیچ تو داره زیاد اتاق جا این: گفتم

 ، موندن پای نه داشت رفتن پای نه زد می موج حرکاتش تو دودلی بودم مراقبش چشمی زیر

 تربیش....  اخه بودم اورده در دلم کجای از رو ژیال نبودم حرفا این اهل منکه رفتم تند زیادی شاید

 خاک با هستیشو تمام منکه بود کرده توهین کی به کی واقعا بودم، شکار خودم دست از اون از

 هاممو به دستی کالفه بود؟ کشیده لجن به جمله یه با زندگیمو همه که اون یا بودم کرده یکی

 وریخ می چای: گفتم کردمو بلند صدامو جا همون از بود ایستاده سالن وسط رمق بی هنوز کشیدم

 قزی؟ خاله

 بهتر یطور این گذشت که هایی لحظه گرفتن ندید و فراموشی همین بود تلنگر همین منتظر انگار

 ژان وار ژان جناب ریزم می خودم بخوام:  گفت و کشید عمیقی نفس نبود؟؟ بود

 رخس بینینش و چشما هنوز اشپزخونه اومد ، نشست لبم رو لبخندی بود بلد کردن فراموش پس

 و رفت گاز سمت به من به توجه بی بود مغرور هنوز نبود هاش اشک ریزش از خبری دیگه ولی بود

: تمگف کردمو شدش پانسمان دستای به ،نگاهی افتاد دستش از که برداشت فنجونی کنارش از

 ریزم می برات من بشین کنی ناقص مادرمو جیزیه خواد نمی خب خیلی

 رفظ همراه و گذاشتم فنجونش تو براش نی یه ریختمو براش چایی که زد ای نیمه نصفه لبخند

 خودته؟ مال جا این: گفت که گذاشتم میز روی روبروش شکالت

 کن فرض جوری این تو: گفتم کردمو مزه چاییم از کمی

 ژان؟ وار ژان جناب چیه اسمت-

 زوروئم من.... گفتم بارم یه-

 باش جدی-

 باشه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

78 

 

 زوروئم من: گفتم جدی خیلی همو تو کردم اخمامو

 کنی؟ می زندگی تنها: گفت و شد مشخص هاش گونه چال و خندید

 تو باهاشون ابم یعنی نمیاد خوشم خانما از زیاد خودمم البته بشه موت دم ادم یه زن میاد کی اخه-

 ره نمی جوی یه

 معلومه کارات و حرفا از کامال: گفت و زد پوزخندی

 تلخی خیلی-

  گم می چاییمو: گفتم که کرد بهم تیزی و تند نگاه

  گزنده هم تلخی هم: گفتم دوختمو فنجونم به نگاهمو  بعد

 شه نمی شیرین مصب ال گم می چاییمو: گفتم بزنه حرفی  اومد تا

 بودم؟ راضی ؟ چی من بود راضی سکوت این از اونم انگار کردم مشغول چایی با خودمو

  باشی خودت برای جا یه فکر بهتره تهران گردم برمی روزا همین-

 سالمت به رو  ما و خیر به شمارو: گفتم صندلیمو به دادم تکیمو

 خود بی-

 ادب بی هم گستاخ هم تلخ هم نچ نچ-

 گم می رو چایی: گفتم بده جوابی اومد تا

 ا که حاال شه تموم چیز همه روز همون بزاری خواستی می: گفت و کرد ازاد نفسشو حرص با

 بشینی باید لرزشم پای خوردی خربزه

 ....ضمن در داره ضرر سرطانم برای زیاد لرز-

 بگیرم لرز بخوام که باشمت خورده نمیاد یادم: گفتم انداختمو سرتاپاش به نگاهی

 حاال: دنکر کم کالمش سختی از ولی گرفت رنگ هاش گونه بود؟ بلد شدنم سرخ گستاخ دختر این

 کشم می خودمو باز وگرنه بمونی پیشم باید دادی نجاتم که
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 تونی یم جا این تجهیزات تمام از گاز جز به میلته جور هر: گفتم انداختمو باال ای شونه قیدی بی با

  کنی استفاده

  دارم نیاز کمک به من: گفت و کرد تر نرم لحنشو کمی

  داری نیاز شناس روان یه به تو کنی می اشتباه-

 ببین کن استفاده فرصت از توهم گشنمه خیلی بیرون رم می من: گفتم شدمو بلند صندلی رو از

 هب راحت تو تا بیام دیر کنم می سعی منم نره الدرزش مو که بکشی خودتو جوری چی بار این

 بپیوندی اعال ملکوت

 دموز چشمکی و برگشتم رسیدم که در دم به رفتم و گرفتم برافروختاش و سرخ صورت از نگاهمو

  کنم می دعا روحت شادی برای االن از:  گفتم

 میز پشت وقتی بیرون، زدم خونه از سردادمو بلندی خنده که کوبید میز رو حرص با فنجونو

 یاداوری با ، گشنمه چقدر فهمیدم تازه پیچید بینیم تو محلی غذای عطر نشستمو رستوران

 ....  غذام جون به افتادم ولع با و نشست لبم رو لبخندی دختر وحشی چشمای

 النس تو ، ویال برگشتم خریدمو روزام این وحشی دختر برای هم پرس یه کردمو حساب و میز پول

 برگردوند رو ازم تومو کرد اخماشو دید منو تا بود کرده بغل زانوهاشو و بود نشسته

 قزی خاله اشتباهی در سخت کشم می منتتو فکرکردی اگه-

 گشنمه.... بخوری کوفت: کردن غرغر به کرد شروع لب زیر

 نری دنیا از گشنه تا کن کوفت توهم: گفتم جلوشو گذاشتم غذارو

 دستاش به نگاهی داد حسرت و ناامیدی به رو جاش زود خیلی ولی زد برقی چشماش غذا دیدن با

  خورم نمی: گفت و رفت فرو مبل تو بیشتر  و کرد

 شقابب یه تو غذاشو و چیدم رو مخلفات وباقی دوغ و ترشی کم یه سینی تویه و اشپزخونه رفتم

 کنارش و جلو رفتم که برگردوند رو لجاجت با و کرد دستم تو سینی به نگاهی سالن رفتم کشیدمو

 اولین کردی می انتخاب مرگت برای تری راحت های راه قبلنا....  خودتو کشتی بیا: گفتم نشستمو

 نگامو ، پوشونده هاشو چشم اشک از ای الیه شد خیره چشمام به خورد دستم از که رو قاشق

 بینمن داد می قورت سختی به که ای لقمه هر با بغضش بردن فرو برای رو تالشش تا گرفتم ازش
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 الاقل بودم قائل زیادی ش ارز دخترونه غرور این حفظ برای ومن داشت غرور هنوز دختر این... 

 دوغ کمی ، بودم دیده که دخترایی تمام با اسمون تا زمین از داشت تفاوتی که دختر این برای

 بری دست از حیفه هستی خوبی جوون تو: گفت و خورد

 کنه می سوا رو باحاله و گل ادمه هرچی خدا باالخره کرد گلچینمون عزرائیل رسیدی دیر-

 شده؟ گلچین زوروی جناب چیه اسمت نگفتی: گفت و زد کمرنگی لبخند

 اراسم من-

 کمتر نه بیشتر نه اراسم فقط ، همین: گفتم بزنه حرفی تااومد

 خورم نمی دیگه شدم سیر: گفت همو تو کرد اخماشو

 جون نوش..... کنم می خواهش-

 بدی؟ قرض بهم داری پول ذره یه تو: گفت و اومد دنبالم که اتاقم تو رفتم گفتمو اینو

 شی؟ رد مرز از خوای می-

 دارم الزم نخیر: گفت که بردارم رو لباسام و حوله تا کمدم سراغ رفتم

 طفق االن خانم نخیر.... ؟ بانکم عابر من مگه: گفتم و بلوزم های دکمه کردن باز به کردم شروع

 نداریم پول دیم می موجودی

 مکرد تعجب بود شده زوم روم وقفه بی که ای خیره نگاه از بار این و دراوردم حرکت یه با لباسمو

 جون به بخرم لباس خودم برای خوام می: گفت و برداشت اتاق داخل به قدمی ظاهرم به توجه بی

 گردونم برمی بهت مامانم

 بپوش شو یکی دارم زیاد لباس من-

 زورو شم می گم تو لباسای تو من کنی وبخشش فضل خواد نمی: گفت و دراورد شکلکی

 زیق خاله بکشی قد دوسانت تا کنی تقویت رو خودت یکم کنم، می پیدات شخصا خودم نترس-

 یانه؟ دی می-دختر

 چیزی ادرسی ، اسمی ، بشناسمش اول باید دم نمی پول هرکسی به من-
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 عمرا-

 قزی خاله باشین داشته تشریف: گفتم کردمو شل کمربندمو

 و ستنش لبم رو امیزی شیطنت لبخند که کوبید بهم درو بیرونو رفت حرص توهموبا کرد اخماشو

 .....حموم رفتم

 ... کنیم جلب نظرشونو بتونیم اگه ؟ مهمه شرکت برای چقدر قرارداد این دونی می جان اراس-

 تمام جلسه اون به رسم نمی من..... مهران: گفتم کردمو قطع حرفشو

 وانخ می اونا عاملشه مدیر شرکت این اعتبار نزدی؟ شرکت به سر یه حتی وقته چند دونی می-

 مردیکه؟ هستی گوری کدوم اصال..... نکن اذیتم اراس.....  کنن مذاکره خودت با مستقیم

 ایصد با که گشت برمی ویال سمت به اروم اروم قزی خاله که دادم حیاط به پنجره از تو نگاهمو -

 اومدم خودم به مهران فریاد

 ادنمی خوشم کارا این از دونی می ای؟ کاره چی جا اون تو پس شد پاره گوشم پرده ؟ وحشی چته-

  کردم می کوتاه رو یکی تو زبون و بودم شرکتم تو میزم پشت االن اومد می اگه که

 وتینر کارای مرد من گفتم ؟ یادته دادی شراکت پیشنهاد بهم که روزی: گفتم دادمو بیرون نفسمو

  نیستم میزی پشت و

 بامن هاش دوندگی و ها معامله کردن جور که بود این قرارمون موقعم همون......  اراس – مهران

 نک رفیقت خرج نرمتو و چرب زبون اون بارم یه....  تو با مذاکره میز پای کردنشون راضی و باشه

 ره نمی دوری راه خدا به

 کیه؟ کوفتی جلسه اون: گفتم نشستمو تخت لبه رو بود معلوم صداش از کالفگی

 دادن امار به کرد شروع رگباری که گرفت ای تازه جون حرفم این با انگار

 ..... کردم اقامتشونو کارای همه من ایران رسن می قبلش روز یه....  هفته همین اخر-

  نزن زنگ هم دیگه شرکت میام هفته اخر رفت سرم مهران وای-

 داداش چشمم رو: گفت و کرد کوتاهی خنده

 سالمت به-
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 اتاقش وت وقتشو بیشتر دختر روز چند این تو دوختم اتاقم بسته در به نگاهمو کردمو قطع تماسو

 پر توش که سکوت این برد می پناه دریا و ساحل به شد می مطمئن من نبود از وقتی و گذروند می

 لب این قفل من باالخره....  بود تر دهنده ازار زندگیم سال چند این سکوت از بود نگفته حرفای از

 ورتص به نگاهی ایینه تو پریدمو پایین باال کمی..... اراس گن می من به کنم می باز خاموشو های

  فسقلی میام دارم که باش اماده قزی خاله خب: گفتم و کردم نگاهی کردم عرق و سرخ

 ودب شده خیره تلویزون سیاهی به بود رفته فرو مبل تو خاموش تلویزون جلوی  کردم باز درو اروم

 به و زمین افتادم و میز به خوردم که توهم رفت اخماش و کرد نگاهم چشمی زیر ، کردم شل بدنمو

 زدم چنگ سینم

 شد؟ چت اراس-

 بهم ،چشمامو زد می موج نگاهش تو نگرانی و بود پریده رنگش رسوند بهم خودشو سریع

 شدی؟ جوری این چرا کجاست؟ قرصات: گفت که رفتم فرو خودم تو بیشتر و فشردمو

 های نفس همراه سختی به و بود شده بریده بریده که صدایی با و گرفتم مچشو که بره اومد

 لحظات اخرین این تو که این از خوشحالم....  وقتشه دیگه: گفتم شد می خارج لبام از کوتاهم

 .... پیشمی که.... کنارمه یکی

 هاش اشک انی در که فشردم سینم رو کردم گره مشتای زیر پیرهنمو شدمو تر مچاله خودم تو

 بیار طاقت.... بیارم کمک رم می من: گفت لرزید می که صدایی با و پوشوند رو چشمانش

 اریک کسی دست از نه: گفتم و گرفتم لرزونم دست با رو بود شده سرازیر گونش رو که اشکی

 ....کرده جوابم وقته خیلی قلب این کوچولو خانم برنمیاد

 کمی و کردم خمار چشمامو که کرد نمناک و خیس رو هاش گونه بیشتری سرعت با هاش اشک

 رایب بودی حیف تو.....  کن باور...  کنم اذیتت خواستم نمی...  ببخش منو: گفتم و گرفتم نفس

  قزی خاله خاک

 خوای نمی هنوزم: گفتم دوختمو سرخش چشمای به نگاهمو که کرد صدا اسممو و نالید لب زیر

 ؟ بگی بهم رو کوچولو فرشته این اسم

 لیزه:  برد بین از تلخی روبه لبخند این لرزونش های لب زود خیلی ولی خندید اشکاش میون

 لیزه؟ چی-
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 است لیزه اسمم...  اسمم-

 تو ذاشتین که مرسی....  هستی که مرسی: گفتم و گرفتم مردونم دستهای بین ظریفشو انگشتان

 نمیره یادم وقت هیچ محبتت این....  بمیرم تنهایی

 اراس....  من خدای وای... اراس:  نالید که کردم حبس نفسمو

 نبود؟ بود بازی وقت حاال کردم باز چشمامو رمق بی 

 یه ویرتص دنیا این از من تصویر اخرین که ببندم چشمامو تو مثل یکی کنار داشتم ارزو همیشه-

 باشه ساله چهار سه و بیست حدودا ملوس دختر

 سالمه وسه بیست من: گفت بود افتاده هق هق به حاال که لیزه

 خوبیه سن-

 گفتی؟ چی-لیزه

 قول شدی  متولد دیگه بار یه تو کردن شروع دوباره برای شدن بلند دوباره برای برای خوبیه سن-

 کنی زندگی.... بکشی نفس هم من بجای بده قول.... بده

 افتاد هم روی چشمام و کردمو رها خودمو شل بدنی با دادمو بیرون نفسمو و زدمو چنگ سینمو

  نمام من سینه حاال زد چنگ پیرهنمو جونش بی دستای با و گذاشت سینم روی رو سرش لیزه

 اون.....  دادی نجات مرگ از منو تو.....  بمیری نباید تو اراس نه: بود شده امانش بی های اشک

 ....نه اراس نه....  خودت وقت

 خیس پیرهنم کردم می حس هاشو شونه لرزش راحتی به من و کرد می حرکت سینم رو دستاش

 از قبل همه...  داد می قلقلک پیرهن روی از حتی تنمو پوست داغش های نفس و بود اشک از

 ربط قبلم لحظه چند حال به هام گونه سرخی و تنم حرارت.... گرفتن؟ نمی گرفتن می گر مرگشون

  داشت؟ نداشت

 می رو حرفا اون نباید...  اراس ببخش منو...  هست مرد هنوزم فهمیدم تو دیدن با من اراس-لیزه

 نباید.... بمیری نباید تو..... ببخش منو...  زدم
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 دمون خواهد تنم رو قطعا لیزه امن بی های نفس و انگشتان جای بودم مطمئن و بود گرم چقدر هوا

 یم قارونم گنج ازت خدایی جهنم؟؟؟ وسط فرستادیم صاف گرفتی جدی خدایا...  مردم واقعا نکنه

 هدیگ نداره عیب مارو کشتی گرفت جو جکتت قربون شدی؟ می کار به دست زود انقدر خواستم

 وسط؟ این بود چی جهنمت

 رفایح و بمونی خوبی دختر اینکه شرط به کنم می نظر صرفه مردن از فعال گفتی تو چون باشه-

 نزنی بد

 یه که نم به برسه چه شد روح قبض بار یه عزرائیلم لیزه جیغ با ، عقب پرید و کشید جیغ ترس از

 می لقب از گشادتر لحظه هر که چشمایی و پریده رنگ به نگاهی.... داشتم جهنم به چندساعته تور

 یم که رو پولی بتونم کنم فکر شناختمت که حاال خانم لیزه خب:گفتم و خندیدم و کردم شد

 بدم قرض بهت رو خواستی

 متکش می خودم: گفت و برداشت رو رومیز گلدون عصبانیت با و شد برافروخته انی به صورتش

 اخرت سفر از تازه که جهنمی مرده یه بعنوان اومد، دنبالم که حیاط رفتم پریدمو جام از سریع

 نداشتم؟ داشتم خوبی عمل سرعت برگشته

  کردم شوخی دختر خیال بی......  فسقلی رسی نمی منم پای گرد به که تو اخه-

 جمع زمین کف از باید رو مغزم محتویات بودم نداده خالی جا اگه که کرد پرت جا همون از گلدونو

 رسوندم می جونم عزرائیل به خودمو دربستی با و کردم می

 ...دیوونه-

 که وئیدد دنبالم شد ناامید وقتی کنه پیدا کردن پرت برای ای دیگه چیز تا کرد اطرافش به نگاهی

 بابا ای...  قزی خاله ببخشید: گفتم

 پست گوی دروغ.... گویید دروغ شماهمتون-لیزه

 نیستم پست ماشااهلل بلنده قدم نکن انصافی بی دیگه نه-

 ندازی؟ می دست منو -لیزه
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 راهی وت اصال نیستی کن ول نکشی مارو تا که االن به نه بمیری نباید زدی می زجه اونکه به نه-

 قدر کرده براورده دعاتو کرده نگاه دلت به خدا بابا کنی؟ می پیدا فندقیت مغز اون تو کشتنم جز

 بریده گیس دختر بدون

 دلخوره هنوزم داد می نشون واین نیومد بیرون اتاقش از عصر تا لیزه

 جونم الو-

 ؟ پس تو کجایی انداختی؟ لنگر خوردی کنگر -کامی

 اتاقمم تو االن من؟-

 برگشتی؟ کی-

 ازکجا؟-

 دیگه شمال-

 برنگشتم هنوز اهان-

 می بر کی پس شیشه تو کرده رو ما خون دیگه یدا کنی می کار چی اونجا هست معلوم هیچ-

 گردی؟

 گذشت؟  خوش مهمونی...  برمیگردم روزا همین-

 اسمشو کی هر که گفته بهش چی پسره نیست معلوم اورده جوش حسابی یدا ولی اره من به-

 شه می منفجر ساعتی بمب مثل میاره

  منه پیش دردش درمون-

 اراس؟ زده حرفی تو به-

 زنیم می حرف مفصل اومدم حاال خوره می اب کجا از مشکل بدونم کنم فکر ولی نه-

 شد؟ چی دختره-

  موند زنده-

 بزن من به زنگ یه اومدی باشه-
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 خداحافظ باشه-

 هب نگاهی اینه تو برده، پناه امواجش و دریا به روز چند این مثل که داد می نشون سالن در صدای

 عجیب که داشتم هم دیگه هنر یه اون و این اعصاب با کرن بازی هنر جز به...  کردم وضعم سرو

 ... سازه چاره و خوب هم  خیلی بده کشی منت گفته کی..... اومد می کارم به االن

 ونشستم کنارش بافاصله بود کرده بغل زانوهاشو و بود نشسته دریا به رو بیرون زدم ویال از

 دلخوری؟ هنوز:گفتم

 ینا زبون قفل جوری یه باید من باالخره خانما خانم کردم خواهی عذر منکه: گفتم که نداد جوابمو

 دیگه کردم می باز ناخوندمو مهمون

 از مرغیت چیز اخالقی این بخوره سرت به بادی یه بیرون بریم پاشو: گفتم که کرد نگاهم تیز

 بپره سرت

 بیرون بیام لباس کدوم با:گفت درهم اخمای با و کرد ضعش و سر به ای اشاره

 کنی می پیدا چیزایی یه بگردی اگه من کمد تو-

  انداختی دست منو-

 باشه جامونده چیزی ژیالها از شاید شه نمی پشیمون برو-

 می کمرش تا پرکالغیش موهای و داشت موزونی و کشیده اندام.... رفت و کرد نگاهم تردید با

 یه کرد می که کاری و حرکت هر تو بود شده حساب چیزی همه کردم تعقیبش چشمام با رسید

 شیفته رو دلی بی انسان هر گیراش و مشکی ،چشمان خورد می چشم به دخترانه ظرافت جور

 ..... بیفتم نگاهش دام تو ترسم می....  ترسم می....  کرد می خودش

 هی بود پوشیده بودمو خریده براش که لباسایی همون بیرون اومد اماده و حاضر بعد ساعت نیم

: گفت و زد لبخندی تر نزدیک اومد وقتی..... رنگ سبز شال با دوخت خوش مشکی شلوار مانتو

 دونستی؟ می کجا از منو سایز تو ولی قشنگن خیلی

  بوده یکی ژیالجون با سایزت احتماال دونستم نمی-

 شهر این تو که پاساژی رفتم مستقیم که شدیم ماشین سوار هردو شد، همراه باهام و خندید

 بودم همیشگیش مشتری ومن بود معروف
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 کار؟ چی اومدیم جا این -لیزه

 بدم قرض بهت پول یکم بتونم کنم فکر که گفتم-

 مرسی: گفت و شد پیاده شوق با و خندید

 فتر می که ای مغازه هر تو نیستن کن ول نکنن ته سرو بازارو تا که دیگه دخترای برخالف لیزه

 و انتخاب تنهایی به اون و ندادم نظری من مدت این تموم تو.....  کرد می انتخاب لباس تا چند

 هی تو اونم کنارش در من حضور خاطر به کردم می فکر منکه تصور برخالف البته کرد می خرید

 گاهین ، بودن باز و کوتاه لباساش تمام ره می تر محجوب لباسای سراغ تنهاییمون لحظات و ویال

 دموکر بود دخترونه و زیبا پیراهن چندتا و کوتاه های شلوارک و تاپ همش تقریبا که خریداش به

 بخر دامنم یه داری دوست گم می: گفتم

 باشه: گفت و خندید

 بهتره؟ کدومشون نظرت به: گفت و برگشت کوتاه دامن تا سه با و فروشگاه داخل رفت

 یادم بهت بیشتر خریدی که شلوارایی همون کنم می فکر که حاال: گفتم کردمو دامنا به نگاهی

 گیرم می رو یکی این تو خاطر به نداره اشکال گی؟ می من خاط به -لیزه

 قشنگن هم اینا اخه: گفت و دوخت دیگه دوتای به نگاهشو بعد

 بپوشی؟ خونه خوای می رو اینا: گفتم کشیدمو موهام تو دستی کالفه

 بگذرم ازش نتونستم بود خوشگل خیلی برداشتم شلوارم یه راستش خریدم تو خاطر به دیگه اره-

 کجاته؟ تا-

 شی می شیفتش ببینیش اگه زانومه تا-

 نبینم وقت هیچ دم می ترجیه-

 گفتی؟ چیزی-

 بریم کن حساب برو نه نه-
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 یا من بستی؟ کدوممون کشتن به کمر خدایا.....  دادم بیرون نفسمو رفتنش بعد دادم بهش کارتمو

 دختر؟؟؟ این

 ارهاش ای مغازه به شدن وسفید سرخ کلی با مناسب کفشی و شلوار مانتو دست دو خرید از بعد

 از چیزی دختر این یعنی: گفتم دلم تو کردمو مغازه ویترین به نگاهی رفت و گرفت کارتو و کرد

 بود ساده زیادی یا....  دونست نمی نه.... خریداش سمت رفت نگاهم..... ؟ دونست؟ می خجالتم

 اد؟؟د می نشون واکنشی چه...... تهران برگردم باید که بگم بهش تا شد می فرصتی باید...... یا

 طعق راحتی به ارتباط این که دادم امید خودم به وتیزمون تند برخوردای به توجه با کرد؟ می قبول

 پیونده می خاطراتم به و شه می

 خریداش بین خریدمو براش مناسب وشلوار شرت تی و بلوز چندتا کردمو استفاده فرصت از

 هاش گونه بود سرخ هنوز برگشت وقتی گذاشتم

 ببخشید... گذاشتم دستت رو خرج خیلی-

 نباش نگران گیرم می پس ازت همشو-

 مونده؟ چیزی بازم: گفتم که کرد دست دست کمی

 چیز یه فقط-

 چی؟-

 باشه تو سلیقه به یکی این خوام می: گفت و کرد اشاره سرش پشت مغازه به

 تگرف چشممو خیلی دوتاش که اورد برامون هاشو روسری و شال بهترین از چندتا فروشنده خانم

 بدین؟ رو دومیه اون شه می-

 دستتونه تو که همینه اون-فروشنده

 داره فرق خانم نه-

 دیگه همینه اون اراس نکن اذیتش: وگفت کشید پیراهنمو گوشه اروم لیزه

 ابیه....  یکی این ولی ابیه این داره فرق دیدی:گفتم که اورد رو یکی اون ناراحتی با خانمه
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 می برم و دور عزرائیل امروز چقدر نبود دستش دم چیزی روشکر خدا کرد نگاهم حرص با خانمه

  کردم نمی کاری منکه پلکید

 بیرون زدیم مغازه از کردیمو انتخاب رو ها روسری و شال

  چیز همه بابت ممنون-لیزه

 نداره رو قزی خاله قابل-

 از شامو......کنم ضایع کودکانشو شادی رفتنم از حرفی گفتن با نتونستم کردم هرکاری ماشین تو 

 ، شدم ولو مبل رو ، اتاقش رفت خریدهاش همراه من از جلوتر که ویال برگشتیم و گرفتم بیرون

  بیرون اومد می و پوشید می رو لباساش گاه گه هم لیزه

  میاد؟ بهم.....  خوبه؟-

 سرسری دادم نمی رو شیطنتی کوچکترین اجازه چشمام به و بودم رفته فرو گوشیم تو یقه تا منکه

 هکودکان شوقی و ذوق با دوباره بعد دقیقه چند و رفت می نفس تازه دختر این و دادم می جوابشو

 صداش و چیدم و میز و تراز رو بردم رو مخلفاتش و غذا و شدم بلند جام از کالفه ، گشت برمی

 کردم

 ...... مگه قزی خاله دیگه بیا-

 خونی هم قرمز تا اون با لیزه شفاف و سفید پوست شد گم دهنم تو حرف اومدنش با دفعه یه

 ستهنش تنش رو زیبایی به که رنگ مشکی برمودای شلوار همراه شده کار پ تا یه داشت قشنگی

... . چسبید زمین به پاهام زیباییش از بود شده رها هاش نه شو رو قیدی بی با که وموهایی بود

 این یا کشتی خدایا گرفتن؟؟ می گر هم ها مرده یعنی ها؟؟ ه زند یا کشیدن می نفس ها مرده

 مقدمشه؟

 کنی؟ می نگاهم جوری این چرا: گفت و کشید رخم به هاشو گونه چال و زد فریبی دل لبخند

 موهاته رو چیزی یه-

 چیه؟:گفت و کشید ابریشمیش و بلند موهای تو دستی

 بشین بیا.... افتاد-
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 سپ پا محتاطانه که عقلی با زیبایی همه اون دیدن جدال در من تشنه چشمان و نشست روبروم

 خودته؟ مال جا این:گفت که کردم مشغول غذام با خودمو.... بود کشیده

 کردم معاملش پارسال اره: گفتم کنم نگاهش که  این بدون

 کنه می  پاش و ریخت برات جوری این که باشی داشته پولداری پدر باید-

 زنم نمی دست بابام پوالی به من-

 چرا؟-

 کردم جدا اونا از راهمو من: گفتم دادمو فرو سختی به هامو لقمه خوردمو اب کمی

 سح جوری این کنی؟ نگاه من به زنی می حرف بامن وقتی شه می: گفت و کرد صدام کالفه لیزه

 ده نمی دست بهم خوبی

 بخورم؟ غذا جوری چی پس کنم نگاه رو تو اگه-

 چشم با تا خورن می دهن با رو غذا-

 تره چسب دل جوری این کنم نگاه خورم می که چیزی به دم می ترجیه من ولی-

 حرفام تو دلیلی دنبال به ومن نزد حرفی....  نموند دور چشمم از هاش گونه سرخی و محو لبخند

  ؟ناراحتی من از: گفت که بودم رفته فرو افکارم تو مهتابیش و سفید صورت گرفتن رنگ برای

 نه-

 نیببی ازخودتو تر خوشگل نداری چشم نکنه دزدی می ازم نگاهتو تو اومدیم بازار از وقتی از اخه-

 تو لیدلی ونه دلی نه داشتم دیدن برای چشمی نه زیبایی الهه این دیدن برای....  نداشتم چشم اره

 کردم می پیدا حرارت و شور این برای تاریکم دنیای

 اراس؟ شده چی.....  بزن دلتو حرف حاال افرین: گفت که  کردم کوتاهی خنده

 نشو خیره مردی هیچ به جوری این وقت هیچ-

 جوری؟ چی: گفت و کرد نگاهم تعجب با جاخورد کمی
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 با و زدم صندلی به تکیمو و بردم پناه ابم لیوان به سرکش حس این دادن قورت برای دوباره

 باشه ایرانی اسم یه لیزه کنم نمی فکر.... درسته؟ نیستی ایرانی: گفتم خونسردی

 اسمه؟ به بودن ایرانی مالک مگه-

 هک اینه منظورم:گفتم کردمو حفظ ظاهرمو ولی جاخوردم بود کالمش لحن و صدا تو که تعصبی از

 عجیبه برام ذره یه راستش.... 

 اسمم؟ یا خودم-

 کارات...  اسمت.... خودت-

 چرا خودم ولی نیست ایرانی اسمم-

 کجایی؟ اهل-

 دوران تمام شددر باعث که فرقی کوچولو فرق بایه فقط اومدم دنیا به خاک همین تو جا، همین-

 بمونه دلم به درمون درست رفیق یه حسرت زندگیم

 فرقی؟ چه-

 ما خونواده: گفت و دوخت بهم نگاهشو داشت تردید گفتنش  از هنوز انگار کرد مکث کمی

 موسان مذهب به اونا نیستن مسلمان

 هستید؟ یهودی یعنی-

 اره خانوادم-

 من نظر از ندارم ایمان کس هیچ به من: گفت که کردم می حالجی ذهنم تو رو حرفش داشتم

 نداره وجود خدایی

 این از منو چیزی دفعه یه......  برد فرو کلماتش حرف به حرف بهت تو رو ومن ورفت گفت اینو

 وبارها مبرد پناه ساحل به ، انداخت فاصله لیزه منو بین بلندی دیوار و کشید بیرون غریب دنیای

 اون برای جایی من سیاه دنیای تو..... رو بودنش لحظه به لحظه....  کردم مرور رو حرفاش وبارها

..... . دادم می خاتمه نداشت اساسی و پایه هیچ که عجیب ارتباط این وبه رفتم می باید....  نبود
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 نباید....  نباید زد باورهام به وتلنگری کرد پیدا معنا برام دخترانش وشرم نگاهش ، حرفاش

 ...شد می وابستم

 یعنی .....کرده گریه بود معلوم سرخش چشمای از و بود نشسته سالن تو ویال برگشتم که وقتی

  کرد؟؟ می فرقی من برای مرامش و دین ایا شدم؟ ناراحت حرفش از کرده فکر

 و ردمک مزه شکالتم از سکوت تو کمی نشستم روبروش و برگشتم کردمو درست داغ شکالت دوتا

 تهران گردم برمی امشب: گفتم مقدمه بی

 خوبی روزای:  رسید گوشم به بود همراه ناباورش و ناگهانی حرکت با که گردنش های مهره صدای

 ممنون گذروندیم باهم رو

 همین؟: گفت که شدم بلند

 اومد دنبالم که کردم کج اتاقم سمت به رامو

 نگذره؟ بد بهت تنهایی تو تا خواستی می منو فقط -لیزه

 باید منم باالخره دونی می من از بهتر تو اینو نیست و نبوده هیچ ما بین: گفتم و دراوردم ساکمو

  زندگیم سرخونه برگردم

 شبمه؟ سر حرفای خاطر به: گفت و کرد سد راهمو جلوی

 کدومشون؟-

 نه: گفتم زدمو کنارش ارومی به که کرد نگاهم بغض با

 نه بگو و کن نگاه چشمام تو: گفت گرفتو دستمو که دادم جا ساکم تو و برداشتم ازکمد رو لباسام

 اکس کشیدمو عقب دستمو.....  برام سختیه کار چشم تو چشم حرف این گفتن کنی می فکر چرا-

 نداره وجود کار این  برای دلیلی ثانی در: گفتم و بستم رو

 ....مهمه من دین تو برای اگه-

 نداری دینی گفتی یاده

 انس تو با ندارم رو کسی من نزار تنهام پرستی می که خدایی به: گفت و ورچید لب بغض با

  گرفتم
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 االنم نمنک فکرم البته  نبود وعاشقی عشق قرارمون نبند دل من به بودم گفته من کردی اشتباه-

 باشه ازش حرفی

 می گفتم نمی خودم از چیزی همین برای: گفت و کرد باز راه چشمش گوشه از اشکی قطره

 بقیه مثل کنی می ترکم دونستم

 تخت لبه گرفتمو دستشو بمونه ذهنش تو خودش منو از تصویری چین هم ذاشتم می نباید

 رو تو اقیاتف گرفتیم، قرار هم راه سر اتفاقی تو منو لیزه ببین: گفتم زدمو زانو جلوش و نشوندمش

 از بخوایم که کنیم نمی زندگی داستان تو ما.....  شدی زندگیم وارد اتفاقی و دادم نجات

.... .کردیم شوخی ، کردیم ،دعوا جنگیدیم باهم.... بسازیم عاشقانه رویاهای ها محبت کوچکترین

 یرونب سرت از رو نرگ فکر و کنی اشتی زندگیت با که کردم رو تالشم تمام من ،  دوست دوتا مثل

 حرکاتم نه نگاهم نه کنم حفظ وحرمتتو نشم نزدیک دخترونت حریم به کردم رو تالشم تمام ، کنی

 کنم نمی و نکردم درموردت بدی فکر هیچ که قسم نداری قبولش که خدایی همون به حرفام نه

 بود دستانش قفل به نگاهش و بود کرده خیس رو صورتش تمام اشکاش

 جرمه؟ بزرگترین شکستن دل نگفته زنی می دم ازش که خدایی همون-لیزه

 قطعا مبکن دل ازت بخوام که نبستم دل تو به من باشه بستن دل و دلدادگی حرف اگه البته گفته-

  طوری همین هم تو

 نباید... گفتم می نباید: فت و گرفت تر پایین سرشو هق هق با

 نه ولی بوده رتاثی بی گم نمی نگرفتم رفتن به تصمیم حرفات خاطر به من: گفتم کردمو بلند سرشو

 که رازی بود زندگیت راز ترین بزرگ حرف این دونم می کنی، می فکرشو تو که تاثیری اون

 گفتی رازت ترین بزرگ از وقتی....  درسته همشون قطعا که دلیل یک و هزار به کردی پنهونش

 سطو این حسی پای مگه زارن نمی درمیون باهمدیگه رازشونو ادما...  زد بهم تلنگر یه کسی انگار

 به رو تو نزدیکیه تونم نمی ولی مونه می پیشم رازت.....  ترینشونه بینانه خوش اعتماد که.... باشه

 ....بپذیرم حرفات گفتن از بعد دنیام

 سیبا بهت که اونی خوام نمی مذهبی و هردین با باارزشی برام تو: گفتم گرفتمو سردشو دستای

 بهتره ستنی قشنگی دنیای من دنیای ببینه لطمه ازاین بیشتر باورات خوام نمی باشم من زنه می

 کن باور هردومونه نفع به این  جداشیم ازهم جا همین
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 ایستاد حرکت از پاهام صداش با که بیرون زدم اتاق از برداشتمو ساکو بلندشدمو

 نزاری؟ تنهام کنم کار چی-

 تو لیو دارم گرفتاری هزارتا بابا بمونم تونم نمی من ؟ فهمی نمی چرا: گفتم برگردم اینکه بدون

 خواست دلت که هروقت تا جا همین بمون

 نشم زندگیت کارو مزاحم دم می قول ببر خودت با منم......  خوام نمی-

 شه نمی-

 پاک ذهنم از سرخش چشمای ای لحظه ولی نکردم توجهی صدازدنش به و بردم بیرون ماشینو

.... یددوئ دنبالم قدمی چند که دیدم.... کردم عقب به نگاهی اینه از رسیدم که سرکوچه به شد نمی

 کردم سعی و دیدم....  دیدم رو کرد می لمس گونشو که اشکاش..... و زد زانو کوچه تو که دیدم

 یدد پناهیو بی همه این شد می رفت؟ و شنید و التماس همه این شد می شد؟؟؟ می.... بگیرم ندید

 رفت؟؟ و

 ...ویال جلوی ، بود کوچه تو دوباره اومدم خودم به وقتی

 لرزونش های شونه بود زانوهاش رو وسرش بود زده تکیه دبوار به وخودش بود کنارش ساکش

 به دستی و شدم پیاده نخورد تکون جاش از که زدم بوق براش داد می سمجش های اشک از خبر

 عوضی شو گم برو: گفت و کشید عقب خوشو عصبانیت با که زدم شونش

 شی؟ سوار خوای نمی شه می دیرمون داره-

 دستای چقدر.... کوچولو جوجه این بود پناه بی چقدر..... بغلم پرید هوا بی و زد لرزونی لبخند

 می که بودم دل سنگ چقدر..... بود زده چنگ پناهگاهش تنها به محکم ناتوانش و سرد لرزونش

 ؟؟؟ کنم رها هیاهو پر شهر این میون رو و گل برگ این خواستم

 نمک رهاش راه بین جایی نیست قرار شد مطمئن وقتی بود صبح دمای دم رسیدیم تهران وقتی

 که بزرگ هتل یه رفتم راست یه ، خوابید و رفت فرو صندلی تو معصوم کودکی مثل و گرفت اروم

 بود گرفته پدرشو جای تازگی به که بود دانشجوییم دوران دوستای از یکی مدیرعاملش

 یجگ کمی و خورد مختصری تکون که کشیدم بود زده بیرون شالش از که موهایی به دستی اروم

 رسیدیم؟: گفت و گذروند نظر از اطرافشو گنگ
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 شو پیاده...  خانما خانم بله-

 اومدیم؟ جا این چرا: گفت اروم و رسوند من به خودشو که هتل داخل رفتیم

 یانه؟ بمونی توش بتونی تو که باشه راحت و مطمئن جای یه باید باالخره-

 رفتیم پذیرش قسمت به باهم و نزد حرفی ولی بود پنهان سوال هزاران نگاهش تو که این با

 کنم؟ کمکتون تونم می-

 مردانی اقای دوستان از هستم شفیعی من-

.... کردن رو سفارشتون کلی و گرفتن تماس ما با االن همین ایشون بله بله:گفت و زد لبخندی

 اومدین خوش خیلی

  نامعلوم مدت یه برای خواستم می اتاق یه ممنون-

 یشفیع اقای مدارکتون لطفا....  کردن رزرو شما برای رو اتاق بهترین قبل از مردانی جناب حتما-

 شناسنامه؟ ملی؟ کارت هست؟ همراهت چیزی:گفتم برگشتمو لیزه سمت به

 امروز همین...  برداشتم بغلی ویال از رو همه همراهمه مدارکم همه اره اره-

 که ای خدمه به نگاهی و گرفتم تحویل رو کلید و شد انجام مقدماتی کارهای که نکشید طول زیاد

 خداحافظ خب:گفتم کردمو کنه راهنمایی اتاقش به رو لیزه تا بود منتظر

 باال؟ نمیای-

  بینمت می فردا برو تو نه-

 یارامش خونه سکوت بار اولین برای بردم پناه خونم به درمونده و خسته من و رفت و زد لبخندی

 موگرفت مختصری دوش داشتم نیاز بهش وجود تمام با لحظه اون تو واقعا که داشت همراه به برام

 ...... کشیدم دراز تختم رو

..... رفتگ جون نظرم در لیزه تصویر بستم چشمامو وقتی بود برده تحلیل به توانمو تمام خستگی

 اگه چی؟ بشه دلبسته اگه.... نکنه ای دیگه برداشت کارهام از امیدوارم کردم؟ درستی کار

 ولی هاست زیبایی الهه لیزه چی؟ بشم پایه بی و طرفه یک عشقی اومدن وجود به باعث ناخواسته
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 عشق و محبت از اثری دیگه که دلی.....  نیست پیر و خسته دل این ان از اهونشان چشمای اون

 کنه خراب رو لیزه زندگی نباید سیاهی این و سیاهه که دلی......بینه نمی خودش تو

 رایب کرد برمال شو زندگی راز ترین بزرگ بشم؟ رنگ یک باهاش تونم می منم روراسته بامن اون

 شه می یعنی بشه؟ اسرارم محرم تونه می ، باشم اسرارش محرم تونم می دونستم نمی که منی

 کرد؟ اعتماد حساس ظریفو موجودات این به

 باهام رو ای دیگه بازی یه روزگار زارم نمی.... نخورده گره عشقی هیچ با تو سرنوشت اراس نه

 دلی هدیگ...... نمونده تنم تو رمقی دیگه..... برم سرنوشت جنگ به تونم نمی دیگه..... کنه شروع

 ای مهربانی الهه نه پدر نام به محکمی پشتیبان نه احساسی نه عشقی نه دلی نه...... نداره وجود

 !!!! تنها تنهای.... اراس تنهایی تو..... مادر نام به

 ونبیر خونه از شدمو ،حاضر کردم اصالح صورتمو گرفتمو دوش شدم بیدار که بود ظهر نزدیکای

 اون صمیمیت  هوای دلم امروز اما کردم می صحبت رضا عمو با حتما اخرهفتم قرار از قبل باید

 پارک خونه در جلوی ، بود کرده بودن من خونواده کنم ادعا تونستم می حاال که ادماش و خونه

 موندم ومنتظر رفتم کنار ایفون کنار از زدم درو زنگ کردمو

 کیه؟-یدا

 دارم؟ برش شه می دستشوییتون تو افتاده توپمون: گفتم کردمو بچگانه صدامو

 افتاده؟ کجا-

 خوابتون اتاق تو که گفتم-

 گفتی دیگه چیز یه االن که تو-

  حمومتون تو افتاده توپم گفتم من خانم نه-

 ...اتاق گفتی که تو-

 برش امخو می دیگه بازکن اشپزخونتون ظرفی جای تو افتاده گفتم من: گفتم کردمو قطع حرفشو

 دارم

 بچه کارت پی برو-
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 کنی؟ می گریه چرا: گفت که کردم نوق و نق کمی

 نره پایین گلوتون از ایشااهلل بکشید باال منو توپ خواید می شما-

 نداده؟ یاد ادب بهت مادرت-

 طتونحیا تو افتاده توپم گم می ساعته یه نکنی؟من اذیت مردمو بچه نگفته بهت چی؟ تو مامان-

 کنید می دعوا منو شما وقت اون

 بردار توپتو بیا خب خیلی: گفت و کرد غرغری لب زیر

 داد جواب خودش ، زدم در  رسیدم که سالن در پشت ، تو رفتم

 نبود؟ حیاط تو-

 بگردم خوابتونم اتاق شه می نه-

 پررویی بچه چه-

 گها گردم می رو دستشویی حمومو اول شی می عصبانی چرا خب: گفتم که دروبازکرد گفتو اینو

 زنم می رو بغلی زنگ رم می نکردم پیدا ظرفیتون جای تو توپمو گشتمو هارو اونجا

 تویی؟ اراس: گفت و خندید

 خودتی اراس نه-

 رسیدی؟ کی: گفت و نشست کنارم و اورد برام چایی یه که تو رفتیم باهم

 دیشب-

 شد؟ چی دختره -

 کنی عقدم باید وبال اال که بود شده پاپیچم کلی بیمارستانم از بعد شد خوب-

 پررویی دختر چه-

 کنه خور سگ تا دادم پول بهش یکمم گوشش زیر زدم دونه یه جوریه این دیدم که منم-

 کنی؟ می نگاهم جوری چرااین: گفتم که کرد نگاهم چپ چپ
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 اراس؟ تهران اوردی خودت با رو دختر -یدا

 ؟ننم یه ابجیمه بیارمش؟ باید چی برای کردی؟ نظیری بی کشف همچین یه جملم کدوم از تو

 نیفتاد؟ سرت از گفتن دروغ عادت پیرشدی نشدی؟ ادم تو-

  سالمه نه و بیست تازه من.... ترشیده دختر پیرخودتی: گفتم پشتشو زدم اروم

 اورب مگه؟ خوام می اضافه خور نون... نیاوردمش تو جون به گم می: گفتم که کرد نگاهم طور همون

 گم می راست کن

 خونت؟ نیاوردی اونو تو یعنی-

 ببین بیا داری شک نه-

 پینوکیو اقای بینیم می باشه-

  زوروئم من شه نمی باورش کس هیچ چرا بابا ای-

 خرید نهخو برای کمی توراه برگشتیم باهم و شد حاضر سریع که زدم لبخندی کودکانش ترفند به

 کردمو چهارچوب ستون دستمو تو بره خواست که همین دروبازکردم باال رفتیم یدا وهمراه کردم

 بزن دید جا همین از آآ: گفتم

 اریبی منو خودت پای با شدی مجبور باالخره دیدی: گفت توو رفت و شد  رد دستم زیر از و خندید

 اینجا

 اوردمت نمیری دل به ارزو که این برای منم: گفتم و اشپزخونه بردم رو وسایال و تو رفتم

 کنی؟ می زندگی جوری چی شلوغی این تو: گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 ادم بچه مثل: گفتم و پیشش رفتم برداشتمو یخچال از میوه اب دوتا

 گذرونیا نمی بد خودت به: گفت و کرد تنقالتم و اپن روی پراکنده ظرفای به نگاهی

 رسیدین؟ توافق به بود؟ طور چه مهمونی: گفتم کردمو روشن رو پخش و مبل به دادم تکیمو

 نمیاد خوشم پسره این از گفتم که من بابا نه-

 دیگه پیچوندیش یعنی-
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 نیاوردی؟ رو دختر خدایی حاال..... چیزی چین هم یه: گفت و خندید

 نیست؟ کامی.... که بینی می-

 کارخونه رفته بابا با-

 بیاد؟ قراره کی-

 کامی؟ ؟ کی-

 مجنون اقای نخیر-

 کنی؟ سر تنهایی تو خوای می کی تا اراس:  گفت و شد سرخ کمی

 رمب زودتر باید دارم مهم قرار یه بریم بخور میوتو اب....  بزن بیل خودتو باغچه زنی بیل اگه تو-

 می سخت اینقدر چرا: گفت و کرد پیدا دلخواهشو اهنگ و رفت ور ضبط با کمی ماشین تو یدا

 نجیبه و خوب پردخترای ورت و دور بازکنی چشماتو خوب اگه گیری؟

 تو؟ خود مثال-

 دوستی عمویی دختر ای دایی دختر ای عمه دختر ای دخترخاله مثال نخیر: داد جوابمو حرص با

 دیگه بگیر یکیشونو زنی می کله سرو صدتاشون با روز در که تو  چیزی اشنایی

 مغز داره اصرار خیلی ط فق خوبیه دختر اتفاقا اومدی خوب رو عمو دختر: گفتم زدمو عینکمو

 کنه خالی راه به راه فندقیشو

 جیب اویزون بودن راه وسربه نجیب اگه اونا:گفتم که کرد صدام حرص با و زد بازوم به مشت با

 خواهری نبودن پسر اون و پسر این

 می سوت تک بگو خودم به اومده خوشت کسی از اگه...  داری سر زیر رو کسی از اگه خدایی -یدا

 عقد سفره پای نشونمش

 دردسر،بدون ،بدون راحت کنم می زندگی مجردی ندارم رو بازیا مسخره این حوصله اصال من-

 دعوا و جنگ

 برم مسئولیت بار ترسمزیر می بگو نیست دعوا و جنگ همش که زندگی-
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 می دوختن کیسه ومنالت مال برای فقط که رو دو جماعت این از...... ترسم می من جغجغه باشه-

 ود کافیه زنه می زندگی تو رو اخر و اول حرف عشق کردم می فکر ارش برنامه از قبل تا.... ترسم

 فرستادش عشق کههمون دیدی ولی نیست ای سختی نیست سدی دیگه بخوان رو همدیگه نفر

 جای به داری دوست زوره؟ شم دچار اون سرنوشت به خوام نمی من اقا.... قبرستون سینه

 کنی؟ پخش هفتمو شب حلوای عروسی شیرینی

 نرسی توهم شه نمی دلیل نرسید عشقش به ارش اگه... بیاد برنامه یه سرهمه نیست قرار-

 بالدن که درکارنیست عشقی فعال ضمن در کنم استفاده دیگران تجربه از دادن یادم بچگی از-

 خوبه؟ مارپل جناب پیش میام صاف شدم هروقت باشم دردسرم بی سر برای دستمالی

 ری؟ می داری کجا-

 باشه اومده کامی باید االن تا شما خونه-

 برگرده بابا با احتماال نیست ماشینش نیومده هنوز:گفت رسیدیم وقتی

 بمون ناهارو-زنم می بهش سر یه بعدا خودم تو توبرو باشه-

 شه می بد نرم اگه کرده دعوتم شرکام از یکی تونم نمی نه-

 بگذره خوش... راحتی هرجور-

 برسون سالم-

 برسون و بنده سالم خان مجنون خدمت: گفتم که کرد نگاهم شیشه از و شد خم

 دادم تغییر هتل سمت به مسیرمو که رفت و گفت لب زیر بدجنسی

 منتظرشونم؟ اینجا بگیدمن بگیرید تماس 741 بااتاق کنید لطف شه می سالم-

 اقای؟ شما حتما-

 هستم شفیعی من-

 باال ببرید تشریف فرمودند: گفت که نکشید طول زیاد گرفت تماس و زد لبخندی

 ممنون-
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 زدم در که همین بود راهرو انتهای در درست ،اتاقش کردم رد رو هتل مفروش و مارپیچ های پله

 کرد گرم استقبال ازم داشت لب به که قشنگی لبخند با و کرد باز روم دروبه

 اتاق هم رسید می نظر به وعالی خوب چیز همه انداختم اتاقش به سرسری نگاهی و تو رفتم

 بود پوشیده بودمو خریده براش خودم سلیقه به که وشلواری بلوز همون از یکی لیزه..... هم

 کرد چندانمی دو جذابیتشو که هماهنگی ارایش و بود بافته قشنگ خیلی موهاشو

 بودم منتظرت صبح از... بشین بیا -لیزه

 بدم سفارش خوری می ناهارچی: گفت که نشستم مبال از یکی رو

 ندارم میل من-

 خورم نمی منم پس: گفت و نشست روبروم لیزه

 جلوم گذاشت و ریخت نوشیدنی دوتا دستش کنار ازمیز

 راحته؟ جا این-

 باشه باال خیلی قیمتش باید ولی خیلی اره-

 کنه نقدش بره اخر روز تا دستش دادم چک یه فعال اشنامه مدیرش-

 کنم تشکر ازت جوری چی دونم نمی ممنون-

 چرا: پرسیدم بود شده تر پررنگ ذهنم تو روزا این که سوالی تنها شدمو خیره چشماش تو

 کردی؟ خودکشی

 دهنمون برام ای دیگه راه:گفت و انداخت پایین سرشو خورد جا کمی یهوییم و مقدمه بی سوال از

 بود

 شهری؟ همون اهل-

 پناه جا اون اروم دریای به جا این گرگای برنده و تیز چنگال از بردم پناه اشنا شهر اون به نه-

 بردم

 عشقیه؟ قضیه-
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 هر االن که ای خانواده خونوادگیه، درد پناهیه بی ،درد من درد من مشکل نه: گفت و زد پوزخندی

  شهرن این از گوشه یه نفرشون

 زیاد مالی نظر از من خونواده: گفت و زد کنار تلخش لبخندای و بغضشو و کرد سکوت کمی

 یدون می.....  گریه شب تا صبح بود شده کارش بود باردار منو مادرم وقتی نبود خوب وضعشون

 رو اونا خرج داشتن هم دیگه بچه شش من جز به اونا.....  اول همون از نبود من منتظر کس هیچ

 مین درمون دوا به پولشون چون شم اضافه بهشون منم اینکه به برسه چه اوردن می در زور به هم

 ههم گفت می مادرم....  من سقط برای کردن می استفاده رسید می عقلشون به که راهی از رسید

 وقتی کنی می فکر....  بودم چسبیده دنیا این به سخت و سفت من ولی کردن امتحان رو ها راه

 بودم اضافه من..... داد می دست بهم حسی چه نباشم من تا کرده تالش چقدر گفت می مادرم

 سرشناس و پولدار پدریم هم مادری خونواده هم راستش....  بودم تنها ولی خونوادم بین...... 

 پدر که کاری مثل... روندن ازخودشون تنشونو های پاره احمقانه لجبازی یه خاطر به ولی بودن

 ... کردن ما با مادرم

 سرچی؟ لجبازی؟-

 دوران تو من مادر پدر دونی می خب: گفت و کرد پاک چشمهاشو زیر اشک و کشید عمیقی نفس

 چهی بود شده پدرم بسته دل خیلی چون مادرم و بودن شده هم شیفته و عاشق دانشجوییشون

 تفاوت این و کنه ترکش همیشه برای پدرم که ترسید می شاید نیست مسلمون بود نگفته وقت

 گه می دانشگاهو میاد خندون و خوشحال پدرم روز یه.....  دلدادگی همه اون به بزنه جدایی مهر

 با و بزنه حرفی نتونست مادر روزم اون بزارن، پیش پا خواستگاری برای تا کرده راضی خونوادشو

 درمپ که نگفت اونا به ولی کرد، تعریف مادرش پدر برای جریانو و برگشت خونه به تردید و شک

 هفته اخر برای رو خواستگاری قرار کنه، می مخالفت پدرش قطعا که دونست می چون مسلمونه

 ههمرا پدرم که بود شب چهارشنبه درست گذشت سال یه مثل مادرم برای هفته یه اون گذاشتن

 که گفت پدربزرگم اینکه تا شد زده چیز همه و جا همه از حرف ،  خواستگاری اومدن خونوادش

 دستورات و کلیمی اصیل رسوم طبق جوون دوتا این ازدواج برای دونید می رو ما رسوم خودتون

 مهمه خیلی من برای مسئله این گرفت خواهیم مراسمی تورات

 زا پدرم دلخور های نگاه طرف یه از گذشت؟ سخت چقدر مادرم به لحظه اون کنی تصور تونی می

  کردن برمال رو چیز همه سوال یه با که پدریم خونواده تعجب دیگه طرف از و کاری پنهان این
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 "نیستین؟ مسلمون شما مگه تورات؟ -

 اج اون پدرم خانواده ، قراره چه از چریان فهمیدن تازه همه دخترش به پدربزرگم تیز تندو نگاه با

 درپ نهایت در و ببین و بیا بشه پا به قشقرقی مادرم خونه تو شد باعث همین و کردن ترک رو

 برباد عشق برای و موند خونه روز سه مادرم ، داد رو دوتا این جدایی حکم رحمی بی با بزرگم

 یداپ رو پدرم منتظرش چشمان اول لحظه همون تو برگشت دانشگاه به وقتی ریخت اشک رفتش

 فتر دنبالش به پدرم که کرد کج راهشو همین برای کنه نگاه چشماش تو شد نمی روش ولی کرد

 رگموپدربز نهایی تصمیم ناله و اشک با مادرم و پرسید هاشو چشم سرخی و روزه سه غیبت دلیل

 به نیست مهم من برای: گفت گرفتو دستاشو پدرم مادرم، تصور برخالف ولی  کرد تعریف براش

 تو فقط و فقط مهمه برام که توئه بزرگ ،روح هستی مسلکی و دین چه

 هبکش طول عمرش اخر تا انتظار این اگه حتی نکنه ترکش وقت هیچ که داد قول مادرم به روز اون

 هرکدوم و کردن می مخالفت تمام سرسختی با خانواده هردو نبود مادرم از بهتر پدرم خونه ،وضع

 پسغام و پیغام کلی با پدرم زدن، می سرشون تو و کرد می چوبی مثل رو دیگری مذهب و دین

 اطرخ به اونو خونوادش چون تنها البته  خواستگاری بیاد دیگه بار یه که کرد راضی پدربزرگمو

 تپش های پل تمام پدرم که  بود طور واین کردن محروم چیز همه از ممنوع عشقی به بودن پایبند

 خواستگاری رفت تنها و یکه و کرد خراب سرشو

 شد خیره نامعلومی نقطه به و نوشید شربتش از کمی

 اشتگذ رو نشدنی خودش خیال به و مهم شرط چندتا وصلت این از نارضایتی با پدربزرگم -لیزه

 شد باورهاش و ها انسانیت قله از پدرم سقوط باعث که چیزی.... بود چیز یه اونها ترین مهم که

 یممکن غیر دوراهیه برسر رو ادما و بزنه محک رو ادما انقدر تونه می عشق ایا میکنم فکر گاه گه

 قراربده؟

 لبهای به چشم منتظر و کردم کنکاش سرخشو چشمای کنجکاوم نگاه با شدمو خم جلو کمی

 دوختم بستش

 بود؟ چی شرط اون مگه-

 کرد طلب پدرمو دین پدربزرگم– لیزه

 برسه؟ مادرت به بتونه تا شد می یهودی پدرت باید یعنی-
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 سر  رحمی بی با پدربزرگم که بود ای دوراهی همون اینز: وگفت کرد تایید حرفمو سر با لیزه

 .....عشقش دیگه طرف و خودش ایمان و دین طرف ،یک بود گذاشته راهشون

 کردی؟ می کار چی بودی تو اگه: گفت و دوخت چشمام به نگاهشو

 تره قوی عشق نیروی همیشه نظرم به ولی دونم نمی-

 کرد قبول شرطو ناچار به پس پیش راه نه داشت پس راه نه پدرم ، درسته -

 شد مرتد از پدرت یعنی -

 روختهنف دینشو هم جوری این بیاره هم رو قضیه ته سرو تون می لفظ با کرد می فکر پدرم البته-

 فتگ بزرگم پدر بودن، نبرده پی پدربزرگم زیرکی به دوتا اون ولی بود رسیده عشقش به هم بود

 تورات به پس این از و بزاره کنار و قران و کنه عوض دینشو رسما پدرم اونا رسومات طبق باید

 زندگیش در رو  اونا و بزاره احترام ها ایین تمام به و بدونه منجی اخرین رو موسی  بخوره قسم

 و بشه جدا مادرم از حقی و حرف هیچ بدون باید کرد پشت ها این به پدرم روزی اگر و کنه اجرا

 بده تعهد محضری باید رو ها این همه البته

 با بود دونفر این بین محکمی سد پدربزرگم شرایط گذشت چی نفر دو اون به روزا اون نمیدونم

 به شخود قول به داشت اعتقاد علمدرش و حسین به قلبا ولی بود فروخته ظاهرادینشو پدرم اینکه

 رو ها این همیشه برای باید حاال و رسیدن می دادش به محمد فرزندان خورد برمی مشکلی هر

 باشن خودشون دین به هرکدوم که کرد اصرار پدرم هرچی  بود ممکن غیر براش این و کنه ترک

 پا هی فقط مرغ پدربزرگم نظر از ولی زد حرف پدربزرگم با وبارها بارها نکرد، قبول پدربزرگم ولی

 با هم اونها ولی شد خونوادش دامن به دست نبرد جایی به راه وقتی نیمه نصفه اونم داشت

 رو هخون یه کلید پدرمادرش نبرد جایی به راه وقتی کردن مخالفت وصلت بااین تمام سرسختی

 این و نگیر ازما سراغی دیگه رفتی اگه یا کن پادشاهی بمونو یا ارثیت اینم گفتن بهشوو دادن

 شپیشک عشقش راه در دینشو و بده پدربزرگم شرایط همه به تن شد مجبور پدرم که بود جوری

 !!!کنه

 و ستورانر رفتیم باهم ، بیرون بریم ناهارو حاضرشو: گفتم که رفت فرو فکر به کمی گفت که اینارو

 دادیم غذا سفارش

 نداری؟ برادر خواهر تو اراس ببینم-لیزه
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 ندارم رو کسی من-

 شدن؟ فوت مادرت پدر یعنی-

 چیزی چین هم یه-

 چی؟ یعنی: گفت و شد خیره بهم مبهوت و مات

 کنم می زندگی تنها من خب-

 بیرون زدی خونه از یعنی-

 کردن بیرونم نه-

 انداختنت ازخونه پدرمادرت یعنی:گفت زد می موج ناباوری و تعجب توش که لحنی با بار این

 !!بیرون؟

 که دیشب: گفتم زدمو بود شده گرد بهت فرط از که چشمایی و باز نیمه های لب به لبخندی

 قزی؟ خاله نترسیدی تنهایی

 همیشه مثل کردم عادت بعد ولی اره اولش-

 کنه می نابود ادمو چون نکن تکیه عادت به وقت هیچ-

 کنه می تر راحت ادما برای رو زندگی درعوض ولی-

 ها انسان حربه اخرین عادت ، زدی نمی حرف درموردش راحت انقدر وگرنه فمی نمی هنوز تو - 

 نداره ارزشی دیگه بشه عادت که وکاری موندنه زنده برای

 چیه؟ تو شغل ببینم-

 گاهی پرسود های معامله گاهی نویسی برنامه گاهی بفروشی بساز گاهی ندارم ثابتی شغل-

 یشترب اینا البته کنه طلب بازار هرچی خالصه کنم می برداشت هام گلخونه که محصوالتی فروش

 یشترب اما شریکم دانشجوییم دوران دوستان از یکی با شرکتم یه تو..... داره تفریح جنبه برام

  اونه با کاراش

 داری؟ سررشته اینا همه توی تو: گفت و کرد نگام ناباوری با
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 دیگه کوچولوی کار چندتا والبته-

 باشی داشته منال و مال همه این خوره نمی سنت به-

 ادماست مغز به نیست سن به-

 خانما خانم کنه کار درست جاباید این: گفتمو کردمو سرم به ای اشاره

 پدرت؟ از اوردی؟ کجا از اونو خوان می سرمایه اینا همه-

  رفت پایین سختی وبه شد سنگ دهنم تو لقمه و نشست لبم گوشه زهرخندی! پدر؟

 داد بهم پول مقدار یه شد شریک بامن ای سرمایه هیچ بدون رضا عمو شدم تنها اینکه از بعد نه-

 باو برگردوندم بهش پولشو که نرسید ماه چند به باشم داشته سهمی شراکت این تو بتونم تا

 عمو سال چهار این تو خودمه رنج دست حاصل دارم هرچی االنم خریدم بیشتری سهام سودش

 گاه گه ماالن گرفت دستمو پدرم از بیشتر حتی تنی عموی یه از ،بیشتر کرد کمک بهم خیلی رضا

 خالصه ندازم می راه کارخونشو کارهای کنم می جور براش معامله تا چند کارهاش جبران برای

 کافیه اونه سر صدقه از دارم ماشین و خونه و زمین چی هر ، دم می انجام بربیاد دستم از هرکاری

 کنم نامش به همشو تا کنه اشاره

 مجردی؟ هنوز دارایی همه این با وقت اون...... شه نمی باورم-لیزه

  کنم می دنیامو عشق تکی دارم ببینی نداری چشم چیه: گفتم خندیدمو

 نیومده؟ خوشت دختری هیچ از االن تا واقعا یعنی-

 تمام غرورش حفظ برای هنوزم که چشمایی به دادم؟ می منتظر چشمای این به  باید جوابی چه

  خوبنا هم جا این رستورانای: گفتم کردمو اطراف به نگاهی کرد می تاللشو

 خودم برای جایی یه باالخره من ولی نده جوابمو نداری دوست اگه: گفت و ورچید لب دلخوری با

 کنم می پیدا گیرت گوشه قلب این تو

 خورد گره هم تو ابروهم ناخوواسته و لرزید درونم چیزی و جاخوردم کالمش صراحت از

 بینی نمی منو دیگه وگرنه نزن حرفو این دیگه-
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 از جلوگیری برای تالششو تمام بود معلوم داد می فرو رو ها لقمه سختی به که لرزونش های لب از

 با جوری این که دادم خودم به حسابی درست فحش تا سه دو دلم تو ، کنه می هاش اشک ریزش

 خواستگاراش کنه می فکر ندونه کس هیچ ؟ زدی تو بود حرف اینم اخه کردم بازی دختر این دل

 یم معذرت: گفتم و گرفتم و شدش مشت دست و بردم جلو دستمو اروم ،  کشیدن صف قطار قطار

 و عشق توهم.....  لیزه بمونه یادت همیشه اینو دارم دوست ولی دارم قبول رفتم تند یکم خوام

 تو که تمنیس ادمی من دور بریز همیشه برای من کنار مشترکو شیرینو زندگی یه بعدشم و عاشقی

 تیوق بزار ، شی می ،پژمرده شکنه می پرت و بال تو من با زندگی ،تو کنی تکیه بهش بتونی

  کنم راحتی احساس پیشمی

 و نکنه باز سر بغضش تا داد می فشار بهم لبهاشو بود شده پر چشماش کرد نگام وقتی

  بود شده سرد سر..... دستاش

 و زیر دلم تمام ، میاری من روز به چه ریزی می اشک وقتی دونی نمی تو نکن اذیت انقدر خودتو-

 یه مثل شدم مند عالقه بهت کوتاه مدت همین تو ولی دیدمت نیست زیادی مدت.....  شه می رو

 وجا از و کنه پرواز تا بده پر و بال بهش بگیره رفیقشو دست خواد می دلش که رفیق یه دوست

 وشبختخ بامن تو ، کردم می پیشکشت حتما داشت وجود قلبی اگه که خدا به ، ببره لذت گرفتنش

 می گها.... خبری بی چیزا خیلی از تو ، نیستم سفیدتو براسب سوار شاهزاده من.... لیزه شی نمی

 ستدو که اینه برای شده مهم برام خوشحالیت ، بودنت انقدر و خندم می نشستمو کنارت بینی

 می زودتر کاش ای..... تنهایی های شب تو سرگردان روح یه مثل....  بشی من مثل تو ندارم

 دیگه اومدی زندگیم به دیر ولی ریختم می پات به جا یک احساسمو تمام وقت اون دیدمت

 فهمی؟ می نداره وجود احساسی

 سایشا من بدبین دل ذهنم مثل دلم مثل سیاهه ، تاریکه من دنیای:گفتم که شد سرازیر اشکهاش

 زدم رستوران از کردمو حساب میزو پول من بخاطر خودت بخاطر بمون دور ازم گیره می ازت و

 قدم ندچ اول بیرون اومد افتاده های شونه با بعد دقیقه چند ، نشستم منتظرش ماشین تو و بیرون

 کرد می ذق ذق گاهام گیج.....  رفت و کرد کج راهشو بعد و کرد مکث ای لحظه بداشت سمتم به

 می تخود خدایا..... بستم دردناکمو چشمای و گذاشتم فرمون رو سرمو میکوبید نبض مثل سرم و

 ختیخوشب اوج به باید اون منه از بیشتر لیاقتش اون ولی بشکنم دلشو خواستم نمی که دونی

 درک رو جادویی کلمه این از ای ذره هاست سال من که حالی در هاست بهترین      شایسته برسه

 ....خوشبختی.... نکردم
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  اورد خودم به منو گوشیم زنگ صدای

 جونم-

 گفت بهم یدا االن پسر؟ رسیدی کی: گرفتم ای تازه جون کامی پرانرژی ازصدای

 نداره پرسیدن دیگه که گفته اگه-

 االن؟ کجایی-

 بیرون-

 بیام؟ من یا جا این میای-

 میام خودم بعدش دارم افتاده عقب کارای سری یه-

 منتظرم باشه-

 و کرف همه ولی موندم پیشش تاشب و خونشون رفتم دادم سروسامون کارام به کمی اینکه از بعد

  زدم می حرف باهاش جوری اون نباید بود لیزه پشی ذهنم

 کجاست؟ حواست-کامی

 یادته؟ السارو-

 همسایتون دختر همون اره-

 نگرانشم بیمارستان بردنش شده مسموم اینکه مثل دیروز اره-

 ریم می باهم فردا بمون ده نمی مالقات اجازه بیمارستان که االن: گفت که شدم بلند

 تنگه وبالشون دست یکم باشن داشته احتیاج کمک به خونوادش شاید ولی دونم می-

 بیام؟ باهات منم خوای می-

 فعال ممنون نه-

 هتل رفتم شدمو ماشینم سوار سریع

 بگیرید؟ تماس 741 بااتاق شه می ببخشید-
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 خالیه اتاق اون: گفت رفتو ور کامپیوترش با کمی

 خالیه؟ چی؟-

 خانی لیزه خانم.... بله....  شده تسویه ظهر امروز همین بله-

 کرده؟ تسویه جوری چی-

 برگردونیم بهتون تا سپردن رو چک واین بود همراهشون نقد پول-

 نذاشتن؟ چیزی نشونی ، پیغامی-

 متاسفانه خیر-

 چی... . نشونی هیچ بدون بیخبر جوری این اونم رفته؟ کجا یعنی بیرون، زدم هتل از گرفتمو و چک

 نداشت؟ رو کسی شهر این تو اونکه مونه؟ می کجا حاال ؟ دختر این غرور و دل با کردم کار

 تمام شدمو ماشین سوار عصبی و کالفه شد نمی دور نظرم از اشکبارش چشمای ای لحظه

 شب نیمه از.... مسافرخونه....  هتل.....  گذاشتم پا زیر و شهر تمام کردم خالی گاز سر حرصمو

 درپیش ور خونه راه کوفته و خسته و کردم پارک پارکینگ تو ماشینو خونه برگشتم که بود گذشته

 با ودب نشسته زمین رو کسی انگار رفتم جلوتر کرد، جلب نظرمو تاریکی تو چیزی که گرفتم

 هرفت خواب به معصومانه و بود کرده بغل زانوهاشو ایستادم روبروش موندم مبهوت و مات دیدنش

 لشودلی خودمم که حرصی و خشم به خودشو جای ثانیه از کسری ودر گرفت پامو سرتا ارامشی بود

 هک خودم یا و بود کرده ها کوچه اواره منو که دختر این بودم عصبانی کی دست از داد دونستم نمی

 از که شونش رو زدم اروم....  بودمش رونده خودم از جوری واین بودم کرده بازی باغرورش

  جاپرید

  کنی؟ می کار چی جا این

 دادی پناه بهم تو شاید اومدم دن نمی جا مجردا به شهر این تو: گفت و زد لبخندی و بلندشد

 برای بودی؟ گوری کدوم هست معلوم هیچ احمق دختر: غریدم خشم با و خورد سختی گره اخمام

 رونبی اب از گلیمتو تونی می ؟مستقلی؟ شدی بزرگ بگی خواستی می بیرون؟ زدی هتل از چی

 بکشی؟
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 رستوران تو خب...  فقط من....  من: گفت و کرد مشت دستاشو ترس با و برداشت عقب به قدمی

 مزاحمتم کردم فکر

 چرا یمزاحم که تو من؟ خونه پارکینگ تو ؟ کنی می کار چی جا این پس: گفتم باالترو صداموبردم

 زاری؟ نمی راحتم

 مشت حتی که هایی دست از لرزید می که صدایی از شد حبس سینش تو که نفسی از بود ترسیده

 پناه یب دختر این....  ترسیده بفهمم تونستم می بگیره لرزششو جلوی نتونست چکشم کو های

 بود ترسیده

 اسممو هنال با لب زیر وقتی لرزید می صداش ببینم تونستم می تاریکی تواون حتی رو اشک برق

 کرد صدا

 ....  کنم اذیتت خواستم نمی خدا به.....  اراس-

: فتمگ کشیدمو عمیقی نفس ؟؟ شدم نمی اروم چرا دیوار به چسبید که برداشتم سمتش به قدمی

 اوردی؟ کجا از رو جا این ادرس بودی؟ کجا االن تا اوردی؟ کجا از پول بیرون؟ زدی ازهتل چرا

 ...اراس....  بمونم بزار ، برم که ندارم رو جای من روخدا تو اراس-

 هخون من؟ خونه بیای خوای گی؟می می چی فهمی می: گفتم حرص با شدم کلید دندونای الی از

 .... شایدم یا داری شک من مردی من....  نفهم دختر شجاعی انقدر حسابی چه رو مجرد؟ پسر یه

 رو سرشو و نشست زانوهاش رو دیوار کنار و شکست بغضش که کردم سرتاپاش به نگاهی

 درد سرم....  کشیدم کرفتمو چنگم تو موهامو کالفه ، شد مچاله خودش تو و گذاشت زانوهاش

 نمی ذهنم به بود گرفته هدف غرورشو باز که دختر این خودمو کردن اروم برای راهی هیچ میکرد

 پاشو: گفتم و کشیدمش کمی کرد نگاهم ترس با که گرفتم بازوشو رسید

 ببری؟ منو خوای می کجا-

  نزده سرم به خوردنت هوس نترس-

 به که دلی و بمونم ومن بره دوباره بشه گم دوباره ترسیدم می انگار نکردم رهاش ولی شد بلند

  بود کافی دادنم عذاب برای تنهایی

 ری؟ می داری کجا اراس-
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 بزاری مرگتو کفه توش تو که ای دره جهنم یه-

  کن باور جام همین بیرون زدم هتل از وقتی از خدا به هستی؟ عصبانی انقدر چرا حاال-

 مهمه؟ برام کنی می فکر چرا: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 اراس-

 سمت به دارم دید وقتی بود گرفته بازی به دلمو بدجور که امانش بی های اشک هجوم ودوباره

  اراس....  خدا رو تو  بمونم بزار اراس...  رم نمی جایی من: گفت و کرد تقال کمی رم می ماشین

  بکن داری دوست هرکاری باشه: گفتم چرخیدمو خودم دور عصبی و کالفه و کردم رهاش

 بود همین زدی می دم ازش که ای مردونگی: گفت که کردم کج اسانسور سمت به مسیرمو

 چیه؟ نظرت بلدم اثباتش برای زیادی های راه: گفتم زدمو پوزخندی و برگشتم سمتش به

 صدا وسر بی صبح بده پناه بهم و امشب.... بیمارستان تو روز همون شده ثابت من به مردونگیت-

 تاریکی این از تنهایی از....  اراس ترسم می من....  دم می قول رم می

  هتل برگردی بهتره جاست این از تر تاریک من خونه شه نمی-

      ارانگ حاال نوبرشه سختیم سر این به پسر اه: غرزد لب زیر و رسوند بهم خودشو و کرد تند پا

  بخورمش خوام می

 وجهت بی نکنم ایجاد تغییری ظاهرم تو کردم سعی ولی بود گرفته خندم غرغراش و لحن تغییر از

 بیای؟ خوای نمی: گفت و اسانسور تو رفت من به

 سمجی؟ و رو پر خیلی دونستی می-

 رفتم راه پیاده کلی صبح از زودباش فهمی می بعدا خودت که هست هم دیگه چیز دوتا یک اره-

 دعوای یه گرفتیم جون هردومون که صبح فردا ای خسته که هم تو بایستم پا سر تونم نمی دیگه

 دم می حرفاتو تک تک جواب منم کنیم می مفصل

 خوام مین شدم بیدار که صبح نیست تو و من برای فردایی و امروز: گفتم رفتمو اسانسور سمت به

 ببینمت خونم تو

 بودی نوازتر مهمون شمال تو: گفت و زد لرزونی ولبخند کرد نگاهم بغض با و ورچید لب
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 دلم بکشی سرک شخصیم زندگی تو ندارم دوست بودم گفته: گفتم فشردمو رو اسانسور دکمه

  کنی تر دراز گلیمت از پاتو خواد نمی

 ندگیز تو تو برای بزاری پا حریمم به ای بهونه هیچ به خوام نمی: گفتم چرخیدمو سمتش به کامل

 ای دیگه وقت هیچ نه االن نه نیست جایی من

 کس هیچ که شیرینم انقدر من: گفت مصلحتیش لبخند همون با و داد قورت سختی به دهنشو اب

 کنم می ثابت بهت اینو بگذره من از تونه نمی

 .... دادی پس امتحانتو قبال پس: گفتم که زد چشمکی

 ابتمنج سر وقت هیچ من: گفت و شد محو لبخندش شد تر سنگین بغضش نبودم؟ بودم رحم بی

   نکردم معامله

 بیرون برو-

  رسیدیم: گفتم که شد گشاد هاش چشم

 نمی فرار رحمی بی همه این از چرا ؟ کرد می تحمل چرا بیرون اومد همراهم و کشید راحتی نفس

 دنیای غرورشو رحمانه بی که منی به ؟چرا داد نمی هامو بدگویی و ها طعنه جواب چرا کرد؟

 خودم از رحمانه بی....  شکستمش شدم؟ نمی اروم چرا اورده؟ پناه بودم گرفته هدف دخترونشو

 شدم؟؟ نمی اروم امشب چرا ولی  همیشه مثل روندمش

 نکن روشن نه: گفتم که کنه روشن چراغی خواست ، تو بره کردم صبر کردمو وباز در

 زمین خورم می خب-

 چپ دست پایین برو رو پله تا سه جلو برو و بگیر دماغتو نک ، زمین خوری نمی بازکنی چشماتو

 بخواب بگیر فقط نزن دست چیزی به خوابمه اتاق

 جوری؟ این: گفت و گرفت بینیش نوک به دستشو

 ده می شفات خدا برو اره: گفتم دادمو قورت و خندم

 خوابی؟ می کجا تو-

 خوش شب... کاناپه رو جا همین-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

113 

 

 اخه: غرغرکردن به کرد شروع و دراومد اخش که میز به خورد انگار که رفت جلو تاریکی تو کمی

 ردهک زندگی تنها که ،بس پسره است دیوونه....  کنم روشن زاره نمی که چراغم راه وسط چیه این

 شده خل سرش، به زده

 باشه سلیقه بی انقدر اومد نمی بهش شلوغیه خونه چه: کرد زمزمه دوباره و جلوتر رفت کمی

 پرید سرم از خواب زنی می حرف چقدر-

 بزنیم حرف ذره یه بیداربمونم منم خوای می جدی؟-

 برنگشتم تصمیمم از و نشده بلند سگم روی اون تا بخواب بگیر برو نکرده الزم-

 ....  بداخالق خب خیلی-

 فکری هر از خالی ذهنمو و بستمو هامو چشم ، کشیدم دراز کاناپه رو که رفت و نزد حرفی دیگه

 نمت تمام شدم بیدار که بود ظهر نزدیک.... برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته اونقدر کردم

 گچن بود روم که پتویی به دراومد استخونام جیغ که دادم تنم به قوسی و کش بود شده خشک

 اشتباهی رو خونه یا بینم می خواب دارم... پریدم جام از سریع که کردم اطراف به نگاهی و زدم

 بود کرده تحریک معدمو غذا بوی و بود شده مرتب چیز همه و زد می برق تمیزی از خونه اومدم؟

 رو و بود ایستاده پنجره به رو رفتم اتاق سمت به اروم نبود ازش اثری چرخوندم چشم چی هر... 

 سپردم نجواهاش به کردمو تیز گوشامو ، سرش پشت درست تو رفتم اروم بود شده خم چیزی

 تاکی.....  ندازه می جونم به تو سرد نگاه هر که دردی... دوریه درد پراز دلم بگم، چی دونم نمی"

 هب دوباره من و گشتیم برمی شیرین دوران اون به کاش ای...  بدم پس رو ها گذشته تاوان باید

 رو قدرش که زیبایی بود جوونی شور از پر تونگاهت که روزهایی.... شدم می زنده تو عشق شور

 حاال و کردی ترک ارزوهام تمام با منو تو شده روشن دلم در تو عشق اتش که حاال.... ندونستم

 برای دلم.... ندارم طاقت دیگه  زنه می فریاد رو تو اسم هام نفس.... دورازتو و تنها تنهام، من

 ....تنگتم دل...  شده تنگ پاکت دل و بزرگ روح

 کنی؟ می کار چی داری-

 ترسیدم کنی؟ می جوری این چرا: گفت و دیوار به خورد و کشید جیغ ترس از

 دم نمی راه جا این فضولو موجودات شما که کارتونه همین برای: گفتم گرفتمو ازش رو برگه
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 خورد بهش چشمم کردم می تمیز جارو این داشتم-

 کنی؟ مرتب رو خونه گفته تو به کی-

  بری صبح نشد قرار مگه: گفتم بزنه حرفی تااومد -

 نمی ببخشید: گفت و انداخت پایین سرشو که چشماش تو زدم زل و کردم ساعت به نگاهی

 مهمن برات کاغذا این که دونستم

 ردمک اعتماد تو به من....  ندارن ارزش برام پشیزی کدومشون هیچ و دارم زیاد اینا از من نیستن-

  شب یه برای حتی جایی این که

 داریا خاطرخواه کلی معلومه: گفت و زد لبخندی

 بیشترن تو نداشته خواستگارای از هست هرچی-

 هی بره کج خدا دست نکنه خدا که گفتن می راست قدیمیا... زهرمار: گفت و زد بازوم به مشت با

 میدی بو نیا دنبالم میگه سایش به دیگه دربیاد اب از خوشگل پسری

 دی می بو نیا دنبالم پس: گفتم زدمو لبخندی بدجنسی با

 گفتی؟ چی: گفت حرص با و شد سرخ صورتش انی به

 میز وزهن اشپزخونه رفتم بیرون زدم بجنبه خودش به تا برداشت تخت رو از بالشو که گرفت خندم

 فتگر ازم دلخورشو نگاه و اومد دنبالم که ریختم خودم برای چایی یه بود نکرده جمع رو صبحونه

 خوری؟ نمی صبحونه: گفت و

 همین چایی یه فقط نیستم اهلش زیاد نه-

 کردی؟ پر یخچالو خونت جونورای و جک برای پس-

 دید نتواند که هرانکس شود کور تا-

 نشست روبروم و ریخت خودش ی برا لیوانی چای یه و کرد نازک چشمی پشت

 بود پارچم-

 کافیه همین ممنون: گفت که کردم اشاره لیوانش به
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 کنی؟ می زندگی اپارتمان این تو چرا داراییت همه بااون-

 میکنه اذیتم کمتر تنهایی جا این ، دادم خودم جارو این طرح-

 صفره سلیقت مهندسیت برخالف ولی:گفت و خورد چاییش از کمی

 دوستام انتخاب تو بخصوص اره-

 دراومد اخم که پام ساق به کوبید محکم پاش با که کردم خودش به ای اشاره

 نگارا پردت نه میاد فرشت به نه مبالت رنگ اصال اخه: گفت بیاره خودش روی به اینکه بدون لیزه

 خریدی بوده دستت دم هرچیزی

 خرید رو اینا خودش دوستم دادم پول یکم نکردم خرید جا این برای من-

  کنه می پیدا روح وسایلش با خونه.....  خودت لنگه دوستتم-

 نیست وسایلش ده می روح خونه یه به که چیزی اون-

 کنم؟ بهشت برات رو جا این بزار:گفت و زد لبخندی

 ی؟دار اعتقاد جهنم و بهشت به مگه گفتم گرفتمو ازش نگاهمو کرد درگیر ذهنمو پهلوش دو حرف

 زدم مثال: گفت همو تو کرد اخماشو

 پرتا و چرت این به بدم ندارم مفت پول من-

 کنه می کفایت بدی بهم هتلو بودی داده که چکی برگه یه همون شه می چقدر همش مگه-

 هک کنه می تالش خونه یه به دادن سامون سرو برای کسی: گفتم شدمو خم سمتش به کمی

 خالیه جات االن همین از که تو نه.... باشه موندگار

 قلبت تو....  خونه این تو نه شم می موندگار: گفت و شد خیره بهم و ورچید لب

 و النس رفتم خوردمو چاییمو دادم بیرون پرصدا نفسمو که کوبید بهم درو اتاقو تو رفت گفتو اینو

 بی و اومد بیرون ازاتاق لیزه که بود ظهر ، کردم سرگرم تلویزیون سروته بی های برنامه با خودمو

 ....پیشش برم ناهار برای تا کرد صدام سردی به مدتی از وبعد اشپزخونه رفت من به توجه
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 بود چیده سلیقه با خیلی میزو برگشتم اشپزخونه به وقتی داشت، فرق دخترا بقیه با قهرکردنشم

 خانم کردی چه: گفتم نشستمو روبروش انداخت، تکاپو به گرسنمه معده قیمش عطر

 نبود؟ بود حقش تمجید و تعریف ذره یه ، نموند دور نظرم از نشست لبش رو که لبخندی

 قزی خاله کاشتی گل حسابی ، شده عالی خیلی-

  جون نوش: گفت و شد تر عمیق محجوبانش لبخند

 هتل گردی برمی شو حاضر ناهار بعد:  گفتم که گذشت سکوت در کمی

 کنی؟ می فرار ازم چرا: کرد زمزمه که ضعیفی صدای بعدش و شنیدم ظرفش رو قاشق برخورد

 اون باالخره داشتی دوست اگه البته بگیرم برات و اتاق همون بتونم کنم فکر: گفتم گرفتمو نشنیده

 داره زیادی اتاقای هتل

 تاکی؟-

 بمونم؟ هتل تو تونم می کی تا: گفت که کردم نگاهش

 کنم؟ پا و دست برات مطمئن جای یه که تاهروقت-

   تنهام دختر یه من..... نداره رو خونه این امنیت جا هیچ من برای-

 امانی؟ در من پیش کنی می فکر چرا-

  پاکه نگاهت پاکه دلت چون: گفت و شد خیره بهم کمی

 سقف یه زیر خونه یه تو ، باشی چشمم جلوی شب تا صبح وقتی مونه می پاک تاکی کنی می فکر-

 باشی بد تونی نمی تو -

 دونی نمی من از هیچی تو: گفتم زدمو پوزخندی

 هوم؟....  کنم می کار برات  اصال بده وسامون سر کاراش به تا داره زن یه به نیاز خونه این-

 گیره چشم عجیب ولی مسنه.....  خونه تمیزکاری برای میاد هرازگاهی که هست خانمی یه-

 الیق چی هر خالیق: گفت و پام به زد حرص با که زدم بهش چشمکی
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 کنم می فکر پیشنهادت رو-

 و سر هی تا بده پول بهم یکم کنی می فکراتو تو تا حاال خب: گفت و برگشت نگاهش به امیدی نور

 بدم خونه این به سامونی

 خوبه جوری همین جا این-

 ...اراس..... کنم می خواهش-

 ینا موقتا تونی می شد اگه کنم می خوبی سود من بگیره سر معامله اگه دارم مهم قرار یه امروز-

 وزامر همین نشد اگه ولی دم می بهت دکوراسیونم پول کنم پیدا برات رو جایی یه تا بمونی جا

 هتل گردی برمی

 کجاست؟ قرارتون: گفت کردو دست دست کمی

 دوستام از یکی خونه تو-

 ینا باالخره باشه داشته حضور منم تا شه انجام جا این معامله اینکه شرط به ولی قبول باشه-

 مربوطه منم به جورایی یه معامله

 خونه بیارم کارامو ندارم عادت شه نمی جا این -

 میام باهات من پس-

 نمیاد در جیکت ولی باشه: گفتم کردمو فکر کمی

 بپوشم؟ لباسمو کدوم فقط.....  قربان چشم-

 بپوش خواستی هرچی انتیکت دامنای و شلوارکا تاپ اون غیر-

  دونم می خودمم اونو: گفت خندیدو

 ایدب دیگه ساعت یه تا شو حاضر زودتر فقط بپوش داری دوست هرچی کنه نمی فرقی من برای-

 باشیم جا اون

 ایستادو جلوم ه اماد و حاضر زود خیلی و اتاق رفت شدو بلند میز سر از نخورده خورده غذاشو

 بریم:گفت
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 بریم: گفتم و کردم ایینه تو خودم به نگاهی برم بزارمو تنهاش یا شم پشیمون ترسید می انگار

  رسیدیم شو پیاده-

 بگم؟ چی دارم نسبتی چه باتو من پرسیدن اگه: گفت وزدم زنگ که همین

 است وابسته معامله این به چیزش همه که شریک یه...  حقیقتو-

 شترب کارام با تا اومدی همین برای شی شریک من با قراره بگو:گفتم که دوخت بهم عمیقشو نگاه

  بشی اشنا

 به خوشرویی با مارو و استقبالمون اومدن خانمش همراه دوستم تو، رفتیم هردو کردمو باز درو

  کردن راهنمایی نشیمن سمت

 قهوه؟ یا چای-فرهاد

 نکنم گیر خودمونمک دم می ترجیه معامله قبل شناسی می که منو-

 کنه زمینگیرت که نیست زیاد اونقدر چاییمون نمک نترس: گفت و خندید فرهاد

 کرد تعارف و برگشت چایی باسینی و رفت زدو لبخندی همسرش

 افتاده سرت از تخلیت عادتای این گرفتی زن گفتم -فرهاد

 نکردم ازدواج منکه-

 نشستم کنارت که منم این پس: گفت شدو تر نزدیک بهم کمی فرهاد

  کردم؟ عقدش حتما یعنی باشه کنارم بزرگمم ننه اگه-

 هستن من شریک خانی خانم: گفت کردمو بلند کمی صدامو

 کسی خوب رو دست: گفت زدو لبخندی ذاتیش مهربونی همون با کردو لیزه به نگاهی زیبا

 هستن خوبی شریک واقعا شفیعی اقای گذاشتین

 طوره همین بله: گفت دادو جواب گرم لبخندی با رو لبخندش لیزه

 کو؟ شما یار پس خب-

 معامله این برای داده تام وکالت من به ولی بیاد نتونست -فرهاد
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 تومن یه گفتم بهت که همونه قیمت مطلب اصل سر رم می پس نیست حرفی باشه-

 داداش کن رحم ماهم جیب به یکم بازاری حاجی اخه -فرهاد

 ارهد اصرار انقدر که دونه می اینو یارتم دونی می خوب خودتم ارزه می اینا از بیشتر سوگلی اون-

 ازم خوبی تخفیف تونست زبونی چرب با و گفتت بازار کسادی از زدو چونه باهام فرهاد ساعتی یه 

 بده نجاما رو قانونی مراحل گم می وکیلم به فردا: گفتم شدمو بلند کردمو لیزه به  ای ،اشاره بگیره

 داداش مبارکه: گت و فشرد دستمو گرمی به فرهاد

  صاحبش مبارکه-

 بگذرون بد ما کنار ناهارو: گفت خندیدو

 بخ: گفت لیزه که افتادم راه کردمو روشن ضبطو شدیم ماشین سوار وقتی ممنون شده صرف-

 یانه؟ کردی سود

 کوچولو یه-

 چقدر؟ مثال-

 تومن پونصد-

 تومن؟ هزار پونصد سر چونه و چک همه این-

 خندی؟ می چرا: گفت که خنده زیر زدم

...  هزار نه خانم میلیون....  رم نمی هم کوچه سر تا هزارتومن پونصد برای من دخترخوب اخه-

 میلیون پونصد

 میلیون؟: کرد زمزمه باتعجب

  قانعم همینم به من ولی حرفاس این از بیشتر قیمتش زمینه البته-

 کردی سود خوب پس-

 گن می چیزایی یه-

 روزو جناب بده کمیسیونم حق زودباش شدم موندگار جون اخ: گفت کوبیدو بهم دستاشو لیزه
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 چشم به ای: گفتم خندیدمو

 از ارتموک دادمو سفارش کیک با قهوه دوتا بود دانشجوییم دوران پاتوق که شاپ کافی یه به رفتیم

 بدی مزخرف به پول حالت به وای: گفتم بهشو دادم دراوردمو کیفم

 خرید؟ بریم باهم خوای می اصال.... قربان چشم: گفت و قاپید دستم از کارتو خندیدو

 یه قطف بکنیم وسایال حال به فکری یه باید اول رفتیم فردا شاید ولی دم نمی قول بهت و امروز-

 چیز

 وحواست خوب خوام می موندگارشدی مدتی برای که حاال: گفتم که دوخت بهم پرسشگرشو نگاه

 برابر در دیدی من از دیشب که چیزی اون ، گیرم نمی نادیده رو خطایی کوچکترین کنی جمع

 به الاص بگیره رو اعتمادی بی این تاوان بخواد و شده استفاده سو اعتمادش از کنه فکر که اراسی

 نمیاد چشم

 شی نمی پشیمون: گفت زدو لبخندی

 اقا مبارکه سالم:گفت اومدو جلو لطیفی اقای اومدیم بیرون اسانسور از وقتی

 روشن چشمتون گن می مبارکه گن نمی موقعا اینجور-

 برگشتن سفر از تازه هستن خواهرم: گفتم کردمو اشاره لیزه به بعد

 دیدوخن لطیفی اقای ، داد تکون سری و زد زورکی لبخندی نبود راضی اصال نسبت این از که لیزه

 خوبیه پیشرفت بازم: گفت شونمو رو زد

 خواهرتم؟ من: گفت رفتو بهم ای غره چشم که تو رفتیم باهم بااجازه-

 تونه؟ می باشه تونه نمی ازاین غیر-

  زورو جناب شه می معلوم بعدا: گفت کشیدو عمیقی نفس

 دادومادرم ازدست عشقش قبال در دینشو پدرم که گفتم جایی تااون:کردوگفت من به نگاهی

 واین اورد ایمان یهود دین به رسما پدرم رسوماتی ،طبق پرستید پدرمومی عمل ازاین خوشحال

 تونه یم  کرد می فکر که بود این تو پدربزرگم اشتباه بزرگترین....... برسه مادرم به تونست طوری

 مسلمون شو عمر از نیمی پدرم حال هر در ولی بساز واقعی کلیمی یه پدرم از روز چند عرض در
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 درمپ نامزدی دوره تو نکرد تغییری وتعصباتش اعتقاداتت ولی فروخت دینشو اینکه با و بوده

 یه ثلم وخالصه نکنه خنده باشه نداشته حضور مردونه وتوقع بگیره حجاب باید مادرم بود معتقد

  ،البته کنه رفتار مسلمون

 نای پدرم جای به که دید هرروزمی پدربزرگم کردولی قبول اینارو همه پدرم عشق به مادرم البته

 برای بود شده عوض خوردنشاش قسم حتی ،ظاهرش ،حرفاش کنه تغییرمی داره که دخترشه

 ات دو اون دیگه ونذاشت کرد حبس خونه تو مادرمو که جایی اون تا بدقلقی به کرد شروع همین

  رو یگه همد

 ترینبزرگ به مادرم که شد جوری واین بیفتن فرار فکر به تا شد باعث محرومیتها وهمین ببینن

 که یا خونه در تنهایی به زندگیشونو ،اونا کردن فرار خونه از پدرم همراه و کرد پشت پشتیبانش

 ندچ درمیاره،درست بخورونمیر لقمه ویه کار سر میرفت ،پدرم کردن شروع بود پدرم ارثیه همون

 کنه،بعدازنه کار بیشتری عشق با پدرم تا شد باعث واین شد باردار مادرم ازدواجشون از بعد ماه

 مک وکم شد تر سخت زندگی........ پسر یه با دختر تا اورددو دنیا به قلو سه یه مادرم انتظار ماه

 می........ بود زندگیشون اشتباه بزرگترین ها خانواده به کردنشون وپشت فرار که کردن احساس

 مه روی به کدوم هیچ اوایل کردن مقایسه به کنی شروع تو شه می باعث ونداری فقر گاهی دونی

 نه شده تنگ پدری خونه وبریزوبپاش ورفاه اسایش برای دلشون کدومشون هر ولی نمیاوردن

 ..... رفاهی نه تفریحی

 ........ گرفتن ایراد به کرد وشروع گذشت یی ها سرمایه چه از عشقش درراه که یادش تازه پدرم

 زد می یهودیت از ودم خورد می قسم تورات به بارها اگه حتی بود مسلمون ایرانی یه اون درهرحال

 بچه تا سه اون مخارج برای پدرم کرد تبدیل جهنمی به رو زندگی مادرم ناخواسته شدن باردار

 دوامی کارل اومدن دنیا به با نگیرن طلبکاراسراغشون که نبود ،روزی بود اورده باال قرض کلی

 داشتن که کمی پول وبا خوردن فرش به عرش از که بود جا این  شدن خونه فروش مجبوربه

 اب هک ای خونه تو زندگی کنن اجاره رو جایی شهر پایین واشفته شلوغ ی ها کوچه تویه تونستن

  قسطی وبرقش

 ناسازگاری سر ،مادرم بود سخت هردوشون برای برید می ادمو نفس جوبا گند وبوی میاومد

 ارقم به رو کهپدرم داد ادامه کارش به قدر اون....... بده خودش به تکونی یه پدرم شاید تا گذاشت

 بچه تا پنج اون نبود اونا درد چاره پوال این ولی اورد دست به خوبی پول قمار تو باری چند اورد
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 هنری یه دنبال کدومشون هر خواست می دلش مادرم خواستن می دیگه چیزای وکلی وغذا لباس

 تا سه دو با اوال اورد رو خوری مشروب به پدرم بودکه قمارها همین تو....... پول باکدوم ولی برن

 این به من پای که بود جا این شد تبدیل الخمرواقعی دایم یه به پدرم اینکه تا شد شروع گلس

 یتترب برای مادرم نزنن هم کله سرو تو که نبود روزی.......چمدان تا دو اون مشکالت و شد باز دنیا

 شد ساله پونزده برادربزرگم بودوقتی ای دیگه دنیای مست پدرم ولی میکرد پول طلب هاش بچه

 خواهربزرگترم سرملیکا مستی عالم تو قمارها از تویکی   ساخت ای حرفه ساقیه یه ازش پدرم

  باخت اونو ومتاسفانه بست شرط

 چند ،مگه شدن نمی کرد جدا هم از ملیکا و مادرم یادمه ولی بود چهارسالم سه من موقع اون

 هب رو وملیکا جداکرد رو اونا رحمی بی با پدرم ولی ریختن می ابربهاراشک مثل دو هر بود سالش

 عدازوب نیاورد طاقت مادرم دیگه باخت زندگیشو همه مستی توعالم اون دراورد میانسال مرد یه عقد

             کرد رکت همیشه روبرای اشکبارما چشمانی با پدرم رفتن از بعد صبح پدرم با مشاجره پر شب یه

 .......دونم نمی

 دویدم دنبالش سرکوچه تا من یادمه ولی نه یا کردم می کارو همین بودم اون جای اگه من

 کاراشو هدیگ شد وتنها یکه پدرم مادرم رفتن بعد ورفت بوسید منو وناله اه با فقط گرفتم ودامنشو

 هک نبینه مارو وقت یه اینکه ترس از ها بچه وما بود راه به منقلش بساط هرروز خونه تو اورد می

 خونه تو که من جز به کردن می کار ها بچه همه شدیم، نمی افتابی چشمش جلوی شدیم بزرگ

 .... موندم می

 که بود سالم شش من ، بکشیم زجر انقدر ما راضیه که خدایی چه این کردم می فکر وقتا اون

 عالم تو پدرم موقعا اون....  کرد ها کوچه اوراه مارو اثاثیمون با و کرد جواب مارو خونمون صاحب

 مارو پدرم روز اون..... محله اون از دور به جایی یه برد و گرفت مارو دست روز همون بود ای دیگه

 هشب زد ماشین یه خیابون وسط رسید که همین بخره نون برامون بره تا خیابون گوشه گذاشت

 ..... ندید اسیبی نداشت زیادی سرعت چون ولی

 ردک بلندش لرزون های شونه با و کرد بغل پدرمو..... گریه زیر زد پدرم دیدن با شدو پیاده راننده

.....  زد حرفی لب زیر کردو ای اشاره ما به دست با پدرم که کنه ماشین سوار پدرمو خواست.... 

 برد خودش با ماروهم اکراه به و رفت توهم پیرمرد اخمای

 بود؟ کی مرد اون: گفتم که شد زیاد لیزه مکث
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 مارو اول پرید سرم از عقل قصرش دیدن با... خونش برد مارو..... بزرگم پدر: گفت و کشید اهی

 نمی رو خونه اهالی های طعنه که بودم خوشحال انقدر....  کردن تنمون نو لباسای و حموم بردن

 شکمم بود شده نو که بود لباسم مهم نبودن مهم برام کردناشون دوری درهمو اخمای....  شنیدم

  بود سیر که بود

 کرف کوچیکم ذهن با....  کرد بغلمون گریه با رفتن موقع.... ترک برای خوابوندن اصرار با رو پدرم

 ... ولی درداشه از اشکش و داره درد کردم می

 عوض چیزا خیلی قراره رفتنش با دونست می انگار کرد می گریه ما حال به: گفت زدو پوزخندی

 به ومارو کنه تحمل رو یهودی زن یه فرزندان نتونست  پدربزرگم رحم بی دل و رفت پدرم  شه

  خدا پاک بنده حاجی و بودیم نجس.....  داد تحویل بهزیستی

 رقف کی برای نباشن باالسرت مادری پدر که این ؟ دیگه بود همین یتیمی: داد وادامه زد زهرخندی

 دردای روی بشن مرهم تا نبودن.....  نبودن که بود این مهم....  نه یا ان زنده اونا کرد می

 رو یچ چوب...  بودن گناه بی....  نیومدن دنیا این به خودشون اختیار با که فرزندانی فرزندانشون

 بودیم ادم نداشتیم؟ ازش درکی حتی که دینی خاطر به شدیم؟ طرد گناه کدوم ؟به خوردیم می

  نداشتیم؟ داشتیم خدایی نبودیم؟

.....  کردن فرار وبرادرام خواهر از دوتا اول شب: گفت و دوخت بهم نمناکشو چشمای و گزید لب

 شنبک بیرون اب از خودشونو گلیم تونن می کردن می فکر شاید بودن تر بزرگ ما از بودن هم قل

 نبش مجازات گناهی بی جرم به.....  باشن شده طرد.....  باشن نجس خواستن نمی دیگه شاید.... 

 وقت هیچ.....  ندیدمشون وقت هیچ دیگه.....  باشن ادم....  باشن ازاد خواستن می.... 

 دمش بزرگ و کشیدم قد بهزیستی اون تو من: گفت شدو سرازیر چشمش گوشه از اشکی قطره

 خوش به مادرم ولی کرد رشد و خرید اعتبار پدرش اعتبار به و کرد ازدواج بعد سال چند پدرم... 

 ... .. نبود کار در بخششی....  برگرده خونش به دوباره نتونست وقت هیچ.....  نبود اون شانسی

 دشسفی موهای از خمش کمر از تپید قلبم بود مادرم ولی بود شده ،پیر دیدمش که بودم دانشجو

  ؟؟؟؟ بود سالش چند مگه... 

 ریماد بوسیدم....  بوئیدمش رفتمو جلو....  نداشت مناسبی ،وضعیت فروخت می گل سرچهارراه

 بردمش....  شناخت زود منو همین برای مادرمم شبیه خیلی من.....  بود مادر بازم ولی رفت که

 ونسراغم بعد سال چند گفت می.....  کردیم جور براش کاری یه موسوی خانم لطف به و بهزیستی
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 شب هر....  داشتم دوستش بود مادرم....  گرفتم جون......  نکرده پیدامون و گشته شهرو...  اومده

 سرطان......  ریخت  می اشک دارن سرنوشتی چه ؟ کجان نبود معلوم که هاش بچه از یکی برای

 گرفت ازم بگیرم انس محبتاش به اینکه از قبل مادرمو

 دیگه.... مادرم مرگ....  یتیمی درد....  تنهایی ،درد گذشت من به چی ها سال اون دونی تونمی

 رو ازم کسی نباشم نجس دیگه که جایی برم ،  برم خاک ازاین خواستم می  بودم شده خسته

 برای خواست می هوا یه دلم..... بیاد راه دلم با.... باشه تر مهربون خداشون که ،جایی برنگردونه

 یبرا.....  پدرم سراغ رفتم و بیرون اومدم بهزیستی از مدرکم گرفتن از بعد......  کشیدن نفس

 داشتم احتیاج رضایتش به پاسپورت

 و بودن خونش از که هایی بچه بود کرده فراموش که پدری: گفت و کرد عصبی خنده گریه میون

 تونمب......  باشم ازاد بتونم تا داد می رضایت باید بود نگرفته ازشون سراغی ها سال این تو حتی

 تیح اعتبارش ترس از......  دید منو وقتی......  نداشت چیزی برام سیاهی جز که شهری از برم

 امخواهر منو جای که دختری.....  کنه سرم به دست و بده بهم پولی سپرد دخترش به نکرد نگاهم

 با ......میزد برق پدرم چشمای دیدنش با جوری این که دختر این بود عزیز چقدر.....  بود گرفته رو

 ودب پدرم خاندان تایید مورد مادرش.... بود مسلمون که دختری.....  میاورد زبون به اسمشو افتخار

 .......  گفت می رسمش و اسم از افتخار با حاجی و

 و مکرد رد رو پوال......  بده باج بهم باید چرا و کیم نپرسید حتی شد رو در رو باهام دخترش وقتی

 زمزمه زیرلب و دوختمو چشم پدرم دربسته به.....  دادم قورت نبود که غروری حفظ برای بغضمو

 دوش به رو پدری چین هم داشتن ننگ تا رم می.....  نباشی اعتبارت نگران تا رم می:  کردم

 نکشم

 دمبو خونده که درسی برای نه ولی بود کار.....  کنم پا و دست کاری تا زدم دری هر به شمال رفتم 

 شد می پیدا کار عجیب هام دخترانگی برای....  بدنم و تن برای هام توانایی برای نه

 چندتا با چندبار و زدم می پرسه ها کوچه پس ها کوچه تو: گفت کردو مشت ظریفشو دستای

 ....نکشید باریک جاهای به کار مردم وساطتت خاطر به شدمو درگیر مزاحم

 لیو: گفتم که بگیره امانشو بی های اشک جلوی شاید تا گرفت دندون به بشو کرد مکث کمی

 باشی داشته ازاینا تر محکم دالیلی باید خودکشی برای
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 اون از دونی می چه تو: غرید شدو برافروخته صورتش....  اومد نفرت و رفت اشک.....  شد عصبی

 لرزیدم می ها کوچه دیوار کنار سرما تو من بودی نرمت و گرم رختخواب تو تو وقتی.....  من روزای

 دونی می چه.....  بودم شرکتا این در به در قرونش یه برای من اومد می پولت رو پول تو وقتی.... 

 شسرمای تنها...  نداشت پول.....  بود تنها که دختری.....  پیکر درو بی شهر یه تو تنها دختر یه از

 روشهف تن ؟ است هرزه بگه بشینه تو مثل یکی تا خواستشون به دادم می تن......  بود بودنش زن

 نگاه از تو  ؟ دیگه شعار هزار و مهمه نجابت که ؟ رفت نمی راه این به خارید نمی تنش اگه که ؟

 قیمت روت وقتی میدونی چی ؟ فهمی می چه زنشون بهم حال های زمزمه از ؟ دونی می چی هرزه

 گرم کثافت یه رختخواب تو ولی بلرزی حاضری وقتی دونی می چی شی؟ می حالی چه زارن می

 نتی؟لع دونی می چی تو نشی؟ سیر هرزگی پول با ولی باشی گشنه حاضری میدونی چی نشی؟

  بشه مرهم برات تونست می شاید ایمانت-

 راضیه که خدایی خدا؟ کدوم ایمان؟ کدوم: نالید هاش اشک باران زیر...  عصبی بلند....  خندید

 به پدری که.....  کنه جدا ازش مادرو یه تن پاره حاضره که خدایی....  بکشونه لجن به رو عشقی

 از و گردونه می تسبیح دائم ازش زنه می دم که مردی یه که.....  بگذره هاش بچه از ثروت خاطر

 های بچه چون کنه نابود.....  کنه نابود زندگی یه زنه می نوازی یتیم از دم میکنه گریه خدا خشم

 هب کنه می کوچه اواره پناهو بی دختر یه که خدایی.....  ندارن خوشی لیاقت یهودی زن اون نجس

 چرا.....  خوام نمی رو داره دوست رو ادما غصه و غم فقط که خدارو این من خوره؟ می دردی چه

 ده نمی گوش من های زجه به اون وقتی بدم تن حرفاش به باید

 ردنک خیس بیشتری شدت با....  هاش اشک اما رفت تحلیل به توانش....  رفت تحلیل به صداش

 حتی که دین یه خاطر به فقط بود؟...  ناخوشی همه این نبود حقش که دختری دار تب های گونه

 ....نداشت انتخابش تو نقشی هم خودش

 ،یه محبت ای ذره حسرت.....  بمونم حسرت در عمرمو همه من ذاشت نمی بود خدا اگه خدا اون-

 مارو خدا میگن....  نیست خدایی.....  اراس نه...  برادرام و خواهر کنار....  پدرمادرم با ساده زندگی

 ندی تو ؟ اورده روزما به چه ببین کنه؟ می تا جوری این داره دوستش که کسی با کی داره دوست

 اراس نه....  گرفت ازش چشمش جلو هاشو بچه کرد؟ کار چی باهاش....  محبوبشه حسین شما

 .... ندارم قبولش.....  قهرم باهاش من.....  ندارم دوستش من
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 ذشتهگ که هایی رنج تمام برای کرد سوگراری بلند صدای با و گذاشت روزانوهام سرشو گفتو اینو

 !!!بود تازه داغش هنوز ولی بود

 

 

 

 

 

 :سوم فصل

 می که اونی به تا کشید طول هفته ،یه دکوراسیون تغییر به کرد شروع لیزه روز اون ازفردای

 خاصی هماهنگی چیز همه کرد تزیین مالیم سبز و لیمویی های رنگ با رو سالن رسید خواست

 ودرش گذاشتمو کمدم تو وسایلمو تمام منم کرد احساس توش شد می رو هارمونی کامال و داشت

 باشه لیزه اختیار در موقت طور به خوابم اتاق تا کردم قفل

 بخوابی؟ کاناپه روی مجبوری تو بعد خوابم می اتاقت تو من گذره نمی سخت توبهت-لیزه

 کنیم عوض جامونو خوای می-

 دی؟کر قفلش چرا اصال کنی؟ نمی استفاده  اتاق یکی اون از چرا: گفت و کرد نازک چشمی پشت

 حرف درموردش ندارم دوست اصال..... دو پرته و خرت پراز.....  یک نمیاد خوشم اتاق اون از-

 سه بزنم

  شناسمت نمی اصال من تو برخالف زنی؟ نمی حرفی خودت از چرا تو-

  دونی می کافی اندازه به موقت خونه هم یه بعنوان-

 وتتوخل دونم می خودم بزنی روم به بودنو موقتی این دائما نیست نیازی: گفت کردو ظریفی اخم

 مزاحمتم و زدم بهم

 دونی می که خوبه: گفتم زدمو لبخندی بدجنسی با
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 برای جالبی های راه کرد سرگرم خودشو چایی کردن دم وبا اشپزخونه رفت شدو بلند حرص با

 نمیاره طاقت کوچیکش دل دونستم می ، کوچیک کارهای همین مثل داشت خودش کردن اروم

 و برداشت خودشم مال و گذاشت روبروم رو چایی لیوان کرد تر عمیق لبخندمو صندلهاش صدای

 نشست روبروم

 نکردی؟ پیدا پارچو بازم-

 ...اراس-

 هخال بگو حرفتو: گفتم کردمو جمعش ای سرفه با که گرفت خندم کرد می خرج که نرمشی از-

  نیست کردن ناز به نیازی قزی

 بودی کجا تو کرد می پخش احساس خدا که موقعی اون واقعا-

 بخشش و فضل و خدا کدوم از نداری قبول رو خدا گفتی یادمه.....  تو برای عقل کوچولو یه دنبال-

 زنی؟ می حرف

 دراختیارتون مذهب زمینه در خوبی اطالعات باید بهزیستی تو:  گفتم که نزد حرفی ولی جاخورد

 درسته؟ باشن گذاشته

 تپش بهش نداری؟ قبولش یا قهری باهاش: گفتم زدمو مبل به تکیمو که کرد نگاهم گنگی با

 بگیری؟ ندیدش کنی می سعی داری یا دلخوری چون کردی

 ...هردو-

 لیو موسی پیامبرمون و توراته ما اسمانی کتاب بود یادداده بهم مادرم خب:گفت کردو مکث کمی

 حریفت ما تورات گفتن می منجیه اخرین محمد گفتن می اونا زدن می ای تازه حرفای بهزیستی تو

 می دم دینی از و دونستن می نجس مارو روهاش تند ، قرانه مونده امان در که کتابی وتنها شده

 رخاط به فقط دیگران کنی فکر وقتی بدیه حس.....  دونست می حروم رو ما به دادن دست که زدن

  نش نجس باتو برخورد ترین کوچک با ترسن می چون شن نمی نزدیک بهت دلته تو که اعتقادی

 نمی اشتگذ دوگانگی جور یه تو منو همین کنن می نگاه کثیف موجود یه چشم به تو به که کسایی

 ...دونه می نجس خودشو بنده که رو خدایی یا کنم قبول مادرمو حرفای دونستم

 نبودش هب حکم تحقیقی هیچ بدون و نکنی قبول کدومو هیچ گرفتی تصمیم نهایت در همین برای-

 بدی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

128 

 

 رنوازشگ دست یه دنبال بودم محبت ای ذره دنبال در دربه داشتم سختی شرایط من....  من خب-

 حرف خدایی رحمت از کردن می دوری ازم دیگران شرایط اون وتو بده مادرمو بوی که اغوشی یه

 ..... کرد محروم چیزا خیلی از منو باور یه حکم به که زدن می

 بپرسم ازت سوال یه بزار-

 حدو پس دی نمی تن دینی هیچ به و نداری قبول رو خدا تو: گفتم که کرد نگاهم کنجکاوی با

 مه مجازاتی بخواد که نیست کسی و شه می خالصه دنیا همین به چیز همه نداره وجود برات مرزی

 چرا کنی؟ نمی خودفروشی خرجت دراوردن برای چرا کنی؟ نمی دزدی چرا حساب این با  باشه

 گی؟ نمی دروغ

 ارهز نمی وجدانم انسانم یه من خب: گفت گرفتو خودش به تدافعی حالت کردو نگاهم جدی خیلی

 بدم کارا این به تن

 شه؟ می شرمت کی شه؟از می معذب کی برابر در وجدانت بدن؟ کارا این گه می معیاری چه-

 ری؟توگی می سخت خودت به انقدر چرا باشه داشته حضور خلوتت تو حتی که نیست کسی وقتی

 ارید قبول رو کسی نه ازادی تئ کنی؟ می خوبی دیگران به چرا پس نداری قبول رو  مطلق خوبی

  بدی پس جواب کسی به قراره نه

 ...دلم از.... شه می شرمم خودم از من: گفت کردو قطع حرفمو

 یم پناه کی به ناراحتی وقتی نباشی؟ زدش خجالت تا گی نمی دروغ که دادی جا رو کی دلت تو-

 پناهی ادما این میون اگه که دارن؟ ازت ای دیگه توقع ندازی می رو مردم به تا که اینه غیر بری؟

 شینیب شده کنی؟تاحاال خلوت باهاش شده بار یه.... بردی نمی پناه دار پناب به بودی کرده پیدا رو

 داره دلش تو نفرو ومیلیاردها هزاران درد خالقه اونیکه داری درد یه دلت تو تو اگه حرفاش؟ پای

 زتا میخوام فقط ولی دارم و داشتم زیادی اشتباهات و لغزیدم جاها خیلی نیستم مومنی ادم ،من

 درحقش که جفایی همه این خاطر به فقط و فقط اون برای بار یه باش راست رو باهاش بار یه که

 .... نشسته اموزاش دست ظلم نظاره به که کسی  بریز شدهاشک

 وردم در  لباساش مورد در خواد می دلت داری دوست رو کسی وقتی تو: گفتم شدمو خم سمتش به

 دخوا می و دنبالت میاد وقتی کنه زندگی تو نظر و میل باب دوست بدی نظر کارهاش ، رفتارش

 همه هباش تو برای فقط و فقط که بزنه عطری  داری دوست تو که بپوشه لباسی برداره قدم کنارت

 فقط نداری دوست تر خودخواهانه گاهی حتی لبخنداشو نگاهشو  خوای می خودت برای وجودشو
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 وقتمعش و عاشقی چون هستی راضی ، خوشبختی تو وقت اون بره پیش تو میل به و ببینه رو تو

 عاشقانه...  داشت دوست رو حسین خدا.....  تو شده تماما و گذشته خودش از نظرت جلب برای

 زندانتفر خون با که کن تنت رو پیرهنی  نیا خالی دست مالقتم میای داری وقتی گفت همین برای

 ...... بودنت خدایی عطر از بندگیت عطر از بشه پر عطرم خواد می دلم ، شده رنگی

 فحر گفته اون که طور اون شده حاال تا: گفتم که پوشوند رو چشمانش اشک از ای حاله دفعه یه

 لد برای بار یه برقصه زنیم می که سازی هر به داریم توقع موقع بگردیم؟اون بریم راه بزنیم

 ردهک صبوری عاشقانه اون و زدی دلش به که زخمایی کردن پاک برای اشکاتو این بزن زار خونش

 !!!کن مصرف خطاهات  همه روی به بسته چشم و

 

 جون عمو سالم به به-

 وفا بی بشین بیا -عمورضا

 گیری نمی تحویل دیگه... اقا عجب چه: گفت اومدو بیرون  اتاقش از کامی

 کو؟ عمو زن: گفتم که نشست کنارمون اومد

 خوابیده خورده قرص کرد می درد سرش -عمو

 چی؟ یدا: گفتم کردمو نگاه ساعت به تعجب با

 اتاقشه -کامی

 ؟ مونه می ها زده جنگ خونه مثل جا این چرا عمو هوم؟ خوابیده کرده می درد سرش اونم حتما-

 افتاده؟ اتفاقی

 بیرونو اومد کرده گریه بود معلوم که متورم چشمایی و سرخ صورتی با عمو زن موقع همین تو

 پسرم؟ اومدی کی جان اراس: گفت

 جاموندم جهانی جنگ از رسیدم دیر کوچولو یه انگار-

 زد رمقی بی لبخند و نشست کنارمون اومد

 دراورده؟عمو؟ اشکتو نامردی کدوم عمو؟ زن شده چی-
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 نکنه درد دستت: گفت رفتو بهم غلیظی غره عموچشم

 نکنید شرمندم دیگه عمو نبود دار قابل-

 میاد پیش دخترا و مادر همه بین است ساده مگوی بگو یه نیست چیزی-عمو زن

 رسم می خدمتش خودم االن است بریده گیس سر زیر پس-

 کجا؟:گفت گرفتو دستمو کامی که بلندشدم

  ؟ چطوره جبهه ور اون اوضاع ببینم رم می-

 کرده یضمستف هممونو نکرده رحم کبیر صغیر به ترکشاش کنی ارومش تونستی تو شاید-عمورضا

 سوخته پدر

 رو یدا ، تو رفتم زدمو در به ای ضربه تک یدا اتاق دم رفتم که گرفت خندشون عمو لحن از همه

 ینف صدای بوداز کرده فرو بالش تو تونست می که جایی تا رو سرش  و بود کشیده دراز تختش

   چشماشه غنایم تقسیم اخرای بود معلوم فینش

 شدی وحشی که کردی خالی مغزتو انقدر خدا امون به کردم ولت روز دو ببین-

 ندارم حوصلتو اصال اراس بیرون برو-

 رو تصویری و شد روشن صدا بی ای لحظه برای که افتاد گوشیش صفحه به چشمم دفعه یه

 زن نجو به افتادی چنگال با چیه دردت ببینم پاشو خب: گفتم داشتمو برش اروم افتاد صفحش

  من بیچاره عموی

 چه هب من: گفت بود شده دورگه گریه خاطر به که صدایی با بود من به پشتش سرش که همونطور

 نمیاد خوشم پسره اون از بگم زبونی

 من لمث جدانی بی و پست ادم به اعتماد تنیجه اینم عکساش فایل تو رفتم و زدم گوشیشو رمز

 روشن عموم چشم به به: گفتم و گذروندم نظر از رو عکسا دونه ،دونه

  تو گی می چی -یدا

 بده شوهر زور به بخواد تورو اگه میارم در رو عمو چشمای گم می-
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 امیزم شیطنت نبود؟لبخند بود بخش لذت چقدر....  اساش ام اس سراغ برم وقتشه حاال خب

 شد تر عمیق عاشقانش سای ام اس بادیدن

 خونوادمم مثال که اینا تو معرفت به بازم: گفت و کشید باال پرصدا بینیشو یدا

 ام وانهدی هم چای لیوان یک نیست شراب به نیازی: گفتم که شد پنهون بغضش تو حرفش باقیه

 اضافی غلطای چه... توباشی ساقی وقتی کند می

 گی؟ می چی هست وعلوم هیچ -یدا

 بزن حرفتو تو مزخرف-

 ی باز به ور مردا ابروی زیادی ولی نیست بد سلیقش اینکه با:  گفتم رفتمو در سمت به شدمو بلند

 است؟ مردونه حرفای اینا اخه گرفته

 و.... ماست دل در منم که هرانجا تویی که است هرانجایی ، دوست خانه: گفت کردمو مکث کمی

 نم.... دارم دوستت هاست نزدیکی همین نبودن بدونیم قدر بودنهارو بیا....  داریم گرمی خانه چه

 از تدخترون لطافت دیگه که کنم نزدیکت نبودن به چنان گیرم می گل دهنو چاکو بی دل این دهن

  بره ذهنت

 ماشچش و شد خشک ای لحظه برای دستم تو گوشیش بادیدن و برگشت سمتم به گیج و گنگ

 پام جلوی افتاد تعجب از تقریبا

  خوره نمی تو سن درد به کن پاک اینو نه نه سرم بر خاک....  تره بامزه یکی این-

 ...اون.. اون-

 گفتی می داشتی باش راحت تو-

 اراس من به بده اونو:گفت برداشتو خیز طرفم به

 مبادا؟ روز برای داشتی نگه چنگاالتو ؟یا کردی رو براش روتو این:گفتم بیرونو زدم اتاق از

 من به بده اونو: گفت اومدو دنبالم باعجله یدا

 کردن یاد بهانه بی باشد همین شاید داشتن دوست اورم می یادت به ای بهانه هیچ بی-

 همینه؟ واقعا: گفتم کردمو بارید می اتش ازش که چشماش به نگاهی
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  اراس شو ساکت-

 اراس خبره چه جا این– رضا عمو

 لویج افتاد شدو رها دستم از گوشی و میز به خوردم که عمو سمت کردم تند پا که طرفم دوئید یدا

 می خودنمایی گوشش هنوز تصویر. بود روشن هنوز که ای صفحه مبهوت کامی و....  کامی پای

 مبهوت چهره و یدا زده وحشت چشمای و پریده رنگ به نگاهشو ای لحظه برای رضا عمو ، کرد

 دروغ ترسیدم خونسردش چهره از بگم......  کرد نگاهش کمی و برداشت رو گوشی انداختو کامی

 ترف کمی اخماش....  دیدم بار یه رو خونسردی این قبال طوفانش قبل ارامش و بود عمو... نگفتم

 به شدیدی عالقه زده خجالت و سرخ حاال که دوخت یدا به نگاهشو حرفی هیچ بدون و توهمو

 بود کرده پیدا زمین پارکت

 ...راستش...  عمو-

 تو صداش زنگ هنوز...  بودم داده قول ، ماسید دهنم تو حرف که دوخت بهم خیرشو نگاه عمو

 یه زا تصویری بود؟ نکرده بود کرده انتخاب رازش پوشش برای رو خوبی تصویر.... ویدا بود گوشم

 توانمو همه...  ناتنی خواهر این دخترونه دنیای سمت به برنداره کج قدمی بود داده قول که اشنا

 .....من عمو: گفتم کردمو جمع

 از هن من سر و کشید ای خفه جیغ یدا کرد ترش سنگین نشکست رو سکوت عمو سیلی صدای

 که اسایی ام اس کنار بود من تصویر اون.....  نداشت شدن بلند روی شرم از عمو دست ضرب

 هک دختری دل تو بشه ثبت و عاشقونه نجوای بشه نبود قرار...  بشه بدل ردو وقت هیچ قرارنبود

 پدری و لطف همه اون از بعد سخته براش چقدر دونستم می..... بود که خدا به بود.....  بود خواهر

 برای جایی نبود؟ بود واضح چیز همه....   خوردن نامردیشو چوب جوری این و غریبه یه برای کردن

  نه؟ مگه امانت در خیانت گفتن می بهش اینو بود؟ مونده توضیح

 ..... رضا: گفت و شکست سکوتو عمو زن

 ردمک حساب.....  حریمم به خونم به ناموسم به بودی محرم: گفت سینمو تو کوبید رو گوشی عمو

  کردم اشتباه.... ولی مردونت قول رو

 یم سنگینی هام شونه رو بزرگیش همه با دنیا انگار ریختن سرم رو که بود داغی اب مثل حرفاش

 به که یاسم کنار در عکسم....  شد حبس مردونم بغض پشت ونفسم کشید تیر سینم قفسه کرد
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 که مرد این برابر در نباید...  شکستم می نباید....  کرد می کجی دهن بهم بود شده سیو عشقم نام

 نماییخود برابرش در که خیانتی خاطر به نباید.....  شکست می نباید....... شکستم می بود پدرم

.. . بود مرد که مردی شکستن نداشتم رو شکستن این دیدن طاقت من...  میشکست کرد می

 .... خاص و ناب محبتاش و بود گرم اغوشش...  بود پناه...  بود حامی

 موع هستم قولم سر من:گفتم کردمو پیدا وجودم اعماق تو صدامو سختی به که شد رد کنارم از

. . امانتت به نکردم خیانت: موند ثابت خوردش گره های مشت رو نگاهم ایستاد حرکت از پاهاش

 ....  هات مردونگی همه به نکردم نامردی..... حریمت به نشدم نامحرم

 یایمان این از شکستم....  نکرد باور...  شد تر محکم هاش انگشت گره و نزد حرفی ، نکرد نگاهم

 ....... که دلی و شکست که حرمتی رفت بین از که اعتمادی برگشت که

 ..اراس...  بابا: نالید بغض با یدا

 ادهایست شونش به شونه حاال برداشتم عمو سمت به قدمی شد ساکت که کردم صداش تشر با

 ؟؟ من دل یا لرزید می که بود اون های شونه این بودم

 رس شکستنو نمکدون رسم باشه خورده تورو نمک و نون که کسی ، خودتم پرورده دست من عمو-

 سمق نمکمون و نون به.....   کشیدم قد شدمو متولد دوباره تو سفره سر من  گیره نمی یاد سفرت

 پیمانم عهدو از نذاشتم کج پا من پدریت حق حرمت به

 فهمیده تازه شایدم بودن دراومده بهت از همه تازه انگار اومد دنبالم کامی که رفتم در سمت به

  نیست گنجشکی خواب یه کابوس این که بودن

 اراس صبرکن– کامی

 بمون-عمو

 گرفت هردومون از رو حرکت قدرت عمو مقتدرانه و محکم صدای

 و جدی دادگاه یه شروع یعنی واین اتاقش رفت و انداخت یدا منو به نگاهی.....  اراس بمون-

  کرد نمی تغییر گشت برنمی که حکمی

 کردم می کارو این نباید اراس ببخش: گفت کردو سرباز بغضش یدا
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 بریم.... شه می الزممون دار نگه اشکاتو-

 وندیم جوریش همین  نکنه پذیرایی من مثل ازتو عمو بیاری شانس: گفتم که کرد نگاهم ترس با 

 بدی باد هب جفتمونو سر تونی می پوکت کله اون با ببینم کن خالی مغزتو بشین حاال دستمون رو

 یانه

 اراس خبره چه جا این: گفت عمو زن که خندید گریه میون

 داریم پیش در عروسی هیچی-

 عروسی؟: گفت و کرد نگاهم بهت با عمو زن

 راغس اومده که خالیه اونم مغز احتماال ولی نصبه و اصل با و تیپ خوش حسابی دامادم اتفاقا اره-

 ترشیدمون

: فتگ و رفت سمتش به کامی که کرد نگاه کامی به نفمیده حرفام از چیزی بود معلوم که عمو زن

 راهه؟ به چاییت هنوز

 دادم می هلش عمو اتاق سمت به که طور همون گرفتمو لرزونشو های شونه کردمو یدا به نگاهی

 گیری؟ می تو ابغورشو خوردم من کتکو: گفتم

 شه؟ می چی حاال -یدا

  کنم تحمل رو فندقی مغز توی عمر یه نباشم مجبور امیدوارم فقط-

 ... اراس: نالید بغض با

 که رو و چشم بی پسره اون از باشم هرچی بیاد گیرت شوهری همچین بخواد دلت خیلیم-

 .... بهترم

 نباش نگران کنم می درستش: گفتم کردمو پاک اشکاشو کردمو نگاهش اتاق جلوی

 عمو ارسیگ توتون بوی.....  گرفت پناه پشتم تقریبا عمو اتاق به ورود هنگام زدو رمقی بی لبخند

 جرهپن به رو ما به پشت که عمو ورزیده قامت به نبود خوبی نشونه اصال واین بود کرده پر اتاقو

 انداخت چنگ بازوم به یدا که برداشتم متش به قدمی کردمو نگاه بود ایستاده

 شنوم می-عمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

135 

 

 ریه به قوا تمام با سیگارو دود کشیدمو عمیقی نفس بود؟ سخت قدر همین همیشه کشیدن نفس

 کنیم اماده خودمونو پیمون و پر عروسی یه برای باید راستش: گفتم فرستادمو هام

 هک کوآلویی این حال به وای دیدم چشمام با دلمو عزیز عزرائیل من که برگشت سمتم به طوری

 تو بیشتری شدن با یدا های ناخن که برداشتم عقب به قدمی بود، شده اویزون ازم جوری این

 تشا عمو نشسته خون به چشمای از ، کرد حبس سینم تو درد از بار این نفسمو رفتو فرو بازوم

  بزنی حرفتو و شی خیره اتشین نگاه این تو خواست می جرات بارید می

 کرده انتخابشو یدا کنم فکر: گفتم کردمو صاف صدامو

 هب رو عقلی بی انگ بعد زدم بود حرف اینم اخه.... خورد تکون دلم تو چیزی که کرد ریز چشماشو

 جوری این که داد می نشون عالقه بهم عزرائیل یا بود اضافه تنم رو سرم......  زدم می کوآلو این

 ..... بودم شده پروا بی

 صمیمت ایندش برای بتونه که رسیده سنی به کنم فکر داره انتخاب حق دخترت خب.....  عمو ببین-

 بگیره

 مگوش به اخی صدای دیوار به خورد پشتم کشیدمو عقب سریع که برداشت خیز سمتم به عمو

 که رفتمگ فاصله دیوار از کمی.....  ناله صدای این ؟ بود کجا یدا پس دیواره به پشتم منکه.... رسید

 ....  دراومد بازوم و پشت خجالت از و داد فحشی لب زیر یدا

 ....با کرده غلط اون: کرد میخکوب هردومونو عمو غرش

 نیستم من کرده غلطایی یه باهاش بریده گیس این که اونی خدا به-

 اراس توسرت خاک-یدا

 ایپ نشستن برادری خواهر کدوم اخه عمو نیستم من داماد:گفتم که کرد نگاهم مبهوت و مات عمو

 باشیم؟ دومیش ما عقد سفره

  شدم له ور اون ببر گندتم هیکل  اراس ببند دهنتو: غرزد لب زیر یدا دوباره

 زدیمو که گندی زاری می: گفتم که شد اویزون ازم یدا دوباره که برداشتم عمو سمت به قدمی

 عقدت سفره پای بشینه عزرائیل دوماد جای خوای می و کردی عمر کافی اندازه به یا کنم درست

 چی؟ یعنی: گفت کردو توهم اخماشو عمو
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 هبرید گیس این که خواد می لیاقت باالخره من عاشق نه ولی شده عاشق مغز نخود این یعنی-

 نداره

 همب همینم ببینم لبخندش کردن پنهان و پرابهتش ظاهر حفظ برای رو عمو تالش تونستم می

 زمانی گذشت دیگه دیگه ان زمونه و دوره این جوونای: گفتم کردمو جدا خودم از رو یدا دادو جرات

 میرن زندگی ادامه برای بیشتر االن دانشگاه رفتن می تحصیل ادامه برای جوونا

 اراس؟ خوبه حالت-عمو

 ریز ویزونها ازم بینید می که کوآلویی این توسط تنم گوشت کنه می ذق ذق صورتم یکم خیلی نه-

 یه خودم دم می قول رو وحشی این بره کن رد بابا...  نداره گفتن که ناخناشم جای و شده ریز

 پاکنم و دست براتون بهترشو

 یم کرد پنهون رضایت سر از لبخندی پشت اونو ولی بگیره خندشو جلوی نتونست دیگه عمو

 داشت باورم هنوز پس ببینم رو بود برگشته چشماش به که ارامشی تونستم

 کوآلو اینم شما این: گفتم انداختمو بود اتاق گوشه که مبلی رو خودمو

 هک رفت بهم ای غره چشم کنه می مستفیض اجدادمو منو لب زیر داره سره یه بود معلوم که یدا

 بزار تنها دخترم با منو اراس: گفت عمو

 رینبگی ازش کبودیامو این تالفی کردین فرصت اگه فقط چشم: گفتم پریدمو جام از فنر مثل

 همکاریتون از ممنون

 دارم کار هنوز باتو سوخته پدر برو-عمو

  تر باریک موهم از شما پیش من گردن-

 اروم که موند روم یدا مستاصل نگاه رفتمو در سمت به که داد تکون سرشو زدو لبخندی

  نموند چیزی تو برای کرد خالی من صورت رو حرصشو همه عمو نترس:گفتم

  اراس -یدا

 مهاش سختی از زدم حرف برات واقعی زندگی یه از که روز اون: گفتم برداشتمو سمتش به قدمی

  کن حساب منم کمک رو بیار هم وتهشو سر جور یه نه اگه اهلل بسم عاشقی واقعا اگه گفتم
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 شده راحت خیالش که حاال نه نیست ترسناک اونقدرهاهم عمو: گفتم فشردمو دستاشو

 تو هک بار این جز به پشتتم همیشه من نترس هیچی از و باش محکم: گفتم که کرد نگاهم گیج

 بودی پشتم

: مگفت و گرفتم خودم به ژستی شدم روبرو نگران چشم دوجفت با و بیرون زدم اتاق از خندیدکه

 کنید دعا براش فقط بود امیز موفقیت عمل

 شوخیه؟ وقت االن -کامی

 نیست؟-

 شد؟ چی– عمو زن

  خدا شکر شد پسر-

 دهبری گیس اون نه دخترن پدر برم قربونت نباش نگران: گفتم که کرد صدام تشر با عمو زن

 بیرون میاد زنده یکیشون ایشااهلل جالد عمو نه جانیه و قاتل وحشی

 دما دقیقه چند برای فقط: گفت ای دورگه صدای با بخنده یا بره غره چشم دونست نمی که کامی

 اراس باش

 می:گفت و شد جابجا جاش تو کمی حرص با عمو زن که کردم تعریف براشون رو ماجرا از کمی

 که مردم پسر بدبخت.... گرمه سرش نگو خوام نمی که خوام نمی  کفش یه تو کرده پاشو چرا گم

 داده بازیش و گذاشته روش عیب جور هزار

 نداره که حسابی درست عقل دیگه یداست دیگه-

  دیدم عکستو وقتی زدم سکته تو جای من ان یه: گفت کامی که کرد نگاهم چپ چپ

 یچ رو بچه این صورت ببین: گفت و چرخید سمتم به بود افتاده چیزی یاد تازه انگار که عمو زن

 نبود بلد کارا این از مرد این کرد کار

 دادن؟ یادش گل ناز و پری گی می یعنی-

 نشده کبود تا بیارم یخ برم بگیر دهن به زبون دقیقه دو: گفت شدو بلند عمو زن

 ه؟ادمی جور چه دیدیش؟ تو جدیه؟ پسره این قضیه حاال: وگفت کرد بدرقه مادرشو چشم با کامی
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 برده رو بریده گیس دل حسابی کنم فکر ولی ندیدمش: گفتم انداختمو پا پارو

 فکری؟ تو چرا تو: گفتم که کرد تو رفت کمی کامی

 مهمه برام تکشون تک سرنوشت ام خونواده این از جزئی منم باالخره-

 عمو زن ، توهم رفت اخام و کشید تیر درد از صورتم که نشست لبم رو رضایت سر از لبخندی

 یمبزرگتریش ما انگار نه انگار شده عوض زمونه: گفت و گذاشت گونم رو رو یخ کیسه کنان غرغر

 کنن می هممون تن دوزن می برن می خودشون

 فیدس چشم نقدرام ای یدا نیست طورام این:گفتم و دادم حرکت گونم رو اروم و گرفتم دستم و یخ

 ببره یاد از رو شما زحمات بخواد که نیست

 چی؟ اش خونواده ارزه؟ می تنش به است؟سرش کاره چی پسره حاال: گفت و زد لبخندی عمو زن

... 

 دخترمو کشت: گفت باهول شدو قطع یدا کوتاه جیغ صدای با عمو زن حرف

 میز رو از سیب یه گذاشتمو میز رو یخ سرفرصت که رفتن اتاق سمت به هول با کامی همراه

 عمو زن و دیدم کامی اغوش تو سفید و سرخ رو یدا که رفتم اتاق طرف به زنون قدم برداشتمو

 شدم زنده مردمو..... رضا کاریه چه این: سرگرفت از غرغراشو دوباره

 بود دختری پدر شوخیه یه: گفت زدو همسرش نگرانی به لبخندی رضا عمو

 نهک می شوخی کی هر با عمو اصال: گفتم درو چهارچوب به دادم تکیمو کردمو جیبم تو دستمو یه

  میاد در جیغش

 عمو؟ زن نه مگه: گفتم دوختمو عمو زن به بدجنسمو نگاه

 .....رضا خب: گفت عمو زن که بودن گرفته شونو قهقه جلوی سختی به یدا و کامی

 سوخته؟ پدر اره منم با: گفت و کرد نگاهم اخم با بود افتاده دوزاریش انگار دفعه یه

 ظرن به تر سرخ یخ خاطر به که گونم به نگاهشو عمو که انداخت خنده به رو همه یدا خنده شلیک

 دیگه پدره چوب: گفتم کنه باز لب اینکه از قبل که داد تکون سری شرمندگی با و دوخت رسید می

  شدم می خل کم کم داشتم
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 پسرم کارخونه بیا فردا:  کرد زمزمه تر اروم زدو شونم به اروم و اومد سمتم به عمو

 شرمنده  وبخوری؟ واون این زود قضاوتای چوب باید چندبار: وگفت کرد صورتم به نگاهی دوباره

 داشتم حالی چه دونی نمی کردم قضاوت زود ام

  عمو داشتی حق: گفتم بوسیدمو شونشو

 مشناخت می هرکسی از بهتر رو تو که منی.....   نداشتم: گفت و دوخت چشمام به ناراحتشو نگاه

 نداشتم حقو این

 داشتی حق پس بود وسط دخترت پای-

 منتظرتم فردا: گفت و دوخت بهم قدرشناسانشو نگاه

 اراس شدی دلبر چقدر: گفت و دراورد شکلکی برام یدا که رفت گفتو اینو

 زدی می زار داشتی هنوزم تو که نبودم من اگه بیچاره-

 گفتم می باالخره خودم نخیر: گفت و کرد نازک چشمی پشت ید

 کردی؟ می حالیش ها اپاچی روش به نذاشتی؟داشتی عمو زن سر تو گیس همین برای جدا؟-

 شه نمی خام تو حرفای با که برم قربونش الهی: گفت گرفتو اغوش در محکم رو عمو زن یدا

 خونه،اروم رسیدم که بود گذشته یازده از ساعت ، موندم شام عمو زن اصرار به شب اون

 هکاناپ رو لباسام کردن عوض بدون ، بسته اتاقش در و بود خاموش چراغا ، تو رفتم و دروبازکردم

  رفتم خواب زودبه خیلی تنش پر روزی از وخسته کشیدم دراز

 ذره به ذره تا نکردم باز چشم ولی شدم بیدار خواب از بود شده موهام نوازشگر که دستی با صبح

 دوکر لمس راستمو گونه و لغزید انگشتانش ، کنم تزریق خستم و گرسنه روح به ارامش این

 دب اونقدر تونی می تو مگه بکنه؟ کارو این اومده دلش کی اوردی؟ خودت سر بالیی چه: کرد زمزمه

 کرد بلند روت دست بشه که باشی

 واهلل نه-

 بیداری؟: گفت خندیدو

 بخوابم؟ زاری می شما مگه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

141 

 

 چنده؟ ساعت: گفتم و کردم باز چشممو الی

 بخوریم صبحونه باهم پاشو چیدم رو صبحونه میز...  نه: گفت و زد لبخندی

 وت کشیدمو موهام به دستی اورد جا حالمو که گرفتم گرم اب دوش یه بود شده خشک تنم تمام

 ودب نمونده دور لیزه بین تیز نگاه از بود گونم رو که محوی و کمرنگ رد کردم برانداز خودمو اینه

 گرم که هخون یه نبود؟ بود همین زندگی ، نشست جونم به شیرین شهد یه مثل وتوجه نگرانی واین

 شتوجه از و بیاد چشمش به تغییراتت ،کوچکترین باشه منتظرت که کسی بود، شده روشن و

 تونستم نمی رو حضورش گرمای ولی موند می ممنوعه بود ممنوعه من برای لیزه...  بگیری اروم

 از که روزی دونستم می االن از......  کرد می من سرد زندگی خرج که محبتی همه این بگیرم ندید

 گیزند سردی و تنهایی تو بازم تونستم می ، کنم می حس حسابی شو خالی جای بره خونه این

 بکشم؟ نفس خونه این گیر نفس تاریکی تو تونستم می کنم؟

 نمیای؟ اراس.... اراس-

 یلیخ حرفات به من: گفت و نشست روبروم و ریخت چایی دوتا نشستم میز پشت و رفتم وقتی

 راسا کنم می حساب تو کمک رو و تحقیقات دنبال برم و کنم گوش حرفت به خوام می کردم فکر

 شده؟ عوض نظرت چرا-

 چیه؟ تغییر این از انگیزت: گفتم که شد صورتم مات

 ..... من خب: گفت و کرد من من کمی

 منه؟ بخاطر: گفتم خوردمو لقممو

 ...... بود شده حساب حرفات کنم می فکر: گفت و گرفت رنگ هاش گونه کمی

 ننمیک گفتگو و بحث باهم بیشتر  که کنم می معرفی بهت رو گروه یه شروع برای خب باشه-

 جلسشون چند تو دارن حضور جمعشون تو خوبی اساتید و است گسترده هاشون بحث حوزه

 دلم کنی قانعشون کن سعی و کن مطرح سواالتتو کن گوش قضاوت بدون حرفاشونو کن شرکت

  کنی جذب خودت طرف به نفرشونو چند کم کم خواد می

 ... یعنی: گفت و کرد نگاهم تعجب با
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 و اشمزای از بگو ساختی خودت برای که دنیایی از خوره نمی دردشون به دین کن قانعشون یعنی-

 ابحس روت من....  کنی قانعشون دالیلت با کن وسعی کن دفاع افکارت از اسایشت و راحتی حس

  کنم می

 صبحونه بابت ممنون:گفتم شدم می بلند درحالیکه سرکشیدمو چاییمو که کرد نگاهم مبهوت و مات

 زنم می سر بنگاهی چندتا به امروز: گفتم که زد لبخندی

 بزنم باال استین برات باید کم کم: گفتم کردمو کج راه اتاقم سمت به که کرد نگاهم فقط

 هب نگاهی بار اخرین برای گرفتمو اساسی دوش محبوبم ادکلن با پوشیدمو اسپرت لباس یه

 نگاه و بود زده تکیه در چهارچوب به اروم طور همون افتاد لیزه به چشمم که کردم سرووضعم

 نیست؟ کسر و کم چیزی: گفتم زدمو چرخی که بود دوخته بهم دلخورشو

 لبخندای مهمون منو باشم داشته توقع وبازم کنم بازی دلش با تونم می کردم می فکر چرا

 قزی؟ لهخا نبود پسند مورد: گفتم زدمو چشمکی نبود؟ بود خودش نفع به این ولی کنه شیرینش

 مهمه؟:گفت کنایه با

 تقدمن تونی می کنی می نگاه داری جنسات هم نگاه از تو باالخره: گفتم انداختمو باال ای شونه

 باشی خوبی

 انه؟ی هستی دیگه دخترای پسند مورد کنم تایید اینکه نقده؟ یه و نگاه یه فقط من سهم -لیزه

 نه؟ یا کنی جلب رو نظری تونی می اینکه

 نه-

 رم می جا این از امروز مزاحمم دونم می: گفت زدو پوزخندی

 مزاحمی؟ گفتم من-

 نیستی مخون هم اینکه با چون نیستی مزاحم بمونی هروقت تا تو: گفتم برداشتمو سمتش به قدمی

 ...... رفیقی همدمی خواهری ولی

 بودنت ونهخ هم با هرکسی ایندتم فکر به من: گفتم که انداخت پایین سرشو گرفتو دندون به لبشو

 یول داره  خواهرش به برادر یه حرمتی مثل محرمیم بهم چقدر دونیم می تو منو نمیاد کنار من با
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 به نوخودمو و ببندیم روشون چشممونو که هرچقدرم کنیم می زندگی ادما این بین ما ایرانه جا این

  بزنیم نشنیدن و ندیدن

 خواینمی دارم؟ خوبی فکرای ایندت برای باشی؟ مستقل خوای نمی تو: گفتم کردمو بلند سرشو

 بسازی؟ ایندتو

 اخر تا خوای می: گفتم و گرفت خندم که انداخت باال سرشو زد می برق اشک از که چشمانی با

 کنی؟ بازی برام بهارو ننه نقش

 فشرد دندوناش زیر اقبل از تر محکم لبشو و شد خیره بهم فقط نخندید

 ببینم رو تو خوشبختی خوام می دختر دارم برات ارزو کلی-

 تادهایس جلوم ایندم خونه همین تو جاست همین من خوشبختی: گفت دادو بیرون دردمندشو نفس

 بودن خونه هم همین به حتی شاید بشناسی اگه که شناسی نمی منو تو: گفتم کشیدمو عقب کالفه

  کنی تحمل نتونی هم رو

 نمی تو مطمئنم من باشه افتاده گذشتت تو که هم هراتفاقی: گفت و دوخت بهم نگاهشو لجوجانه

 بچشیم رو ارامش طعم هم کنار بزار اراس کن اعتماد من به ،  باشی بدی ادم تونی

 کن بیرون سرت از همیشه برای فکرو این: گفتم و خورد گره توهم نامحسوس اخمام

  ببینیمش بریم باهم که دم می خبر بهت کردم پیدا رو خوبی جای: گفتم شدمو رد کنارش از

 نماشی سوار.......  دادم بیرون شدمو حبس ونفس بیرون زدم خونه از و کشیدم خودم دنبال پاهامو

 رو هخون شماره و افتادم لیزه یاد که دادم تغییر مسیرمو عمو کارخونه سمت به و افتادم راه شدمو

 یه کنار داشت هم رو بودن خوشبخت حق ولی داشت حق بود دلخور هنوز داد نمی جواب گرفتم

: گفتم هک پیغامگیر رو رفت تلفن باشه زندگیش گرمابخش و راه شریک بتونه که کسی کامل مرد

 می روزی یه نباشه تنم به سر خوای می که دونم می دلخوری که دونم می هستی که دونم می

 ایندش و گذشته زندگیش  اراس ، منه از بیشتر خیلی لیاقتت تو خودته خاطر به اینا همه که فهمی

 ینوماش سوئیچ اتاق تو میز رو گذاشتم ادرسو بگم زدم زنگ......  لیزه کمم برات من کمه تو برای

.....  کن باور تقصیره بی بسته زبون ، درنیار ماشین سر منو تالفی و کن رحم فقط گذاشتم برات

  باش خودت مراقب بینمت می شب
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 کرد المس گرمی به شدو بلند احترامم به ،منشیش عمو دفتر رفتم راست یه رسیدمو بعد ساعت یه

 به تمودس و اومد استقبالم به شدو بلند زدو لبخندی دیدنم با عمو ، کرد راهنماییم هماهنگی بعد و

 سرپ خوشه دلم ؟ نیومدی جا این وقته چند دونی می معرفت بی اومدی خوش: گفت و فشرد گرمی

 دارم

 دوباره عمو ، اوردن قهوه دوتا برامون که نشستیم اتاقش وسر های مبل رو همراهش خندیدمو

 داری؟ درد: گفت و دوخت صورتم به نگاهشو

 نیست درد که اینا جان عمو نه-

 دونم می: گفت کردو زمزمه و فکر تو رفت کمی شدو محو لبخندش

 گرما همون ارامش حس همون بود پیش سال چند مثل دقیق چیز همه کردم برم و دور به نگاهی

 اورد خودم به منو عمو صدای که خوردم قهوم از کمی ، داشتنی دوست همونقدر

 گرده برمی داره-عمو  

 گرده؟ برمی کی ؟ کی-

 گرفته تماس باتو هرچی گفت می گرفت تماس باهام دیروز:گفت و دوخت بهم نگاهشو جدی عمو

  ندادی جوابشو

 دیگه کردین می سرش به دست جوری یه خودتون خب: گفتم همو تو رفت اخمام

 تو امید به فقط و فقط....  میاد داره اون جان اراس شه نمی-عمو

 اراسم همون من نکرده تغییر چیزی هنوز...... نداره وجود امیدی-

  بستی چشماتو تو فقط کرده تغییر چیزا خیلی: گفت و شد خیره بهم گرانه سرزنش عمو

 ....عمو دونید می بهتر که شما-

 دنبالش برو کامی با سخته برات اگه-عمو

 تهبرگش زندگیم به ارامش تازه ندارم دردسر حوصله و حال دیگه من نیست حرفا این سر موضوع-

 دنبالش فرودگاه ری می توهم میاد فردا داره اون حال هر در -عمو
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 رم نمی من: گفتم رفتمو دفترش قد تمام پنجره سمت به شدمو بلند جام از دزدیدمو ازش نگاهم

  دنبالش

 میاد تو خاطر به داره اون بری باید....  شه نمی-عمو

 دیگه شما اخه یادتونه که ،شما نزارین منگنه تو نگاهاتون بااین منو... بسمه کشیدم هرچی عمو-

 چرا؟

 خوای می کی تا.... بکنی زندگیت حال به فکری یه باید تو اراس: گفت کنارمو اومد شدو بلند عمو

 داره برات خوبی همسر تونه می اون....  بدی ادامه تنه یه

 ومن بدم دست از مو نیمه نصف ارامش این خوام نمی.... دربیام تنهایی از ندارم دوست اصال من-

 انتخاب اون قطعا...... باشه انتخاب به اگه......  دونه می خوب خودشم خوریم نمی هم درد به اون

 نیست من

 مین اصال.... همین دنیالش بری خواسته ازت فقط نزده حرفی که اونم:گفت توهمو کشید اخماشو

 کنی؟ رهاش شهر این تو تنها تونستی می تو گفت

 من به ادم اون دنیا سر اون چه جا این چه......  مهمه من برای اون سرنوشت کنید می فکر چرا-

 وقت هیچ نه االن نه کنه نمی پیدا ربطی

 باید ده ساعت شینه می پروازش شب فردا: گفت و رفت میزش طرف دادوبه تکون سری عمو

 باشی فرودگاه

 ردک نمی تغییری عمو کالم ولی اومد می زمین به اسمون گشت برنمی ازحرفش  دیگه بود عمو

: گفت که دادم بیرون نفسمو کالفه بود کرده صادر حکمشم بود گرفته تصمیم بود داده قول حکم

 شناسی می پرهامو چقدر

 ؟ کی:کردم نگاهش گیج

 پرهامه اسمش گه می یدا.... پسره همون-

 شناسمش نمی-

 بودی؟ دخترم مراقب جوری این-
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 مستقله و ازاد دختر یه اون عمو برم دنبالش جا همه تونم نمی که من خب-

 .... بگی بهم هاشم نفس تعداد خوام می ، بشناسش-

 کنی؟ می برام کارو این: گفت و چرخید طرفم به 

  درمیارم براتون اجدادشم امار هفته اخر تا حتما-

 باشه؟ راحت خیالم:  گفت زدو لبخندی

 .... مثل یدا-

 ادمد قول و کردم حساب تو رو نفوذم رو کلی کنی نمی یخ رو سنگ منو که تو گم می شبو فردا-

 بهش

 هماهنگ کامی با ولی چاه تو رم می دارم باز چشمای با خودم و است فایده بی میدونم بااینکه-

 بریم باهم تا کنم می

 لبمق چیزی انگار افتاده دلم به غریبی شوره دل یه بیرون زدم دفترش از که نزد حرفی دیگه عمو

 مارهش شدمو ماشین سوار فشرد می رو اون رحمانه بی نامرئی دستی و بود گذاشته فشار تحت رو

 وسر کارام به کمی زدمو شرکت به سر یه   کردم هماهنگ باهاش رو فردا برنامه گرفتمو رو کامی

 پشت هبرنگشت هنوز لیزه که فهمید شد می نگاه یه تو بود عصر رسیدم خونه به وقتی دادم سامون

 گرفتم هام دست میون سرمو خوردمو سر بود بسته که اتاقش در

 مسین......  زدم پس بود اورده هجوم چشمهام به که سمجی بدم؟اشک ادامه تونم می کی تا یعنی

 بود داده نشون خودی دوباره وسردردم بود شده سنگین

 شد می یعنی بشوره ذهنمو سیاهی و دردها همه اب تا رسوندم حموم به سختی به رنجورمو تن 

 نفسم و بودن اورده هجوم ذهنم به رحمانه بی که تصاویری گرفت؟ ندید شد می کرد؟؟ فراموش

 !!!!کنم می تمومش..... شه می تموم..... کرد می تر تاب بی رو چشمام و تر سنگین رو

 برگردم دیر شاید رم می دارم من لیزه-

 اینو بود شده سنگین سرو باهام االن تا بود رفته اتاقش به حرف بی و بود برگشته که دیروز از

 هب تفاوت بی و سرد کرد می سعی که لحنی با کردو دست دست کمی بود دلخور ازم هنوز یعنی

 گذاشتم شام برات: گفت دزدی می ازم که گاهی ون برسه نظر
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 برگردم کی نیست معلوم نمون گشنه تو ولی خورم می گردم برمی-

 ردک پایین باال رو کاناال و نشست کاناپه رو و دوخت هاش لب به سکوت مهر ولی بزنه حرفی اومد

 ؟ نمک تحمل نشدنو دیده از تونستم می اون؟ یا من برای بود؟ بهتر.....  بود بهتر جوری این شاید

 نوم که خواستم؟ نمی همینو مگه بود کرده سنگین رو خونه هوای ظاهری هرچند تفاوتی بی این

 بمونم فش طر از واکنشی یا جواب منتظر اینکه بدون کردمو زیرلبی خداحافظی...... بگذره ازم نبینه

 بیرون زدم خونه از

 بود سینم تو که دردی مثل بود چیزا خیلی یاداور که تصاویری...... بود مشغول فکرم عمو خونه تا 

 می نو از تنفرو این....  رو کینه این کردم می مرور ازنو دوباره و دادم می سامون سرو فکرم باید

 در وییجاد و سیاه دوچشم تصویر انی به..... نکرده تغییر چیزی داشتم می نگه واماده ودلم ساختم

 ریدخت اون ؟ کنی کار چی زندگی این و من با خوای می بود؟خدایا نکرده تغییر گرفت، جون نظرم

  سرنوشتمه؟ کجای دلخوره ازم ولی خونمه تو که

 افتادیم راه و نشست کنارم سریع درو دم اومد که زدم کامی به زنگی تک

 کیه؟ استقبالش ریم می داریم که اینی حاال-کامی

 بنده دختردایی حضرت علیا-

 داشتی؟ دایی دختر تو مگه: گفت و چرخید سمتم به باالو داد ابروهاشو کامی

 از ، رها خویش و قوم گفت بشه ندیدم که فامیلی به اگه:  گفتم و انداختم باال ای شونه خیال بی

 ادرم قرار از که عاشق برادر خواهر این جورایی یه  نمیاد یادم داییمو منکه بوده خارج تو بچگیش

 نیستن عیاق باهم خیلی برادرشه منو

 ناراحتی؟ انقدر چرا تو حاال-

 یدای پیش برگش قهر با قبل سری داره من به حسو همین اونم زیاد واحتمال نمیاد خوشم ازش-

 سنگه هرچی روی بشر این گرده برمی داره زده سرش به ایران هوای دوباره شازده حاال ولی جونم

 کرده کم پاس

 کردین؟ دعوا باهم سرچی:گفت بود شده جالب براش موضوع انگار که کامی
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 هم رو توروزگار سیاست االبال که کفش تویه میکنه پاشو سفیده ماست بگم من اگه چیز؟ سرهمه-

 بنشونه کرسی به حرفشو تا میکنه سیاه

 باشه جالبی ادم باید پس:گفت کردو روشن سیگاری خندیدو

 بهشت برم داوطلبانه فرودگاه جای االن حاضرم که اونقدر جالبه خیلی اره:گفتم زدمو پوزخندی

 زهرا

 گرفته چشم زهر ازت بدجور انگار:گفت شدو بلندتر خندش

 گوش تنها که ای وزمزمه شد نمی جدا ازم بود کرده خوش جا لبم گوشه دیروز از که تلخی پوزخند

 همه و سوزوند زندگیمو بود کرده روشن که اتشی خیلی اره: بودم شنیدنش به قادر خودم های

 تمام سوزوندن برای دوباره فرصتی منتظر خاکستر زیر اتش این حاال و کرد خاکستر وجودمو

 چرا شدم نمی اروم چرا پس...  زد اتش و گرفت اتش بود سوزونده بود سوخته...... بود هستیش

 !!شد؟؟ نمی خاموش اتش این

 استقبالش؟ ری می داری چرا عاشقشی انقدر که تو-کامی

 کرده؟ مجبورت کی-

 من خونه مگه اخه بگه نیست یکی بمونه شهر تواین تنها دختره زشته گه می....  رضا عمو-

 هدار اصرار انقدر که شده جور دختره دیه پول یا شده سیر من جون از دونم نمی است مسافرخونه

 هتل ببرش خب -کامی

 توراه میای توهم بگذره یکم نیومده دستت عمو اخالق هنوز....پسر خوشه دلت توهم-

 داری؟ خبر یدا از: گفتم که زد سیگارش به پکی

 اشنایی برای بیان روز یه ها هفته تواین قراره انگار اره-

 خوب چه-

 در هرچند داشتم فرصت ،هنوز کردم ساعتم به ونگاهی کردم پارک فرودگاه پارکینگ تو ماشینو

  بود رفته زیاد احتمال و بود نشسته هواپیما که بود ساعت نیم حالتش ترین بینانه خوش

 ؟ شی پیاده خوای نمی-کامی
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  رفتن مسافرا بیشتر دیگه االن.... نه-

 الخ یه و عسلیه چشماش.... اندامه الغر قذبلندو تقریبا دختر یه:گفتم و چرخیدم سمتش به

 با شهتن وجبی یه وجق عجق مانتو یه زیادم احتمال....  گندمیه پوستش و داره لبش گوشه کوچیک

 موهاشه رو همیشه که عینک یه

 افتادیم می راه زودتر باید-کامی

 در جلوی میارم ماشینو بیای تو تا-

 ....برو همیشه برای....  برو...  دوختم در به چشم و ورودی در جلوی بردم ماشینو من و رفت کامی

 ازب عقبو صندوق گفتمو ناسزایی اجدادم خودمو بخت به بیرون اومد در از کامی با همگام وقتی

 باز دروبراش اقامنشانه و کرد جابجا چمدونو کامی طفلک نخوردم تکون جام از ای ذره ولی کردم

 اینه از گذرایی نگاه و کردم اکتفا سر تکون با که داد سالم لب زیر شدو سوار ، کرد تعارفش کردو

 شارایش بدون و ساده چهره و بود پوشیده ی بلند مانتوی من تصورات برخالف درست کردم بهش

 هاینک با زد می موج بزرگی غم نگاهش تو..... بده تغییر رو چیزا خیلی کرده سعی میداد نشون

 هک خورد گره توهم نگاهمون ناخوداگاه بود گزنده و تلخ خیلی نگاهش ولی داشت لب به لبخند

 نگینیس جو کوتاهش حرفای با داشت سعی کامی بااینکه شدم خیره بیرون به شدو تر غلیظ اخمم

 بود ما ینب متکلم تنها کامی وباز نشد بدل ردو ما بین حرفی کل در ولی بشکنه رو بود بینمون که

 خونه؟ ری می کامی-

 کرده سفارش کلی مامان نمیاید؟ شما مگه-

 برسون سالم عمو زن به است خسته رسیده راه از تازه امروز دیگه فرصت یه برای باشه-

 و دش پیاده مقدمه بی مهناز که رفت شدو پیاده خونش در جلوی کردو تعارف مهناز به کمی کامی

 شدی عوض:گفتم که نشست جلو اومد

 نکردی تغییری اصال تو ولی-

 ....... یا هتل ببرمت؟ کجا-

 داری؟ رو خونه اون هنوز-
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 فروختمش نه-

: مداد ادامه تفاوتم بی سردو لحن باهمون نشست لبم رو لبخندی و دیدم هاشو دست شدن مشت

 من به که چیزی هر تو میدادم ترجیه گرچه کنی سر توش بتونی فعال که هست جایی یه ولی

  دیگه عموئه خب ولی نباشه تو از اثری شه می مربوط

 انیاپارتم از یکی به مهنازو زد، چنگ کیفش بند به تر محکم مشتش و نزد حرفی دیگه خونه تا

 .... باشه لیزه سهم تونست می شاید که ای خونه بردم بودم کرده معاملش تازه که ساختی تازه

 تادماف جلو سنگینش چمدون اونو به توجه بی دراوردم صندوق از چمدونشو و کردمو پارک ماشینو

 نتپ برات نتونستم که شرمنده دو واحد...  گفتم که است خونه همون این: گفتم کردمو باز ودرو

  شدم هول یکم برگشتی مقدمه بی خیلی اخه کنم اماده هوس

 نشکست رو بود هاش لب به که سکوتی مهر ولی کرد هم تو اخماشو بود لحنم تو که تمسخری

 خیلی دارمن عادت که دونی می کنم فراهم برات تر شایسته این از تونم نمی که ببخشید بفرمایید-

 بزنم اتش و اب به خودمو ها غریبه برای

 باال ورودی های پله از سختی به و کشید خودش دنبال سنگینشو چمدون و تو رفت حرف بدون

 دونوچم و تو رفتم حرص با دادمو بود گذاشته شرایط تواین منو که مهناز و خودم به ناسزایی رفت

 ؟ کنی سنگین بارتو انقدر مجبوری:غریدم کشیدمو دستش از

 در دراوردمو واحدو کلید اومد دنبالم و شد سوار حرف بی موندم منتظرش رفتمو اسانسور سمت به

 ای شلخته هنوزم:گفت و کرد اطراف به ،نگاهی تو بردم چمدونو کردمو وباز

 اونقدر شرمنده.....  کنم تمیزش بخوام که کنم نمی زندگی جا این من:گفتم انداختمو باال ای شونه

 بدم بهش سامونی سرو بخوام که نبود مهم برام

 ور موهاشو و بود تنش ای سرمه بلوز یه برگشت وقتی رفت اتاق از یکی سمت به و ورچید  لب

 بود ریخته هاش شونه

 رفتم من-

 یعسر باشی خورده غذا زودی این به توهم فکرنکنم نخوردم چیزی توراه بمون پیشم کجا؟شام-

 کنم می اماده چیزی یه
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  داد؟ می جلوه عادی چیزو همه کرد می سعی چرا بود؟ چی دنبال

 برگردی نبود قرار-

  نباش توهم نیستم دردسر دنبال من: گفتم که جاخورد حرفم از

 ..... کردم فراموش رو هنوزهیچی من: گفتم که کرد نگاهم فقط

 باز وایبخ اگه خدا به برسم زندگیم به بزارمنم بکن زندگیتو: داد قورتش مغرورانه ولی کرد بغض

 بد ونمت می حد چه تا که دونی می کنم می سیاه روزگارتو برداری میلم خالف بر یاقدمی کنی شروع

 برسیم زندگیمون به ارامش تو هردومون بزار باشم

 زتا ارامشتو که نیومدم: گفت و زد لرزونی لبخند ایستاد جلوش سرسختانه ولی لرزید چونش

 شی اروم....  شم اروم اومدم بگیرم

 ارومم تو بدون من-

 از ای ذره تشنه ومن بود گرم داشت ارامش که ای ،خونه خونه رفتم راست ویه بیرون زدم خونه از

 ونهاشپزخ به ، گشتم دنبالش نگاهم با ،  کوبیدم می دیوار درو به خودمو رفته دست از ارامش این

...  لیزه:  کردم وصداش کنارش رفتم اروم بود رفته خواب به کنارش بود چیده رو میز رفتم

 ..... خانمی خوابیدی

 کردی دیر: گفت زیرلب خوردو تکونی

 ؟ خوابیدی جا این چرا تو کشید طول کارم یکم کردم گیر ترافیک تو-

 بودم تو منتظرت:گفت زدو لبخندی کردو نگاهم

 میز هب ،نگاهی نبود بلد کردنم قهر حتی که دختر این دنیای سادگی به سادگی همین به شدم اروم

 گشنمه حسابی منکه بانو کردی چه: گفتم کردمو

 کنم می گرمش االن-

 خوبه جوری همین خواد نمی:گفتم گرفتمو مچشو که بلندشد

 دلخوری؟ هنوز: گفتم که کشید غذا برام نشستو کنارم درست  میز پشت

 رم می جا این از بگی هروقت توئه خونه جا این  نخوای منو داری حق تو نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

151 

 

 ستمود مقدمه بی بود دلم گواه عمیقش های نفس و نبود اسون براش حرفا این گفتن دونستم می

 ازم یروز اگه حتی لیزه بمون پیشم.....  بمون: گفتم و گرفتم ظریفشو سردو دستای بردمو جلو

 چقدر تا باشه پست میتونه چقدر نشسته جلوت که اراسی این فهمیدی روزی اگه حتی شدی متنفر

 بمون بازم باشه سیاه تونه می باشه بد تونه می

 به فشاری نزد حرفی ولی خورد مختصری تکون هاش لب دوخت بهم نگاهشو مبهوت و مات

 تو...  داره زندگی ، داره روح....  است خونه تو وجود با خونه این: گفتم و دادم لرزونش دستای

 بمون برام الاقل

 چرا راس؟ا شده چی: گفت و شد پر چشماش شد بیشتر دستش رو دستم فشار و کشید تیر سینم

  کرده؟ باهات کارو این کی غمگینه؟ چشمات انقدر

 .... یول کمم برات دونم می شناختی و  دیدی تو که نیستم ادمی اون من: گفتم بستمو چشمامو

 نگو هیچی: گفت کردو باز برام رو اغوشش

 مادرش اغوش از ها سال که کودکی مثل.....  بود پناه بی خودش که دختری اغوش به بردم پناه

 همون مثل بود بود؟ممنوع گناه....  بود ارامش از سرشار برام ممنوعه اغوش این حاال و بوده دور

 و شرعا که دختر همین شیرینی به شیرینه گناه پس.....  بود شیرین ولی.... حوا و ادم ممنوعه میوه

 مارو دستش که شد فشرده قلبم زدم پس بغضمو فشردمشو خودم به..... بود ممنوع برام عرفا

 دستای....  چشید ارامشو طعم باالخره وروحم شد اروم ذهنم شد اروم قلبم شد موهام نوازشگر

 کرد تر عمیق لبخندمو بود گرفته هدف سینمو  که هاش اشک و زد پس هامو غم لیزه گر معجزه

 ریخت؟؟ می اشک جوری این من بخاطر دختر این

 هی هات خنده پشت فهمم نمی میکنی فکر اراس؟ جنگی می باخودت داری چرا:  کرد زمزمه لب زیر

 کردن؟ کار چی باتو نداری؟ راحت خواب یه شبا فهمم نمی کنی می ؟فکر پنهانه بزرگ غم

 نای نباید دونم می:گفت و دوخت بهم خیسشو نگاه بیرون اومد اغوشم از دادو خودش به تکونی

 برای زندگیمو خوب ادمای بزنم چنگ ها محبت ترین کوچک به داده یادم روزگار ولی بزنم حرفو

 اراس دارم دوستت من...  من...  اراس...  ندم دستشون از و دارم نگه خودم

 ومدها سرم بالیی چه امشب کردم؟ کار چی دختر بااین من کشید بیرون دنیام از منو انگار حرفش

 ....داره دوستم اوردم؟ سرش بالیی ؟چه
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....  . کردم می کارو این نباید کردم اشتباه من....  من.... لیزه نه: گفتم شدمو بلند جام از کالفه

  کن فراموشش

 بین سرمو نداشت شیرین اغوشی هم اون از بعد رو واکنش این انتظار شاید جاخورد حرفم از

 دلمو های ناله تازه من نکن بامن کارو این کنم می خواهش: کردم زمزمه لب زیر گرفتمو دستام

 کردم اروم

 یکشت اونو تو نکردی ارومش تو: غرید و دوخت بهم وحشیشو نگاه عصبی و برگشت سمتم به

 میکنی نگام ، ندیدم توت جوونی هیجان و شور هیچ کردم زندگی باهات که مدتی این تو.... اراس

 ردم یه شده اسم یه شده زندگیم همه که که منی بینی نمی منو اصال است دیگه جای دلت ولی

 یچ باخودت تو......  پشیمونیم نامیدی اوج تو زندگیم لحظات اخرین تو تصویر یه شد که مردی

 ااون کردی؟ ترک پدریتو خونه چرا گذشته؟ تو به چی داره؟ ای معنی چه فرار این اراس؟ کردی کار

 جنگی؟ می من باخودتو جوری این داری که کردن کار چی باهات

 لیزه کن تمومش...  دیگه بسه: نکرد نشینی عقب ولی لرزوند رو تنش فریادم

 پا هب بلوایی دلم تو.....  بستم چشمامو و انداختم تخت رو خودمو کوبیدم بهم درو اتاقمو تو رفتم

 اب تصاویر داشت ناسازگاری سر باهام سنگینم سینه و بود انفجار درحال درد شدت از سرم بود

 پس ؟کرد می کرد نمی گریه که مرد.....  کرد تر سنگین بغضمو و گذشت ذهنم از بیشتری سرعت

 تو موصدا و کشیدم روسرم رو پتو بود گرفته هدف مردونگیمو ناجوانمردانه که بود چی ها اشک این

 ازم مادرمو پدر که کسی مهناز شنوی؟ می صدامو....  اراس منم...  خدایا.....  کردم خفه گلوم

  زاری؟ نمی راحتم ؟چرا چرا....  برگشته حاال کشید اتش به هستیمو و کرد تباه ایندمو گرفت

 سوخت می وچشمام کرد می درد شدت به سرم ، پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

 دادم جواب کردمو شماره به نگاهی

 بودی؟ خواب اراس سالم -کامی

 عمم ارواح-

  نکن ناموسیش دیگه: گفت خندیدو

 میاد خوابم کامی بگو چرت کم-
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 رمس تو مو شه اشنا دخترداییت با کنم جور برنامه یه دادم قول یدا به امروز خوابه وقته چه االن-

 دیروز از نذاشته

 چه؟ من به خب-

 کردی نیستش به سر کجا تو دونم می نه دارم ازش ای شماره نه منکه خوبه؟ حالت اراس-

 کن حمر من به کنی نمی رحم خودت به اگه: گفت که نشوند رولبم کمرنگی لبخند کالمش تو طنز

 نیست کن ول دیگه بده گیر شناسی می که یدا...  اراس

 شه می چی ببینم حاال-

 جاده بریم اینجا بیا دیگه ساعت دو منتظرما من-

 خدافظ-

 دنیا این به یکیمون انگار بود چشمام جلوی مدام شکرخدا که بود پونه مارو مهناز منو حساب

 اعدامو حوصله باشه گرفته نظر در برام ای شرافتمندانه مرگ خدا امیدوارم فقط بودیم زیادی

 هک یادداشتی و بیرون بود رفته من از زودتر لیزه شدم حاضر گرفتمو دوش.... نداشتم دردسراشو

 کرد می خودنمایی ام اینه گوشه

 "لیزه تو دوستدار نباش منتظرم ناهار بزنم هم بهزیستی به سر یه شاید انجمن رفتم من" 

 درو حرف بدون که زدم زنگ....  بردم پناه لیزه اغوش کردموبه فرار ازش دیشب که ای خونه رفتم

 می مایشن به قشنگشو اندام که بود پوشیده سفید صورتی دامن تاب یه باال رفتم وقتی کرد باز

 بود منتظرم در دم همیشگیش لبخند با بود کرده رها هاش شونه رو ساده موهاشو ذاشت

 اومدی خوش سالم-مهناز

 است ساده نیک پیک و دورهمی یه  شدیم دعوت شو حاضر: گفتم گرفتمو ازش نگاهم

 منکن معطلت زیاد دم می قول شم حاضر من تا بیاتو حاال:گفت کردو باز برام کامال درو خندیدو

  منتظرتم پایین:گفتم همیشه از سردتر

 دوکر باز رو جلو در مهناز که گذشت چقدر نمیدونم گذاشتم فرمون رو سرمو و شدم ماشین سوار

 بداخالق بریم: گفت و نشست کنارم
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 نداری دی سی: گفت که گذشت سکوت به کمی

  نه-

 اراس؟ کنی می لج چرا-

 پایین؟ بیای شیطون خر از تو تا کنم کار چی باید من: گفت که جوابشوندادم

 همین بکن زندگیتو-

 ریزی؟ نمی دور رو قدیمی کینه این چرا -

 هیتوج بی زندگیم چالش ترین بزرگ  و بودم دغدغه بی و شاد من که روزایی به برگشتن برای-

 یکه حوری چی سری اون نرفته یادم هنوزم نداره وجود راهی بود رفیقم طوالنی سفر یا خونوادم

 کردی؟ می درست جدید دردسر یه من برای روز هر و کردی می تازی

 خان اراس نیومدی در خجالتم از کم توهم -

 ریطو رو اوضاع نکن سعی الکی پس هست هنوزم که بود کینه و تنفر یه نبود کار در خجالتی-

  نیست که بدی نشون

 نداری؟ امد و رفت باهاشون هنوزم کردی؟ کار چی مادرتو پدر-

 نه-

 که ینها برای بیرون میام باهاتون دارم بینی می اگه کنه می درد سرم من: گفتم بزنه حرفی تااومد

 نزنه بهم خلوتمو تو مثل ادمی  دم می ترجیه وگرنه کرد اصرار کامی

 هب یدا و کردن جابجا صندوق روتو وسایل بودن اماده کامی و یدا رسیدیم وقتی نزد حرفی دیگه

 پرسید حالشو محجوبانه کامی و کرد استقبال مهناز از گرمی

 کن رانندگی بیاتو-

 قربان چشم به ای: گفت و گرفت سوییچو کامی

 گذشت یدا شیطنتای و کامی های شوخی با راه تمام کرد روشن ضبطو همزمان افتادو راه کامی

 کرده قبل از تر سنگین سرمو که لعنتی درد این از شاید ببندم چشمامو کمی تا دادم ترجیه ومن

 اقا حضرت رسیدیم: گفت زدو شونم به دستی کامی....  شم راحت بود
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 مونم می ماشین تو من برید شما: گفتم کردمو باز دردناکمو چشمای

 فکر: گفت و کرد کردن می پهن رودخونه کنار رو زیرانداز داشتن که مهناز و یدا به نگاهی کامی

 نبردمت توسری با تا شو پیاده اطرافا ادا این جای به پس من نه تو دایی ،دختر دختر اون کنم

 برای یدا بردم رودخونه کنار تا وسایلو کامی همراه و شدم پیاده ماشین از کردمو غرغری لب زیر

 که کرد می درست ساندویچ همه برای وسواس با داشت و بود کرده درست الویه و کتلت ناهار

 نشده خوب دردت سر هنوز:گفت و کشید سمتم به خودشو مهناز

 نیست مهم-

 دارم مسکن یه کیفم تو بیارم قرص برات بزار مهمه-

 همین. .... بزنی اتش و اب به من برای وخودتو انقدر نیست نیازی: گفتم سردی به شد خیز نیم تا

 کافیه برام نباشی که

 نازمه خب: گفت کردو تعرف و ریخت برامون چایی کامی که گرفت دندون به لبشو و پرید رنگش

  نداره حرف که دمش و دود چطوره؟ وطن هوای و اب خانم

 به شهر این ادمای سیاهی مقابل در شهر سیاهی: گفت و زد محوی لبخند مهناز که زد چشمکی

  نمیاد چشم

 بگید ترادک ارشدو زیر خدا، رو تو نکنید فلسفیش و بحث اقا: گفت یدا که گرفتم نشنیده و طعنش

 بفهمم منم

 ایران؟ نمیارن تشریف جون دایی -کامی

  سمه براش تهران وهوای اب کرده عادت جا اون به بابا: گفت کردو نگاهم چشمی زیر مهناز

 اید و کامی صدای هنوز شد راهم بدرقه کنجکاو چشم دو و کرد جدا ازجمع منو گوشیم زنگ صدای

 رسید می گوشم به مهناز کوتاه های جواب و

 جونم-

 دیز زنگ خانما خانم کردی قهر دلخوری؟: گفتم که نرسید گوشم به تندش های نفس جز صدایی

 کنی؟ دلم به خون
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 رزی تو غرور بارها بارهاو دونم می رفتم تند: بود شده تر اروم کمی که هایی نفس و سکوت بازم

 شرمندتم ولی شه نمی عوض چیزی خواهی معذرت یه با که دونم می.....  دونم می گذاشتم پام

 یم اگه.....  افتاد می اتفاقا اون نباید نبود خوب حالم دیشب بشه جوری اون خواستم نمی خانمی

 ....... کن فراموش کنو بزرگی بارم این تونی

  اراس؟ کجایی: گفت کردو مکث کمی

 شما سایه زیر: گفتم که نشست لبم رو شیرینی لبخند

 خونه؟ گردی برمی کی کافیه زبونی شیرین-

  بیابون و کوه به زدم ناراحتی از که منم نیستی امروز که تو-

  بکشه طول عصری تا شاید نیست معلوم: گفتم و کردم نفرشون سه جمع به نگاهی

 تونم نمی..... فقط نداشتم منظوری زدم می رو حرفا اون نباید ببخش منو: کرد زمزمه اروم لیزه

  دی می عذاب خودتو جوری این ببینم

 نرفتیم بیرون باهم اومدیم شمال از وقتی از گردم برمی ناهار بعد-

 منتظرتم.....  نشد جور بهزیستی برنامه خونه گردم برمی دارم من-

 باشه؟ مونده چیزی دیروز غذای از کنی می فکر -

 ارمد نقشه برات هم کلی تازه بدی ناهار بهم باید دور ریختم همشو نخیر: گفت کردو کوتاهی خنده

 دیگه امر رسونم می خودمو دیگه ساعت یه تا خانما خانم چشم-

 باش خودت مراقب-

 کنار و نکردم توجهی بود شده خیره بهم که رنگی عسلی های نگاه به کردمو خداحافظی زیرلب

 بود؟ کی: گفت که نشستم کامی

 شرکت برم باید اومده پیش فوری کار یه بود مهران-

 خودش جوری یه بگو بهش شه نمی که طوری این: گفت یدا کردو نگاهم پرسشگرانه مهناز

 کنه ردیفش
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 رمگی می میام بعدا ماشینم باشید خوش شما...... زد نمی زنگ من به وگرنه من عزیز شه نمی-

 داداش راحتی هرجور نیست اصراری باشه: کردوگفت بهم داری معنی نگاه کامی

 پرهام اقا با مناسب فرصت تویه ایشااهلل-

 فعال: گفتم شدمو بلند که گفت بهم بیراهی بدو لب زیر و گرفت رنگ یدا صورت انی به

 میاد گیر سخت ماشین جا این از -کامی

 دیگه وقت یه برای زاریم می رو برنامه برگردیم؟ باهم همه خوای می -مهناز

 بودن شرکت کار اگه منم دارید گذرونی خوش برای وقت کلی رسیدین تازه شما نیست نیازی نه-

 بخورم یدا ساندویجای از اومد نمی بدم

 کن صبر... اراس: گفت اومدو دنبالم و برداشت ساندویجارو از یکی مهناز که کردم خداحافظی

 پیش جوری این بخور اینو الاقل:گفت و رسوند بهم خودشو که برنگشتم سمتش به ولی ایستادم

 شه می اضافه دیگت دردای به دردم معده بری

 ندارم میل خورم نمی-

 کنن می نگاهمون دارن کنم می خواهش-

  مهناز بگیر ندید منو بودم گفته بهت قبال مینداختی جلو خودتو نباید-

 تونم نمی:کرد زمزمه لب زیر

 نمی ور تو دیگه من که طور همون بکن تالشتو تمام: گفتم کشیدمو دستش از حرص با ساندویجو

 بینم

 با یدربست یه سختی رفتموبه جاده سمت به نموند دور نظرم از دستاش لرزش ولی نکردم نگاهش

 گرفتم نجومی قیمت یه

 میاد گیر کم ماشین جا این -راننده

 ، راخی اتفاقات از بود شده پر مغزم تمام شدم نمی حرفاش متوجه که بودم غرق افکارم تو اونقدر

 مقصد تا.... نداشتم رو بهش کردن فکر جرات حتی ومن داد می جوالن سرم تو که تصمیمی از
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 هک بود مهم براش فقط انگار کنه دریافت من سمت از جوابی اینکه بدون زد حرف ریز یک راننده

 تهداش ای شنونده کسی چه بگه رو هاش دغدغه بلند باصدای جورایی یه بیاره زبون به رو حرفاش

 دموکر حساب پولشو.....  بودم اپارتمانم در جلوی اومدم خودم به وقتی...... باشه نداشته چه باشه

 کردم باز درو که همین....  رفت و کرد قبول تعارف بدون راننده و کردم تعارف بهش ساندویجو

 کو؟ ماشینت.....  اومدی که دیدم: گفت زدو لبخندی اومد بیرون اسانسور از لیزه

 بیفته راه کارش کامی به دادم-

 قربان باشیم خدمت در بفرمایید هست ناقابلی فرقون یه نداره عیب:گفت زدو چشمکی لیزه

  خندید و کرد اشاره بودم گذاشته اختیارش در روزا این که پرشیایی وبه

 هزمزم خوند می که شادی اهنگ همراه کردمو روشن ضبطو بیرون زدیم پارکینگ از و شدیم سوار

 کردم

 خبریه؟ خوشحالی خیلی امروز-لیزه

 بخندم؟ دوزار نیومده من به-

 شما مال منم امروز خنده سهم اصال اقا نه که چرا-

 خانم شماست روز امروز بریم؟ داری دوست کجا: گفتم زدمو لبخندی

 دربند بریم-

 ادمای بود اومده پیش براش که شماری بی سواالت و کرد تعریف برام کالساش از لیزه توراه

 بودن داده تدارک براشون که جالبی های برنامه و بود کرده مالقات که متفاوتی

 کنی؟ جذب تونستی و نفر چند-

 بشم اونا مثل که فرستادی منو کردم می فکر پرسی؟ می چرا-

 دوست اگه نیست تغییر به نیازی باارزشی هم جوری همین تو من برای داری دوست چی خودت-

  نرو نداری
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 می هک هستم جمعی تو که باره اولین این دارم دوست دوستانشو جو اتفاقا نبود این منظورم نه نه-

 بودنم نجس خاطر به و نکردن طردم ، برنگردوندن رو ازم و کنه می فرق باورشون با باورم دونن

 نزدن پس رو دستم

  بود کرده حساب تو رو من ولی-

 صوصخ به کنه می جذب رو دیگران راحتی به باشه درست که ای عقیده: گفتم که کرد نگاهم گنگ

  باشه همراه محکمی استدالل با اگه

 گوشت و پوست با رو خدا که رو کسی بتونه که هست درست اونقدر من عقیده نظرت به-

 کنه؟ جذب کرده درک واستخونش

 کنی؟ می فکر چی خودت-

 جای مرفتی باال دربند پایان بی های پله از باهم کردمو پارک مناسبی جای ماشینو که کرد سکوت

 دادیم غذا سفارش و نشستم رستوران های تخت از یکی روی و کردم پیدا رو مناسبی

 دارم برات خوب سوپرایز یه: گفت و خورد کبابش از کمی لیزه

 فهمی می موقعش به نیست سوپرایز دیگه که بگم اگه: گفت که کردم نگاهش

 هست؟ چی مگه حاال-

 گم می بهت شد جور وقت هر-

 دی؟ می بهم دونو نمک: گفت شدو مشغول دوباره

 اراس؟ دستت رو چیه جای این: گفت و کرد دستم به دقیقی نگاه دادم بهش نمکدونو که همین 

 پیشه وقت خیلی مال......  مختصر سوختگی یه-

 سوختی؟ چی با-

 سیگار-

 !!!سیگار؟؟؟: گفت و کرد نگاهم تعجب با
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 دستم وت سیگار بار اولین برای وقتی... مادرمه تربیتی روش: گفتم که نشست لبم رو نیشخندی

 دارم دلسوزی مادر چه نره یادم وقت هیچ تا کرد خاموش دستم رو همونو دید

 مادرانه؟ ندلسوزی ای اثرکرد-

 دارم نگه مخفی ازش کارهامو همه و بایستم اش خواسته مقابل در لجوجانه شد باعث فقط نه-

 یادگاریش....  چشمامه جلوی هنوز روز ،اون شد زیاد خیلی مادرم منو فاصله تا شد باعث وهمینم

 بره یادم از محبتاشون زاره نمی

 کشی؟ می سیگار تو: گفت کردو من من کمی

 ختمری دور کرد می وصل گذشته به منو که چیزا خیلی همراه اونو نرفتم سراغش وقته خیلی نه-

 مادرم کرد بیرونم و زد تهمت بهم ای دیگه کس اساس بی حرفای خاطر به پدرم که این از بعد

 و تادایس فقط نشد هم متاسف پسرش تنها از جدایی خاطر به حتی نداد نشون العملی عکس هیچ

  کرد تماشا رفتنمو

 نهات روی چشم دیگه یکی خاطر به یعنی:گفت زد می موج هاش چشم تو ناراحتی و تاسف که لیزه

 بستن؟ بچشون

 نمی وقت هیچ.....  کرد نابود نیستمو و هست ارزوهامو مه نگرفت ازم خونوادمو فقط ادم اون-

 وقت هیچ....  بخشمش

 گناهی؟ بی که نمیگی پدرمادرت به چرا ؟ داری برنمی سمتشون به قدم یه تو چرا-

 شه می چندسالی کنم فکر نیومدم طرفا این وقته ؟خیلی من به دی می دوغمو اون-

 باهام خوام می بپرسم؟ ازت سوالی یه تونم می: گفت و داد دستم به رو لیوان ریختو دوغ برام کمی

 باشی راست رو

 بپرس اره کنه نمی پیدا ربط من گذشته به سوالت اگه-

 قح ترسید می بزنه خواست می که حرفی از شایدم داشت تردید هنوز انگار کرد دست دست کمی

 بود؟ شده مواجه من طرف از مناسبی واکنش با حرفش نداشت؟کدوم داشت

 بدونم خواد می دلم: گفت کشیدو عمیقی نفس  بزنه رو حرفش تا کردم تشویقش نگاهم با

 دلته کجای من جای حسیه؟ جور چه من به تو احساس
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 فتنگ دونم می: گفت کردو پیدا بیشتری شجاعت انگار که کردم نگاهش ظاهرم تو تغییری بدون

 دشای منتظربمونم کنمو حفظ عرف طبق  وحیامو حجب باید و دخترم که منی زبون از حرفا این

 انهاحمق سکوت یه بخاطر خواد نمی دلم کنم ریسک زندگیم رو تونم نمی من ولی نباشه درست

 بدم دست از زندگیمو فرد ترین باارزش زندگیم بهانه تنها

 که کنم می اعتراف.... اراس دارم دوستت من:نگرفت ازم نگاهشو ولی زد گره بهم هاشو دست

 مداد پاکت دل به دلمو به بستم مرامت به دل شناختمت که کمی مدت همین تو.... شدم عاشقت

 خوام می ولی است خودخواهانه خیلی باشم داشته خودم کنار رو تو عمر اخر تا دارم دوست..... 

 خودم برای توجهتو همه قلبتو نگاهتو خودخواهانه خوام می باشم خودخواه شده که بارم یه برای

.... ..کنه بیرونم نتونه کس هیچ که بدی من به قلبت تو جایی یه خواد می دلم...  باشم داشت

 می داره زیاد پایین باال زندگی دونم می  ندارم رو اساطیری عشق یه توقع وازت نیستمو رویایی

 باشم کنارت ها لحظه اون همه تو خوام می نیست خنده و شادی همیشه سفر این سفره تو دونم

  بخوای که طور هر باشی که طور هر

 راست رو باهام خوام می ولی بزنم رو حرفا این نداری دوست دونم می:گفت کردو مکث کمی

 باشی

 زندگیته؟ تو کسی: تر تاب بی چشماش و شد تر محکم هاش دست گره

 یستن کسی: گفتم دادمو بیرون نفسنو شد می فشرده دستاش میون که بود من قلب این انگار

 ....که بگم باید تو و من بین عاشقی و عشق مورد در ولی تنهام من بینی می که خودت

 من نیستم برات خوبی همدم من:گفتم زدمو پس کردن می خودنمایی لجوجانه که افکاری همه

 ؟ باشم تو برای محکم پشتیبان یه تونم می چطور خالیه خودم پشت

  هاش دست لرزش از لرزید پشتم و زد سفیدی به سرخی از رنگش

 اهایروی مرد تونم نمی من ولی رنگی یک ،مهربوو نداری رقیب زیبایی تو هستی، خوبی دختر تو-

 هی وارد که عاشقایی همیشه چون بکن دل من از نشده تادیر لیزه؟ فهمی می اینو.....  باشم تو

 .... و اطرافیانشون بعد کنن می نابود خودشونو همه از اول شن می طرفه یه بازیه

 کنم؟ انتخاب خودم زاری نمی چرا: گفت پریدو حرفم میان به

  همین نه: گفتم گرفتمو ازش نگامو
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 کنی؟ می دوری من از دینم خاطر به تو-

 با ولی یبش خوشبخت باید تو پاکه دلت تو کنم می نگاه دلشون به کنم نمی نگاه ادما دین به من-

 کردم دفنش و کشتم احساسمو هاست مدت من.....  بازی می زندگیتو تمام من کنار در بودنت

 فهمی؟ می منظورمو

 خوام نمی چیزی ازت دیگه من باش کنارم در تو -لیزه

 می چرا.... تهشو لجنای من بینی می رو اب روی داری تو جوونی هیجان شورو از پر توجوونی-

 خودت از و قشنگ رویای این شی مادر داری دوست تو کنی؟ سرکوب احساساستو عمر یه خوای

 بدم ادامه زندگیم به جوری همین بزار....  نگیر

 از واون بتونه هم بیماری توهم اگه ،  نشست لبم رو لبخندی کرد که برداشتی از خورد جا حرفم از

 غلط برداشت این به راضیم من داره نگه دور زندگیم

 هب خوای می تاکی....  بریزی دور گذشتتو تمام تا بخوای کافیه اراس؟ داری سن چقدر تو مگه-

 ؟؟..بزنی دامن تنهایی این

 تونم نمی من...  لیزه نکن من با کارو این:گفتم کشیدمو موهام تو دستی

 بینمب اشکشو ندارم دوست... دونم نمی کرد، پنهون لبخندی پشت بغضشو ولی شد پر چشماش

 لیو کرد نفوذ وجودم عمق تا نگاهش بارها....  نیستم خواد می اون که چاکی سینه عاشق من ولی

 یم پس ریاست بی و خالص همه که محبتاشو دلم....  نکرد ایجاد ناتوانم قلب تو رو حسی هیچ

 یه برام فقط لیزه.....   لرزونه نمی دلمو صداش اهنگ ولی بزنه حرف برام خواد می دلم.... زنه

 نوزه فهموند بهم که کسی....  برگردونده خونم به رو زندگی رنگ که داشتنیه دوست و زیبا پرنده

 !!!بس و همین فقط و فقط....  کشم می نفس امو زنده

  شدیم همقدم هم با سکوت در کردمو حساب غذارو پول

 داریم؟ پاکی وجدان مردا ما دونستی می لیزه-

 چرا؟ دونی می: گفتم که برگشت سمتم به گنگی با

 کنیم نمی استفاده ازش چون: گفتم گوشش زیر که انداخت باال ای شونه

 !!!تره پاک وجدانت مردا ازهمه تو حساب این با پس:گفت دوختو بهم بدجنسشو نگاه خندیدو
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 به گاهین بود زده تکیه ماشین به و بود ایستاده در دم کامی ، خونه برگشتیم که بود شده هواتاریک

 رفت؟ پیش خوب شرکت کارای: گفت و کرد لیزه به بعد منو

 اقا مبارکه: گفت دادو جوابشو هم کامی که کرد سالم گرمی به لیزه

 چی؟-

 و سرجاش اومد عقلت باالخره کردنا کار روت حسابی شرکت تو انگار: گفت کردو لیزه به ای اشاره

 برداشتی؟ مجردی از دست

  بشنوه دهنت از خدا: کرد زمزمه شیطنت با کردو کوتاهی خنده لیزه

 اراس پسرعموی هستم کامی من: گفت بردو جلو دستشو مودبانه کامی

 هستم لیزه منم:گفت فشردو دستشو لبخند با لیزه

 چی؟: گفت تعجب با کامی

 چیه؟ کارت بگو حاال.... لیزه گفت کرده پیدا عیب گوشات-

 ردخت واقعا داسست ،دختر گذشت خوش خیلی که ما به موندی می کاش ای: گفت و داد سوئیچو

 دیدمش قبال انگار میاد اشنا نظرم به خیلی ولی...... خوبیه

 یگرفت اشتباه کسی با شاید...  بینمش می نوری سال هرچند خودم من نکن خیال و فکر زیاد-

 بیان خونوادش پرهامو قراره نذار قرار جایی  جمعه برای راستی  رم می من خب.... شاید -کامی

 ؟کار چی بیام من: گفت و افتاد بود انداخته گوش پشت و بود داده عمو به که قولی حرف این با

 مهنازم من......  کردن تاکید کلی هم رضا عمو و مامان ثانی در باشی هم تو داره اصرار یدا -کامی

 کردم دعوت

 نمیام من بگذره خوش بهتون باشه-

 نیست قرار است ساده مهمونی یه این بیار خانمو لیزه توهم خب: گفت کردو نگاهم چپ چپ

  حرفی هیچ بدون سادس اشنایی یه فقط گفته رضا عمو باشه رسمی خواستگاری

 نه-
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 دعوتش یدا خود... اراس مهمونه اون درحال ولی گذشته چی ومهناز تو بین دونم نمی من-کامی

 با هوقتش کنی نمی فکر...  مهربونه خیلی نیست کنی می فکر که هم بدیا اون به ضمن در کرده

 کنی؟ اشتی خونوادت

 چیه؟ منظورت: گفتم رفتو توهم ناخوداگاه اخمام

 کرده دعوت رو عمواینا کدورت رفع برای مامان.... خب -کامی

 هاوپر با اشنایی برای ساده همی دور یه مطمئنی.... بیام نداره امکان: گفتم شدو تر غلیظ اخمم

 خونوادشه

  نیست رسمی که گفتم– کامی

 باشه تنهاییات همه پایان مهمونی این شاید اراس برو: گفت و گرفت شدمو مشت دست لیزه

 نه گفتم-

 وجود رضایی عمو دیگه نیومدی اگه چشم رو قدمت اومدی اگه بگم بهت گفت رضا عمو-کامی

 کنی فراموشش بهتره نداره

 برو تو یزهل: وگفتم گرفتم دست تو موهامو عصبی ، رفت کردو خداحافظی گرمی به لیزه با گفتو اینو

 میام االن من تو

 ری؟ می کجا-

   ازمهن خونه رفتم شدمو ماشین سوار سریع....  تو رفت نزدو ای دیگه حرف که کردم نگاهش تیز

 هار هاش شونه رو ازاد همیشه مثل موهاشو و بود تنش مشکی کوتاه پیراهن یه ، تو رفتم زدمو در

 بشین بیا اومدی خوش:گفت زدو لبخندی بود کرده

 ..... نباش من زندگی بر و دور بودم گفته بهت:گفتم برداشتمو سمتش به قدمی

 :گفتم بودم دوخته بهش یخیمو نگاه که حالی در داشتم سراغ خودم از که لحنی سردترین با

 مهناز بمون دور ازخونوادم کن رد رو یدا دعوت

 نکخ اب لیوان یه برات بشین هستی عصبانی االن تو: گفت داشت لب به که لبخندی همون با

 زنیم می حرف باهم بعد شی اروم بیارم
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 یزخ سمتش به دررفتمو کوره از دفعه یه چرا دونم ،نمی بشناسه حالمو تونست می هنوزم پس

 نه؟ یا شد حالیت خوری نمی جم خونه این از تو گفتم که همینی: گفتم برداشتمو

 پر چشماش زد، می موج اشنا هراسی و ترس نگاهش ،تو برداشت عقب به قدمی و پرید رنگش

 حفظ دشولبخن سختی به بگیره امانشونو بی ریزش جلوی تا کرد کنترل خودشو سختی به ولی شد

 چرا؟ اخه: گفت کردو

  ودنب خودم دست صدام کنترل و زد می نبض مثل سرم کردم حس گردنمو های رگ شدن برجسته

 اومدی اگه یا برو یا گفتم.....  بمون دور خونوادم از من از بمون دور ازم که بهت بودم گفته من-

  نگذشته روز دو یادته؟هنوز کنی گوش حرفامو چونه و چک بدون باید

 نیست درست ها همسایه تو بیرون ره می صدات باش اروم-مهناز

 وقرار قول هرچی کنی می جور بهونه یه و یدا به زنی می زنگ داری برمی تلفنو االن همین-

 کنی می کنسل گذاشتی

 شد سرازیر هاش چشم گوشه از اشکی قطره که کرد نگاهم ناباوری با فقط

 کنم؟ تکرار بازم الزمه یا شنیدی-

 زنم می زنگ خودم کن صبر فردا تا زنم می زنگ-

 االن همین-

 یدرس می نظر به رنگ بی هاش لب حتی و زد می سفیدی به رنگش لرزید تنش فریادم صدای از

 نیستم حفظ شمارشو من: گفت و برداشت تلفنو گرفت نمی ازم نگاه که حالی در

 جان یدا سالم الو: گفت بود ونده ثابت روم نگاهش که طور همون دستش دادم و گرفتم رو شماره

 مهناز منم اره: گفت دادو فرو بغضشو زدو تلخی لبخند

 نکردم عادت جا این هوای به هنوز است ساده الرژی یه نه-

 ممنون...  اره اره-

 تجدید جورایی یه داده ترتیب دورهمی برنامه یه جمعه برای قدیمیم دوستان از یکی عزیزم-

  بیام جمعه تونم نمی که شرمنده ، برام است خاطره
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 که قدر همون ببینمشون خواد می دلم خیلی راستش گذاشته پیغام برام دیدم خونه رسیدم وقتی-

 یه به دیگه هفته همسرش همراه قراره فرصته اخرین این اما باشم شما جمع تو داشتم دوست

 بره سفرکاری

  دیگه فرصت یه تو ایشااهلل خوام می عذر بازم-

  برسون سالم منیرت مامان به-

 عزیزم بخیر توهم شب-

 .... افرین:گفتم زدمو لبخندی که کرد قطع تماسو

 با بارهدو نرفت عقب ولی زد چنگ کاناپه به داشتیم فاصله باهم قدم یه تنها حاال تر نزدیک رفتم

 نهمی بیارم یادت رو ها گذشته که نکن کار وقت هیچ: گفتم همیشگیم یخی و سرد لحن همون

 بکن زندگیتو خانم یه مثل جوری

 نای از ضمن در: گفتم رفتم می در سمت به که طور همون نگرفت ازم نگاه ولی بارید هاش چشم

 ....وگرنه کنی نمی قبول من اطالع بدون رو دعوتی هیچ بعد به

 انمخ باش خودت مراقب...... که دونی می خودت:گفتم کردمو براندازش نگاهم با سمتشو برگشتم

 کوچولو

 ....فرمون رو گذاشتم سرمو شدمو ماشین وسوار بیرون زدم خونه از کنم نگاهش اینکه بدون

 رموس بود شده منقبض از سینم و کشید می تیر ،گیجکاهام بود اومده سراغم به شدیدی سردرد

 بهم اشکبار چشمانی با و بود ایستاده پنجره کنار کردم،درست نگاه خونه پنجره به کردمو بلند

 هک شدم پست انقدر من یعنی شد خالی دلم تو ان یه سرخش های چشم دیدن با بود شده خیره

 ؟شدم دیگه نفر یه رنج دردو باعث که منم این ، میارم در رو شکسته دل یه ناله راحتی این به

 از افتادم راه برداشتمو ازش نگامو... اورده پناه من به که کسی.... برگشته من امید به که کسی

 بینهب روزمو و حال این لیزه خواد نمی دلم خونه برم بعد شم اروم کمی تا کردم دورتر مسیرمو قصد

 لومهمع هیچ:گفت و اومد جلو نگرانی با لیزه کردم باز درو تا برگشتم خونه به که بود شب نیمه

 ....گی نمی بزنی؟ بهم زنگ یه تونستی نمی...رفت راه هزار کجایی؟دلم

 تو؟ بیام بزاری خوای نمی: گذاشتموگفتم لبش رو انگشتمو
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 بودم شده نگرانت خب: زدوگفت لبخندی

 گشنمه گرسنه گاو یه مثل داریم چی شام حاال شرمنده-

 بیا و بشور دستاتو چیدم میزو-

 بیفته دهن از ترسم می نچ-

 زیر ولی شتمندا اشتها اصال بااینکه بود گذاشته پلو لوبیا شام برای اشپزخونه، رفتیم باهم و خندید

 بخورم پر بشقاب یه شدم مجبور لیزه بین تیز نگاه

 دادنته شوهر وقت دیگه بود خوشمزه خیلی-

 بده تحصیل ادامه خواد می فعال دوماد اخه زوده هنوز نه: گفت خندیدو

 بامن امشب ظرفای کرد دیر این جبران برای خب... کماالتی وبا فکر روشن دوماد چه-

 شورم می خودم خواد نمی-

 بشوره نبود بلد ظرفم دوتیکه اراس بگی فردا میخوایپس اِ-

 خونه رو حسابی مادرت بود معلوم بودی کرده ردیف دیوار ودرو ومیز اپنو رو اول روز که ظرفایی از-

 کرده کار داریت

 می یشوی ظرف تا اپن دم از کنیم می معامله یه.....  گستاخ دختره: وگفتم باال دادم ابرومو تای یه

 اون مال ظرفا رسید زودتر هرکی ریم

 ببازم خواد می دلم که باره اولین: گفت کردو بانمکی خنده لیزه

 کوچولو ببینی خواب به-

 سه....  دو....  یک: گفتم که ایستادیم هم کنار برداشتیمو ظرف یه نفری

 رفشمظ زمینو افتاد خوردو لیز روسرامیک لیزه دفعه یه که برداشتیم خیز ظرفشویی سمت به هردو

 شد خرد تر طرف اون یکم

 هکرد کار کدبانوییت رو حسابی مادرت معلومه رفتنت شیرجه ،از کردی ناقص جهازمو زدی بیا-
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 هاینک جای به ؟االن کردی خلق ادمو این حسابی چه رو اخه خدایا: گفت نشستو سرجاش و خندید

 شدی دوزاریت جهاز نگران باشه نیومده سرم بالیی ببینی بیای

 نداره افت بم لیزه بودم شنیده اخه: گفتم و رفتم سمتش به

 خودتی بادمجون:گفت زدو بازوم به مشت با

 قزی؟ خاله نشد که چیزیت حاال:گفتم خنیدمو

 خوبم نه-لیزه

 بگذرم تقصیراتت سر از تونم می ببینم تا بشور ظرفارو امشب شکستی که ظرفی اون عوض پس-

 یانه؟

 ظرف ترتیب منم رفت ظرفشویی سمت به و کرد غرغری لب زیر و رفت بهم ای غره چشم

 طول زیاد ، بستم چشمامو گذاشتمو پیشونیم رو ساعدمو کشیدمو دراز کاناپه رو و دادم رو شکسته

 اراس؟ خوابیدی: گفت دادو جاد خودشو کاناپه لبه رو کنارم اومدو که نکشید

 نه-

 بخوابی؟ خوای می-

 فردا برای بزار برو لیزه خداست روز هم فردا: گفتم برداشتمو دستمو گرفتم خندم لحنش از

 نگفتم چیزی هنوز منکه:گفت موندو صورتم مات

 کن خاموش چراغم ری می داری نداری کاری پس-

 کیه؟ مهناز:گفت مقدمه بی و سریع خیلی

 گه؟م چطور:گفتم دادمو باال ابروهامو شد بیدار درونم شیطون بود سوالش پشت که حساسیتی از

 جوری همین-

 لیزه؟ کردی نگاه ساعتو.. مطلب اصل سر برو پرسین نمی جوری همین رو هیچی خانوما شما-

 دختردائیته؟ واقعا-

 داری شک فقط کیه دونی می پس-
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 نیستی ارتباط در واقوامت خونوادت با اصال گفتی که تو اخه-

 شه نمی مربوط من به کردن دعوتش یدا و کامی-

 ری؟ می جمعه-

 نم با تو.....  گردم برمی زود رم می دیر البته بگیرم ندید رو رضا عمو حرف تونم نمی مجبورم-

 میای؟

  بهتره بمونم خونه نه-

 میلته هرجور-

 ازم باز روی اب معمول طبق ، بگم عمو به تحقیقاتمو نتیجه تا کارخونه رفتم سر یه که بود شنبه پنج

 کردی برادری کردی تموم حقم در رو پسری: گفت و کرد گوش حرفام به دقت با کردو استقبال

 دخترم برای

 دارین حق خیلی من گردن به شما عمو چیه حرفا این-

 رفیق گفت می یدا دیدنش؟ به رفتی اصال زدی؟ حرف باهاش: گفت زدو رضایت سر از لبخندی

 شدی راه نیمه

 نبود زدن حرف و رفتن به قرار: گفتم دادمو اقبالم و بخت و یدا به فحش کلی دلم تو

 اراس-

 بشیم اذیت این از بیشتر خواد نمی دلم بهتره جوری این راضیه اون-

 دعوتن؟ مادرتم پدر فردا که میدونی: گفت کردو روشن سیگاری

 دیب نشون فردا خوام می: گفت که دادم تکون تایی نشونه به سری و نشست دلم به بزرگی غم

 شده تموم غلط یا درست....  گذشته بوده چی هر

 .. یعنی....  بشه اگه...  عمو نگذشته چیزی-

  واجبه احترامشون پس منن مهمون.....  دعوتن اوناهم میای فردا تو-
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 سکوت کنمو نگاه چشماشون تو تونم نمی عمو: گفتم زدمو خودم دور چرخی و شدم بلند ازجام

 تونم نمی دیگه...  کنم

  ونیت می تاکی بشی روبرو باهاشون باید روز یه باالخره تونی می: گفت زدو سیگارش به پکی

 ؟ بگیری ندید هاتو ریشه

 عمو فردا تا:  گفتم رفتمو در سمت به دادمو تکون سری کالفه

 سالمت به-

 اروم دستی ، بود کرده عصبیم هم لعنتی کروات این بودمو کالفه کردم برانداز اینه تو خودمو بارها

 ببندم برات من بزار: کرد زمزمه ارومی به صدایی نشستو دستم رو

 شد قفل بود کرواتم گره بستن مشغول ودقت ظرافت با که لیزه رو نگاهم شدو شل دستام

 اتنه دلتنگ هم اونا مطمئنا پدرمادرتن اونا نباش نگران ره می پیش خوب چیز همه امروز -لیزه

 نبود دلتنگت کردو زندگی کنارتو شه می مگه پسرشونن

 صورتمو پوست هاش نفس وحرم بود کشیده اتش به بدنمو تنش گرمای دوخت بهم نگاهشو

  خواد می لیاقت تو داشتن: گفت زدو لبخندی کرد می نوازش

 برای لیو:کردم زمزمه نشوندمو پیشونیش رو کوتاه ای بوسه و شدم کشیده سمتش به ناخواسته

 هستی که مرسی......  لیزه ای فرشته تو نیازه لیاقت از بیشتر چیزی به تو داشتن

 لهفاص ازش  بود کرده ترش خواستنی سرخورد چشمش گوشه از اروم که اشکی کنار در لبخندش

 ریخواستگا مراسم امروز نکنه: گفت که زدم خودم به عطر کمی پوشیدمو اسپرتمو کت گرفتمو

 توئه

 شده؟ چیزی: گفتم که کرد دست دست کمی که خندیدم

 مونم می منتظرت شام برای......  نه نه-

 وضع حرفتو نفهمیدم نکن فکر ضمن در بخور غذاتو تو برم در عمو زن ازدست بتونم نکنم فکر-

 کردیا
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 روز اون از گذشت می چهارسال بودم دیده خونوادمو که باری اخرین ،از سالن تو رفت خندیدو

 داغ زد خط نامش شجره از همیشه برای واسممو برگردوند رو ازم رحمی بی با بابا که روزی نحس

 که مادری و میاره درد به رو دلم هنوز زد که ناحقی سیلی سوزش و است تازه هنوز زد که تهمتی

 ..... نزد دم و دید بست چشم دیدو

 اشتمد کم کم:گفت استقبالمو حیاط اومد عمو تو رفتم زدمو ،زنگ رسیدم که بود هفت حدود ساعت

 شدم می ناامید

 اومدن؟ کیا-

 هستن همه-

  برگردم بدید اجازه اومدم شما کالم حرمت به هم جا تااین-

 ردو رفیح نیست قرار امروز هرچند بشنوی حرفاشونو بزنی حرفاتو باید بشی روبرو باهاشون باید-

  شه بدل

  کن اعتماد من به: گفت که دوختم عمو به ملتمسمو نگاه

 میام منم تو برید شما: گفتم دادمو تکون سری

  نذاشته سرمون تو مو که یدا برسه پسرم منتظرن همه بیا زود باشه-

 مامت رفت نمی پیش ،پاهام افتاد دلم تو شدیدی شوره دل رفت عمو همینکه رفت که زدم لبخندی

 تو فتمر شمرده و اروم زدمو چهرم به تفاوتی بی نقاب دادمو بیرون سنگینمو نفس بود کرده یخ تنم

 سردو چشم جفت دو رو نگاهم و کردم سالم رسایی صدای با برگشت سمتم به ها نگاه همه که

 فتگ می عمو کشید پر براشون دلم ان ،یه نبود لرزیدن روز امروز ولی لرزید تنم و شد قفل یخی

 زا فیلمی مثل ها صحنه همه که  برداشتم که اولو نبودن؟؟قدم بودن مادرم پدر بودن هام ریشه

 ازم رو نگاهشون شدو چهرشون مهمون غلیظی ،اخم همیشه از تر واضح بار این گذشت نظرم

 داشتم رو چی نبودن؟انتظار طور همین بچگی از مگه گرفت دلم دفعه یه چرا دونم ،نمی گرفتن

 ،با نبود پسر براشون دیگه که پسری روی به کنن باز روم به اغوششون سال چهار از بعد اینکه

 خودم دنبال پاهامو ، بود شده محروم چیز همه از قبل مدتها و بود کرده بازی خانواده ابروی

 کردم کج بقیه سمت به راهمو بود کرده خم هامو شونه که سنگینی این بود سخت چقدر و کشیدم
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 جون به شد زهری پدرم پوزخند که کرد باز برام جایی خودش کنار کردو معرفی همه به منو عمو و

 ..... خستم

 هستن؟ اقازاده: گفت کردو عمو به رو متانت با بود جاافتاده مرد که پرهام پدر

 شمام کنیز:گفتم بده جوابی اومد عمو تا

 عاری بی طبل ، نشنیدم رو اشنایی های خنده صدای ولی کردم تیز گوشامو خنده زیر زدن همه

  کردم جاخوش عمو وکنار هامو ریشه گرفتم فاکتور نبود؟ بود وقتها همین برای

 نهمی تا باشین عزیز جون یدا برای خیلی باید: گفت و دوخت بهم نگاهشو محبت با پرهام مادر

 بودن منتظرتون حیاط تو االن

 ودمنب بچشون مگه بودم دنبالش بچگی از که محبتی بود من های حسرت جنس از نگاهش محبت

 ؟؟؟

 خانم ممنون:گفتم کردمو خم سری متواضعانه

 دموکر بود یار کردن رصد درحال حسابی و بود نشسته کامی کنارمنو درست که پرهام به نگاهی

 شمایین افتادم دردسر تو بخاطرش اونیکه پس: گفتم

  زد چشمکی و شد سرخ کمی یدا که انداخت پایین سرشو خندیدو

 ینچ هم داشتن برای باید واقعا: بود داده قرار مخاطب پرهامو پدر که پیچید سالن تو پدرم صدای

 .....منکه پسر رادمنش جناب گفت تبریک بهتون باکماالتی پسر

 محجوبانه رادمنش جناب که ریخت فرو درونم ،چیزی سوزوند استخونمو مغز تا کالمش نیش

 نیاوردن؟ تشریف پسرتون:گفت کردو تشکر

 به این پسرش تحقیر از شد می عایدش چی نکردم بلند سر ولی کردم حس نگاهشو سنگینی

 مرد پیش چهارسال پسرم: گفت کردو صاف صداشو پدر؟ ظاهر

 ونوادشخ ابروی با که موقع همون:گفت که کشید تیر سینم  کرد پر سالنو همه سنگینی سکوت

  نگیره دامنمو بودنش ننگ تا کردم تنم سیاهشو ، مرد کرد بازی
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 به یدا چشمای شدو رنگ به رنگ عمو زن ، نفهمیدن چیزی بود معلوم پرهام خانواده چهره از

 باز دهن زخمم......  هام ریشه بودن دور ازم وچقدر ها غریبه این بودن نزدیک چقدر نشست اشک

 بغض پشت نفسم و بود شده وار دیوانه قلبم تپش سوزوند وجودمو همه دلم واتش بود کرده

 جلسوم کردو مصلحتیای خنده کامی بود کرده گیر بود بسته نفسمو راه سال چهار که سنگینی

 چیزی پسر نترس کن پذیرایی خودت از داداش نکن غریبی جان پرهام: گفت و گرفت دستش

 کنه گیرت نمک که نیست توش

 ایستاده لحظه توهمون زمان من برای ولی شد گرم حرف بازار دوباره و گرفت حرفشو دنبال عمو

 درمپ حرفای دوباره وباره ود گشت برمی عقب به رحمانه بی بود نرفته جلو هم ثانیه یک حتی بود

 که شبرا بودم ننگ......بود پوشیده سیاهمو براش بودم مرده..... کوبید می سرم تو پتکی مثل رو

 نگاه اومدم خودم به که نشست سردم دستای رو دستی..... زد می ریشم به تیشه جوری این

 شام االن برگرد بخور هوایی یه برو پریده رنگت: کرد زمزمه اروم نشست نگاهم تو عمو نگران

  شه می حاضر

 درپ بود نگرانم پدرانه جمع تواین کسی خوب چه و نبود ما به حواسش کسی کردم نگاهش فقط

 نبود؟؟ بود

 مونم می: گفتم اومد درمی چاه ته از که صدایی با

 بده حق بهشون اراس عصبانین-عمو

 لجن به تهمت یه با طور اون که پسری خب اره داشت حق ، بود غیرارادی زدم که پوزخندی

 هی با.......  براش بود بودنم از بهتر من مرگ داشت حق...... داشتنش بود ننگ بود شده کشیده

 رفتن عزم پرهام خانواده که شام از بعد تا.....بود خریده که بخره آبرو تونست می  سیاه لباس

 ردوک رضا عمو به رو پدر مهمونا بدرقه از بعد نموندم نصیب بی رحمانشون بی های کنایه از کردن

 جز رپس این گفتم.....  بشم روبرو باهاش خوام نمی بودم گفته ، رضا اقا نبود این قرارمون: گفت

 ابروی وقتی پیش چهارسال همون زدم حجلشو خودم گفتم نبوده چیزی ما برای سرافکندگی

 مرد کشید گند به مارو خودشو

: فتمگ برگشتمو سمتشون به اروم ، زد می نبض سرم و بود شده چندان دو سینم درد رفت نفسم

  بودم شده یتیم اتفاق اون از تر قبل خیلی من ولی
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 نای شدی که برات نکردم مادری بفهمن همه بگو.... بگه بزار نه:گفت مامان که زد تشر بهم عمو

 سر باالی تف شدی خونواده ننگ شدی

 بیاید کوتاه شما جوونن کنید بزرگی شما:گفت و رفت مامان سمت به عمو زن

 همون ردک ثابت پیش سال چند همون اینو نیست من پسر این: گفت سرشو رو گرفت صداشو بابا

 پسرمه قبا یال این بگم شه می شرمم من.......زد حراج چوب ابرومون به که موقع

 به دمیق رفتم در کوره از دفعه یه.....  کوبید سینم به خودشو بیشتری شدت با وقلبم ریخت دلم

 یکسای از محبت گدایی بس....  نزدن دم و توهین همه این شنیدن بود بس....  برداشتم سمتش

 کشیدن می یدک مادرو پدر اسم فقط که

 که تمهس کسی پسر نفهمه کسی دم می ترجیه نباشه بردار کاله دزد یه پدرم دم می ترجیه منم-

 ینا بشه که گذاشته پولش رو پول خودش از تر ضعیف ناله و اه با که شیشه تو کرده مردمو خون

  بزرگیه شفیعی..... 

 حاکم سنگینی سکوت و پیچید سالن تو پدرم محکم سیلی صدای ، سوخت صورتم طرفم دفعه یه

 هک دیگه ناحق سیلی یه.... دیگه بود همین شدن خرد.....  شد خفه نطفه تو یدا خفه وجیغ شد

 ندپوزخ و برگردوندم سمتش به سرمو.....  گونم روی نه کردم می حس قلبم تو  بیشتر  و دردش

 ...افرین.... بودم کرده فراموش پدرانتو محبتای بود وقت خیلی: گفتم زدمو تلخی

 مهم راشب پسرش نبود و بود که کسی..... ای نمونه پدر یه تو افرین: گفتم و کوبیدم بهم دستامو

 بری جلو خوای می کجا تا..... کرده تنش سیاهشو و زده حجلشو و کشه می نفس داره نیست

 بزرگ شفیعی جناب

 ماش: گفتم شدمو خیره اش نشسته خون به چشمای تو بود شده خیره بهم زخمی ببر یه مثل

 بنصی بی خدا شکر....  کردنه نوازش جور این تو کردن محبت کنی می فکر هنوزم نشدین عوض

  پدر جناب پدرانت های نوازش از نبودم

 ناهگ بی بچه یه با کردین؟ کار چی من برای شما: گفتم کردمو مامان برافروخته چهره به نگاهی

 ینبدتر به اشتباهم کوچکترین به....  دهنم تو زدین دراومد صدام هروقت کردین؟ رفتار جوری چی

 موقع اون ؟ کردی می خالی مردونت دستای و بند کمر با رو چی های عقده.... دادین جواب شکل

 اراسم همون من نشده عوض چیزی هم حاال.....  بودم نمرده هنوز بودم پسرت نبودم ننگت که
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 مپرت خونه از چی؟ ؟التماسامو میاد یادتون منو......   همیشه مثل شی اروم تا بزن ادما همون شما

  کردی مرگمو ارزوی و بیرون کردی

 اراس بسه-عمو

 زدن دونفر این که زخمایی از پر دلم عمو؟ چرا-

 جیگرمون به خون کم کشیدیم؟ تو دست از کم کنی می فکر چی؟ تو: گفت اومدو جلو مامان

 کردی؟

 می منو کردم؟اصال گدایی محبت ای ذره ازتون شب و روز هر اینکه جز به کردم؟ کار چی من-

 دونی می گذشت؟ چی من به مدت این تو نه؟میدونی رو چی ندارم دوست چی  دونی می شناسی؟

 کردم؟می گریه و خونه در پشت اومدم که شبایی چه دونی می برگشت؟ و رفت کجاها تا پسرت

 ینمهس تو که دردی از چیه؟ من درد دونی می ببینمتون؟ نظر یه تا کشیدم می کشیک ها مدت دونی

 اوردین؟می من سر بالیی چه من کردن خرد بار هر با دونی چطور؟می شدنم بستری از داری؟ خبر

  ؟ وکتکه سیلی درد از تر کاری زبونات زخم دونی

 سرپ بگو بگیر باال سرتو....  جدید درد یه تازه زخم یه زدی زخم بارم این: گفتم کردمو پدرم به رو

..... ردمک چالش نکرده اشتباه به ، کردم خفه نطفه تو اعتراضشو کوچکترین افتاب پنجه تربیت

 وت موهام چرا که پرسیدین اصال  دیره خیلی که فهمین می روز یه.....  نفهمیدین منو وقت هیچ

 رهذ ذره.... کشتی اونو تو و مرد پسرت گی می راست ؟ بینیشون می اصال شدن سفید جوونی

 نش می کوری پیری موقع گن می اخه بخواب بگیر راحت کنو بغل پوالتو برو حاال کردی نابودش

  دست عصای

 بقیه به نگاهی زدمو پس بغضمو بستم پدرم کبود صورت پ خورده گره های مشت رو چشممو

 و کالفه عمو بود انداخته پایین سرشو ریختن،کامی می اشک صدا وبی اروم ویدا عمو زن کردم

 رسید می نظر به ناراضی

    خواهری بخند....  کردنه گریه وقت چه االن کنیما عروس دخترمونو قراره مثال بابا ای-

 نمیکنم فراموش وقت هیچ رو امروز بود ای موندنی یاد به روز: گفتم رفتمو در سمت به

 پاهام ولی کردم پارک خونم در دم ماشینو.....  افتادم راه شدمو ماشین سوار بیرون زدم خونه از

 نبض تر ممحک با سرم و بود سنگین هنوز سینم بود رفته تحلیل به نیروم تمام انگار رفت نمی جلو
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 تو نفرت و بابا حرفای یاداوری ،با کردم زدن قدم به شروع تاریکی دل تو شدمو پیاده زد می

 مویتی بچه یه دل خواستی می رسمش؟ اینه خدایا...... کرد سرباز سالم چند بغض مادرم چشمای

 .....بودم یتیم اومدم دنیا به وقتی از یتیمم دارمو خونواده من اره بشکنی؟

 شکست که قلبی شد له که غروری شد صدپاره که دلی برای کردم سوگواری ، شد خم زانوهام

 با وت..... مهناز.... بست نقش ذهنم تو همیشه از تر رنگ پر تصویری.......  و موند زیرپا که حرمتی

 کردی؟؟؟؟؟ کار چی من

 نشستین؟ جا این چرا جون عمو:  لغزید موهام میون کوچیک دستی

    گریه دارین چرا: گفت و برچید لب دید منو تا ، روزم چند دختر همون بود السا کردم بلند سرمو

 کنین؟ می

 و شیدک صورتم به دستی گذشت که کمی بودم داده دست از اشکامو کنترل  کردم بغلش ناخوداگاه

 اگه ولی کنن نمی گریه وقت هیچ مردا گه می مامانم: گفت و کرد پاک کوچیکش دستای با اشکاو

  شکسته قلبشون یعنی کنن گریه

 خونه برو وقته دیر... گه می راست مامنت-

 چی؟ شما-

 میام منم برو تو-

  نکنیا گریه: گفت و برگشت دوباره رفتو قدم چند

 راحت خیالت: گفتم و بوسیدمش

 قول؟-

 مردونه قول-

 در دایص که گرفتم دوش حمومو رفتم سریع نبود خونه لیزه انگار خونه برگشتم السا رفتن بعد

 برگشته لیزه داد می نشون

 بودی؟ کجا-
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 خوبی گاری یاد دوری سال پهار از بعد بود یادگاری....  شد قفل پدرم دستای جای روی لیزه نگاه

 هک گفت السا  لطیفی خانم خونه بودم رفته: گفت دوختو چشمام به نگاهشو مردد نبود؟؟ بود

 کردی؟ می گریه چه کو تو داشتی گفت می.... اومدی

  دیگه است بچه: گفتم خندیدمو

 سرخه؟ چشمات چرا پس-

 بودم حموم-

 فرشته این ممنون چقدر ومن بحث این ادامه از کرد نظر صرفه ولی نشده قانع که بود معلوم

 بودم خونم کوچولوی

 نخوردی؟ که شام -لیزه

 بود گذاشته فسنجون عمو زن خالی جات-

 سیر لمث دلم رفتی وقتی از خدا به دیدی؟ مادرتو پدر شد؟ چی:اومد دنبالم که رفتم کاناپه طرف به

 جوشه می سرکه و

 جنگ؟ بودم رفته مگه خوب دختر چرا-

 بودی؟ نرفته-

   نه:گفتم کشیدمو دراز

 مرد ، شکست پدری چشمان مقابل در پسری که روزی از ماه دو گذشت کذایی شب اون از ماه دو

 رد رو تنفر و کینه واتش گذاشت دلم به داغی دوباره که مادری.... نیاورد ابرو به خمی دیدو پدر و

 و مزد باز سر قدیمی کینه این ی بهانه  دیدن از ای بهونه هر به که ماهه یه کرد، ورتر شعله درونم

 گاه گاه هم پرهام حاال که خونوادگی های گردش و ها همی دور برای کامی های دعوت

 رمبزا قدم باشه داشت حضور هم مهناز که جمعی تو تا کنه راضیم کردنتونست می همراهیشون

 دعوت این بار زیر از گاه گه هم اون حاال و شد می دیده همیشه از تر ملموس مهناز چشمان ،غم

 وصلت این از ها خانواده و بود شده تر جدی پرهام و یدا رابطه ، کرد می خالی شونه دوستانه ها

 دختری بودم دختر این محبت پر دنیای در غرق من روزها این....... ولیزه رسیدن می نظر به راضی

 ینا بود ریخته من یخی و سرد زندگی پای به داشت دل در محبت از انچه هر ریا بی و بهانه بی که
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 جونم به روزا این که ای کالفگی این از کمی کردن کار با تا زدم می سر شرکت به بیشتر روزا

 که سته کسی ، کرد خاکستر و سوزوند زندگیمو که بود کسی که کنم فراموش کنم کم بود افتاده

 سپ و سردی با که مهری و شد نمی محو لبش روی از که لبخندی بود انتظارم در خالص عشقی با

 های فعالیت تو و کرد می شرکت انجمن در مشتاقانه روزها لیزه ، شد نمی کم من های زدن

 در رو روزش و رفت می بهزیستی به بار یک ای هفته و داشت حضور داوطلبانه خیرخواهانشون

 کشیده نفس سقف همون زیر و ها اتاق همون یه تو ها اون مثل روز یه خودشم که هایی بچه کنار

 چقدر بود شده سخت ندیدنش چقدر روزها این گذروند می بود کشیده قد بود کرده رشد بود

 هایی زمزمه و من چشم از دور به که هایی اشک رسید می فرسا طاقت شبانش نجواهای شنیدن

 تشنه....  نداخت می تالطم به رو دلم و شکست می رو تنهاییم های شب سکوت خلوتش در که

 موتشن روح حاال که عشقش گرمای و ها محبت ، اش وقفه بی توجه ، نگرانش نگاه ی تشنه بودم

 اسلب.......  بود کرده تغییر جنسش عجیب روزها این که دخترانش شرم تشنه..... بود گرفته هدف

 ریدخت با دختر این داشت فرق چقدر بود شده محجوبانه و شرمگین هاش نگاه و تر پوشیده هاش

 یب هاش لباس انتخاب نداشت ابایی تنها پسر یه اتاق تو گذاشتن قدم از شمال ویالی تو که

 دگیمزن بخش روشنی داشتنی دوست فرشته این وحاال شکست می مرزهارو جسورانه و بود قیدانه

 لرزوند می رو پشتم نبودش تصور حتی حاال و بود شده

 گوشیم دنبال به کورمال کورمال و کردم غرغری لب زیر پریدم خواب از تلفن زنگ صدای با

 دادم جواب کنم باز چشمامو اینکه بدون گشتمو

 بله-

 اراس سالم– مهناز

 بگو:  شد تلخ و سرد لحنم و رفت توهم ناخوداگاه اخمام

 خان؟ تنبل بودی خواب:گفت و خندید

 کردی؟ ساعتت به نگاه یه-

 خواب خوش اقای است یازده ساعت-

 زنگ: گفتم شدمو خیز نیم گذروندم نظر از رو خونه جای جای چشم با دوختمو ساعت به نگاهمو

 کنی؟ زد گوش رو ساعت فقط که نزدی
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 جا؟ این بیای ناهار شه می یعنی.....  که بگم خواستم می نه: گفت کردو من من کمی

 نه-

 سکوت گشت بود شده تر نزدیک بهم کسی هر از که روزهام این اشنای دنبال به چشمام دوباره

 بود؟؟ شنبه چند امروز مگه نیست خونه که داد می نشون خونه

 ندیدیم رو همدیگه وقته چند دونی می  اراس کنم می خواهش-مهناز

 وندم می جا اون عصری تا احتماال و رفت می بهزیستی به امروز بود شنبه سه....  نشستم جام تو

 گذره نمی بد که تو به....  نیست مهم-

 زنی؟ می طعنه-

 بزنم حرفامو کنایه با بخوام که نیست مهم برام قدر اون نه-

 تنهام خیلی..... اراس تنهام من: گفت و گرفت خودش به دلخوری لحن صداش

.....  مندار رو کسی تو جز جا این من: کرد زمزمه که دادم بیرون کالفگی با نفسمو بستمو چشمامو

 کنم می خواهش

 میام باشه-

 پر پ ردوک تغییر لحنش ببینم تلفن پشت از حتی رو دوید چشماش تو که امیدی برق تونستم می

 منتظرتم: شد خنده از

 یه.... االن همین از بودم پشیمون.....  شم پشیمون ترسید می انگار کرد خداحافظی عجوالنه

 و ردمک جمع میل بی بود چیده برام که ای صبحونه میز کردمو عوض لباسامو گرفتمو سریع دوش

 شوگرم سالم جواب سر با که کرد باز روم به رو در داشت لب به که لبخندی با ، بیرون زدم خونه از

 رو ات که ابی پیراهن یه...... تو رفتم بود شده اراسته من سلیقه طبق که ظاهری به توجه بی دادمو

 سمتق با لباس باز یقه بود پوشیده کشید می رخ به رو تراشش خوش پاهای و رسید می زانوهاش

 ابب که ای سفره به نگاهی.....  داشت ارایشش با خاصی وهماهنگی بود شده کار پیراهن انتهایی

  شد تر عمیق پوزخندم کردمو بود شده چیده من میل

 اومدی خوش: گفت کردو قالب هم در رو هاش انگشت مهناز
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 دوختم چشم داد می نشون رو مستندی که تلویزیون به دادمو لم مبل روی دادمو تکون سری

 سر برای بخور: گفت و کرد تعارف و برگشت کنارش در قرص یه و میوه اب لیوان یه با و رفت

 اراس بکنی اساسی فکر یه باید شده سرخ چشمات خوبه دردت

  شده خوابم مزاحم یکی ندارم درد سر: گفتم دوختمو عسلیش چشمان نگاهمو

 کدوم کردی لج چرا خودت با نمیاد خوشت من از: گفت و گرفت خودش به دلخوری رنگ لبخندش

 شده حل خودازاریت با مشکلت

 جدیده؟ بازی شدی خیرخواه: گفتم زدمو کنارش

 شدنش سرریز برای مجالی غرور بازهم ولی شد اشک از لبریز هاش چشم گذاشت میز رو لیوانو 

 دوست بادمجون خورشت هنوزم: گفت کردو صاف صداشو مصلحتی ای سرفه همراه به داد نمی

 داری؟

 یب دردم سر و بودم کالفه ، کردم ساعت به نگاهی ، بکشه رو غذا تا اشپزخونه رفت گفتو اینو

 اوردن با ، نشستم سفره کنار و شدم بلند لجوجانه و کردم قرص لیوانو به نگاهی بود کرده قرارترم

 با... کرد تعارف و نشست من روبروی و شد کامل کوچکش سفره خورشت ظرف و برنج دیس

 رفتم موداد فرو ای لقمه سه دو سختی به کردم می حس رو نگاهش سنگینی بود پایین سرم اینکه

 حرف بی ، کرده بازی غذاش با فقط اونم که بفهمم تونستم می غذاش ظرف به نگاهی با کنار

 ردموک لیمو و چای به نگاهی ، نشست کنارم و اورد برام لیمو با همراه چایی یه و کرد جمع رو سفره

 یادته هنوز که عجیبه: گفتم

 ..... رفته یادت تو ولی-

 ای یگهد خونه تو: گفت که کردم مزه مزه کمی و چکوندم چاییم تو رو لیمو گرفتمو ندید شو کنایه

 داری؟ جا این از غیر

 مگه؟ چطور:  رفت هم تو اخمام

 نیومدی خونه مدت این تو اخه: گفت و انداخت پایین سرشو

 تریم راحت هردومون جوری این-

 ترسناکه خیلی جا این شبا ، متنفرم تنهایی از من ولی-
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 ؟گذشت خوش جان دایی پیش خبر؟ چه ور اون از: گفتم و شدم بلند جام از که بگیره دستمو اومد

 زنی؟ می طعنه داری-

 و خوردم چاییم از کمی و دادم راه مشامم به رو تازه لیموی عطر انداختمو باال ای شونه خیال بی

  کنی؟ می فکر جوری این چرا نه: گفتم

 نشنیدم ای دیگه حرف کنایه و نیش جز ازتو تابحال چون-

 زد زنگ یدا صبح: گفت که شدم خیره بیرون به و رفتم پنجره سمت به جواب بی

 دوخت چشم خوردش گره های انگشت به کردو سرخم نگاهم زیر که برگشتم سمتش به

 خب-

 نامزدیشه شنبه پنج گفت: گفت کردو دست دست کمی

 خب-

 کرد دعوت جشنش به منو خب-

 هتااینک چرخوند بار هزار حرفو بود گرفته خودش به ترس و نگرانی رنگ کردم نگاه چشماش تو

 برم؟: کرد زمزمه باالخره

 نرم؟: گفت ناامیدانه که کردم نگاهش فقط

 رت محکم هاش دست گره قدم هر با خورد مختصری تکون جاش تو که برداشتم سمتش به قدمی

 شمایچ تو رفت فرو مبل تو که شدم خم سمتش به کمی گذاشتمو مبل لبه به دستمو یه شد می

 .....باش حرکاتت مواظب ولی..... بیا: گفتم شدمو خیره نگرانش

 فهمی می منظورمو: گفت دوختمو چشم عسلی گوی دو به دوباره کاویدمو صورتشو هام چشم با

 که؟

  هست.....  سم....  حوا: گفت بریده بریده و داد تکون سری

 شدو لندب عجوالنه که برداشتم کتمو نموند دور چشمم از که کشید راحتی نفس گرفتم فاصله ازش

 ری؟ می داری: گفت
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 دنبالم؟ بیای تونی می یعنی: گفت که باال دادم ابرومو تای یه برگشتمو سمتش به

 بیا خودت شلوغه سرم کنم کمک اینا عمو به خوام می نه: گفتم پوشیدمو کتمو

 خرمب لباس یه جشن برای تا بازار بریم بیا فردا الاقل: نکرد اعتراض ولی ورچید لب و شد دلخور

 باشه نیازی من حضور به کنم نمی فکر-

 اراس-

 دنبالت میام شو حاضر صبح: بود کرده ترم کالفه خونه سنگین هوای و بودم کالفه

 می تدرس شام بیا عصری:  کنه پنهونش نتونست که لبخندی و درخشید چشماش تو امیدی نور

  بمون کنم

 دم نمی قول شامو ولی میام عصر باشه-

 دستای با خورد گره هم تو نگاهمون ای لحظه اومد سمتم به که برداشتم میز رو از سوئیچمو

 بود سرخ سرخ چشمانش کرد نگاهم دوباره وقتی بوسید اروم گرفتو دستمو لرزونش

 سرد متن تمام بستم یخ ، سوخت می دستم پوست رو بوسش جای بودن کرده وصل بهم برق انگار

 لرزوند اونم تن وسرماش شد

 کنم؟ تحمل رو رحمی بی همه این باید کی تا من -مهناز

 شم خالص  کهنه های زخم این درد از من که وقتی تا-

 ...اونا....  مادرت پدر جریان تو من....  من ولی: گفت که کشیدمو بیرون دستاش بین از دستمو 

 دیگه های خیلی مثل درست مردن من برای اونا بزن هارو زنده حرف-

 ... جریان اون تو...  کن باور.... بشه جوری اون خواستم نمی اصال من:  پرید رنگش کالمم نیش از

 خداحافظ..... کافیه-

 چرا که کردم لعنت خودمو بارها و بود ریخته بهم اعصابم حسابی بیرون زدم خونه از سریع

 خونه رسیدم وقتی خواست می مسکن قرص یه با و سرد اب دوش یه ،دلم کردم قبول دعوتشو
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 روما بود گرفته امانت به که بود کتابی خواندن محو کردم نگاهش در گوشه از بود اتاقش تو لیزه

 بانو سالم: گفتم        تو رفتم

 دیوونه.... ترسیدم: گفت پریدو جاش از دفعه یه

 خونه ترسوی بانوی اول دست برات دارم خبر-

 زا افتاب یا خورده جایی به سرت خوشحالی؟ انقدر شده چی: گفت و دوخت بهم مشکوکشو نگاه

 کرده طلوع مغرب

 باشه وسط داشتنی دوست و ظزیف موجود یه پای شایدم: گفتم زدمو چشمکی بدجنسی با

 بیخود: گفت کردو پرت سمتم به خودکارشو

 برگردوند رو ازم کردو نازک برام چشمی پشت که شد بلند خندم صدای

 نامزدی جشن فردا پس درست: گفتم کردمو نزدیک گوشش به سرمو صندلیشو پشت رفتم

 خانما خانم امروز داریم کار کلی تو منو و یداست

 کار؟ چی: گفت ظاهری دلخوریه با و کرد جمع زور به لبخندشو

 خرید بریم باید خب-

 داری نخورده دست و نو لباس کمدم نصف اندازه تازه داری لباس کمد دوتا که تو-

 میاد حساب به خواهرمم جورایی یه تازه ها دخترعمومه نامزدی ناسالمتی بابا ای-

 بیام؟ چی برای من-

 ببرم خودم با دارم دوست رو کی هر گفت عمو-

 بیای باهام بخواد دلت شاید گفتم: گفتم کردمو راست کمر

 واقعا؟؟: گفت سمتمو برگشت خندیدو

 حسنم؟ کاره چی بگم جا اون بیام من اخه: گفت فکرو تو رفت یهمو بعد

 ات خوندیم می بهش و کنیم می مسخرش قدر اون پرسید کی هر بامن اونش نباشه کاریت تو-

  نزنه سرش به فضولی هوس دیگه
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 بگیم راستشو اصال خوای می: گفتم که خندید

 رو وزیر زندگیشو و دیدی باحالو و تیپ خوش پسر یه تو گیم می: گفتم که کرد نگاهم سوالی

 برمب خودم با کنمو قبول رو تو مثل زشتی دختر شدم مجبور باشم من که بیچاره پسر اون کردی

 انماخ خانم اینه غیر مگه: گفتم گرفتمو بازوهاشو که کرد صدام حرص با و برداشت خیز سمتم به

 خاله کردی تو کارو این و شده روشن و ،گرم تاریکم و سرد خونه.....  شده رو و زیر زندگیم

 کوچولو ریختی بهم قوانینمو همه..... قزی

 تدس داده عقلشو کی داره خنده واهلل: کردموگفتم رها بازوشو  که خندید و گرفت رنگ هاش گونه

 دادم من که زشت اردک جوجه یه

 نخوردی که ناهار: گفت زدو سینم به اروم مشت با

 بانو ظریفه موجود همون تقصیر.....  خوردم چیزی یه کردم ضعف بیرون-

 اراس-

 اراس جون-

 ....شامو عوضش نداره اشکال: گفت پته تته با و کرد نگاهم تعجب با

  خوریم می بیرون اونم-

 .....گرفت ازم نگاه محجوبانه زدو لبخندی

 ینبات شب  پیراهن یه لیزه اینکه تا کردیم رو و زیر رو ها مغازه همه پاساژ، رفتیم باهم عصری

 هندی رستوران یه تو شامو  کرد انتخاب من برای مدادی نوک شلوار کت یه خودش برای رنگ

 بیا: تمگف زدمو در به ای تقه ، بست درو و اتاقش تو رفت عجله با لیزه که خونه برگشتیم و خوردیم

 لباستو ببینم منم بیرون

 کنی صبر باید جشن روز تا نه-

 شدی شکلی چه ببینم خوام می نکن اذیت لیزه-

 ببین رو گفتی می ازش که ظریفی موجود همون برو-

 گهدی بیا بگذرم زشتم اردک جوجه از تونم می من مگه اخه: گفتم خندیدمو دخترانش حسودی به
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 ترف زدو بهم ای تنه کردو نازک چشمی پشت بود تنش شلوار بلوز یه بیرون اومد اتاق از وقتی 

 خانم لیزه مونه می یادم: گفتم که اشپزخونه

  درآد آکی از تا کشی می کار معیوبت مخ اون از یکم بهونه این به خوبه-

 پیشم برگشت چایی دوتا با که نشستم مبل رو سالنو تو رفتم

 نیست؟ درستی کار حسادت نگفتن انجمنتون اون تو-

 کردن سفارش بعضیاخیلی روی کردن کم رو عوض در  ولی نگفتن نه-

 می مهران زن بگیر ازش وقت یه جسن روز برای: گفتم و دستش دادم دراوردمو کارت یه جیبم از

 خوبه کارش گفت

 کنم می کاریش یه خودم نیست ارایشگر به نیازی نه-

 بانو قشنگی جوریشم همین تو چون کنم نمی اصرار-

 صالا دیروز برخالف مهناز، دنبال رفتم و کردمو ساعتم نگاهیبه بودم شرکت تو عصری تا فرداش

 دید منو کالفگی ووقتی نگذشت هم فروشی لباس و مزون یه از مهناز نداشتم خرید حوصله

 خونه رسیدیم که بود شده تاریک هوا کرد وخریداشو داد رضایت باالخره

 باال؟ نمیای-مهناز

 میام کنم پارک ماشینو من برو تو: گفتم کردمو ساعت به نگاهی

 اومد اتاقش از که نکشید طول زیاد......  تو رفتم که بود باز در باال رفتم ناچار کردمو معطل ربعی یه

 چطوره؟:گفت زدو چرخی بیرون

 لغزید برهنش های سرشونه رو نگاهم بود نشسته تنش رو زیبایی به بود کرده انتخاب که پیراهنی

 چیه؟ نظرت: وگفت انداخت هاش شونه رو لباسشو حریر شال سریع که

 خوبه: گفتم دادمو تکون سری تفاوتی بی با

 اینا عمو خونه بیا بگیر آژانس فردا: گفتم که خوردیم سکوت در و شام

 شناسم نمی رو کسی جا اون که من.... جشن برم تو با داشتم دوست من ولی-
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 دنبالت بیام تونم نمی شلوغه ،سرم دارم کار من-

 .....من اخه-

 خورد حرفشو باقیه که کردم بهش نگاهی

 مونی؟ می شب-

 بزنم اینا عمو به سر یه باید نه-

 که گفت و کرد راحت کارها بابت از رو خیالم و زدم عمو به زنگ یه بیرون زدم خونه اون از وقتی

... .است تازه روز یه من برای فردا..... بدن سامون سرو کارها به تا گرفته فردا برای کارگر تا چند

  مندم عالقه بهش خواهرم مثل که دختری نامزدی جشن

 ای؟ اماده: گفتم کشیدمو موهام به دستی بستمو اینه جلوی کراواتمو گره

 دهکر انتخاب که لباسی.... شدم میخکوب سرجام گذاشت سالن به قدم همینکه شد باز اتاق در

 وهایم....  داشت کوتاهی دنباله که رنگ نباتی بلند پیراهن یه بود کرده ها فرشته مثل اونو بود

 ارایش و بود کرده تزئین کوچکی تاج با واونو بود ریخته هاش شونه رو ساده دارشو حالت بلندو

 بود کرده چندان دو جذابیتشو گیرو نفس زیباییشو که وماتی مالیم

 شدم؟ چطور-

 بانو کمه بازم شدی قشنگ بگم بار هزار اگه-

 جردم پسر گفتی باشه صاحابش مبارکه هست هرچی ولی نیست جورام این دیگه: گفت خندیدو

  نه؟ دارین زیاد

 رخمس و زدمو کنار گوشش کنار از موهاشو اروم تر نزدیک رفتم که خندید باشیطنت و زد چشمکی

 وای....  کوچولو جوجه خوری نمی جم کنارم از امشب: کردم زمزمه محکم لحنی با ولی اروم کردمو

 بانو بیفته دنبالت به چشمی حالت به وای.....  قزی خاله حالت به

 دیگه کنمب کوریم و پیری حال به فکری یه منم باالخره: گفت و شد باز لبخندی به گلگونش صورت

 شدی مند عالقه عزرائیل به خیلی انگار: گفتم و کردم نگاهش
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 تو شه قحنا..... نره پایین حلقش از ایشااهلل: گفتم گرفتمو فاصله ازش که داد سر شیرینی خنده

 گلوش

 صاحابش گلوی تو شه حناق گم می اردکمو جوجه: گفتم که کرد نگاهم تعجب با

 زورو جناب شدی عزرائیل عاشق توهم انگار: گفت زدو چشمکی شیطنت با

 مهه رسیدیم وقتی بیرون، زدیم خونه از هم همراه و پوشید رو شالش و مانتو رفتو اتاق به خنده با

 گیری؟ نمی دستمو: گفت و داد خدمه به مانتوشو و شال لیزه   بودن، اومده مهمونا

 دختر بروتو-

 اومده همه گذروندم نظر از رو سالن دور تا دور شد، همراهم کردو حلقه بازوم دور دستشو خندیدو

 ، وت رفتیم باهم کشیدمو راحتی نفس نبود هام ریشه از اثری ولی یدا  ناپدری مادرو حتی بودن

 بود من سلیقه و میل مطابق درست چیز همه..... موند ثابت مهناز روی چرخیدو سالن تو نگاهم

 خورد گره چشمام به که نگاهش بود انداخته هاش شونه رو که شالی حتی صورتش و مو ارایش

 متس به رفتم کردمو کج ،راهمو شد قفل بود شده حلقه بازوم دور که لیزه دستای رو و زد لبخندی

 بود دیده تدارک ودوماد عروس برای که جایگاهی

  باشه مبارکا...  خانم عروس به به-

 مرسی: گفت زدو لبخندی یدا

 بین دای کنجکاو نگاه کرد تشکر باز روی با که گفتم تبریک بهش دادمو دست گرمی به پرهام با

 سالم :گفت کردو خم سری ادب رسم به اومد جلو کامی بزنه حرفی اینکه از قبل گشت می لیزه منو

 اومدین خوش خیلی خانم

  گفت تبریک داشت لب به که لبخندی با یدا به رو و داد جواب متانت لیزه

 ....تو اراس: گفت  من روبه کردو زمزمه جواب در لب زیر چیزی تعجب با یدا

 یزهل دفعه یه که نشستیم جایگاه نزدیک ای صندلی رو لیزه همراه زدمو چشمکی خندیدمو فقط

 موهاش رنگ چقدر.....  مونه می عروسک عین....  نازه چقدر خانمه اون من خدای وای: گفت

  تکه چیزش همه اصال  قشنگه
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  کنه می جادو ادمو چشماش داره خاصی جذابیت یه چهرش: گفت که کردم دنبال نگاهشو امتداد

  درخشه می داره نگین زیه مثل

 ومن دیگه وقت اون گرده برمی سلیقت....  نکن نگاهش تو: گفت اخم با کردو من به نگاهی بعد

 گیری نمی تحویل

 شناسیش؟ می تو اراس: گفت که گرفت خندم حرفش از

 گم می بهت کنم نگاش بزار-

  نکرده الزم: گفت حرص با و گرفت دستم از محکمی نیشگون

 یم مجلس تواین خورشید مثل کردی دقت هیچ اراس ولی: گفت دادو بیرون نفسی حسرت با بعد

 هب داده خوشگلیه هرچی انگار خدا نشه مسحورش و جذب و منه نگاهش که نیست کسی درخشه

 این

 ببینم واقعا؟-

 مجلس همین تو داری دوست خیلی انگار اراس: دراومد اخم که گرفت ای دیگه نیشگون حرص با

 عزرائیل دست تو بزارم دستتو

 موندم نمی تنها انقدر که بیاد خوشم ازش بود قرار اگه من: گفتم مالیدمو دستمو باخنده

 شناسیش؟ می مگه– لیزه

 وشر بارم یه اتفاقا دیدمش باری چند یه: گفتم کردمو کرد می اشاره که دختری به کوتاهی نگاه

 کج موکن غش هیجان از بینیش می هربار باشه قرار اگه برنمیام پسش از من دیدم ولی کردم فکر

 کردم نظر صرفه ازش همین برای شه نمی زندگی که شم کوله و

 جدا؟؟:گفت و برگشت سمتم به تعجب با

 بچه ها خوشه دلت هم تو بابا برو-

 کیه؟ دونی می واقعا حاال-

 می الخی و فکر نشستی الکی....  پاشو.... کامیه و یدا اشناهای از اره: گفتم کردمو مهناز به نگاهی

 کنی می کبود مارو پوچ و هیچ سر و کنی
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 ما سمت واومد شد بلند مهنازم شدیم بلند نا

 نه؟ ، ما پیش میاد داره اون -لیزه

 گرفته چشممو خیلی فهمیده کنم فکر: گفتم کردمو نزدیک بهش سرمو اروم

 اراس:غرید و اومد در پهلوم خجالت از ارنجش با

 معلوم نگاهش از کرد سالم و دوخت بهمون کنجکاوشو نگاه اومد جلو مهناز بزنم حرفی تااومدم 

 امروز کردم می فکر:گفت و کرد پنهان تلخی لبخند پشت رو ناراحتی این سختی به و ناراحته بود

 شه می شلوغ سرت

 اشناهاست؟ از خانم: گفت و کرد لیزه به نگاهی بعد

 پاشیدمو صورتش به لبخندی کردم می حس هم لباس روی از حتی رو لیزه سرد دستای لرزش

  کامی و یدا اشناهای از مهناز...... عزیزم کنم می معرفی: گفتم روبه

 نامزدم........ لیزه ایشونم: وگفتم دوختم مهناز عسلی چشمان به سردمو نگاه

 ، تر محکم بازوم دور لیزه دستای و شد پر انی به هاش وچشم پرید مهناز صورت از رنگ

 مبارکه: گفت زدو زدو زهرخندی

 دائیت دختر همون مهناز؟: گفت و دوخت بهم قدرشناسانشو و محبت پر نگاه کردو تشکر لیزه

 نیست؟

 کنه دعوتش که داره یدا به ربطی چه من دائی دختر اخه-

 تو ، کنه می رقابت باهام داره کردم احساس داد دست بهم بدی حس یه کرد می نگاهت وقتی-

 ...... بد حس یه بود حسی یه نگاهش

 طرف این اومد که دیدم کو مهناز پس: گفت و رسوند ما به خودشو کامی موقع توهمین

 جاست اون: گفتم کردمو ای اشاره باابرو

  پیشش رم می من باشه -کامی

 چرا؟: گفتم گرفتمو مچشو
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 جمع تو هرحال در بزاریم تنهاش اگه ادبه از دور کنم می فکر: گفت و انداخت باال ابروهاشو کامی

 کنم می درکت البته که بود تو وظیفه این گرچه کنه می غریبی ما

: گفتم شه شروع لیزه های سوال اماج اینکه از قبل رفت زدو چشمکی و کرد لیزه به ای اشاره

 لیزه کن فرموشش

 هنازم کنار رفت کردم تعقیبش نگاهم وبا رفت کامی گرفتو ازم نگاه دلخوری با و ورچید لب لیزه

 اخم دش کشیده سمتم به مهناز نگاه شد تر غلیظ اخمم شد صحبت گرم نشستو کنارش مودبانه

 هک جوونایی به و بود کرده سکوت لیزه بود ای دقیقه چند ، شد صحبت مشغول اونم کردو ظریفی

 چیزی ربخاط نمیخوام: گفتم و گرفتم ظریفشو دستای بود شده خیره بودن رقصیدن مشغول وسط

 کنی خراب شبتو جوری این کنی درگیر خودتو نداره ارزشی که

 شه نمی باورم هنوز کنم عوض نظرتو بتونم کردم نمی فکر: گفت و انداخت پایین سرشو

 نظری؟ چه: گفتم باالو دادم ابرومو تای یه

 مین لرزید دلم اومد مهناز وقتی.....  کنی قبول نامزدت عنوان به منو که: گفت زدو لبخندی لیزه

 ، محکمت کالم و.....  منم است بازندس که اونی رویارویی این تو در کردم احساس چرا دونم

 نشست دلم به اعترافت شیرینی و نگاهت

 این زیبا لبخند این دخترونه رویای این شد می خراب نباید ولی ریخت فرو درونم در چیزی

 نبود سرد دیگه لرزید نمی دیگه که هایی دست این.... و زد می موج هاش چشم تو که ارامشی

 رعایت ادب رسم به کامی که بود ای فاصله به من نگاه و اومدن سمتمون به مهناز همراه کامی

  بود کرده

 نشستین؟ چرا -کامی

 کنیم؟ کار چی باید پس-

 کنیم همراهی دوماد عروس با که ماست نوبت حاال کنن می عوض و اهنگ االن-کامی

                با کامی منو اگاه ناخود وکه شد کمتر سالن نورهای و شد تر اروم اهنگ موقع توهمین

 دی؟ می افتخار خانمی: گفتیم هم
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 تپش که بغضی با اول مهناز ولی گرفت دستمو زدو شرمگینی لبخند لیزه خوردن جا هردوشون

  طوس رفتیم لیزه همراه که شد خیره خوردمون گره های دست به و کرد نگاه منو بود پنهان نگاهش

 نگشتا زیر تنشو ولرزش لغزید پشتش ،دستم دوختم چشماش تاریک اسمون به نگاهمو پروا بی

 ولی وسط اومدن زوج زوج پسرا دختر کم کم کردیم شروع باهم گرفتمو دستشو کردم حس هام

 از بود نشسته مهناز کنار سالن از ای گوشه..... گشت دنبالش به نگاهم نبود کامی از اثری

 داد نمی اجازه اقامنشانش مرام ولی دلخوره خورده سینش به رد دست اینکه از معلومه چشماش

 بود صحبت گرم بالبخند همین برای بیاره مهناز روی به

 کنی؟ می نگاه رو کجا-لیزه

 کردی؟ شروع حاال از: گفتم و فشردمش خودم به کمی

 مدل کرد می اروم قلبمو هاش نفس ،گرمای سالن دیگه گوشه رفتیم و زدیم چرخی باهم خندیدو

  بود زیبا و موزون حرکاتش همه ، بردارم چشم ازش خواست نمی

 وقتشه حاال-

 چی؟ وقت -لیزه

 جداشیم هم از باید-

 مخصوص البته که بوده خونوادمون تو اول از که قدیمیه رسم یه این: گفتم که کرد نگاهم مات

 وداعشون حکم رقص دور این که دوماد عروس جز به هستن مستثنا قاعده از ها متاهل مجرداست

  داره فامیل مجردای جمع از و

 باشم باتو اخر تا خواهم می.... اراس ندارم دوست من نه: گفت و گرفت دستمو تر محکم لیزه

 بانو ممنوع دلبری فقط گردی برمی زود: گفتم که وسط اومدن مهنازم و کامی موقع همین تو

 لیزه که دیدم و شد عوض ویدا لیزه جا کردن عوض یارشونو زدنو چرخی دخترا همه موقع توهمین

 کرد همراهیش اروم وفقط ایستاد پرهام از فاصله با بود شده سرخ بناگوش تا که صورتی با

 پرهام بیچاره ای.....  جغجغه شدی خوشگل خیلی-

 اراس؟ کیه دختر اون: گفت خندیدو
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 لیزه؟-

 چی؟:گفت تعجب با

 ام به ومنتظر رفت کنار ارومی به لیزه و برگشت پرهام پیش ،یدا جدید ویاری دیگه چرخی باز

 فسن رسم و افتاد کار از قلبم انگار دفعه یه.... مهناز...... گرفت دستمو که یاری به....  دوخت چشم

 گذرایی ،نگاه کنم نگاه بودن سرخ هنوز که چشماش به اومد نمی دلم کردم فراموش رو کشیدن

  معطلی؟ چرا: گفت که کردم بهش

 طرع و کرد می بد رو حالم دستام زیر تنش گرمای کرد شروع و داد جا بغلم تو خودشو گفتو اینو

 برومرو زن تصویر کردم سعی و کردم رها خودمو و بستمو چشمامو ناخوداگاه بود کرده کالفم تنش

 باهم بود استاد ها رقص جور این تو مهناز......  کنم خاموش و درونم های شعله و کنم پاک ذهنم از

 سردی عرق و کشید می تیر ،قلبم خورد گره توهم نگاهمون ای ،لحظه وسط رفتیم و زدیم چرخی

 دی؟ می عذاب خودتو چرا:گفت دوختو بهم مستانشو نگاه مهناز که بود نشسته بدنم به

 راحتم من-

 نظر رد رقص پیست بعنوان که سالن وسط اهنگ تغییر با و شدن دونفر ما حرکات محو همه کم کم

 زیبایی......  بود کرده میخکوب سرجاشون رو همه مهناز هنرنمایی.....  شد خالی بود شده گرفته

 خودش سمت به رو ها نگاه شیرینش لبخند و اغواگرانه نگاه و حرکاتش ظرافت همراه به مهناز

 اراس یادته: گفت کردو تر نزدیک بهم خودشو.....  بود کرده جذب

 نبرد دونمی این ولی نبودم راضی اصال بودم افتاده گیر توش که موقعیتی از ، قرار بی و بودم کالفه

 قرار یب و گرم دستای منو سرد ،دستای مهناز اتش از پر نگاه منو یخی نگاه بین پنهان نبردی بود

 من سنگین نفس و مهناز داغ های نفس..... من غلیظ های واخم مهناز های ،لبخند مهناز

 نیارم خاطر به رو هیچی میدم ترجیه-

 .....  ناعادالنه نبرد این تو قدم اولین نشست لبم رو لبخندی و گرفت غم رنگ نگاهش

 نامزدته؟ واقعا دختر اون-

 داری؟ شک-
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 هک هاش لب نامحسوس ولرزش نبود اوایل گرمی به دیگه که مهناز دستای لرزش و ضربه دومین

 روما قلبم و شکست سینمو سد اسودگی با نفسم......  نمیشد دیده روش لبخند از اثری دیگه

 گرفت

 خیلی اراس رحمی بی خیلی تو-

 بدم ادامه تونم نمی دیگه کن تمومش-

 کنی؟ می دوری ازم چرا چرا؟-

 دونی؟ نمی تو-

 وشهگ از اروم که اشکی قطره ، کینه اتش گرفتن ،شعله گذشته تلخ روزهای مرور دیگر ای ضربه

 دمنبو اروم نبود اروم دیگه...... که دلی و شد حبس بغضش پشت که نفس شد سرازیر چشمش

 ..... 

 کرد اصرار کامی وسط بیام خواستم نمی من-

 یدرس می نظر به شکننده هرزمانی از بیشتر که دختری پیکر بر بود خالصی تیر یخیم نگاه

 نداره فرقی من برای.....  نیست مهم-

 اسیر و لرزید لبهاش......  شکست هام چشم برابر در غرور کوه این...  شکست.... اخر ضربه

  شد هاش دندون

 این از بیشتر گذشته اتش تو نزار....  دی می عذاب منو داری تو.... کافیه.... مهناز نده ادامه-

 بسوزم

 دم می ادامه من توبخوای که هرجور: لرزید می گلو تو بغض از که وصدایی دیگر اشکی قطره

 کن تمومش-

 اب لیزه و لبخند با کامی که تشویق به کردن شروع همه ایستاد کنارم و زد چرخی لحظه همون

 اومدن سمتمون به ظریف اخمی

 بود العاده فوق-کامی

 ممنون:گفت گرفتو کامی تحسین از پر چشمان از نگاهشو زدو لبخندی مهناز
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 بیارن  نوشیدنی براتون بگم تا بفرمایید -کامی

 رانقد اگه: گفت اشکار حساسیتی با لیزه که رفت کامی همراه و انداخت بهم نگاهی نیم مهناز

 االن کندی دل ازش شاید پولت کیف تو بزار بگیر ازش عکس یه خوای می گرفته چشمتو

 زا یکی که ای نوشیدنی از کمی و ای گوشه کشیدمش کردمو حلقه شونش دور دستمو خنده با

 اورد جا حالمو  که خوردم اورد برامون ها خدمه

 تمرین باهم هاست سال انگار رقصیدین زیبا واقعا دوتا شما تمومه چیز همه واقعا مهناز-لیزه

 یراحت به مهناز.... اراس ترسم می ازش من.... کردین می سیر ای دیگه دنیای تو انگار....  کردین

 بشی نگاهش مست کرد وادارت چشماش با که طور همون بگیره ازمن رو تو تونه می

 بود اقیاتف کامال رقصیدیم باهم ما که اینم ندارم دختر این به ای عالقه هیچ من کافیه بافی خیال-

  بزنی اون از حرفی ندارم دوست دیگه....  دیدی که خودت

 و عمو از ادب رسم وبه گفتیم تبریک دوباره کردیمو خداحافظی پرهام و یدا از لیزه همراه شب اخر

 تشحساسی از اینکه فکر به اخرش حرفای جبران به لیزه خونه برگشتیم کردیمو تشکر عمو زن

 از جوری یه خودش های برنامه و ارزوها از گاهی و جشن از حرفاش با کرد می سعی شدم دلخور

 لشد هنوز بااینکه رسیدیم وقتی نفهمیدم رو حرفاش از ای کلمه حتی اصال من ولی بیاره در دلم

  رفت اتاقش به گفتو بخیری شب زیرلب من وروز حال دیدن با کنه صحبت خواست می

 و کشیدم دراز کاناپه رو کردمو شل رو کرواتم گره دراوردمو تنم از رو کتم کردم خاموش رو چراغا

 بستم چشمهامو

 هیلی اراس رحمی بی خیلی تو-مهناز

 بود العاده فوق-کامی

 این به داده خوشگلی هرچی خدا -لیزه

 اراس ترسم می ازش من-

 هستن نامزدم..... لیزه ایشون-

 وقتی صبح خوابیدم، زود خیلی خوردموو قرص یه شد شروع سردردم جشن اتفاقات یاداوری با

 دیدن با شب تمام بودم گذاشته سر پشت رو سختی شب کرد می درد سرم هنوز شدم بیدار
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 میک گرم اب شاید تا بردم پناه حموم به قبل تراز خسته حاال بودم پریده خواب از گذشته کابوس

 قهوه هی بود شده چیده سلیقه با میز رو معمول طبق صبحونه میز و نبود خونه لیزه بیاره سرحالم

 اومد لیزه شدو درباز که بود ظهر نزدیک کردم رها مبل رو خستمو تن کردمو درست خودم برای

 یلیخ بود معلوم بود بارون ستاره ونگاهش بود دستش تو شیرینی از بزرگی جعبه که حالی تودر

 مژده..... مژده: گفت کردو باز بود خریده که رو ای شیرینی جعبه ،در خوشحاله

 مگ می بعد بده مشتلق اول:گفت اوردو در مانتوشو و شال چیه؟ برای شیرینی ؟این شده چی-

  یانه؟ خبره چه گی می-

 بداخالق خب خیلی-

 که سوپرایزی اینم: گفت دستمو داد اوردو بیرون رو کارتی کیفش از میزو رو گذاشت رو شیرینی

 شدم استخدام.... بودم داده قولشو

 !!خبرنگار؟؟: گفتم و کردم نگاهش مبهوت و مات عنوانش کردموبادیدن نگاه کارتو

 سال ندوچ خبرنگاریه رشتم من فهمید استادمون که بود کالسا ازهمین از تویکی اره: گفت خندیدو

 کنه جور کارمو دادتا قول همین برای دارم کار سابقه

 کنم می فکر باشی نگرفته جدی دیشبمو حرفای اگه حتی:گفتم شدمو بلند کردمو کارت به نگاهی

 ریبزا شدم انجام عمل تو اینکه از قبل که داشتم حقو این حداقل دوست یه خونه هم یه عنوان به

 خبرنگار خانم.....  بزنی حرف باهام

 نشدی؟ خوشحال: گفت شدو محو لبهاش از خنده که گذاشتم شیرینی جعبه رو کارتو

 مبارکه چرا-

 خواستم می شی ناراحت کردم نمی فکر من رارس: گفت و اومد دنبالم که رفتم اتاق سمت به

 کنم ایندم حال به فکری یه باید گفتی تو کنم خوشحالت

 نزدم حرفی که من-

 شدی؟ ناراحت ولی: گفت ایستادو روبروم اومد
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 ، گمب چی باید دونم نمی کردم خراب خوبتو حال که ببخشید کنه می درد سرم.....  تو دست از نه-

 قعش با و رسیدی ارزوهات از یکی به اینکه از ولی ناراحت یا باشم خوشحال باید دونم نمی حتی

 ندتای برای و کنی نمی فکر خودت بردن بین از به دیگه اینکه.... خوشحالم رفتی رویاهات دنبال

 قزی خاله باشی موفق.....  خوبه خیلی داری برنامه

 منه؟ دیشب حرفای از خرابت حال-

 نه-

 نه؟ شه می مربوط مهناز به: گفت و گرفت دستمو که شم رد کنارش از اومدم

 نه-

 کردن خراب از پشیمون ومن برداشت عقب به قدمی و جاخورد رفت باال ناخوداگاه که صدایی از

 زیر به وسر برچید لب دلخوری با  برابرم در جوری این که دختری این روزهای بهترین از یکی

 نیومد باالتر یقم از نگاهش ولی کردم بلند سرشو اروم برداشتم سمتش به قدمی ، انداخت

 زما وسال سن کم دار سرمایه و افرین کار یه بعنوان بدی قول باید شدی خبرنگار خانم که حاال-

 بده دتوپیشنها تو ولی باشم نداشته وقت حتی یا نکنم قبول شاید البته کنی ویژه مصاحبه یه

 نشست لبم به شیرینی لبخند که خندید کردو نگام

 اردکم؟ جوجه شدی تلویزیون خبرنگار تو االن یعنی-

...  هش می عالی کنم شروع ویژه ماموریت یه با کارمو بشه اگه..... چرا دیگه اخرماه تا ولی نه االن-

 لخ دارم کنم می فکر شه نمی باورم....  خوشحالم چقدر دونی نمی نداره ایرادی نبود هم ویژه اگه

 شم می

 قرار زشت اردک جوجه یه با شه می حاضر کی وگرنه شدی خل باش ،مطمئن که نداره فکر-

  کار دنبال رفتی نفس به اعتماد با تو که بزاره مصاحبه

 اراس-

 یزهل اتاق از صدایی که اشپزخونه رفتم شدمو بلند بود اومده سراغم به که ای خوابی بی از کالفه

 گوشه تو رفتم اروم نداد جوابی ولی زدم در به ای تقه بود باز نیمه اتاقش ،در کرد جلب رو نظرم

 ودب ریخته دورش که پریشونش موهای وحتی بود گذاشته زانوهاش رو سرشو و بود نشسته تخت
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: فتمگ کشیدمو موهاش به دستی و نشستم تخت لبه رو کنه پنهون رو هاش شونه لرزش نتونست

 خوب؟ دختر شده چی

 ازبی گرفت دلم....  بود شده سرخ چشماش و خیس هاش اشک از صورتش ، کرد بلند سرشو

 خانمی؟ شده چی بگی خوای نمی: گفتم کردمو پاک هاشو ،اشک نگاهش پناهی

 ..... هم من ودل شد بارونی دوباره چشمهاش...... هم من ودل لرزید هاش لب

 ؟؟؟ بخشه می منو اون اراس..... کردم بد بهش بخشه؟خیلی می منو خدا کنی می فکر لیزه

 صدای و کرد محکم کمرم دور هاشو دست سینمو رو گذاشت ،سرشو کرد رها اغوشم تو خودشو

 !!!!تنشس لبم رو شیرینی لبخند و کردم نوازش موهاشو کشیدمشو اغوش ،تو شد بلند گریش

 بامنه؟ حواست.... اراس: گفت چرخوندو کارم دفتر تو نگاهشو دوباره کامی

 شده؟ چیزی ها؟-

  زنیم می حرف کی با داریم ماروبگو: گفت دادو تکون سری

 پرته حواسم روزا این ببخشید-

 شده؟ چرا؟چیزی-

 زنه نمی حرفی منم به چشه دونم نمی شده عوض رفتارش مدته یه لیزه-

 جدیه؟ رابطتون: گفت و دوخت بهم بینشو تیز نگاه کامی

 زیر داره شو وروز شب و خونته تو ماهه سه از بیشتر دختر یه که این: گفت که کردم نگاهش گنگ

  ندیده خودش به رو دختری هیچ که سقفی اونم گذرونه می تو با سقف یه

 ....  گیجم خودمم دونم نمی: گفتم کشیدمو موهم به دستی

 دادم جواب و کردم قطع حرفمو گوشیم زنگ صدای با

 بله-

 ....خیابون کن یادداشت....  ادرس این به بیا سریع.....  اراس سالم-

 شده؟ چیزی ؟ خوبه حالت کجاست؟ اونجا صبرکن-
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 منتظرتم کنم می اس ادرسو فهمی می اومدی وقتی-

 لیزه...  الو-

 بود؟ لیزه -کامی

 زارم می تنهات شرمنده....  برم زود باید اره-

 عدب برای باشه که بزنم حرف موضوعی درمورد باهات بودم اومده کارخونه برم باید منم نه– کامی

 روبروم خیابون ادرسو به نگاهی.....  افتادم راه شدمو ماشین سوار  بیرون زدم شرکت از سریع

 ارکپ ماشینو بودم اومده درست انگار ولی کردم پایین باال خیابونو چندبار خبره؟ چه جا ،این کردم

 توش ادما توک و تک....  داشت جالبی ومعماری بود بزرگی مسجد......  مسجد داخل رفتم و کردم

 بانوان ورودی...... کردم نگاه درش سر به و رفتم بود گفته که جایی سمت به داشتن وامد رفت

 انمخ ببخشید: گفتم جا ازهمون بود نشسته محراب به رو که خانمی جز به نبود مسجد داخل کسی

 اینجا میاد گفته من به ندیدین؟ ساله چهار سه بیست حدودا دختر یه شما

 نیست؟ خانما قسمت اینجا مگه:گفتم کردمو نگاه سردر به دوباره

  هاست حرمت حفظ برای ها فاصله این یکسانند خدا نزد مرد و زن:گفت برگرده اینکه بدون

 چی؟-

   بیاتو-

 شما دارم قرار کسی با اینجا من راستش: تو رفتم دراوردمو کفشامو کردمو اطراف به نگاهی

 اینجا بیاد کسی ندیدین

 جاست همین االن اون چرا-

 و چادر توی که درحالی لیزه.....  زد خشکم سرجام که برگشت سمتم به بزنم حرفی اومدم تا

 اراس اومدی خوش:گفت زدو لبخندی برگشت سمتم به رسید می نظر به ها فرشته مثل اش مقنعه

 لیزه-

 جا این بیا-
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 بهترین خواستم می: گفت که نشستم کنارش داشتم برنمی چشم ازش ای لحظه که درحالی

 ، تساخ نو از منو دوباره  که کسی.....  بشم شریک زندگیم همه شده که کسی با زندگیمو لحظه

 و مکرد زندگی تو با کشیدم قد شدم بزرگ کردم بچگی دوباره شدم متولد دوباره تو کنار در من

 و بودی تار تصویر یه که لحظه همون از شد زیباتر لحظه همون از دنیا دیدمو رو تو  دادم زندگی

  زندگیم لحظه به لحظه شدی که االن تا برگردوند دنیا این به منو که قوی دستی

 :گفت کردو نگاهم بود لبریز شوق اشک از چشمهاش حالیکه در

 "...ا ولی علی ان اشهد ،....ا رسول محمد ان اشهد ،.... ا اال الاله ان اشهد"

 

 چهارم فصل

 های مانتو دامنو بلوز دست چند بازار رفت ، شد تبدیل ای دیگه دختر به لیزه بعد به روز اون از

 بود دهبخشی چهرش به خاصی معصومیت بیرون و خونه تو لیزه قشنگ ،حجاب خرید قبل از بلندتر

 بی دل سوز و روح پاکی ، بود محبتاش گرمای قرار بی که دلی کردن اروم بود شده سخت چقدر و

 دهش خالصه زندگیم لحظات بهترین بود کرده شیفته و زده حیرت منو هاش عباد موقع غشش غلو

 می دل دادو می دل اینطور سجاده پای که معشوقی با روزا این عاشق دختر دلدادگی نظاره تو بود

 می ای گوشه زیبا دلدادگی این غرق ومن میشد غرق الیتناهی عشقی در و داد می عشق گرفت

 چادرش از ای گوشه بوسیدن با قرارمو بی دل و ایستاد می ناب لحظات این نظاره به و نشستم

 بشه اروم ناارومم دل شاید تا کردم می اقتدا پاکی و وارستگی همه اون به و کردم می اروم

  کار سر برم خوام می فردا از -لیزه

 عالیه-

 نباشم روزی چند ممکنه خبر تهیه برای ها شهرستان از یکی به برم فردا پس احتماال -

 باشه :نشست لبم رو جونی کم لبخند ندم بروز چیزی کردم سعی ولی  نبودش تصور از لرزید دلم

 شد ناراحت-

 ونخودش تو منو خوان می خونه این دیوار درو انگار نیستی وقتی کردم عادت بهت خیلی فقط نه -

 .... کنن حل
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 جاست همین قلبم......  گردم برمی زود و رم می من نیست ابدی که دوریا این: گفت زدو لبخندی

 تو کنار...  خونه توهمین

 بیرون بریم شو حاضر: گفتم شدمو بلند

 اقا چشم-

 شد همراهم کردو سر چادرشو شدو حاضر سریع 

 بانو بریم کجا خب-

 هاست نزدیکی همین پارک یه بزنیم قدم بیا نه: گفت که رفتم ماشین سمت به

 کردیم کج پارک سمت به راهمونو بیرونو زدیم خونه از

 اراس-

 اراس جون-

 شدم خسته وضعیت این از من -

 بود خودت پیشنهاد زدن؟خوبه قدم از-

 زندگیمه وضعیت منظورم نه-

 نیستی؟ راضی زندگیت خونه از یعنی-

 دوریم ازهم انقدر نزدیکیمو بهم که این تو منو روابط.... روابطمونه منظورم-

 دیگه جای یه برم من خوای می شی می معذب من بودن با اگه خب-

 نشستم کنارش که نشست نیمکتی رو و کرد نگاهم چپ چپ

 باشم داشته خواستگار هزارتا ممکنه اراس جوونم دختر یه من-

 نداشت یکیشم یدا نیست بد اینکه خب-

 بدم مثبت جواب یکیشون به من ممکنه وقت اون: گفت برگشتو طرفم به

 ؟ بیاد خواستگار خواد می برات یعنی اهان-
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 ره تا مونم می منتظر کنم می جواب رو بقیه من بدی بهم قطعی جواب یه تو اگه......  یعنی نه-

 بخوای تو که وقت

 باشم جوابگو باید من موردی چه در-

 ؟؟کار ندادی بهش عقل کردی خلق موندم خلقتت حکمت تو واقعا خدایا: کرد غرغر لب زیر کالفه

 بکشم نازشو باید من بخره نازمو کلفت گردن این اینکه جای به شده برعکس من

 خانما خانم شنیدما:گفتم خندیدمو

 بده جواب داشتی دوست که هرکدومشون به روشنه تو منو تکلیف:گفت که رفت بهم ای غره چشم

 خدا خلقت حکمت بامن،اینم هم اینده دوماد از گرفتن چشم زهر و تحقیقات

 بودی؟ مست یدا جشن تو پس: توپید بهم برگشتو سمتم به حرص با

 دونم ،می همین زدم مهناز کردن سالح خلع برای حرفو اون فقط من: گفتم دادمو بیرون نفسمو

 بدهکارم بهت عذرخواهی یه و کردم می بازی وارد رو تو نباید

 چرا؟-

 کنم؟ عذرخواهی ازت خوام می چرا یا زدم حرفو اون چرا یا کردم سالح خلع مهنازو چرا-

 درافتادی؟ مهناز با چرا-

 ببینم خودمو از تر خوشگل ندارم چشم کنم کار چی جوری همین-

 اشقع تو یا زندگیته تو کسی که بگی بهم اگه خدا به باش راست رو بامن و بزارکنار رو شوخی-

 نمیارم روتم به دیگه کنمو می چال جا همین حرفو این هستی ای دیگه کس

 من ه؟یادت نیستم رویاهات مرد من نبند دل من به یادته؟گفتم گذاشتی خونم به پا که اولی روز-

 فهمی؟ نمی اینو چرا شی خوشبخت تو دارم دوست

 ونا من.... خبری بی چیزا خیلی از تو: گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه شدمو بلند جام از

  بینی می تو ،که کنی می فکر تو که نیستم آراسی
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 بده همب فرصت یه.... برسونم خوشبختی اوج به تورو بزار کن اعتماد من به:گفت کنارمو اومد لیزه

 ههم این شه تموم بزار بدم نشون بهت رو زندگی دیگه روی بزار.....  کنم ثابت بهت عشقمو تا

 تو منو تنهایی

...  من...  باشم برات خوبی شوهر تونم نمی من حیفی تو.... لیزه شی می پژمرده من کنار در تو-

 من

 ای دیگه کس هیچ نه تو نه ندارم تو به حسی هیچ من: گفتم انداختمو پایین سرمو

 ....  بود کرده بغض کردم نگاهش وقتی

 وت منو بار هزار روزی تو.....  میاری سرم به چی حرفات با دونی نمی تو.... بشکنم قسممو نزار-

 نفرت ازش وجود باتمو که ای ،گذشته دادی قرار هام گذشته دوراهی تو منو.... شکنی می خودم

 فهمی؟بزار می اینو....  متنفرم وجودم نشدنی جدا تیکه از ومن وجودمه از جزئی که....  دارم

 کنم هام غم شریک رو تو خواد نمی دلم بکشم دوش به غمو این بار تنهایی

 به تو غیر تونم نمی....  اراس دارم دوستت من کنم؟ انتخاب زندگیمو راه خودم زاری نمی چرا-

 گیری؟ می تصمیم هردومون جای رحمانه بی انقدر چرا.... کنم فکر ای دیگه کس

 کنم ارضا رو تو پاک احساسات تونم نمی من:گفتم گزیدمو لب

 خوام می خودتو فقط من: نگرفت ازم چشم ولی شد سرخ

 خوره می دردتو چه به من قلب بدون جسم-

  کافیه برام منی مال بدونم که همین-

 شی می پشیمون فردا ولی زنی می حرفو این امروز-

 بخوای که وقت هر تا کنم می صبر باهاتم راه این اخر تا من-

 هستی؟؟ راضی داریم االن که ای زندگی همین به:گفتم برداشتمو سمتش به قدمی

 راضیم-

 ؟ کنی تحمل منو از دوری و سردی تونی می: گفتم شدمو خیره چشماش تو

 داد تکون تایید نشونه به سرشو و کرد مکث کمی
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 لیزه؟ تونی می-

 تونم می-

  بده فرصت بهم-

 که فهمم می االن..... کوره و سوت اون بدون واقعا ،خونه رفت کاری سفر یه به لیزه بعد روز دو

 هت چیزی یه.... عاشقی ولی کنه می اذیتم خالیش جای چه و کردم عادت خونه تو وجودش به چقدر

 نیمک شروع مشترکو زندگی یه باهم اینکه فکر ولی میاد خوشم ازش بشم، عاشقش زاره نمی دلم

 زیبا یه اینا همه اگه چی؟ ببرم گور به عشقمو ارش مثل چی؟اگه بزنه نارو بهم اگه... محاله برام

 یباز یه اینم من خدای چی؟ بشه اضافه رنجورم دل به تازه دردی یه اگه چی؟ تازه فریب یه باشه

 اگه بسازم؟ بسوزمو خودم درد به زاری نمی کنی؟چرا نمی رها خودم حال به چرامنو است؟ دیگه

 ....شم می دیوونه دارم چی؟ کنم خوشبختش نتونم

 اومدم خودم به تلفن زنگ صدای با

 اراس سالم-مهناز

  سالم-

 باشی هم تو بخواد دلت شاید گفتم جا این میان اینا رضا عمو امروز راستش–

  بود افتاده جونم به خوره مثل روزا این که تنهایی همه این از فرار بودبرای خوبی پیشنهاد

 میام باشه-

 بیای؟ مهمونا از زودتر شه می: گفت کردو من من کمی

 داری؟ الزم چیزی-

 ... یعنی نه-

 میام شه تموم کارم خب خیلی-

 و داشت تن به که قشنگی شلوار و تونیک با بیرون، زدم شرکت از سپردمو مهران به کارهارو

 اومد استقبالم به بود بسته پشت از ساده که موهایی

 کردم می دق تنهایی از داشتم اومدی کردی خوب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

214 

 

 دادم اساژم هامو شقیقه بستمو چشمامو نشستمو مبل رو که گرفت کتمو تو رفتم دادمو تکون سری

 مناسبتیه؟ چه به مهمونی: گفتم و

 کالفه بود شده مهمونم روزها این که شدیدی سردرد از.... شنیدم می هاشو قدم شدن دور صدای

 اطربخ تو شاید.... باشیم هم دور گفتم جوری همین: گفت که دادم فشار هامو چشم بودم عصبی و

  بزنی من سربه یه شده که هم اونا

 به ای اشاره شدم خیره عسلیش چشمای به و کردم باز چشم که خورد صورتم به هاش نفس

 کنه می ارومت بخور:گفت کردو داشت دستش تو که ظرفی

 قرصو کنم رد دستشو بتونم که بودم ازاون تر ،ناتوان افتاد ظرف تو قرص و میوه اب رو نگاهم

 تو روب خوای می: گفت نشستو کنارم که بستم هامو چشم دوباره کشیدمو سر رو میوه اب خوردمو

 برسن مهمونا تا کن استراحت اتاق

 برس کارت به برو خوبه جا همین نه-

 دکر سر شالشو سریع دراومد صدا به در زنگ که بود شده بهتر سردردم گذشت چقدر دونم نمی

 کنم می باز من: گفتم که

 جمع هم دور سالن تو معمول پرسیای واحوال سال از بعد و رفتیم استقبالشون به مهناز همراه

 نشست کنارم فاصله با کردو تعارف اوردو شربت همه برای مهناز و شدیم

 کو؟ یدا پس-

  بود دعوت پرهام خونه امروز-عمو زن

  پرید قفس از مرغ تا کردیم دست دست انقدر کامی بیا-

 نیاوردیش؟ کجاست؟ لیزه: گفت خندیدو

: فتمگ دادمو تکیه مبل به خیالی بی با خورد گره هم تو مهناز های دست و چرخید سمتم به ها ه نگا

 ماموریت رفته نه

 کیه؟ لیزه -رضا عمو
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 بعدا عمو مفصله جریانش: گفتم خوردمو شربتم از کمی گرفتمو عمو گر مواخذه چشمان از نگاهمو

 کنم می تعریف براتون

 به سر دارش معنا نگاه زیر و رفت هم تو عمو اخمای و نشست هاش لب رو گرمی عمولبخند زن

 انداختم زیر

 بیرون؟ بریم باهم اراس داری وقت فردا -کامی

 مگه؟ چطور-

 مهمه.... دارم کارت-

 بگو جا همین خب-

 شه می باز تو دست به که افتاده کارم تو گره یه شه نمی:گفت کردو بقیه به نگاهی

 بگذرونه خیر به خدا-

 دخترم افتادی زحمت به: گفت کردو مهناز به نگاهی محبت با عمو زن

 کردین خوشحالم نیست زحمتی جان عمو زن نه-

 بدن رو غذاها ترتیب تا رفتن عمو زن و مهناز

 داری؟ خبر مادرت پدر از-عمو

 نه-

 نبود این قرارمون اصال بشه جوری اون خواستم نمی من کن باور-

 کردم عادت دیگه من عمو دونم می-

 االن اندازه وبه بودم برادرت مثل که زمانی اون حتی بودی نزده بهم رو حرفا اون حال تابه-کامی

 بودم نشده غریبه

 درمه،پ ذات تو کردن محبت جور اون نداشت فایده گفتنش: گفتم دادمو جواب لبخندی با کنایشو

 همین پول یعنی اونا نظر از خوشبختی

 کنی؟ می کار چی بگو خودت از -عمو
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  ودب نمونده دور تیزبینش نگاه از قطعا که بود جشن اتفاقات و کامی حرفای و لیزه به عمو اشاره

 بزارن دیگران اگه البته..... زندگی-

 حاضره شام...  اراس...  کامی اقا....  عموجان بفرمایید: گفت اومدو سالن به خوشرویی با مهناز

 بود مشخص بود عمو زن نگاه تو رضایتی برق این و بود گذاشته تموم سنگ مهناز شب اون

 کردو تعارف همه ،به من کنار مهناز نشستمو کامی کنار من ، بکشه رخ به هنرشو تونسته حسابی

 بدی؟ بهم رو اب شه می جان اراس: گفت من به رو

 نیست مهم من حرف ، نکردی ترک عادتتو این هنوز تو:گفتم لب زیر کردمو پر براش لیوانی

 نیست؟ مهم دکترتم تذکرای

 نیست؟ مهم دیگه هم عمو به احترام نیستم مهم من کردی ترک زدنتو نیش عادت تو مگه-

 ختپ دست از همه ، نشد بدل ردو ما بین کالمی شام اخر تا دیگه و گزید لب که کردم نگاهش تیز

 نیومد؟ خوشت: گفت زیرلب و داد جواب خوشرویی با که کردن تشکر و تعریف مهناز نظیر بی

 شده جلب انگار خواستی می که اونی نظر-

 ما نزلم بیارین تشریف بعد سری ایشااهلل: گفت عمو که خورد گره من برنده نگاه تو اون تیز نگاه

 ریدخو می انگشتاتونم مطمئنا نیست که یکی من کار خانم منیر پخت دست از گذشتن واقعا

 طوره همین قطعا: گفت زدو لبخندی مهناز که گرفت رنگ دادو رنگ عمو زن

 عمو که تازه قردادی و کار از حرف و رفتیم تراس به کامی عمو منو شدو گرم حرف بازار شام بعد

 مهه سریع مهناز و رفتن که بود یازده طرفای و اومد پیش بشم گیرش پی شخصا خواست می ازم

 مونی؟ می شبو: گفت کردو مرتب چیزو

: تمگف شدمو ولو مبل همون رو بود شده تاریک سردو برام قبری مثل که لیزه بدون خونه تصور از

 مونم می اره

 ممنون:گفت خندیدو

 جان اراس: گفت که بستم چشمامو

 اراس جان: گفتم ناخوداگاه که گرفت جون نظرم تو هروقتی از تر پررنگ لیزه تصویر
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 از پر و مبهوت صورت تونستم می هم بسته پلکای پشت از حتی  کرد نگاهم اومدو بیرون اتاق از 

 بگو کارتو خب:  شدم کالفه نگاهش سنگینی از ، ببینم تعجبشو

 بودی نداده جوابمو جوری این بود وقت خیلی-

 که بخوا لباس یه ، شد جمع سرم تو خو دیدنش از که دوختم نگاهش به نگاهم سمتشو برگشتم

 و تداش بدنش گندمگون پوست با زیبایی تضاد سیاهش رنگ و بود رونش وسطای تا بلندیش

 وبش ادم تو: غریدم و رفت هم تو اخمام..... رسید می نظر به تر دلنشین زمانی هر از که لبخندی

 مهناز نیستی

 جوری همین نبود حواسم خدا به: گفت گرفتو دستمو دنبالم اومد که در سمت رفتم زدمو چنگ کتمو

 اراس من جون...  نرو...  ببخشید.....  بیرون اومدم

 قبع حرص با دستمو ، نکشید عقب ولی لرزید شدو سرد ،دستش برگشتم سمتش به غیظ با

 ..... خدا خداوندی به مهناز:گفتم کشیدمو

 کردم عذرخواهی منکه نداره دعوا دیگه اینکه خب خیلی:گفت دوئیدو حرفم میون به

 دارم کلید بخواب تو گردم می بر زنم می دوری یه-

...  شی می اروم کنم می درست لیمو به شربت یه برات: گفت گرفتو ازم ترسیدشو نگاه نزد حرفی

  اراس نرو

 ،صدای کوبیدم بهم درو رفتمو اتاقا از یکی به شدمو رد کنارش از حرص با زدموو چنگ موهامو

 فمخ داره خونه این ،هوای  نبسته اتاقشو در معمول طبق که داد می نشون اتاقش در نشدن بست

 انداختمو اتاق دونفره تخت به نگاهی کنم فرار جا ازاون موقع همون خواست می دلم کنه می

.... کرد اروم قرارمو بی قلب لیزه یاد باز و کردم رها تخت رو خودمو و دادم بیرون صدا پر نفسمو

 کنه؟؟؟؟ می کار کجاست؟چی االن یعنی

 به که دیب سردرد وبا بودم مونده بیدار رو شب تمام بود خسته و کوفته تنم شدم بیدار وقتی صبح

 مایچش از بود دیده تدارک برام مفصل صبحونه یه ،مهناز کردم نرم پنجه و دست بود افتاده جونم

 وکردم اکتفا چای فنجون یه به نذاشته سر پشت رو خوبی شب اونم بود معلوم قرمزش متورم

  کامی پیش رفتم و بیرون زدم ازخونه حرفی هیچ بدون

 است؟ خونه کامی عمو زن سالم-
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 نه نه بدبخت پاتوق نه عشق پاتوق بری بگم بهت گفت جان اراس نه-

 زده فلک عشاق پاتوق-

 گذاشتن پارک این رو اسمه اینم اخه-

 رفتم من پس: گفتم و خندیدم

 چشه روزا این پسره این دونی می تو فقط مادر برو– عمو زن

 نزده حرفی منم به... وا بگم چی-

 است دنده یه غدو که بس زنه نمی حرفی مادرشم که من به  بکش زبونش زیر از جوری یه-

 بااجازتون عمو زن چشم-

 پسرم نزار خبرم بی همارت به خدا برو-

 چشم-

 وقپات بودیم کرده جارو اون دانشجوییمون دوران تو کامی منو بودن نرفته جا اون بود وقت خیلی

 ایج یه دنبال که پسرا دختر بازیای عشق برای مناسبی محل چون گذاشتیم ماروش اسمم این

 درخت یه به کامی چرخوندم پارک تو نگاهم ، بود گشتن می هاشون خونواده نگاه از دور به دنج

 پشت هب: گفتم شدمو نزدیک بهش سر پشت ،از بود شده خیره نامعلومی نقطه به و بود داده تکیه

 نم به فقط.... قاطی قره پسرا دختر....  وریا اون وریا این... کن اشاره فقط و فقط... نکن نگاه سر

 باشه قشنگ باشه ناز باید دختر... بده گوش تو

 می اونو خوام می خوام می.......  خوام می عروس خوام می خوام می: گفت سمتمو برگشت باخنده

 ناقال یه اتاق هر تو سرا حرم برم خوام می...  خوام می اینو خوام

 هنوز؟ یادته: گفت که خنده زیر زدیم هردو

 راچ حاال.... نداشت لطفی تو بدون تنهایی جا این ولی اومدم می جای این تو رفتن بعد مدتها تا-

 اینجا؟ اومدی

 بود شده تنگ خاطراتمون و اینجا برای دلم راستش-

 همین؟ فقط-
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 دارم گفتن برای حرفایمهمی بریم:گفت دادو نشونم و پارک وسط نزدیک شاپ کافی

 دادیم قهوه دوتا وسفارش کردیم انتخاب رو خلوتی ،گوشه رفتیم شاپ کافی سمت به

 خب-

  راستش.....  که مدتیه یه االن-

 اراس شدم عاشق: گفت کردو نگاه چشمام تو

 نشد رمگ ابی خاندانمون برای که ما از....  این از بهتر چی اقا مبارکه:گفتم نشستو رولبم لبخندی

 نشده منقرض ها شفیعی نسل تا بجنبون دست تو

 مکن باز حرفو سر خواستم بار دوسه االن تا بگم بهش جوری چی دونم نمی فقط: گفت خندیدو

 رفته در زیرش از جورایی یه ولی

 خوشبخت؟ خانم عروس این هست کی حاال-

 مهناز: تر عمیق لبخندش و شد بارون ستاره نگاهش

 شد خشک دهنم ، سوختم جوری این که ریختن سرم رو داغی اب انگار زد خشکم سرجام

 ؟ کی:خورد گره هم تو وابروهام

 دائیت دختر مهناز-

 ود؟ب افتاده دام این تو بسته چشم که عمویی پسر دست از باشم عصبانی باید نبود؟ بود؟ مهم

 به ههمیش از تر تلخ حاال که قهوه از ای جرعه با ولی دوید پوستم زیر به خشم و سنگین هام نفس

 د؟ش می....  درونم اتش رو ابی بشه تلخ قهوه این و کنم کنترل خودمو کردم سعی رسید می نظر

 ورت دور اصیل و خوب دختر همه این کن بیرون سرت از فکرشو: گفتم دوختمو میز به نگاهمو

 یکی؟ این به بچسبی باید اصل تو ریختن

 یلتحص ، ،نجیبه متینه ، مهربونه داره؟ ایرادی چه مگه: گفت دلخوره بود معلوم لحنش از که کامی

 خوام؟ می چی دیگه من مگه.....  رو تنهایی طعم چشیده و غربت طعم من مثل است کرده
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 دائیم با که دیگه فردای دو بدم؟ چی پدرشو مادر جواب فردا پس امانته من دست دختر اون-

 لوستر از که وروجکم اون دومادت اینم دخترت این سالم بگم ؟ بگم چی شدم چشم تو چشم

 نوتونه؟ اویزونه

  بزار میون در دائیت با خب کنیم؟ کاری ها خانواده چشم از دور به و یواشکی گفتم من مگه-

 کن فراموشش کامی نداره امکان-

 دونی؟ نمی دائیت دختر حد در که کمم قدر اون چرا؟ اخه: گفت دادو تکیه صندلی به کالفه

 هب مهناز و تو ولی شه می خوشبخت حتما کنه ازدواج تو با کسی هر مطمئنم من نزن حرفو این-

  کنم کارو این نخواه من از خورید نمی هم درد

 کردم باز رفاقت و برادری حساب کی رو کردم خوش کی به دلمو بگو منو-

  نه یکی این ولی کرتم نو دربست بزاری دختری هر رو دست تو -

 رفتیم ماشینم سمت به سکوت در هردو کردمو حساب میزو پول

 کو؟ ماشینت-

 شو رسوا عصبی بفهمم داره برمی که قدمی هر از تونستم می اینو بود دلخور و کالفه نیاوردمش-

 می ششناسی می دائیته دختر گفتم من: گفت کردو روشن سیگاری که افتادم راه ، کوبید بهم درو

 حساب روت من..........   نشه ناراحت  که  کنی  مطرح  باهاش رو  موضوع این  جوری چی دونی

 اراس بودم کرده

 فهمی؟ می بگم بهش تونم نمی من-

 پام؟ جلو سنگ شدی که داره ایرادی چه مگه اخه....  نه-

 است؟ کاره چی دونی می بوده؟ کی دونی می شناسی؟ می دخترو اون اصال تو-

 بگو بهم تو نه-

 مهناز نیست؟ حالیت چرا کنید ازدواج باهم تونید نمی دوتا شما ولی خوبی توهم خوبه مهناز ببین-

 خوره؟ نمی تو درد به
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 به که فروخته بهت تری هیزم چه چیه؟ مهناز با تو مشکل:گفت زدو سیگارش به محکمی پک

 ای؟ تشتنه خونش

 نپرس ازم اینو-

 گیب بهم االن کفششه به ریگی واقعا اگه.... اراس بدونم باید من: گفت و رفت باال کمی صداش

 فرداست از بهتر

 پرسی؟ نمی خودش از چرا-

 کرده شسکوت به مجبور کسی انگار......  کرده سکوت فقط ولی پرسیدم مستقیم غیر دوبار یکی-

 نه؟ مگه چرا دونی می تو

 دونم نمی هیچی مهناز از من نه-

  اراس شدی عوض خیلی تو ، گی می دروغ داری-

 از دور زاهد یه شدی حاال لی و نبود امان در دستت از دختری هیچ روزی یه:گفت زدو پوزخندی

 حاال.... ردک می کمکم نگفته چیه دردم بگم نبود نیاز که اراسی.....  نیستی قبل اراس تو.....  ادمیزاد

 زا ؟ زنی می رفاقت از دم و کنی می سپر ؟سینه پام جلوی بندازی سنگ خوای می که شده چی

 دیگه نگاهت تو ، شدی تفاوت بی سردو انقدر چرا..... هست گی می تو و بینم نمی من که چاهی

 نهات ساله چند حاال داشت وحشت تنهایی از که کسی....  نیست شناختم می که اراس اون از اثری

 کنه می زندگی

 کنه انتخاب زندگیشو راه تونه می خودش اون...... بزن مهناز به حرفاتو بیا من با امروز-

 کشتگی پدر چه نگی بهم تا خوام نمی جوری این نه..... دارم غول نره تو به نیازی چه وقت اون-

 دارم برنمی قدم از قدم داری مهناز با ای

 بگذر خیرش از گم می من داری قبول منو حرف اگه-

 بده بهم دلیل یه ؟ لعنتی چرا اخه: گفت کردو بلند صداشو

 یاد زارو همون تو افتاده اتفاقا خیلی نبودی پیشم که سالی چند تو:  شه اروم تا کردم مکث کمی

....  یامب کنار کنه می نابود منو ثانیش هر که زجراوری تنهایی با...... کنم سکوت چطوری که گرفتم

 نیست گفتنی دل این راز کامی
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 شدم؟ غریبه برات انقدر من یعنی: کرد زمزمه لب زیر

 کنه می غریبی باهمه که منه دله این نه-

 خبر؟ چه نامزدت از: گفت کشیدو عمیقی نفس بیرونو داد رو شیشه

 دارم؟ نامزد من گفته تو به کی نامزد؟-

  بودی گفته جشن روز تو خودت انگار کردی نامزد لیزه با گفت می مهناز-

 صدق اصال من چون نیست کار در ای نامزدی: گفتم کردمو مهناز نثار بودم بلد ناسزا هرچی دلم تو

 ندارم ازدواج

 تیگذاش عمو سر به سر انقدر شی می حروم داری گفتی می شستی می هرجا که قدیمت اون به نه

 حاالت به نه نکنی زن زن انقدر تا کرد بیرونت خونه از که

 یلیخ قضیه این روی بابا....  داره من کردن بیرون برای طوالیی ید من پدر اصال: گفتم خندیدمو

 شکایه و شکوه به کردم شروع مهمونی یه تو یادمه باشه داشته حیا باید بچه گفت می بود حساس

 همون ودب نمونده جمع رودربایسی تو اگه یادته.... دیگه حرف کلی و گیرن نمی تحویل منو اصال که

 همه.....  نموندم نصیب بی دریغش بی محبت از بعدش گرچه.....  اورد می در ما عزای از دلی جا

 بهتر ندب کمر با بود گفته بهش کی دونم نمی.....  درستش و جا به نصیحتای حتی بود زور با چیزش

 زندگی حسرت من خوردن می منو زندگی حسرت همه.... بندازه جا من مغز تو حرفاشو تونه می

....   افیهک خوشبختی برای بودن بزرگ شفیعی پسر کردن می فکر... تکشونو تک صمیمی و گرم

 بود محبتاش از خالی همیشه قلبم ولی شد نمی خالی وقت هیچ جیبم

 اون که گذشته شما بین چی اخه شدی؟ عوض انقدر که پدرته حرفای خاطر به یعنی -کامی

 ونا که اراسی اون رفت کجا زنه؟ می ابرویی بی انگ پسرش تنها به و سرش رو گیره می صداشو

 فص برات فامیل دخترای داشتن؟همه دوستش دیگه جور همه که بود زبون شیرین و شیطون قدر

 امیلف محبوب پسر به دل قبلش فهمید می ذاشت می دست یکیشون رو کی هر......  بودن کشیده

 هم زیرابی داشت شیطنت ، خوردن می قسم سرش رو همه که اراس یه و بود فامیل یه.....  داده

 یعیشف خانواده ننگ شده پسر این که شده چی بود کرده باز دال تو خودشو جای ولی رفت می زیاد

 پوشن می عزاشو لباس و زندس که اونقدری
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 نمی دل کاش ای خاکسترو زیر اتش که کرد نمی ور شعله کاش ای داد نمی ادامه دیگه کاش ای

 برگشته سفر از برادر این سوزوند

  بودی صمیمی گرمو ولی نبودی عاشق هم وقتا اون-

 ییکنواخت از ادمو زندگی تونه می  پاک  عشق یه  کن باور اراس: گفت و پام رو گذاشت و دستش

 بیاره در

 هب که بود مسخره خیلی برام نداشتم اعتقاد بهش اصال یعنی نبودم عاشق هم موقعا اون من-

 خواستم می زن وقتا اون بگذری جونت از گاهی و کنی قبول رو ها سختی همه دیگه نفر یه خاطر

 یم خالص تنهایی از زندگیم تو زن یه وجود با کردم می فکر بودم محبتاش محتاج چون بگیرم

 به منو هک کسی کنم تحملش بتونم که کسی فقط نبود مهم برام هم باشه کی دختره که این شم

 و  قشو و شور همه اون دیگه کنه نمی اثر دلم به محبتاشون دیگه حاال ولی نخواد بابام پول خاطر

 هک هایی خنده با کردم پر پول با ارزوهامو همه خال االن همین، زندم فقط االن ندارم قدیمو التهاب

 زدم وازدواج قید مدت یه بود زیاد پیشنهاد موقعا اون باشه یادت اگه کنه نمی نفوذ دلم به شادیش

 گهدی دلم تو ولی ذاشتم می بابا سر سربه اگه رفتنت قبل سال یه درست کردم پشت همه وبه

 حال النا بودم بسته ازدواج پیمان بایکی اگه بینم می کنم می فکر که حاال.......خواستم نمی واقعا

 کرف شد باعث که مامان با تارشون و تیره روابط یا بود بابا حرفای دونم نمی.....  نبود این روزم و

 منو هک تصمیمی ببازم زندگیمو همه شد باعث احمقانه تصمیم همین و کنم بیرون سرم از ازدواجو

 یم تنم یاداوریشم با حتی....  بود سختی روزای داشتم احتیاج بهت خیلی روزا اون.....  کرد نابود

 بزن زار خودم حال به دارم دوست کنم می فکرشو وقتی هنوزم لرزه

 عمو حرف تا خاطرچهار به جوری همین تو یعنی:گفت زد می موج تمسخر توش کمی که لحنی با

 زدی ازدواجو قید

 خوب چه چیز همه دونی می......  برنداشت برداره قدمی برام پدرم خواستم می من که موقع اون-

 ازش تونی نمی دیگه که وقته اون شه می عادت برام روزی یه اسوم چه و سخت چه بد چه و

 یکس شناسی نمی رحمو بی ظریفو موجودات این هنوز کامی راهی اول تازه تو..... کنی پیدا رهایی

 یباشونووز فریبنده ظاهر تو..... رسیده بهش ارش االن که کنه ختم جایی به سرنوشتتو تونه می که

 با ، ریخو می اداشونو نازو فریب شی می مستانشون نگاه اسیر تو فاسدشونو، مغز من بینی می
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 هک دلی دم می خبر بهت دلشون از دارم من ولی شی می دلبسته زود خیلی ظاهریشون مهربونیه

 ......غاز یه صدمن حرفای پراز دروغ پراز دورویی پراز سیاهیه پراز توش

 به لتود و ببند سیاهی همه این رو تو چشم یا.....  دونی می خودت: گفتم انداختمو بهش نگاهی نیم

 ...یا کن خوش جادوییشون چشمای

 چی؟ یا-

 کنی فکر بیشتری موردای روی بهتره کنی ازدواج واقعا خوای می اگه-

 اینو؟ فهمی می مهنازم عاشق من اراس؟ گی می چی فهمی می -

 نکن بازی این قاطی منو پس-

 باید....  بکنی برام کارو این باید تو-

 من...  من....  کنم خواستگاری مهناز از تونم نمی من-

 چی؟ تو-

 نمیارم دووم توش من که ای بازی نکیند بازیتون این وارد منو

 داره؟ تو به ربطی چه من عاشقی اخه-

 تو ارامش بزار کن بیرون سرت از رو مهناز با ازدواج فکر: گفتم کردمو پارک خونشون در جلوی

 بمونه هممون زندگی

 بود معلوم کلماتش جنس از قراریش بی و بود کالفه

 اراس فهممت نمی.....  نمیارم در سر حرفات از من-

 برم باید من-

 دیدین؟ رو همدیگه دوتا شما یدا نامزدی از بعد کامی: گفتم که شد پیاده

 رفیح هنوز....  همین کردم دعوتش بیرون دوبارم یکی رفتم یدا با البته سرزدم بهش دوبار یکی-

 نزدم بهش

 چطور؟: گفت که دادم تکون سری
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 کردی دلبری حسابی که خودت ناقال....  جوری همین-

 شه نمی رام راحتیا این به که توئه دائیه دختر اون اگه:گفت خندیدو

..... مرفیق بهترین بود سرم تو پتکی مثل کامی حرفای....  مهناز و کامی..... افتادم راه زدمو بوق یه

 دنابو منو زندگی که کسی شه مهناز عاشق و برگرده سفر از ها سال از بعد باید من عموی پسر

 یاهیس چشمام و بود شده خشک گلوم ،  کوبید می سینم به خودشو بیشتری شدت با قلبم  کرد

 زندگیشون برای خودشون باید دونفر اون چه؟ من به شدم؟اصال جوری این من چرا...  رفت می

 شده یزیبای همه این شیفته که نیست نفری اولی اون دم می خق کامی به.... مهناز بگیرن تصمیم

  بودم مهناز خونه در جلوی اومدم خودم به وقتی.... کامی....  مهناز... شه؟ می چی یعنی خدایا

 زود ولی جاخورد دیدنم از ، تو رفتم کردمو باز درو کلید با زدن در بدون خوردمو فرو رو خشمم

 بشین بیا: گفت و کرد جور و جمع خودشو

 چیه؟ کامی با تو رابطه: گفتم رفتمو جلو داد نمی درونم طوفان از خبر که خونسرد ظاهری با

 خورد گره هم تو استرس از همیشه مثل هاش دست دوباره و پرید رنگش کمی جاخورد

  هیچی کامی؟ منو-مهناز

 نرسید؟ ای نتیجه هیچ به مذاکراتتون یعنی: گفتم و تر نزدیک رفتم زدمو پوزخندی

 زا قبل ارامش ، فهمید می لبخندمو معنای ، گرفت دندون به لبشو شد سفید رنگش وضوح به

 عقب به قدمی شناخت می گرممو های نفس و هام چشم از رو خشم کرد می درک طوفانمو

 کنه پنهان هاش لب فشردن با صداشو لرزش کرد سعی ولی  برداشت

 وت اونم از قبل همین بیرون رفتیم دوبارم یکی و اومد جا این یدا همراه چندباری فقط اون....  اون-

 بودن باهامون نامزدش و یدا همشونم تو بودی تفریحامون همه جریان در

 کنم خواستگاری ازتو تا خواسته من از امروز  کامی -

 رپ قدم یه با رو بینمون فاصله ، بود ترسیده.....  بود نگران هاش چشم ، رفت هم هاش لب از رنگ

 ابق صورتشو که موهاشو از کمی.....  کرد تر عمیق پوزخندمو و لرزید می وضوح به دستاش کردم

 ؟ نه نرفته یادت از قدیمت عادتای هنوز:  بست هاشو چشم که زدم کنار بود گرفته
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 نارک و دادم قرار  صورتش کنار صورتمو کرد؟ نمی نگاهم چرا بود؟ چی منتظر کرد حبس نفسشو

 نه؟ مگه خواستگاری نیاد و کنه برخاست و نشست باتو که نیست پسری: کردم زمزمه گوشش

 حرفی کامی به من اراس نی میک اشتباه داری تو:  دوخت بهم چشماشو خورد مختصری تکون

 کن باور نزدم

  کنه فظح تعادلشو تا گرفت مبل لبه به دستشو و داد بیرون صدا پر نفسشو که گرفتم فاصله ازش

 ؟ بود شده گرم سرت که کردی می کارارو همین بودی رفته که جاهم اون-

 بزنی تهمت من به نداری حق تو: گفت و شد براق صورتم تو

 لقب های جریان ندارم دوست اصال من: بود شده همیشه از بلندتر که گرفت خشونت رنگ صدام

 یزندگ ادم بچه مثل.....  بیرون برو کامی زندگی از.....  باشه خودت کار به سرت بشه شروع دوباره

 مهناز گذرم نمی ازت بار این بره اگه که هم تو نره کالمون تا کن

 حق هستی جوری این خودت اگه ندارم سری سرو کسی با من: گفت رفتو در کوره از دفعه یه

 ......کنی فکری چین هم منم مورد در نداری

 سر گونش رو هاش اشک و موند شدم مشت دست رو نگاهش......  ولی رفت باال محابا بی دستم

  خورد

 کنم تحمل تونم نمی دیگه خدا به.... بسه دیگه اراس-

 یم منه پسرعموی نیست؟اون حالیت چرا: سرم رو گرفتم صدامو و پایینو اوردم دستمو حرص با

 برادرمه مثل فهمی؟

 نداشتم کاری بااون من پرستی می که خدایی به-

 منو روی اون خودت بمونم اروم بزار نکن بازی من اعصاب با مهناز: گفتم زدمو موهام به چنگی

 ناخری این نکنه نگاه پشتشم که بریز دستش رو طوری رو پاکی اب میاد کامی امروز......  دیدی

 ....که کنم می حالیت بندمو می چشمامو بعد دفعه مهناز منه تذکر

 بگی تو هرچی زنم می حرف باهاش من..... باش اروم خب خیلی:گفت کردو قطع حرفمو

 برد نمی فرمان دیگه مغزم از دستام ولی کنم ریجکت خواستم بود خورد،لیزه زنگ گوشیم
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 بله-

 خونه ؟ کجای خوبی؟ اراس سالم: پیچید گوشم تو لیزه صدای که گذشت کنارم از اروم مهناز

 نیستی؟

  خوبم:  گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 نبودی زدم زنگ دیشب-

 بودم عمواینا خونه-

 نمون تنها زیاد کردی کاری خوب-

 ره؟ می پیش چطور کارا-

 شده تموم کارم جا این میام فردا من بگم زدم زنگ خوبه-

 رسی؟ می کی-

 باشم تهران عصری تا احتماال-

 خداحافظ باشه-

 من عشق خداحافظ-

 کنه اروم رو خودش کمی کرد می سعی و چرخید می خودش دور بیهوده اشپزخونه تو مهناز

 هاشپزخون به صدام تا زدن حرف به شروع بلند صدای با و گرفتم رو کامی شماره وقت فوت بدون

 برسه هم

 کامی سالم-

 داداش سالم: دلخوربود کمی لحنش هنوز

 تایه... . بزنی حرفاتو و بیای که کردم راضیش زدم حرف باهاش ولی نیستم راضی هنوزم بااینکه-

  بیا تنها...  باش جا این دیگه ساعت

 اراس نوکرتم: گفت کردو کوتاهی خنده

 جایی برم باید دارم کار بیا زود دونم می-
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 رسونم می خودمو االن-

  نزن حرفی اینا عمو به فعال-

 هست حواسم نه نه-

 تلخ جقدر ، نشست نگاهم تو مهناز سرخ و ناراحت نگاه که کرد وقطع تماس خداحافظی بدون

: مگفت رفتم می اتاق سمت به که حالی در شد نمی جدا ازم ای لحظه امروز که پوزخندهام بود شده

  شی حاضر بری بهتره

 !!!میاد خواستگار برات داره اخه:گفتم برگشتمو سمتش به

 مبل رو کردو تعارف اومد چای سینی با مهناز که کرد می خودنمایی اپن روی کامی زیبای گل دسته

 کشیدین زحمت چرا: گفت و نشست من کناری

 ردوک مهناز تقدیم ریختو چشمهاش تو محبتشو تمام شدو لبهاش مهمون زیبایی لبخندی کامی

 جرات شما برابر در باشن زیبا که هم هرچقدر ها گل این گرچه ناقابله کنم می خواهش: گفت

 ندارن اندام عرض

 ویلتح ای نیمه نصفه لبخند افتاد هاش انگشت جان به باز مهناز و شد محکم فنجان دور دستم

 عمو؟عموجان؟ زن چطورن؟ یداجون: گفت و داد

 این دارین تمایل شما گفت اراس ولی بودن کنارم در اونا االن داشت جا دونم می خوبن همه-

 باشه خصوصی جلسه

 ارمد کار کلی من مطلب اصل سر بری بهتره:  گفتم و کردم صاف و صدام بود پا به بلوایی درونم

 من برادر

 من: فتمگ برداشتمو گوشیمو بفهمم نگاهش از تونستم می اینو بود معذب ، کرد من به نگاهی کامی

 بردار تعارف از دست خواهشا گردم می بر تا بزنم مهران به زنگ یه تا تراس رم می

 جا و چشم شد گوش شد تنم همه و کشیدم خودم دنبال رو کرد می سنگینی کوه اندازه که پاهایی

 با نوتهرا کثیف هوای کردمو باز رو تراس در بود گرفته نبض سرم......  برادرم تنها پیش گذاشتم

 یم گوشم به وضوح به صداشون ، نداشت دیگه تاثیر سینه سوزش جز ولی بلعیدم وجود همه
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 لیو بشنوم کلمشو یک حتی خواستم نمی بود براومده عقلم با تقابل در وجودم از نیمی رسید

  شد حک شنیدو

 خوشبخت برای کامی زیبای های وعده....... مهناز اور مرگ سکوت و کامی عاشقانه نجواهای

 که لحظاتی تمام از خاطرات تجدید....... مهناز افتاده فرو سر و مردونش و محکم قول و کردنش

.... .مهناز پریده رنگ و بود گذاشته بران نجابت نام که مهناز های طنازی برای بود لرزیده کامی دل

 ردک می تبدیل زمین روی ادم ترین خوشبخت به رو کامی و شد می ساخته او کنار در که ای اینده

 که وصالی به امید و مهناز خواستن تمنای..... شد می مچاله مهناز ظریف مشت در که شالی و

 دیگر که دلی در شد حک...  مهناز پایان بی سکوت.......  و بود گرفته برادرم از رو راحت خواب

 زد اتش و کرد حک و دید نشاند زخم و کرد حک شنیدو بود نمونده بران تازه زخمی برای جایی

 در سمت به قدمی  شد تر محکم سرم نبض و خورد گره مشتم  دادم فشار روهم هامو چشم....... 

 بود کرده ورش شعله تازه های زخم که دلی اتش رو شد ابی مهناز صدای که برداشتم تراس

  برگردم باید من......  کامی اقا ندارم ازدواج قصد من ولی بگم چی دونم نمی راستش -مهناز

 تب شد می سرد ها بهونه این با که ساده چه و کامی دلدادگی همه ان برای ای مسخره دالیل چه

 کرد می بیداد برادرم نگاه در که عشقی داغ

 که طور همون باشه سخت شما برای تونه می خانواده از دور جا این محیط دونم می من -کامی

 تو اقامت برای نیستم غریبه دردتون با خونواده از دوری طعم چشیدم رو غربت این طعم منم

 نیست اجباری ایران

 وت جایی بلکه دست کف در نه رو دردش ولی کردم می حس دستم گوشت تو رو ناخنم رفتن فرو

.....   من بگم چطور.....  راستش: گفت و پرید حرفش میان به زده هول مهناز ، کردم حس سینم

 اراس پدری خانواده از خیلی پدرم بگم چطور خب...  کرد خواهد مخالفت مطمئنا  پدرم یعنی

 نداره خوش خاطره

 گیب که سخته انقدر واقعا کشی می بیرون فندقیت مغز کجای از رو ها بهونه این واقعا احمق دختر

 روانه رو مصر عاشق این خوای می جوری این وسطه؟ ای دیگه  کس پای  ختی یا نداری دوستش

 به مرک دختر این نبود؟ کشیدن پیش پا با زدنو پس دست با این برنگرده؟ دیگه که کنی خانش

 ؟؟؟ خودش یا بود بسته من قتل
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 هب رو پدرتون کردن راضی: گفت زد می موج توش ذاتیش محبت که لحنی و خونسردی با کامی

 باهم وننت می کسشونه عزیزترین خوشبختی خواستشون بزرگترین که مرد تا دو کنید واگذار من

 کنید واگذار من به رو ها نگرانی این برسن تفاهم به

 هب نگاهی نیم بودم مهناز درمانده و نگران نگاه معرض در کامال من و داشت دید سالن به تراس از

 پا تاسر....  راستش کنیم ازدواج باهم تونیم نمی ما نکنید اصرار کنم می خواهش: گفت کردو من

 از رت سنگین رو پاهام و دلم به بود انداخته چنگ که راستش این ادامه شنیدم برای شدم گوش

 بود کرده قبل

 عنوان به تونم نمی ولی قائلم شما برای زیادی احترام من است طرفه یک عالقه این راستش-

 کنم نگاه بهتون همسر

 هب کردمو باز درو شد رها سینه از نفسم و گرفت اروم کم کم مشتم و شد طوالنی کامی سکوت

 هک ملتمسش های چشم مهناز پریده رنگ و کامی تفکر در غرق افتاده فرو سر به برگشتم سالن

 اومد خودش به کامی که کردم ای سرفه بود نوسان در کامی منو بین

 دیگه متوئی مهمون جا یه باهم شمارو شیرینی با شیرینیشو ایشاهلل دارم پیش در خوب قرداد یه-

 لمث مهناز که بلند جاش از زدو تلخی لبخند و دوخت بهم نگاهشو که کردم کامی حواله چشمکی

 یه: گفت و دوخت مهناز به ارومشو نگاه کامی که کردن تعارف به کرد شروع پریدو جاش از فنر

 کرده هلون چشماتو تو کجا از نگرانی این دونم نمی.... بیشتر شناخت برای بده هردومون به فرصت

 .......  ولی

 کنم تثاب بهت تاخودمو بده فرصتو این بهم کنم تالش ایندمون برای بزار: گفت ایستادو روبروش

..... 

 ایج به دودلی با مهناز که رفت کردو خم سری اقامنشانه کردو جاخوش لبش رو دلنشینی لبخند

 صدای....  گرفت ازش رو حرفی هر تاب ام خیره نگاه که چرخید سمتم به بعد و دوخت کامی خالی

 اشینم به و بود منتظرم کوچه تو رفتم دنبالش به زدمو چنگ کتمو رفت کامی که داد می نشون در

 خورد می تاب دستاش بین سیگاری و بود داده تکیه

 کو؟ ماشینت-
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    ردنب تشریف نامزدشون با یداست دست:  کرد حبس سینش تو دودشو و  زد سیگارش به پکی 

 بازی نامزد

  زیاده وقت بازیا جور این برای نخور غصه عزیزم بیا: گفتم زدمو شونش به دستی

 باز هاش چشم تو خودشو جای حسرت و برگشت مهناز خونه پنجره سمت به کردو کوتاهی خنده

 باشه جالبی مالقات باید جان دایی با مالقات...  ترسیده: کرد زمزمه لب زیر کردو

 !!!!!خورد مختصری تکون پرده که کردم نگاهش امتداد به نگاهی

 دلبخن که کردم باز ،چشم کردم حس روسینم رو چیز سنگینی که دادم خودم به تکونی صبح

 ورمد رو ظریفش دستای و بود ریخته دورش وموهاش روسینم سرش...... نشست لبم رو شیرینی

 این که یدختر این شه باز براش بیشترب جای تا رفتم فرو کاناپه تو بیشتر ،کمی بود کرده محکم

 دستمو اروم بود خوابش غرق و معصوم چهره رو نگاهم...... قرارم بی دل از برد می دل عجیب روزا

  من زمینی فرشته این بود بیدار....... خورد مختصری تکون که کردم فرو موهاش تو اوردمو باال

 بانو؟ داره عواقب بدقولی دونی می-

 نمخا بود این قرارمون: گفتم و کردم نوازش ،موهاشو انداخت باال سرشو شدو تر عمیق لبخندش

  خانما؟

 ارامش و شد تر محکم دستاش حلقه و برد فرو اغوشم تو بیشتر خودشو و فشرد سینم تو سرشو

 کرد نفوذ تنم های سلول تک تک به

 نخوابیدی؟ جات سر چرا-

  جاست همین جام-

 واجبه؟ خونه می که نمازی مثل پیمان و عهد سر موندن که نگفتن بهت انجمن تو-

  فتنگ می تمکین مورد در هم چیزایی یه اتفاقا: گفت و دوخت تابم بی نگاه به کردو باز چشماشو

 وت چیز همه: غرغرکرد لب زیر حرص با زدو سینم به ای ضربه مشت با که شد بلند خندم صدای

 قطب ذخیره ، بود چی یخی و سرد ادم این خلقت از انگیزت واقعا خدایا برعکسه من زندگی

 ؟ شمالته
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 ذخیره برای گذاشته منو: کردم نگاه ظریفش های اخم به خنده با و کردم حلقه دورش دستمو

 قطب؟

 هک کنم می فکر این به کم کم دارم دیگه اراس نخند: گفت و گفت زدو سینم به دوباره حرص با

 بشم عارض دادگاه به تمکین عدم برای برم

 .....  گرفت خندش اونم که  بود شده بریده بریده نفسم خنده از

  برداری؟ زندگیمون برای قدم یه خوای نمی -لیزه

 یم من: وگفت کشید عقب خودشو دلخوری با و شد شل دورم از دستاش که دادم خودم به تکونی

 بچینم رو صبحونه میز رم

 سلیمت سر لیزه مانند بی عشق برابر در که بود پیش ماه درست شدم خیره رفتنش به سکوت تو

 محرم وقت هر گفت می لیزه......  شد جاری ما بین موقت هرچند محرمیتی صیغه و اوردم فرود

 لیزه که ماهه یک جوری واین.....  کنیم دائم عقد بدی راه دنیات به منو تونستی و شدم دلت

 اتاقش تو تنها اون و خوابم می کاناپه رو من هنوزم ولی خونم محرم ، دلم محرم ، شده محرمم

 حفظ برای من شرط از دلخوریش وجود با......  نیمه نصفه تاهل این برای من شرط تنها...... 

 بوی و رنگ زندگیم وبه نکرد محروم دریغش بی های محبت از منو بازم دورم حصارهای هاو حریم

 در زندگیم ثانیه به ثانیه تو که ارامشی.... دلدادگی رنگ ، عشق ،رنگ زندگی رنگ.....  داد ای تازه

 کرده رو زیرو باورهامو همه  گذاشته پا سیاهم دنیای به فرشته یه مثل روزا این که ودختری جریانه

 اتش به رو درونم ای زمزمه برداشتم عشق و محبت دریای این جبران برای قدمی که هربار...... 

 و یرهت اسمان به شه می یعنی چی؟ باشه نقشه یه همش اگه..... کرد سست رو پایرفتنم و کشید

 نای بود راست رو من با.......  داشت زندگی برق که چشمانی.....  کرد اعتماد دختر این انگیز سحر

 بود؟؟؟؟ داده سر عاشقی فریاد که نگاهی

 نگر لبخندشم حتی ، برگشتم اشپزخونه به کردمو تنم راحتی لباس اورد جا حالمو سرد اب دوش

 بریم سر یه انجمن های بچه با خوایم می امروز: گفت و گذاشت جلوم رو داغ شیر داشت دلخوری

... 

 بانو رین نمی جا هیچ امروز شما-

 شو لحظه به لحظه باشی اقاتون با قراره امروز: گفتم که کرد نگاهم العملی عکس هیچ بدون
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 قزی خاله بدهکارم بهت عسل ماه یه کنم فکر: گفتم که نشست لبش رو لبخندی

 ماه ینا با نکنی فکر: گفت زدو چشمکی شیطنت ،با گرفت اروم دلم کودکانه خنده این از و خندید

  دارم ارزو من گذرم می عروسی خیر از عسل

 نرفته دستت از تا بچشسب عسلو ماه همین فعال کنم می فکری یه موقعم اون برای حاال

 دوماد نه.....  عروسی نه عسل ماه نه ره نمی-

 و رفتگ تماس استادش با لیزه ناهار بعد ، کنه جمع رو وسایلش تا اتاقش رفت عجله با گفتو اینو

 افتادیم راه و داد روزه سه دو مرخصی یه درخواست

 مین فکر وقت هیچ شدم همسفرت که روزی: گفت کردو چالوس خم و پیچ پر جاده به نگاهی لیزه

 برگردیم باهم مسیرو این دوباره روزی یه کردم

  اراس: گفت کردو عوض و اهنگ

 خانمی جونم-

 ببینمشون دارم دوست خیلی من.......  کنی؟ اشتی خونوادت با خوای نمی-

 ببره خونشون به عروسی تونه نمی مرده پسر یه مردم من اونا نظر از-

 ببخشن رو تو تونن می مطمئنم من مادرتن پدر اونا باالخره-

  ببخشن باید که نیستن اونا این -

 بزنی؟ حرف من با خوای نمی-

 ......  گذشته درمورد نه-

 .... ولی-

  پشتوانه بدون خونوادم بدون گذشتم بدون ببین هستم که طوری همین منو-

 بری؟ پدرت دنبال خوای نمی: گفتم که نزد حرفی دیگه گزیدو لب
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 هی االن نخواست و کدوممون هیچ خواد نمی منو بشم زندگیش مزاحم خوام نمی کردم فکر بهش-

 به امخو نمی ولی نشد نصیبم وقت هیچ که هایی پدرانه برای کشه می پر براش دلم داره خونواده

 بشه اذیت من خاطر

 برای هاش برنامه از گفت اینده از ، کنه دور گذشته تصور از فکرمو کرد سعی مسیر طول تمام

 هامون بچه.... مشترکمون زندگی از کرد می تصور که چکی کو خونواده از ارزوهاش از زندگیمون

 که اومده یعنی این ؟ بگیرم اغوش تو رو خودمه خون از که ای بچه شد می! شد؟ می بچه؟؟

  ؟ بسازه که اومده بمونه؟

 بی های دل و پیچیده بهم های دست شاهد حاال بود اشناییمون روزای شاهد روزی که ساحلی

 غم روزی که دریایی حتی گرفت می خودش به ای دیگه رنگ لیزه حضور با چیز همه ، قرارمون

 زخم دل بر بود شده مرحم که واسمانی بود دیده تنهاییامو که ساحلی بود زده فریاد براش هامو

 هست دلی بود کرده فراموش که مردی دردمند دل پای هم بود گریسته و بود باریده من خورده

 !!!خوشبختی لمس برای دستی ها عاشقانه ثبت برای هست چشمی عاشقی برای

 امتنا اب بینمون وفاصله مرزها برداشتن برای لیزه تالش اومدیم ویال به لیزه همراه که روزه دو االن

 برای زد هق و بارید من چشم دور به و گرفت دلخوری رنگ نگاهش و موند نتیجه بی من وسردی

 همسری که همسری و بود مونده پا زیر که غروری برای هاش تنهایی برای شدن زده پس این

 می دور....  همسرش های دخترانه از کشید می پس پا بددلی با که شوهری دانست نمی کردن

 پای که ،ترسی بود نیافته پاسخی ذهنش رحمانه بی نجواهای مقابل در هنوز و محرمش از موند

 به و زدم غلت تختم رو....  خوردن زخم و رفتن از ترس ، نبودنش از ترس کرد می سست دلشو

 هب عجیب کنارم لیزه خالی جای.....  شدم خیره زد می فریاد درداشو و بود کرده طغیان که اسمونی

 گم کرد روشن رو اتاقم که برقی رعدو صدای  میان در اتاقم در صدای......  نداخت می  چنگ دلم

 موهایی با بود کرد عوض رنگ اسمون صدای از ها بچه دختر مثل که لیزه چهره دیدن از  شدن

.... . رفت ضعف گزید می لب بالتکلیفی وبا بود زده چنگ دستاش میون که بالشی و پریشون

 ترسم می خیلی....  بخوابم....  اینجا شه می....  شه می: گفت که نشست لبم رو لبخندی

 روی و افتاد داشت تن به که کوتاهی و قرمزی خواب لباس با که همسرم زیبای اندام رو چشمم

 داشت حق بود نگران..... موند ثابت نگرانش های چشم رو لغزید سفیدش و شفاف پوست

 کمی بود نمونده ازش چیزی دیگه که غروری دادن دست از از شدن زده پس از نگران نداشت؟؟؟

 وچولوک ملوس گربه بچه یه و رسید تخت به خودشو سریع که کردم باز براش اغوشمو و رفتم کنار
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 تمپش وبه کرد محکم کمرم دو دستشو و فشرد سینم به سرشو بعدی رعد با شد گم اغوشم تو

 بودم پناه..... من روزهای این همدم پناهی بی از لرزید می....  بود ترسیده......  انداخت چنگ

 دستمو یه با کردمو حلقه دورش دستمو اروم نشست تنم پوست زیر قشنگی حس  نبودم؟؟؟

 بود امن اغوشم.....  گرفت اروم که زدم ابریشمیش موهای به ای بوسه.....  کردم نوازش موهاشو

 جای و کمتر هاش دست فشار کرد پر جاشو ارامشی درعوض و کشید پر تنش لرز  نبود؟؟ براش

 بود ازیب چه و بود کرده تر تاب بی و تابم بی تن که هایی نفس و داد دخترانش های نواز به خودشو

.... .رو من کوچولوی فرشته های گونه کرده گلگون که شرمی تپید می من خاطر به که ضربانی

 دارم دوستت خیلی: گرفت نشونه رو قلبم که ای زمزمه و فشردمش خودم به بیشتر زدمو لبخندی

 کنارمن.....  منی مال منی سهم تو....  منه سهم قرار بی قلب این گرما این اغوش این.....  اراس

 "من مرد بمون

 حواس تمام کرد می فعال که حسی..... من یخی و سرد جسم به روح شد لیزه مالکیت حس

 پیشونی به عمیق بوسه یه کردم دلمو حرف تمام......  رو قرارم بی تن کرد می وگرم رو خوابیدم

 ....... من لیزه.....  خودم ریای بی یار

 اجزای تک تک رو لغزید قرارم بی نگاه و رفته خواب به که داد می نشون هاش نفس اروم ریتم

 گذاشته جا به زیباش های گونه رو خود های اشک از ردی هنوز معصومانه که چشمانی صورتش

 ..... تمرف خواب به بود خفته اغوشم در که ارامشی کنار در و نشست لبم رو شیرینی لبخند..... بود

 اب بود گرفته ازم رو حرکت اجازه و بود سینم رو لیزه سر ، خوردم تکونی گوشیم زنگ صدای با

 شسر زیر از دستمو اروم که چرخید پهلو به کردو غرغری لب زیر لیزه زنگ صدای شدن طوالنیتر

 رو بش نیمه سه که ساعت به نگاهی....  بود یدا شماره.....  رفتم گوشیم سمت به کشیدمو بیرون

 دادم جواب سریع کردمو داد می نشون

 یدا....  الو-

 شده؟ چی....  الو:  انداخت وال و هول به رو دلم یدا هق هق صدای

 .....بابا ؟ اراس....  کجایی-

 شده؟ چی رضا عمو:  رفت پاهام از توان و کشید تیر سینم

 بیمارستان اوردیم رو بابا...... اراس بیا-
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 سریع داد، می بدی حادثه از خبر تلفن امان بی های بوق شدو گم گریش هق هق تو حرفش باقی

 کردمو یزهل خواب در غرق صورت به دستی نشستمو تخت کنار و پوشیدم لباسامو برگشتمو اتاق به

 خانمی..... لیزه: گفتم

 شی؟ نمی بیدار خانمی: گفتم که کرد فرو بالش تو سرشو کردو غرغری لب زیر

  دستام لرزش یا شد بیدار بانگرانی جوری این که بود کالم اهنگ از

 اراس شده چی-لیزه

 بیمارستان بردنش نیست خوب رضا عمو حال برگردیم باید-

 دل هب بعد ساعت نیم و کرد عوض لباساشو کردو جمع وسایلو حرفی هیچ بدون شدو بلند سریع

 زدیم جاده

 نشده چیزی که ایشااهلل نباش نگران-

 داد جوابمو سریع که گرفتم رو کامی شماره

 اراس؟ کجایی-

 گردم برمی دارم شمالم-

 نده خبر بهت گفتم بهش کنه کار چی رو دختره این بگم خدا....  داداش نیست نیازی-

 چطوره؟ عمو-

 خدا به ولی شده بستری بیمارستان اوردیمش کرد اذیتش قلبش یکم سرشب نیست چیزی-

  نباش نگران نیست چیزی

 نداشت مشکلی که عمو قلب-

 انداخته گوش پشت ولی داده دست بهش کوچیک های حمله هم دوباری یکی اینکه مثل-

 ... کامی-
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 نستمتو می من بود افتاده اتفاقی یا بود وخیم حالش اگه کنی می فکر تو: گفت و خوند دلمو حرف

 مواظب.... ندی دستمون کار عجله خاطر به وقت یه اراس بیا اروم بدم؟؟ تورو جواب خونسرد انقدر

 گم می بهت باشه خبری جام این من باش

  رسونم می خودمو دیگه دوساعت تا-

 باش خودت مراقب باشه-

 بشه حرفاش با کرد سعی که گفتم براش مکالممونو تمام کردو باز زبونمو قفل لیزه نگران نگاه

 که چیزی بود عشق سراسر....  بود پناه نبود؟ بود پدر برام رضا عمو....  ارومم نا دل به مرحمی

 بود مونده دلم به حسرتش عمرم طول تمام

 با امیک ، اومد داخل به من همراه لیزه ، بیمارستان رفتم مستقیم و رسیدیم که بود صبح دمای دم

 ظاهر با رو لیزه بودم مطمئن که بطوری کرد علیک سالم لیزه با مودبانه اومد جلو دیدنمون

 فتر یادم که ،بودم بود افتاده بیمارستان تخت رو که مردی نگران اونقدر ومن نشناخته جدیدش

 کنم توجیه رو بود اومده بیمارستان به من پای پابه و من کنارم که دختری حضور که

 کجاست؟ عمو-

 بشه مرخص فردا پس احتماال خوبه: گفت و گرفت لیزه از نگاه کامی

 بینمش؟ب شه می: گفتم گذاشتمو جواب بی رو کامی سوال پر نگاه کشیدمو اسودگی سر از نفسی

..  تیبرگش سفر از تازه خونه بری بهتره االن....  بیای تونی می مالقات ساعت تو فردا ولی نه االن-

  کن استراحت برو

 مونم می من برو تو-

 رهبهت..... زارم نمی سرش تو گیس برسه عقل بی دختر این به دستم است خسته چشمات نه-

 اینجا هستم من بری

  بیدارم من کن خبرم حتما شد خبری-

 راحت خیالت باشه: گفت و فشرد شونمو زدو لبخندی
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 ردک تشکر بود برانگیز سوال صبح وقت این اونم کنارم در حضورش هنوز که لیزه از ادب رسم به

 به یحرف هیچ بدون  لیزه کشیدمو دراز کاناپه رو هام لباس تعویض بدون.....  خونه برگشتیم که

 رفت اتاقش

 ؟ کجایی الو-

 میام دیگه ساعت یه تا منم برو تو کشیده طول کارم یکم سرکارم هنوز من جان اراس سالم-

 بیمارستان

 خونه رگردب بیمارستان نیا بگم که زدم زنگ نیست نیازی: گفتم میکردم روشن ماشینو که حالی در

 نیست راضی طرفه یه تصمیم این از داد می نشون سکوتش

 لیزه؟ بامنه گوشت-

 ..... نیام امروز نیست درست رفتم دخترشون عروسی من-

  لیزه خونه برگرد-

 اب شدن روبرو با خواستم نمی کردم پرت صندلی روی رو گوشی که کرد قطع خداحافظی بدون

  بشه اذیت نداشتم بیشمارشون سواالت برای جوابی هیچ فعال که هایی نگاه

 فقط االح بودن رفته من قبل و بودن اومده عمو همکارای و دوستا بیشتر رسیدم بیمارستان به وقتی

 چشم جفت یه و برگشت سمتم به ها نگاه که تو رفتم زدمو در.....  بودن اتاق تو خودش خونواده

 کشب خجالت: گفتم که بغلم تو کرد پرت خودشو یدا زدنی بهم چشم تو و موند ثابت روم  عسلی

 ؟ نشدی ادم کردی شوهر تو دختر

  ریشت بیخ انداختیم که بدی مال این ببر بیا: گفتم کردمو پرهام به نگاهی

 الیق هرچی خالیق: گفت کشیدو کنار خودشو یدا

 گل ازن و پری گل این اوردن سرت به چی:  گفتم که کرد می نگاهم لبخند با که رفتم عمو سمت به

 جان؟ عمو ورپریده

 موندگارکنه جا همین منو که بسوزونی اتشی یه تونی می ببین: گفت که زیرخنده زدن همه
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 ارهز ماشااهلل پرستاراش هم دلبازه جاش هم بده مگه: گفتم بوسیدمو روشو رفتمو جلو باخنده

 هستن رو و بر خوش ماشاهلل

 رضا اقا نیومده بدتم همچین انگار: گفت کردو نازک چشمی پشت عمو زن که خندید عمو

 بیرون رفتم کردمو خداحافظی عمو با پرستار تذکر با گذشت که کمی

 صبرکن...  اراس-

 های وگوی زد می موج دلخوری و خشم نگاهش تو رسوند بهم خودشو مهناز که برگشتم عقب به

  رسید می نظر به تر تیره عسلیش

 گذشت؟ خوش سفر-

 که یاون احتماال بدم؟ کار گزارش باید: گفتم گذروندمو نظر از سرتاپاشو و باال دادم ابرومو تای یه

 نزده حرفی بهت چوندش و چند از داده بهت خبرشو

 بکشی حرف اون و این زبون زیر از بلدی خوب که تو: گفتم کردمو خم سمتش به سرمو

 اراس شدی وقیح خیلی: گفت شدو رنگ به رنگ کمی

  نبوده؟ مثبت جدیدت عاشق با مذاکراتت ؟ شده چی: گفتم طعنه با

 نیست چیزی ما...  بین: گفت شدو پاچه دست کمی

 یه وت ناهارو و بزنی دور منو تونی می کنی می فکر اینکه یا نیست؟ بهت حواسم کنی می فکر-

 اون ای معذبی خونه تو....  بری شاپ کافی......  باشی مهمون دیگه رستوران وتویه شام و رستوران

 نیست؟ حضرت اولیا های عاشقانه شان در نقلی خونه

 ینب و بلند سیلی هوای به که دستی و شد تر تیره خشم از چشماش و گرفت خون رنگ صورتش

  شد اسیر مردونم دستای

 بدونی خودت مثل منو نداری حق....  کنی توهین من به نداری حق تو-

  نکشید عقب موضعش از ولی توهم رفت اخماش که شد بیشتر دستش مچ رو دستم فشار

 یادته؟ بودم گفته....  بمون دور خونوادم از.......  بکش خط رو کامی دور بودم گفته بهت-
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 نگرده ناموست بر و دور بگو کامی به کرده باد غیرتت رگ خیلی: گفت زدو صداداری پوزخند

 من؟؟ ناموس..... ناموس؟:  شد بلند خندم صدای که کردم رها دستشو

 راتب غیرتم از که مهمی برام قدر اون کنی می فکر چرا:  گفتم و کردم پر رو فاصلمون قدم یه با

 زارم می مایه

 سرخش چشمان به نگاهمو سردترین که لرزید هاش لب و نشست هاش چشم به اشک نم

 به توئه برای غیرتم کرده باد رگ خاطر به نه  ارتباط این سد شدم بینی می اگه: گفتم دوختمو

 دگیزن یه لیاقت.... داره رو خوشبختی لیاقت....  رفیقمه... ..  برادرمه که پسری برای ناموسه ظاهر

 ....داره رو باوفا زن یه....  اروم

 کمی برادرم برای تو: گفتم که شد اشک از خیس هاش گونه صدا بی و شکست هاش چشم سد

  نداری رو خوشبختی لیاقت تو.....  کمی مردی هر برای تو مهناز

 صدای با....  شد خم هاش شونه غم بار این از و شکست برابرم در غرور کوه این......  شکست

 رفت و گذشت کنارم از کرد می صدام اسم به که کامی

 کرد؟ می گریه داشت چرا رفت؟ کجا شده؟ چی: گفت رسوندو بهم خودشو باعجله کامی

 مهمه؟ برات-

  گی؟ می چی فهمی می– کامی

 دل این از دونست می چی ، بود کاشته دلم تو رو کینه تخم که دختری روی بود شده حساس

 یزندگ پود و تار زد اتش که دختری از دونست می چی..... ایندمو و گذشته کردن سیاه که فریبی

 بود؟؟ کرده سپر سینه و بود شده براق صورتم تو جوری این که مو

 همه مجبورم وگرنه بمون دور ازش گفتم بارم یه بدم توضیحی بهت باشم مجبور کنم نمی فکر-

 دلش ور برگردونه دخترشو زودتر هرچه تا بگم دایی به و چیز

 شدی....  پام جلوی سنگ شدی شه نمی باورم اراس منی برادر تو زنی؟ نمی حرفتو چرا -کامی

 لبخندش یه برای بدم زندگیمو حاضرم لرزیده براش دلم که کسی به رسیدن برای راهم سد

 ..... شد منقبض فکم و شد مشت دستم ناخوداگاه و ریخت فرو درونم چیزی
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 رهگ.....  دلم اتش رو ابی شد صدا همین که زد صدا اسممو اشنا صدایی بزنم حرفی اینکه از قبل

 موند ثابت کامی پرسشگر چشمان رو نگاهم و نگرفت اروم دلم ولی شد باز مشتم

 نشده؟ تموم که مالقات ساعت.....  سالم-

 اوردین تشریف کردین لطف سالم: گفت زدو ظاهری چند هر لبخندی اومد خودش به زودتر کامی

 .... خانم

 شدیم معرفی بهم خواهرتون نامزدی تو یادمه هستم لیزه: گفت زدو لبخندی لیزه

 مگه :گفتم که کرد تشکر کردومجددا جور و جمع خودشو سریع نبود عجیب چنذان کامی نگاه بهت

 خونه؟ برو نگفتم

 چی برای: گفتم چرخیدمو سمتش به خورده گره های اخم با که جاخوردن هردو تیزم و تند لحن از

 اومدی؟

  اراس – کامی

 .... گفتم: گفت زدو چنگ چادرشو لیزه

  افته مین زمین زنم می که حرفی که اینه مهم.... نیست مهم کردی فکر چی یا گفتی چی تو اینکه-

 نداره وجود گرفاتنش نادیده برای توجیهی هیچ و کنه نمی تغییر شرایطی هیچ تحت

 رارق مواخذه مورد و بود کرده فوران کامی جلوی که خشمی و بود گرفته اوج کمی که صدایی از لیزه

  ببخشید: کرد زمزمه لب زیر و گزید لب بود گرفته

 شناسمت نمی دیگه اراس: گفت دادو تکون تاسف نشونه به سری کامی که رفت و گفت اینو

 خفه جیغ هک گرفتم بازوشو هوا بی بود تاکسی منتظر که لیزه دنبال رفتم جوابشوبدم که این بدون

 ماشین اون که شکر رو خدا: غریدم لب زیر کشیدمش می خودم دنبال که حالی در  کشید ای

  خیابونی کوچه اواره جوری این  که نیومده چشمت به من حرف مثل هم شده خراب

 صحر با شدو سوار کشیدو بیرون دستم از بازوشو حرص با کردم باز ماشینو در که نداد جوابمو

 بود؟؟؟ نکرده بود کرده کتک هوس دختر این عجیب....  کوبید بهم درو
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 مشتش تو چادرشو و هاش لب جون به افتاد دندن با و برگردوند روشو که افتادم راه شدمو سوار

 فشرد

 کینتم عدم و تمکین برای فقط کوفتی انجمن اون تو ؟؟ کشک من حرف خونه؟ برو نگفتم مگه-

 رکت رو خونه تونی نمی من اجازه بدون که این واجبه؟ شوهر از اطاعت نگفتن خوندن گوشتون تو

 بکشی نفس حتی تونی نمی برداری قدم از قدم نمیتونی  کنی

 کی اجازه به ؟ جدیده احکام از هم جوابی حاضر ؟ شد چی: گفتم که برگشت سمتم به غیظ با

 ؟ اومدی افتادی راه پایین انداختی سرتو

 ینم؟بب مهناز با هنرنماییتو ترسیدی نکنه ؟ اومدم می نباید چرا: گفت لرزید می که صدایی با

  بود کرده سد راهشو سرسختانه ولی داشت بغض نکشید عقب ولی کردم نگاهش تیز

 ودب کرده علم قد جلوت جوری اون چرا دونم نمی که مهناز رفته باال دست گم؟ می دروغ مگه -لیزه

 جئیئتو هنرای نبینم خواستی می که شد می شرمت شکوندی که دلی از یا کنی قایم خواستی می و

 شوهر جناب

    زهاجا بهت لیزه نکن درازتر گلیمت از پاتو...  نیست مربوط تو به باشه هرچی مهناز منو بین-

 شدی هخست گفتی شیم محرم گفتی ؟ خواستی نمی همینو مگه......  کنی دخالت کارم تو  دم نمی

 برام باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم ؟ نرفته که یادت باشه گفتم باشی خونه هم خوای می گفتی

 کنی اقاباالسری

 اراس؟ ام خونه هم یه تو برای فقط من: گفت و شکست بغضش

 که بودم احمق من این جلو اومدم من گی می راست اره: گفت که فشردم گاز رو پامو حرص با

 کنه می فرق مردا همه با من زندگی مرد کردم می فکر چون بودم قدم پیش ها اولین تو همیشه

 گذاشتم پا زیر گی می که ها اولین همین بخاطر که غروری  نمیاره روم به بزرگه دلش

 مبود رفته تند..... بود محرمم که دختری غرور گرفت بازی به که حرفی از شدم پشیمون انی به

 که مهناز تو به لعنت...  داشت وسط این و تقصیر کمترین که دختری سهم شد خشمم تمام

 ینا از بود من حق کوچکترین که ارامشی زدی اتش همیشه.....  زندگیم برای بودی نحس همیشه

 از بود شده بریده بریده هقش هق خاطر به که هایی نفس از هاش اشک از گرفت دلم......  زندگی

 ..... بارید می وقفه بی که چشمانی و لرزید می که دستی
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 دونی می خوب خودتم نبود این منظورم: کردم زمزمه اروم

 من داری حق ؟ اینه غیر مگه:  بود کرده فوران جوری این که هستیش به بودم زده اتش انگار

  من...  من...  شده تحمیل بهت زندگی این...  تحمیلیم

  لیزه-

 سپ خواست و کرد مقاومت که گرفتم دستاشو برگشتمو سمتش به کردمو پارک خیابون کنار

  نذاشتم که بکشه

 ینزم اسمون خواد نمی دلم که کنه کاری به مجبور منو تونه نمی کس هیچ که دونی می خودتم-

 خواستم رو تو من....  نخوامش که بکنه ای زندگی به تحمیل منو تونه نمی بره اسمون به زمین بیاد

 میلیتح زن یه تو که نمیشه دلیل این ولی بودی جلوتر من از تو هامون اولین تو همیشه که هرچند

 عنیی زندگی فهمیدم دوباره تو کنار نداشتم بود ها سال که ارامشی ارومم کنارتو من باشی برام

 افتادم راه دادمو بیرون پرصدا نفسمو که برگردوند ازم روشو.....  چی یعنی خونواده و خونه چی

 شتپ..... خونه رفت من به توجه بدون و شد پیاده من قبل رسیدیم وقتی نکردم رها دستشو ولی

 این بودم کرده خراب....  موند اتاقش بسته در روی ونگاهم کردم سالن به نگاهی رفتم سرش

 ......  بود زندگیم معادله تو ادم ترین گناه بی دختر

 یا تقه اتاقش سمت رفتم اروم بود اتاقش تو هنوز خونه اومدیم که وقتی از کردم نگاه ساعت به

 ودب برده فرو بالش تو سرشو و بود کشیده دراز تخت رو کردم باز درو موند جواب بی که زدم در به

 می؟خان کردی قهر: گفتم و موهاش ابریشم خرمن تو کردم فرو دستمو و نشستم تخت لبه رو اروم

 بکشی؟ دراز نباید بزرگتر یه جلوی نگفتن شما به:  گفتم که نداد جوابمو

 شونهسر از نوازشگونه انگشتامو که کرد پشت بهم و کشید عقب خودشو و خورد مختصری تکون

 برای هن نگفتم نداری خبر تو که هست چیزایی یه: گفتم و لغزاندم کشیدش انگشتان تا برهنش

 یایدن با پاکتو روح و سفید دنیای خوام ،نمی ای غریبه خودت خونه تو اینکه نه نامحرمی اینکه

 زندگی هفرشت تو نباش انصاف بی انقدر لیزه نیستی خونه هم من برای تو ، کنم اشنا خودمو سیاه

 بی.......  بود مرده بود سرد بود تاریک که ای خونه تو اوردی زندگی روح خودت همراه تو ، منی

 نفس.... . وسیله به دستیه دم جنس یه به نگاهم مثل تو به نگاهم کنی فکر لحظه یه اگه انصافی

 شناختی جوری این منو......  شدی زخمام مرهم شدی، دلم گرمای شدی، زندگی ، شدی

 خترید دلبسته من: گفتم و گرفتم بازی به شبشو رنگ موهای کشیدمو سمتش به لیزه؟خودمو
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 به دم نمی اجازه بهت ولی فرهادم و مجنون گم نمی عاشقم گم نمی ساخت منو نو از که شدم

 کنی شک عالقم

 موزد کنار صورتش از موهاشو زدمو لبخندی بود شده متورم و خیس چشماش برگشت سمتم به

.....  خانم فروختی پیاز پوست به حرفمو ره می یادم حرفا و کارا این با کردی فکر اگه: گفتم

 سرجاشه تنبیهت

 به اداعتم با که دختر یه دارم دوست که اونقدر گشنمه کلی نذاشتی هم غذا تازه: گفتم که خندید

 زا کنه دلبری خواد می تاش تابه چشمای با و کرده زشت اردک جوجه شبیه خودشو زیادی نفس

 کنم چپش لقمه یه رو شوهرش

 اشپزت سراغ اومدی که شده گشنت پس: گفت کردو نازک چشمی پشت

: فتمگ زدمو خیمه روش کردمو ستون صورتش طرف دو دستمو کشیدمو سمتش به خودمو خندیدمو

 کنه؟ سیرم تونه می دلبرو تو اشپز این کنی می فکر

 پس .....طور این که: گفتم که داد تکون طرفین به سرشو و گرفت شرم از رنگی صورتش خندیدو

  خانما خانم تنبیهت سرغ بریم چیه نظرت

 دم اب داره؟ عواقب شیطنت دونی می: گفتم دوختمو چشماش به نگاهم انداخت باال ابرو شیطنت با

 بانو کردی بازی شیر

 می موج دنمب سلول به سلول تو دختر این از  که محبتی با بینمونو فاصله بزنه  حرفی اینکه از قبل

 !!!کردم پر زد

 کردم غرغری لب زیر و گشتم دنبالش به کورمال کورمال ویبرش ولرزش گوشی زنگ صدای 

 گربه بچه هی مثل و برد فرو سینم تو بیشتر سرشو لیزه که دادم تماس رد کنم باز چشم اینکه بدون

 طخ پشت که کسی به نواخت می وقفه بی که زنگی صدای با.....  داد جا اغوشم تو خودشو ملوس

  دادم جواب برداشتمو رو گوشی گفتمو ناسزایی بود

 بله-

 ... الو شنوی؟ می صدامو اراس الو: گفت کرد می صحبت اروم خیلی که درحالی مهناز
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: گفت وار پچ پچ مهناز که زدم لبخندی لیزه خواب در غرق و معصوم صورت به کردمو باز چشمامو

 بده جواب خدا رو تو....  اراس الو

 ستنش لبم رو شیرینی لبخند ، شد جمع خودش تو که کشیدم بیرون سرش زیر از دستمو اروم 

  بیرون زدم اتاق از کردمو مرتب روش رو پتو

 شده؟ چی-

 ترسم می خیلی من اومده دزد برسون خودتو زود اراس-

 چی؟-

 کن کمکم کنم می خواهش-

 میام االن من ببند درو و اتاق تو برو-

 تا کردم صبر کمی.....  تو رفتم اروم بود باز نیمه در رسیدم وقتی افتادم راه شدمو حاضر سریع

 کنزدی رفتم بود خونه تو نفر یه....  دیدمش که چرخوندم چشم......  کرد عادت تاریکی به چشمم

 نه؟ قشنگیه خونه چه: گفتم روشونشو زدم تر

 خوای نمی کمک: گفتم که زد می دید ورو اون ور این اروم اروم داشت بود مشغول سرش حسابی

 واردما خونه این به من ؟

  شن می بیدار ها همسایه االن.... سرت رو گرفتی صداتو خبره چه هیس: گفت اروم

 خوای؟ نمی کمک:گفتم تر اروم بار این

 اه: گفت کنه جدا تنم ار سرمو جا همون خواد می دلش که است کالفه اونقدر بود معلوم که لحنی با

  ببند دهنتو امیر

 شجاع پسر داری دستم هم پس-

 ندگیز تنها زن یه جا این گفت می رضا نیست کسی ببین کن جمع حواستو یکم بگو چرت کم-

 هک رضا دیدمش می خواست می دلم خیلی بود خونه کاش ای اومده فرنگ از زنه گفت می کنه می

 لعبتیه بد گفت می

 ودهنت اون ببند: غریدم کردمو بلند مشتمو گرفت نبض سرم و شد جمع سرم تو خون دفعه یه
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 ادشفری صدای از که کوبیدم صورتش و سر به امانمو بی مشتای بجنبه خودش به اینکه از قبل

 وضوح به ترس از و داشت تن به سفید حریر خواب لباس یه.......  بیرون اومد زده وحشت مهناز

  بیرون بیای گفت کی اتاقت تو برو: غریدم و کردم نگاهش تیز......  لرزید می

 خشک جاش سر پریده رنگ با ترس از و بود شده خیره بیچاره دزد به زده وحشت طور همون

 اتاقت برگرد: زدم فریاد که بود شده

 و برگشت تری مناسب وضع سرو با بار این و گرفت تماس پلیس با و رفت اتاقش به سریع

 کنیم کار چی حاال: گفت کردو پیچید می خودش به درد از که کرد بیهوش نیمه دزد به نگاهی

 نگیره دلش وقت یه برقصیم براش بزار نوار یه-

 اراس: گفت و برگشت اب لیوانی با و رفت اشپزخونه سمت به و رفت بهم ای غره چشم

 لعبت خانم تنهایی خونه تواین تو دونه می کجا از مردتیکه این.....  زهرمار و اراس-

 چندان کار حدسش نداره امد و رفت مرد توش که ای خونه: گفت کوبیدو میز رو لیوانو حرص با

 نیست سختی

 شه می مربوط خونه این تو مرد امد و رفت به بودنتم لعبت-

 اراس بفهم دهنتو حرف-

 شب نیمه تا.....  تو اومدن پلیس مامورای و دراومد صدا به در زنگ بزنم حرفی اینکه از قبل

 به مهناز همراه دادو رضایت شتم ضربو خاطر به ترس از بیچاره دزد و کشید طول اداری کارهای

  بمونی جا همین شبو شه می: گفت کردو دست دست کمی مهناز در دم برگشتیم، خونه

 همراه باهاش کردمو ساعت به نگاهی ، کردم می خونه این حال به فکری یه ،باید بود ترسیده

 اومدی که ممنون..... اراس ممنو: گفت و برگشت سمتم به بره اتاق به اینکه از قبل شدم

 کنم نمی فراموش وقت هیچ و امروز: گفت زدو لبخندی که دادم تکون سری

 کنی فراموش بهتره: گفتم نرسیده اتاق در به

 می بود تو جای هم کسی هر: گفتم که لغزید دستگیره رو دستش ایستاد حرکت از هاش قدم

 محبتم حساب به نزار اومدم
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 مین فراموش که تنفری بزرگی به بزرگ غم یه بود غم یه نبود ارامش نگاهش تو دیگه کرد نگاهم

 شد

 مه تو اخمامو که کرد پر رو مشامم اشنا عطری کردم باز چشم وقتی شدم بیدار درد سر با صبح

 کشیدم

 اراس اومدی دنیا به اخم با تو دم می قول بهت-

 چنده؟ ساعت:  گفتم اومدمو پایین تخت از

 یازده-

  نه وای-

 کردم اماده برات صبحونه: گفت که رفتم در سمت به پوشیدمو لباسمو سریع

 باز لیدک با درو رفتم؟؟؟ خونه از شبونه فهمیده یعنی ، بیرون رفتم سریع دادمو تکون هوا تو دستی

 ،متعجب کردن زمزمه لب زیر کردم شروع که شدم روبرو لیزه نگران و برزخی چهره با که کردم

 گی؟ می داری چی اراس؟ خوبه حالت: گفت کردو نگاهم

 میاد کار به خیلی مرگ از قبل گن می گم می شهادتین دارم-

 منکرشون؟ یا نکیرشونی شما ببخشید......  جناب خدمتم در: گفتم انداختمو مبل رو خودمو

 بودی؟ کجا: گفت گرفتو خندشو جلوی زور به

 داشتم کار بیرون: گفتم خونسردی با انداختمو پا پارو

 لیزه خاکستر زیر اتش برای جرقه یه شد چون داد دستم کار خونسردیم بار این انگار ولی

 اومدی؟ االن رفتی دیشب که بوده کاری چه این-

 بود؟ فیلمت پف و خر همه اون رفتم که فهمیدی بگی خوای می یعنی: گفتم زدمو چشمکی

  اراس باش جدی-

 ببر سرمو شما میام بعد بگیرم دوش یه من بزار شما بانو چشم-

  غرغرکردن بلند بلند کرد شروع و اشپزخونه رفت حرص با
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 کنم؟؟ می وپف خر من.....  بزنی گولم تونی می زبونیا شیرین این با کردی فکر

 بانو؟ بود جملمم یه این با مشکلت کل یعنی: گفتم کردمو حلقه دورش پشت از دستمو

 ثلم پیشت گمز سلنا نبود پف و خر:  گفتم شدو تر محکم دستم حلقه که داد خودش به تکونی

 نفس برام بود الالیی مونه می کالغ قارقار

: گفت حرص با سمتمو برگشت کشیدو عقب خودشو دراومد اخم که گرفت ساعدم از نیشگونی

 کنی؟ می مسخره منو داری

 قزی خاله باریکتر موهم از ما پیش گردنم من داره جراتشو کی-

  ؟ رفتی افتادی راه شب نصف که بود کی این-

 نکن نگران خودتو تو شد حل: گفتم رفتمو یخچال سمت به

 صد :گفت و گرفت رو بطری که کردم نگاهش سوالی کرد صدام تشر با که کشیدم سر ابو بطری

  سرنکش کردن اختراع لیوانو که بودن غارنشین سری یه ادم حضرت از قبل گفتم دفعه

 خیلی کشتن می شوهراشونو جوری چی غارنشینا ببینم......  امروز برسه دادم به خدا: گفتم باخنده

 نبود که دردناک

  عزیزت جون لیزه: گفتم که کرد نگاهم غیظ با

 نخوابیدم حسابی درست دیشب خدا به شو خیال بی: دادم ادامه و کردم خودم به ای اشاره

 خوردنی کردم گرسنگی رفع سرپا دیدی وقت یه نخوردم هم صبحونه

 نیست خبری هیچ که هپروت تو نرو خودت برای بیخود-

 نمبک تو نازکشی خرج مو بنیه همه باید من وقت اون و کنی می قهر زنم می حرف دوکلمه بفرما-

 هپروتم

 ادبی بی خیلی:  گفت شدو گلگون لپهاش

 حدیدتت کلی شی عارض خوای می گفتی خودت......  دیگه تمکینه: گفتم خندیدمو بلندی صدای با

 دویدن سر به من از اشاره یک به تو از بانو، کرده اثر
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 دچی می رو صببحونه میز هولکی هول که حالی در و صورتش تو شد جمع بدنش خون تموم انگار

 حیا بی بری در زیرش از نمیتونی: گفت

 چی؟ زیر از-

 اراس:زد تشر حرص با

 ازم اهشونگ هنوزم نشست خودشم گذاشتو جلوم یکیشو ریختو چایی دوتا که نشستم میز پشت

 بود گلگون صورتش و دزدید می

 ؟ بگی خوای نمی-

 اومد پیش کار کامی پیش بودم رفته-

 گفت می ای دیگه چیز کامی ولی-

 کنی؟ می چک منو: گفتم رفتو هم تو اخمام

 داشت کارت زد زنگ صبح خودش-

 بسی مپشت هفت برای تنه یه خودت گذاشتی بنیه برام مگه نبودم نامزدم یکی اون پیش نترس-

 اراس-

 عدشمب وبودم کالنتری تو شب نصفه تا اومد پیش کار دوستام از یکی برای خستم خدا به لیزه-

 شدم مجبور نبود خوب حالش بود اومده خونش که دزدی خاطر به بمونم پیشش شدم مجبور

 گوب زد زنگ کامی بازم اگه گیرم می دوش رم می من شد تموم بازجویی اگه حاال بمونم پیشش

 تا خوابیدم خوردمو قرص ویه اورد جا حالمو گرم اب دوش یه......  گیرم می تماس باهاش خودم

  بود اومده کامی شدم بیدار وقتی..... بشه کم سرم درد از کمی شاید

 خواب ساعت به به -کامی

 کو؟ نامزدت: گفت که پیشش رفتم زدمو صورتم و دست به ابی

 کو؟... دونم نمی-

 بیرون رفته: گفت و خندید
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 گرفت؟ اجازشو تو از وقت اون-

 که نداریم تو منو-

 که نداریم تو منو باالخره کنم می صادر نامه اجازه براش گاهی از هر منم بگیر زن تو باشه-

 زهرمار-

 بهتره عمو جا؟ این اومدی شده چی حاال-

  بهتره شده مرخص: گفت دادو تکون سری

 دارم یکن روشن دائیت دختر با منو تکلیف یا بکشی منو یا اومدم: گفت و کشید عمیقی نفس

 اراس شه می دیوونه

 اون تتجربیا از بیاد لیزه کن صبر خوای می اصال داریم زیادی اپشنای ما خوبیه پیشنهاد اول راه-

 کنیم استفاده

  باش جدی-

 که اون از ونا بینه نمی منو اصال انگار نیست مستقیم صراطی هیچ به اصال: گفت شدو بلند کالفه

 وشخ سنگ چی هر که برادر ظاهر به ازتو اینم زنه می تیر با سایمو نکرده گناه کدوم به دونم نمی

 پام جلوی انداختی بود بالت و دست تو دست

 نیست تو لقمه اون کن ولش گفتم که من-

 زندگیشه تو کسی: گفت کشیدو موهاش تو دستی

 بردارهمین سرش از دست بدونی ازش زیاد نکن سعی-

 ول رو همه شازده وقت اون هست فامیلتون تو دختر همه این: گفتم که کرد نگاهم چپ چپ

 ور همه بدیم شوهر دختر نداریم رسم ما کالم ختم کالم یک من؟ دختردائی به چسبیدی کردی

 ندازیم می ترشی

 اراس؟ گی می پرت و چرت چرا-

 ؟ گفتی رضا عمو به-
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 معلومه خودم تکلیف هنوز نه مساعده اون حال نه......  نه هنوز-

 کنه کمکت تونه می اون بگو بهش: گفتم ایستادمو روش در رو شدمو بلند

 کنه گوش رو عمو حرف خوای می ده نمی گوش منو حرف دختره-

 هکن می باز مشکلت از گره رضا عمو..... پیشش برو:گفتم فشردمشو زدمو شونش به دستی

 ها خوشه دلت توهم-

 امیک با سرسری....  ناراحته و عصبی بود معلوم کامال.....  تو اومد لیزه شدو باز در موقع همین تو

 اتاقش رفت کردو احوال و حال

 بزن بیل خودتو باغچه بشین تو بهتره برم کنم فکر-

  ابیاری کار تو برم باید دیگه کنم فکر زدم بیل صبحی همین خدا به-

 اراس شی نمی ادم:گفت خندیدو

  نره یادت حرفم:گفتم کردمو بدرقش در دم تا

 نه؟ بوده شلوغ خیلی سرت انگار دیشب: گفت و سرم پشت از لیزه که رفت دادو تکون سری

 برگشتی؟ خریدی زاپاس تا دوسه رفتی بود کم جنات خوبه؟ حالت-

 کرد نگاهم و زد تلفنو پخش دکمه حرف بدون

 می خواهش ترسم می تنهایی از من جا این بیای سر یه تونی می عزیزم...... جان اراس سالم-

 کنم

 دارم واجب کار باهات بزن من به سر یه اومدی ؟هروقت نیستی خونه اراس الو-

 ممنون اومد می سرم بالیی چه دونم نمی نبودی تو اگه دیشب کنم تشکر ازت زدم زنگ اراس-

 .....مهناز کنه لعنتت خدا بود؟؟؟ مونده توجیه برای چیزی

 خونش؟ کشونه می شب نصفه رو تو که ؟ تماسه در تو با مدام که کیه زن اراس؟این کیه این-

 ....این خب-
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 م؟ندار خبر ازت خودمه کار به سرم کنی می فکر: گفت سرشو رو گرفت صداشو کردو قطع حرفمو

 یم فکر این؟ پیشش ری می دوبار یکی ای هفته وقت اون کنی می دوری زنتم که منی از....  ازمن

 خونش دونم نمی کنی می فکر شی؟ می دیگه حال یه میای که اون پیش از فهمم نمی کنی

 دیشب تو....  داد بازیش شه می راحت که خرعاضق یه اراس؟ کردی فرض چی منو تو کجاست؟

 درسته؟ اون پیش رفتی

 .....ولی اره-

 دادی می بازی منو داشتی اولشم از تو:گفت کردو بغض دفعه یه

 دم می توضیح بهت صبرکن:گفتم زدمو چنگ موهامو

 ستیپ خیلی کردی، خیانت اونم به تو نکردی رحم پسرعموتم به تو.... نداره وجود توضیحی هیچ-

 پیش پا خواد می اون اگه دنبالشه اون چشم فهمیدن همه دیگه کامیه اشاناهای از مهناز... اراس

 حالت و عشق دنبال ری می و طاق به کوبی می رو ما همه ای؟سر کاره چی وسط این تو پس بزاره

 ...وت وقت اون برادرته ناموس مهناز...... لعنتی برادرته مثل که کهمی ندارم ارزشی برات من اگه ؟؟

 لیزه کنی می اشتباه داری-

 برای عروسک یه یا معشوقه یه کیه؟ اون چیه؟ مهناز با تو رابطه: گفت شدو براق صورتم تو

 کامی اول اون اینو خونه کردن خراب بابت گیره می پول همینه کارش شایدم هات عقده بازکردن

 نداری حق تو..... ببند دهنتو: زدم فریاد برداشتمو خیز سمتش به یهو که شد چی دونم تونمی حاال

 بزنی حرف موردش در جوری این

 اراس؟ کیه زن اون: گفت لرزید می که صدایی با و شد سرازیر چشمش گوشه از اشکی قطره

 لعنتی بزن حرف کیه؟ گیره می ازم زندگیمو داره که کسی

 از جون ، گرفت جون چشمام جلوی خاطراتم همه لحظه یک در کردم سرخش چشمای به نگاهی

 موند ثابت نگاهش تو نگاهم و رفت پاهام

 !!!!همسرمنه مهناز..... مهناز-
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 پنجم فصل

 دکتر؟ شد چی-

 ببریدش تونید می بشه تموم که سرمش عصبیه شوک یه-

 ممنون-

 داغدار و سرخ هنوز کرد باز چشماشو اروم که نشستم تختش کنار بود بسته چشماشو تواتاق رفتم

 بود

 خوبی؟-

 ببینمت خوام نمی بیرون برو.... اراس دادی بازی منو تو..... گفتی دروغ من به تو-

 لمس این از حتی بود معلوم نگاهش از ولی بکشه پس که نداشت جون اونقدر گرفتم دستشو

 ناراضیه هم شدن

 خیلی بودی ظزیف تو کردم مخفی ازت زندگیمو راز بزرگترین ولی.....  نگفتم دروغ بهت من-

 زندگی یه باهات تونم نمی گفتم اولم از من بشکنی ترسیدم لیزه بودی پناه بی بودی شکننده

 ؟تابخال دیدی ازم عرفی از خارج رفتار بودی خونم مهمون که مدت تواین.....  کنم شروع مشترکو

 چقدر خوندم می چشمات از بااینکه ؟ محرممی زنمی که حاال حتی بشم نزدیک حریمت به شده

 تهخس خودش گفتم کنم خراب قشنگتو دنیای ندادم اجازه خودم به ولی بری می رنج دوری ازاین

 ابسیر محبتت با که موقع اون شد عوض ما نیاز و ناز جای که موقع اون کردم اشتباه ولی شه می

 با شدم گرم محبتت بهونه به لرزید دلم شد سست پام لیزه ادمم منم....... تشنمو      روح کردی

 نبودی من سهم نبودی من حق تو محرمم از کردم محروم خودمو حال این با ولی عشقت گرمای

 کن باور بشه جوری این خواستم نمی من... 

 ...هم بچه....  بچه: گفت و داد قورت بغضشو

 ...بچه.... گرفت دلم کنه کاملش نتونست که ای ازجمله

 زندگی هی حسرت کشیدم رو چیزا خیلی حسرت زندگیم تو من: گفتم و نشست لبم رو تلخی لبخند

 اغوش در و شدن پدر حسرت ، باشه مهم براشون من نبود و بو که مادری پدر حسرت  اروم

 اینداریم بچه مهناز و من....  خودمه خون از که ای بچه     کشیدن
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 .... بچه بخاطر یعنی-

 اون ؟ برونم خودم از زنمو بچه خاطر به که شناختی؟ طوری این منو: گفتم فشردمو کمی دستشو

 اومد نمی چشممون به اصال بچه نبود که بود ما زندگی تو مشکالت قدر

 ارهدرمی چنگم از زندگیمو داره که مهنازه این کردم می فکر که بگو احمقو منه:گفت زدو پوزخندی

 اشم بین افتادم که منم.....  سازم می خودمو خونه اون زندگی های خرابه رو دارم که منم این نگو

 ..... بود خبر بی ازش روحمم حتی که ای زندگی وسط

 کردم چه زن این دل با.....  کردم کار چی من..... من خدای: نالید که گرفت بیشتری شدت گریش

 ؟؟

 رسیدیم خط اخر به وقته خیلی مهناز منو نداشتی نقشی هیچ وسط این تو نکن اشتباه-

 شدین؟ جدا هم از....  یعنی: گفت تردید با شد روشن چشماش تو امیدی نور

 و  دز می برق چشماش تاریکی  که سویی کم نور این شدن خاموش طاقت انداختم  پایین سرمو

   نه: نداشتم

 محرمش دیگه که حاال نه نداشتم کردنش اروم برای راهی من و ،لرزید شد سرد ،دستاش زد هق

 نبودم؟؟؟....  نبودم

 ؟ دونه می کامی-

 نداره خبر جریان ازاین رضا عمو جز کس هیچ: گفتم کشیدمو عقب کالفه

 زنت عاشق...  اراس شده عاشق اون.....  بدونه خودشو تکلیف تا نگفتی بهش چرا-

 بودن قرار: گفتم و کشیدمش داشت جا که جایی تا زدمو موهام به چنگی شدمو بلند جام از عصبی

 ریخت بهم هامو برنامه همه کامی عاشقی ولی خبربشه با کس هیچ

 منو ، کرد خواستگاری ازم زنمو دوستم بهترین عموم پسر:کردم زمزمه و نشست رولبم پوزخندی

 است مسخره....  زنم به برادرم رسیدن برای شدم سنگ دونه می پاش جلو سنگ

 گفتی می بهش باید-
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 کردم خواهش زدم داد کردم تهدید کنم جدا ازهم رو اینا که شدم وارد راهی هر از بگم خواستم-

  نشد

 تورو نم که طور همون کنه انتخاب کامی منو بین خودش مهناز خواستم سرنوشته این شاید گفتم

 ونکدومم هیچ برای زندگی این ادامه.....  بگیره تصمیم زندگیش برای داره حق اونم کردم انتخاب

 و عذاب جز چیزی راه این دادن ادامه دیگه که فهمیدیم هاست مدت مهناز منو نیست تحمل قابل

 تو رو دردی تونم نمی ببینم اشکاشو تونم نمی....بدم ادامه تونم نمی دیگه منم.....  نیست رنج

 مهه این تونم نمی.....  کنم فراموش هارو گذشته تونم نمی..... منم باعثش که ببینم چشماش

 ...اخه... کنم تحمل رو دوری

 مونیریس تنها بود من عشق زمونی یه اون اخه: گفتم شدمو خیره بیرون به رفتمو پنجره سمت به

 چیزی ازش دیگه االن که بود قلبی صاحب روزی یه مهناز..... کرد می وصل دنیا این به منو که

 وقتی ،  کنیم می دعوا باهم وقتی کشم می عذابی چه کنم می نگاهش وقتی دونی نمی تو  نمونده

.... کنه نمی ارومم اینا دیگه....  بمیرم خواد می دلم ریزه می اشک و شکنه می چشمام جلوی

 نمی... .همین دراومدیم هم عقد به هامون شناسنامه تو فقط ما شده تموم ما بین چیز همه خیلیوقته

 یه نظرت در که حاال شکسته برابرت در من تصویر که حاال.....  یانه درسته حرفا این گفتن دونم

 دفن من سینه تو و مرد همش ارزو و شوق همه اون عشق اون بدونی خواد می دلم ولی بازم هوس

 ساینف با روزی یه که دلی این.....کنم می گیر متفاوت دنیا دو بین کنه می گریه وقتی حاال شد

 ..... زندس فقط که سنگ تیکه یه شده.....  زنه می پس محبتاشو حاال بود زنده مهناز

 لیزه گذرم نمی تو از من  ……است زنده تو بخاطر حاال: گفتم برگشتمو طرفش به

  کلید چرخش صدای و رفت اتاقش به حرفی هیچ بدون و سریع که رفتیم خونه به باهم عصری

 خونه هم یه از نباید......  شد می بازی این وارد نباید داشت حق.....  بود دلخوریش عمق از نشون

 ..... شد می تبدیل همدم یه به

 من به توجه بدون عصر و ره می بیرون ازخونه ازمن زودتر ها صبح گذشته روز اون از هفته یه االن

 هق صدای و ره می فرو خودش تو ازقبل تر گیر گوشه و الغرتر روز هر......  بره می پناه اتاقش به

 یم اتاقش در پشت تا بهونه بی......   است گذشته از تر تیره که هایی شب اهنگ تک شده هقش

 همراه غرورش که دختری..... لیزه منو بین سدی شده حاال که میشم دری به خیره ها ساعت و رم

 و گذشته کابوس با ها شب.....  زندگیشم تلخ روزهای این مقصر تنها من و شکسته باورهاش
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 یا بهونه هر به کشیده خودش دور که حصاری این تاشاید مونم می بیدار صبح تا اینده از ترس

 اکپ دنیای از دریغش بی های محبت از هاش لبخند از باشم داشته سهمی دوباره و بشه شکسته

 ..... زمین فرشته ان

 با این بیا....  دیدی خواب: گفت و نشست کنارم نگران لیزه که پریدم خواب از ای خفه فریاد با

 میاره جا حالتو بخور رو

 که خوردم اب از کمی ، بود خواب جادویی چشمای این لبخند این نگرانی این نبود؟ بود خواب

 بهتری؟: گفت و گرفت رسید می نظر به تر شکننده روزا این که دستایی بین دستمو

 اقا؟ پسندیدی: گفت زدو لبخندی که بودم سحرانگیزش نگاه مات

 بد چه: تمگف که کرد متمایل دستم سمت به سرشو و بست چشماشو که کشیدم صورتش به دستی

 دختر دلمو کردی تنبیهی

 ببخشید: گفت کرد می بازی انگشتام با که طور همون و انداخت پایین سرشو کردو نگاهشم

 دوش به رو گناهم بار که گناهی بی دختر این از.....  بزرگی همه این از ریخت فرو درونم چیزی

 نمی هک اراس ببخش: گفت که کردم بلند سرشو کردمو لمس چونشو اشارم انگشت با.....  کشیده

 ستشک زندگیم بت که کنم باور تونم نمی.....  شم شریک رو تو تونم نمی...... بگذرم ازت تونم

 که یفرصت یه زندگیمه هدیه که ببندم مردی رو چشم نمیتونم.....  شدم تنها و شد خالی ،پشتم

 مزندگی همه کسم همه شده که داد بهم رو کسی هام نداشته تمام برابر در که خدایی بده بهم خدا

 تگف کردو رها اغوشم تو خودشو بود افتاده لرزه به وجودش تمام که حالی در و کرد سرباز بغضش

 ....ببخش....  اراس ببخش: 

 دمکر دلمو حرف همه کردمو محکم دورش دستامو ، بست نفسمو راه سنگینی بغض و گرفت دلم

 !!!نشست موهاش ابریشم روی که بوسه یه

 ترف و خورد زنگ تلفن که گرفتم گرم اب دوش یه ، نداخت می چنگ دلم به لیزه خالی جای صبح

 پیغامگیر رو

 خداحافظ.....  نرو جایی تونی می اگه خونه گردم برمی ناهار برای -لیزه
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 اولین برای که ساله هجده هفده پسرای ،مثل چیدم میزو دادمو غذا سفارش بیرون از ناهار برای

 مرتب موهامو و پوشیدم کردمو انتخاب لباسی وسواس با بشن حاضر سرقراری خوان می بار

 به غریبی دلشوره در قفل تو کلید چرخش صدای با......  گرفتم ادکلنم با اساسی دوش یه کردمو

 وسیط تونیک یه.....  کرد عوض لباساشو و رفت اتاقش به کردو سالم زیر به سر لیزه ، افتاد دلم

 لبخند... . بود کرده جمع سرش باال کلیپس با ساده موهاشو و بود پوشیده مشکی جین شلوار یه با

.... . اشپزخونه رفتم و زدم چهرم به خونسردی از نقابی.....  نبودم محرمش... نشست لبم رو تلخی

  نشست میز پشت و کرد تکمیل دوغ و ترشی با رو میز و کشید دیس تو رو غذاها حوصله با

 کردم زمزمه شگوش زیر برداشتمو کلیپسشو بشینم اینکه از قبل میز سر رفتم دادمو بیرون نفسمو

 خانمی بهتره جوری این: 

 رفک منی مدیون: گفتم و نشستم کنارش که گزید لب زیر سربه و ریخت دورش موهاش ابشار

  گرفتم حاضری کنی

 هستی؟ راضی کارت از: گفتم کردمو نگاهش زیرچشمی

 کرد شروع میل بی و کشید خودش برای غذا از کمی و داد تکون سری

  بود افتاده دلم جون به که بود خنجری نشدن دیده این

 شده؟ چی لیزه-

 ....راستش....  دیشب یعنی....  من: گفت و دوخت بهم نگاهشو

  بود من زندگی شب بهترین دیشب-

 زدم می رو حرفا اون نباید: گفت و گرفت ازم نگاه برچیدو لب

  بود دلم حرفای-

 در هک نگاهی... کن باور نداره دوریتو طاقت که دلی.....  لیزه کن باورم: گفتم گرفتمو دستشو اروم

 ور قفس شده تو بدون که ای خونه...... کن باور و شد خشک لعنتی اتاق اون در رو دیدنت حسرت

 رباو.... کن باور رو ساخت نو از زندگیمو های خرابه که شده دختری دلتنگ که قلبی...... کن باور

 نای سردت دستای این ات شکسته دل این  افتادت فرو سر واین نشسته روبروت که مردی کن

 ......  بره می سوال زیر هاشو مردونگی داره دوری همه
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 ....مهناز: گفت شدو خیره بهم پرابش چشمای با و لغزید گونش رو اشکی قطره

 چیز هیچ ..... ببینم تورو حتی که وقتی از تر قبل خیلی وقته خیلی......  شده تموم چیز همه ما بین-

 کن باور......  نیست ما بین مشترکی

 و رتنف یه به و اتشین عشق یه تونسته که هرچیزی.....  گذشته بهت هرچی.....  بدونم خوام می-

 یپسر بود ساخته یخی مرد یه ازتو که هرچیزی......  سرنوشتت به زده اتش چوری این که کینه

 تک نباشه تا شدن عزادارش زدن حجلشو و است زنده که مردی.....  یتیمه و داره خونواده که

 .......  بخرن ابرو تا کردن خاکش فرزندشون

 چقدر کشیدن نفس برای بود سنگین خونه هوای چقدر ، نشست تنم به سردی عرق و لرزید پشتم

 ...... دلم اعماق تو کردم دفنش وجود تمام با ایکه گذشته اوری یاد از بود قرار بی دلم

 کن باور خوام می..... شوهرمو.....  زندگیمو مرد....  رو تو بشناسم خوام می: گفت گرفتو دستمو

 اورب.....  لرزیده براش دلم جوری این که پاکه اونقدر دلش کنم باور....  نیومده هوس دنبال من مرد

 می.... . نشد دراز سمتم به حرمتی بی به وقت هیچ که دستی نبود پاک نا وقت هیچ که نگاهی کنم

 کنم باورش بشناسمو اراسمو خوام

 بده قول: گفتم کردمو پیدا وجودم اعماق از صدامو

 وقتی هبد قول.....  نشه عوض نظرت شناختی منو وقتی که بده قول: گفتم که موند خیره چشمام تو

 لیزه بده قول.....  نکنی ترکم شد سیاه شکست ذهنت تو تصویرم

 تو از بیشتر خیلی.....  دارم دوستت هنوزم من: گفت زدو لرزونی لبخند

 به اهی،نگ برداشتم توش از رو کلیدی کردمو باز ،کمدم رفتم اتاقم سمت به شدمو بلند سرمیز از

 بود قتو خیلی که اتاقی سمت به گذشتم کنارش کردمواز بود داده تکیه در به کنجکاوی با که لیزه

 زمین به پاهام خاطرات هجوم برابر ودر کردم باز درو چرخوندمو قفل تو کلیدو رفتمم بود قفل

 اتاق این از باید زندگیت مرد شناخت برای: گفتم دختمو بهش کردمو بلند سنگینمو سر ، چسبید

 کنی شروع

 سر از که شد نزدیک بهم اروم اروم......  بود نوسان در اتاق باز نیمه در منو بین مرددش نگاه

 دفهمی شد می شدش مشت دستای از اینو بود ترسیده بود پریده رنگش.....  رفتم کنار راهش

  ؟ بشناسی شوهرتو خواستی نمی مگه: گفتم انداختمو پایین سرمو
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 خاطراتش همه همراه که اتاقی سمت به رفت نمی پیش پاهام ، تو رفت و گرفت ازم نگاه تردید با

 هک دیواری روی نگاهم اول قدم تو ، سوخت می نفرت و کینه اتش تو هنوز که دلی برای بود ممنوع

 تن وت که عروسی لباس دیوار کنج تو کنارش درست...... شد قفل بود شده پوشیده مهناز عکس با

 همب که گالیی هنوز گلدونیکه و هاش مه نا از بود پر که دیواری......  کرد می کجی دهن بهم مانکن

 شد لباسی همه اون مبهوت و کرد باز رو کمدی در لیزه ، بود کرده حفظ دلش تو رو بود داده هدیه

 از دبو پر که رفت ارایشی میز سمت به و بست کمدو....  بودم خریده مهناز برای عشق با روزی که

 دونفرمون تخت سمت به و دادم بیرون شدمو حبس نفس......  داشت دوست مهناز که عطرایی

 پوزخندی....  بدم بهش عشق روز تو بود قرار که عروسکی.....  برداشتم روش از رو وبامبی رفتم

 وجود تمام با و کردن می کجی دهن بهم اتاق این وسایل همه انگار....  عشق.....  نشست لبم رو

 نفرت به که عشقی شکست که دلی رفت دست از که غروری....  کشیدن می رخم به حماقتمو

 یاتش اسیر دختر این.....  حاال و ایندمو احساسمو همه باورامو همه سوزوند که اتشی و شد تبدیل

 بود خبر بی اون از روحشم حتی که بود شده

 اراس؟ چیه کمد این: اومدم خودم به لیزه باصدای

 کن بازش-

 نشدن؟ باز چرا....  کادو همه این: گفت و کرد باز درشو اروم

 داده بهم مهناز رو اینا-

 کنی؟ فراموشش خواستی می جوری این: گفت کردو اتاق به گذرایی نگاه

 بستش رد....  داشته نگه زنده برام حماقتمو هنوز که جایی تنها اتاق این: گفتم که شد فشرده قلبم

 از نم سهم تنها نفرت که مونه می یادم.....  تلخه گذشته یه یاداور که ای کینه داره می نگه زنده

 وغرورم گذاشتو پا زیر مردونگیمو......  برد تاراج به چیزمو همه که ای زندگی....  بوده زندگی این

 شکست

 عروسیتونه؟ عکس این:  گفت برداشتو رو عکسی قاب ارایش میز روی از

 هک زهری از تر تلخ...  گذشته روزای همه از تر تلخ.....  شد تلخ دلم کام و نشست لبم رو زهرخندی

 !!!عروسی.....  بود شده ریخته زندگیم کام به
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 شدو خیره  کرد می خودنمایی اینه اینه روی عروس لباس با و مهناز تکی عکسای از تا چند به

 .....  بود شده محشر عروس لباس تو واقعا مهناز: گفت

 ها فرشته مثل درست: کردم زمزمه لب زیر ناخوداگاه

 کردین تغییر خیلی هردوتون: گفت و برگشت سمتم به

 شدم؟ پیر که اینه منظورت-

 هستی خواستنی و جذاب هنوزم که تو.....  دیوونه نه: گفت و خندید

 دیگه؟ بچشه بلوری پای دستو و سوسکه قضیه-

 با دستاش و بود گلگون صورتش.....  بود معذب انگار.....  نشست تخت لبه رو کنارمو اومد و خندید

 از..... ؟ دونفره تخت این از یا من از.....  بود کشیده خجالت.... بود خورده جگره هم تو قراری بی

 ؟؟ بود زنده هنوز که زعطری از یا بود شده خیره بهمون که ای عسلی چشمای

 ..... بخون: گفتم گرفتمو سمتش به رو دفتری

 دستامو..... بیرون بیاد در توش از مهناز لحظه هر میداد احتمال شاید گرفت دستم از دفترو مردد

 بخون بلند:  بستم چشمامو بردمو عقب به سرمو کردمو ستون

 گوش شد وجودم تمام......  کرد قرار بی و تاب روبی  قلبم کالمش و لرزوند دلمو لرزونش صدای

 هک دلی تو کردم دفن سال چهار که رو ای گذشته کنم مرور روزهام این فرشته صدای با بار این تا

 !!! یخی و سرد...  بود سنگ....  نبود دل دیگه

    ... 

 نگاه برق تو که چیزی اولین غرور....  مصمم و مغرور چشمانی....  کردم اینه تو خودم به نگاهی

 ترین بزرگ.... بزرگ شفیعی فرزند تنها....  بود زده زل بهم اینه تو از که پسری بود پسر این

 همین پدرش از اش ارثیه تنها که شفیعی اراس..... اراسم..... شهر دار سرمایه و دار کارخونه

 یم علم قد برابر در که کسی هر اراده پای کرد می سست که نفوذی.....  بود نافذ و مغرور چشمای

 نگاه این پشت ها حرف خیلی..... را رو پیش سدهای تمام شکست می هم در که غروری کرد

 شده صلب او از پدر مصلحت به هرانچه حسرت...... ها نداشته حسرت از کوهی ، بود رنگ خاکی

 هدشت این تو داشت دوست چقدر....  ادبیات.....  موند دلش به که تحصیلی رشته حسرت...  بود
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 وارث... . بود بزرگ شفیعی فرزند او.....  بود ساخته کاربلد مهندس یه او از پدر اجبار و کنه تحصیل

 ارزش کم و کوچک چشمانش برابر در عجیب و اش ذره به ذره پای بود داده جوانی پدرش هرانچه

 و شاعر یه یا ادبیات استاد یه به زد می دم ان از پدرش که اعتباری و کارخانه و اموال این نمود می

 بود هشد که غروری به زده دامن بلندش قد.... خودش مانند طلبید می گرگی نداشت نیاز نویسنده

 این از نداشت سهمی نگاهش نه.....  دلش خورده فرو های حسرت تمام پوشوندن برای ابری

 نقاب این روی به بود لبخند....  نشست لبم رو لبخندی و دوختم اینه به مغرورمو نگاه..... ها حسرت

 ونج بیمثال غرور همان و ها خنده با که نقابی زد می پس که دلش های بدقلقی به بود پوزخند یا

 داشتم دوست رو نقاب این  من شناختم، نمی را خودش دیگر که قدر اون شد می ،تازه گرفت می

 نمی سرم تو مو بود جا این بابا اگه.....  گرفتم اساسی دوش یه و برداشتم رو ادکلنم بردمو ،دست

 زدم اتاقم از سریع کامی زنگ تک با....  برم مهمونی این به تونم می و نیست که خوبه ذاشت

 روش ی،دست نشست لبم رو عمیقی لبخند پدرم کادوی دیدن با رفتمو پارکینگ سمت به و بیرون

 خوامت؟؟ می چقدر دونی می عروسکم: گفتم کشیدمو

 هک نشست کنارم و انداخت باال ابروهاشو ماشین بادیدن کامی که بیرون زدم خونه از شدمو سوار

 شفیعی خاندان محجوب پسر شمشاد شاخ کامی اقا به به: گفتم

 مبارک نو ماشین-

 می البا استینامو زودتر شه می خوشحال انقدر دونستم می..... التحصلیم فارغ برای ددی کادوی-

 میزای و تحصیل وجود تمام با که حیف....  حیف کردم می  جمعش ترم تا دوسه وتو زدمو

 هوگرن بگذرم علم کسب برای تالش لحظه یه از حتی تونستم نمی و داشتم دوست دانشگاهو

 کردم می جیگروتصاحب این پیش وقت خیلی

 پشتشو؟؟ دخترای یا داشتی دوست دانشگاهو میزای-

 داشتیم؟ دخترم مگه-

 ملیمع درسای همیشه من کنم چیکار خب: گفتم زدمو چشمکی شیطنت با که کرد نگاهم چپ چپ

 بگیرم یاد زندگی درس عمال خواستم بود تئوریم از بهتر

 اخه؟ مویی مدل چه این دیدی؟ دور رو عمو چشم باز: گفت دادو تکون سری کردو کوتاهی خنده

  ترشیا می مونی می بیچاره برس خودت به ذره یه ها شفیعی نجیب پسر دیگه املی-
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 پریز وت بکنم باهم انگشتمو تا شیش اینکه به برسه چه ده نمی راهم خونه مامان جوریش همین-

 داری؟ ادرسو: گفتم کردمو روشن ضبطو

 دیگه مهردادیناست خونه اره-

  هست؟ مناسبتی چه به مهمونیش: گفتم زدمو موهام رو عینکمو

 کنه؟ می هم فرقی تو برای مگه: گفت و انداخت باال ای شونه خیال بی

 چرا ادماش ولی نه مناسبتش-

 تو ستنی فوجور و فسق اهل بزرگ شفیعی خلف پسر بگم االن از: گفتم زدمو چشمکی شیطنت با

 شناسی می منو که

 فیعیش خاندان خلف پسر پیوستن فراریا به رفتنو محله از همه محلتون ماده سوسکای شنیدم-

 ان؟ اسکندری دخترای منظورت سوسکا-

 جکملی یانه هستن ها شفیعی وارث شان در هستن؟ کیا نگفتی: گفتم که کرد نگاهم چپ چپ 

 ...... عمته ملیجک: گفت زدو بازوم به مشتی باخنده

 عمه هب منم خوبه نبود ناموسی بحثای قرارمون.....  بعیده خاندانمون متین و مودب پسر از نچ نچ-

 بدم؟ گیر تو

 خودمونن های بچه اکثر: گفت که خنده زیر زدیم هردو

 ، کامی یکن می استفاده سو ازم یواشکی نکنه ندارم خبر من که کردیم مثل تولید یه شروع کی ما-

  برم می سوال زیر عفتتو خدا به بردی اخالقی غیر های بهره سنگینم خواب از نکنه

 کن جدا اتاقتو نگرانی زهرمار-

 یه ظیمتن کاربردی البته صد دلنشینو و زیبا درسای از باالخره دارم هم دیگه فکرای تازه چی پس-

 مونده یادم چیزایی

 دراومد اخم که بازوم رو زد قبل از تر محکم بار این
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 ادهد نجات انقراض خطر از شونو گودزیالیی نسل من چشم از دور کرده هاشو استفاده سو اقا بیا-

 موندم رو و چشم بی توی پای به که من حیف داره زنم به دست بعد

 زدی بهم حالمو اراس اه:گفت و روبرگردوند خنده با

 خوره می بهم داره حالش گه می وایستاده چشمم جلوی.....  نفهم...  شعور بی....  شخصیت بی-

 النوا فکر باید کردی می پاس اتاقم تو تنظیمتو واحدای و بود مستونت جیک جیک که قع مو اون

 گذرم می ازت کردی فکر کردی می

 کم ، خونمون بود خالی جات دیشب کامی اخ: گفتم شد اروم که کمی بود شده کبود خنده از کامی

 دربیاره حلقم از تو بکنه بینیم چپ سوراخ از رو گوشی جنابعالی عموی بود مونده

 خاندانو؟ بزرگ این کردی کارش چی باز:گفت دادو قورت خندشو مونده ته ای سرفه با

 بابا؟ کارخونه رفتیم یادته سری اون-

 خب-

 کشید می حرفاشو و موند می مانکنا مثل که رنگیه چشم همون ؟ یادته منشیشو-

 خب خب-

 یه که کردم می نگاه فوتبال داشتم کنه،منم خاموش گوشیشو رفت یادش حموم رفت بابام دیروز-

 بابا با منو همه مثل اونم انگار و است خانمه یه دیدم دادم جواب سریع خورد زنگ موبایلش دفعه

 قربون برگ صد دفتر تا سه زد می حرف کلمه تا دو طفلی داشت پری دل چه.....   گرفت اشتباه

 شدم شل چین هم گردونم برنمی و چشمه لب برم می صدتاشونو هرروز که من ، رفت می صدقم

 نیمه فهنص قلب رو حسابی چه وقت اون رو قلمبه محبت همه این کشید نمی من قلب  وببین بیا که

 مبر قربونت الهی عزیزم گفت ،هی کرد می دلبری ریختو می زبون جوری این که بود کرده بابام

 دمش می حاضر داشتم باور.....  ندارم دوریتو طاقت خدا به ؟ کنی می روشن منو تکلیف کی پس

: گفت یهو که بودم فضا تو  اورد جا به باید تکلیفو باالخره کنم پاس جا اون تنظیمم واحد یه برم

 شمچ دختره نیومد خوشم اصال ، کنم تحمل دوریتو ازاین بیشتر نمیتونم من عزیزم ناصرجون

 یتهچ مال اطفارات ادا این دی نمی تشخیص پسرش از پسرعشقتو صدای هنوز که تو بگو سفید

 که دونی می......  بندازم جلو کارشو اشناست چون دادم قول ولی بود برخورده بهم بااینکه اخه؟

 خیره کار تو دستم بابام مثل منم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

254 

 

 بقیش خب – کامی

 نبودی سرحال کارخونه تو امروز: گفت منشیه که اومد مامان موقع همین تو اهان-

 اون وگرنه بچممه مادره حیفه دلبرکم مونه می ها عجوزه عین بود شده دعوام عیال با اخه گفتم

 کجا گلم برگ تو کجا

 ستد شده پیر اون خب:  گفت سفیدم چشم منشیه که سالن تو اومد و کرد عوض لباسشو مامانم

 کنم می بهشت دنیاتو خودم نخور حرص تو نیست خودش

 که نهمی کرد خداحافظی رفتو صدقم قربون کلی خالصه بود خاموش ،کولر بود گرمم من دونم نمی

: فتگ گرفتو دستم از گوشیو مامان دفعه یه ، بود بابا شریک دفعه این خورد زنگ دوباره کردم قطع

  زنی می حرف کی با داری ساعته یه حاال نزن دست اون اینو وسایل به گفتم دفعه صد

 گلیت هوو همون یعنی گلی مامان با: گفتم سرخوش منم

 ارب بود خاندانش و منشی الیق هرچی کردو وصل تماسو حرص با برداشت نه گذاشت نه هم مامان

 با بخندم بابام گور به گفت بابام شریک کنه قطع خواست که همین  کرد اجدادش و بابا شریک

  کنم شراکت یالقباها شما

 از اونم شدم الزم شلوار مامان نگاه از من زده گندی چه فهمید تازه و کرد من به نگاه یه مامان

  شد می رنگ به رنگ هی بابا ترس

 خب: گفت و داد تکون سری خنده با

 به اهنگ یه ، خوند می فاتحشم زیرلب مامان البته کردیم زرد هردومون بیرون اومد بابا اینکه خب-

 ؟ سرتون رو گذاشتین رو خونه چیه گفت کردو جفتمون

 مامان هووی با من نه یعنی شد بد حالش زد حرف شریکتون هووی با مامان هیچی: گفتم منم

 و داد غسلش دوباره کشید بیرون قبر از پدربزرگو بار یه هم یارو زد حرف شریکتون با ،مامانم

 .... بابا بدون دوستاتو قدر ؟ زحمت تو افتاد کلی طفلک قبر تو گذاشت

 دفهمی وقتی هم بابا گرفت رنگ دادو رنگ هی بس از بود شده پرست افتاب مثل دیگه که مامان

 مبدن ستون چهار که کشید ای عربده چنان گرفتم می قلوه دادم می دل منشیش با داشتم من

 یه که کنه گری میانجی اومد ،مامان برنگشتم زنگ حالت به هنوز ام ویبره رو هنوز دیروز از لرزید
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 نای....  کنه پا و دست کفنی دست یه و کنه تنظیم نامشو طالق رفت خودش کرد اون به نگاهم

 ونمج من بود کرده حساب کسی خوب رو پاره اتش اون فهمیدم که دنبالم گذاشت چنان بابا وسط

 شقلب نگران همش شد راحت خیالم خداییش داشت ای بنیه عجب تخته به بزنم بابا ولی دراومد

  بودم

 کشی می عمورو اخر تو-

 که دش بند کجا سرش نمیدونم سیاه نخود دنبال فرستادم وجدانم دقیقه دو نکردم کاری که من-

  دراومد کار گند جوری این تا کرد دیر انقدر

 از داره گناه اراس نکن اذیت رو بیچاره اون انقدر..... جنبه می گوشش سرو خودت مثل وجدانتم-

  شد پیر تو دست

 ینهم برای کمشه هم هفتا فهمید بابا عمو خدابیامرز از بعد دارن جون تا هفت ها شفیعی نترس-

 شده ضربه ضد حاال گرفت ازش رمزو دید عزرائیلو دم

 عزاداریه که جا این.....  ولی رسیدیم: گفت کردو چه کو به نگاهی کامی

 برامون کشتن خودشونو رسیدیم دیر ذره یه ببین: گفتم کردمو پارک ماشینو

 شده فوت پدرشون انگار کنار بزار رو شوخی-

 دیگه بریم خب: گفتم که کرد اشاره پالکاردا به

 اراس جوری این زشته بگیم تسلیتی یه بریم اومدیم که حاال-

 ریمب تیپا این با... بنداز خودت منو به نگاه یه: گفتم کردمو بهش ای سفیهانه اندر عاقل نگاه 

 عزاداری؟

 یرهت که تو لباس شه می حل مشکل برداری که اینو: گفت کردو شل کرواتمو گره انداختو دست

 چیز یه مونه می فقط مشکیه منم مال  است

 چی؟:گفتم کردمو نگاهش گنگ

 موهات از اینم:گفت سرمو تو کرد دفعه یه هنریشو کاله

 کردن خاندانمون بزرگان از یادی کردم شروع زیرلب که بیرون رفت و کرد باز درو سریع
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 شد خراب موهام کامی بیاد گورت به تف ای-

 پچ که حالی در و کردم مرتبش کمی کشیدمو موهام به دستی و عقب صندلی رو انداختم کالهو

 رفتم سمتش به کردم می نگاهش چپ

 مورفیت جلو که بود ایستاده در دم افتاده های شونه با پوش سیاه دست یک نفر چند همراه مهرداد

 و تگذاش تنهام سوت سه عرض در وجدانم و لرزید هاش شونه که کردم بغلش.....  گفتیم تسلیت

 چی دیدی: کردم زمزمه اروم بودم داده صدام تو که بغضی با ، پوستم زیر رفت عزیزم شیطون

 وای ای....  وای ای.....  پدر بی شدی پدر بی داداشم؟ شد

.. ..شدی سر بر خاک که کن گریه: گفتم کردمو نوازش پشتشو که گرفت شدت گریش مهرداد

 داره دردیم چه بشکنه کمرتو خدا شکست کمرمون که کجایی عمو..... شد..... سرت تو خاک

 وامونده

 نفهمید کلمشو یک حتی که بندم می شرط شاهرگم سر

 اراس نکن ابروریزی: غرید گوشم کنار کشیدو کنار منو اومد کامی

 جان مهرداد: گفت فشردو افتادشو های وشونه مهرداد به کرد رو همیشگیش متانت همون با بعد

 گم می تسلیت

  گفتم یعنی گم می منم-

 شما هب کی ولی کردید لطف ممنون: گفت و کشید باال بینیشو مهرداد که زد بهم ای سقلمه کامی

 داده؟ خبر

 برای تو رفتم من گفت اومدو خوابم به دیشب خدابیامرز اون: گفتم بزنه حرفی اومد کامی تا

  کن پدری مهرداد

 پسرم کنه رحمتش خدا: گفتم دادمو بیرون اه با نفسمو

 سری ، خدا بنده این نبود باغ تو اصال که ببندم شرط قلبم چپ سمت رگ سر حاضرم بار این

 تو بفرمایید: گفت دادو تکون

 بره کاله سرم ترسم می مونم می پیشت من نه-
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 چرا: گفت کامی که نشنید حرفمو شدو پرت اومد سمتش به که بعدی مهمون با مهرداد  حواس

 کالهی؟ چه ؟ گی می پرت و چرت

  نیست؟ شیر صف مگه: گفتم اروم

 اراس:گفت و کرد صدام تشر با

  یتیم بگو سر بر خاک بگو نه اراس-

 کشی می چی دونم می بده صبر بهت خدا: گفتم بود اومده کنارمون دوباره که مهرداد به رو بعد

 شده؟ فوت هم تو پدر مگه -مهرداد

 وایمخ می رو غارنشینا با خاطراتشو روزا همین کرده هم ضربه ضد خودشو وامونده... متاسفانه نه-

 بتال چینه گل خدا که گن می نشنیدی مگه بره می زودتر رو خوبا خدا نخور غصه ولی کنیم چاپ

 هرروز شوینده مواد فروشگاه دلش ما بابای ولی بود پاک دلش تو بابای...... عروسا تازه از بعد

 هدار هم ای سلیقه چه وجدان بی....  زاره می جاش رو دیگه یکی کنه می پاک وایتکس با رو یکی

 بود مونده زنش دونه یه همین کار تو که بیامرزم خدا عموی رفته کی به اش بنیه دونم نمی

  ترف نفسم که زد پهلوم به ارنجش با تری کاری ضربه کامی بار این که کرد نگاهم گیج مهرداد

 اراس بسه -کامی

 یب فهمی نمی تو: گفتم حال همون تو شه اروم دردش تا گرفتم پهلوم به دستمو و شدم خم کمی

 کی حاال...  شکست باهم پهلوم کمرو....  خدا ای....  فهمه می برسر خاک این ؟ چی یعنی پدری

 شدن؟ فوت

 یگهد که شه نمی باورم اصال برگشتیم جنازه تشییع از االن: گفت زدو حلقه چشماش تو اشک

  تو بفرمایید بده که جا این: گفت کشیدو اهی  نیست

 فقط رسیدیم دیر که ببخش چشم کنی می اصرار که حاال خب: گفتم کردمو راست کمر کمی

 ...یا زعفرونیه حلواتون

 همم کنه می فرقی چه:  گفتم سریع بود کرده جونمو قصد بار این که کامی بعدی ضربه ترس از

 بدون غمت شریک منو داداش گم می تسلیت بازم...  بیامرزه خدا اون بزرگ روح
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  بقیه پیش برگشت کردو تشکری مهرداد که کشید دستمو کامی

 گی؟ می چی داری فهمی می هیچ بریم بیا-

 مال خان کامی دارم حرف باهات حسابی پهلوم به راجب بعدا حاال دستمو شکوندی بریم باشه-

 ضعیفه حس صبح از شدی اقاباالسرم خبریه کردی فکر دادم رات اتاقم دوبار اوردی گیر مفت

 بیشعور داده دست بهم بودن

 باش ادم دقیقه چند برای فقط اراس خدا تورو: گفت خوردو فرو خندشو

 قسمتن؟ کدون بانوان فقط باشه-

  بغلیمون همسایه خونه: گفت شیطنت با شد می رد کنارمون از نوجوونی پسر

 کرد ارومشون باید سنگینی داغ..... ور اون ریم می ماهم پس-

 دست هتب بودن ضعیفه حس ازاین بیشتر که نکردم کاری جا تاهمین: گفت گرفتو دستمو غیظ با

 بیفت راه ببند دهنتو بده

 هام؟ ضعیفه شبیه نظرت در قد دومتر با من یعنی کامی ها شده باورت-

 میای نظر به جوری این که خوابت اتاق تو: گفت زدو چشمکی

  زهرمار: گفتم لب ،زیر  درد از شد کبود که کردم جابجا پهلوشو ارنجم با کنم فکر

 منتظرن همه کردین دیر چقدر: گفت و سمتمون اومد عجله به یکی بزنه حرفی اومد تا

 نخورده؟ بهم برنامه مگه-

 باشین زود اقا نه-

 شده اشتباهی کنم فکر– کامی

 رفت ابرومون کنید عجله خدا تورو اشتباهی چه-

 .... من ببین....  صبرکن اقا.... اقا: گفتم که کشید خودش دنبال گرفتو دستمو بعد

 ببر سرمو بعد بده اب دوچیکه یه خشکه دهنم: گفتم که برگشت سمتم به بااخم

 اقا برای بیار اب لیوان یه احمد: گفت بلندی صدای با
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 ...ما کنید صبر اقا: گفت و رسوند خودشو کامی

 ایبر: گفت بلندی صدای با ، بودن شده جمع هم دور همه که اصلی سالن تو بودیم رسیده دیگه

 صلوات گذشته تازه روح شادی

 فهمیدم تازه که دستمون دادن وبلندگورو مجلس باالی بردن صلولت و سالم با مارو باالخره

 به دهنمو اب که کردن من موهای و تیپ به دوستانه چندان نه نگاهی اول ،همه قراره چه از جریان

 صلوات اجماعا: گفتم دادمو قورت سختی

 مد می قول بکن کاری یه اجدادت به تورو کامی: گفتم شد می رنگ به رنگ که کامی به لب زیر

  کنم ایفا خوبی به برات را رو بر خوش ضعیفه یه نقش

 کنید ختم تر جلی رو دوم صلوات: شد قطع صلواتا صدای که انداخت زیر سربه کامی

  نیست مهرداد پدر غم از بودم مطمئن که کامی لرزون های شونه و صلواتا صدای وباز

 ختم لندترب کنید چیز یعنی....  بترکونید رو سوم صلوات نشه بازی نشه سه تا گفتن قدیم از.... ام-

  کنید

 هک انقدر مااورده روز به چه غم این بینی می اقا: گفتم که متعجب هم شدن شاکی هم بود معلوم

 گرفته حالت جوری همین کندم موهامو

 ؟ اراس گی می پرت و چرت چرا: گفت اروم کامی

 بابام یا بود مداح ننم من بعدشم کنن می دونه دونه موهامو که نگم اگه خب-

 درس می بری باغ این از هردم: گفتم مانندی ناله حالت با که دراومده غالف از شمشیر شد ها نگاه

 الرحیم الرحمن اهلل بسم......  رسد می میتی پشت میت... 

 اهلل اله اله ال ان اشهد: گفتم که کردن نگاهم چپ چپ همه

 :کردم شروع زاری گریه حالت با منم شدن اروم کمی که فرستاد بلند صلوات یه سریع کامی

 شمی وامونده اخ.....  یتیمی درمان بی در یتیمی آی یتیمی.....  روزگار رسم این از امان امان ای

 کنه نمی قبول هم درمانی
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 گرفتن سر از رو گریه بودن تلنگر یه منتظر که متوفا نزدیکای از چندتا و رفتن حس تو مردم کمی

 باشه ندیده برادر داغ کسی نباشه یتیم جمع این تو کسی امیدوارم: گفتم که

 داشت برادر تا هشت اقا: گفت گوشم در یکی اروم

 هستن همینا: گفت کردو مجلس صدر به ای اشاره

 سر تو خاک  کجایید؟ مرحوم برادرای ای..... گرفت اتش جیگرم که شنیدم چیزی یه االن وای-

 رفت سرمون تاج.....  رفت بزرگمون شدیم

  بود بچه اخرین مرحوم: گفت اروم باز

 بود؟ اضافی توشون بیچاره اون موندن فسیال این یعنی-

 ..... واااای ای....  وای ای:گفتم کامی بااشاره

 کم اینا وای.....  نمیرم بیرون زنده من وگرنه بده امار زودتر وامنده اخه: گفتم زاری حالت باهمون

 نبینیا جوون داغ های های های..... نیستن

 بود سالش پنجاه نبود جوون-

 منه؟ جد قاعده به بزرگه داداش یعنی: گفتم و سمتش برگشتم تعجب با

 کنه می فنی ضربه ادمو برادر داغ شکونه می ادمو کمر جوون داغ اگه: گفتم بلند بعد

 کردن می گریه فقط همه کرد نمی گوش کسی دیگه

 بگم وای مجلس صاحب از خوام می معذرت چرخه نمی زبونم اصال اخ شد؟اخ چی دیدی اخ-

 هچل تو انداختی منو که بزنه گرمت زمین به خدا مهرداد اخ....  یتیمی داغ از برات

 بخوابی بابات پیش الهی ای: گفتم پامو رو زدم تا چند

 پیوست پدرش به زود چه که گم می مرحومو: گفتم که کرد نگاهم چپ عموهاش از یکی

 است زنده پدرشون:کرد زمزمه گوشم زیر اروم

 بود اضافه زده فلک این فقط برم روشو که ای-
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 خالی دست مجلس این از کسی....  کن گریه....  کن گریه های ی ها......  وااااااااای واااااای وای-

 ببرن ناهارشونو حتما رفتن موقع همه نرع بیرون

 داروداغ پدر این باریکال باریکال..... های های های: گفتم که بود گرفته خندشو جلوی زور به کامی

 نکنه درد دستش کشت خودشو فیلم شدن بهتر محض کسیم اگه بده دلداری اشکات با

 پیشش برید همتون ایشااهلل ای: گفتم خوونا روضه سوز با بار این

 دونن می همه....  باهاتون منم: گفتم دادمو قورت دهنمو اب که کردن نگاهم دفعه یه داداشاش همه

 باباست دل عزیر دختر

 بابا دختر دل از بگم وای  دونستین؟ نمی یعنی: گفتم که کردن نگاهم چپ جوونا بعضی

 نداشت دختر مرحوم اون: زیرگوشم زمزمه یه دوباره

 مرحوم اون پیش نبردم خودم همراه تا کن جمعش دستم جلوی از اینو کامی بمیری الل وای-

 باهزار.... مخارجش از بگم وای کندن جون لحظه از برات بگم وای.... قبر اول شب از بگم وای-

 بدی پس جوابم سوال صدتا باید تازه خری می قبر یه قوله قرضو

 مرحوم اون برای میاد دلش نامردی کدوم وای: گفم که کردن نگاهم درهم بااخمای دوتاپسرجوون

 امین بگین بلند همه...  الساعه بیاد در چشمش اخ....  نکنه گریه

 هم هک بگم چیز یه حاال: گفتم که شد بلند داد و جیغ صدای بغلی خونه از گرفتو اوج ها گریه کمی

 الامس وای بابام صنفای هم وای بردار کاله دوستای وای شی خاکستر سوت تک که بسوزی چین

 سنگیییییین.....  ببره مالیات خواد می دولت

 کرد نمی گوش اصال کسی بود معلوم ها گریه از

 مرغ پرای به دستمون دیگه سرا تو خاک ای...... کنن کنمون ریشه خوان می ها خیرندیده وای-

 ترگل همه بودن مرغایی چه وای وای وای.....  منکراتیش جاهای به برسه چه رسه نمی هم خونگی

 ورگل

 مهرداد وااااای....  وااااای.....  وای: کشیدن داد زدنو خودمو کردم شروع کردن نگاهم همینکه

 شی پدر بی دوباره
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 روعش وسطو رفتم که گرفتن سر از رو گریه همه من بادیدن و گرفتن دستامو سمتمو اومدن دونفر

 زنی سینه کردم

 شد کشته بابام وای-

 شدن فوت طبیعی بامرگ: گفت اروم کسی بار این

 نکشتمت خودم تا برو-

 زدن می سرشون تو نفرن چند زنی سینه کردن شروع بلندشدنو همه

 یتیمیم ما که وای-

 کردن تکرار من پای به پا بعضیا

 یتیمیم ما که وای.....  بخیلیم ما که وای....  فقیریم که وای-

 ستد کشیدمو کنار بینشون از که کردن زنده محرمو یاد نفر چند و حس تو رفتن گرفتنو دم همه

 ببینم بدو.... سرت تو زنی می چرا تو ور این بیا.... کامی: گفتم گرفتمو رو کامی

 اخر ما شمبا داشته شمارتونو تونم می: گفت اومدو جلو میانسالی مرد که رفتیم می بیرون داشتیم

 داریم سفره ماه

 ندازیم می سفره یه هرشب ما اخرماه فقط-

 تنه پنج سفره منظورم:گفت زدو لبخندی

 خری می نفره دوازده سفره یه ایشااهلل دیدمت که بعد دفعه.... مبارکه اهان-

 داریم روضه که اینه منظورم-

 شماره بعد بگیری وقت باید اول شما اهان-

 جوری چی یعنی:گفت توهمو رفت اخماش

 شماره بعد بگیری وقت باید اول یعنی-

 بااجازه بگیر ازاون سات پسره اون دست ما شماره -کامی
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 تادمایس کنارش که همین کنه می گریه و نشسته زمین رو مهرداد دیدم که بیرون رفتیم سریع

 گم می تسلیت:وگفت تو اومد یکی

 دیگه بگو....  بگو خب-

 بفرمایید ممنون -کامی

 بودم نکرده زیارت شمارو تابحال من ببخشید: گفت و انداخت باال ابروشو تای یه مرد

 جیبمم این ازسوراخ کنی زیارت تونی می االن خوای می اگه ولی نبود ازاد عموم برای زیارت خب-

 تو بندازی نذوراتتو تونی می

 مرحومید؟ اون اقوام از شما-

 عروسم طرف من نه-

 مگه؟ چطور: گفت گرفتو میانمونو کامی

 دیگه مادر یه از البته مرحومم اون برادر من-

 جاتن بشریتو نسل تنهایی به خدایی سرم تو راستش و چپ دست....  بده قوت باباتون به خدا-

 و اِهِن همه با من بابای.....  مرد شیر این به داده است بنیه هرچی خدا خدایی.....  انقراض از داده

 به یدبا تو....  فنگ و دنگ کلی با اونم بزاره اخالص طبق در فرزند دونه یه تونست فقط تولوپش

  کنی افتخار پدرت

 بله؟:گفت رفتو هم تو مرد اخمای

 بود بد پدرت حال انگار بدو بدو-

 بااجازه جان مهرداد: گفتم که تو رفت و گفت امد خوش بهش مهرداد

 کشیدین زحمت ممنون:گفت کردو نگاهمون

 بودیم مونده ترافیک تو شد دیر ببخشید:گفتن اومدنو میانسال مرد دوتا موقع توهمین

 شستن دیگاشم اومدی دیر انقدر اقا-

 کنم می شروع رو برنامه زود االن شرمنده-
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 خوندین؟ نمی روضه شما مگه: گفت تعجب با مهرداد

 بریم باید مادیگه: گفتم بزنه حرفی تااومد

 افتادیم راه رفتیمو ماشین سمت به سریع

 باشن جوری این طایفش و تیر کردم نمی فکر مهرداد بابای دل ور بریم بود مونده کم وای-

 اوردی شور به مردمو خوب خدایی ولی: گفت و خنده زیر زد کامی

 بیایم در هوا و حال این از بزار دی سی یه کبوده تنم نصفه زدم خودمو انقدر-

 خبر؟ چه مامانت خواستگار از راستی.... نشد که اینم: گفتم که کردو بلند ضبطو صدای

 مردتیکه بمیره بره: گفت حرص با کردو تغییر رنگش انی به

 باش مادرت فکر به یکم......  عشق مرغ دوتا این پای جلوی ندازی می سنگ چرا-

...  ششهگو بزرگش تیکه ببینمش اگه بار این..... مهرداد بابای پیش بری داری دوست خیلی انگار-

 کشه نمی خجالت سنش از مردتیکه

 کن نگاه سرتو پشت کامی-

 قبو حوصلگی بی با که دختری و بود زدن چراغ درحال سرمون پشت درست رنگ سفید ریوی یه

 کنار برم راهش سر از تا زد می

 بره بزار بده راه خوب-

 شه نمی.....  باریکه حیابون بینی نمی مگه-

 شه رد تونه می ور اون بگیری ذره یه نکن اذیتش

 عجله بااین کجا حاال-

 داره واجب کار شاید زنه می چراغ داره.... داره گناه اراس: گفت که کردم تر کم سرعتمو

 ور این گرفت دفعه یه و شد کفری حسابی که زدم ممتد بوق یه هاش بوق جواب در بعد دقیقه چند

 بهمون خوره می االن ور اون برو-
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 که نماشی بدنه به سابی بود تنگ جا چون ولی شد رد کنارم از سرعت وبا رو پیاده تو کشید یکم

 دنبالش رفتم

 تر اروم یکم....  اراس کن ولش-

 شه می تموم االن کن صبر دقیقه یه-

 ولا بود رسیده خودش به حسابی و بود زده دودی ،عینک کرد پارک مغازه یه کنار بعدی خیابون تو

: فتمگ که سمتم برگشت اکراه با ، زدم بوق تک یه براش که رفت زدو پوزخندی کردو من به نگاهی

 خانم حاج مبارک نو فرقون

 اهنگ یه بود مونده واج و ،هاج ماشینش به زدم سرعت با گرفتمو عقب دنده که گزید لب حرص با 

 اهر زدمو براش بوق دوتا که کرد تند سمتم به قدم کرد داغونش و درب ماشین به نگاه ویه من به

 افتادم

 شد داغون خودت ماشین جهنم اون حاال-

  دیوار درو کوبیده بزنه دور باهاش رفت من اجازه بدون اکبر گم می بابا به نداره اشکال-

 کنه می اخراجش بابات بگی اینو اگه خب..... داره ربطی چه بدبخت اون به-

 خودم اونم ،حقوق ده می من به هم دیگه ماشین یه کنه می قطع حقوقشو ماه یه فقط نترس-

 برای بده راه خونش تو که کنه نمی اعتماد کسی به راحتی این به جنابعالی عموی.....  دم می بهش

 ساعت....  ده نمی دست از راحتی این به رو شده بزرگ خودش دست زیر که اکبراقا این همین

 چنده؟

 دوازده-

 باشیم خونه قبلش ماباید میاد بابا االن-

 سالن تو، نبود مامان ما شانس از..... تو رفتیم کامی با کردمو پارک در جلوی ناشیانه ماشینو عمد به

 جابیاد حالمون یکم بیار برامون معجون دوتا: گفتم زدمو صدا رو اکبر که شدم ولو مبل رو

 دم می ترجیه و پرتقال اب همون من – کامی

 سوال زیر ره می نجابتش خوره می وقت یه بیاد من برای اینم سهم-
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  درمیارن منو پدر بفمن مادرتون اراس اقا-اکبر

 کنم می حلش من نباشه کاریت تو-

 کشیدم نشون و خط من برای هم کلی دور ریختن کردن پیدا رو شیشه دوتا اون مادرتون اقا-

 ...انشااهلل دیگه حالله....  بیار شربت یه برو ارباب خب خیلی:گفتم بیرونو دادم نفسمو

 ابو رشی حساب این با دور ریخته بوده نوشیدنی هرچی نکنه دیگه برو:گفتم که کرد مکث کمی

 باشه کرده قطع اونم شاید کن چک

 میارم براتون االن اقا نه: گفت انداختو پایین سرشو

 رفت و اورد خنک شربت دوتا برامون اکبر همسر بانو ثمن که نکشید طول زیاد

 کشی؟ نمی:گفتم کردمو روشن سیگاری خوردمو شربتم از کمی

 کنه اویزونت موهات خال خال از عمو بارزن این خوای می نشدی ادب تو.......  نه جا این-

 تا: فتمگ زدمو سیگارم به عمیقی پک کردمو دراز میز رو وپاهامو انداختم باال ای شونه خیالی بی با

 شه نمی چیزی ما به هست اکبر

 زیر تمگذاش و شربتم لیوان تو انداختم سیگارو سریع که شد باز سالن در بزنه حرف اومد کامی تا

 تو اومدن هم همراه عشق کبوتر دو بابا و مامان.....  شدم بلند جام از و بود کنارم که میزی

  سالم عموجون سالم:   گفت و فشرد رو بابا دستای مودبانه رفتو جلو شد بلند احترامشون به کامی

 عمو زن

 بش خوشو کامی با گرمی به کردو من به ای غره چشم بود ناراحت دیروز ماجرای از هنوز که بابا

 مامان اخمای انی به که نشستیم سالن تو هم همراه و گفت امد خوش لبخندی با مامان و کرد

 بیخو دروغگوی روزا این که خونسردم چشمای و سیگار بوی با نبود ربط بی چندان که رفت توهم

 بود شده

 توئه؟ مال در دم ماشین اون: گفت بابا که کرد پذیرایی چایی با همه از بانو ثمن

  نرفتم بیرون امروز که من نه  من؟-

 کردی؟ داغونش زدی باز.....  همونه ولی: گفت موندو خیره بهم نافذش نگاه با بابا
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 منو رفح نرفتم سمتش اصال من کنی می اشتباه باباجون نه چی؟: گفتم گنگ و ناباور ای چهره با

  بودم کامی با صبح از من داری قبول که دلبندتو برادرزاده حرف نداری قبول

 یمبود باهم صبح از بله: گفت کردو من من کمی که چرخید کامی سمت به بابا جستجوگر نگاه

 میاد سیگار بوی– مامان

 میاد بوش داره انگار اره: گفتم که دوخت بهم تیزشو نگاه

 کشیدی؟ سیگار باز تو: گفت کردو صدام تشر با مامان

 من سرطان، غده این به چه منو من مادر نه ببرید سرمو نباید که شوخی یه خاطر به بابا ای-

 زنه می مشکوک جدیدا شده اکبر کار کنم فکر لیوانه تو سیگار این دیدم اومدم

 نرفتی بیرون امروز گفتی که تو-مامان

 از وتونر به گالب مثال یا اتاقم از احیانا شه نمی مثال تو بیام بیرون از تونم می فقط من یعنی-

 باشم اومده دستشویی

 گبزر اکبرو من دادی اب به گلی دسته چه باز بگو راستشو.... اراس: گفت و کرد نگاهم تیز بابا

 بکنه اضافی غلطای این از ندیدم حال به تا کردم

 دم می انجام اضافشو اونم غلطا این از دارم که کرده بزرگ کی منو یعنی-

 جون عمو نگیرید سخت: گفت و گرفت رو میونمون کامی

 ترسه می کرده سفارش کلی داره گناه نیارید روشم به گم می که من باباجون گه می راست-

 کنید اخراجش

 اکبر؟؟:گفت رفتو باال بابا ابروی تای یه

 کیی بودم خواب وقتی من خب: گفتم و کردم مزه مزه چاییمو انداختمو باال ای شونه قیدی بی با-

 رن می دارن بردمی سوئیچو یواشکی بعد کنن می حال و کیف کلی باهم جا این اومده دوستاش از

 ولق منم گفت بهم تا شد زنده و مرد کلی خودشم بود جوری این ماشین برگشتن وقتی بیرون

  داره بچه و زن باالخره بگیرم وگردن نیارم روش به دادم
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 تسلیم خودمو اکبر جای من بگم اگه گرفت ازخشم رنگی چشماش شدو متورم بابا گردن رگ

  گفتم دروغ نکردم زهرا بهشت

 اکبر...... اکبر -بابا

 اقا بله: گفت سالنو تو اومد پریده رنگی با اکبر

 کافیه بستم چشم و کردی اشتباه هرچی کنم می اخراجت دیگه بار این-بابا

 چرا؟ اخه.....  اخه: گفت قبل از تر پریده رنگ و نشست من رو انی به اکبر نگاه

 نمای سوزوندیش که من شلوار کت از اون برده دزد گفتی بانک بزاری دادم که پوالیی از اون-بابا

 نیستی بشو ادم تو..... اراس ماشین و امروز برنامه از

 من من با ، داشت خود جای که اکبر انداخت تا و تک از منو اش برافروخته چهره و بابا بلند قامت

 ...اقا خدا به: گفت

 رموس دیگه امروز فشان اتش کوه این و کنه می مجاب رو بابا صداقتش بده ادامه اگه دونستم می

 هک کاری پای باش شجاع.... اکبر اِ: گفتم و پریدم کالمش میون به همین برای سینم رو زاره می

 واستا مردونه کردی

 ...اخه: گفت مستاصل کردو من به نگاهی اکبر

 امین براک ثانی در نبوده قصد روی از که دونم می کنید گذشت بارم این: گفتم رفتمو بابا طرف به

 است خونه این

 یاریب دوستاتو  هم دیگه بار یه نیست خبری حقوق از ماه سه تا: گفت برگردوندو رو غیض با بابا

 اخرمه حرف این تو نه من نه جا این

 برب ماشینو این: گفت کردو من روبه بابا که دادم دلداریش نگاهم با که کرد نگاهم درمانده اکبر

 کتاب حساب برای رم می خودم بعد برداد دیگه یکی خالقی بنگاهی

 چشم-

 بود؟ کارتو شلوارهم کت و پوال اون: گفت کامی که گرفتیم تحویل رو جدید ماشین که بود عصری
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 نمی کن باور ولی ره نمی بارش زیر بابا بودم مطمئن که داشتم الزم کاری یه برای رو پوال-

 می خودم نه گفتم منم بیاد بانو ثمن تا کنم صبر گفت بدبخت اکبر.... بسوزونم شلوارو کت خواستم

 بوی و شدم زدن حرف مشغول منم خورد زنگ موبایلم کنم اتو پشتتو اومدم که همین کنم اتو خوام

  دنب انجام باهم تونن می کارو چندتا جوری چی زنا این فهمم نمی من برداشت رو خونه سوختگی

 اکبر بیچاره ای– کامی

 تقادیاع شده تعیین پیش از واژه این به....  پاساژ،سرنوشت  رفتیم کامی همراه که بود بعد روز دو

 ینا با بارها ولی داره همراه به رو تحمیلی زندگی یه که خورده رقم قبل از اتفاقات سری یک ندارم

 رس بازم دیدمش نمی ،اگه پاساژ اون به رفتم نمی روز اون اگه که کردم نرم پنجه و دسته سوال

 گرفتیم؟؟؟ می قرار همدیگه راه

 عطرفروشی یه به خورد چشمم که زدیم پاساژ تو چرخی

 است دختره همون...... جارو اون  کامی-

 کدوم؟: گفت و گرفت نگاهمو رد کامی

 دیدیم پیش روز چند که همونی-

 ماچه؟ به خب:  گفت کردو دختر به نگاهی

 گم می بهت بیا-

 اومد دنبالم میلی بی با کامی که رفتم سمتش به

 مونده دونه یه فقط عطر این از: گفت کردو دختر به رو زبانی چرب با فروشنده

 خوامش می من-

 می زسب لونش دم میاد بدش پونه از مار: گفت همو تو کرد اخماشو دیدنم با سمتم برگشت دختر

 شه

 کوچولو موش باش جنتلمن مار این نیشای مواظب-

 نه؟ مگه تنده خیلی جا این افتاب: گفتم که سایید هم رو دندون باحرص

 دراد چشت تا: گفت کردو جا جابه کمی سرجاش عینکشو
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 دانه پنبه خواب در بیند شتر-

 خال و خط خوش مار جناب دادم سفارش من عطرو این: گفت شدو رنگ به رنگ کمی صورتش

 زیاد منکن فکر گرچه بگیره خوش بوی کمی تا خواستم می سگمون اتاقک برای منم نداره اشکال-

  بیاد خوشش ازش

 است خاموشی ابلهان جواب: گفت شدش کلید های دندن میان از

 نماست نخ های المثل ضرب همین شکست یه از فرار برای خانما حربه اخرین-

 نشید مزاحم لطفا-

 کُنتِس حتما:گفتم کردمو خم تمسخر به سری

 اشوه چرخ اول فرقونتون به شدن سوار قبل میکنم پیشنهاد: گفتم ترو نزدیک بردم سرمو اروم

 کوچولو موش کنید چک

 کنی؟ می حساب چند عطرو اقا خب: گفتم که رفت و گذشت کنارم از سریع

 ....اخه-فروشنده

 کافیه: گفتم و میز رو گذاشتم پول مقدار یه

 هست زیادم: گفت و نشست لبش رو ای چاپلوسانه لبخند زدو برقی جوان مرد چشمای

 خودت مال باقیش-

  ایستاده ماشینش کنار دیدم که بیرون رفتم کامی همراه برداشتمو عطرو

 نه؟ مگه کرد نمی پیدا عیب کاری محکم از کار-

 یعطرا اخه بیاد خوشش سگم کنم فکر: گفتم دادمو نشونش عطرو که طرفم برگشت حرص با

 هیچ یک.....  پسنده می رو فرانسوی

 زدمو بوق براش شدیمو ماشین سوار که شد فشرده روهم حرص از هاش لب شدو مشت دستاش

  عطریه عجب ولی.....  داری؟ سگ تو اخه: گفت کردو تست عطرو ،کامی افتادم راه

 شد شاکی خیلی نظرم به:گفت برگشتو سمتم به
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 زاده نجیب بریم کجا.....  بمونه تالفی خماری تو بزار کن ولش-

  سینما بریم-

  داره دیدن هم بازیگره اون اخه-

 ببینی؟ خودتو از تر خوشگل نداری چشم چیه: گفت خندیدو

 خاله رو زاری می دست حتما بگیری زن بخوای سلیقه همین با اگه کامی سلیقت سربی تو خاک-

 افتاب پنجه مثل کردم پیدا یکی وای گی می قورباغه

 زهرمار-

 پاتوق؟ بریم خوای می-

 کار؟ چی بریم نیست کسی جا اون االن نه-کامی

 ادمیزاده از به هرچی عقل گفتن قدیم از-

 خورد زنگ گوشیش بزنه حرفی اومد تا

 سالم الو-

 کی؟امشب؟-

 گم می بهش.... پیشمه اره...... باشه-

 خداحافظ

 بود؟ کی-

 بزن حدس-

 کامی؟ بپوشم چی ؟حاال دعوتم گذاشتن؟منم خواستگاری مدار بود؟قرار مامانت-

 دارن برنامه امشب گفت بود مرتضی نخیر:گفت زدو بازوم به مشت با

 کی؟-

 دارن دورهمی یه دیگه دوساعت-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

272 

 

 همین؟-

 نمرده هم یکی این بابای تا بچسب همینم-

 عموی زن بخت سر دست شد باز دورهمی تواین بختت شاید بسازم ازت تیپ یه بریم پس-

 برداری خوشگلم

 کرد نگاهم چپ چپ دادو لب زیر فحشی

 میاد کارت به چیزی ببین بنداز کمدم به نگاه یه بگیرم دوش یه رم می من تا-

 صهخال که سرووضعم به نگاهی ، اینه جلوی نشستم گرفتمو سریع دوش یه که داد تکون سری

 ادید پر داشتی که هم حیایی ذره یه اون: گفت کردو بودم بسته کمرم دور که حوله یه تو بود شده

 رفت؟

 یدید رو ها دیدنی که تو  ؟ تو از  ؟ اخه بپوشونم کی از خودمو: گفتم کردمو بهش نگاهی اینه ازتو

 اتاقی هم

 کرد نثارم حیایی بی لب زیر و داد تکون سری سردادو بلندی خنده

 کنی؟ عوض لباس اتاق یکی اون بری خوای می ها بچه دختر مثل ؟نکنه زاده نجیب ری می کجا-

 بودی خواب که تو دیدم من کنم می کارو این کلفت گردن توی جلوی کردی فکر پس-

 ادهام و حاضر بعد ربع ،یه شه حاضر تا بیرون رفت و داد جاخالی که کردم پرت سمتش به بورسو

 ورش اون ور این داری ساعته یه االن دیگه زودباش ری می ور موهات با چقدر: گفت و برگشت

 کنی می

 شد تموم اهان.....  صبرکن خب خیلی-

 بمونی؟ خوای می جا همین: گفتم شدمو بلند

 ها نداره اشکالی من نظر از:گفتم بردمو حولم به دست که کرد نگاهم گنگ

 موندم من رفته کی به تو حیای بی این: گفت برگردوندو روشو
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 کل... . شمشادم شاخ بابای همین به نرفتم دوری راه:گفتم داشتم برمی کمد از لباسامو که درحالی

 هک منم ره می تخمش به تره باالخره بوده من بابای از تر نجیب خدابیامرز عمو دونن می طایفه

 ....نداره گفتن دونی می خودت دیگه

 شد دیر اراس باش زود: گفت باخنده

 نجیب ان سوال زیر ببری عفتم کنم نمی حاللت خدا به ها برنگردی: گفتم که داد خودش به تکونی

 چرون چشم

 توئه؟ پیش عطره راستی: گفتم کردمو برانداز خودمو بستمو شل کرواتمو گره

 میز رو گذاشتم: گفت سمتمو برگشت

 نبود بد سلیقش ولی نداشت قیافه و ریخت اینکه با:گفتم برداشتمو عطرو

  نداشت ایرادم ذره یه دختره-

 داداش برسه من پای گرد به مونده خیلی درهرحال: گفتم کردمو بهش نگاهی غرور با

 کنی؟ می گرمی بازار داری خورده مشامت به رقیب بوی چیه:گفت خندیدو

 کامی برادر هست گرم کافی اندازه به من بازار: گفتم میزو رو گذاشتم عطرو

  شد تموم دیگه بسه: دراومد کامی صدای که گرفتم دوش همیشه مثل ادکلن با

 بریم-

 ری می کجا: گفت شدو جابجا جاش تو کمی دیدنمون با مامان رفتم پایین ها پله از کامی همراه

 اراس؟

 اممی کنم ردیفش رم می کرده پیدا عیب کامپیوترش داریم کار یکم اینا کامی خونه ریم می-

 دارم کارت برگرد زود-

 فعال خانما خانم چشم-

 همی ورد یه از تر شلوغ ، شلوغه خیلی انگار: گفتم کردمو پارک ماشینو رسیدیم بعد ساعت نیم

  رسه می نظر به ساده
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  بود جمع رفقا همه جمع ، کرد باز برومون در مرتضی خود که زدیم زنگ

 رسید که داشت کم گل یه جمعتون بینم می عزیز رفقای به به-

 کردم جمع به نگاهی که اوردن قهوه برامون ، شد گرم پرسی احوال بازار که نشستم کنارشون

  بودمشون ندیده تابحال که بود ها بچه بین غریبه چهره چندتا

 گشتم می دنبالتون اسمونا تو خان اراس سالم -افسانه

 .... ماست از سالم-

 کنار ردوک سالمی متانت به و بود افسانه همراه که دختری به افتاد چشمم بگم حرفمو باقی تااومدم

 مروزا انگار:  کردم زمزمه شدمو نزدیک کامی به نشستواروم لبم رو نیشخندی نشست، مرتضی

  نیست خدا بنده این روز

 ؟ مرتضاست خواهر یعنی-

  نداره خواهر که مرتضی-

 ظرن منصفانه خواستم می اگه نداشت ایرادی هیچ داشت حق ،کامی دوختم بهش خونسردمو نگاه

 خرمایی وموهای داشت خاصی جاذبه یه عسلیش خمار ،چشمای درخشید می نگین یه مثل بدم

 دیدنم از وضوح به که خورد گره هم تو اینگاهمون لحظه بود کرده چندان دو زیباییشو روشنش

 تو ریختم غرورمو تمام ، داد تعجبش و بهت به خودشو جای ظریف اخم یه سریع خیلی و جاخورد

 فشرد می هم رو که لبی و شده مشت های دست ولی برگردوندم رو ازش زدمو پوزخندی چشمامو

  نموند دور چشمم از

 کنیم؟ شروع ها بچه خب-مرتضی

 رو؟ چی-

 عشقه شب امشب ؟ دونی نمی مگه-

 است دیگه ماهه هفت شش که اون ولی-

 نبود ولنتاین منظورم نه-

 بازی جور یه نه که برنامه امروز برای داریم جدید برنامه یه: گفت و زد شیرینی لبخند رز
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 کردن بازی برای بانو گذشته سالی و سن شما از دیگه: گفتم زدمو چشمکی

  اراس بیاد رحمت من به: گفت سهیل که خنده زیر زدن همه

 زد شیرینی لبخند کردو بهش نگاهی عشق با رز که کردن نثارش ذلیلی زن لب زیر پسرا

 فکر بدون بگه باید رسید نظرش به که هرچیزی هرکی و کنه می انتخاب موضوعو یه نفر اولین-رز

 باشه ها اهنگ به حواستون پس بده جواب باید بشه انتخاب کننده سوال نگاه با هرکی البته مکث یا

 ....شده اضافه ما جمع به تازه که کنم می معرفی ایشونو کنیم شروع اینکه از قبل -مرتضی

 مهناز.....  من خاله دختر: گفت که برگشت عسلی دخترچشم سمت به ها نگاه

 کنه می شروع کی اول خب: گفتم کردمو بقیه به رو و برگردوندم رو ازش خیالی بی با

 واردمون تازه مهمون اول: گفت دوختو مهناز به نگاهشو چاپلوسانه مجید

 با انداختمو پا پارو و مبل به دادم ،تکیمو داشت چی دختر این مگه کرد کنجکاوم مجید نگاه برق

 ازاری مردم: گفت که کردم براندازش داشت تمسخر های مایه ته که مغروری نگاهی

 نگاهش تو بود اتش های شعله مثل حرص و نفرت برق ، شد قفل من رو عسلیش دوگوی دفعه یه

 زیباست: گفتم که

 رگسن نگاهیبه برگردونمو رو لباسش گوشه به زد چنگ و شد تر محکم که مشتی به اهمیت بی

 قورباغه: گفتم کردمو

 اوره چندش: گفت رفتو توهم نرگس صورت

 هاینک تا کرد بلند رو جمع صدایخنده ها بچه جوابای و موضوعات از بعضی و چرخید دور طور همین

 نفرت:گفت کردو نگاهم شد مهناز نوبت دوباره

 کودکانه عشق یه عشق سراغاز: زدموگفتم پوزخندی

 واقعا؟-افسانه

 نداره وجود عشق نام به چیزی اصال خوب دختر بابا نه-

 شدن بحث وارد و کردن فراموش رو بازی همه
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 هست هاش نمونه تاریخم تو داره وجود عشق من نظر به ولی-نعیم

 هک ادما ذهن تو توهم یه عشق ، تخلیه همش بگم باید نظامیه های منظومه تاریخ از منظورت اگه-

   شه می باورشون تا کنن می تکرار ذهنشون تو انقدر کاراشون توجیه و برد پیش برای

 هستن؟ متوهمی ادمای عاشقا همه یعنی داره وجود که معتقدم منم ولی -مرتضی

 محضه دیوانگی نیست عشق بکشونه خودکشی و جنون به ادمو کار که عشقی-

 تونیب تا بتپه براش دلت باید  کنه می نزدیک بهم دونفرو که محضه دیوانگی همین ولی -کامی

 بمونی کنارش

 به خود مخالف جنس دو با باشه خالی اتاق یه کافیه کنه نزدیک بهم نفرو دو تونه می هم غریزه-

  گیرن می قلب تپش خود

 اب ما فرق پس نیست غریزه که چیز همه نیست جورام این دیگه: گفت مینا که خندیدن پسرا

 چیه؟ حیوونا

 نیست فرقی انگار ایشون برای: گفت کنایه با مهناز

 نداره معنی عشق بدون زندگی اصال: گفت و گرفت رو میونه سریع نگار

 داشت لیاقت باید....  ره نمی هرکسی سراغ ولی داره وجود عشق: گفت کردو من به نگاهی مهناز

 اباد امین یا قبرستونن تو االن یا شدن الیق که اونایی-

 اوردن بدشانسی یکم فقط کردن انتخاب درست راهشونو اونا -مهناز

 نیست کننده ویران عشق ولی-رز

 خورن نمی بست بن به هم همه -شاهین

 نینک نگاه تاریخو همون کنیم نمی ستایش و رسن می وصال به که رو عشقایی وقت هیچ ما ولی-

  شده موندگار شده ختم جدایی به که عشقی هر

 اراس سوال یه-سهیل

 کنی؟ ازدواج خوای جوریمی چی نداری اعتقاد عشق به توکه: گفت که برگشتم سمتش به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

277 

 

 خرم نمی گاو یه وقت هیچ شیر لیوان یه برای من-

 کنه نمی جلب نظرتونو دختری هیچ که بگید خواید می یعنی-مهناز

 قیقاد: گفتم شدمو خیره عسلیش چشمای تو کردمو برانداز خند نیش یه با سرتاپاشو نگاه با

 گی می دروغ: گفت حرص با

 دروغ رزشا طرف باید باشه داشته دلیل باید گفتن دروغ: گفتم انداختمو باال ای شونه قیدی بی با-

 باشه داشته گفتنو

 ناو و این شده دستمالی عروسکای با خودتونو تونید می کی تا: گفت شدو رنگ به رنگ کمی

 کنید سرگرم

 بودند دوخته چشم ما دوئل به و بودن شده ساکت همه

 زیبایی با کنید می فکر گرفتین باال دست خودتونو خیلی دخترا شما ندارم نیازی اشغاال این به من-

 کنیم ضعف و غش براتون که دارید چی شما مگه ماشید سوار تونید می لوندی و دلبری و

 سوخت خشم های شعله تو هاش شدوچشم سرخ کمی گندمگونش های لپ

 دین می هرکاری به تن خاطرش به که چیزی همون -مهناز

 خدا که هستن موجوداتی فقط دخترا..... کوچولو موش نکن اشتباه نه: گفتم زدمو ای خبیثانه لبخند

 داره؟ ای دیگه کارایی چه دخترر یه وگرنه افریده پسرا سرگرمی برای

 فاعد برای شدن دلخور بود معلوم که دخترا نه......  ازقبل تر سنگین جو شدو سنگین مهناز نفس

 بود نوسان در مادوتا بین ها نگاه همه کردن می پشتیبانی پسرا نه کردن می باز لب

 شی می سرگرمیا همین گرفتار روز یه باالخره -مهناز

 نیست من ذات تو عاشقی نزن صابون دلتو الکی نداره امکان: گفتم کردمو کوتاهی خنده

 زیاد: گفت برسه نظر به خونسرد کرد می سعی که ظاهری با ولی گرفت رنگ دادو رنگ مهناز

 خان اراس نزن حرف مطمئن

 شفیعی اقای-
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 نمیاد خوشم کسی هر با زیاد نزدیکی از من: گفتم که شد سرخ دفعه یه

 ..... بازیه یه فقط این اراس: گفت مهناز از دفاع به مرتضی

 موناه لنگه شدین که کردین دوستی دستتون دم دخترای با انقدر:گفت کردو قطع حرفشو مهناز

 دست دم قدر همون

 کنه جرات که دختری شم نمی دوست کسی با من: تر سوزاننده نگاهم غرور شدو تر عمیق لبخندم

 یگهد کارای خیلی جرات حتما بگذرونه غریبه بایه روزشو از ساعت چند و بزاره پسر یه خلوت پاتو

 داره روهم

 میان جلو صداقت با دخترا ولی -مهناز

 برن می پناه پسر یه به ازخونوادشون برای فقط دخترا-

 ...وگرنه ادعایین سراپا فقط پسرا شما-

 مشهورن چی به تاریخ تو زنا دونن می همه پره مغزمون عوضش داریم ادعا اگه-

 شجاعیم عوضش-

 عاد خانم نه شماست؟ مال شجاعتش افتخار وقت اون کنیم می سپر گلوله جلوی ماسینمونو-

 برمیاد پسش از هم ساله دو بچه یه خواد نمی شجاعت کردن

 نداشتین خارجیم وجود شما نبویم ما اگه-

 دختر یا میشه پسر بچت ببینم کن نگاه و دیوار و در ماه نه اتاق، تو برو تنها پس اِ-

 غره چشم مرتضی موند بسته ولی بزنه حرفی کرد باز دهن چندبار شد خون رنگ صورتش انی به

 داداش خیال بی: گفت و رفت بهم ای

 زا بعد ساعت یه زد نمی حرفی کام تا الم ولی خورد می خونشو خون ،مهناز کردن پذیرایی همه از

 لتغف از و گوشش کنار بردم سرمو ایستادمو مهناز روبروی و جلوتر رفتم کردیمو خداحافظی جمع

  هیچ دو:  کردم زمزمه گوشش زیر کردمو استفاده بقیه

 بیرون زدیم خونه از شدیمو همراه کامی با خندیدمو بزنه حرفی تااومد

 ذاشتی می سرش سربه انقدر نباید -کامی
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  پایین افتاده هلپی دونه یه این شده سوراخ اسمون کرده فکر پرو دختر بود حقش-

 عمش ارواح.....  نداشتین خارجی وجود شا نباشیم ما اگه:گفتم دراوردمو اداشو تمسخر با بعد

 باالیی بلند سالم کردمو شام میز به نگاهی رفته باال ابروهای با ، خونه برگشتم رسوندمو رو کامی

 داد جواب لب زیر مامان دادو تکون سری بابا که دادم

 خورید؟ می شام دارید تازه یازده ساعت-

 بودیم جنابعالی منتظر-مامان

 کشید طول یکم کارم ببخشید: گفتم نشستمو کنارشون

 اوردیم بارت مسئولیت بی خودمون نیست تو تقصیر– بابا

  کرد سکوت به اشاره که کردم مامان به نگاهی نیم

 شده؟ تو پاسوز کامیکه بیچاره -بابا

 شده؟ چیزی-

 زنیم می حرف باهم شام بعد-مامان

 متس به اون از قبل و اتاقش ببره چاییشو تا کرد صدا رو بانو ثمن بابا شدو خورده سکوت در شام

  رفت اتاقش

 مامان؟ شده چیزی-

 رو از یبار باید کم کم کنی نمی ،فکر خوشگذرونی پی فقط که هم تو اراس تنهاست دست بابات-

 برداری؟ بابات دوش

 هش نمی سرم داری کارخونه از چیزی من خونه نمی بابا شغل با من تحصیلی رشته من مادر اخه-

 دیب نشون خودتو لیاقت وقتشه اراس نیستی بچه دیگه تو دونی می خودتم است بهونه اینا-

  چشم بدین فرصت بهم ذره یه-

 نجو به افتم می ضبح از و رم می بابا دنبال فردا از و کرده اثر روم حرفاش کرد می فکر که مامان

 ؟ کی تا مثال: گفت کردو من به نگاهی مردم کاله
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 خوبه؟ دیگه سال-

 بعدش سال خب: گفتم که کرد نگاهم چپ چپ

 الس سه باید من نداره راه مامان دیگه.... دیگه سال سه خب: گفتم که شد بیشتر نگاهش غیظ

 وانت چقدر ادم نفر یه مگه ، زیاد که مردمم کاله تنهاست دست طفلی اخه بابا حال کمک برم دیگه

 شدم ساخته کارا این برای اصال که منم گذشته ازش سالی و سن دیگه داره

 رو دموخو بردمو پناه اتاقم به ، کرد صدام تشر با که بوسیدمش پریدمو جام از بجنبه خودش به تا

 وجدانمو بخوام اگه..... مهناز ، گرفت جون چشمام برابر در عسلی دوگوی تصویر و کردم رها تخت

 برنده زبون ولی نداشت کم چیزی قشنگی از که کنم اعتراف باید دارم نگه کنارم دقیقه چند برای

 یم تر تیره هاشو چشم عسلی که واتشی بود بسته برام ازرو رو شمشیر که نگاهی و داشت ای

 ..... کرد

 خورد می حرص وقتی.....  اتشینش های چشم و گلگون چهره یاداوری از نشست رولبم لبخندی

 شد؟؟؟ نمی شد می زیباتر

 ردموک پیدا گوشیو بسته چشمانی با غرغرکنان شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

  محل بی خروس بگو: گفتم

  حسابی مرد ظهره لنگه -کامی

 یاداوریت از ممنون-

  دارم کارت جا این بیا پاشو اراس نکن قطع-

 نگرانی؟ انقدر چرا ؟ کامی شده چی: گفتم شدمو خیز نیم جام تو هوشیار نیمه

 فهمی می خودت بیای-

 خوبه؟ حالش عمو زن-

 منتظرما نکنی دیر....  خوبه اره: گفت کردو سکوت کمی

 اومدم بخورم چیزی یه-

  نمونی گشنه که شه می پیدا دولقمه جا این-
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 حالش عمو زن مطمئنی.....  جام اون دیگه ساعت نیم من شی می عصبانی چرا حاال خب خیلی-

 خوبه؟

  اراس:گفت کالفه

 بای اومدم-

 جایی قاا سالم: گفت کردو سالمی بانو ثمن که پایین رفتم کردمو عوض لباسمو گرفتمو دوش یه

 برید؟ می تشریف

 بگم؟ باید-

 ... انگار بخورین باهم ناهارو گفتن مادرتون جسارته: گفت و شد سرخ کمی

 برم باید دارم مهمی کار-

 یم که اتفاقی.....  بقیه از تر پررنگ فکر ویه بود سرم تو خیال فکرو هزارجور افتادم راه سریع

 ....... بکنه عصبی و کالفه حد این تا رو کامی تونست

 میگر به اومدو پیشوازم به عمو زن سالن ،تو تو رفتم شدو باز روم به در حرفی هیچ بدون زدمو در

 مبارکه...  مبارکه.... جان عمو زن به به: گفتم که کرد استقبال ازم

 ؟ چی: گفت هول با گرفتو رنگ عمو زن های گونه

 قشنگه خیلی....  دیگه شالتون-

 وشج کامی غیرت که بود وسط عمو زن خواستگار پای بود درست حدسم ،پس کشید راحتی نفس

 بود انداخته روز این به  فامیلو صدای سرو بی و نجیب پسر بود اورده

 اومدی باالخره: گفت اومدو بیرون اتاقش از کامی

 شد راهمون بدرقه عمو زن مضطرب نگاه سنگینی که اتاقش رفتیم حرف بی

 بیاد خواد می امروز: گفت زدو چنگ موهاشو رفتو پایین باال اتاقش تو کمی کامی

 کی؟-

 دیگه مردیکه همون-
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 من برادر کنه نمی خطاب جوری این ایندشو پدر ادم-

 می یرتغی چیزی گردنت رگ وترکوندن منو چشمای دراوردن با: گفتم که برگشت سمتم به غیظ با

  داری کارشون چی.... کنه

 اراس پسرشم ناسالمتی ؟ چی یعنی-

 سیزده بچه دختر مادرت چشم بگی باید که تویی این بیای پایین بری باال نیستی که اقاباالسرش-

 زوچی همه مطمئنا داره عقل خودش زدن گولش و زیرپاش نشستن بگیم که نیست ساله چهارده

 مهمون تو کامی ننداز وسط خودتو.....  فکرکرده هم تو واینده تو به قطعا و کرده سنگین سبک

  مادرتی فردای امروز

 زدی؟ می حرفو همین بود خودتم مادرت اگه-

 بدم چاک یقه بخوام جایگزینش خاطر به که دیدم خیری چه خونی بابای این از من-

 ودب تو مادر جای من مادر االن اگه نکن مقایسه من مادر با مادرتو: گفتم که کرد نگاهم گنگی با

 زا مادرتی زندگی همه تو.....  داره فرق عمو زن ولی منم نکرده فکر که چیزی تنها به بودم مطمئن

  تنیس حقش این گذاشته مایه رشدت برای وجودش از ذره ذره ریخته پات به عشقشو همه بچگی

 همون نک پسری براش: گفتم رفتمو کنارش که گرفت دستاش بین سرشو و نشست تخت لبه رو

 وقت هیچ ارتباطی نکرده من مادر وقت هیچ که کاری کرده خرج هاش مادرانه از برات اون که طور

 گرفتن ندید این از بودم من مادر اگه پس نشدم دیده وقت هیچ من....  نگرفت شکل ما بین

 همه بوده همین بوده تا تو برای گذشته خودش از مادرت کنی می فرق تو ولی کردم نمی تعجب

 یستن معنا این به دربیاد تنهایی از خواد می اگه..... پسرشه منیر چشمای نور که دونن می فامیل

 دشمنش رو حتی تونه نمی که مهربونه قدر اون نیست عمو زن ذات تو این چون ندیده رو تو که

 نبند و نفسش راه.... بمون نفسش.....  نفسشی که تو به برسه چه ببنده چشم

 بود دلش اشوب از خبر پریدش رنگ و بود هاش چشم تو عمیقی غم برگشت سمتم به

 نکنه خوشبختش اگه.....  کنه اذیتش اگه-

  ؟ ای کاره چی کلفت گردن تو پس:  نشست لبم رو لبخندی

 میاد؟ چند ساعت: گفتم که داد تکون سری
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 چهار: گفت و داد بیرون حرص با نفسشو

.....  شده قطع مغزم به رسانی خون که بده ناهار یه بهم پاشو داریم وقت دوساعت حاال خب-

 نره سرمون کاله مهریه سر تا هم رو بزاریم عقالمونو پاشو

 ییزیبا گل دسته اومد سرشتی اقای چهار ساعت راس بیرون، زدم در از که برداشت خیز سمتم به

 کردمو پذیرایی ازهمه چایی با نموند نصیب بی کامی های غره چشم از دادو هدیه عمو زن به رو

 ....نشستم کامی کنار

 ایشااهلل؟ مراده وقف بر اوضاع خبر؟ چه کاسبی و کار از سرشتی اقای خب-

 ممنون بله-

 بزنید حرفاتونو نکنید حساب ادم روهم شازده این منو نکشید خجالت بابا ای-

 شده زده حرفا قبال....  اقایید شما نزنید حرفو این: گفت زدو ای مردونه لبخند

 دامها سرشتی اقای که نکرد باز لب از لب ولی کرد شکار رو عمو زن شرمگین نگاه کامی تیز نگاه

 همیشه من ولی نباشه درست من سال و سن تو ها حرف از بعضی زدن شاید راستش: داد

 می زندگی مادرش پیش که دارم ساله نوزده دختر یه االن و شدم جدا همسرم از بودم روراست

 به من بده ادامه بامن خواست نمی چون شدم جدا......  هست برگرده پیشم اینکه احتمال ولی کنه

 برای تالشمو همه تا موند می خواست می دلم کنم حفظش زور با بخوام که نکردم اسیرش زور

 ایراد مبگ تونم نمی پس نبود بدی زن....  بیاد پام به پا نخواست و رفت ولی بکنم ارامشش و رفاه

 ینم که دختر یه شد تفاوت این حاصل و بود متفاوت زندگی به نگاهمون دادم طالقش که داشت

 مرگ از و شناختم می رو سرشتی جناب من.....  باشه تفاوت این شاهد ازاین بیشتر خواستیم

 دندونمه زیر نمکش و نون مزه هنوز و مدیونم بهش بود دوستم....  متاسفم ایشون

 مشت دست اروم داد می درونش طوفان از خبر شدش منقبض فکر و کامی شده مشت دستای

 مین  نیست و نبوده کسی ناموس دنبال چشمم وقت هیچ: داد ادامه سرشتی که گرفتم شدشو

 تحرم به بکشم پاپس خواستم....  همکارمه و دوست همسر شده معرفی بهم که خانمی دونستم

 یزندگ بسازم خوام می ارامش ذره یه دنبال اومدم بزنم بهم ارامشتونو که نیومدم....  ولی رفاقت

 .....  ولی مجنونه فرهادو مثل عشقم گم نمی نشد و داشتم ارزو که رو ای
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 یم ولی جوان مرد فهمم می گردنتو کرده باد رگ.....   سخته دونم می: گفت کردو کامی به نگاهی

 دونم می منی پسر جای تو.....  ندارم و نداشتم ناموست به سوئی نگاه وقت هیچ بدونی خوام

 راتب جونم از بزارم پات به دنیارو بگذره ها سال ولی کنی پر نداشتمو پسر جای بتونی تو شاید

 مکن رفاقت ادعای تونم می ولی.....  بکنم برات پدری ادعای ای لحظه تونم نمی بازم بزارم کایه

 رفیق کنم می پروازت سکوی هامو شونه رفاقتت پای زارم می جون

 تو نظر: گفت کردو تر لبی سرشتی اقای تر سنگین سکوتش شدو تر تنگ کمی کامی گنگ نگاه

 دیوار یه مانع یه بشه من وجود خواد نمی دلم ، برام بود مهم دخترم نظر که همونطور مهمه برام

 شما پسری و مادر بین

 نشه؟ دچار سابقتون همسر سرنوشت به مادرم معلوم کجا از: گفت درهم اخمای با کامی

 یلیخ فهمیدم دیر خیلی....  وقت هیچ.....  نبود من با دلش: کرد زمزمه انداختو زیر به سر سرشتی

 تینم مرد برابر در حمله به اماده کامی و بودن خودشون حال تو همه شد تر سنگین بینمون سکوت

 ای لحظه که عمو زن نگران نگاه و اومد نمی کوتاه موضعش از ای ذره و بود گرفته گارد روم پیش

 شد نمی جدا پسرش از

 یه نوزه فکرکنم دفترم بیا تونستی اگه فردا: گفت اومدو کامی سمت به و شد بلند سرشتی اقای

 مونده بینمون مردونه حرفای سری

 یامم حتما: گفت نبود دوستانه خیلی که لحنی با و شد بلند نباخت خودشو ولی خورد جا کامی

 رفیق منتظرتم: گفت فشردو رو کامی دست زدو لبخندی سرشتی

 این بود نشسته دلم به عجیب...... رفت کردو خداحافظی من از گرمی به کردو تشکر عمو زن از

 مرد این و بودم کامی جای خواست می دلم چقدر...  دلمو های حسرت کرد رو و زیر که ای غریبه

 می رفاقت ادعای هرچند بود پدر.....  بود معلوم نگاهش از صداقتش که مردی کرد می پدری برام

 الفتمخ از دست ظاهر به کامی که گذشت بینشون چی سرشتی دفتر تو فرداش دونم نمی....  کرد

 رد.....  رفتن کامی پدری خونه از و دراومدن هم عقد به بعد دوروز و کرد سکوت و برداشت

 امیک پدری خونه ، بود کرده متعجب رو همه اش بسته های لب ولی بود کامی چیمای تو نارضایتی

 مثل عمو زن ازدواج خبر.....  شد ریخته حسابش به کاست و کم بی پولش تمام و شد فروخته

.....  اتتشم پشت شماتت و عمو زن به زنگ پشت زنگ و  شد پا به قیامتی و پیچید فامیل تو توپ
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 رسم حسابی هام عمه و نذاشت نصیب بی خونوادگی تعصبات از رو عمو زن هم من پدر

  خاکستر زیر به ها اتش جوری این و جوابشون شد سکوت تنها و اوردن جا به رو خواهرشوهری

 بی همه این نظاره به قبل از تر ساکت کامی و خورد خط پدری اقوام لیست از عمو زن اسم و رفت

 با اخر در و قرمزها خط همین خاطر به اومد پیش پدرم منو بین مفصلی دعوای....  نشست مهری

 شد بخیر ختم قائله بازنکنم خونمون به رو اونا پای ولی بکنم خواستم غلطی هر اینکه گفتن

  ممنوعه میوه دمغی انقدر امروز شده چی-

 اومده عتیقشم بود کم خودش تحمل -کامی

 کی؟-

 سرتقه باباش عین....  گم می رو سرشتی دختر: گفت فشردو روهم هاشو لب حرص با

 سرتقه؟ باباش مگه-

 سرشتی؟ اقای  سرتق جان عتیقه این اومده کی: گفتم که کرد حوالم تیزشو نگاه

 دیشب-

 در دخترش سر روهم باباهه تالفیه اصال...  سرش ریزیم می ،دوتایی پسر نداره غصه که این-

 میاریم

 برگرده چشماش به نگاهش برق و بگیره جدی منو شوخی کردم نمی فکر

 کنیم؟ کار چی حاال..... همینه افرین-

 ببره حساب ازت تا بگیر نسغ جورایی یه بگیر چشمازش زهر یه اول....  خب -

 ای؟ بهونه چه به اخه-

 دلیلی هی خود خودی به بعد نیم میک کارمونو اول گردیم نمی بهونه دنبال گیری نسغ برای مردا ما-

 میشه پیدا براش

 کنم؟ کار چی یعنی: گفت کردو فکر کمی کامی

.....  مردی سالمتی نا کن خرج جذبت از ذره یه ، براش کن رو روتو اون  داداشم دونم می چه-

 یه هک کن پا و دست چیزی یه دونم می چه سرش چماق بکن و بگیر ازش آتو  یه بترسونش اصال
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 رشهپد رضا عمو باالخره شه پا به خون که نکن روی زیاده البته کنه بازی پدرش غیرت با کوچولو

 کنه می برخورد چطور مواقع جور این تو دونیم نمی ما

 کی؟ گفتی: گفت و برگشت سمتم به خشم با

 اقای....  فهمیدی منو رضای عمو یه فقط تو خوندم روضه همه این من که سرت تو خاک یعنی-

 طرف بری پاکردی به که اتشو بمونه یادت فقط مخت؟ تو رفت حرفام حاال ؟ خوبه سرشتی

  سرشتی

 بگیرم؟ اونو طرف برم قحطه ادم-

 ربخو درد به تونه می که شه می جلب پدره اعتماد هم زنی می دونشون تیر یه با جوری این خب-

  دستش میاد کار حساب دختره هم باشه

 بوده تو مبتدی شاگردای از یکی شیطون مطمئنم -کامی

 قربان شما داری لطف-

 نیومده عمو تا برم من: گفت برداشتو موبایلشو خندیدو

 دردونه عزیز نداره کاری باتو که بابا-

 شه اذیت دیدنم با خوام نمی بهتره نباشم درهرحال-

 زاده نجیب داشت تو مثل پسری ولی بود خورده گرگ منو کرد می ارزو بابام مطمئنم-

 ؟ یوسفی االن تو یعنی: گفت دادو تکون سری خنده با

 روباه یا شی می شیر کنی می کار چی ببینم برو.....  برو بچه برو-

 نزار خبرم بی: گفتم که رفت زدو چشمکی

 رجیم اراس بگیر شاگردتو کارنامه بیا صبح: گفت رفت می ها پله سمت به که حالی در

 که ودب کی....  ببینم رو سرشتی وارده تازه دختر داشتم دوست خیلی بودم مونده بیدار شبو تمام

 اندانخ متین پسر سر بالیی چه روز نصفه این تو بود بسته رو از شمشیر براش جوری این کامی

 پریدمو جام از وقت اول صبح بود شده بلند سرش از دود بخار اسب مثل که بود اورده شفیعی

 کامی دنبال رفتم شدمو حاضر سریع
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 روباه؟ یا شیری-

 خر-

 چی؟؟: گفتم کردمو بهش نگاهی نیم

 ..... شه سوخت دوسر دختره که بدم غلغلک باباشو غیرت جوری چی که کردم فکر کلی-

 هدراورد سر شهر جای از تیکمو هر بود من خدابیامرز بابای اگه االن: گفت کشیدو صداداری نفس

 انش در کارا این دلم عزیز که کرده صحبت دخترش با منطقی خیلی نشسته اقا این وقت اون بود

  فکر روشن انقدر مردم اخه اَه.... نیست شما

 حال مگر دمش هستن؟ ما فسیلیه خونواده مثل همه کردی فکر چیه: گفتم شدو بلند خندم صدای

 خواد؟ نمی خونده فرزند ببینم کردم

 اراس-

 جووووون-

 حصب ، تبارم و ایل منو سر تو بخوره فکریش روشن و غیرت درک به اینا حاال........ کوفت و جون-

 بیلس یکی برای کرده نقاشی برداشته و بودمو زده اتاقم به که پوسترایی همه دیدم شدم بیدار

 هک پوستری اون.....  بهتره جغجغه این از دوساله های بچه نقاشی شاخ عینکو یکی برای گذاشته

  یادته بود کشیده برام ارمین بودم داده

 خب-

  روتختم ریخته کرده ریز ریز-

 است مذاکره اهل باباهه هرچی گرم دمش....  ازت گرفت نصغ ان تو جای به باحالی دختر چه-

 عمله اهل دختره انگار

 کنه ثبت خاطراتش تو بگیرم ازش حالی یه....  است دیوونه دختره.....  اراس نخند-

 دستت؟ تو چیه این حاال: گفتم کردمو بهش نگاهی نیم

 کلیدای شدم مجبور بود کرده قفل اتاقشو در البته برداشتم اتاقش از اینو دانشگاه رفت که صبح-

 بردارم مامان کمد از زاپاسو
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 پنهان؟ گنج این هست چی حاال-

  دیگه البومشه بینی؟ نمی مگه: گفت و نشست لبش رو ای خبیثانه لبخند

  ونکشیط یه رو ما خاندان زاده نجیب از جوری این که رو سرشتی دردونه این ببینم منم بده واقعا-

  ساخته خبیث

 کنه کیف که بیارم سراینا بالیی ،یه دیده کجاشو حاال-

 ؟ بیرون اوردی خودت با چرا خب-

  کنم کارش چی خوام می دقیقا دونم نمی هنوز اخه-

 پیشش بریم زنم می شیما به زنگ یه االن ، دلبندم شاگرد شیطون بچه منم به بسپار-

 چی؟ برای اونجا-

  ها عکاسه ناسالمتی-

 ستقبالا ازمون گرمی به شیما رسیدیم وقتی ، کردم فیکس قرار یه بعد ساعت نیم برای شیما با

 میای؟ کردم می فکر کوه رفتیم ها بچه با پیش هفته.....  اراس کردی من از یادی: وگفت کرد

 اومد پیش برام کاری: گفتم کردمو نگاهم غرورچاشنی کمی

  خدمتم در: گفت و کرد کامی به نگاهی شیما

 کن ردیفش برام بزارم کوچولو جوجه یه سر سربه میخوام: گفتم و دادم دستش به البومو

 کنم؟ کارش چی: گفت انداختو البوم منو به گنگشو نگاه

 جک زا بعضی با بدنشو سرو جای کنی درست وحش حیات یه عکسا از خوام می شوخیه که گفتم-

 بخنده حسابی دید که عکسارو این کن کاری یه دونم نمی کن عوض جونورا و

 بدی؟ دقش خوای نمی مطمئنی: گفت باخنده

 شیما فوریه دنبالش؟ بیام کی-

 بره می کار یکم خب: گفت کردو کامی به نگاهی نیم کردو دست دست کمی
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 تو مکرد دستمو یه که رفت کردو تشکر محترمانه که باشه منتظرم بیرون کردم اشاره کامی به 

  خب: گفتم دوختمو بهش مغرورمو نگاه و باال دادم ابرومو تای یه جیبمو

 بره می کار یکم که گفتم: گفت زدو لبخندی

 چقدر؟-

 شیما نبز اصلیتو حرف: گفتم و شدم خم سمتش به کمی و شدم نزدیک میز به بزنه حرفی تااومد

 بزن حرفتو  ؟ نه مگه خوای می مزد دست.... 

  هاست بچه از یکی تولد یعنی مهمونیه هفته اخر: گفت شدو رنگ به رنگ کمی

 ؟ هست مسعودم-

 کن اس ساعتشو با برام ادرسو: گفتم که داد تکون تایید نشونه به سری و گزید لب

 درپیتت پسر دوست اون روی کردن کم برای من از اخره بار: گفتم که نشست لبش رو لبخندی

 مبد کارمو که زیاده برام ادم گرچه گیره پیشت رفیقم کار چون میام باهات ، میکنی استفاده

.....  شه نمی پاک ذهنم از چیزی من که دونی می شیم می حساب بی جوری این  ولی دستش

 کنم می جبران باهم رو بدی و خوبی

 دم می قول اخره بار: گفت و انداخت پایین سرشو

  نیک هنرنمایی حسابی خوام می دنبالش میام دو  ساعت: گفتم رفتمو در سمت به شدمو بلند-

  حتما-

       ؟ شد چی:  گفت که افتادیم راه شدمو سوار بود منتظرم ماشین تو کامی ، بیرون زدم مغازه از

 تونه؟ می

 جغجغه دست دم از داری عکس و البوم هرچی فقط  خریدم تو خاطر به که کرد می ناز یکم-

 تخت رو ریزه می و کنه می تیکه تیکه خودتم بار این شناختم من که دختری اون وگرنه بردار

 بمونم دور دستش دم از باید روز چند کنم فکر: گفت خندیدو

 کنه می محکم پاشو جا مونه می کنه نمی فرار بعدش گیره می نصغ که مردی دیگه نه-

  گرفتم شیما از جدیدو البوم دو ساعت راس و رستوران رفتیم ناهار
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 کنم؟ کار چی عکسارو این-

 بسوزونش: گفتم انداختمو باال ای شونه

 کنه می سکته اراس داره گناه-

 می دبیخو انقدرنگرانشی که تو ؟ کنی عقد رو کوله و کج دختر یه کنن مجبورت ترسی می چیه-

 ضعفش نقطه رو گذاشتی دست کنی

 بشم زشت اردک جوجه یه نگران مونده همینم.....  عمرا-

 کنم می حالش به فکری یه بمونه پیشم بزار-

 اشنا هولول و تخس الهه این با دارم دوست خیلی: گفتم که عقب صندلی رو گذاشت البومو تردید با

 شم

 میای؟ هم تو مگه-

 بدم رو شیما مزد دست شدم مجبور که منم این....  منما قضیه این سر یه کنم فکر-

 ناراحتی که چقدرم-

 برنمی رو کسی دهنی اراس دونن می همه اینو رم نمی دیگران خورده دست سراغ وقت هیچ من-

 هم ، هم رو پسره حتی من که ارتباط یه از مونده جا به دختر یه خواد می باشه غذا خواد می داره

  نهک نمی نگاهشم دیگه که نیمه نصفه ارتباط یه مونده پس به برسه چه دونم نمی خودم ردیف

 چه رپس اون کارای توسط چه بشه تحقیر انقدر نیست درست اومد نمی نظر به بدی دختر شیما-

 تو فکر و نگاه تو

 داغ هتون می من با کنه می فکر که احمقه ولی نیست بد دونم می....  اقا حاج منبر از پایین بیا-

 به کردی بازی پسر یه غیرت با وقتی دونه نمی که احمقه قدر اون.....  پسره اون دل رو بزاره

 کشه می خط دورتو همیشه برای گرده برنمی سمتت

 ....جای به کن کمکش خب-
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 کوچیکش فکر با بزار کنه کار چی خواد می که نیست مربوط من به: گفتم کردمو قطع حرفشو

 یادنم بدم خودمم گرچه همین مونه می معامله یه مثل من برای و اونه زندگی این بگیره تصمیم

  دخترش دوست تصاب با نه البته کنم کم و مسعود روی

 تو رفتم کامی همراه کردمو پارک در جلوی ،ماشینو نزد حرفی دیگه کامی

 جان عمو زن سالم-

 کردی عجب...  اومدی خوش پسرم سالم-

  مزاحمتونم همیشه که من-

 خودته خونه نزن حرفو این-

 نیومده؟ سرشتی جغجغه هنوز مامان -کامی

 نیومده یدا هنوز نه....  باشم داده یادت زدنو حرف جور این نمیاد یادم: گفت کردو اخمی عمو زن

 زن ، نهک تموم شو نیمه نصفه کار بتونه  تر راحت کامی تا رفتیم اشپزخونه سمت به عمو زن منو

 اومد هم کامی که کرد درست شیرموز برامون عمو

 ..... کامی نکنی اذیتش وقت یه -عمو زن

 شیطنت که دختر رو کنجکاوم ونگاه کرد ساکت هممونو صدایی بده جوابی کامی ازاینکه قبل

 دادو تکون سری براش فقط کامی که داد باالیی بلند سالم ، موند ثابت بود واضح کامال چشماش

 یاب نباشی خسته: گفت رفتو یدا پیشواز به محبت با کردو خرجش ظریف غره چشم یه عمو زن

 بره در خستگیت بیارم شیرموز برات بشین

 میام االن منیر مامان چشم: گفت بوسیدو رو عمو زن گونه مهر با یدا

 به ، پیشمون اومد کردو عوض لباساشو هم یدا که سالن تو رفتیم عمو زن اصرار به و کامی همراه

 دختر شیطون چشمای تو کردم نفوذ پدرم ارثیه تنها با و بردم جلو دستمو شدمو بلند پاش

  کامی عموی پسر اراسم من: گفتم و سرشتی

  یدام من خوشبختم: گفت داشت لب به که لبخندی با فشردو گرمی به دستمو

  نیستیم محرم بهم نبود یادم شرمنده: گفتم کشیدمو عقب دستمو سریع
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 کامی خون زدی می کارد بودم مطمئن ، نشست عمو زن کنار و نیاورد خودش روی به ولی جاخورد

 فتهگر گارد براش جوری این که کودکانه شیطنت یه جز بود چی دختر این تو مگه اخه اومد نمی در

 و جوبمح دختر.....  کنه پیدا راه کامی دل به سادگی به تونست می نبود سرشتی دختر اگه..... بود

 و بانمک ولی نداشت ای اسطوره زیبایی ، داشته زیبایی مادر که زد حدس شد می ، بود نمکی با

 دهز بیرون شالش زیر از که فر موهای اون با اش تیره قهوه چشمای و سبزه پوست ، بود برو تودل

 به نگاهش و نبود جبر سر از لبخندش و نبود نمایش محبتش ، بود کرده خواستنیش خیلی بود

 تیدوس از اثری کامی چشمای تو گرچه نگذشته زیاد برخوردش اخرین از گرچه نبود خصمانه کامی

 جوری این باهم اگه رسید نمی نظر به بدی گزینه....  داشت ظریفی اندام بلندو قد.....  نبود صلح و

 ... شدن نمی اشنا

 بشم اشنا باهاتون داشتم دوست خیلی شنیدم منیر مامان از خیلی شمارو تعریف من-یدا

 دارن دوست ها خیلی-

 هستین طبع شوخ خیلی بودن گفته: گفت خندیدو که زدم چشمکی

  گفتم حقیقتو من ولی-

 انگار: گفت زیرلب کامی که رفت اتاقش به کردو عذرخواهی خوردو زنگ گوشیش موقع توهمین

 نیومده بدت

 باشه داشته ایندش داداش زن با ای حسنه دوابط باید ادم بیاد بدم چرا-

 نک کوتاه زبونتو برسی شیما کنی کم رو مهمونی به خوای می اگه توهم.... عمرا: گفت حرص با

 تمام وجود با و قواره قدو این با من شده باورت انگار نداره زدن دیگه که این سرورم چشم-

 ام ضعیفه خودتم جنس هم کنه می ثابت که اسنادی

 نداشتم ازت توقعی منکه گفتی خودت: گفت کردو جمع سختی به خندشو

 است ضعیفه کی کنم می حالیت خونه بریم بزار زهرمار-

  عمو زن های غره چشم و کامی عمیق لبخند با شد زمان هم یدا جیغ صدای بزنه حرفی اومد تا

 چندان نه نگاه سالن تو اومد بود دستش تو البومش که حالی در برافروخته ای چهره با یدا

 جان؟ یدا شده چی: گفت عمو زن که دوخت کامی به دوستانشو
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 این اتش کامی لبخند و میشد تر تیره خشم از چشماش لحظه هر شدو می بلند دود سرش از

 کرد می بیشتر حرصو

 افتاده؟ اتفاقی خانم؟ یدا خوبه حالتون-

 کوبید بهم اتاقشو در رفتو کردو نگاهمون غیظ با

 بوود خوب که پیش دودقیقه تا بود چش این -عمو زن

 میزنن خل همشون دیگه پدره همون دختر اینم: گفت و انداخت باال ای شونه قیدی بی با کامی

  دخترش از اینم باباش از اون گم می دروغ مگه: گفت که کرد صداش تشر با عمو زن

 کردی جارو همه فکر کردی موافقت وقتی کردم می فکر-

 نودوختی شما باشم کرده اعالم موافقتمو یا باشم کرده شماری لحظه دیدنش برای نمیاد یادم-

  کرد تنمون سرشتی جناب

 کامی -عمو زن

 بخوره کلمون به باد یکم بیرون بریم ما-

 حیاط رفتیم هم ما که رفت یدا اتاق سمت به غرغرکنان عمو زن

 کامی رفتی تند-

  برداشتم که کرد تعارف من به دراوردو سیگار یه

 می منو دارن دیوارش و در کنم می احساس دارم بدی حس یه خونه این تو اومدیم وقتی از-

 غذاهامم گذره می اموراتم خونه پول سود از کردم جدا خرجمو......  اراس برام شده قبر مثل خورن

 خیلی نزدیکه مادرم به دوره من از هرچقدر که غریبه یه خونه تو موندن ولی خورم می بیرون

 سخته

  داره دوست چقدر بابا که دونی می ما خونه بیا مدت یه کن جمع تو اساس خب-

 نمیشه جوری این نه-
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 هم خوبی وجهه شه نمی راضی عمو زن مطمئنم چون کن بیرون سرت از رو مجردی خونه فکر-

  بگذره یکم تا پیشمون بیا مدت ،یه  نداره

 یم همراهشون نباید فروختم می رو خونه اون نباید کنم فکر باید: گفت زدو سیگارش به پکی

 اومدم

  نیست بدی مرد سرشتی کامی نگیر سخت-

 کنه؟ می کار چی داره ؟ کامی نیست یدا اون: گفتم بده جوابمو تااومد

 بینم نمی چیزی جا این از که من: گفت کشیدو سرک کمی

 لباسات بدو کامی واااای....ریزه می زمین رو چیزی یه داره انگار-

 و دوخت اتش به نگاهشو کامی رفت، و داد تکون دست برامون و زد فندکو بجنبیم خودمون به تا

 بود پولش کلی اراس بودم خریده دیروز همین دوتاشو: گفت

  نباش نگران-

 ههم که امشب دارم خوب فکر یه: گفتم کردمو شد می باز حیاط به که یدا اتاق پنجره به نگاهی

 اینده داداش زن این جالبیه دختر اومد خوشم....  ببین و کن صبر فقط گم می بهت خوابیدن

 ونهخ چراغای ، برگشتیم شام بعد و بیرون زدیم ازخونه....  دراومد اخم که کوبید کتفم به مشت با

 بمل رو لبخندی که بود گذاشته باز نیمه پنجرشو ،یدا خوابیدن خونه اهالی همه که داد می نشون

 نشست

 خریدی؟ چی برای رو قیچی این اصال خندی؟ می چی به-

 بیا دنبالم هیس-

 شدن بیدار ما صدای سرو با چون سنگینه حسابی خوابش بود معلوم ، تو رفتیم پنجره از هردو 

 شبی هنصف بگیم میشه بد واسمون بیاد یکی اگه ؟ کنی می کار چی داری هست وعلوم هیچ -کامی

 کنیم می کار چی دخترشون اتاق تو

 میکنه کار ازتو بیشتر ،عقلش قفله اتاقش در ثانی در که کنیم نمی کاری هیس-
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 ایه نفس از و بود ریخته دورش بلندش موهای و بود کشیده دراز تختش رو اروم رفتم سمتش به

 کرده رد سفیدم فرقون بر سوار شاهزاده هفتمین احتماال و خوابیده بود معلوم عمیقش

 داری؟ کارش چی -کامی

 نه یا پروندمون تو بچسبونی ناموسی انگ یه تونی می ببین هیس-

 تکونی، برگردوند رو گفتو وایی لب زیر کامی که کردم قیچی ته از گرفتمو جلوشو موهای از تیکه یه

 هتیک تیکه موهاشو و دراوردم براش درمون درست پازل یه که شد این و کرد بهم پشتشو و خورد

 ما خونه بریم: گفتم که بیرون رفتیم پنجره از کامی همراه کردمو جمع موهارو کردمو قیچی

 شد بلند خندمون صدای که افتادیم راه شدیمو ماشین سوار بیرونو زدیم خونه از سریع

 پرم می خواب از کنه نگاه موهام به یکی من داشت سنگینی خواب عجب-

 نبوده تاثیر بی ریختم ابش بطری تو که قرصی کنم فکر -کامی

 یه و هست منم بدن تو رگاته تو که خونی همون باالخره: گفت که برگشتم سمتش به تعجب با

 گفتم همین برای سرته تو چیزی یه دونستم می بردم ارث به اجدادمونو خبیث روح از کوچولو

 تره راحت برامون بخوابه

 داداش کن قبول شاگردی به منو-

 می هسکت وای.....  بچگونش نگارای و نقش بااون اونم نکنه جدا بقیه از ابشو بطری باشه اون تا-

 باشم جا اون لحظه اون خواست می دلم خیلی ، بود شده شطرنج صفحه مثل سرش اراس کنه

 جا اون ریم می موقع همون خوابه می تاظهر خوردی تو که قرصی با-

 ، بود گذشته ده از کردم ساعت به نگاهی بود در دم حاضرواماده من از زودتر کامی صبحش فردا

 کرد استقبال ازمون گرمی به و بود خونه سرشتی اقای روز اون

 ...عمو سالم-

 سرشتی: گفتم که برگشت سمتم به کامی نگاه

 نه؟ نبودید دیشب: گفت زدو لبخندی

 اهن؟دانشگ خانم دختر...... برگردیم شب برای نتونستیم کشید طول کارمون ما خونه رفتیم نه-
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 بود خسته خیلی معلومه خوابیده نه -عمو زن

 ندمونوخ جلوی سختی به کامی منو و کرد پر رو خونه یدا جیغ صدای بزنه حرفی کسی اینکه از قبل

 کشه؟ می جیغ داره سره یه دیروز از شده چیزی: گفت کامی که گرفتیم

 زدن همه که بیرون اومد وضع سرو همون با بود زده حلقه هاش چشم تو اشک درحالیکه یدا

 زیرخنده

 دخترم موییه مدل چه دیگه این-عمو

 جوونا شما دست از امان-عمو زن

  میاد بهت خیلی نگذریم حق از ولی-

 امروز شدی خوشگل چه: گفت و دوخت بهش بدجنسشو نگاه کامی

 هب سرشتی اقای که برداشت و میز رو گلدون و شکست هاشو اشک سد کامی تمسخر پر لحن

 گرفت دستشو رفتو سمتش

 سرتوئه زیر اینا همه دونم می منکه -یدا

.. .. اومدن االن همین دوتا این زنی؟ می چیه حرفا این: گفت کردو صداش تشر و اخم با سرشتی

 دلم... . نبود خونه اصال که معصومم طفل این بود قفل که تو اتاق در زدم سر اتاقتون به دیشب من

 نیاوردم بار جوری این رو تو من بندازی ای دیگه کس گردن خودتو تقصیر خواد نمی

 ناهار میز سر ، بود مشخص افتادش زیر به سر و سکوت از سرشتی طرفداری این از کامی بهت

 کامی و ببره فرو بغضشو لقمه هر با کرد می سعی و بود لرزون چونش و سرخ یدا چشمای هنوز

 خماشا هنوز و نداشت دخترشو از دلجویی قصد حتی ،سرشتی بود گرفته دامنشو که شرمی از کاله

  بود توهم

 ....راستش....  من -کامی

 یم فکر سهامداراست جلسه ، بابا شرکت فردابرم خوام می: گفت و دوخت سرشتی به رو نگاهش

 بیاید؟ همراهم بتونید کنید

 بود کامی جواب سرشتی عمیق لبخند و نشینی عقب این از عمو زن بهت
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 بریم باهم بگو خواستی وقت هر حتما-

 ردوک بپوشونه منو شاهکار شال با بود کرده سعی که یدا به نگاهی چشمی ،زیر بود کالفه کامی

  برم خونه این از خوام می: گفت

 چی؟ -عمو زن

 ...بعدش عمو خونه رم می فعال: گفت که شد خیره بهش اشکی چشمای با یدا

 بین ایم خونواده یه ما و شماست خونه جا این بمونن دور ازم هام بچه ندارم دوست من -سرشتی

 خونوادم اعضای از یکی بدم اجازه شه نمی دلیل این ولی داره وجود مکش کش ها خونواده همه

 باشه دور ازم

 ....ولی-کامی

 یالمخ که این شرط به کنم سر شرکت تو مدت یه تونم می من نیومدی کنار هنوز اگه نداره ولی-

 پسر نیست راهش این نکرده روترک خونه من خاطر به خونوادم از کسی باشه راحت

  نبود این منظورم من ولی -کامی

 از سرشتی اقای بیگاه و گاه های طرفداری و حمایت این ، خورد حرفشو کامی سرشتی نگاه با

 هگرچ کنه نفوذ کامی دل تو تونست مدتی از بعد و شد کارساز باالخره شرکت و خونه تو کامی

 هب شوخی رنگ چیز همه نیست خصومتی دیگه نیست ای کینه دیگه ولی دارن کل یدا با هنوزم

 گرفته خودش

 خوبه؟ حالت:  گفتم و برگشتم سمتش به کردمو پارک ماشینو

 آره آ: گفت کردو مرتب شالشو استرس با

 کنی؟ می انگولک غیرتشو داری چرا ترسی می ازش انقدر که تو....  معلومه لکنتت از-

 باشه نداشته وجود غیرتی دیگه ترسم می: گفت و انداخت پایین سرشو

 ردی؟ک فکر اینا به کنی می خراب سرتو پشت پل امروز ، نکن گدایی پسر یه از محبتو وقت هیچ-

 دلم رو بشینی نیست نیازی کافیه زدن ضربه برای تو بری من با که همین: گفتم که نزد حرفی

 شیما بزار پشیمونی برای راه یه کنی توجیهش بتونی که کن کاری
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 وموباز خواست ، بودن اومده مهمونا همه تقریبا ، تو رفتیم و شدیم پیاده باهم که داد تکون سری

 نگاه زا که نشست دختررولبم این حماقت از پوزخندی ، خورد سر دستش مسعود بادیدن که بگیره

 شمشچ مردمک و کرد می شکار رو ثانیه به ثانیه عصبیش و خیره ،نگاه نموند دور مسعود بین تیز

 اصال نم نکندی خودتو گور تا بشین گوشه یه برو: گفتم لب زیر که بود نوسان در ما فاصله بین

 بیفتم در پسره این با ندارم دوست

  کردم بش و خوش باهاشون و ها بچه سمت رفتم که رفت و گفت لب زیر چشمی

 دیدم نمی اقبالم تو رو بدشانسی انقدر-

 لباس وت ، نشست لبم رو لبخندی و رفت باال ابروم تای یه مهناز بادیدن و برگشتم صدا سمت به

 هر تونست می صورتش ارایش و خرمایی موهای و رسید می نظر به زیباتر بود پوشیده که شبی

 بیاره در لرزه به رو دلی

 بانو ورتره اون هم بدشانسی از من برای گرچه شده نصیبت سعادتیه-

 از بود پر رقص پیست تقریبا و بود شده گرم حسابی مجلس ، رفت و گذشت کنارم از حرص با

 ، ستنش کنارم کسی کردم حس که کردم مزه مزه مو نوشیدنی نشستمو ای گوشه....  پسر دخترو

 برگشتم سمتش وبه کشیدم هام ریه به رو عطرش بوی

 بیاد تو سراغ مسعود از بعد شیما کردم نمی فکر-

 ندارم دهنی غذای خوردن به عادت دارم برنمی رو کسی مونده پس من نیست من برای بعدی-

  اولینه من برای چیز همه

 ...... بزنم حدس درونشو طوفان تونستم مش شدش مشت دستای از ولی کرد حفظ لبخندشو

 امیزه حقارت خیلی دخترا به نگاهتون زنید می حرف ادما مورد در راحت خیلی-

 دست ادما ارزش: گفتم دوختمو چشم سالن وسط جمعیت به گرفتمو ازش رو خونسردی با

  نمیاد خوشم دستی دم ادمای از من خودشونه

 خودش برای اونم قطعا نیست بودنش دست دم نشونه عشقش دل با دختر یه اومدن راه ولی-

 زاره نمی پا توش هرکسی که حریمی...  داره هایی حریم

 شاید-
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 موشه خانم فعال دارم نیاز تازه هوای کمی به: گفتم شدمو بلند

 صبرکن-

 چرا بدونم خوام می: گفت هول با و شد معذب کمی که کردم انالیزش غرور با برگشتمو سمتش به

 منفیه؟ نگاهتون انقدر

 شما؟ به ارتباطش و: گفتم و باال رفت ابروم تای یه

 ....یه پای کنم می احساس: گفت شدو سرخ

 چهی نیست کار در خیانتی و عاشقی و عشق ماجرای هیچ کوچولو خانم کنار بزار رو خیالبافی-

 رو کاری هر که دخترا پرداز رویا ذهن برای است قصه همش اینا  نداره وجود ای عشقی شکست

 دوطرفه معامله یه است معامله زندگی شم می نه شدم عاشق نه من.....  دن می ربط حسی یه به

  سرگرمی برای بازی یه بزاری توش قدم و کنی فکر منافعت به توش باید که

 ازیب این حد در رو کسی: گفتم شدمو خیره گستاخش چشمای به پرکردمو قدم یه با فاصلمونو

 با که منیست ام غریزه اسیر کنی می فکر که هم ها اونقدر بشم قدم پیش بخوام که ندیدم ومعامله

 موندگار من موشه خانم نباش برم و دور.......  بگیرم گرو بدمو گرو و بلرزه پام ابرو چشمو یه

 کنه نمی تسس ارادمو پای ظریفی اندام و زیبا چهره هیچ ، نیستم عاشق چون نیستم پایبند نیستم

 کنم می رهاش جاده کنار بعدش کنمو می بوش بار یه باشه دستم دم که گلی.... 

 شی می اسیر روزی یه مونه نمی جوری این همیشه: کرد زمزمه سختی به و داد قورت دهنشو اب

 ...... کنه اسیرم قراره که کسی اون و-

  بانو؟؟ تویی: گفتم کردمو خم سمتش به سرمو کردمو براندازش نگاهم با

  زد می دو دو نگاهم تو چشماش مردمک و بود شده سرخ شرم از صورتش برداشت عقب به قدمی

 می ندپاب کنم می اسیر موندگارم تو برخالف من.....  شفیعی اقای نیستم دستی دم گل اون من-

 ..... ندارم ام زنونه حواس و ظریف اندام به نیاز پایبندی این برای و کنم

 به االن از.....  جنسات هم از باشی متفاوت داری دوست که خوبه.....  خوبه: گفتم زدمو لبخندی

 گم می تبریک ایندت همسر
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  بش اخر رقص نه شام سرو سر نه نبود مهناز از اثری برگشتم وقتی حیاط رفتم کردمو خم سری

 روشن اتاقمو چراغ که این بدون بودم خواب همه رسیدم خونه به وقتی.....  خداحافظی موقع نه

 اخش صدای و کسی به خوردم کردم حس که کردم پرت تخت رو خودمو لباسا همون با کنم

 دراومد

 نداری؟ زندگی توخونه: گفتم کردمو روشن رو اباژور

 شد داغون پهلوم اراس نرفته زاد ادمی به چیزت هیچ: گفت مالیدو پهلوشو کامی

 ردینک فکر مهمونی رم می امروز دونستی می که تو اتاقم بیای گفت کی حقته: گفتم خندیدمو

 باشم نداشته پاسبان به نیاز و بخوام خلوتی یه برگردم کسی با شاید

 داری جراتشم اره-

 بگذرم میراث و ارث از هنوزنتونستم گی می راست: گفتم دراوردمو لباسمو

  اراس توسرت خاک-

 سرم؟ تو بریزی خاک اومدی شبی نصفه -

 داشتم کارت نه: گفت نشستو سرجاش

 می رمتوس گلی چه االن بودم کرده توروبهونه اگه نکردی فکر کنی صبر صبح تا تونستی نمی-

 گرفتم

 بود؟ چی سری این برای بهونت واقعا-

 کردی؟ کنتاک یدا با باز ؟ چیه خون شبیه این قضیه بگو تو بماند-

  بسیم اتش تو فعال نه-

 برخوردی؟ مشکل به سرشتی با نکنه خب: گفتم پوشیدمو شلوارکمو

 خوبیه مرد رضا عمو نه-

 رضا؟ عمو شد باالخره: گفتم کردمو نگاهش تعجب با
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 خیالم مبگ تونم می خوبیه ادم: گفت که نشستم تخت رولبه ولی بکشم دراز تخت رو تا رفت کنار

  بخوره تکون دلش تو اب زاره نمی که دونم می راحته مادرم از

 بزن اصلیتو حرف-

 برم خوام می-

 کجا؟-

 برم ایران از میخوام-

 ... بیای من با هم تو اگه: گفت که کردم نگاهش فقط

 است؟ بهونه یه منتظر دونی نمی ؟ شناسی نمی عموتو: گفتم کردمو قطع حرفشو

 شد راضی شاید بزن حرف باهاش تو-

 ای دونی نمی رو ها شفیعی عقاید.....  اجنبیا دست بده نکرده بزرگ پسر: گفتم زدمو پوزخندی

 راه یقشقرق چه بورسیه سر نیست یادت ؟ بابام رگای تو رفته سرشتی خون داشته برت خیاالت

 کنم انتخاب رو یکی وایندم خونواده بین که کرد کاری اخرش......  انداخت

 بزنم؟ حرف باهاش من خوای می-

 پدرم مچش تو چیزا خیلی تو درسته: گفتم گذاشتمو چشمم رو دستمو ساعد کشیدمو دراز تخت رو

 نکن تنهاترم کامی بمون.......  بزاره پا زیر بخاطرت اصولشو اونقدرکه نه ولی سرتری من از

 و بچگی دوران رفیق ،تنها برادرم از که راحته من برای کنی می فکر: گفت کشیدو کنار دستمو

  موندن از تر سخت نه ولی اراس سخته خدا به.....  غربت برم و بگذرم جوونیم

  خوبیه مرد گفتی می که تو-

 نیست پدرم برای خوبی جایگزین ولی خوبیه همسر مادرم برای-

 دونی می خودتم نیست خوبی حل راه فرار ولی سخته دونم می-

 گردم برمی رمو می مدت یه دونم می: گفت کشیدو دراز کنارم

 .... مثل گی می دروغ-
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 شه می سست پاهام نکن نگاهم جوری این: گفت که دادم قورت حرفمو دیدم که نگاهشو

 شه قلم پاهات جفت تا کنم می نگات انقدر پس-

 کرده اسیرم محبتتات همین: گفت خندیدو

 نارضایتی وجود با رضا عمو شد راه روبه کردم می فکرشو که چیزی اون از زودتر کامی کارهای

 رحاض اصال  داره پا یه مرغش ولی کردم صحبت بابا با بار دوسه.....  بره تر راحت تا کرد کمکش

 کاش گاه فرود توی....  خواد می اون که چیزیه همون زندگی.....  همیشه مثل بشنوه حرفمو نیست

 رضا عمو و یدا ، برد نمی جایی به راه رضا عمو و کامی های دلداری و اومد نمی بند عمو زن

 یسنگین بغض.....  برگرده زودتر که داد قول فشردو اغوشش تو مادرشو کامی و کردنو خداحافظی

 خبر: مگفت کردمو بغلش مردونه و جلو رفتم بود دراومده لرزه به دلم ته چیزی و بود بسته گلومو راه

 راه؟ نیمه رفیق داره سرش تو تازه های نقشه عموت داری

 شده؟ چی: گفت کشیدو عقب خودشو

  ترسونه می منو نگاهش ولی نزده حرفی هنوز دونم نمی-

 رچیه به زحمت بی فقط ور اون میام کنمو می جور بدنم تو غده تا دوسه شده: گفتم زدمو لبخندی

 فریزر تو بزار منم سهم زدی ناخنک یه که

 اراس نزار تنهام.....  مونم می منتظرت: گفت و خندید

 یان وقتی..... فقط تویی زاره می تنهام و ره می داره که اونی: گفتم که زد حلقه هاش چشم تو اشک

  نمون سهراب مرگ منتظر بودی من داروی نوش همیشه تو باشه گذشته کار از کار که

 به... ..رفت...... رفت زدو تلخی لبخند مسافرا به اخطار اخرین برای پیچید سالن تو که صدایی با

 اینده موندمو من رفتو دلم زخمای مرهم....  رفت تنهاییام همدم رفیقو...  برادرم.... سادگی همین

 ؟؟؟؟؟ بزنه رقم برام قراره چی دونم نمی هنوز که ای

 یمکالفگ از کمی این که بودیم تماس در باهم روز هر تقریبا ، گذره می کامی رفتن از ای هفته یه

 چشم و مونم می جا همون رو ساعتی و رم می خونشون در دم هدف بی گاهی هنوزم  کرد می کم

 ..... ببینم کامی بدون رو خونه نمیاد دلم دوزم می در به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

313 

 

 رو زد مماشین مماس جلومو پیچید فرعی از ماشین یه بدم جواب اینکه از قبل که خورد زنگ گوشیم

 دستت ربگی نجیبو حیوون همون افسار والیتتون برو نیستی بلد رانندگی که تو: گفتم که ترمز

  خانم مهناز به به: گفتم که پایین داد رو شیشه و کرد ماشینوصاف کمی دختر

 خودته الیق سواری االغ: گفت همو تو کرد اخماشو مهناز

 ترکید ماشین بردار گاز رو از پاتو فعال گی می درست شما باشه-

 دوش بلند خندم صدای که کرد نگاه پاهاش به سریع کرده پارک ماشینو باشه یادش اینکه بدون

 بانو هیچ سه: گفتم

 کنار درست کردم پارک ماشینمو تر پایین خیابون چندتا و گذشتم کنارش از سرعت با زدمو بوق

 ، متشس برگشتم بوقی تک با که رفتم رو پیاده سمت به......  خودم ماشین رنگ مدل تو ماشین یه

.. .خانم هوی: زد داد اومدو بیرون مغازه از برق مثل یکی یهو که ماشین به کوبید سرعت با مهناز

 روانی؟ کنی می کار چی

 بانو یستن دار قابل: گفتم زدمو ماشینو دزدگیر ریموت با زدمو لبخندی که شد پیاده گنگی با مهناز

 وارس که کرد بیچاره مرد داغون و درب ماشین به نگاهی بود شده کبود عصبانیت و خجالت از مهناز

 به.....  تالفی برای کن پیدا جدید راه بیاریه فشار مغزت نخود به ذره یه: وگفتم کنارش رفتم شدمو

 رو رهذ یه دیگران روابط یابی ریشه دنبال بیفتی و کنی عاشق اونو اینو بزاری وقت که این جای

 کارکن رانندگیت

 ادتع که ببخش.......  هیچ چهار: گفتم زدمو عینکمو خونسردی با که برگشت سمتم به غیظ با

 کردم می کمکت موندمو می وگرنه کنم دخالت دیگران خصوصی مسائل تو ندارم

 خورد زنگ گوشیم دوباره رسیدم خیابون سر به ، گذشتم کنارش از

 بله-

 دارم کارت خونه بیا زمین بزار دستته اب -بابا

 اید؟ خونه مگه: گفتم کردمو ساعت به نگاهی تعجب با

 گرفتم؟ می اجازه ازت باید-
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 میام االن باشه یعنی نه-

 پیششون رفتم کردمو سالمی که بودن نشسته سالن تو هردو برگشتم وقتی

 افتاده؟ اتفاقی کسی برای خونه؟ برگشتین روز وقت این شما که شده چیزی-

 تو برای کسی برای نه ولی افتاده اتفاق: گفت خوردو چاییش از کمی بابا

 من؟:  خورد تکون دلم ته چیزی

 کنی خالی فرداتو خوام می گذاشتم قرارشو.....  خواستگاری بریم خوایم می فردا-

 کنید؟ می شوخی-

 بگیری سامون سرو وقتشه دیگه...  اصال -مامان

 قصدشو نه دارم امادگیشو نه من:  گفتم بلندشدمو جام از

 بشین:  چسبید زمین به پاهام بابا محکم صدای با

 ..خوبیه دختر.....   کوزه دم بزار تو ابکی های بهانه این: گفت که برگشتم سمتش به

 گیرمش نمی منکه صاحبش مبارک-

 اگه هنمج بگم که نیست لباس و درس و ماشین دیگه که این من پدر اخه: گفتم که ایستاد روبروم

 کنم واجازد خوام نمی.....  بشم متاهل خواد نمی دلم من زندگیه عمر یه مسئله نیست جور سلیقم با

 کردی می زن زن انقدر بودی برده مارو ابروی پارسال تا که تو -مامان

 باشه؟ دوم بار که گرفتین جدی منو حرفای کی شما من مادر بود شوخی اونا-

 یبزن زیرش فردا خوای می بگی روز یه که توئیم مسخره ما مگه: گفت و کرد براندازم جدی بابا

 ... من پدر-

 میای توهم خواستگاری ریم می فردا ما:گفت کردو قطع حرفمو

 نداره امکان-
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 نمم انقدر که شده گرم کی به پشتت....  زنی می تازه حرفای: گفت شدو نزدیک بهم قدم یه بابا

 قالبیت؟ عموی اون به.....  ایستی می من روی در رو و کنی می منم

 ندم خاندانتون به گندیدشو موی تار یه که هست مرد قالبی عموی همون اونقدر-

 رفایح کتک و زور با که نیستم ساله پنج بچه یه دیگه من: گفتم گرفتمو که رفت باال دستش

  بشه شکسته ماست بین که احترامی نزارین......  کردین می فرو مغزش تو غلطتونو

 طخ ثروتو و خونه این و مادرتو منو دور یا میای ما با فردا یا: گفت کشیدو عقب حرص با دستشو

 برگشت برای راهی رفتی اگه فقط خواستی که ای شده خراب هر.....  جهنم به ری می و کشی می

 اراس نمیام کوتاه باشه وسط اعتبارم پا وقتی دونی می نیست

 رو و رفتم خونمون نزدیکی که پارکی سمت به پیاده شدمو ماشین خیال بی ، بیرون زدم خونه از

 اج همون شب تا کنم؟ کار چی باید حاال..... کردم روشن سیگاری و نشستم ها نیمکت از یکی

 حاال بده منفی جواب که کنم می راضی و ر دختر و رم می فردا.... خودشه اره.....  کردم فکر موندمو

 بشه خوشبخت داره دوست دختری هر باالخره خب..... ها شفیعی زبون با یا خوش زبون با یا

 جودو تونن نمی حسودن دخترا مندم عالقه دیگه یکی به گم می بهش اصال ارومه زندگی یه دنبال

 حرفی هک  کنم راضیش باید.... کاسه همین و اشه همین باز بفهمه بابا اگه ولی کنن تحمل رقیبو یه

 شه؟؟ می یعنی.....  دونم نمی.....  بتراشه خودش برای دلیلی یه و نزنه

 نبالد ، پوشیدم لباسمو بهترین رسیدمو وضعم سرو به حسابی مامان سفارش به روز اون فردای

 بود داده سفارش مهناز که عطری همون افتاد میز روی عطر به چشمم که گشتم می خوب عطر یه

 ، بیرون رفتم اتاق واز برداشتم خودمو عطرای از یکی میزو رو گذاشتم دوباره ولی چرا دونم نمی

 اییج بود شده ریزی برنامه قبل از چیز همه.....  بودن منتظرم ماشین تو بیرون گرامی پدر و ن ماما

 ای رینیشی و نیست من سلیقه به که دستمه تو گلی دسته نیست من انتخاب دخترش که رم می

 ایدب کردم تکرار ذهنم تو هامو حرف بارها زد می شور دلم......  کنه شیرین منو کام نیست قرار که

 غرغر با مامان که کردم رها ماشین کاپوت رو گلو دسته......  کنم تموم رو بازی این امروز همین

 .... دراورد صدا به رو خونشون زنگ و گرفت دستش

 استقبالمون به بود مادرم سال و سن هم تقریبا خانمی همراه گندمی جو موهای با مسن اقای یه

 کرد می بیشتر منو بهت واین اومد نمی چشم به تقریبا قصرما برابر در ولی بود بزرگی خونه  اومدن
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 وت.....  باشه کرده وصلت این رو بیشتری گذاری سرمایه کردم می فکر بود طلبی جاه ادم پدر

  شد گرم حسابی حرف بازار و کردن پذیرایی شیرینی و شربت با ازمون و  نشستیم سالن

 کنید صدا خانمو عروس خواید نمی صبوری جناب خب -بابا

 بگم بهتون رو چیزی باید قبلش ولی حتما: گفت زدو لبخندی

 گوشیم پا سرا ما: گفت دادو مبل به تکیشو بابا

 من واقعی دختر ایشون راستش: گفت شدو بدل ردو همسرشون و صبوری اقای بین معناداری نگاه

 بهش عجل شد جدا همسرش بعدازاینکه شما به داده عمرشو که   خواهرمه دختر اصل در نیست

 گاه گه هالبت بوده ما پیش سالگیش پنج از ،خواهرزادم ببینه دخترشو تنها شدن بزرگ تا نداد مهلت

 گمر  از بعد مخصوصا کردیم بزرگ خودمون بچه مثل اونو ما ولی هلند رفت می پدرش دیدن برای

 ماست زندگی همه خواهرزادم.....   گذاشت ما دل به رو داغش کردو تصادف که شاهین پسرم

 است وابسته هاش نفس به جونمون

 نبراتو دخترتونو و بیامرزه رو خواهرتون پسرو خدا: گفت مامان که کرد پر رو سالن سکوت کمی

 کنه حفظ

 کنم صداش رم می من:  گفت کردو پاک هاشو اشک صبوری خانم

 وهرد که برگشت سمتش به نگاهم دختر صدای با برگشت دخترش همراه که نکشید طول زیاد

 این؟؟؟ چرا من خدای وای.... شدیم میخکوب سرجامون

 وای ای-

 شده؟ چیزی: گفت اروم مامان

 شدم بدبخت-

 یخاص برق نگاهش ،تو نشست دائیش زن کنار درست مهناز که کرد نگاهم مبهوت و گنگ مامان

 هچ دختر بااین شد خراب هام برنامه همه مهناز بااومدن بود لباش روی امیزی شیطنت لبخند و بود

 خودم به بابا صدای با....  مهناز چرا اخه.....  کنه عمل میلم طبق تا کنم راضیش چطور ؟؟ کنم

 اومدم

 کنی معطل زیبارو و جوان خانم این ازاین بیش نیست درست -بابا
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  ستیمنش االچیق تو حیاط وسط جایی و رفتم حیاط به مهناز سر پشت شدمو بلند ازجام سختی به

 اقای هرس می ادم به ادم ولی رسه نمی کوه به کوه گفتن قدیم از: گفت و برگشت طرفم به خنده با

 مغرور فکر روشن

 اموپ نبودم مجبور اگه: گفتم چشمامو تو ریختم غرورمو همه اومدم می کوتاه نباید دختر این جلوی

 رجاه چرا شده سبز لونم دم اومد می بدم ازش که ای پونه که منه شانس اینم ذاشتم نمی جا این

 بخواد دلت هم خیلی: گفت کردو نگاهم جدی و رفت لباش رو از خنده ؟؟ هستی تو رم می

 رپنی کاردو وصلت چون بهتره طوری این البته خواد نمی که حاال: گفتم انداختمو باال ای شونه

 محضه دیوونگی

 ام دیوونگی عاشق من: گفت زدو لبخندی

 تعهدی یچه پایبند من نمیشه زندگیمون منو: گفتم ایستادمو روبروش رفتم بلندشدمو جام از جدی

 میکنم وولت زنی می دلمو زود خیلی نیستم

 شی می پایبند: گفت و شد بلند متانت با

 چشم که تو: گفتم و خورد گره توهم اخمام کمی.....  گذشت می سرش تو چی جاخوردم حرفش از

 کرده؟ کورت بابام شد؟پوالی عوض نظرت شد چی ببینی منو نداشتی

 حرفامونو که جا این اومدیم ما ضمن در نیست و نبوده کسی مال دنبال چشمم وقت هیچ من-

 تادهفرس دعوتی کارت نمیاد یادم اومدی خودت پای با توهم بکشیم نشون و خط که این نه بزنیم

 باشم

 ندارم اراجیف حوصله بزن حرفاتو: گفتم دادمو تکون هوا تو دستمو

  نمیاد خوشم سیگاری ادمای از اصال-

 ردم شبیه خیلی معلومه که طور این خوب چه: گفتم کردمو روشن سیگاری کردمو قطع حرفشو

 کوچولو موش رویاهاتم

 داره عفیض نقطه یه هرکسی باالخره معیارامه جز نگفتم ولی نمیاد خوشم گفتم: گفت زدو لبخندی

 مهناز بزن اصلیتو حرف چرته همش اینا: گفتم زدمو سیگارم به پک یه
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 ارومم زندگی یه دنبال فقط نداره وجود خاصی شرط هیچ-

 تو به من ولی:  گفتم کردمو خاموش پا زیر سیگار و کردم حفظ خونسردیمو نقاب ولی زبودم کالفه

 ندارم ای عالقه

 نیستم ای اسطوره عاشق به دنبال من شی می مند عالقه خب-

 وسط این.....  نفهم دختر نیست تالفی وقت االن:  غریدم دندونام الیه از رفتمو سمتش به قدم یه

  کنی می ضرر که تویی این شی می حروم خودتم

 نباش مطمئن زیاد-

 هم تو رفتن اومدنو دستم زیر زیاد تو مثل دخترای من خوبیه بازیه:گفتم گرفتمو فاصله ازش

.....  اشاتم هم فاله هم خوبیه سرگرمیه ، نبره باد که بچسب سفت ابروتو وسط این فقط یکیشون

  زارم نمی راحتت مهناز گذرم نمی حقم از من

 تدارکات  بری بهتره: گفت و دخت بهم نگاهشو لبخند باهمون دفعه یه ولی شد جدی کمی اول

  پسر شازده ببینی رو عروسی

 هیچ ده: گفت شد می رد کنارم از که طور همون گفتو اینو

 هی بابا که بود فحط دختر این؟مگه چرا خدایا.....  کشیدم موهام تو دستی کالفه ، رفت و خندید

 حتی یعنی خبره چه جا این اومد می بادشون مبارک صدای تو رفتم وقتی.....  جا این اومد راست

 .... کنه فکر نخواسته

 کوچیک چیز یه فقط صبوری اقای ببخشید-

 کنم می گوش: گفت کردو نگاهم متانت با دائیش نشست من رو مهناز نگاه

 تر تراح ایشون تا کنیم وامد رفت باهم رو کوتاهی مدت یه باشه بهتر کنم می فکر کاری هر قبل-

 که نینبدو خوام می البته دارن کردن فکر برای هم بیشتری وقت جوری این بگیرن تصمیم بتونن

 ولی ببرم خونه به عروسمو زودتر هرچه خواد می ودلم دارم پافشاری ازدواج این رو هنوزم من

 هت از خواد می دلم شه برطرف میدونم بهتر که دیدم رو تردیدی خانم مهناز حرفای تو من راستش

 زبون به که چیزی که درسته......   جام این که خواستم دلم ته از من که طور همون بگه رو بله دل

 بشن مطمئن تصمیمشون از ایشون تا کنم صبر تونم می من ولی دلمه حرف برخالف میارم
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 جناب از پسرم ممنونم: گفت کردو بهم ای قدرشناسانه نگاه دائیش بزنه حرفی اومد مهناز تا

  خوبیه فکر منم نظر به نبود ذهن از دور ای فهمیده پسر چین هم شفیعی

 همب باالخره زدم پوزخند کرد می خالی انگشتاش سر مهناز که حرصی به کشیدمو راحت نفس یه

 کاری نامزدی شیرین دوران همین تو......  مشترکه زندگی یه از تر راحت ساده نامزدی یه زدن

 تمومش من ولی کردی شروع تو رو بازی این.....  بمونه دلش به مشترک زندگی حسرت که کنم

: گفتم مهناز به رو کردمو بودن خداحافظی گرم که اطرافیانمون به نگاهی رفتن موقع  کنم می

  رسه نمی ده به وقت هیچ کوچولو موش کشه نمی طول بیشتر شماره پنج تا من بازیای

 نامزدی دونی می: گفتم کردمو زمزمه اروم و شد تر عمیق لبخندم که بارید می اتش چشماش از

 کنه؟ می صاف من برای رو جاده چقدر موقت هرچند محرمیت دونی می کوچولو؟ خانم چی یعنی

 عنیی تمکین دونی می اصال: گفتم کردمو نزدیک بهش سرمو که جاخورد کمی شدو رنگ به رنگ

 چی؟

 دبلن سر کردمو کوتاهی خنده که برداشت عقب به قدمی و شد گشاد نگرانی و ترس از چشماش

 دلبندم نامزد دم می یادت خودم نترس: گفتم کردمو

 ملب به خنده دلیل بی که بود کرده اروم دلمو پیروزی حس و من جواب شد مهناز حرف از پر سکوت

 به ات بمونه ها خونواده بین قضیه این رابطمون شدن رسمی تا شد قرار من اصرار طبق ، بود اومده

  دش انجام من تصور از تر سریع خیلی کارها.....  نشه وارد ای لطمه دائیش و مهناز ابروی و اعتبار

.....  کرده محرمم رو است تشنه خونم به که دختری عربی جمله دوتا که شه نمی باورم هنوز

 منی شه نمی باورم.....  لرزوند دلمو که اومد لبهاش رو لبخندی و داد رو بله ارامش با من برخالف

 بلندی و پستی و زندگی از.......  ظرافتاش و دختر از بودم فراری...  تاهل و تعهد از بودم فراری که

 شب نگرانی نه....  شناسمش نمی که دختری محرم شدم عربی جمله یه با  حاال هاش

 سجن و شناسم نمی نگاهشو برق معنای.....  رو خطبه از بعد ارامش نه کردم درک خواستگاریشو

 هرشو بشم همسر، بشم جوری این که دیدم نمی خوابم تو حتی......  است غریبه برام لبخنداش

... . گیجم هنوز کنه؟ تکیه بهم قراربود براش؟ بودم همسر......  گاه تکیه بشم ، سرپناه ،بشم

 دربیاره لرزه به رو دلی هر تونه می عسلیش خمار چشمای با و زده زبان زیبایی در که دختری

 ندارم محرم این به کششی هیچ.....  ومن محرممه ولی لجبازی از هرچند موقت هرچند همسرمه
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 منو بازی طوری این شدو جاری ها خونواده رضایت سر از لبخندای میان ما بین موقت صیغه......

 !!نبود؟؟؟؟ بود بازی شد شروع مهناز

  اراس سالم الو-

 تو یروزد مثال ؟ ندیدم جایی قبال شمارو من ببینم صبرکن... خانم اشناست صداتون چقدر شما؟-

 اتاقم؟ تو پریشب یا خونتون

 دیگه میای.....  اراس نکن اذیت: گفت خندیدو

 موشه خانم دارم هم دیگه کارای بازی نامزد از غیر من کجا؟-

 مثال؟: گفت شدو جدی کمی

 ....بازی دختر..... بازی رفیق مثال: گفتم شیطنت با

 شد بلند خندم صدای که کشید جیغ

   اراس-

 نیومد؟ خوشت صداقتم از چیه کوچولو موش بله -

 منتظرتم اراس.....  نیومد خوشم نه: گفت گرفتو دلخوری از رنگی صداش

  عزیزم باش-

 دیگه بیا کنی می لج چرا اراس وای-

 بدی بهم خوبم خوب های وعده تونی می خواستی بگو خوبیام از یکم کن خواهش ذره یه اول-

 کنی راضی شوهرتو تونی نمی که هستی زنی جور چه تو......  شم می رام زود کن باور

 تو دونمو می من وگرنه جایی این دیگه ساعت نیم تو: گفت خنده با

 اون دیگه ساعت نیم افتادم راه االن بفرما داشت کم اقتدارتو ذره یه دلم شد حاال افرین اهان-

 جام

 ذرهگ می نامزدیمون از هفته سه االن.... کرد قطع و پیچید گوشم تو خداحافظیش با خندش صدای

 هب ، بود راهی سربه و خوب دختر من تصور برخالف مهناز بگیرم ازش اتویی هیچ نتونستم من
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 یدترد یه هنوز ولی........ دلم برای شد می مرهم نمونه همسر یه مثل وقتش به و بود مطیع وقتش

 می دلمو نگاهش برق ، شینه نمی دلم به عشقش ؟ بندم دل محبتاش به زاره نمی که دلمه ته

 اعتماد بهش تونم می یعنی است کهنه ترس یه از محبت و عشق از نه لرزش این ولی لرزونه

 داره؟؟ دوستم یعنی ؟ داره دوستم که کنم باور کنم؟؟

 شال با هک سفید شلوار و مانتوی یه بود زده تیپ حسابی ، بیرون اومد زنگ تک یه با رسیدم وقتی

 می خودنمایی خرماییش موهای روی عینک یه همیشه مثل و بود کرده ست قرمز وکفش کیف و

 محو رو چشمی هر تونست می زیبایی واین بود زیبا مهناز.....  کردم براندازش نگاهم با ، کرد

  نشست کنارم و اومد سمتم به زدو لبخندی ماشین ،بادیدن بگیره بازی به رو دلی هر و تماشا

 بداخالق همسر جناب سالم-

 ومدا می چشم به زیباتر بود کرده که ارایشی با که خمارش چشمای و سرخ های لب به نگاهی نیم

 بداخالق همسر همین با بودن برای تو اصرار همه این از عجبم در: گفتم کردمو

 ریشمی بیخ دیگه بدی مال: گفت و خندید لوندی با

 خرا محرمیت این اخر مونم نمی ریشت بیخ زیاد نترس: گفتم کردمو عوض اهنگو خونسردی با

 گذره می نگیر سخت زیاد ماست ارتباط

 ؟ تکرارنکنی رو جمله این بار هر شه می: گفت دادو ظریفی اخم به جاشو شدو جمع لبخندش

 کنه؟ می چرا؟ناراحتت-

 گنجم نمی خود پوست در شنوم می هربارکه اتفاقا نه:گفت کردو خاموش ضبطو باحرص

  میاد بهت قرمز رنگ: گفتم و خندیدم

 بالتدن زیادی چشمای نپوش بیرون گم می برادرانه ولی: گفتم که نشست لبش رو لبخندمحوی

 خوای می همینو شایدم افته می

 اراس که واقعا: گفت زدو بازوم به مشتی حرص با

 یه ایدش بخور خوشمزه بستنی یه جاش به بریم بیا نخور حرص:  گفتم داشتمو نگه پارک یه کنار

 شدی خوردنی کرد اثر مزت و طعم تو ذره
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 وموباز که رفتم پارک سمت به اون از جلوتر ، کوبید بهم درو شدو پیاده کردو نازک چشمی پشت

 بزاری تنهاش نباید بیرون میای خانم یه با وقتی ندادن یاد بهت: گفت کشیدو

  بده یادم امشب خودت خوای می: گفتم کردمو خم سمتش به سرمو باشیطنت

 مهناز  که شدیم قدم هم هم با ، کرد زمزمه لب زیر "پرویی "گرفتو بازوم از نیشگونی باخنده

 نزن تیپ انقدر وقت هیچ دیگه: گفت کردو اطرافمون به نگاهی

 چرا؟: گفتم و باال رفت ابروهام

 نمیاد خوشم اصال.....  کنن می نگات دخترا همه-

 ببینی؟ ترازخودتو خوشگل نداری چشم چیه-

 رومون شن زوم جوری این که قدر اون باشه چشم تو شوهرم ندارم دوست-

 در که منو نظر: کردموگفتم نگاهی نیم بودن نشسته تر ور اون  کمی نیمکت رو که دختر دوتا به 

 دونی می دخترا مورد

 رفتم من....  جارو اون اراس وای: گفت کشیدو کوتاهی جیغ دفعه یه که گذشت سکوت به کمی

 این تو کردم اطراف به نگاهی شد تاب سوار و رفت بازی وسایل سمت به بجنبم خودم به تا

 بده هلم اراس: گفت جلوترکه رفتم بود خلوت پارک روز از ساعت

 کنن می نگاهمون دارن مردم گنده دختر زشته-

 دیگه بیا.... کنن می نگاهمون مردم بریم راه عادیم ما خودت قول به-

 عالیه اراس وای: گفت کردو بلندی خنده ها بچه دختر مثل که دادم هلش تا سه دو

 بپرسم؟ ازت سوال یه: گفتم دادمو تکیه پایش به دورزدمو تابو

 اقا اختیارین صاحب شما: گفت و دوخت بهم خمارشو نگاه زدو لبخندی

 بدی؟ مثبت جواب خواستگاریم به شدی حاضر چرا-

 داشتم دوستت چون شاید: گفت شیرین لبخند همون با که شد کمتر تاب سرعت

  مهناز باش جدی-
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 تو برخوردی خوش ، اصیلی خونواده یه از ، ای کرده تحصیل ، تیپی خوش تو خب گم می جدی-

  دخترا بقیه مثل منم باشی دختری هر ارزوی تونی می

 گی می دروغ: گفتم دوختمو چشماش به خیرمو نگاه

 سوار شاهزاده همون شی می کن اضافه غرورتم و لجبازی ، یکدنگی خصوصیات اون همه به-

 خودم سفید براسب

 به: فتمگ دوختمو عسلیش دوگوی به نگاهمو شدمو خم کمی گرفتمو تابو زنجیر رفتمو سمتش به

 موشه خانم نکن خراب زندگیتو لجبازی و لج خاطر

 برات باورش دونم می شه نمی خراب من زندگی تو با: گفت و گذاشت دستم رو اروم دستشو

 مپیش همیشه دارم دوست جورایی یه شدم وابسته بهت خیلی کم مدت همین تو من ولی سخته

 خوام می ، تو خونه بیام سفید بالباس دارم دوست بشی مند عالقه من به توهم دارم دوست باشی

 ور تو من خوام نمی تردید و شک پراز دلی با نیمه نصفه جوری این رو تو من خونت خانم بشم

 اراس خوام می عشق با کمال و تمام

 من دل که طور همون بتپه من برای جا این خوام می: گفت لغزیدو سینم رو ظریفش انگشتای

 اراس دارم دوستت من.....  مغرور چشمای همین با دیدمت که بار اولین همون از تپه می تو برای

 سوزاننده هم لباس روی از انگشتاش جای کردم می احساس گرفت اتش باره یک به تنم تمام 

 زمزمه نو حرفایی که دختری خمار چشمای از برنداشتم چشم ولی سوختم....  شدم گرم ، است

....  بود غریبه برام که حسی از بودم نکرده تجربه وقت هیچ که گفت می ای عالقه از کرد می

 کردم؟؟؟ می باورش باید......  مستانه و جذاب اما خاموش و ساکت داشت ساکتی چشمای

 شه نمی باورم-

 الح در فقط تو منو: گفتم کردمو روشن سیگاری خونسردم ظاهر حفظ برای گرفتمو فاصله ازش

 باشه خوبی بهونه تو دل تپیدن برای که بزن مثال رو لحظه یه  بودیم کشمکش و دعوا

 اونا مهه چرا  بدبینی چیز همه به انقدر چرا: گفت اومدو سمتم به شدو بلند تاب رو از نرمی به مهناز

 تر شیرین زندگی یه برای شیرین اشنایی یه....  دونی نمی اشنایی یه سراغاز رو

 کنن خرج نیست موندنی که کسی برای غرورتو وقت هیچ:  گفتم زدمو سیگارم به عمیقی پک
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 بفهمم؟؟ چشماشو حرف تونستم نمی چرا دلخورشد؟...... کرد تغییر نگاهش رنگ

 می.... . اراس بده فرصت بهم: گفت کردو خاموش زیرپاش و کشید بیرون انگشتام بین از سیگارو

 وشتسرن که حاال ولی نیستم انتخابت دونم می باورش سخته دونم می نکردیم شروع خوب دونم

 بکن وک شو فرهاد گم نمی....  بکنم تالشمو بزار بدیم فرصت بهم بیا داده قرار همدیگه سرراه مارو

 نمک ثابت بهت عالقمو خودمو بزار کن باز روم به رو کشیدی دورت که حصاری این یکم فقط برام

 نامزدیمون اخر تا اگه کنم نمی تحمیل بهت خودمو من.....  اراس باشم همسرت بشم همدمت بزار

 ینا به گرچه......  رم می هم صدا بی اومدم صدا بی.....  بیرون رم می زندگیت از نکرد تغییر نظرت

 بمونم بزار......  زندگیت تو شم موندگار که کردم دستم انگشترتو امید

 تونست می یعنی......  باشه پسری هر ارزوی تونست می مهناز.....  ریخت فرو درونم چیزی یه

 هردومون!!! فرصت.....  زد می دم ازش که عشقی با بده تغییر دنیامو تونست می.....  بشه همدمم

 نداشتیم؟؟؟ داشتیم نیاز فرصت این به

 ، فتمر پایین حیاط های پله از بستمو درو اروم رسید می گوش به سالن از مهناز دائی و بابا صدای

 هاشو مو و ودب پوشیده مشکی جذب شلوار با ابی تنیک یه بود ایستاده منتظرم ها پله پایین منهناز

 بیرون اتاقم از وقتی گرفت جون نظرم تو قبل ساعت چند های صحنه دیدنش با ، بود بسته گیره با

 ازب نیمه در پشت و کردم کج مسیرمو.....  رسید گوشم به مادرم اتاق از اشناییی صدای اومدمو

 نشست دلم کام به شیرین عسلی مثل که مهناز حرفای و ایستادم

 رمهپس.....  کنی خودت پایبند و اراس تونی می که دونم می داری خونواده زیبایی تو دخترم -مامان

 و نخواستت گم نمی ده نمی انجام باشه نداشته دوست رو کاری تا که دونم می ولی دارم دوستش

 ... بگو خودم به زد حرفی گل از تر نازک اگه کنه؟ نمی که اذیتت......  ولی گذاشت پیش پا

 مهربونه باهام دارم دوستش ، خوبیه مرد اون....  راضیم اراس از من ولی جون مامان چشم -مهناز

 ارامش لحظه لحظه......  باباجونم و شما زحمات مدیون رو اینا همه پاکه نگاهش پاکه دلش

 هیچ و زندگیمه گل تک اراس.....  دادین پرورش رو گلی چین هم که دارم شما دستای از زندگیمو

 و ادبش زا زیباییشو من زندگی گل.....  نمیشه اذیت شه نمی خسته گلش با نشینی هم از گلدونی

 مادرمو و دوربوده ازم پدرم بودم تنها همیشه من.....  محبتاشه از خوشش بوی و داره شخصیتش

 خونوادم برام کس هیچ ولی نذاشتن کم برام زندائی و دائی که درسته دادم دست از زود خیلی

 از ادم جون مامان کسمه همه اراس.....  رفیقمه مادرمه پدرمه منه خونواده اراس.....  شه نمی
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 ونمد نمی جدا اراس از خودمو من بره نمی کسی پیش شکایتشو شه نمی دلخور کسش همه دست

 و منه انتخاب اون ولی نباشم انتخابش من شاید کنم؟؟ بدگویی خودم از شما پیش تونم می چطور

 ..... کنم می افتخار بهش به من

 با وسایم روز یه که دختری کس همه بودم شده من ، نشست لبم رو یاداوریش از شیرینی لبخند

 زمزمه گوشم زیر وقت هیچ که هایی حرف شنیدن لذت در غرق من و داشت دوستم زد می  تیر

 بهم هام موفقیت بخاطر وقت هیچ که پدری و نکرد اعتماد بهم وقت هیچ که مادری و بود نشده

 شده افتخارش بودم برده کار به ازش دوری برای رو تالشم تمام که دختری حاال و نکرد افتخار

 محبتی از  دونست نمی عاشقی رسم که داشت دوست رو مردی.....  روزهاش این یخی نامزد بود

 دلبخن به نگاهمو...... نبود من مادر بازم که مادری پیش کرد ابروداری ولی بود ندیده که زد می دم

 لعیدمب وجود تمام با فرو عطرخوشبوش عمیق نفسی با و رفتم پایین ها پله از اروم دوختمو گرمش

 می جلوه زیباتر چقدر......  بود دلنشین لبخندها این چقدر بود دلچسب امروز عطر این جقدر.... 

 می دل به چقدر دونست نمی همسرداری رسم که بود همسری زندگیش گل  که دختری کرد

 می که مردی مقابل در غرور ندیدن و تواضع همه این پاکی همه این مهربونی همه این نشست

 لمث و برسه بهم تا صبرکردم جلوتر قدم چند شدمو رد کنارش از......  مغرورش چشمای به نازید

 از یشیرین حس بود دلپذیر امشب گرما این چقدر...... کنه حلقه بازوم دور گرمشو دستای همیشه

 رس هنوز تو اراس: گفت و داد تکیه شونم به سرشو ، کرد نفوذ بدنم تمام به هاش انگشت سر

 هستی؟ حرفات

 کدومشون؟-

 خورن می سرگرمی درد به فقط دخترا.....  که این-

 میاد بهت خیلی ابی رنگ: گفتم کردمو بهش نگاهی نیم

 بدی؟ جوابمو خوای نمی: گفت و اورد بازوم به فشاری

 مهناز نکنم فکر هیچی به امشبو یه بزار-

 یهچ من به حست بدونم خوام می: گفت ایستادو روبروم و کشید جلو خودشو و کرد سکوت کمی

 ...یعنی نکرده تغییر احساست اصال مدت تواین تو یعنی اراس؟

 داشت؟ نداشت ایراد کوچولو موش این کردن اذیت کوچولو یه
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 دمب تغییرش برات من بده کردی پیدا ذره یه اگه احساس کدوم: گفتم و باال دادم ابرومو تای یه

 اراس احساسی بی خیلی: گفت و برچید لب دلخوری با

 غذای خوردی بیرونو اشغاالی و ات انقدر نیست تو تقصیر البته: گفت و برگردوند رو حرص با بعد

 نیست سازگار مزاجت به خونگی

 چه حاضری و خونگی دیگه کنن می سیر ادمو فقط هردو خب: گفتم گذشتمو کنارش از سادگی به

  کنه می فرقی

  شهبا دلچسب غذاش که اینه مهم: گفتم زدمو چشمکی بدجنسی با برگشتمو سمتش به بعد

 عوض در ولی: گفت و انداخت کمرم دور دستاشو کردو بغلم پشت از که بردارم قدمی اومدم دوباره

 قرار باشه ای لحظه نیست قرار که ای اینده واسه  فردا امروز واسه وسط گذاشتم چیزمو همه من

 بریمب لذت هم کنار بودن از قراره شیم سیر فقط نیست قرار شه ختم موقت سیری یه به نیست

 وفادارم عشق این به و گذاشتم پیش پا عشق با من ولی دخترا بقیه با  باشم نداشته فرقی شاید

 که کنم می مردی خرج وجود همه با هامو دخترانه.....   کنم نمی سر فکرتو بدون رو ای لحظه

 حریم یه....  حریم یه شده زندگیم گرمابخش شده غرورش همین ولی سرده گرچه مغروره گرچه

 امن

 تو که شهبا کنارت کسی که این نبود؟ بود همین خوشبختی شد تر عمیق لبخندم بستمو چشمامو

  بزاره غرورت پای به غرورشو.....  بگذره تو برای خودش از و ،بمونه ببینه خوب هات بدی همه با رو

 نای که  امشب کنه می کار چی من دل با داره دختر این.....  کنه مردونت دنیای خرج هاشو دخترانه

 یبعج دستام ولی ارومم.....  گرفته گر تنم ولی ارومم.....  تابه بی قلبم ولی ارومم.....  ارومم جوری

 .... ارومم......  شده مهربونی همه این لمس وسوسه در

 لب و دزدید می ازم که نگاهی به کردم نگاه شرمش از سرخ های گونه به و برگشتم طرفش به

  دخترونه شرم این نشست می دل به عجیب و بود شده گرش مواخذه های دندون اسیر که هایی

 نشده؟ اب چربیات هنوز یا کافیه روی پیاده خانما خانم خب-

 حرص اب نداشت بود نشسته دلم به که دلی حرفایی همه اون گفتن از بعد حرفو این انتظار جاخورد

 داره؟ چربی کجام من....  که واقعا: گفت زدو سینم به مشتی

 زبونت-
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 .....  شنیدیم شما از حسابی درست حرف یه باالخره عجب چه: گفت خندیدو

 افته نمی اتفاق زیاد چون بدون قدرشو-

 شدو حلقه کمرش دور دستام ناخوداگاه که کشید باال خودشو کردو حلقه گردنم دور دستشو

 نگاهش عسلی در غرق چشمام

 .....  شبمون و روز های زمزمه شه می تعریفا این و شکنه می غرور کوه این روز یه-

 شه می تو تمام روز یه: گفت و لبام رو خورد سر چشمام از نگاهش که نشست لبم رو لبخندی

 ...من اراس....  من مرد....  من مال.....  من مغرور مرد شه می دیگرون رویاهای مرد...   من سهم

 ستشک مهناز خمار چشمای و کوبید دیوار درو به خودشو وار دیوونه قلبم و شد اتش پارچه یه تنم

 عقب خودمو و شد شل کمرش دور از دستام که کرد پر رو فاصله و بست چشماشو....  دلمو اراده

 به اشک.....  کشیدن پس پا این از کرد تعجب....  کشیدم موهام تو دستی کالفه.....  کشیدم

 .... گزید لب و نشست هاش چشم

 ......  دادم قول دائیت به من....  تونم نمی....  مهناز دادم قول-

 مردونشو قول که بشم مردی عاشق ندارم حق: گفت کردو پنهون تلخی لبخند پشت بغضشو

  نکرد؟؟ هاش مردونگی قربانی

 ، شد تر عاشق و شکست غرورش که بود دختری تشنه اغوشم چقدر ، ریخت فرو درونم چیزی

 هک بودم دختری وجود گرمای تشنه چقدر......  مردونگی پای گذاشت رو نامردی این شدو زده پس

 اتش به طوری این امروز و نیومد چشمم به روز اون که دادم قولی بخاطرش راحت چقدر روز یه

 اعتماد و گرفت ازم محرمیتمون از بعد درست روز همون دائی که قولی......  وجودمو همه کشیده

... . بود تن پاره بود دختر براش که ای خواهرزاده پاک حریم کنه حفظ تا قولم بودن مردونه به کرد

 بخاطر دورازهم باز و هم قدمی یه تو امروز و دادم قول ساده چقدر و ازش بودم دور چقدر روز اون

 نبود؟؟؟ بود سخت..... مردونه قول همون

 این همه و اومد دستم کار روال زود خیل کردم می کمک بابا به و رفتمو می کارخونه به بود مدتی

 رایب ، بودم کرده تغییر...  زندگیم روزهای این وارد ،تازه مهناز حساب به گذاشتن رو من تغییرات

 لحظه از پر کنم درست هردومون برای رو زندگی بهترین خواست می دلم و داشتم برنامه اینده

 می فرق روزا این مهناز ولی بودم نیومده کنار تردیدم از پر دل با هنوز گرچه بودن باهم خوش های
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 خالی جای روزها این بگیرم منفی جواب ازش تا خواستگاری رفتم روز یه که دختری با برام کرد

 برای جایی دیگه که محبتاش و مهناز از پربود روزهام قدر اون کردم می حس کمتر رو کامی

  بود نگذاشته باقی برادرم واسه دلتنگی

 الو-

 نشنیدم ازت جونم یه مردم-

  موشه خانم جونم: گفتم شدو بلند خندم صدای

 همسر جناب نیستی استعداد بی دی می نشون که هم اونقدرها نه-

 برم باید موشه خانم دارم جلسه-

 جا؟ این میای امروز باشه-

 امروز؟ خبره چه جا اون-

 طالقان رفتن زندایی و دائی-

 خب-

 اراس وااای-

 همسرتون جناب همون از اجازه کسب یه بودو زنگ یه نهایتش نرفتی باهاشون چرا تو خب-

  نبود اجازه کسب این به نیازی برم خواستم می-

 خونه میام شب تا منم ما خونه برو تنهایی اگه-

 بمونم خالم دختر الناز خونه برم یا خودم پیش بیارم رو یکی یا سپرده دائی نه-

 ممن به رسیدی برو اژانس با فقط دخترخالت؟ خونه بری خوای می یا کردی پیدا رو کسی خب -

 بزن زنگ

 .... مطمئنی دکتر برمت باید اراس.....  بکنه دل چپ علی کوچه از اگه کردم پیدا رو یکی-

 نخواه ازم پس ره نمی یادم قولم حرفا این با من دخترخانم ها باشه حرفت به حواست ای  آی-

 کنم ثابت بهت نرفته دکتر
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 پیشم؟ میای:گفت کردو تر نرم لحنشو کمی

  اراس منتظرتم: گفت که گرفت خندم

 ...ولی-

 دیگه برو نداشتی جلسه مگه-

  جلسه سر رفتم کردمو قطع رو گوشی باخنده

 ودب کناریم صندلی روی که سرخی گل به کردمو مکث کمی در جلوی ، کشید طول کارم عصری تا

 ، مرفت خونه سمت به و شدم پیاده ماشین واز نشست لبم رو شیرینی لبخند.....  دوختم چشم

 خبری مهناز از ولی کردم سالن تو ،نگاهی تو رفتم کردم رد رو حیاط شد باز در حرفی هیچ بدون

 نبود

  ؟ کنه استقبال خوشتیپ اقای  ازیه نیست کسی-

 االن که کسی اون پست و میام دیگه هفته رم می من نیست کسی که حاال: گفتم که نیومد صدایی

 کنم می نیستو

 بداخالق شوهر میام االن:  رسید گوشم به اتاقش از مهناز خنده صدای

 دوش حبس سینم تو نفس.....  برگشتم سمتش به مهناز سالم صدای با که زدم سالن تو چرخی

 که قرمز کوتاه پیراهن یه......  زد می لبخند لوندی با که شد دختری مجذوب حریصانه نگاهم

 یقه از نگاهم بود گذاشته نمایش به نقصشو بی اندام زیبایی به و بود پاش رون تاروی بلندیش

 و بود شده رها هاش شونه رو قیدی بی با که موهایی...... خمارش چشمای روی تا خورد سر بازش

 دش ور شعله تنم تمام و گرفت ریتم قلبم......  کرد می دلبری عجیب امشب که هایی لب سرخی

 کنی؟ می نگام جوری این جرا-

 زنمی :گفتم شدمو خیره کرد می جلوه زیباتر امشب که عسلی گی دو به کندمو دل سرخش لبای از

 بهت بزنم زل دارم دوست دارم اختیارتو

 تاشوودس برداشت سمتم به قدمی ، زیبایی همه این از لرزید درونم چیزی سردادو ای مستانه خنده

 یه اینم: وگفت کاشت گونم رو نرمی بوسه شدو بلند پاش انگشت رو کردو حلقه گردنم دور

  خودم خوشتیپ اقای از گرم استقبال
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 ودب سخت روزا این چقدر.....  تنش گرمای تو شدم حل و کردم پر ریم تو عطرشو عمیقی نفس با

 یامتنهای به هرکسی از بود نزدیک که محرمی از منو بود داشته نگه دور که قراری و قول سر موندن

 کنم اماده شامو میز تا بشین: و وگفت دوخت بهم خمارشو چشمای

 دستی فهکال ، دادم بیرون شدمو حبس نفس که رفت اشپزخونه سمت به گرفتو فاصله ازم لبخند با

 یدهکش اشپزخونه سمت به اختیار بی بود؟؟ نشده بود شده گرم روزا این هوا......  کشیدم موهام به

  شدم دخترانش ظرافت تماشای محو زدمو در چهارچوب به تکیمو شدم

 کشم می شامو االن بشین بیا-

 خانم: گفتم و بردم فرو موهاش تو سرمو و گرفتمش اغوش در پشت از و رفتم سمتش به اروم

 بشه؟ کشته یا بکشه خواد می امشب موشه

 بشه کشته قراره انگار پس بره مردخونش پای به خار خواد نمی موشه خانم این: گفت خندیو

 تر تنگ دستام حصار شدو تر عمیق لبخندم

  کنی می دلبری داری جوری این که کردی حساب من بودن خطر بی رو چقدر-

 طرخ واسم وقت هیچ تو: کرد حلقه دورم دستاشو و گذاشت سینم رو سرشو و برگشت سمتم به

 که کسی همون من مرد....  نیست بلد بودن بد من مرد....  باشی بد تونی نمی تو نداری و نداشتی

 هب تر نزدیک هرکسی از....  حقشه که کرده منع حریمی از اونو که قولی مونده مردونه قول یه پای

 اراس توئه برای من وجود همه  حریم اون

 تنم تمام......   عشق این....  محبت این....  اغوش این گرمای لذت تو شدم غرق بستمو چشمامو

 ....  بودن باهم لحظه یه بود محبتش لحظه یه تشنه

 ردموک نوازش زیباشو صورت انگشتام باسر و شدم خیره سرخش های گونه به کشیدمو کنار اروم

 کنه می بیشتر اشتهامو هات گونه سرخی واین گشنمه چقدر دونی می: گفتم

 گرفت بازی به پیراهنمو دکمه انگشتاش با انداختو زیر سربه خندیدو شیطنت با

 موشه؟ خانم دادم قول که میدونی-

 اوهوم: گفت دادو تکون سری
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 زاریب دستشو جوری واین کنی دلبری شیطنتات با و کنی بازی پسر یه دل با داره گناه دونی می-

 گردو پوست تو

 داده قول که اقایی اون.....  اوهوم: گفت کردو پنهان سینم میون سرشو شدو تر سرخ هاش گونه

 کرد می روزاشم این فکر باید

 داره؟ هم تاثیری کرده غلط بگه اقا اون-

 نچ-

 باشه افتاده کردن غلط به کسی نه باشم شکسته قولی نه تا خونه گردم برمی پس-

 فبرخال ریختمو چشمام تو غرورمو تمام شد صورتم مات که کشیدم کنار بدجنسسی با خودمو

 خالت خونه رسونمت می شو حاضر: گفتم گرفتمو خودم به خونسرد ظاهری پرتالطمم درون

 بانو منتظرتم ماشین تو: گفتم که شد خیره بهم و گزید ولب شد دلخور

 مکانا که بکن سرخ لبای این حال به فکری ایه فقط: گفتم و کشیدم لبش رو انگشت ک نو با

 بری جوری این بزارم نداره

 اراس پختم شام برات: گفت که برداشتم عقب به قدمی

 زنم می ناخنکی یه منم شی حاضر تو تا باشه-

 .... ولی-

 نک گوش حرف دختر یه مثل پس باشن دیده خواب پادشاهم هفت اینا خاله برسیم تا کنم فکر-

 کنم پذیرایی خودم از سیر دل یه منم تا شو حاضر برو چشم بگو

 در شدن کوبیده صدای که نکشید طول زیاد ، گذشت کنارم از حرص با و توهم رفت اخماش

 سمت به ، کردم اروم عمیق نفس یه با رو نامنظمم های نفس.....  رسید گوشم به اتاقش

 یششپ که نبود باری اولین این....  گرفتم تنم حرارت از کمی سرد اب مشتی با رفتم ظرفشویی

 ، رزیدل دلم که بود بار اولین برای ولی نبود ها نزدیکی این از تجربم اولین اغوشش گرمای و بودم

 امشب که هایی لب طعم چشیدن برای تنش لمس برای شدم تشنه تنش حرارت از شدم گرم

 و موهاش ابریشم لمس برای دستام بود شده حریص..... رسید می نظر به شبی هر از تر شیرین

 سر بود هشد چیده سلیقه با که میزی رو نگاهم بود افتاده شماره به تنش عطر بلعیدن برای نفسام
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 می تحریک معدمو مرغ با پلو زرشک بوی..... قراره و قول هرچی به دادم دشنام دلم تو و خورد

 این غرور همه این ها شدن زده پس این....  نبود حقش....  بود نمونده برام میلی دیگه ولی کرد

 ، نشست یخیم و سرد دل به تا گذشت چیزش همه از که دختری نبود دختر این حق دوری همه

 شایدم زدم بهش محکمی پک شدمو خیره حیاط به پنجره از و سالن رفتم دراوردمو سیگاری

 نوزه که اتاقش در رو نگاهم ناخواست.....  دربیارم روشن خاکستر این سر حرصمو همه میخواستم

 تاقشا سمت به بود برنداشته قدم از قدم مهناز وهنوز بود گذشته ساعتی یه شد قفل بود بسته

 صدا رپ نفسمو ، بود مونده هوا و زمین بین دستگیره لمس تردید در دستم حالیکه در برداشتم قدم

 پیدا رو بود ریخته دورش که موهاشو ابریشم زود خیلی چشمام کردم باز درو اروم دادمو بیرون

 اندام از نگاهم... بود برده فرو بالش تو رو سرش و بود خوابیده من به پشت تخت رو....  کرد

 کردم حبس سینه تو نفسمو و برداشتم جلو به ،قدمی  خورد سر هاش سرشونه تا انگیزش وسوسه

 دمز سالن از سریع برگشتمو رو اومده راه.... تنش نوازشگر نشه تا کردم مشت حریصمو دستای

  کوبیدم درختی به خوردمو گره مشت توحیاط و بیرون

 می لذت خوردنش حرص از که همونی دختره همون این ؟ اومده سرم بالیی چه ؟ شده چم من

 وسرخوردم درخت کنار.....  موقت محرمیت یه برای کنارش نشستم میلی بی با که همونی بردم

 که شمیچ این قلب تپش این وابستگی این....  محضه دیوونگی این....  گرفتم دستام میون سرمو

 حصار یه دورش که دوری اون.......  عسلی نگاه اون دیدن لحظه یک برای داره برمی خیز مدام

 خودتم اراس، تو به لعنت.....  ولی.....  حقمه زنمه اوردم چشماش به اشک رحمی بی با کشیدمو

 لبندش  نبود بستن دل قرارمون کردی شروع خودت که موقت بازی یه بازیه همش اینا دونی می

 این که اوردی غرور کوه این سر بالیی چه....  دختر بامن کردی کار چه....  گرفت جون نظرم تو

 وجل ،پاهام بود شده رها باز نیمه که دری بودم اتاقش در جلوی اومدم خودم به وقتی قراره بی طور

 سر از نه....  خواستن از حسی.....  نداخت می چنگ وجودم همه به که حسی تو شدم وغرق رفت

 ونتک که کردم فرو بلندش موهای تو دستمو نشستمو تختش لبه رو.....  هوس روی از نه....  نیاز

 تپش از کشیدمو دراز کنارش اروم نداشت؟؟؟ داشت حق برنگشت سمتم به ولی خورد مختصری

 ، تنش عطر از کردم اروم دلمو عمیق نفس یه با کردمو فرو گردنش گودی تو سرمو و کردم بغلش

.... . گرفت بازی به هامو انگشت سر و لغزید بود شده حلقه شکمش دور که دستام رو اروم دستش

 !!اومدی؟؟ باالخره:  کرد زمزمه لب زیر که گردنش رو عمیق بوسه یه کردم حرفمو همه
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 رهچه بادیدن.....  تنش برای حصاری وبازوم بود سینم رو مهناز سر که بیدارشدم حالی در صبح

 بالش رو کردمو بلند سرشو اروم.....  نشست لبم رو شیرینی لبخند درخوابش غرق معصوم

 دیگه یکم فقط....  بمون:  رفت فرو بازوم بین سرش شدو حلقه دورم دستش که گذاشتم

  خانما خانم برم باید: گفتم کردمو نوازش پشتشو اروم زدمو کنار صورتش روی از موهاشو

 همین تو خونه: کرد نجوا گوشم زیر اروم و اومد گردنم سمت به و لغزید سینم رو دستش اروم

  تو اغوش تو جاست همین منم جای.....  من قلب تو من کنار جاست

 جاست این از بیرون من کار محل ولی درسته-

:  مگفت  کردو نوازش موهامو انگشت سر با و کرد نزدیک بهم بیشتر خودشو کردو غرغری لب زیر

  شیطونک بسه شیطونی

:   گفت و دوخت لبام به نگاهشو بعد شدو خیره بهم عسلیش خمار چشمای با کردو بلند سرشو

  شم نمی سیر باتو بودن از  که کنم کار چی

 از بعد نبود؟؟ بود همین خوشبختی دراومد صداش که چلوندمش اغوشم تو محکم ای خنده تک با

 می ترجیه بودی فرزندشون که تو به رو کسی هر که مادری پدر کنار در بودن ، تنهایی ها سال

 ات ندیدنت اصال نکردن افتخار بهت هات موفقیت خاطر به وقت هیچ ولی کردی می تالش ، دادن

 ، تگف می عشق از گوشم کنار ، بود کرده رو و زیر یخیمو سردو دنیای دختر یه حاال  کنن افتخار

 هگشود هام حسرت تمام روی به محبتشو پر اغوش و دید می نیازمو حسمو منو داشت اعتماد بهم

 گربازی و بازی این دلداده من و بود گرفته بازی به منو ،دنیای من زندگی دختر تنها مهناز....  بود

  شدم

 بفرمایید بله-

 پس؟ تو کجایی -کامی

 از مبود پر روزا این اونقدر بودم، شده خبر بی ازش بود وقتی چند نشست لبم رو عمیقی لبخند

 بود برده ذهنم پستوی به رو دلتنگیم که محبتاش و مهناز

 شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی....  کامی اقا سالم به-
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 داداش کن غالف یکم ، دلتنگی چقدر معلومه کامال زنی می بهم شب و روز هر که تلفنایی از-

 گرفتی ازم اسایشو

 شارژی خیلی امروز چیه: گفت که سردادم بندی خنده

 زدی زنگ تو اخه-

 کردی؟ ذوق جوری این که گرمه چی به سرت باز.....  اخوی خودتی-

 چسبه مین بهم تو بدون اصال یعنی نگرفتم دستم جدیدی پروژه هیچ دیگه رفتی تو کامی جان به-

 درمیاد دمم داره کم کم خب خیلی-

 کنی؟ می کار چی جا اون تو: گفتم داشت خنده های مایه ته که لحنی با

  هیچی-

 بود شده سوبله جا اون جمعیت بودم جا اون االن من سرت تو خاک

 توئه کار تهران تورم پس: گفت خندیدو

 زهرمار-

 چیه؟ صدای: گفت که شد ظاهر روش مهناز تصویر و خورد زنگ گوشیم دفعه یه

 زده زنگ بابا موبایلمه-

 دارم حرف باهات کلی زنم می زنگ بعدا شم نمی کارت مزاحم پس باشه-

 شناسی می که عموتو داداش شرمنده-

 دادم جواب قاپیدمو میز رو از گوشیمو سریع که کرد قطع خندیدو

 بیاد دائی تا بمونی نبود قرار مگه زد غیبت یهو کجا.....  فراری داماد سالم-

 برسم شرکت کارای به اومدم که اینه مضره قلبت برای زیاد خوشیه گفتم-

 سرقرار؟ یا شرکت رفتی-

 نیام نمیتونستم تو جون داشتم شرکت تو قرار یه-
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 روشن من دل و چشم-

 مهناز؟ داری گاز رو چیزی-

 چطور؟-

 میاد جا این تا داره بوش سوخت بدوبدو-

 خورم نمی هم شمارو گول رم نمی کار سر دیگه من-

 کنم فکری یه باید شه می زیاد داره خرجت ، شی سیر تا بخوری بدم چی پس بابا ای-

 اراس:زد تشر حرص با

 برنگشته؟ هنوز دائی: گفتم گرفتمو خندمو جلوی زور به

 اراس......  رسن می ظهر که گفتم-

 ها-

 جانم نه ها-

  نمک می باز سنگیت قلب اون تو خودم برای جا یه باالخره من ولی بخند باشه: گفت که خندیدم

 کنم می عاشق خودم مثل توروهم روز یه: گفت کردو مکث کمی بود؟؟ نکرده بود کرده باز

 نفر یه اون حال به خوش ؟ بشیم نفر یه عاشق قراره هردو یعنی-

  اراس:نالید

  دم می همکاری قول منم داری وقت نامزدیمون اخر تا فعال بکن تالشتو همه تو جوجو باشه-

 ؟ جنگی می من و خودت با داری چرا: گفت شدو جدی لحنش دفعه یه

 بشم متاهل خواد نمی دلم.... فقط نیست کار در جنگی-

 خواستگاری؟ چرااومدی پس: گفت گرفتو دلخوری رنگ لحنش

 چیزا خیلی بچگی از......  نیستی من زندگی توی تو: گفتم دادمو بیرون صدا پر نفسی همراه اهمو

 ..... تفریحم....  عالقم مورد ورزش حتی....  دوستام....  درسم.....  شده تحمیل بهم
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 بود زندگیم تحمیل ترین دلنشین و زیباترین مهناز ، نچرخید زبونم ولی تو بگم اومدم

 شدم؟ تحمیل بهت منم-

 انتخاب من دونم می نداشتیم خوبی شروع تو منو دونم می: گفت که شد دوخته بهم هام لب

 شدم؟ تحمیل تو به من اراس......  ولی خونوادتم

 کاش ای شد می حبس و اومد می بستم های لب پشت تا هام حرف گزیدم لب و بستم چشمامو

 وت مثل خوشی پایان که اجبار این از خوشحالم چقدر که بگم.....  بزنم دلمو حرف ذاشت می غرورم

 ....!!!اما داشت

 ای؟ ناراضی من با بودن از-

 بود من رویاهای از فراتر مهناز نبودم ناراضی..... گذشت نظرم از دیشب لحظات تمام

 اراس؟ ساکتی چرا-

 کاری سفر یه به برم باید اومده پیش برام کاری ببینمت تونم نمی هفته اخر تا من-

 کشه؟ می طول انقدر که کاریه چه این بری؟ خوای می کجا یهویی؟ انقدر چرا-

  نکنی گالیه ازم بعد که گفتم بهت-

 ....تو ندارم ای گالیه هیچ تو از من–

 فعال برم باید من: گفتم کردمو قطع حرفشو

 اراسم دارم دوستت-

 از مخود از بودم کالفه..... خاموش و موبایل کردمو قطع تماسو ، مالکیت میم این بود قشنگ چقدر

 کردم می فکر که تندی تبی به....  بودنش گذری به داشتم شک که بود نوپا اونقدر که حسی این

 به هاینک بدون..... شه می تموم ندیدنش با کردم می فکر که ای وابستگی به ، شینه می عرق به

 ادمود بابا به اس یه تنها کردمو خاموش موبایلمو ، دوستام از یکی ویالی شمال رفتم بگم کسی

 تنگیشو دل لحظه هر که دلی با جدال در من و گذشت هم پی از روزها.....  شمال اومدم که گفتم

 ازش هک عکسی تنها.....  بود ریخته گوشیم تو مهناز خود که عکسی به برد می پناه و زد می فریاد

 قصد بارها کرد می سست موندمو پای و نداخت می چنگ قلبم به عجیبی حس یه.....  داشتم
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....  باشه مردی هر ارزوی تونست می که دختری بود تموم چیز همه مهناز...  ولی کردم برگشت

 احساسمو و کرد می درک غرورمو مردونمو دنیای منو خوب خیلی اینکه با بود وصبور مهربون

 دو هنوزم ولی زد نمی نیازم حس رو هوس انگ و کرد می قبول دل و جان با رو گذرا و کوتاه هرچند

 ....دلم

 رکنا تونست کی داشت خوشبختی لیاقت دختر این.....  خودم دل بخاطر مهناز بخاطر نه دلم دو

 شد؟؟؟ می خوشبخت من با مهناز نبود؟ ارزوهاش برای سدی من ؟غرور برسه ارامش به من

 یا دیگه کس کنار در بودنش تصور از و سخته برام دوریش چقدر که فهمیدم کم مدت همین تو

 تو نخو نمونده محرمیتمون اتمام تا زیادی چیز که فکر این با و شد می اتش یکپارچه تنم تمام

  بگذرم؟؟ ازش تونستم می.....  بست می یخ تنم

 ازش تونم نمی.....   بدم خودم به فرصت یه خوام می: کردم زمزمه لب زیر کردمو دریا به نگاهی

 لجبازی خوام می......  باشمش داشته کنارخودم همیشه خواد می دلم اومده خوشم ازش....  بگذرم

 مهنازو تقدیر شاید....  دلم تو کرده ریشه عالقش که بکنم دختری خرج غرورمو و کنار بزارم رو

 بودن که پدرمادری برابر در من صبر همه این برای خدا هدیه این شاید.....  گذاشته من راه سر

 هک هایی نداشته و بود همه ارزوی که هایی داشته همه برابر در صبر.....  شدم بزرگ یتیم من ولی

 خدایا.....  بود حسرت من برای ولی اومد نمی چشمشون به حتی که بود افتاده پا پیش اونقدر

 ....کنم زندگی خوام می بده فرصت بهمون

 ، زدم خودم به بار اولین برای برداشتمو عطرمهنازو کردمو اینه تو خودم به ای خریدارانه نگاه

 فتمر می ماشینم سمت به که طور همون اراس اقا دلبری وقت: گفتم زدمو اینه تو خودم لبخندیبه

 نزد حرفی ولی داد جوابمو سریع خیلی که گرفتم شمارشو

  خانما خانم سالم-

 بانو؟ قهری: گفتم کردمو روشن ماشینو که سکوت دوباره

  اراس ای گنده دل خیلی-

 دنبالت میام دارم حاضرشو-

 رسیدی؟ کی برگشتی؟ مگه: گفت هول  کنم تصور مبهوتشو چشمای تونستم می

 رسم می دیگه ساعت نیم ،من دیشب-
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 باشه-

 اییاشن عطر بوی چه: گفت و نشست کنارم اومدو بیرون بوقم تک با همیشه مثل رسیدم وقتی

 اراس؟ خبریه: گفت که خندیدم فقط

 میاد بهت خیلی سبز رنگ دونستی می: گفتم کردمو بهش نگاهی نیم

 شدی مهربون ؟ افتاده اتفاقی: گفت شدو گرد تعجب از چشماش

 نداری؟ دوست-

 اخه بعیده تو از ولی چرا چ-

 باشه همسرم بینمش می که نفری اولین خواستم بده ؟ کنم می تعریف خانمم از بده-

  ماشین شیشه به چسبید تعجب از بار این چشماش

 کرده روت و زیر جوری این که بودی کی پیش.....  گذاشته تاثیر حسابی روت سفر انگار نه-

 بهم مزاجمو خوردم خاضری غذای یه نخواد دلت پیش روز چند:گفتم زدمو لبخندی شیطنت با

 شدم خونگی غذای پاگیر بدجور انگار ریخت

 اومدی که کرده هندوستان یاد فیلت پس: گفت گرفتو بازوم از نیشگونی حرص با

 کرده تو یاد بانو نه-

 ببینمت خواست می دلم خیلی: گفتم که شد صورتم مات

 بود؟ شده تنگ برام دلت یعنی-

 نمیاد؟ بهم چیه-

  اصال-

 میری؟ داری کجا حاال: گفت کردو اطراف به نگاهی

 کنی اراده تو هرجا-

 سرکار گذاشتین منو داداششی یا خودتی من جون اراس: گفت ناباوری با
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 داداش به حاال: گفتم و دنده رو دستم زیر گذاشتم گرفتمو دستشو شدو بلند خندم صدای

 بانو دین می ناهارو یه افتخار همسرتون

 هستین تر دلنشین خیلی برادرتون از شما کنم می فکر هرچی نه که چرا: گفت شیطنت با

 چند دونی می: گفت که دادیم غذا سفارش کردیمو انتخاب رو رستورانا از یکی دربندو رفتیم هم با

 نیومدم؟ جا این وقته

 بزنم حرفامو تر راحت تا اوردمت جا این-

 شده؟ چیزی: گفت خوردو گره نگاهم تو نگاهش

 خیره: گفت که دادم تکون سری

 بخوای تو اگه البته باشه خیر تونه می-

 شنوم می-

 یم مسائل جور این مورد در نظرمو ، نشدم عاشق حال به تا من دونی می:گفتم گرفتمو ازش نگاه

  شناسم می خوب خودمو چون نکردم بازی این درگیر خودمو دونی

 وروت که این از تاقبل...  ندارم خوردن نارو طاقت: گفتم شدمو غرق هاش عسلی تو کردمو بلند سر

 و نونممج گم نمی شدم عاشقت گم نمی ، دونی می خودتم نداشتم اعتقادی عشق به اصال ببینم

 دیب وقت بهم باید بشناسمت کامال که این برای اومده خوشم ازت.... فقط میرم می نباشی اگه

 تو ونمد نمی خبرم بی تو دل از من ببین..... بدونی و چیز یه خوام می بدی جوابمو اینکه از قبل ولی

 جواب بهم اگه.....  کنم خواستگاری ازت تا جا این اوردمت امروز همین برای گذره می چی ذهنت

 ارمد دوست....  کنی حذف زندگیت از منو تونی نمی برگردی حرفت از تونی نمی دیگه دادی مثبت

 زیر از کارا و حرفا کوچکترین کنم نمی فراموش رو چیز هیچ من.....  مهناز باشی روراست باهام

 .... شم نمی اروم نکنم تالفی تا و ره نمی یادم از ای بدی هیچ ره نمی در دستم

 خاموششو نگاه حرف وقت هیچ....  نشست لب رو لبخندی و  درخشید غریب برقی از چشماش

 ..... نفهمیدم
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 دلم....  ندارم رو تازه دردسر یه برای توانی دیگه من.....  برو االن همین دادنی بازی فکر تو اگه-

 همه خودم برگردی اومدی که راهی از تونی می کنم نمی مجبورت ولی بمونی کنارم خواد می

 ری؟ می یا مونی می چیه؟ نظرت...... من با هم ها خونواده جواب کنم می قبول مسئولیتشو

 دمز که حرفی از من: گفت گرفتو دستامو و اورد جلو دستشو انداخت دلم به ترسی نگاهش برق

 بشناسی منو تا بدم فرصت.....  بدم فرصت بهت بخوای که هروقت تا حاضرم و گردم برنمی

 اون....  اراس دادم بله بهت وقته خیلی من......  شه می خالصه ،تو تو همش که ارزوهامو دنیامو

 نارک در من که ارامشی ،طعم بچشی عشقو شیرین طعم من مثل توهم تا دم می فرصت بهت قدر

  دارم تو

 نتهاا بی رفتن یعنی عشق.....  نیاز رازو و صحبت یعنی عشق.....  ناز دشت در ای الله یعنی عشق

 نمک دیگر از بگششته را قلب.....  کنم باور تورا من یعنی عشق..... ها پروانه باور یعنی عشق.... 

 ... دوختن پاکی باران بر چشم...... سوختن ها عطش در یعنی عشق....

 ردک همراه خودش با منو دل کم کم و کرد می محبت بهم قبل از بیشتر خیلی مهناز گذشت روزها

 فتهشی بینمش می که هردفعه....  کرده تجربه رو شیرینی های لحظه چه مجنون که فهمم می حاال

 افته می لرزه به دلم نگاهش هر با و گیره می اروم دلم حرفاش از شم می ترازقبل دلباخته و تر

 به قدم و شکست دورمو حصار ذره ذره که دختری عاشق.....  شدم عاشق شفیعی اراس من.....

 .....  شد نزدیک دلم به قدم

... .نکنم فکر بهش نمیتونم بخوام خودمم اگه دیگه حاال شیم می اشناییمون ماه سومین وارد

 اون از اثری دیگه... هام لحظه تک تک رفیق شده یادش و هام شب همدم شده اتاقم تو عکسش

 برام اون که زنم می عطرایی داره دوست که باشم جوری اون که مهمه برام حاال نیست مغرور کوه

 دلم شه می ناراحت وقتی..... زندگیم نبض هاش خنده و شده من از جزئی ارزوهاش....  خره می

 از یزیچ دیگه دستام حصار شه می دنیاش وقتی و ببینم لبخندشو دوباره تا بدم جونمو خواد می

 یسپر زودتر روزها این که اینه ارزوم تنها.....  میشه پیدا بهترم این از ای هدیه مگه نمیخوام خدا

 بشه..... همسرم و همدم بشه.....  خونم خانم بشه....  بمونه پیشم همیشه برای مهناز و شه

 !!!مهنازم
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 هب حاضرم دیگه حاال ،بگم قرارشه بی دلم چقدر که بگم  بزنم بهش حرفامو همه خوام می امروز

 یه به دینمو و دل که ،بگم ندارم و دوریش طاقت دیگه که بگم ، بگذرم هستیم همه از خاطرش

 شدم عاشقش که بگم......  باختم مستانش نگاه

  موشه خانم الو-

 ؟ خوبی سالم-

 بانو؟ کجایی شم می بهترم ببینم که تورو-

 ...پاساژ-

 بینمت می پس باشه-

 شده؟ چیزی-

 فعال  عزیزم نه-

 چیزی و فشرد دستاشو گرمی به کردو خداحافظی ازش خوشرویی با جوونی پسر رسیدم وقتی

.... .شد دور سرعت با بوقی تک از بعد پسر و کرد بدرقش و خندید محجوبانه مهناز که کرد زمزمه

 تمرف کردمو پارک ماشینو..... بودم نشده کنجکاو درموردش وقت هیچ ولی بودمش دیده چندباری

 اروم شدمو نزدیک بهش سر پشت از.....  بود ایستاده عروس لباس مزون یه کنار.... پاساژ داخل

 بریزم پات به رو دنیا تا کن اراده فقط: کردم زمزمه گوشش کنار

 داشتم رزوا بچگی از قشنگن چقدر بینی می: گفت و برگشت سمتم به داشت لب به که لبخندی با

 سیندرال مثل درست بپوشم رو اینا از یکی و بگیرم شکوه با عروسی یه

 سیندرال شه می لوچ چشمات نخور غصه برات خرم می-

 بدی خرج به خساست حالت به وای باشه تک که بگیرم مراسم یه خواد می دلم: گفت و خندید

 چشم بگی باید گفتم هرچی

 بانو چشم-

 ..اقا...  مهربون طور همین....  بمونی جوری همین همیشه شه می-

 بفرما امر شما-
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 چیزی ندارم دوست مهمه خیلی عروسیم روز من برای: گفت که شدیم همقدم باهم گرفتو بازومو

 باشه تک مراسمتم باید باشه تک که شوهرت......  باشه کسر و کم

 اراس کنم می کلتو خدا به: گفت که دل ته از و بلند....  خندیدم

 دستت رو مونه می سر بدون تک و تیپ خوش داماد یه وقت اون بابا ای-

 دیدم رو کی نی میک فکر امروز اراس وای-

 بزنه حرف خودش تا صبرکردم ولی شد تیز گوشام

 رفت خونوادش با دائی بود خونوادگیمون دوستای از جورایی یه البته دانشگامو کالسی هم از یکی-

 بعد بود اهدانشگ تو قبولی از بعد ارتباطمون بیشتر ولی شناختمش می دانشگاه قبل.....  داشت وامد

  برگشته دونستم نمی.....  تحصیل ادامه برای خارج رفت مدت یه

 شم اشنا برگشته سفر از یار این با شم می حال خوش-

 قایدع مثل داشتم عقایدی یه تو از قبل من دونی می خودتم نباش بدجنس: گفت گرفتو کنایمو

 اومد نمی خوشم جماعت پسر از اصال خودت دغیانوثی عهد

 بودی سرتق خیلی داشتی فرق بقیه با تو ولی: گفت کردو بهم نگاهی نیم

 عیال واقعا ممنونم: گفتم سرخوشی با

 نکن صدا عیال منو گفتم دفعه صد: گفت بازومو به زد مشت با

 خوبه ضعیفه-

 پسندی؟ می چطوره....  مهنازم....  دلم عزیز....  خانمم...  نو با: گفت که کرد نگاهم چپ چپ

 خانمم؟ بودی اومده خرید برای: گفتم که شد تر عمیق لبخندش

 بزنم دوری یه بودم اومده فقط نه-

 نگرفته چشمتو چیزی یعنی-

 تس معرکه مدلش و دوخت نه؟ نازه خیلی: گفت و مزون همون ویترین پشت برد و گرفت دستمو

 بریم؟ باشه: گفتم گذاشتمو کمرش رو دستمو
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 هرازگاهی و گفت می عروسی برای هاش برنامه همه از مهناز ، افتادیم راه شدیمو ماشین سوار

 اهکوت های جواب با عروسی سفید لباس تو مهناز تصور از لذت در غرق من و پرسید می منم نظر

 واستادی؟ چرا: گفت که داشتم نگه خیابون کنار.....   کردم می همراهیش

  کردم پیدا که جاییه ترین خلوت خیابون این-

 نیست کارا این جای خیابون بگم باید جلدت تو رفته شیطون اگه-

 کره نای وسط جاست همین جاش اتفاقا: گفت و باال دادم ابرومو تای یه برگشتمو سمتش به کامل

  اسمون همین زیر خاکی

 اراس؟ خوبه حالت-

 صبر نهخو تا حتی تونی نمی یعنی نبودی جوری این که تو: گفت کردو نگاه اطرافو نگرانی با بعد 

 کنی؟

  اراس: کرد زمزمه لب زیر که انداختم باال ابرو

 وندمگرد صورتش تو نگاهمو و گرفتم ،دستشو کشید عقب خودشو کمی که شدم خم سمتش به

 وکردم نوازش دستشو پشت انگشت سر با و شدم خیره هاش لب به بعد خمارش چشمای به اول

 فعال:  کردم زمزمه گوشش زیر اروم که بست چشماشو و گزید لب کردم تر نزدیک بهش خودمو

 موشه خانم برسم خدمتت بعدا تا شو پیاده

  مزه بی: گفت کردو حوالم مشتی حرص با زود خیلی و کرد باز چشماشو بهت با

 بانو هیچ یک: گفتم و کردم باز براش درو شدمو پیاده کشیدمو عقب خودمو خندیدمو

 خان اراس موقعش به: گفت شدو پیاده اخم با

 دربیارم دلت از تالفی از قبل تونستم شاید بیا حاال:  گفتم گرفتمو دستشو

 گل جذوبم مهناز که رفتیم باال ها پله از ، دوستام از یکی شاپ کافی رفتیم هم با به که اومد دنبالم

 ؟توئه کار: گفت برگشتو سمتم به شوق با بود کرده اذین رو باال طبقه جای جای که سرخ های

 ؟ دین می افتخار: گفتم زدمو لبخندی
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 ودز خیلی و رفتیم بود شده تعبیه من درخواست به سالن وسط که میزی پشت که شد همراهم

  اوردن مو سفارشی دسرهای برامون

 اراس قشنگه خیلی-

 تو زیبایی به نه-

 ولی ودب جمع تو که پسربود یه:   گفتم که نشست لبش رو لبخندی و درخشید برقی نگاهش تو

......  بود شده همدمش بچگی از که غم یه بود غم یه دلش تو ولی خندید می ، بود تنها همیشه

 از چیزایی یه......  دلش های حسرت تمام برای بود پوششی غرور واین بود مغرور که پسری

 ونقدرا ، بزاره مایه معشوقش برای جون از کسی که نداشت باور نداشت باور ولی بود شنیده عشق

 چهیکپار تنش و بگیره خودش به تندی ریتم قلبش دیدنش با.....  بگذره خودش از که بخوادش

 تالطم به دلت غمش با اینکه......  نیاز سر از ونه هوس اتش نه خواستن اتش نه.....  اتش بشه

 تصویر زیباترین بشه هاش خنده.... اشکش قطره یه خاطر به کنی رو زیرو رو دنیای و بیفته

 وقت هیچ چون نداشت باور..... قرارش بی هست وقتی و باشی دلتنگ نبودش تو.....  زندگیت

 ودب منطقی بهم مادرش پدر عالقه حتی داشت منطق بوی و رنگ چیز همه زندگیش تو ، بود ندیده

 عینف که کرد نمی کاری اطرافش تو کس هیچ بود شده حساب مادر نوازشای گاه گه و پدر محبتای

 زا مجنون و فرهاد و نبود اساطیری های عشق برای جایی منطقی دنیای تواین......  نباشه توش

 یایدن و گذاشت زندگیش به پا دختری.......  داشتند شباهت دیوانگان تنهابه اش خانواده و او نظر

 از که دختری و او بین بود سدی که غروری حفظ برای کرد خرج غرور ، گرفت بازی به رو پسر

 ردک نفوذ پسر دل تو ذره ذره تا کرد وصبر داد عشق ورزید مهر کرد محبت بود تر نزدیک او به همه

 کام به رو عشق شیرینی......  کرد رو و زیر باورهاشو و زد پس غرورشو کرد سست ارادشو پای

 ...... پاشید هم از رو پسر منطقی دنیای و نشوند دلش

 که هکن اعتراف خواد می و نشسته روبروت حاال پسر اون االن: گفتم و گرفتم دستام تو دستشو

 یه خاطر به بگذره ارزوهاش از اش خواسته از خودش از حاضره کنه زندگی تو بدون تونه نمی

. .... دنیامو کردی ورو زیر نگاهت یه با که تو عاشق شدم عاشقت من..... مهناز...... لبخندت لحظه

 دارم دوستت من

  قانعم همینم به من ولی.... اقایی دیر چقدر: گفت کردو شیرینی خنده

 !!!رسیدی من حرفای به باالخره: گفت فشردو دستمو
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 هک رو لباسی همون و پاساژ برگشتم سریع بود گذشته نه از ساعت خونه رسموندمش وقتی

 اون.. ... برسه موقعش تا تخت زیر گذاشتم رو کادو جعبه خونه برگشتم خریدمو بود کرده انتخاب

 شد نمی دور نظرم از مهناز زیبای تصویر ای لحظه و نذاشتم هم رو چشم صبح تا شب

 از و بود ریخته پول حسابم تو کافی اندازه به بابا ، خونه خرید دنبال افتادم روز اون فردای از

 لوکس و شیک اپارتمان یه......  رسید می نظر به راضی رابطمون شدن رسمی و نامزدی سرامدن

 رفتیم هاتلی به باهم......  بزنم نامش به کادو بعنوان عقدمون  روز تو گرفتم تصمیم کردمو معامله رو

 بهترین خندش صدای و داشت ذوق بود راضی مهناز.....  انداختیم اسپرت و تکی عکس چندتا

 تحویل رفتم بگم بهش اینکه بدون شد اماده عکسا وقتی......  بود قرارم بی دل برای دستمزد

 دبو قرار که زدم اتاقی دیوار به رو مهناز از تکی عکس یه کردمو نصب خونمون دیوار رو گرفتمو

 ها مچش به دستی نشستمو روبروش بود پوشونده رو دیوار تمام عکسش.....  باشه خوابمون اتاق

 .....موشه خانم بردی منو دل چطور دیدی: کردم زمزمه کشیدمو خندانش های لب و

 انتخاب که شمعدونی اینه جلوی گذاشتمو گلدونی تو رو بود اورده برام روز اون تا که رو گالیی

  بدم بهش عشق روز تا خریدم رو داشت دوستش خیلی که رو عروسکی گذاشتم، بود کرده

 !!! زود خیلی میاد ولی....  کوره و سوت سردو خونش خانم بدون چقدر خونه این بامبی بینی می-

 ناراحتی؟ انقدر چرا تو-

 بخوره جر تنش تو الهی بمیره الهی-

 ؟ کی ؟ چی-

 شحلق از ایشااهلل فروخته دیدم رفتم دیروز.... پاساز تو روز اون....  دادم نشونت که لباسی اون-

 نره پایین

 رو طفلی نکن نفرین انقدر دیگه یکی نشد اون حاال: گفتم خندیدمو

 خواستم می همونو من: گفت برچیدو لب

 ما عروسی تا کو حاال کنم می پیدا لنگشو برات گردم می-

 بندازم راه جشنو فرداست امروز که من ولی دونم نمی تورو-
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 توش تمودس کردمو باز موهاشو گیره اروم پیچیدمو دورش دستامو بغلم تو افتاد که کشیدم دستشو

  بانو رسیم می خدمت خونواده با هفته اخر: کردم زمزمه گوشش کنار کردمو سرخم ، بردم فر

 مونده صیغمون مهلت از که هنوز: گفت کردو نگاهم بهت با و کشید عقب سرشو

  شده تموم دیگه من صبر ولی-

 بکشه طول کلی بیارم گالب بچینمو گل برم من تا شاید حاال: گفت خندیدو

 جم کنارم از تو میارم گالبه و گل هرچی برات خودم: گفتم بردمو فرو خوشبوش موهای تو سرمو

 خوری نمی

 یمرس می بازی این اخر به داریم باالخره پس: گفت که نشست لبم رو لبخندی خندش باصدای

 برای که انداخت دلم به ترسی نگاهش ، خندش.....  شد خالی دلم تو حرفش از چرا دونم نمی

 بازی: گفتم کشیدمو عقب خودمو بود عجیب خودمم

 ایه بازی همه مثل شیرین بازی یه اره: گفت کشیدو باال خودشو کردو حلقه گردنم دور دستاشو

 .....تو باشمو من فقط که بازی یه بچگیمون دوره

 دارم دوستت-

 و کشید پر دلم از بدم های حس همه شدم اروم.....  همیشه مثل کرد پر رو فاصله زدو لبخندی

 گرفت جاشو مهناز عشق دوباره

 ودمب خبر با هاش حساسیت از چون و شلوغه سرش حسابی گفت می ندیدمش اصال هفته اون تو

 رسید موعود روز تا گذاشتم دلتنگیم جیگر سر دندون

 دیگه بدوئین-

 نیستی بند پات رو که حاال به نه بردیمت زورکی که اون به نه -مامان

 نازمو خوشرویی با همیشه مثل که زدم زنگ گرفتم راه سر که دادم سفارش بزرگ گل دسته یه

 با که بود فهمیده هم مامان انگار ، دیدنش لحظه یک برای نبود دلم تو دل....  کردن استقبال

 نمیان جون مهناز: گفت کردو دائی زند به رو لبخندی
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 با مهناز.... شد دگرگون حالم و افتاد دلم به شدیدی شوره دل کرد صداش دائیش زن که همین

 وار دیوانه قلبم......  گرفت ازم نگاهشو ولی نشست من روبروی و کرد احوال حالو همه با متانت

 دور مهناز از نگاهم ای لحظه و بود خورده گره هم تو اختیار بی دستام و کوبید می سینم به خودشو

 شد نمی

 رشوفک که شد اونی از تر طوالنی نامزدی این.....  صبوری جناب مطلب اصل سر بریم بهتره -بابا

 هک باشید ومطمئن مونه می خودم دختر مثل مهناز گم می هم حاال گفتم روزم همون....  کردیم می

 جزئی حاال هم مهناز و هامونه بچه مال داریم هرچی ما باالخره بخوره تکون تودلش اب زارم نمی

 ماست از

 دخترم؟ شد برطرف تردیدت: گفت کردو مهناز به رو بعد

 بله: گفت کردو سربلند مهناز

 مبارکه؟-مامان

  نگاهش سردی از بستم یخ که شد خیره چشمام به و برگردوند سرشو

 راسا و من....  بشناسیم بهتر همدیگه تا دادین ما به فرصتو این که ممنون شد برطرف تردیدم-

 بشن خوشبخت ای دیگه کس کنار در ایشون امیدوارم متاسفم نداریم مشترکی نقطه هیچ

 وت نگاهم.....  افتاد ریتم از قلبم ضربان و نشست بدنم به سردی عرق و ریخت فرو درونم چیزی

  داد می خبر همه بهت از سالن سنگین سکوت شد قفل نگاهش

 ....جان مهناز ولی-دایی زن

 شه تموم امروز رابطه این.... زندائی کنم می خواهش: گفت و گرفت ازم نگاهشو سردی به مهناز

 و عیشفی اقای برای من.....  بگم عقد سفره پای که اینه از بهتر نه بگم امروز.....  فرداست از بهتر

 مینه برای بگیرم بازی به رو ایشون ابروی و اعتبار خواد نمی دلم  قائلم زیادی احترام همسرشون

 فرداست قائله از به امروز جنگ که کنم می فکر

 کردم شتال خیلی من...  متاسفم: گفت دراوردو حلقشو ، قلبم تو شد خنجری بابا رضایتمند لبخند

 .... ولی بگیره پا زندگی این اینکه برای

 متاسفم: گفت کردو مادرم پدر به نگاهی
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 چشمای به نگاهشو کرد توقف بقیه به پشت بودم نشسته روش که مبلی کنار ای لحظه شد بلند

 رو بازی تو:  کرد زمزمه اروم....  همیشگی برق همون داشت رو برق همون.....  دوخت حیرونم

 هیچ ده....  اراس باختی

 کردیم خداحافظی کی نفهمیدم....  شد قفل ردپاش روی من نگران چشمای و رفت و گفت اینو

 اتش به دنیامو رحمانه بی شدو شروع کابوس این کی نفهمیدم، بیرون زدم خونه از کی ،نفهمیدم

 یابونخ سر.....  کرد می سنگینی هام شونه رو هیبتش همه با دنیا و رفت می سیاهی چشمام کشید

 سختی به که کوه دوتا بود شده پاهام....  گرفتم سر از زدنو قدم هدف بی شدمو پیاده ماشین از

 بضین و فشرد می مشتش تو رحمانه بی رو قلبم نامرئی دستی گویی ، کشیدم می خودم دنبال

 باورم....... اومد می فرود سرم رو پتکی مثل که هاش حرف مثل درست کوبید می سرم تو محکم

 روی رو تنش گرمای هنوز نبود من مهناز رحم بی نگاه اون با یخی سردو مهناز این..... شه نمی

 کرد؟ می بازی نقش داشت مدت این تمام یعنی  ممکنه؟؟؟ چطور کردم می حس سردم پوست

 نای به تاوانی شایسته که بودم اشتباه یه دنبال و گذروندم نظرم از رو خاطراتم تمام چرا؟ اخه

 سمنف ، میکرد ذوق ذوق پلکام پشت و کشید می تیر گیجگاهام....  خطا یه......  باشه سنگینی

 بود یگارس چندمین دونم نمی بود کرده بدتر رو حالم سیگار دود و بود شده حبس سینم تو سنگین

 واقعیت؟ یا بود کابوس ؟ بیداری یا بود خواب اصال بودم کجا دونم نمی

 باز درو کلید با و رفتم باال....  مهناز منو خونه.....  بودم خونمون در جلوی اومدم خودم به وقتی

 هاش خنده......  بست یخ تنم تو خون و شد قفل عکسامو قاب رو چشمم ورودم محض به کردم

  بود؟؟؟......  بود واقعی

 بغض دیوار روی عکسش بادیدن ، رسوندم اتاق به خودمو کشون کشون رفت نمی پیش پاهام

 رمق بی بود نشسته بدنم به سردی عرق ، کردم روشن سیگاری ، کرد خوش جا گلوم کنج سنگینی

 ردنک می کجی دهن بهم اتاق وسایل همه.......  گرفتم دستام بین سرمو خوردمو سر عکسش کنار

.... 

 اینا یعنی..... مهناز.....  بمونی اومدی که گفتی داری عالقه من به گفتی تو.....  عاشقمی گفتی تو

  چرا؟ اخه ولی ؟ بود احمقانه بازی یه همش

 و بیشتر که حرفی تکرا بود شده مرگ ناقوس "باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 اومده مسراغ به شدیدی سردرد نذاشتم روهم پلک صبح تا داد می کابوسم به واقعیت رنگ بیشتر
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 واز زدم وصورتم دست به ابی شدمو بلند جام از ، بود سوخته سیگارهای ته از پر برم و دور بود

 با بود درست حدسم.....  دانشگاه ره می امروز مهناز است دوشنبه امروز......  بیرون زدم خونه

: گفتم وگرفتم بازوشو سر پشت از کرد کج راهشو که تر نزدیک رفتم افتاد تالطم به قلبم دیدنش

 کن صبر

 ا؟شم: گفت و دوخت سرتاپام به مغرورشو نگاه کشیدو کنار دستشو تفاوت بی و سرد خیلی

 باید :گفتم کردمو پیدا وجودم اعماق از صدامو نبود من مهناز یخی دختر این چسبید زمین به پاهام

  مهناز بزنیم حرف باهم

 ندارم تو با حرفی من-

 نقشه عروسیت مراسم برای داری دوستم گفتی می که نبودی تو این بدونم کاراتو دلیل نباید من-

  کشیدی می

 وت برای اگه: گفت و رفت بهم ای غره چشم که برگشتند سمتمون به نفر چند بلندم صدای با

  مهمه من برای نیست مهم ابروت

 نمیارم دووم من مهناز نیست راهش این کنی؟ تالفی خوای می ؟ ناراحتی من از ؟ چرا بگو فقط-

 خودته مشکل دیگه این: گفت و انداخت باال ای شونه قیدی بی با

 چرا دیب بازیم خواستی می اگه نیست عادالنه این: گفتم گرفتمو دستشو مچ که شد رد کنارم از

 بشم عاشقت تا کردی کاری

 دادی اشتباه این به تن خودت ،تو نکردم کاری من-

 اشتباه؟؟؟: کردم زمزمه لب زیر

 ولی تنرف یادم وقت هیچ من که اونقدر ؟ گفتی چندبار ؟ یادته موقته نامزدیه یه این گفتی خودت-

 کردی فراموش خودتم حرفای تو انگار

 همه اون پس بود موقتی اگه ؟ کردی کار چی تو ولی گفتم اره: گفتم کشیدمو موهام به دستی کالفه

  بود چی ها بوسه و اغوش اون محبت

 پایین بیار صداتو-
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 ایینپ بیای شیطون خر از تا کنم کار چی بگو تو بگی تو چی هر خب خیلی: گفتم و روبروش رفتم

 نشو مزاحم لطفا-

 میمیرم تو بدون من.....  مهناز نکن کارو این من با:  گفتم که کشید تیر سینم-

  بود جالبی نمایش: گفت زدو دست اروم ، تنم تموم لرزید هاش خنده واز خندید

 شفیعی جناب خداحافظ:  گفت و انداخت پام جلو پولی

 بودن مهنازی بود گرفته هدف احساسمو و قلب که رحم بی دختر این چرخید می سرم دور دنیا انگار

 اهم چند این تمام کردم مرور رو گذشته بارها و بارها.......  محبتاش با کرد گرم منو سرد دنیای که

 اشوه دخترانه که بود گرفته دل به کینه حرفم کدوم از......  دیدارمون اولین به تر قبل حتی نامزدی

 یدائ با رفتمو بار چند ؟ نفهمیدم چشماشو حرف وقت هیچ چرا  بود؟ کرده احمقانه بازی این خرج

 باورم برنیومد ازشون کاری خوشبختی ارزوی و شرمندگی جز هم نها او ولی زدن حرف دائی زن و

 وزار این شدم می دیوونه داشتم ؟؟؟ جرمی چه به باختم زود انقدر دلبستم زود انقدر که شد نمی

 می چی به....  بود پوشونده رو خواب اتاق دیور تمام که مهناز خندان عکس و سیگار شده همدمم

 که پسری باخت و رفت جلو نقشه طبق که ای بازی به من؟ امروز روز حالو ؟به لحظه اون خندید

 ....رو معشوقش و عشق رحمی بی نداشت باور

 بود؟ کرده مخفی خودشو کی از اومد می بیرون ازخونه حتی دیگه نه داد می جواب تلفن به نه

 درسته ؟ دختر این داشت دادن دست از برای چی....  نشست لبم رو پوزخندی بود؟ ترسیده

 ناو ولی برنداشتم دخترانش حریم سمت به قدمی بودم داده که قولی احترام به و نشد همسرم

 براش اگه ؟ بگیره ندید تونست می......  ها زمزمه و قلب ضربان اون ها بوسه اون ها اغوشی هم

 روزا این که فکری و......  بزاره مایه حریمش از خودش از بود شده راضی چطور بودم مترسک یه

 بودم؟؟؟؟ نفر چندمین من......  داد می جولون سرم تو عجیب

.....  کردم صداش و طرفش رفتم کردمو پارک ماشینو که اومد بیرون دفاعیش الک از باالخره

  771 زنم می زنگ بشی مزاحم اگه بار این: گفت و خورد گره هم تو اخماش

 نکش اتش به زندگیمو لجبازیات با کن رحم زندگیمون به من به.....  کنم می خواهش....  مهناز-

 همه زا عاشقا.... دربیاری اداشونو نیستی بلد حتی نیستی عاشق تو: گفت کردو نگاهم سردی با

 غرورشون از حتی.....  مهندس اقای چیز همه.....  گذرن می چیزشون
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 ور توان معشوقم رحمی بی یا شد خم کمرم که بود مهناز یخی نگاه خنجرهای تیزی از دونم نمی

 این دارایی همه ، خوره می دردم چه به زندگیم همه منو بین سد بشه که غروری...... برد زانوهام از

 ازت: گفتم که کرد نفوذ سردم تن به زمین سرمای....  پاش به ریختم که بود غرورم روزام

 ومار دلت التماس با کنم راضیت چطور دونم نمی.....  مهناز کن تموم رو بازی این کنم می خواهش

 کنم؟ کار چی بگو تو پایین؟ میای شیطون خر از بیفتم پات به گیره؟ می

 ، تحقیر همه این تحمل دورم چندان نه روزهای مغرور مرد برای بود سخت چقدر و گرفت ازم رو

 نزار هامتن:گفتم زدمو پسش سختی به بست نفسمو راه سنگینی بغض سوخت خودم حال به دلم

  پرستی می که خدایی توروبه....  مهناز

 دوستت من....  نباش رحم بی قدر این:  کشید عقب خودشو که زدم دستش به عمیق ای بوسه

 راه یه ، بزرگیه مجازات این ولی کردم بد من اره مهناز شدم عاشقت من ؟ اینو فهمی می...  دارم

 ... فرصت یه پام پیش بزار

 بلند های خنده صدای و هام شونه رو بود باری گذشتن می کنارمون از که مردمی سنگین نگاه

 روانم و روح به خنجری مهناز

 کسی....  تو... کنی می التماس و دراومدی زانو به من پای جلوی جا این امروزتو اراس بینی می-

 یدد می عروسک یه درحد فقط رو دختر که ،کسی نداشت دوست سگش اندازه به حتی دخترارو که

 های قدم با و کردی می خرد نگاهت با که بودی مغرور قدر اون.....  سرگرمی برای وسیله یه

 تو ؟ غرورت کوه اون کجاست ؟ ادعا همه اون رفت کجا حاال.....   گذشتی می کنارش از محکم

 اراس باختی بازم

 از ختیس به نبود؟؟ بود همین مرد یه کردن خرد.....  شکستم.....  گذشت کنارم از خنده با گفتو اینو

 ادریم نیست منتظرم توش کسی دونستم می که ای خونه ، برگشتم خونه به و شدم بلند جام

 نای مگه....  بزاره پسرش تنها پای جلو تاراهی نیست پدری بگیرم اروم اغوشش تو تا نیست

 نبود؟؟ اونا پیشنهاد

 نممردو بغض که کشیدم بیرون تخت زیر از رو عروس لباس بردم پناه اتاقم به حرفی هیچ بدون

 دش بلند نالم صدای ؟ گذاشتم کی حریم به پا کردم؟ گناهی چه من مگه من؟ چرا اخه....  شکست

 که دختری بدون.....  میرم می رحم بی معشوق اون بدون اره....  میرم می اون بدون من خدایا... 

  میرم می کرد نابودم گرفتو ازم هامو داشته همه
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 داختمان چنگ سینم به شدمو ،خم کشید تیر قبل از تر دردناک سینم و افتاد شماره به هام نفس

 .....  من روزهای این سهم شد سیاهی....  بعد و چرخید سرم دور اتاق شدو سرد تنم

 و چرخوندم چشم بود بیمارستان شبیه کردم اطراف به نگاهی و کردم باز دردناکمو چشمای اروم

 دیدم باالسرم اشکی چشمای با رو بانو ثمن

 گن می ؟ عصبیه فشار گن می دکترا ؟ افتادین روز این به چرا اقا؟ اوردین خودتون سر بالیی چه-

 ....گن می اومده فشار قلبتون به

 دید نمی شمارو اکبر اگه ندارین سکته برای سنی شما اخه: گفت هق هق با و گرفت شدت گریش

 ..... اومد نمی دنبالتون اگه

 کو؟ مامان-

 بیمارستان انبی نتونستن اومد پیش کاری: گفت کردو پاک دستمال با اشکاشو کشیدو باال بینیشو

 ورط این نداشت نسبتی هیچ که زن این ؟ نبودم بچشون مگه.....  تنهایی همه این از گرفت دلم

 ....مادرم کردو می تابی بی برام

 خوبه حالم من بانو ثمن خونه برو: گفتم کشیدمو اهی

 گیره نمی اروم دلم توخونه پیشتون مونم می اقا نه-

 ستیه که مرسی: گفتم زدمو پسش موقتا ای سرفه با بود شده سخت گلوم تو بغض تحمل چقدر

 باشم تنها خوام می ولی

 رو یمهن نصفه حمله این کنمو استراحت تا کرد تاکید اومدو چکاپ برای دکتر بانو ثمن رفتن بعد

 وزخندپ که فرستاد اکبرو تسویه کار برای بابا و کردن ترخیصم خودم اصرا با فرداش بگیرم، جدی

 کلی بعد بود اورده اکبر ماشینمو ، بیرون زدم بیمارستان از.....  زدم خودم انتظاری چشم به  تلخی

 سمت به راهمو شدمو ماشین سوار.....  خونه برگرده کردم مجبورش همراهیم برای اصرار

 انتافهس یه که دوختم چشم بسته در به منتظر کردمو پارک تر پایین چندخونه ، کردم کج خونشون

 مشناخت می پسرو این من......  شد پیاده ازش جوونی پسر کردو پارک درخونشون جلوی مشکی

 مغزم به منفی افکار از موجی و هم تو رفت اخمام......   زد زنگ و رفت درشون سمت به اروم...... 

  اورد هجوم
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 دنکشی طول زیاد.......  دانشجویی دوران همکالسی همون دیدم پاساژ تو که بود همونی پسر این

 گرمی به رفت پسر سمت به خوشرویی با و اومد بیرون اش اغواگرانه لبخند همون با مهناز که

 از مغزم......  شدن ماشین سوار هم همراه و فشرد گونش رو کوتاه ای وبوسه فشرد دستشو

 سرم شدو سنگین سینم.....  بود انفجار درحال تازه های صحنه و مسموم افکار همه این هجوم

 موخاطرات سریع.....  نزد حرفی ولی کرد برقرار تماسو گرفتم شمارشو ناخوداگاه.....  گرفت نبض

  داشت؟؟ هم بود من کنار وقتی تلفن پشت سکوتا این از کردم مرور

 کنه؟ می راضیت بشی دیگه ماشین چندتا سوار: گفتم شدم کلید دندونای الی از

 گرفتین اشتباه نخیر: گفت خونسرد خیلی

 نمی پیش پاهام......  من جواب بی سواالی تمام جواب شد سرهم پشت و کوتاه های بوق صدای و

 هب پسر شدن خم با ، برگشتن که بود شب یازده نزدیکای موندم جا همون رو روز طول تمام رفت

 ریعس ماشین الستیکای صدای با....  افتاد روهم چشمام و کرد ورم گردنم و پیشونی رگ سمتش

 ترسیده وکشید کوتاهی جیغ که کشیدم پشت از دستشو کنه دروباز اینکه از قبل رفتم سمتش به

 برگشت سمتم به

 کنه؟ نمی راضیت نفر یه که خوای می چی ؟ نشدی قانع من به که بودی چی دنبال-

  بزنی تهمت بهم نداری حق تو: گفت گرفتو خودش به خشم رنگ چشماش

 رو کی ؟  کردی می فکر کی به بودی من بغل تو وقتی بدونم میخوام تهمت؟؟: گفتم زدمو پوزخندی

 اب زدی؟ می نفس نفس اغوشم تو زدی می دم که عشقی حرارت از وقتی کردی می تصور جایمن

 حروم مسخره قول یه خاطر به احمق من ؟ هات دخترانه حراج برای شدی می قدم پیش کی خیال

 بوسه با وقتی تو وقت اون بودی محرمم که ازتو.....  زنم از حاللمو های لذت تمام خودم به کردم

 لعنتی؟ بودی کی فکر به احساست به زدی می تایید مهر هات

 اب و اورد دست به خونسردیشو زود خیلی ابروش؟؟؟ ؟ بود چی نگران کرد نگاه اطرافو نگرانی با

 میحا.....  کنم نمی االنم نکردم شرع خالف کاری من: گفت شدو خیره بهم وحشیش و مغرور نگاه

 .... منه نامزد... 

 یدنکش نفس ، انداخت جونم به رحمانه بی که اتشی از سوخت تنم و شد شل بازوش دور از دستم

 کلک بی دارم دوستش: گفت و برداشت عقب به قدمی ، بود رفته یادم از رسمش که بود چطور
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 لشد کردن نرم برای بشم قدم پیش تو قول به باشم مجبور اینکه بدون غرور بدون داره دوستم

  نبود تو برای جایی اولم از......  دادم دلش به دل وقته خیلی..... 

 رو دیگه مرد یه اغوش طعم باکره دختر این دونه می ؟ کردم می زندگیمو داشتم که من چرا؟-

 ....دونه می ؟ معشوقشو حرمت های پرده دریده غریبه مرد یه چشمای دونه می چشیده؟

 ......  اراس بیرون برو من زندگی از: گفت کردو قطع حرفمو

 امر برای بندی شرط یه حساب به بزار دلیلی دنبال اگه: گفت که کرد خوش جا لبم رو پوزخندی

 هب بزار ،  حساب تسویه یه حساب به بزار اصال.....  بزرگ شفیعی سنگی و مغرور پسر کردن

 وخودت خوای می که دلیلی هر با کنه می راضیت کدومش.....  گذشتت کارهای تمام تالفی حساب

 ......  بیرون برو زندگیم از فقط کن اروم

 حامی  نامزد؟؟.....  ازنو دوباره و شد می تکرار مغزم تو بارها حرفاش......  داخل رفت گفتو اینو

.....  بود من ناموس.....  بود من محرم که موقع همون از یعنی......  دانشجویی دوران همکالس

 سر ، کشیدمشون اخرین تا زدمو چنگ موهام به و برداشتم عقب به قدم چند.... من خدای وای

 حرصمو تمام شدمو ماشین سوار بود شده دردناک و متورم گردنم رگ و بود شده چندان دو دردم

 الستیکا جیغ صدای ، ترمز رو زدم جاده کنار شدمو خارج شهر از سرعت با ، کردم خالی گاز سر

 تمام زدم پس سختی به بغضمو گذاشتمو فرمون روی رو سرم.....  شکست شبو انگیز وهم سکوت

 دمش پیاده شب تاریکی تو.... باورام همه رو سنگین پتک شد مهناز حرفای و کردم مرور خاطراتمو

 و شد خم زانوهام ، رفت پاهام از رمق که رفتم جلو خوران تلو تلو گرفتم فاصله جاده از قدم چند

 .... خدایا...  خدا.....  خدایا:  کردم زمزمه لب زیر......  شد خم مهناز حرفای سنگینی از کمرم

   اراس....  منم بینی؟ می منو اصال ؟ میشنوی صدامو.....  خداااااا: زدم فریاد وجود تمام با دفعه یه

....  نبود رسمش این....  خواستم چی ازت من مگه ؟ چرا اخه....  ببین روزمو و حال....  کن نگام

 نم خاطر به بار یه شد می کم اسمونت از چی ؟ کردی می بهم نظر یه شد می کم ازت چی..... نبود

 رو کرده رهام که خدایی من شنوی می....  ندارم دوستت...... بارید می من دل خاطر به تابید می

 یب دلخوشیمو تنها.... خوام نمی مادرو پدر داشتن وجود با کرد یتیمم که خدایی....  ندارم دسوت

 نداشت فرق کسی برای نبودم بودو که منی ؟ نبردی منو چرا....  ندارم قبول و گرفت ازم رحمانه

  داشتی نگهم زنده چرا

  رفت تحلیل صدام و شد تر سنگین بغضم و نشست چشمام به اشک
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 با....  تنفرش همه با.....  رحمیاش بی همه وجود با.....  دارم دوستش هنوزم.....  دارم دوستش من

  دارم دوستش.....  گرفته اروم نفر چند دست تو بار چند دونم نمی که دستایی وجود

 ترین حرام شده بود من سهم که دختری.....  دیگه یکی زن شده حاال بود محرمم زمون یه اونیکه

 .... دلم خواسته

 هک ازتو...  شاکیم من.....  بمونم زنده عشقش با بزار....  نگیر ازم امیدو روزنه اخرین این  خدایا

 لجن به که عشقی این از.... شدن نزدیک بهم کلک و دوز با که دوستام همه از.....  کردی رها منو

 یپوشال ادمای این از....  شاکیم تفاوتت بی اسمون این از رحم بی دنیای این از..... شده کشیده

 شب مثل روشنمو روز گناه کدوم به برگردوندی؟ رو ازم نه؟ نداری دوستم ساکتی؟ چرا شاکیم

 کردی؟ تار و سیاه

 دمرسی وقتی..... ملتهبمو های گونه کرد تر امان بی اشکام و چشید رو خاک سرد طعم پیشونیم

 زا پریشونی این صبح؟؟ وقت این....  بودن سالن تو هردو بابا و مامان ، بود شده روشن هوا خونه

 صدای کهز ببرم پناه اتاقم به بشمو رد کنارشون از خواستم بود؟؟ پسرشون تنها برای نگرانیشون

  گرفت پاهام از رو رمق بابا محکم

 بمون-

 دیگه وقت یه برای بزارین نیست خوش حالم اصال من: زدم لب کنم نگاهش که این بدون

 بمون گفتم: غرید عصبانیت با بار این

 خون گرن چشماش و بود شده کبود چهرش عصبانیت از اومد سمتم به که کالفه و منتظر ایستادم 

 ..... ولی شناختم  می بابامو حال این بود گرفته خودش به

 که تیدس دلیل....  کشید بیرون افکارم دنیای از رحمانه بی منو خورد صورتم به که محکمی سیلی

....  مفهمید نمی رو نخورم زمین تا کردم حفظ پدرم دست ضرب از سختی به که وتعادلی رفتو باال

 مویق....  دهنم تو نشست خون طعم شدو پاره لبم گوشه.....  کردم نمی درک و دلیل بی هجوم این

 کنی؟ می دزدی من از: غرید و زد چنگ

 فکری چه شی؟ می مردم ناموس مزاحم که رسیده جایی به کارت: زد فریاد که کردم نگاهش گنگ

 و لرزید می بید مثل که کردی تهدیدش چی به ؟ بکشیش خوای می....  کردی تهدیدش که کردی
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 و شده پریشون جور این که کرده چی به تهدید دارو شوهر زن یه من پسر  ؟ ریخت می اشک

 ناموسی؟ بی به دری؟ پرده به ؟ شکنی حرمت به ترسیده؟

 ؟ من ابروی به بزنی حراج چوب خوای می: گفت دادو هلم عقب به فمیدم نمی حرفاشو بودم گیج

 ... فهمم نمی من....  من-

 تلیاق بی قدر اون.....  شو خفه:  لرزوند رو خونه فریادش و دوخت بهم لبهامو پدرم سنگین دست

 شدی که گذاشتم کم برات چی.....  داری ازش رو چی طلب حاال دادی فراری رو دختره که بودی

 می چالت خودم دستای با...  اراس کنم می چالت....  ابروم برای ننگ یه انگل یه شدی......  این

 .... کنم جهنم تو زندگی نزار.....  بردار سرش از دست.....  ابروم به بزنی تیشه اگه کنم

 ؟ ننگ کدوم زد؟ می حرف تهدید کدوم از فهمیدم نمی حرفشو معنای بود افتاده دوران به سرم

 از کرد وارد رو بعدی ضربه که بودم نکرده هضم حرفاشو هنوز ؟ ننگ کدوم ؟ ابرویی بی کدوم

  ؟ زد می ابرو و غیرت از دم که پدری این که زد می حرف دزدی کدوم کدوم

 پول؟ کدوم گید؟ می چی شما نمیفهمم من: گفتم که برداشت خیز سمتم به

 مدونی می که ما دیگه نزن مردگی موش به خودتو:  کرد تر محکم پدرمو دستای گره مامان صدای

 نکردی رحم پدرتم به که برات گذاشتیم کم چی.....  دادیم پرورش استین تو ماری چه

 رو مادری و پدری از نامی فقط که پدرمادری این زدن می حرف چی از برگشتم سمتش به گیج

  کشیدن می یدک

 لی و سوخت می صورتم ، پناهگاهم به برگردم زودتر هرچه خواست می دلم چقدر برگردوندم رو

 ...بیشتر دلم ولی شکست غرورم..... بیشتر دلم ولی نشست خون به لبم.....  بیشتر دلم

  برو خونه این از-

 حراج چوب تو که ازاین قبل زنم می حجلتو: مرگم ناقوس شد بابا صدای که چسبید زمین به پاهام

 ذهنش وقتی رفت کج دستش وقتی من پسر.....  ندارم تو اسم به پسری دیگه....  بزنی اعتبارم به

 ....  مرد ابرویی بی سمت رفت
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..... . بود که پناهم اخرین ولی نبود پدر.....  زدم زل خشمگینش چشمای تو برگشتم سمتش به

 به....  نکردم دزدی ازشما من....  من: کردم زمزمه اروم برافروختش نگاه از شد فشرده قلبم

  نکردم تهدید رو کسی من مامان جون به پرستی می که خدایی

 که موقع اون: گفت کردو  بیرونم سالن از کشید خودش دنبال رو جون نیمه من گرفتو دستمو مچ

 و مروزا فکر باید گناه بی دختر اون ابروی برای اعتبارش برای پدرت جیب برای کشیدی می نقشه

 .....  اومد نمی وقت هیچ...  نیومد ولی در رو موند مادرم منتظر ناامیدانه نگاهم.....  کردین می

 ....بابا-

  نیست تو مثل حرومی به نمک برای جایی من خونه تو.....  برداشتی سهمتو-

  رسوند خودشو مستاصل و پریشون که کرد صدا اکبرو کردو بلند صداشو بعد

 الوده خونش به دستم تا ببرش االنم گه می که هرجا بفرست فردا وسایلشو و بگیر ازش کلیدارو-

  دونم می تو چشم از ببینم خونه این تو سایشم حتی اگه نشده

 بود تادهایس جلوم زیر سربه اکبر.....   سادگی همین به شد تموم....  رفت کوبیدو بهم درو گفتو اینو

 دادم و دراوردم جیبم از و ماشینم سوئیچ همراه رو خونه کلید که شد نمی نزدیک بهم قدمی و

  اقا؟ شد جوری این چرا: گفت و دوخت بهم نمناکشو چشمای ، دستش

 ادرمم پدر مثل کن چالم.....  همه مثل کن فراموشم نیست مهم: گفتم گذشتمو کنارش از رمق بی

 اکبر کن پاک ذهنت از اسممو حتی.....  امیدم تنها مثل بزار تنهام.... 

 هتختم زیر که است جعبه یه فقط اتاق اون های اساس کل از: گفتم که لرزید مردونش های شونه

....  کاری تمیز برای رفت بانو ثمن بار یه که همون گرفتم که ای خونه همون ادرس به بفرست اونو

 کن فراموش ادرسشم فرستادی ازاینکه بعد

 تشا روزی یه که دختری از برام بود خاطره از پر که رو ای خونه جای جای ببینم تا نکردم بلند سر

 ..... زندگیم به زد اتش امروز کردو روشن عشقشو شعله و دلم به زدم

 کرد می ذوق ذوق پدرم ناعادالنه های سیلی که رو صورتی کردم فراموش و کردم فکر و زدم قدم 

 هن زد بهم که تهمتی بخاطر سیلی خاطر به نه شکست ازم که حرمتی کردم فراموش زدمو قدم... 

 دور چقدر که دختری از داد می سر ابرویی بی داد و بود کرده ورم گردنش رگ جوری این که پدری

 گرفتمو دربست یه.....  زندگیم سفیدی تنها بود شده سیاه چقدر.....  ارزوهام دختر از بود شده
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 نوم.....  نداشت قبل های دوشنبه به شباهتی هیچ ولی.....  بود دوشنبه....  دانشگاه جلوی رفتم

 دونم ی،نم هستی چی دنبال دونم نمی:  گرفتم جلوشو که رفت ماشینش سمت به گذشت ازم دیدو

 دونم ،نمی خورم می گناهمو کدوم چوب دارم که دونم ،نمی دراوردی من زندگی از سر که شد چی

 ......  ولی زندگیمو سوزوندی شدی اتش چرا

 مهناز برگرد: گفتم شدمو خیره تفاوتش بی سردو نگاه به

 کنار برو راهم سر از: گفت برگردوندو رو

 بخوام که نمونده برام چیزی دیگه ردشی روم از باید بزنی دور منو تونی نمی ندیدنم برای-

  بمونم زنده بخاطرش

  کنم می هم رو کار این بشه الزم اگه-

 .... شکست باورام ، شکست غرورم ، شکست دلم

 .... ازت شم رد ببندمو چشم نکن مجبورم اراس ؟ زدم پدرت به که حرفایی نشده باورت نکنه-

 ... نکنم مجبورم

 دنز بودنم زنده تو که ای حجله.....  من تنهایی این.....  بود تو کار پس.....  حرفاشو شنیدم نمی

  شه نمی باورم.....  بود تازه گوشم تو هنوز که فریادی و برگردوند رو که پدری... 

 همو ظرن ممتدش بوق صدای که بود افتاده کار از عقلم.... کنار برم تا زد بوقی و شد ماشینش سوار

 ای لحظه بوقش صدای و رفت عقب دنده که شد قفل نگاهش رو چشمام ، کرد جلب ما سمت به

 و شد بلند الستیکاش جیغ صدای که بود چسبیده زمین به کوهی مثل پاهام:  شد نمی قطع

 ....... سیاهی همه این روی به شد بسته چشمام ناخواسته

 کرده تصادف انگار بدوئین-

 بدیم خبر پلیس به باید کرد فرار-

 بیمارستان ببریمش باید-

 کنار برید....  کنار برید-

 گرفت بغل در رو سرم که گرم واغوشی همهمه همه اون بین اشنا صدایی و
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 اراس...  اراس-

 !!!رسید اخر به امروز که دنیایی این از من سهم شد مطلق وسکوت سیاهی

 ، داوم نمی یادم هیچی دوختم اطراف به گنگمو نگاه ، کردم باز چشم پیچید سرم تو که دردی با

 داشت لب به که بالبخندی و شد نزدیک بهم پرستاری برگشتم سمتش به کرد جلب نظرمو صدایی

 بیای؟ بهوش تو تا کشید چی پدرت دونی می بیدارشدی؟ باالخره: گفت

 صدای..... گذشت نظرم از گنگی هایی صحنه.....  بود افتاده اتفاقی چه توهم رفت اخمام پدرم؟؟؟

 بستم چشمامو.....  "اراس میکنم چالت خودم دستای با"......  شد می اکو گوشم تو که فریادی

 دستی....  بود غریبه برام چهرش که مردی برافروخته چشمای......  گرفت جون درنظرم وتصویری

 ...... نشست صورتم رو مهابا بی و رفت باال که

 "بزنی اعتبارم به حراج چوب تو که ازاین قبل زنم می حجلتو"

 ای؟ خسته هنوز.....  دیگه نخواب-

 که باشه پدرت حق کنم فکر میاد دکترت االن: گفت که دوختم مهربونش صورت به نگاهمو دوباره

 اومده بهوش باالخره پسرش بدونه

 ؟ افتاده اتفاقی چه: گفتم ای گرفته و دورگه صدای با

 نمیاد؟ یادت: گفت شدو دقیق توصورتم کمی

: فتگ که دادم تکون سر نداشتن معنایی برام که تصاویری هجوم از کالفه و بود شده خشک گلوم

 فهمی می اومد که دکترت االن

 داشتمن شکی بود بیمارستان جا این که این ،تو چرخوندم اتاق تو نگاهمو ، بیرون رفت گفتو اینو

 باشم؟ شده بیهوش باید چرا اصال ؟ بیهوشم که چندروزه مگه....  دراوردم جا این سراز چرا ولی

 داری؟ درد: پرسید معاینه از بعد شد، پاره افکارم رشته دکتر بااومدن ، نمیاد یادم چیزی چرا

 کنه می درد سرم یکم-

 چیه؟ اسمت دونی می-

 میاد؟ یادت اسمت: پرسید دوباره شدم؟ دیوونه کرد می فکر یعنی بود چی برای سواال این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

351 

 

  شفیعی اراس.....  اراس-

   ازقبل تر پررنگ تصاویر و شد تر بلند سرم تو فریاد

 جایی؟ این چرا دونی می-

 داری؟ قلبی بیماری سابقه: گفت که دادم تکون طرفین به سرمو

  همین فقط بودم اراس من ؟؟ نمیاد یادم چیزی چرا داشتم؟؟

 نمیاد یادم دونم نمی-

  میام چکابت برای شب کن استراحت فعال: گفت همو تو رفت اخماش کمی

 جام؟ این چرا: گفتم کشیدمو هام لب رو خشکمو زبون

 تصادف-

 بیاد پدرت گم می االن.....  کن استراحت فقط فعال نکن فکر بهش: گفت دید غلیظمو اخمای وقتی

  بود نگرانت خیلی مدت این تو طفلک پیشت

 اب:  زدم لب

 بیاد پرستارت گم می االن-

 جا ینا پدرم......  دوختم در به چشم ،منتظر گذاشت تنها سوال از دنیایی با منو بیرونو رفت اتاق از

 میک تا کرد کمکم اومدو سرمم تعویض برای پرستار اومده، سرم بالیی چه دونست می پس بود

 چشمای.....  گذاشت اتاقم به پا محکم هایی قدم با ولی اروم مردی رفتنش از بعد بخورم، اب

 دستای و اومد سمتم به.....  بود نگران..... شد قفل چشماش تو و گشت صورتش رو کنجکاوم

 پسرم؟ خوبی....  اراس: کرد صدام و گرفت سردمو

 شمردون دستای اسیر دستام.....  گرفت جون نظرم در قبل از تر پررنگ تصویری و...... بود؟ پدرم

 ..... دنبالش به اختیار بی رقم بی پاهای و

 "نیست تو مثل حرومی به نمک برای جایی من خونه تو.....  برداشتی سهمتو"
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 چشمای این با مرد این چرا؟؟ ولی.....  نشست بدنم به سردی عرق و ریخت فرو درونم چیزی

 فتادها جونم به که ترسی این.....  نداشت ذهنم تو وعصبی برافروخته مرد به شباهتی هیچ نگران

  کجاست؟ از گرفته مشتش تو قلبمو که دستی این

 اراس؟ داری درد: زد لب

 حس لبم گوشه طعمشو ولی نبود خونی ، افتاد ذوق ذوق به و سوخت صورتم ولی نرفت باال دستی

  دراورد لرزه به رو تنم که فریادی و کردم می

 هاگ کنم می چالت خودم دستای با...  اراس کنم می چالت....  ابروم برای ننگ یه انگل یه شدی"

 "ابروم به بزنی تیشه

 نداختما چنگ سینم به اکسیژن ای ذره بلعیدن برای قراری بی با ، شد سنگین سینم تو نفس

 کم چی.....  دادیم پرورش استین تو ماری چه دونیم می که ما دیگه نزن مردگی موش به خودتو"

 "نکردی رحم پدرتم به که برات گذاشتیم

 رتصاوی شدو محو صداها.....  زد صدام نگرانی با و پرید رنگش ، کرد تغییر روبروم مرد چهره رنگ

 ...!!! ناامید مرد یه.....  مرد یه التماس صدای......  گوشم تو موند صدا یه تنها و تار

 وت رو اتاقم افتاد کار به تر سریع مغزم بار این ، کردم باز چشم دستم تو سوزشی احساس با

 رو پرستار گرم لبخند طور همین شناختم بیمارستان

 خوابی می گیری می راه بی و راه که پسر داشتی خوابی کم چقدر-

 دراورده هممونو پدر پدرت که نخواب خدا رو تو: گفت که نشست لبم رو تلخی لبخند

 ریبهغ این بود کی بود؟؟ پدر..... پسرش برای زد می فریاد بود نگران که مردی اونم بود تصویر یه

  ؟؟ اشنا

 کجاست؟-

 کنه استراحت یکم تا خونه فرستادیمش بااصرار -
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 وونیموج ماهم باالخره ؟ اون تا بودیم خودمون فکر به بیشتر البته: گفت زدو چشمکی شیطنت با

 وبگ هی حاال بود بسته رگبار به رو ما نصفه االن موند می اگه.....  خودمون واسه داریم ارزو کلی

 شد می باورش مگه خوابه خوش خودت پسر

 خیلی همعلوم گرده می بر بیاره دووم زیاد نکنم فکر ولی: گفت که گرفت جون کمی رمقم بی لبخند

 داره دوستتون

  ها معاینه همون باز توو اومد دکتر که نکشید طول زیاد

 پسر کردی سر به جون هممونو-

 جام؟ این چرا من-

 یچ شدی عصبی های حمله دچار بگم بهت اگه شدی بیهوش روز سه کردی تصادف گفتم بار یه-

 کنی؟ می کار

 کرف بهش واقعا سری اون مثل نه نکن فکر بهش فعال: گفت خندیدو که صورتش تو موندم مات

..... . انداخته روز این به تورو که عصبیه ک شو تصادف از بیشتر.......  بده فرصت خودت به نکن

  افتادی روز این به چرا بگی بهمون باید که تویی این....  نیار فشار خودت به و نکن عجله پس

 نمیاد یادم چیزی-

 تو لمث ای جنبه بی صاحب منم داره حقم البته زده پس رو اطالعاتت از سری یه مغزت که طبیعیه-

 کردم می قایم دستت از خودمم داشتم

 تنیس خوب برات ها حمله این ولی کنم نگرانت خوام نمی: گفت قبل از تر جدی که گرفت خندم

 که اریند زیادی سن....  کنه می بیشتر تو بیماری سابقه به منو شک این و اومده فشار قلبت به

 بیهوشت روز سه دومی و برده کما به دوهفته تورو یکیش و شدی دچار قلبی حمله به طور این

 این گذشته بهت چی ؟ شده چی دونم نمی بده فرصت خودت به باشی اروم کن سعی   کرده

 مارو کنی وسعی کنی درک خودتو وضعیت خوام می ولی نمیاد یادت چیزی خودتم معلومه طورکه

  بمونی

 کنه می بد رو حالت پدرت دیدن اگه: گفت و نوشت پروندم تو رو چیزهایی که دادم تکون سری

 بشم مالقاتت مانع تونم می
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 ببینمش خوام می نه-

 اشتهد برات بدی عواقب تونه می ها حمله این ، باشی مسلط خودت به تونی می که بدی قول باید-

  بشه منجر سال و سن تواین اونم سکته یه به تونه می حتی باشه

 برای موند در رو من چشمان و رفت کردو پرستار به رو هایی سفارش که گفتم لب زیر ای باشه

 داوم که گذشت چقدر دونم نمی.... بود بسته توبره به رو جا این خاک من خاطر به که مردی دیدن

 کمر نگارا: گفت و برداشت سمتم به قدمی احتیاط با بود نگران و نامطمئن لبخندشم حتی بار این

 پسرجون بستی من قتل به

 ام شرمنده-

 اروم قرارمو بی دل که نشوند پیشونیم رو پدرانه ای بوسه فشردو گرمی به دستامو زدو لبخندی

 هک فهمید خودشم انگار مبهم هرچند خاطره یه گشتم می اشنا نشونه یه دنبال چهرش تو کرد

 جان؟ اراس میاد یادت منو: گفت

 نمیاد یادم چیزی نه-

 می چیز همه زودی به نباش نگران موقته وضعیت ،این زده حرف بامن وضعیتت درمورد دکترت-

  اولش مثل شه

 .... پدرم....  یعنی....  شما-

 نیست شکی توش که خودمی پسر مثل تو که این-

 د؟نبو پدرم مگه نبودم؟؟ پسرش.....  "پسرم مثل " خورد زنگ گوشم و نشست نگاهش تو غمی

 رشپس مثل چرا پس نگرانمه گفتن نمی مگه ؟ بود ندوخته بهم زمینو اسمونو من خاطر به مگه

  سرشتی رضا....  رضام من: گفت که خوند نگاهم از گنگیمو ؟ بودم

 میاد؟ یادت.....  یدا پدر: گفت که توهم رفت اخمام

 "ها شفیعی خاندان کل به ارزه می موش تار یه که بخورم قسم تونم می اراس خوبیه مرد"

  کامی: زدم لب
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 زنه می نگز گه می گیره می سراغتو خیلی بیمارستانی نگفتم بهش: گفت و شد تر عمیق لبخندش

 کاری سفر یه سفر رفتی گفتم دی نمی جوابشو ولی

 عمورضا-

  جانم-

  پسرم باش اروم: گفت که نشست گلوم تو سنگین بغضی

 حمله دچار دوبار گه می دکترم که اومده سرم بالیی چه ؟ جام این چرا.....  نمیاد یادم چیزی چرا-

 شده؟ چی..... بیهوشی روز سه..... کما دوهفته.....  شدم قلبی

 تگذش کنارت از سرعت با ماشین یه و بودی خیابون تو که دیدمت وقتی من....  خبرم بی منم-

 کردی تصادف گفتن می همه

  تصادف؟؟-

 شه می درست چیز همه فکرنکن بهش-

 خونوادم؟ -

 بشن نگران ترسیدم یعنی ندارن خبر: گفت دزدیدو ازم نگاهشو

 ؟؟ ردنبگ دنبالم نخواستن ؟ نشدن من غیبت متوجه تااالن یعنی نبود درست وسط این چیزی یه

 چرا؟-

 بشن نگرانت ترسیدم که گفتم: گفت و گزید لب

... .. جواب بی سواالتی از شد پر درونم ولی شدم قانع ظاهر به پس بزنه حرفی خواد نمی معلومه

 یه ذهنم انگار اومد نمی یادم چیزی هنوزم ولی بود بهبود به رو عمومیم حال و گذشت روز چند

 سردرگمی و گنگی این از کالفه من زدو می پس لجوجانه خاطراتمو از سری

 اره؟د معنایی چه تصاویر این شده؟ چی یعنی......  شدم خیره پرستاره اسمون به اتاقم پنجره از

 هک تصادفی اون تو نکنه مردن؟ نکنه نیست؟ ازشون خبری چرا ؟ گردن نمی دنبالم خونوادم چرا

 من خدای....  خدایا..... کنن می مخفی ازم دارن که اومده سرشون بالیی زنن می حرف ازش

 ..کن کمکم
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  عسلی خمارو چشمانی از مبهم تصویر یه

 اراسم دارم دوستت-

 مستانش لبخندهای شیرینی به.....  شیرین حس یه

 نم که ارامشی طعم.....  بچشی عشقمو شیرین طعم من مثل توهم تا دم می فرصت بهت اونقدر-

 دارم تو درکنار

 مردونمو دستای فشرد می گرمی به که دست یه....  دل ته از و واقعی لبخند یه....  لبخند یه

 دیدمت که بار اولین همون از تپه می تو برای من دل که طور همون بتپه من برای جا این خوام می

 اراس دارم دوستت من.....  مغرور چشمای همین با

 عسلی گوی دو دوباره و نشست قلبم رو کردو عبور سینم از که دستی.....  دلنشین گرمای یه

  درخشان

 هباش تک مراسمتم باید باشه تک که شوهرت..... باشه تک که بگیرم مراسم یه خواد می دلم-

 بود زده جوونه دلم تو که عشقی لطافت به ارامش یه

 دارم دوستت من....  دنیامو کردی ورو زیر نگاهت یه با که تو عاشق شدم عاشقت من-

 !!!رسیدی حرفام به باالخره..... اقایی دیر چقدر-

 هکرد ور شعله رو نگاهی که برق یه و نگاه یه به شده گرم که دل یه پابرجاست هنوز که غرور یه

 ودز خیلی....  میاد ولی.....  کوره و سوت و سرد خونش خانم بدون چقدر خونه این بامبی بینی می

  اهنگ ،دو دل دو وصال....  وصاله یه تاب بی که اتاق یه....  خونه یه....  عشق یه بزرگی به عکس یه

 هی بچگیمون دوره های بازی همه مثل شیرین بازی یه.... رسیدیم بازی این اخر به پسباالخره-

 تو باشمو من فقط که بازی

 مرحم که گرما و قرار بی دل یه......  اشنا برق یه نگاهو یه..... گردنم دور شده حلقه که دست یه

 بود گرفته یاد عاشقی رسم تازه که دلی رو شد
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 نارک در ایشون امیدوارم متاسفم نداریم مشترکی نقطه هیچ اراس و من.... شد برطرف تردیدم -

 بشن خوشبخت ای دیگه کس

 دش خاموش شد سرد بست یخ که نگاه یه....  افتاد تالطم به که دل یه.....  ریخت فرو که قلب یه

 متاسفم....  ولی بگیره پا زندگی این اینکه برای کردم تالش خیلی من...  متاسفم

 هیچ ده....  اراس باختی رو بازی تو

 شد گم وجود اعماق تو که صدایی.....  لرزید که پشتی.....  بست یخ که تنی یه

 همه.... . گذرن می چیزشون همه از عاشقا.... دربیاری اداشونو نیستی بلد حتی نیستی عاشق تو -

 غرورشون از حتی.....  مهندس اقای چیز

 کرد جاخوش گلو تو که بغض یه.....  شکست که کمر یه......  شد خم که زانو یه

 هک کسی... تو... کنی می التماس و دراومدی زانو به من پای جلوی جا این امروزتو اراس بینی می -

 با که بودی مغرور قدر اون.....  سرگرمی برای وسیله یه دید می عروسک یه درحد فقط رو دختر

 همه اون رفت کجا حاال.....   گذشتی می کنارش از محکم های قدم با و کردی می خرد نگاهت

 اراس باختی بازم تو ؟ غرورت کوه اون کجاست ادعا؟

 افتاد کار از که قلب یه....  شد خرد که مرد یه.....  شکست غرورکه یه

 .... منه نامزد...  حامی-

 شد مسموم که فکر یه....  خورد گره توهم که مشت یه.....  شد متورم گردن تو که رگ یه

 زرگب شفیعی سنگی و مغرور پسر کردن رام برای بندی شرط یه حساب به بزار دلیلی دنبال اگه-

.....  گذشتت کارهای تمام تالفی حساب به بزار ،  حساب تسویه یه حساب به بزار اصال..... 

 .. بیرون برو زندگیم از فقط کن اروم خودتو خوای می که دلیلی هر با کنه می راضیت کدومش

 نشست اشک به که چشم یه.....  لرزید که دل یه...... شد نامید که امید یه

....  تنفرش همه با.....  رحمیاش بی همه وجود با.....  دارم دوستش هنوزم.....  دارم دوستش من-

 دارم دوستش.....  گرفته اروم نفر چند دست تو بار چند دونم نمی که دستایی وجود با

 بمونم زنده عشقش با بزار....  نگیر ازم امیدو روزنه اخرین این  خدایا
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 تب هی.....  نشست خاک به که پیشونی یه.......  رسید عرش به و شکافت اسمونو دل که فریاد یه

 رو مرد یه هستی تمام سوزوند که

 شسر از دست.....  ابروم به بزنی تیشه اگه کنم می چالت خودم دستای با...  اراس کنم می چالت

 .... کنم جهنم تو زندگی نزار.....  بردار

 تنها لقب از تر پناه بی که پسر یه...... برگردوند رو که مادر یه...... مرگ ناقوس شد پدرکه یه فریاد

  شد

 .... ازت شم رد ببندمو چشم نکن مجبورم اراس ؟ زدم پدرت به که حرفایی نشده باورت نکنه-

 ... نکنم مجبورم

 .... شکست باورکه یه........ شکست غرورکه یه.........  شکست دل که یه

 کرده تصادف انگار بدوئین-

 بدیم خبر پلیس به باید کرد فرار-

  بیمارستان ببریمش باید-

 ...اراس....  اراس-

 نشسته تنم به سردی عرق بود، اومده درد به خاطرات هجوم از سرم ، پریدم خواب از فریادی با

 به یاب عمو...... بود افتاده خس خس به سینم و کوبید می سینم به خودشو وار دیوانه وقلبم بود

 باش اروم....  باش اروم: گفت دادو خوردم

 .....  کشید اتش به و زندگیم.....  کرد نابودم.....  عمو-

 شه می درست چیز همه باش اروم....  هیش: گفت و کرد نوازش پشتمو گرفتو اغوش تو سرمو

 که ردیم اغوش به تنها طفلی مثل.....  قلبم رو کرد می سنگینی عجیب روزا این که بغضی شکست

 مندمدرد قلب برای مسکن بهترین عمو سکوت....  ریخت تشنم کام به هاشو پدرانه ولی نبود پدر

 بود

 قول ازش و برگشتم خونم به عمو حرفای وبرخالف شدم مرخص بیمارستان از خودم اصرار به

  نزنه حرفی کسی به گرفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

358 

 

 قشنگیه جای: وگفتم چرخوندم عمو ساده دفتر تو نگاهمو

 لطفته نظر: گفت نشستن به کرد می تعارفم که حالی عمودر

 خوبن؟ خانم دختر ؟ خبر چه عمو زن از-

 باشمو امد و رفت دائما شدم مجبور که ای پروژه برای یکم عموت زن روزا این فقط....  خوبن-

 هستی؟ که متوجه....  شاکیه بزارم تنهاش

 مبل هب تکیشو عمو که اورد شیرینی با چایی برامون ،ابدارچی نشست لبم رو لبخندی که خندید

 بهتری؟: گفت دادو

  خوبم-

 مطمئنی؟-

 اسمتو نشد حاضر حتی پدرت که شده چی شده؟ چی بگی خوای نمی:  گفت که کردم سکوت

 ؟ بشنوه

 شده؟ چی اراس؟: گفت که گرفتم ازش نگاهمو

 ، نکرد رهام تنها ای لحظه و زد زندگیش از غریبه یه بخاطر که مردی نبود؟ بدونه بود حقش

 شهر تو بود غریب ولی نبود خون هم که پسری برای کرد پدری ، هام غصه روی به کرد باز اغوش

 لبرید از......  شد زندگیم وارد اتفاقی که دختر یه از.....  تنهاییم از......  کامی رفتن از گفتم خودش

 غروری از افتاده دلم به که شکی از وفاییش بی از نجواهاش از محبتش از هاش عاشقانه از هاش

 زد یسیل ناحق به که پدری خورد ضربه و شد عاشق که دلی رفت سوال زیر که غیرتی شکست که

 ..... مرگم به شد راضی که معشوقی و فرزندش تنها رو بست چشم که مادری

 گناهه؟ هم بهش کردن فکر حتی داره نامزد که االن دونی می: وگفت نشست نگاهش تو غم رد

 دونم نمی ، کرده کارو این چرا نمیدونم ، باهات کردن بد دونم می: گفت که دادم تکون سری

 یکی ناموس االن رفته اون..... اراس ولی کنه بازی ادم یه دل با تونسته چطور ؟ بوده چی هدفش

 است دیگه

 اروک این تو کرد خیانت......  کن فراموشش: گفت که خورد گره زانوم رو مشتم و شد منقبض فکم

 بگذر ازش.....  نکن
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 که عشق ازاون ای ذره......  گشت می مهناز از محبت ای ذره دنبال به درونم و انداختم زیر به سر

 فسن کینه یه عمیق نفرت یه......  دلم رو داغ یه مونده ازش اثر یه فقط حاال و شد تباه شد سیاه

 بگذرم؟ ازش تونستم می...  گیر

 اراس-

 چیزی خوردن غصه و نشستن خونه تو از کارخونه بیا فردا از: گفت که دوختم عمو به نگاهمو

 کنن می فکر اونا که نیستی اونی کنی ثابت بهم خواد می دلم....  شه نمی درست

 ردم یه ناموس.....  شدم خیره مهناز تصویر به و کردم روشن سیگار یه برگشتم خونه به وقتی

 اموشخ سیگاری زیر تو سیگارمو اخرین برداشتمو دیوار از عکسو و نشست رولبم پوزخندی  دیگه

 ادمفرست مغزم پستوی به خاطراتشو و داشتم نگه دلم از ای گوشه رو مهناز کینه و نفرت و کردم

 اون شدم غرق کار تو زود خیلی کرد خودش شریک منو سرمایه همون با و داد سرمایه بهم عمو

 ینیماش زندگی بایه ربات یه شدم....  نداشتم هم کردن فکر فرصت حتی خستگی از شبا که قدر

 معامله تا ،دوسه  برگردوندم روزهام این یخی سردو نگاه به غرورمو ، خانواده بدون عشق بدون

 هخون از وسایلمو تمام کردمو اجاره خونه یه کردم خوبی سود پورسانتش از دادمو جوش رو پرسود

 یپیک همراه رو کلیدش کردمو منتقل جدیدم خونه به بود گذشته تلخ روزهای یادگار تنها که ای

 ، برگردوندم بهش رو عمو سرمایه کردمو پیشرفت کارم تو عمو کمک با......  فرستادم پدرم برای

  گذشت ولی.....  بود سیاه.....  داشت درد.....  بود سخت.....  گذشت ماه پنج

 شدی پیدا کم: گفت کردو ازم گرمی استقبال عمو که بازکردم دفترو در

 زمینم کارای دنبال:  گفتم زدمو لبخندی

  کرد تعارفم کردو بغلم پدرانه دیدم چشماش تو رو تحسین برق

 نورضایتشو تونم می مطمئنم کنه جور برامون مالقات قرار یه شد قرار کردم صحبت صداقت با-

 کنم جلب

 بودن گذاشته نمایش به رو لبخندی هدف بی هاش لب ولی بود حرف از پر نگاهش

 عمو؟ شده چیزی-

 ... ولی نه یا شی می خوشحال دونم نمی: گفت کردو دست دست کمی
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 چی؟ اما: گفتم و رفت توهم اخمام

 شده فوت.....  کرده تصادف......  مهناز نامزد-

 داشتم کردم مزه مزه چاییمو کنم حفظ خونسردمو ظاهر کردم سعی ولی ریخت فرو درونم چیزی

  عمو نگاه بین ذره زیر اوردم می کم نفس

 شم؟ می خوشحال جوون یه مرگ از کردین فکر چرا-

 چی؟ مهناز شکست از ولی نه اون مرگ از-

 براش زیادن حامی منو مثل مونه نمی تنها که دونم می نیستم نگرانش:  نشست لبم رو پوزخندی

 اراس-

 کنی؟ کار چی خوای می:  دونستم نمی نگرانیشو دلیل کردم نگاهش

 راضی که دونید می باشم داشته انرژی حسابی فردا قرار برای تا کنم استراحت و خونه برم-

 نیست ای ساده کار کردنشون

 و مبود کالفه....  خونه برگشتم دادمو سامون سرو کارامو ، نگرفت حرفو پی ولی بود نشده قانع

 جلوی اومدم خودم به وقتی پسر؟ شده چت....  کوبیدم می دیوار درو به خودمو کنده سر مرغ مثل

 چیزی......  موند مشکی ربان اون با حامی عکس و سیاه های پرچم رو چشمم و بودم درخونش

: ردمک روشن ماشینو و نشست لبم رو لبخندی......  کرد باز دهن زخمم و بود افتاده تالطم به درونم

  مهناز باش منتظرم

 ردموک عوض مشکی لباسای با لباسامو گرفتمو دوش خونه برگشتم مالقاتم قرار از بعد فرداش

 جز به بود خوب چیز همه......  کردم برانداز خودمو اینه تو و زدم خودم به مهنازو عطرهای از یکی

 فریاد برای بود خوبی پوشش ولی بود برداشته ترک گرچه که غروری نبود نگاهم تو دیگه که برقی

 ...... شد باز خنده به لبم که کشیدم موهام به دستی....  دلم

 !!!انتقام وقت.....  وقتشه حاال

 بیعجی دلهره ، تو رفتم کردمو نظری بودم فرستاده جلوتر که گلی تاج به کردمو پارک ماشینو

 با ،دائیش سالن تو رفتم اقتدار با و محکم ولی شمرده و اروم زد می دهنم تو انگار قلبم ، داشتم

  کرد استقبال ازم گرمی به و اومد جلو خوردو جا دیدنم
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  پسرم کشیدی زحمت-

 باشه اخرتون غم گم می تسلیت-

 پوش سیاه دست یک ، شد سالن وارد خانم تا چند همراه مهناز که کرد باز جایی برام خودش کنار

 از مدید نمی من شایدم یا نبود نگاهش تو غمی ولی بود جوونی زن دستای تو دستش و بود شده

 با هک کرد فکری چه.....  پرید رخش از رنگ دیدنم با سمتش رفتم شدمو بلند که کرد تشکر همه

 اومدم؟ ابروریزی برای کرد می فکر....  دوخت چشم بهم ملتمسانه کردو اطراف نگاهیبه نگرانی

 قانعم؟؟؟ انقدر کرد می فکر یعنی

 باشه اخرت غم گم می تسلیت-

 خودتون غم تو منو امیدوارم شم می مرخص دیگه من: گفتم که کرد نگاهم ناباوری و بهت با

 بدونید شریک

 دونم ینم....  کردم وخداحافظی رفتم دائی سمت به گرفتمو مبهوتش چشمای از نگاهمو گفتمو اینو

 ازیب این......  شه باز نفسم راه تا کردم شل کرواتمو.....  ناراحت یا باشم خوشحال دیدنش از باید

 چند همین ، شد قفل مشکی هی پرچم رو نگاهم......  کنم می تمومش خودم کردم شروع خودم رو

 تمام هودوبار دوباره دیدنش با.....  بود کرده بلند رو قلبم ناله و برده تحلیل به توانمو تمام دقیقه

 یعنی..... وجودم ذره ذره تو کرد ریشه نفرتم و تر عمیق اش کینه و گذشت نظرم از خاطراتم

  یارم؟؟؟ می دووم بازی تواین

 پنج .... مهناز شده شروع معکوس شمارش نیست بیشتر شماره پنج تا من های بازی بودم گفته

 .... سه...  چهار... 

 از کیی شرکت تو براش ، کاره دنبال دونستم می کردم صبر چهلم تا ، رفتم می جلو برنامه با باید

 همه زا شد می وابسته باید....  نکنه فاش رو معرف اسم خواستم ازدوستم کردمو پیدا کار دوستام

 به کارها برخی برای بود مجبور......  بود قدم اولین این و باشه چشمم جلو خواستم می نظر

 شد نمی باورش....  کردم پنهان عمو دید از رو ها مالقات این تمام که کنه مراجعه عمو کارخونه

 فرستادم براش کادویی مدتی از بعد و کردم جلب رو اعتمادش ولی دونم نمی.....  بود ترسیده.... 

 جلب اعتمادشو شده هرجور باید نداشت؟ داشت حق.....  داشت شک....  دربیاره سیاهشو لباس تا

 ازس و ساخت بودیم خریده که زمینی رو شراکتی باعمو قراره و گرفته رونق کارم روزا این....  کنم

  کنیم شروع رو
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 رو کاری قرار امروز......  بود خریده برام که رو عطری همون داشت دوست که زدم رو تیپی همون

 گاهین اومد...  بیاد تا کردم صبر ولی رسوندم خودمو قرار از زودتر ، شیک رستوران یه به کشوندم

 که میزی پشت ، تو رفتم و شدم پیاده ماشین از گذشت دقیقه پنج ، تو رفت کردو رستوران به

 کممح چشمامو تو ریختم غرورمو تمام که چرخید سمتم به نگاهش ، بود نشسته بودم کرده رزرو

 ذاغ سفارش ، فهمید شد می بود خورده گره هم تو که دستایی از داشت استرس...  برداشتم قدم

 موفقی کارت تو اینکه از خوشحالم:  گفت کردو بازی غاش با کمی ، دادم

 خودمو که کردم پیدا فرصتو این شدم جدا پدرم از که روزی از: گفتم کردمو نگاهش تفاوت بی

 بشناسم تواناییهامو

 داری؟ دوست کارتو: گفتم که گزید لب و گرفت کالممو نیش

 نیست بد-

 هستی؟ چی دنبال: گفت کردو مکث کمی

 یمگذاشت قرار همین برای کنم فکر کنه زیاد شرکا پیش اعتبارمو تونه می که خوب قرارداد یه-

 کنم باور خوای می-

 ....پدرت با من یعنی....  جریان اون سر: گفت که کردم نگاهش پرسشگر

 مهناز ممنونم ازت:گفتم کردمو قطع حرفشو که کشید تیر قلبم

 ناو تو من برای جایی دیگه بود وقت خیلی کردی باز منو چشمای تو: کرد نگاهم گنگ و خورد جا

 کارخونه تو خوب سهم یه االن......  کردم کارو این من چون کنی فراموش خواد می دلم نبود خونه

 توئم مدیون رو اینا و تالشمه ماحصل که ماشین یه خونه یه دارم

 رایب تالشی حتی نه اشتباه حرکت یه نه خصمانه نگاه یه نه ، بود ندیده ازم چیزی مدت این تو

 اراس؟ هستی چی دنبال: گفت کردو تر لب داشت شک......  شدن نزدیک

 ...که گفتم-

 اراس-

 تو دنبال: گفتم دوختمو چشماش به نافذمو نگاه کشیدمو غذا از دست
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 نبود سابق برق اون از اثری دیگه ولی.....  گرفت رنگ نگاهش ، جاخورد

 فهمیدم می بودم مرد.....  ای دیگه کس ناموس بودی شده چون روت بستم چشم بودم دور ازت-

 اون از ، ندیدنت بود سخت ، کندن دل ازت بود سخت..... چی یعنی داشتن ناموس به چپ نگاه

 دل هت از هاش ،خنده باشه خوشبخت ما از یکی الاقل تا رفتم زندگیت، روی اوار نشم تا رفتم محله

 نبود؟؟ بود همین عشق......  بود کافی من دل برای همین و بودی شاد حامی کنار تو باشه

 نمی اینو من و بود ترسیده ، رفت سفیدی روبه  صورتش رنگ و شد تر محکم دستاش گره

  خواستم نمی االن الاقل خواستم

 سر زارم می جون کنی اراده مهناز دارم دوستت هنوزم من....  ولی سخته برات باورش دونم می-

  نیاتود کنم می بهشت ، لبخندت یه برای میارم زمین به اسمونو ، پات به ریزم می رو ،دنیا محبتت

 مونده برام که هستی کسی تنها تو: گفتم کردمو مکثی

 نداره امکان این....  سخته باورش: زد لب

 مین دونم می کنم پر قلبت تو رو حامی جای تونم نمی وقت هیچ من داری حق: گفتم زدمو لبخندی

 خوام می کسمی عزیزترین که قسم خودت جون به.....  ولی کنم پر کنارت خالیشو جای تونم

 بهم.....  عشقم از موندم دور و خوردم چوبشم نکردم خطا کم منم گذشته بوده چی هر کنم جبران

  هارو تلخی همه هامو کاستی همه کنم جبران تا بده فرصت

 که داشتم شارز پیشت قدری اون الاقل یا کنی قبولم تونستی اگه: گفتم گرفتمو سمتش به کارتمو

 خواد نمی دلم شی خوشبخت امیدوارم وگرنه بگیر تماس شماره این با بدی بهم فرصت یه

 کنی حساب من کمکای رو تونی می همیشه نه چه کنی قبول چه بدون اینو ولی کنم مجبورت

 روز چند ، بیرون زدم رستوران از ببینه لبمو رو خبیثانه لبخند اینکه از قبل کردمو حساب میزو پول

 کرد؟؟ می قبول ، بودم عصبی و کالفه بازم کنه می قبول بودم مطمئن اینکه با گذشت

 کرد جدا افکارم از منو اتاقم تلفن زنگ صدای

 بله-

 کردن هماهنگ باشما ولی ندارن قبلی وقت گن می اومدن خانم یه -منشی

 اسمشون: توهم رفت اخامام
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 صادقی خانم-

 مهناز: کردم زمزمه لب زیر

 شفیعی؟ اقای-

 بیاره کیک و قهوه برامون بگو لطفی اقا به.....  داخل کنید راهنماییشون احترام با-

 مهندس جناب چشم-

 حتی نخوردم تکون میزم پشت از ، شد اتاق وارد مهناز و خورد در به ای تقه که نکشید طول زیاد

 امر کسی هر از بهتر من و کردم می رام باید و چموش دختر این نشدم قدم پیش استقبال برای

 که ندیلبخ و بود کرده مالیمی وارایش بود زده رو تیپ بهترین با همیشه مثل.....  بود بلد کردنشو

 ذاشتم ینم.....  فهمید می نباید ولی کرد نمی گرم دلمو دیگه که نگاهی.....  نبود زیبا نظرم به دیگه

 داشتن رفتارو این انتظار ، بشینه که کردم تعارف بهش دست با دادمو صندلی به تکیمو...  بفهمه

 به مغرورمو نگاه......  داشت رو قرص پا پرو عاشق یه طرف از تری گرم استقبال منتظر شاید

 بشکنه رو سکوت تا کردم صبر دوختمو عسلیش چشمای

 نیستم که مزاحم سالم-

 هب نگاهی ، رفت چیدو میز روی رو همه و اومد کیک و قهوه با  لطفی اقای بدم جوابی که این از قبل

 کردی پیشرفت انقدر که خوشحالم: گفت و کرد دفتر

 من اندازه به نه ولی-

  بشکنه مقاومتشو سد نگاهم نفوذ تا گذاشتم ، کرد تغییر نگاهش تو چیزی

 شم می خوشحال تو دیدن از همیشه من که دونی می-

 قتطبی داشت شاید یخیم سردو چشمان تو شد غرق ، نموند دور نظرم از کشید که راحتی نفس

 برمیاد؟ ازدستم کمکی: گفتم زدمو لبخندی.....  چشمام دل دردو با زبونمو حرفای میداد

 نیومدم کار برای: گفت و نوشید ای کردوجرعه جابجا دستش تو قهوشو فنجون

 بزنه حرف پیشنهادم درمورد تا بود اومده پس ، دید نگاهمو برق بودم مطمئن

 اومدی که باشه افتاده مهمی اتفاق باید پس-
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 دستش امروز غریبه بودو ساکت روز یه که چشمایی حتی بودم بر از دخترو این من دونستم می

 بود رو برام

 کردی؟ کمکم چرا-

 ..... توئه سفارش بخاطر کارم دونم می: گفت که نشست پیشونیم رو ظریفی اخم

 به کار خاطر به خواست نمی دلم: گفتم و کردم مزه قهموم از ،کمی نبود ساده هم قدرها اون پس

 دارم اعتماد بهش بیشتر چشمام از مطمئنیه ادم فربد....  بندازی رو ناکسی و هرکس

 چرا؟-

 شکدوم از ؟ بخوره تحصیلیت رشته به که کردم پا و دست کاری برات جا اون چرا یا مطمئنه چرا-

 هستی؟ ناراضی

 نمی رباو: گفت چرخیدو سمتم به کامل بود م معلو درهمش انگشتای از این و بود سردرگم و کالفه

 باشی کرده فراموش کنم

 زدم؟ حرفی چین هم من: گفتم و باال دادم ابرومو تای یه

 .....چرا پس: گفت سختی به و کشید عقب کمی جاخوردو

 باشم تفاوت بی بهت نسبت تونم نمی......  بودی ناموسم.....  بودی نامزدم روزی یه-

 اشتباه.....  نیست راهی روزا اون جبران برای دونم می.....  کردم بد: گفت و انداخت پایین سرشو

 نشون که نبود اونی حامی.....  حامی انتخاب خاطر به هم کردم تو با که کاری خاطر به هم....  کردم

  داد می

 تو که هست چیزایی یه....  اراس: گفت که شد چفت هم رو دندونام و شد مشت میز زیر دستام

 ..... خبری بی ازشون

 خوب. .... گذشته که روزهایی مرور با کنه می تغییر چی....  بمونه نگفته طور همون ها نگفته بزار-

  شده تموم بد یا

 گونه سرخی ، نگاهش حرارت از نیفتاد تپش به قلبم ولی دوخت بهم دارشو تب نگاه و کرد سربلند

 ..... انتقام.....  کرد محکم من در رو چیز یک فقط......  خوردمو زخم و سرد تن نکرد گرم هاش
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 .....من راستش-

 اشتند ارزوم ترین بزرگ هنوزم که بپذیر همسرت بعنوان منو گم نمی....  مهناز کنیم فراموش بیا-

  شد خیره بهم صلمستا و گرفت دندون به لبشو......  کنم حمایت ازت باشم کنارت بزار ولی توئه

  داشت حق اعتماد براش بود سخت

 خیره بیرون به و رفتم پنجره طرف به خاصی ژست با شلوارمو جیب تو کردم دستمو یه بلندشدمو

 هرز رو تلخی کردم سعی بودمو برداشته محکم هامو قدم کردم می حس نگاهشو سنگینی ، شدم

 این ارید نیاز من وجود به که نیستی تو این: گفتم برگردم سمتش به اینکه بدون بگیرم کالمم

 ...... پشتیبانی حمایتو این به دارم بودن این به نیاز که منم

 .....  دو.....  سه.... چهار....  پنج......  شمردم هاشو قدم صدای

 تو دستم فشردمو هم رو چشمامو......  تشنمو تن سوزوند می هم فاصله همین از تنش گرمای

 نزدیکی همه این.....  پودم تارو تمام به انداخت لرزه بازوم رو دستش سردی که شد مشت جیبم

 تونی می: رسید گوشم به اش زمزمه که نزنم حرفی تا فشردمو هم رو هامو لب.....  نبود درتوانم

 ؟ کنی فراموش

 فتهگ ؟ ره نمی یادم از چیزی بودم گفته......   بود احمق انقدر یعنی.....  تونستم نمی که معلومه

 یزیچ و شد تر پررنگ سرم تو خیانت واژه بودم؟؟؟ نگفته.....  شم نمی اروم نکنم تاتالفی بودم

 لمس من جز که انگشتانی....  انگشتاش جای از شد اتش پارچه یک تنم.....  وجودم به زدم چنگ

 بودم؟؟؟ چندمی  ؟؟ بوده اشتباه اوهم گفت می امروز که رو ای دیگه مرد تن بود کرده

 اراس-

 خون ثلم تو عشق..... نیست کردنی فراموش:  گفتم و زدم تفاوتی بی نقاب و برگشتم سمتش به

 جریانه در هام رگ تو

 بندازه صورتم رو رو لبخند یه طرح کرد سعی و اومد کش هام لب ، پهلوم دو جوابای از بود کالفه

  نه یا بودن موفق دونم نمی

 اگه. .... باتو اخر تصمیم......  نبوده وقت هیچ نیست اجباری هیچ...  بدیم فرصت خودمون به بیا-

 رمگی می نفس از دارم منم که هوایی نکنه اذیت که کشور این از شهر این از.....  رم می نخواستی

  نشست لبش رو لبخندی و شد نرم
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 گیرم می تماس باهات-مهناز

 اروم دلم شد اروم هام نفس و شد بلند خندم صدای ناخوداگاه....  موند ردپاهاش رو نگاهم و رفت

 ....شد اروم کردم گره های دست شد

 فتارر خانمانه و بود شده تر پخته ، بود کرده تغییر ، گرفت سر از باهام ارتباطشو سادگی به مهناز

 راسا این دیگه که اونقدری کردم تغییر منم....  بود کرده تغییر هاش محبت جنس حتی ، کرد می

 ری،پس شناختم نمی داد می فریب و گفت می دروغ سادگی به که اراسی.....  شناختم نمی جدیدو

 پشت ایستاد و شد ،کوه کرد می حمایت شد، می غیرتی ورزید، می ،عشق کرد می محبت که

 اشتباهات ،از گفت عشق واز گذاشت پیش پا داد، دلداری ، خونوادش مخالفت مقابل در معشوقش

 نکنه تبازخواس کسی ،تا دلبندشو نده ازار نگاهی تا رو اشتباهات تمام بار کشید دوش به و گذشته

 شد اب ذره ذره....  بست دل ذره ذره که دختری شناختم می ولی......  بود غریبه برام عزیزشو

 هک دختری.....  گذشته رو بود بسته چشم مردونگی با که مرد یه ، مرد یه عشق حرارت از سوخت

 برق اون از اثری دیگه و دلجویی رنگ حسرت رنگ هاش عسلی بود گرفته شرم رنگ روزا این

 عشق و بده عشق بود اومده بمونه اومده که دختری......  فریب همه اون از غرور اون از نبود سابق

 خواست می که دختری.....  همدم و رفیق بشه....  ارامش مایه بشه و بسازه رو اینده.....  بگیره

 !!!باشه همسر

 اراس؟ کجاست جا این: گفت که داشتم نگه اپارتمان جلوی ماشینو

 فهمی می شو پیاده:  گفتم کردمو باز سمتشو در شدمو پیاده حرف بی

 دمبو نکرده عادت ها نزدیکی این به هنوز ، زد گره بازوم دور دستاشو و شد پیاده حرفی هیچ بدون

 اپارتمان وارد هم همراه دادمو بیرون نفسمو ، دستاش گرمای با درونم شد می طوفانی هنوزم

 حرفی چهی بدون کردمو باز اسانسورو در بود بستم های لب به چشمش و بود توضیح منتظر  شدیم

 بانو بفرمایید: گفتم رفتمو کنار کردمو باز درشو کلید با و رفتم روبرویی واحد سمت به

 بانو اومدی خوش خودت خونه به:  کردم زمزمه گوشش زیر که تو رفت اروم بعد کرد دل دل کمی

 و گذروند نظر از جارو همه ها بچه دختر مثل و شد باز خنده به لبش و برگشت سمتم به بهت با

 اراس وای: گفت

 نیومد؟ خوشت:  گفتم که نشست پیشونیش رو ظرفی اخم بعد
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 بچینم خودمو جهاز خواستم می کردی می مبلش نباید-

 کنن عوض بیان بگم تونم می نیومده خوشت دکوراسیونش از اگه توئه مال دارم هرچی-

 .... ولی نه: گفت و برچید لب دلخوری با

 به نه دارم دوست جوری همین تورو من: کنه نگاهم کردم مجبورش و گرفتم چونش زیر دستمو

 دمخو خواست می دلم بیفته زحمت به ما زندگی خاطر به دائیت نمیخوام اساس تیکه چهار خاطر

 کنم اماده ملکمو قصر

 .... بابام....  کنه هزینه دائی نبود قرار ولی-

 تو منو فقط....  بسازیمش خودمون خواد می دلم مهناز توئه منو زندگی این-

 بگه اقامون هرچی: گفت زدو لبخندی

 ازمهن منو که شد برگزار باشکوه خیلی حامی سال مراسم ، گذشت شرکت تو روز اون از سال یک

 شمخ نگاه و اطرافیان تیز نگاه از انداخت زیر سربه مهناز ، کردیم شرکت توش هم شونه به شونه

 تصحب حامی پدر با خلوت در و گفتیم تسلیت و رفتیم جلو من اصرار به....  حامی خونواده الود

 دمز پوزخند دلم تو و نشده قطعی ما بین چیزی هنوز و داده نشون سرسختی مهناز چقدر که کردم

 داد قول بهم حتی بود ای منطقی مرد پدرش ، بود کرده پر دنیامو روزا این که دروغ همه این به

 همه این به خندیدم و برام کنه می جلب نظرشو و کنه می صحبت سابقش عروس با خودش

 اینکه از و کرد تکیه من به روز اون مهناز....  داشت رو خونواده این لیاقت مهناز یعنی....  سادگی

 .... بود راضی کردم جلب رو حامی خانواده رضایت حتی و گرفتم پشتشو کوه مثل

 ون زخمی و خونواده بدون.....  مادر بدون پدر بدون....  رفتم خواستگاری به تنها و یکه من بار این

 زا هنوز صبوری اقای..... کرد تر ور شعله رو کینه اتش پناهی بی این و شد اضافه دلم زخمای به

 که اتفاقاتی جز به بزنه حرف هردری از میکرد سعی دائی زن و داشت شرم من به کردن نگاه

 کی که حرفی و بود گذاشته قرارها و شد زده ها حرف....  رسیده گوششون به خبرش قطعا و افتاده

 شد زمزمه گوشم زیر شنیدنش برای بودم صبرکرده سال

 !!!راسا عاشقتم.....  شناختم رو زندگی باتو شناختم عشقو تو با من..... اراس دارم دوستت خیلی-
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 من....  زد می دم ازش که عشقی بابت داد می تاوان باید شد می اسیر باید بود من نوبت حاال

 مونشست حیاطشون تو االچیق ،زیر شناختم می باوراشو هاشو ارزو شناختم می رو روبروم دختر

 بده استعفا: گفتم

 چرا؟: گفت کردو کنترل خودشو ولی جاخورد

 رچقد هر خوبه مالیمونم وضع کنه کار مرد همه اون میون غریبه شرکت یه تو زنم خواد نمی دلم-

 من دوش رو بزار رو زندگی این ،بار کن بپاش و بریز خواست دلت

 .... مهناز: گفتم که گرفت ازم نگاه و شد دلخور

 ندارم فرصت خیلی که دونی می بشیم شریک خوایم می مهران با روزا همین: گفتم که نکرد نگاهم

 کنی؟ کمکم خوای نمی...  بشم جدید کار یه وارد تا

 دارم؟ دوست کارمو من اخه ولی-

 چی؟ منو-

 کارت؟ یا من ؟ تریم مهم برات کدوممون: گفتم که دوخت بهم رنجیدشو نگاه

 تو: کرد زمزمه انداختو زیر سر

 وخوشگلم خانم کنم تحمل تونم نمی کنم کار چی....  بخوره تکون دلت تو اب نزارم دم می قول-

 ببینه کسی

 کنم حبس خونه تو خودمو تونم نمی که من ولی-

 شناختی؟ طوری این منو تو ؟ خواستم رو چیزی چین هم ازت من-

 کردین ازدواج که درشکه عهد افتاده عقب یه با نباش نگران: گفتم که زد پس بغضشو و گزید لب

  بگیره پا شرکتم تا....  موقته....  گرفتی بغلت غم زانوی

 داشتی اعتماد دوستت به که تو-

 همه ننیست تو مثل همه ولی ازچشمام بیشتر حتی دارم اعتماد خانمم به اون از بیشتر دارم هنوزم-

 هوم؟..... باشه راحت خیالم بزار....  نیست پاک تو نگاه مثل ها نگاه

 نداشتم باورشون خودمم حتی که حرفایی این بهم کرد می کجی دهن عجیب....  پاکی.... اعتماد
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 چشم-

 و ماه شدم می باید.....  خودم سایه زیر اومد می باید.....  بود قدم اولین این زدم لبخندی

 خورشیدش

 ازمحبتاش دلم ولی بود شده عوض واقعا مهناز..... من فقط....  کرد می عادت من دیدن به باید

 دادن نشون شاد با و شد نشین خونه خونوادش حیرت مقابل در و داد استعفا.....  شد نمی نرم

 خونوادش چشم پیش خرید اعتبار برام خودش

 پسرم؟ ره می پیش چطور کارها -دائی

  جان دائی ممنونم-

 هب ازم امیدوارم....  ولی بزنم حرفی خواستم می جان دائی راستش: گفتم خوردمو چاییم از کمی

 حجته برام شما حرف البته نگیرید دل

 بزن حرفتو....  پسرم باشی زنده-

 با قراره که شرکتی طور همین هستید خونوادم منو روابط جریان در تنهام االن من راستش-

 مبری عروسی مراسم جای به بدین اجازه اگه...  خب...  خالیه یکم دستم.....  بشم شریک دوستم

 لطفتونو این کنم جبران بعدا دم می قول عسل ماه

 نشوند لبش رو زورکی لبخندی ظاهر حفظ برای فقط مهناز زدو می دودو همشون نگاه تو بهت

 کنیم صبر بیشتر یکم تونیم می عجلیه چه حاال -زندائی

 همون می خودم دختر مثل مهناز... کنی حساب منم کمک رو تونی می پسرم گه می راست– دائی

 بسپار ما به رو عروسی مراسم عوض در بخریم جهاز دخترمون برای ما نذاشتین که شما

 شمامچ به کردمو قرض کهنم بغض از کمی بستمو چشمامو که برگشت مهناز نگران نگاه به امید

: تمگف دورگه صدایی با غرورم حفظ خاطر به بدزدم نگاه نمایشی کردم می سعی که حالی در دادمو

 ارزو.....  بودن کنارم روزی چین هم تو مادرم پدر داشتم ارزو.....  ندارم کسو هیچ من.....  من

 وت عروسمو دست باشه پدری که  برسه ورتر اون شهر هفت به خبرش که بگیرم جشنی داشتم

  ختشب خونه به عروسمو کنن بدرقه که فامیلی و کنه دعا خوشبختیم برای که مادری بزاره دستم

  تنگرف قرار تاثیر تحت همشون که دیدم چشم به ، دوختم مهناز به نمناکمو چشمای گزیدمو لب
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 مراسمو بهترین و زنم می اتش و اب به خودمو ، منه ارزوی ترین بزرگ تو خوشحالی هرحال در-

  گیرم می برات

 حجته برام شما حرف....  دائی اختیارین صاحب شما: گفتم انداختمو سربهزیر

 تو مندار دوست من: گفت دارش نم چشمای و گرفته صدای با مهناز بزنه حرفی دائی اینکه از قبل

 مهمتری ارزوهام همه از برام تو.... بکشی عذاب تو شادیم غرق من که هایی لحظه تمام

 رایب رو ها قدم اولین زدمو زل بهش شناس قدر نگاهی با دادمو فرو پیروزمندامو لبخند سختی به

 برداشتم خودش کمک با ارزوهاشو و دنیا نابودی

... .بکشی عذاب تو ندارم دوست من....... شد بلند عصبیم خنده صدای شدم ماشین سوار وقتی

 نیاید بگیرم ندید تونم می کردی فکر چرا.....  کنم می قبول دیگه یکی دهنی من کردی فکر چرا

 ، شد عقط تو خاطر به که نفسی ، ایستاد تو خاطر به که رو قلبی.....  ساختی برام تو که رو سیاهی

 نیم مشتای تو دیگه حاال....  شد نابود تو خاطر به که ای خونواده شکست، تو خاطر به که بغضی

 من هک رو عشقی شیرینی بچشی باید.....  دم می نشون بهت رو عاشقی واقعی معنی زودی به..... 

 چشیدم

 نگاه و نشست کنارم ندادو مهلت بهم ، جاخوردم عمو بادیدن ، خونه در جلوی رسیدم وقتی

 شده؟ چیزی: گفتم که دوخت بهم دلخورشو

  بگو تو-

 ...ولی من؟؟-

 کردی؟ عقدش کنی؟ می کار چی داری-

 کنی؟ کار چی خوای می: گفت که نشست بدنم به سردی عرق و جاخوردم

 زندگی-

 داره گناه دوره ازش پدرش نداره مادر....  پناهه بی نکن اذیت دخترو اون اراس-

 من حال به دلش کی نداشتم؟؟ داشتم گناه ؟ نبودم بودم یتیم منم ، نشست لبم رو پوزخندی

 ؟ سوخت
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 کن امدار باهاش شناسنامته تو اسمش االن و گذشته کار از کار که حاال: گفت که دادم تکون سری

 برس زندگیت به و کن فراموش.....  نزن زندگیت ریشه به تیشه....  زنته االن اون اراس.... 

 هشرمند گرش مواخذه نگاه از عجیب که پدری چشمای تو عمیق غم یه نگرانی یه شد من سکوت

 بودم

 عروس لباس یه براش دخترش دل اوردن دست به برای دائی زن و فرارسید موعود روز باالخره

 ولط تمام در که داد ترتیب دوستاش حضور با ساده مهمونی یه گرفتو ارایشگاه وقت کردو اجاره

 دتاچن ازمون دوستش نرفتمو اتلیه زیربار.....  دادم نشون نارضایتیمو غلیظم اخمای با مراسم

 هب دست مارو تابی بی با زندائی شب اخر....  عروسیمون کادوی حساب به گذاشت و گرفت عکس

 کردن راهیمون و کندن دخترشون تک از دل سفارش و اشک کلی بعد و کرد دست

 دلخوری؟-مهناز

 نه: دادم جواب تلخی به

 چیه؟ اخما این ماجرای پس-

 کنه می درد سرم-

 رزوا اوناهم خب ولی دیدی که خودت گفتم زندائی به من خدا به: گفت گذاشتو دستم رو دستشو

 عروسیمونه شب ناسالمتی اراس دیگه نباش بد....  داشتن

 خونه؟ ری می داری: گفت که بردم فرو موهام تو کشیدمو عقب دستمو

 نداشتیم؟ بلیط مگه: گفت که داد تکون سری

  وضع؟ سرو بااین: گفت کردمو بهش نگاهی نیم

  اوردم لباس-

  ایم خسته امشب...  انداختم عقب-

 بگه اقامون هرچی: گفت زدو لبخندی
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 به نگاهی گذاشتیم خونمون به قدم باهم همگام ، اومد دنبالم که شدم پیاده رسیدیم وقتی

 شب بهترین امشب:  گفت و کرد حلقه گردنم دور دستشو و برگشت سمتم به کردو اطرافش

 اراس ممنونم....  بود من زندگی

 هک دادی یادم تو...  شده قبل از بهتر لحظم هر تو وجود با: گفت و گذاشت سینم رو رو سرش اروم

  من مرد ممنونم....  شیرینه چقدر عشق فهمم می حاال.... چی یعنی عاشقی

 کنی استراحت بهتره:  گفتم کشیدمو عقب خودمو که شد حبس سینم تو نفطس

 یکپارچه تنم ، زدم موهام به چنگی عصبی و کالفه....  رفت خوابمون اتاق سمت به زدو لبخندی

 می رمنظ از بیشتری سرعت با تصاویر و کوبید می سینم به خودشو وار دیوانه قلبم و بود اتش

 اشه گونه شدو قفل روم نگاهش که بود نشسته اینه جلوی ، دادم تکیه اتاق چهارچوب گذشتبه

 شدم لحظه یه برای فقط پرکشید براش دلم ای لحظه برای..... گرفت خودش به شرم از رنگی

 نهمو....  ادمه همون این....  زد تلنگر بهم دلم و کشید تیر قلبم لبخندش با ، سابق اراس همون

 .... دختر

 سیاهو های پرچم ، گرفت جون چشمم جلوی حامی تصویر کردمو نگاه برهنش های سرشونه به

 ات کردم شل کرواتمو و تخت رو کردم پرت دراوردمو کتمو که شد رو زیرو دلم.....  مهناز خالی نگاه

 خون رنگ به هاش گونه ، داشت استرس ، برداشتم قدم سمتش به ، شه باز نفسم راه شاید

 هب شدم خیره اینه از شدمو خم سمتش به گذاشتمو صندلیش پشت دستمو....  شرم از دراومد

 به داغمو نفس ، بود شده نامنظم که نفسی کرد حبس و بست چشم که عسلیش های گوی

 موشه؟ خانم داری دوست جارو این: کردم زمزمه گوشش زیر کردمو فوت گردنش

 اومدی خوش عسلت ماه به: گفتم که دوخت بهم تبدارشو نگاه

 قفس وت که تویی بازی این بازنده....  بانو کردی اشتباه: کرد نگاهم گنگی با و باخت رنگ نگاهش

  اسیری من

 تو.. ... زارمت می حسرت تو: گفتم زدمو دلواپسیش به لبخندی که شد پر وچشماش لرزید تنش

 حسرت....  انگیز خاطره شب یه حسرت..... عشق ای ذره حسرت.....  عاشقانه زندگی یه حسرت

 دیگه که ای خونواده حسرت...... شدن مادر حسرت.....  شدن عاشق حسرت.....  ارزوهات تموم

 ..... نیست
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 داشتن دوستت چقدر اخی ؟ کردی نگاهشون سیر دل: گفتم کردمو خم سرمو کمی

 : کرد تر عمیق رو لبخندم و لرزید هاش لب شدو سرازیر چشمش گوشه از اشک قطره یه

 لبمق غرورو به که زخمایی تمام تاوان..... مهناز بدی تاوان توباید....  دنیا اخر یعنی تو برای جا این

 که بریزی اشک قدر اون..... اشکات با کنی اروم دلمو باید......  بکشی زجر باید تو.....  زدی

  شه نمی صاف باهات دلم وقت هیچ....  بانو شه نمی پاک.....  کنه پاک گناهاتو

 اشوبازوه و سردادم هاش سرشونه از سرانگشتامو که نشست گونش رو بیشتری سرعت با اشک

  خورد نامحسوسی تکون دستم زیر سردش تن که کردم مردونم دستای اسیر

..... چی یعنی رحمی بی معنی بفهمی تا نشه خشک چشمات اشک وقت هیچ خوام می ازخدا-

 جهنم به.....  کن گریه خون.....  مهناز گریه.....  احمقانت بازی بااون اوردی سرم بالیی چه بفهمی

  خانمم امدی خوش من

 نگرفت ازم نگاه ولی شد تبدیل هق هق به گریش که اوردم ظریفش دستای به فشاری

 هب منی خواب اتاق تو که االن ؟ کردی می فکر کی به بودی بااون وقتی ؟ بانو بود چندمی حامی-

 ... دل؟ عزیز هستی کی یاد

 !!!نره یادت وقت هیچ اینو.....  مهناز متنفرم ازت: گفتم زدمو پوزخندی

 ورد دستمو کشیدمو سمتش به خودمو ، شدم خیره لیزه اشک از خیس صورت به کردمو باز چشم

 هب دستی.....  کرد دردمندم سینه مهمون رو اشکاش و اورد پناه اغوشم به که کردم حلقه شونش

 خانمم؟ خوبی: گفتم کشیدمو موهاش

 .... اراس: نالید

 و ابرو و مهناز کودکانه بازی زیر شکستم که منی ؟ ریخت می اشک طوری این کدوممون حال به

 باز من مانتقا برای رو راه زندگیشو کشید اتش به احمقانه اعتماد یه با که دختری یا باختم عشقمو

 هب عسلتون ماه: گفت شدو جابجا توبغلم کمی....  بشم اروم تا.....  بشه اروم تا کشید طول کرد؟

 رسید؟ کجا

 که اییج این به:  گفتم و شد سیاهش ابشار نوازشگر سرانگشتام و نشست لبم رو تلخی لبخند

  بینی می    االن
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 رفتم بیرون جهنمی اتاق اون از که کشید عقب خودشو تلفن زنگ صدای با

 عمو سالم-

  بود گرانه توبیخ....  بود عصبی....  بود دلخور....  نبود همیشه مثل عمو لحن

 اراس؟ کنه می کار چی کامی دهن تو مهناز اسم ؟ گه می چی پسره این-

  اراس شده عاشق گه می: گفت که نزدم حرفی

 دونم می-

 تو زن....  توئه زن دختر اون دونی می اینم ؟ دونی می اراس؟ گی می چی فهمی می-

  کنید سرش به دست ذره یه نزنید بهش حرفی فعال: گفتم کشیدمو پوفی کالفه

 کنی؟ می کار چی داری....  اراس فهممت نمی دیگه-

  عمو بده فرصت بهم-

  زودتر کنی می هرکاری-

 خداحافظ چشم-

 مهنازه: گفت سمتمو گرفت موبایلمو لیزه برگشتم وقتی

 خب؟: گفتم تفاوت بی

 دی؟ نمی جوابشو-

 .... روبرومه نیست خط این پشت مهمه من برای که اونی:  گفتم دادمو تماس رد گرفتمو رو گوشی

 زنب صورتت سرو به ابی یه برو: گفتم دوختمو بهم هاشو لب سرانگشت با که بزنه حرفی اومد

  بزنیم دوری یه بیرون بریم

 زدیم خونه از هم همراه شدیمو حاضر ، اورد جا حالمو سرد اب دوش یه ، رفت دادو تکون سری

 همون بریم شه می: گفت که بیرون زدم کوچه از هدف بی دراوردمو پارکینگ از ماشینو ، بیرون

 بود؟ دانشجوییت دوران پاتوق که پارکی

 بفرما امر شما خانما خانم نه چراکه-
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 ، شدن بدل ردو بینمون حرفی رسیدن تا ، دنده رو دستم زیر گذاشتم گرفتمو دستشو که خندید

 اومد فرود دلم به محکمی سیلی مثل و گرفت جون هام خاطره.....  شدیم پیاده کردمو پارک ماشینو

.... ذاشتم می سرش سربه دادم می هلش که حالی در ومن بود نشسته تاب رو که مهنازی..... 

 و شد خم که زانوهایی......  کرد می عاشقانه نجواهای گوشم تو و بود کرده حلقه دوربازوم دستشو

 شد پرت پام جلوی که پولی

 کجاست؟ حواست اراس-

 تو پیش جا همین:  گفتم انداختمو شونش دور دستمو

 بشینیم؟: گفت زدو لبخندی

 می مه دنبال دغدغه بی که ها بچه کودکانه های بازی به دوختم نگاهمو نشستیمو نیمکت اولین رو

 بود رسیده اسمون گوش به خندشون صدای و کردن

 اراس-

 ... یعنی...  شب اون از بعد: گفت که برگشتم سمتش به

 ، یمبود عسل ماه ناسالمتی اخه کردم قطع رو تلفنا همه بره بیرون خونه از نذاشتم هفته یه خب-

 اونارو و کنه جور خونوادش برای بهونه یه خودش و کنه مخفی همه از رازشو کردم وادارش

 نمی...  شد می دارتر ریشه ذهنم تو خیانت کابوس لحظه هر و بودم بدبین..... کنه فراموش

 امزدشن که هم حامی با حتی که کنم باور هاشو قسم و نبوده کسی با من قبل کنم قبول تونستم

 ..... محرمش و بوده

 تو واستخ می دلم......  برنگردیم دعوا با بریمو بیرون شد نمی: گفتم دادمو بیرون سنگینمو نفس

 یم التماس ، ریخت می اشک.....  ببندم خیانتو راه جوری این خواستم می.....  کنم حبسش خونه

 جهنم اتش و شد می دریده ها حرمت از ای پرده هربار و کنم باورش تا خورد می قسم کرد

 موخود که بود سخت...  بود سخت زندگی اون تحمل منم برای...... شد می تر سوزاننده زندگیمون

.....  کنم اروم بودم رسونده زمین به اسمونو اوردنش دست به برای روز یه که کسی دادن ازار با

 شیدپو می که هایی لباس.....  کنه اسیرم مردونم غریزه طریق از کرد سعی.....  کرد تالششو تمام

 ،پای کرد می اب رو سنگ دل زندگیش مرد به شدن نزدیک برای تالشش و زد می که عطرایی
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 القب که تنی لمس تصور از سوختم می تصورش از حتی من ولی کرد می سست رو مردی هر اراده

 ...... 

 برگردونه نظرمو کرد می سعی هاش دخترانه با اشک با دعوا با کرد می مقاومت برابرم در اولش

 در اه شب الاقل تا کردم جدا ازش اتاقمو.....  برد پناه طالییش قفس به شدو تسلیم کم کم ولی

 اخک که منم این نفهمم و نرسه گوشم به هقش هق صدای شاید تا بستم می در و باشیم ارامش

 ریدخت زندگی خرمن به افتاده اتش شده......  شده سیاه که منم این ، کرده تباه دخترو ارزوهایاین

 های بحث و اومدن دیدنش به دائیش زن پ دائی بار چند.....  بود همیشه از تر پناه بی حاال که

 با قفسشو و بشه کار به دست خودش شد باعث ها حرمت اخرین شکستن و بعدش مفصل

 فاییو بی انگ بهش شدو گرفته سمتش به اتهام انگشت......  کنه قبل از تر تنگ خودش دستای

  بودم مهناز روزای اون سنگین های بغض شاهد سکوت در من و دلش به زدن زخم و زدن

 زن ، اوردن هاش غم رو غمی و افتادن شدنش دار بچه فکر به خونوادش کم کم و گذشت دوسال

 یداپ براش کاربلد دکتر کلی و داد می پیشنهاد دلسوزانه رسید می ذهنش به که هرراهی دائیش

 رد نداشت خبر وکسی نداخت می گوش پشت و رفت می در زیرش از مهناز طریقی به هربار و کرد

 نخورده دست هاش دخترانه هنوز خونه خانم که گذره می چه خوشبخت ظاهر به زوج این خلوت

 مهناز  بود امد و رفت وقت دیگه.....  رسید می نظر به دار خنده واقعا شدن دار بچه توقع و مونده

 شونه مهناز نازایی های زمزمه که خونوادش بار حسرت نگاه و اقوامش سنگین های نگاه موندو

 جلوی که دخترایی و شد می سرازیر سمتش به که هایی زبون زخم.... بود کرده خم رو اونها های

 تر سخت چی.....  تر سهمگین های ضربه برای شد باز راه.......  دادن می نخ شوهرش به چشمش

 بریدل و مستانه های خنده صدای به بمونه اتاقش تو کنی می مجبورش وقتی زن یه روح دریدن از

 داده ترجیه که رو هایی چهره ببینه نتونه حتی نزنه دم و کنه گوش شوهرش های معشوقه های

 ودب همسر که مردی دل لرزید نمی براش که دلی تنها و فریب دل و بود زیبا که صورتی به شدن

  شوهر این از نداشت سهمی اون و بود شوهر.... 

 یدنفهم وقت هیچ دربیاد توهم این از نذاشتم ولی نکردم خیانت: گفتم که کرد نگاهم تعجب با

 کم......  داشت جون هنوز که زنی های ریشه بسوزونم تا کردم لوند بازیگرای اون خرج پول چقدر

 هاش گریه صدای..... ... رفت فرو خودش تو ازقبل تر افسرده و همه از برید شدو گیر گوشه کم

 تموم خواستم بارها بود اون از بدتر من حال ها شب اون همه تو.....  بود شده هام شب الالیی مثل

 بهم داد می حق هامو دلهره تمام سوزوند می کینه و نفرت اتش ولی رو مسخره نمایش این کنم
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 شد می بیشتر لحظه هر من فشار و بود شده جهنم براش روزها....  کشید می که زجری بخاطر

 ....... عصبانیت تو و بود نمونده بینمون حرمتی حتی دیگه

 وت ترس....  گذاشت جلو قدم و کرد جمع شجاعتشو تمام روز یه: گفتم کشیدمو موهام به دستی

 گره هم تو استرس از هاش دست و لرزید می درونش اشوب از صداش زدو می فریاد نگاهش

 بکشم زجر کمتر تا ره می من بخاطر گفت....  پدرش پیش بره خواد می که گفت...  بود خورده

 کنه تحمل منو قراری بی تونه نمی ولی داره دوستم هنوزم گفت

 خسته نذاشتم بازی این ادامه برای  توانی دیگه گفت می راست.....  ولی نذارم خواستم اولش

 !!! رفت....  کردمو ردیف کاراشو بودم کرده پا به خودم که جهنمی از سیاهی همه این از بودم شده

 داری؟ دوستش: گفت دستمو رو سرخورد لیزه کشیده انگشتای

 داری دوستش پس: گفت که خوردم جا حرفش از

 نه-

 کافی دیگه دری دربه و دوری سال سه کنی نمی فکر ؟ کنی نمی تموم رو بازی چرااین -لیزه

  باشه؟

  نشده عوض اون منو بین چیزی اراسم همون هنوزم من:  گفتم شدمو بلند

 ..... افتادم راه ماشینم سمت به بمونم منتظرش اینکه بدون گفتمو اینو

 میز رو وئیچوس رسیدیم وقتی بود کرده تر سنگین سنگینمو قلب سکوتش و کرد سکوت لیزه راه تو

 ایستاد حرکت از پاهام صداش با که رفتم اتاق سمت به کردمو پرت

 راه خونت به رو دختری هیچ کنی نمی نگاه دختری هیچ به تو اراس؟ دی می ازار خودتو داری چرا-

 دنبالشه، خودت چشم چون کنه نگاش کسی نداری چشم تو....  داری دوستش چون دی نمی

 نگفتی، بهش که داری حرفا خیلی هنوز خودت چون بشه صحبت هم باهاش کسی نداری دوست

 جاشو سیک ببینی تونی نمی چون لرزه می دلت و دست منی با وقتی حتی و میدی ترجیه رو تنهایی

... فهمیدم یدا چشن تو روز اون اینو....  پیششه دلت هنوز ولی کنی می دوری ازش....  گرفته

 رس و کنه می گریه که این از.... نکنی باروش خودتم هرچند بود عالقه رو از همه حرکاتت ، نگاهت

 کشی می عذاب داری ناراحتیشی باعث که تویی این که این از ندازی می راه دعوا پوچ و هیچ

 داری دوستش قلبا.... چون
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 وقته خیلی مرده برای مهناز کنی می اشتباه: گفت برگشتمو سمتش به وجدی خشک

 داشتی؟ نگه هنوز رو خاطره همه اون عکسارو اون اتاقو اون چرا پس-

 ... فردا کرده تنگ جامو فقط زباله مشت یه گی می راست.....  دور ریزمشون می کنم اراده-

 بودی کرده کارو این بار هزار حاال تا خواستی می اگه: گفت کردو قطع حرفمو

 این از دست پس گیرن می عزاداری بار یه فقط مرده ادم یه برای: گفتم برگردوندمو ازش رومو

 بردار مسخره قبر نبش

 

 

 

 

 

 

 

 ششم فصل

 ریم؟ می داریم کجا-

 فهمی می االن: گفت و کوچه تو پیچید لیزه

 اینجا؟ اوردی منو چی برای: گفتم که داشت نگه اپارتمان کنار

 نباش رحم بی انقدر.... اراس زنته اون-

 ینم تو.....نرو جوری این: گفت و اومد دنبالم که کوبیدم بهم شدمودرو پیاده ماشین از حرص با

 تیوق کشیم می عذابی چه گیره می ندیدش و کنه نمی توجهی بهش شوهرش زن یه وقتی فهمی

 ، کن شبغل ، بخند پیشش رفتی وقتی بار یه.....  کنه باز شوهرش قلب به راهی تونه نمی زیبایی

 شه عقده هردوتون برای نزار...  ببوسش
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  لیزه بیرون بکش قضیه این از پاتو: توپیدم بهش درهم اخمای با

 زندگی ریشه به زدم تیشه ندونسته چون ماجراست این وسط پام چون تونم نمی-

 مین عوض زن اون به نسبت وقت هیچ نگاهم من ؟ زندگی کدوم:  گفتم شدم کلید دندونای الی از

  بکشه عذاب این از بیشتر نزار پس شه

 کنی؟ کار چی خوای می: گفت من من با و پرید رنگش

 ......اگه بخشمت نمی اراس: گفت گرفتو بازومو که زدم کنارش

  کنی؟ نمی تموم حرفتو چرا ؟ چی اگه-

 اراس-

 ندگیز برای مادر از تر مهربان دایه نشو خواهشا پس معلومه وقته خیلی مهناز منو زندگی تکلیف-

 اگه ندارم ازش هم ای عقده هیچ ندارم اون به نیازی من.....  داره شباهت بیشتر خرابه به که

 بردارم رو کسی خورده دست ندارم عادت که بود این برای نکردم لمسش

 اراس: نالید

 یخیل من.....  پوشن می سیاهشونو کننو می چال رو ها زنده که هاست شفیعی رسم این شاید-

 داد رضایت مرگم به و شکست غرورمو که موقع همون نشستم زن این عزای به پیش وقت

 اسار نکن لجبازی: گفت که زدم چنگ موهامو کالفه که برداشت عقب به قدم چند بلندم صدای از

 و کینه این کن تموم....  کنه ارومت تونه می اون کن نگاه بهش زن یه چشم به بار یه تو برو

 کدورتو

 نکنم؟ کارو این واگه-

 نمم خود سوی تو وقت اون: گفت انداختو زیر سربه و نیاورد تاب من عصبی نگاه زیر و گزید لب

 خود سوی

 وایس رو تو ،  شم پشیمون کردم بهت که اعتمادی از نزار: گفتم کردمو پر فاصلمونو قدم یه با

 ...وگرنه نکن خرابش......  دیدم بقیه مهنازو
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 لجن به ارزوهامو شی؟ اروم تا دی می ازارم کنی؟ می حبس منم ؟ چی وگرنه: گفت کردو سربلند

 شماری؟ می اشکامو و شکنی می و حرمتم ؟ زاری می تنهام ها سختی تو کشی؟ می

 .... لیزه:لرزوند خودمو گوش پرده فریادم صدای

 خودتم هداد پس تقاص ازحقش بیشتر اراس، نباش انصاف بی: گفت و نکشید پس پا ولی ترسید

 دونی می

  زنیم می حرف میام شب خونه گردی برمی-

  بمون پیشش نیا-

 ....  لعنت.....  من به لعنت-

 ورهخ مثل که عذابی و رنجی این از خوام می که بخاطراینه جا این اوردمت اگه: گفت گرفتو دستمو

 به هلحظ تصور راحته.....  راحته حرفا این گفتن من برای میکنی فکر شی خالص افتاده تنت به

 زندگی این به داره حق بیشتر من از هرچند زنشه هرچند که دیگه زن یه با شوهرم خلوت لحظه

 .....ولی

  بمون اراس: گفت شدو اشک از لبریز چشماش

 قزی؟ خاله دی می عذاب منو خودتو چرا-

 کرف باید دادی می عادت خودت به منو که موقع اون......  گردم برمی شب من: گفتم که زد لبخندی

 ربزهخ بکشی پس پا تونی نمی بره نمی خوابم تو بدون من که حاال....  بانو کردی می جاهاشو این

 هاش لرزه اینم خوردی

 گفتم که همین مونی می تو: گفت کردو مصنوعی اخمی

 به مه  ذره یه نیست خوب هم جذبه انقدر بچه....  من خدای وای: گفتم کشیدمو بینیشو خندیدمو

  باش من فکر

 نیاوردم بیشتر شلوارو دست یه همین: گفتم اروم بعد

 میکنی؟ مسخره: گفت بازومو تو زد مشت با

 نیست؟ معلوم-
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 شپی بیا روز دو....  کنه پیدا برش حرفات تا مونده خلی حاال: گفتم که کرد نازک چشمی پشت

 چی؟ یعنی جذبه بدم یاد بهت خودم

 بسه فهمیده مهناز همون-

 نباید شیر دم با بمونه یادت تا کنم کار روت بیشتر یکم امشب باید انگار: گفتم درهم اخمهای با

 کرد شوخی زیاد

  لرزید تنم بس از دراومد استخونام صدای بینی نمی کارارو این نکن من خدای وای-

 دارم شلوارم یه همین که کنم اوری یاد ضمن در: گفت اروم خودم مثل

 پرو بچه برو-

 بینمت می فردا: گفت خندیدو

  امشب-

 با شد باز در سریع که زدم ،در تو رفتم کردمو باز باکلید رو ورودی در ، رفت شدو ماشین سوار

 شلوار اب توسی بلند تونیک یه کردم وضعش سرو به نگاهی....  پرید رنگش و جاخورد کمی دیدنم

 دستش ناخواسته که موند صورتیش های لب رو نگاهم بود کرده ست شالش با که سفید جذب

 داری؟ مهمون: گفتم و خورد محکمی گره اخمام......  لبش رو کشید باال رفت

  دم می توضیح بهت رفت وقتی بزار: گفت کردو من من

 ....  اراس خدا رو تو: نالید گرفتو دستمو که شم رد کنارش از اومدم عصبی

 ...... من خدا به: گفت که برگشتم سمتش به غیظ با

 ، کردن خالی سرم رو داغی اب انگار کامی دیدن با و تو رفتم کشیدمو پس ضرب با دستمو

 کن داری ابرو: گفت گوشم زیر کردو بغلم و اومد طرفم شدوبه بلند خوشحالی با من برعکس

  داداش دامنت به دستم.....  بسته رو از شمشیرو که دختردائیت جلوی توروخدا

 عمیقی نفس با کردمو باز شدمو مشت دستای سختی به و گرفت نبض پیشونیم و گردن تو چیزی

  ورا این از: گفتم نشوندمو رولبم زورکی لبخندی

 نیستی....  گشتم می دنبالت اسمونا تو: گفت شدو جدا ازم خنده با
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 بودم اومده: گفت کامی که نشست من روبروی کردو پذیرایی ازمون پریده رویی و رنگ با مهناز

 بود خاموش گوشیت ولی زدم زنگ هم تو به کنم دعوت مهمونی یه به خانمو مهناز

 داره؟ خبر دائی رن؟ می هم جاها جور این خانم مهناز اِ: گفتم دوختمو مهناز به سردمو نگاه

 شتانگ جون به افتاد استرس با همیشه مثل و انداخت پایین سرشو که رفتم بهش ای غره چشم

 گرفت دندون به ولبشو هاش

. ... شدیم جمع هم دور قدیم رفقای از چندتا  است ساده مهمونی یه ، دیگه نکن سختش -کامی

 بیار دوستتو هم تو هستن پرهامم و یدا

 مناسبتیه چه به مهمونی این-

 دونی؟ نمی تو یعنی-

 دیگه تولدمه....  اراس که واقعا: گفت که کردم نگاهش گنگ

 اقا مبارکه-

 دیگه بیاین حتما فردا-

 حتما-

 دونستنن قابل مارو اوردنو بهانه که بس برنیومدم پسشون از منکه تو با خانمم مهناز کردن راضی-

 هدست اختیارش نداره باالسر اقا که کسی  بگم چی من: گفتم که دوخت چشم بهم نگرانی با

  خودشه

  رفت فرو مبل وتو گزید لب که گرفت کنایمو

 سر به جون دختره.....  کن راضیش گفتم که بده تز نگفتم: گفت کشوندو سمتم به خودشو کامی

 شد

 بامن خانم این کردن راضی توبرو-

 نه: گفت هول با مهناز دفعه یه

 امیک اقا بیام تونم نمی من نکنید اصرار نم میک خواهش: گفت که برگشتیم سمتش به هردو
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 هتونب باشید مطمئن چرا؟ اخه: گفت ناامیدی با باشن کرده خالی بادشو که بادکنک یه مثل کامی

 گذره نمی بد

 بیاد مهمون قراره برام روز اون من...  من: گفت کامی به رو بعد کردو من به ملتمس نگاهی اول

 نبود دستت دم تر ابکی بهونه ایم از...  کشیدم نشون و خط حماقتش برای کلی دلم تو

 لیخی فردا مراسم تو شما حضور.....  بیارید مهمونتونم خب کنید تعارف نشد قرار دیگه -کامی

 مهمه من برای

 نموند دور مهناز مستاصل نگاه از که شد مشت پام کنار دستم

  رفیقمی تو ناسالمتی بگو چیزی یه تو اراس -کامی

 نکن اصرار داره کار شایدم تونه نمی واقعا شاید خب-

 منه نظر مشکل اگه باشه-بهتره نزنی حرف همون تو: گفت غرغر با

 کن قبول دعوتشونو خب: گفتم خیالی بی با مهنازو به روکردم

 دردسر برام بعد دونید می رو دائی اخالق که خودتون خان اراس نه: گفت که خوند حرفمو نگاهم از

 شه می

 نندازین زمین منو روی خواهشا....   قرصه دهنمون ماهم نیستن جا این که ایشون -کامی

 من به بسپار کارارو برو تو: گفتم که بود جواب منتظر مهناز به خیره کامی

  خانم مهناز اجازتون با: گفت شدو بلند

 پایین؟ بیای دقیقه یه شه می: گفت اروم بعد

 دونی می تو: گفت و داد تکیه ماشینش در به که پایین رفتیم هم همراه که کرد خداحافظی مهناز از

 نگرانه همیشه کنم می احساس ولی چرا دونم نمی داره خاصی استرس یه چیه؟ ترسش دلیل

 دخترش نداره دوست دائی شاید نبودم خونوادشون تو که من: گفتم انداختمو باال ای شونه

 بره هرجایی

 نیست منطقی جاست این از دور ها فرسنگ که کسی از ترس-
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 میارمش راحت خیالت برو-

 کنم می جبران:گفت زدو پشتم به دستی خندیدو

 یاهیس و بدبینی دوباره و انداخت چنگ وجودم به خشمم همه شد گم کوچه پیچ تو ماشینش وقتی

 به رنگش.....  پرید جاش از که بستم ضرب با درو کردم تند پا خونه سمت به که کرد رخنه دلم تو

  فشرد می دستاش بین زدولباسشو می سفیدی

 مهمونیای دیدی دور که جانم دائی چشم کردی پیدا دنج خونه یه....  خانم مهناز افرین....  افرین-

  دی می ترتیب دونفره

 کن باور....  اومد خودش خ-

 یچارهب این....  تر تازه اتفاق یه روز هر کردی پیشرفت خیلی.... خوبه: گفتم کردمو ای عصبی خنده

 ها؟ ؟ ببریش خوای می کجا تا رو

 زنیم می حرف باهم دیگه وقت یه بزار ای عصبانی االن تو: گفت برداشتو عقب به قدمی

 دمش کلید دندونام الی از که دیوار به چسبید کشیدو ای خفه جیغ که برداشتم خیز سمتش به

 این ؟ نکنه نگاه سرشم پشت که کن ردش طوری نگفتم مگه....  نیستی بشو عوض تو: غریدم

 گیری می قلوه دی می دل تنها زاری می قرار....  دی؟ می گوش حرف جوری

....  زنتم من گی نمی بهش چرا خب: گفت لرزید می که صدایی با زدو برق اشک از چشماش

 خاطر به هربار باید ولی دارم شوهر که این از شدم خسته کاری پنهون همه این از اراس

  شدم خسته بدم پس جواب خواستگارا

 فردا همین.....  باشه: گفتم اروم کردمو اسیرش دستام بین دادمو تکیه دیوار به طرفش دو دستمو

 بدی جواب خواستگارات به تر راحت تا......  کنم می سره یه تکلیفتو

 راچ.....  خدا تورو اراس: گفت گرفتو درو جلوی دوئیدو که رفتم در سمت به و گرفتم فاصله ازش

  اراس......  کنی نمی باورم

  نرو جوری این...  نرو....  خدا تورو اراس کردم غلط: زد هق گرفتو بازومو که بزنم پسش اومدم

 سردردم ، کشید طول سال پنج که ای بازی این از تنش همه این از بودم خسته ، رفتم عقب

 می اروم کی ؟ بدم تاوان باید کی تا من:  گفت که بود شده سنگین هام نفس و بود بریده امونمو
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 منم اخه......  لعنتی دارم دوستت من....... ؟ کنی باورم که بگیری اروم که کنم کار چی شی؟

 بسه دیگه روخدا تو بسه.... ادمم منم دارم احساس

 اطرخ به...  چیزت همه بخاطر...  متنفرم ازت....  ندارم دوستت من ولی: گفتم برگشتمو سمتش به

 ..... دروغیت محبتای خاطر به کارات خاطر به حرفات خاطر به زیباییت

 هی از ای صحنه و گرفت قلبم ، زد زانو پام جلوی و برداشت سمتم به قدمی کرد سرباز بغضش

 من که حقارتی طعم نچشه تا شد خم زانوهام ناخواسته گرفت جون چشمام جلوی دور خاطره

 ... کمرش نشه خم غرورش نشکنه چشیدم

 رممی می تو بدون من....  نزار تنهام ولی کنم می سکوت عمر اخر تا اصال..... کنم می بگی هرکار-

 .... کنم تحمل تورو سردی و دوری همه این تونم نمی من....  اراس

 جودو درمونی هیچ دیگه شکست که دلی برای: گفتم ای دورگه صدای با و شد مشت کنارم دستام

 .....  بدیم ادامه زندگی این به باید کی تا توئه با حق....  نداره

 شیم می جدا ازهم توافقی: گفتم که دوخت بهم سرخشو و اشکی چشمای

 ودب زندگیم فرد ترین انگیز نفرت امروز و برام بود شیرینی رویای دستاش لمس روزی که زنی

 ، ردک گریه بلند صدای با و گذاشت زمین سررو.....  شد خم....  شکست چشمم جلوی.....  شکست

 ندبل رفت پس بود زنده عجیب روزا این که خاطراتی مرور با بود رفته جلو دلداری برای که دستی

  ودب افتاده زمین رو حال بی.....  برگشتم سمتش به.....  شد قطع صدا که رفتم در سمت به شدمو

 مهناز... مهناز-

 تتخ رو اتاقو تو بردم کردمو بغلش سریع بود سرد گرفتم دستشو.....  برگشتم سمتش به

 کنارش....  دادم خوردش به جرعه جرعه و اتاق برگشتم قند اب غلیظ لیوان با و خوابوندمش

 اشه لب....  لرزید هاش شونه.....  لرزید پلکش....  کشیدم خرماییش موهای به دستی و نشستم

 .. لرزید دلم....  لرزید

 به پا من دل و گریست و داد جا اغوشم تو خودشو تو پناه بی بچه یه مثل زد هق کرد باز چشم

 نیز.....  بخوره رقم ای دیگه طور تونست می که سرنوشتی این خاطر به گریه...... گریست پاش

 تونست می که ای خونه....  نباشه سیاه انقدر میتونست که دلی....  باشه خونم خانم تونست می که

.....  اشهنب تونست می که ای کینه.....  نشه تبدیل نفرت به تونست می که عشقی نباشه قفس
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 دل نهبلرزو تونست می که نگاهی.....  بخنده تونست می که لبی.....  نباره تونست می که چشمی

 .... باخت زندگیشو تمام کودکانه بازی یه تو که مردی قرار بی

 طعق گریش.....  کردنش اروم برای.....  گرفتنش دراغوش برای...  نوازشش برای نرفت باال دستم

 مونب پیشم: گفت و پیراهنم به زد چنگ که کشیدم کنار خودمو کمی اروم نکشید عقب ولی شد

  کنم می خواهش...

 مونم می جا این موقع اون تا منم...  کنی استراحت بهتره نیست خوب حالت تو-

 وسرش اروم روش گذاشت خودشو دست و گذاشت قلبش ورو چسبوند هاش لب به گرفتو دستمو

 !!!بست چشماشو پامو رو گذاشت

 همه این تنها دختر این بود؟ حقش سختی و زجر همه این.....  سوخت براش دلم بار اولین برای

 هکالف ؟؟ نداشتم داشتم حق....  دختر این زندگی با کردم کار چی بود؟؟؟  بود؟ حقش کسی بی

 وشر رو پتو گذاشتمو بالش رو سرشو اروم برد خوابش که نکشید طول زیاد دادم بیرون نفسمو

 رو گوشی....  زدن قدم به کردم شروع سالن تو قراری بابی......  سالن تو رفتم کردمو مرتب

 .....  کرد پر وجودمو ارامش از موجی صداش شنیدن با گرفتم شمارشو برداشتمو

  اراس -لیزه

 .....  بزن حرف برام-

 خوبه؟ حالش مهناز لرزه؟ می صدات چرا ؟ شده چی: گفت نگرانی با

 برام بزن حرف....  کن ارومم-

 باهم شن می هم عاشق مورچه دوتا روز یه: گفت که بستم چشمامو کردمو رها کاناپه رو خودمو

 مسافرشدو یه ساک وارد ناخواسته یکیشون اما کنن ازدواج باهم روز اون فردای که زارن می قرار

 دبیا زندان اون از کردنتونست تقال هرچقدر شد همراه مسافر اون با باالجبار و کرد گیر جا همون

 کرده گم راهشو ولی بده نجات خودشو تونست بعد روز چند داد تن اجباری دوری یه به و بیرون

 تو معشوقش صدای که بست چشماشو لحظه یه بره، باید کجا و اومده کجا دونست نمی بود

 ردک پیدا خودشو شهر تا کشید طول ها ماه....  رفت دنبالش و سپرد صدا به دلشو  پیچید ذهنش

 بی و دوری همه ازاین....  نکرد پیداش ولی زیرپاگذاشت شهرو همه بود رفته جا ازاون یارش ولی
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 اج یه.....  معشوقش کنار اروم زندگی یه جز به بود خواسته چی مگه شکست دلش روزگار رحمی

 برسون بهم یارمو ندارم جزتو رو کسی من خدایا: گفت و کرد گریه و نشست

 خرهباال...  نبود بند پاش رو هیجان از افتاد پیاده عابر گوشه به چشمش یهو کرد دلشو درد وقتی

 ولی دویدن به کردن شروع همدیگه کشیدن اغوش در شوق از هردو و کرد صدا یارشو کرد پیداش

 همه رو معشوقش رو گذاشت پاشو ادما بزرگ دنیای خبرای بی از یکی هم قدمی یه تو درست

 ولی شد ور حمله ادم سمت به شد تار و تیره نظرش در دنیا ، رفت شدو ردو خیال بی و زندگیش

 اینکهبا رسید عشقش به..... گوشه یه کرد پرت گرفتو دستاش بین عاشقو مورچه تفاوت بی اون

 دوتارو شما سرنوشت....  اراس......  نزد جا وقت هیچ بود کرده زیادی جفای حقش در روزگار

 تا گیرب دستاشو....  کنه پشت ها سختی همه به که شماست نوبت حاال و کرد نابود هم چشم جلوی

 داره بخششو ارزش مهناز.... بگیره اروم قلبت

 شنوی؟ می صدامو اراس: گفت که بست نفسمو راه بغضی

 شارها کوچترین پی در عاشقانه که دیدم رو کامی مشتاق نگاه وقتی امروز: گفتم زدمو پس بغضمو

 به دکر التماس ، شکست چشمم جلوی وقتی.....  بگیره جونمو االن همین خدا داشتم دوست مهناز

 تا نده تدس بهش حقارت احساس تا نشستم پاش پابه ، ببینم خردشدنشو نتئنستم افتاد زانو

 لمظ بهش چقدر فهمیدم رفت حال از وقتی کرد گریه وقتی..... نیاد مهناز سر اومد سرمن که بالیی

 نای به چی فهمیم تازه کردم بغلش وقتی کردم کارو این رحمانه بی من و شکست دلش... کردم

 سال همه این چطور و پناهه بی و معصوم چقدر....  شده شکننده و نحیف چقدر گذشته دختر

 از... . لیزه شنیدم دلشو نجوای من......  قلبش رو گذاشت و بوسید دستمو وقتی.....  دادم عذابش

 دنیام ، گرفتم می جون هاش خنده با ، پرستیدم می مهنازو روزی که ازمنی کد می شکایت من

 ....عسلیش دنیای تو بود شده خالصه

 یگهد.... لیزه شدم غرق سیاهی این تو من: گفتم که کرد باز راه چشمم گوشه از سمج اشکی قطره

 نمی نزنم ارز پاش پابه بشنومو هاشو گریه سوز تونم نمی دیگه ببینم نگاهش تو ترسو تونم نمی

 حقشه.....  اروم زندگی یه حسرت.....  شدن مادر حسرت..... باشم هاش حسرت شاهد تونم

 نیست؟؟

 ، نهخو می الالیی براش من چشم از دور کنه می بغل عروسکشو بچش جای به ببینم تونم نمی

  کنه می دل دردو
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 اراس: نالید بغض با

 قعش برای جایی من سیاه دل....  شه نمی خوشبخت من با اون بمونم پیشش تونم نمی دیگه-

 امهاد رو بازی ،این ازاین بیشتر دیگه تونم نمی ولی شه نمی صاف باهاش دلم......  نداره پاکش

 نم به که زخمایی عشقش با بتونه کامی امیدوارم.......  دم می خاتمه زندگی این به فردا.....  بدم

 خوشبختش تونه می.....  پاکه ،دنیاش پاکه عشقش ، پاکه کامی دل......  بزاره مرهم زدمو دلش به

 کنه

 الواراس...  الو....  نکن کارو این.....  اراس نه-

 تختش کنار و اتاقش رفتم شدمو بلند جام از رمق بی.....  کردم خاموشش و کردمو قطع گوشی

 و دلرزی می پلکش نبود اروم خوابم تو حتی بود شده مچاله خودش تو جنین یه مثل ،  نشستم

 کینه این تخم وقت هیچ کاش ای.....  بود شده سرازیر چشمش گوشه از اشکی قطره هرازگاهی

 تهخس دل به کمی روزا اون کاش ای.....  رسوندمت می خوشبختی اوج به تا کاشتی نمی دلم تو رو

 داغو گرفتی نمی ازم پدرمادرمو کاش ای شکستم غرور به خندیدی نمی و کردی می رحم ناتوانم و

 .....!!!کاش ای دادی نمی رضایت مرگم به کاش ای زدی نمی پیشونیم به رو ابرویی بی ننگ

 موحال کمی گرم اب دوش بایه رسوندمو حموم به دردناکمو و خشک تن بیدارشدنش از قبل صبح

 جونی کم لبخندی و اومد بیرون متورم و سرخ چشمای با مهناز که کردم دم چایی یه.....  اومد جا

 بخیر صبح: گفت زدو

 دارم کارت بخور صبحونتو بیا بزن صورتت و دست به ابی: گفتم دادمو تکون سری

 هی....  اومد مهناز که چیدم رو صبحونه میز.....  رفت گفتو زیرلبی چشم کردو هم نگاهی شک با

 ردهک سعی ارایش کمی با بود کرده رها هاش شونه رو مرتبشو موهای بودو پوشیده شلوارک و تاپ

 برای....  کرد پر رو اشپزخونه فضای تمام که اشنا عطری و کنه کم صورتش التهاب از بود

 لباس امروز برای: گفتم که داد فرو لقمه چند صدا بی......  نشست روبروم و ریخت هردومون

 داری؟

 برو اژانس با دنبالت بیام تونم نمی: گفتم که کرد بلند سر تعجب با

 من.....  مضطرب و بود کالفه.....  بخونه چشمام از منظرمو تونست نمی بود مونده مبهوت و مات

 بشه اتفاقی هر که....  باشه راه در طوفان یه ساده حرف هر پشت که این ارودم سرش رو بال این
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 با خودش ولی بود شوهر که مردی ودستای وجودش ذره ذره کشیدن اتش به برای فرصت یه

 .....  داد می هل اتش این بهسمت رو بود همسرش که دختری دستا اهمین

 .... داشتی احتیاج چیزی به یا بخری کادو خواستی اگه زارم می کارتمو-

  اراس-

 روح بی....  سرد..... شدم خیره بهش همیشگیم ژست همون با گرفتمو دستم تو چای از نگاهمو

 ..... تفاوت بی.... 

 ؟ کنی کار چی خوای می-

 برای کنم فکر ولی نیست من مست از دعوت این گرچه کنم دعوتت مهمونی یه به خوام می-

 نباشه بد روحیت

 ؟ مهمه برات روحیم اینکه ؟ حالمی نگران کنم باور خوای می: گفت زدو پوزخندی

 شه عوض چیزی ما بین قرارنیست....  نه-

 دمب فرصت یه بهت خوام می: گفتم گذشتم می کنارش از که طور همون شدمو بلند صندلی رو از

 کنه تخوشبخت تونه می کامی......  دیگه مرد یه کنار بار این کنی امتحان شانستو دیگه بار یه تا

  ودمب تلخ همیشه دختر این برای بودم تلخ...  نشست اشک به چشماش و ریخت فرو ، بست یخ

 نمیام من: گفت اومدو دنبالم

 داده بهت مخالفت اجازه و باشم خواسته نظری ازت نمیاد یادم: گفتم دادمو باال ابرومو تای یه

 باشم

 همیشه از تر رحم بی شدم رحم بی.....  همیشه از تر سنگین کرده بغض

 از سمموا تونی می قانونی پزشک نامه یه با ، طالقمون کارای دنبال بیفته گم می وکیلم به امروز-

 ینم بفهمه کسی زارم نمی نترس داره خبر عمورضا فقط ماجرا ازاین.....  کنی پاک شناسنامت

 ....شه خراب شوهرت خونواده پیش وجهت زارم

.....  و نشست صورتم رو که محکم سیلی یه شد سالش چندیدن بغض که بود نشده تموم حرفم 

 ......  قرارمو بی دل کرد اروم
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  کنه می پسرعموش کش پیش زنشو غیرتی با مرد کدوم....  زنتم هنوز.....  اراس زنتم من-

 عقب....  ترسید....  انگشتاش رد روی شاید گونم سرخی روی شد قفل نگاهش کردم بلند سر

 شد تر سنگین بغضش و سوخت دلش....  شد نگران..  کشید

....  رهمس بشی تو شوهر بشم من که زناشویی زندگی گذاشت اسمشو بشه که بوده ما بین چی-

 یرتغ ؟ کنم می سپر سینه برات که مهمی برام انقدر کنی می فکر چرا....  کنم خرج کی رو غیرت

 که موقع همون.....  شد تموم حامی با ذاشتی می قرار و بودی من با که درحالی که موقع همون من

 قدرچ...  شد تموم نیست من برای جایی دیگه و نامزدته حامی گفتی.....  کمم برات گفتی غرور با

 .... بود گذشته صیغمون از

 دبو من زن وقتی که دارم کسی از رو عده داشتن نگه توقع گم می چی دارم: گفتم زدو پوزخندی

 زا کی برای.....  بود دیگه مرد یه یاد به بود من دستای تو دستاش بود من بغل تو بود من محرم

 من ازو شکستی سوزوندی کردی خیانت سادگی به که توئی برای.....  بزارم مایه تعصبم و غیرت

 خوره می بهم داره خودم از حال خودمم حتی که ساختی ادمی

 شکنن مردونشو غرور.....  نبر سوال زیر و مرد یه غیرت وقت هیچ دیگه: گفتم که شکست بغضش

 زنش یبرا که گذاشته کم چی که کنه شک....  کنه شک مردونگیش به و بشکنه خودش پیش نزار

 ولی توئه نوم کثافت زندگی از بیشتر لیاقتش پاکه کامی.....  داره نگهش راضی نتوسنت که بود کم

 ....ماشینت با که روز همون.....  شدی تموم من برای تو گیرم نمی ازتون انتخابو حق.....  عاشقه

 حرفای بابت اگه......  توروخدا اراس: گفت و اومد دنبالم که کردم عوض لباسمو و اتاق رفتم

  زدم حرفی یه بودم ناراحت دیشبمه

 بمونم بزار....  راضیم زندگیم از من.....  دیگه که بشکنه دستم: گفت و موند گونم رو دوباره نگاهش

 اون اب دونم می.....  گیرم نمی جلوتو خدا به.....  باشم قانع کم همین به بزار باشه روم اسمت بزار

 .....دختره

 و لرزش....  شدم خم سمتش به کمی و گرفتم هاشو شونه اروم رفتمو جلو که بده ادامه نتونست

 ..... لرزوند رو دلم تنش سردی

 حافظه این از چیزی.... شه نمی صاف باهات دلم بگذره ها سال....  بکشی زجر خوای می چرا-

....  نیک خیانت بهم منتظرم هرلحظه که درحالی کنم اعتماد بهت تونم نمی.....  شه نمی پاک لعنتی
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 تو رهخو مثل مسموم فکر یه وقتی کنم لمست تونم نمی.....  کنی شروع رو دیگه بازی یه دوباره

... .. دست چندتا....  چشم تا چند....  زیبایی همه این از گیره می گر که ام چندمی که افتاده تنم

 اسیرت چشم تا هزار ری می هرجا چرا که بینه می رو کی داره صورتم تو االن که.....  دل تا چند

 .....  تاریکه دلم.....  مسمومه فکرم شه می

 نیاد همه اگه چشی نمی رو خوشبختی طعم من کنار: گفتم که سینم رو گذاشت رو سرش و زد هق

 ......  بدن شهادت پاکیت به

....  رسی می ارامش به اون کنار.....  بهتره من از خیلی کامی: گفتم گرفتمو فاصله ازش که لرزید

 بوده ادمی هی کنی فراموش و نبینی تا....  زندگیتو لحظه به لحظه قاتل نبینی تا همیشه برای رم می

  نیست شرمنده داده بهت که هررنجی هم اون خاطر به هنوزم که

 .... دارم دوستت من....  من.....  خوام نمی رو لعنتی اون من: گفت کردو سربلند

 .....  سراون یا اوردم می سرخودم بالیی یه یا موندم می اگه بودم کالفه

 ادمم همون من.....  باشی داشته موجهی ظاهر خواد می دلم بینمت می رضا عمو خونه تو عصری-

 جبازیل.....  نرسه پام گرد به کسی که سیاه قدر اون بد قدر اون باشم بد که تونم می که دونی می

 یم کاریش یه خودم نباش کادو نگران دنبالت فرستم می اژانس یه پنج ساعت.....  کنار بزار رو

  برگرده خالی اژانس اون مهناز حالت به وای....  کنم

......  کردم فرار ادماش و کوچه اون از سرعت اخرین با و بیرون زدم خونه از کوبیدمو بهم درو

 اینکه زا قبل.....  باشه اماده پنج قبل تا خواستم ازش و گفتم لیزه به امروزو مهمونی جریان تلفنی

 دنشدی به خواست ازم گرفتو تماس باهام عمو طالق کارای پیگیری برای بگیرم تماس وکیلم با

 رفتم نداشتم تازه بحث یه برای رمقی و کرده احضارم چی برای دونستم می بااینکه ف برم

 .... کارخونه

....  ودب عصبانیت.... بود ناراحتی....  بود دلخوری....  نبود همیشگی گرم استقبال اون خبریاز بار این

 بود گر مواخذه نگاه یه و برافروخته صورت یه با خورده گره مشت یه

 سالم-

 هی محبت از....  نبود پذیرایی از خبری امروز....  نشستم وروبروش رفتم جلو که داد تکون سری

  نبود دوستانه و عادی بحث یه بحث این قطعا.... نبود پدرانه نگاه
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 خب-عمو

 زنت؟ از کامی؟ از ؟ من از ؟ شده شرمت کی از: گفت که گرفتم ازش نگاه انداختمو زیر سربه

 پسر ؟ وجدان بی انقدر بودی؟ غیرت بی انقدر: گفت گرفتو اوج کمی عصبیش صدای که گزیدم لب

 ؟ بود سیاه انقدر من

 ؟ چیه :گفت که کشیدم نشون خطو بر نامه کبوتر برای دلم تو کلی رسیده گوشش به خبر پس

 ی؟کن بلند روش دست کنی؟ حبسش خوای می برسی؟ خدمتش به جوری چی کنی می فکر داری

 ؟ کردی رام زنتو جوری این

 نمی .... اراس شناسمت نمی: گفت که کشیدمشون ممکن حد اخرین تا و کشیدم موهام تو دستی

 ؟..... کردی پیشکش زنتو مردونگی کدوم با فهمتت

  داره انتخاب حق اون-

 تو وخونش که سال پنج از بعد ؟ رسیدی نتیجه این به االن: گفت شدو بلند جاش از زدو پوزخندی

 ؟ انتخاب کدوم داره؟ انتخاب حق......  داره زندگی حق فهمیدی کردی شیشه

 کامی رو اصراری من کنه انتخاب تونه می گرفتیم طالق وقتی: گفتم ایستادمو روبروش شدمو بلند

 خودشو زندگی ندارم

  کنه می کنترل کردشو گره مشت داره سختی به دونستم می

 چیه؟ زندگی این از سهمش ؟ نداره انتخاب حق االن زن این وقت اون ؟ طالق-

 من با: گفتم شدمو خیره برافروختش چشمای به کردمو جمع شجاعتمو همه کردمو تر لبمو

 شک..... شه نمی عوض بهش نگاهم..... شه نمی صاف باهاش دلم.....  عمو شه نمی خوشبخت

  تونم نمی دیگه خدا به.....  عمو شه تموم بزار......  شه نمی برطرف دلم

 زشلر دی؟ نمی زندگیتون به فرصت یه چرا: گفت و فشرد مردونه شونمو گرفت غم رنگ نگاهش

 مرد؟ بزارم چی پای صداتو

 پس هک گذشته رو ببندم چشم که بسازم زندگیمو که نخواستم سال چند این تو کنید می فکر-

 مین تونم نمی......  دنیا این از منه سهم حقمه که همسری از ببرم لذت که مسموممو افکار بزنم

 برادرم سر اومد سرمن که بالیی زارم نمی......  کامی نکردم من هرکاری ندارم من هرچی.....  شه
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 شه تموم یهقض این تا کنید سرش به دست یکم طالق کارای دنبال بیفته سپردم وکیلم به.....  بیاد

 کشور این از شهر این از باشه الزم....  بیرون برم زندگیشون از صدا سرو بی دم می قول...... 

 عمو میرم

 شد دستش ، دلتنگیم پناه شد زندگیم مرد تنها مردونه های شونه و لرزید هام شونه.....  لرزید دلم

  سردم تن نوازشگر

 .....  اینه قسمت شاید....  باشه باتو حق شاید-عمو

 زیبا رو شالش و بود کرده تنش زیبا و پوشیده شلوار کت یه بود اماده لیزه برگشتم خونه به وقتی

 خودم دور حولمو سپردم گرم اب به سردمو تن و رفتم حموم سمت به ، بود بسته موهاش رو

 رو جونی مک لبخند بود گذاشته کنار برام که لباسایی به کردم نگاه تخت به.....  اتاق رفتم پیچیدمو

 و افتاد پرده گوشه رو نگاهم که موهام جون به افتادم سشوار با و پوشیدمشون و نشست لبم

 !!!چمدون ، ریخت فرو درونم چیزی

 لیزه-

 امروز برای ، شد خیره نبود پرده پشت دیگه که چمدونش منو به نگرانی با و رسوند خودشو سریع

 نبود؟؟؟ بود بسم

 خب؟-

 جریانی در که خودت....  ماموریت رم می دارم-

  زنی می بار ندارتو دارو همه هات ماموریت همه برای-

 و گم جا یه خودتو شدنش تموم تا تو و شده خونده ای صیغه یه کردی فکر: گفتم رفتمو سمتش به

 من.....  هبساز زندگیشو تا کنی می کمک مهناز به رفتنت با مهربون فرشته یه مثل و کنی می گور

 همه اخرش ها قصه مثل و افته می دلم به مهرش مدت یه از بعد بیام کنار باهاش شم می مجبور

 زندگیمونو های پایه تا بیاریم بچه چندتا نظرت به حاال.....  شه می تموم خوشی خیرو به چیز

 کنه؟ محکم

 ایفیوظ یه که منی زن که نکردی فکر لحظه یه فندقیت مغز اون با: گفتم که گزید لب دلخوری با

 کنمو شکایت ازت خودسریت این خاطر به تونم می که زندگیت به من به متعهدی که داری
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 خرابه کلش منطقه بی که مردی از شوهرت از من از.....  کنی تمکین که برگردی کنم مجبورت

  کردی وابستش کردی انتخابش خودت ولی فهمه نمی حساب حرف

 ....شدن خراب باعث خوام نمی من-

 به تدل نیستی مرده مادر من فکر به اگه بوده خرابه اول از زندگی این بفهمی بگم زبونی چه به-

 تونه می قدر چه اون حساب به بزارم رفتنو این من و بری اگه دونی می سوزه می که مهناز حال

 یکن می فکر کنه؟ رحم بی چقدر منو تونه می جدید کینه یه دونی می ؟ شه تموم گرون براش

  میاره؟ طاقت

 گرمای با کرد قفل هامو لب و انداخت گردنم دور دستشو هوا بی و برداشت سمتم به قدمی

 پاسخگوی تشنم لب و تنش حصار شد دستام گرفتم گر.....  شدم سرد جاخوردم...  محبتش

 طعم دلتنگی طعم دلخوری طعم هاش بوسه گرفت طعم و چکید اشکش.....  پاکش عشق

 عشق داد ،عشق دادم دل داد ،دل شدم سیراب شد سیراب  شدم، اروم شد اروم..... دلواپسی

 ..... دادم

 فکر گها انصافی بی خیلی: گفت گذاشتو سینم رو سرشو نیومد بیرون اغوشم از ولی کشید عقب

 ردم پیش مونم می.....  مونم می ندی اجازه بهم وقتی تا...  رم نمی.....  راحته برام ازت گذتن کنی

 مجبورش نداری حق ولی.....  کنه عوض رنگ سیاهت دنیای تا مونم می....  زندگیم دنده یه مغرورو

.....  گهبجن زندگیش برای بزار....  بگیره تصمیم زندگی این برای اون بار یه بزار شه جدا ازت کنی

 تیتخوشبخ به راضیم....  اراس راضیم من.....  ما جدایی بشه تالش این جنگ این نتیجه اگه حتی

 خطای چوب اون تا مونم می....  باشه برات خوبی زن تونه می مهناز که دونم می....  ارامشت به.... 

 .....  نخوره منو

 همیس هیچ که دنیایی تواین....  برام بمون: کردم نجوا گوشش زیر و فشردمش خودم به محکمتر

 اروم من...  بگیریم اروم هردومون بزار.....  لیزه بمون برام تو هاش خنده از خوشیش از نداشتم

 ....  بسه بازی این بسه......  نبودنم از بگیره اروم اون و بودنت از بگیرم

 سرخی به دادم دل دوختمو چشم گرش معجزه چشمای به کردمو سرخم کردمو جداش خودم از

...  مریشت بیخ که بدم مال....  ام دنده یه...  مغرورم: گفتم که نشست لبم رو لبخندی ، هاش گونه

 خانما خانم خالتم کشکه اش

 شد تموم مهمونی: گفت و خندید
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  شده شروع تازه  کنم؟ نمی فکر طور این من ولی: گفتم و باال دادم ابرو شیطنت با

 ری؟ می و کنی می روشن اتش: گفتم که عقب رفت سریع

 اراس -نالید درماندگی با

  رفت کردو سر چادرشو گفتو لب زیر بدجنسی که.......  دل ته از خندیدم بلند صدای با

 میاد؟ یمطمئن: گفت و بشه اماده بتونه تا سپرد یدا به رو لیزه و کرد استقبال ازمون گرمی به کامی

 ، ستنی حریفش هم خدا کنه لج بخواد اگه دونستم می ، بود گذشته پنج از کردم ساعت به نگاهی

 فکر: فتگ یدا که نشستم لیزه کنار بودن اومده همه تقریبا.....  نباش نگران میاد: زدم لب نامطمئن

 میاد شما با مهناز کردم می

 برم ستمنتون بود زیاد کارم: گفتم که نشوند لبش رو نمایشی لبخندی و کرد بهم نگاهی نیم لیزه

 دنبالش

 معتبره؟ اژانسش مطمئنی...  رفتم می خودم گفتی می کاش ای -کامی

 کرد یم نگاه ناموسش چشم به مهناز به یعنی.....  نبود بود تعصبش از نگرانی این....  بود نگران

....  بود دلواپس....  بود عاشق.....  داشت دوستش.....  ریخت فرو درونم چیزی..... من زن به

 ..... من زن دلواپس....  معشوقش دلواپس

 مارشوش.....  بود منتظر....  بود در به نگاهش....  نشست پشتم به سردی عرق و گرفت تپش قلبم

 قرار بی....  بود قرار بی.....  شد خشک در رو موند ساعت رو نگاهش.....  بود خبر بی.....  گرفت

 ..... من زن

 نبالشد برم که بودم گرفته تصمیممو دیگه بود گذشته شش از ساعت نشست لبم رو پوزخندی

 هک کشیدم راحتی نفس....  دراومد صدا به زنگ که کنه دیوونم استرسش با کامی اینکه از قبل

 سر زا که لبخندی رو.....  کامی اشتیاق رو بستم چشم.....  شد سردم دستای نوازشگر لیزه دست

... . اشتیاق برق....  تحسین برق.....  بود مونده مهناز قامت رو که چشماش برق رو....  بود رضایت

 شسنگینی که دلخوری چشمان روی به.....  گرمش استقبال روی به....  دلدادگیش رو بستم چشم

 !!!زنم روی بستم چشم......  هامو شونه    کرد خم

 داداش مدیونتم: کرد زمزمه سرخوشی با کامی و رفت اتاق به یدا همراه شدو وارد لبخند با مهناز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

397 

 

 پاش کی.....  بود ماجرا این کجای کامی.....  بود برادری رسم این....  گفتنش داداش از شکستم

 بودم؟؟ براش؟؟؟ بودم برادر.....  شد باز بازی این به

 خواستی؟ نمی همینو مگه-

 بیا کنار باهاش پس خواستی خودت کن باز اخمتو: گفت که برگشتم لیزه سمت به گنگ

 با ود؟ب شناسنامم تو اسمش هنوز که زنی به برادرم مشتاق نگاه با.....  چی؟ با اومدم می کنار باید

 ترین گناه بی کامی....  کشوند ماجرا این وسط به اونو که سکوتی با....  کردم حقش در که خیانتی

 نبود؟؟؟ بود بازی این مهره

 یه.....  نشست یدا کنار کردو بش و خوش مشترکمون دوستای با و کرد سالمی مودبانه مهناز

 هک موهایی و رسید می نظر به تر پوشیده کوتاهش کت و کلفت ساپورت با که مشکی پیراهن

 ردک می اسیر و کشید می اتش به سرخیش که لبانی و بود شده رها هاش شونه رو سخاوتمندانه

 رخم به رو چی خواست می......  زده تیپ طوری این عمد به دونستم می...  رو تابی بی دل هر

 کی برای.....  ؟ زندگیشو یخی مرد ؟ کنه تحریک خواست می رو کی نداشتمو؟ غیرت....  بکشه

 ...... کشید؟ می یدک نامی فقط همسری از که مردی برای ؟ بود بست رو از شمشیر

 اززیر تونی می کنی می فکر گیری می زن خبر بی: گفت افسانه که گرفت رونق گالیه و حرف بازار

 بری؟ در شیرینیشم

 گزید لب دلخوری با مهناز و زد لبخند خجوالنه لیزه

  کنم می خبرتون عروسی برای.....  ایشااهلل وقتش به-

  بزنیم باال استینی جمعمون پیرمرد برای باید دیگه– سهیل

 که رز....  کرد پذیرایی همه از پرهام کمک به یدا....  زیرخنده زدن همه که کرد کامی به ای اشاره

 کنیم خاطره تجدید بیاین: گفت دخترش کشیدن دراغوش برای کرد می شماری لحظه روزا این

 بگه خانمم هرچی: گفت دوختو همسرش به محبتشو از پر نگاه سهیل

 نیمبک رو بازی همون بیاین گه می راست:  گفت نرگس که خنده زیر زدن گفتنو ذلیلی زن پسرا

 رنگ مهناز نگاه....  شیرین کل کل اون به.....  مرتضی مهمونی به...  روز اون به عقب برگشتم

 گرفتن قرار بازی روند جریان در واردها تازه شدو شروع بازی ارا اکثریت با و گرفت
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 کنه؟ شروع کی خب-رز

 اهلل بسم خانم مهناز -کامی

 مردم :گفت کردو من به بعد و لیزه به نگاهی.....  کردم حس تلخیشو من فقط که زد لبخندی مهناز

 ازاری

: گفتم کردمو نگاهش خاصی غرور وبا مبل به دادم تکیمو که خنده زیر زدن روز اون یاداوری با همه

 بخشه لذت

 زشت اردک جوجه: گفتم و یدا به کردم رو بعد

 خودتی: گفت حرص با و شد قرمز

 تاهل: گفت پرهامو به کرد رو که شد بلند ها خنده صدای دوباره

 اخ اخ اخ: گفت دادو سریکون خنده با پرهام

 رسید کامی به نوبت تا زد حرفی وهرکس چرخید دور ، شد همراه یدا غره چشم با ها خنده شلیک

 عشق: گفت مهنازو به کرد رو عشق با که

 تلخ....  تلخ....  تلخ-

: تگف کردو من به رو مهناز که دوخت چشم مهناز گریزون چشمای به و کرد تغییر کامی نگاه رنگ

 بخشش

 شده مشت های دست..... کامی خیره نگاه..... مهناز طعنه با حرف.....  جمع سکوت.... بود سنگین

  بود سنگین کشیدن نفس برای هوا حتی.....  لیزه

 ندارم باورش: گفتم که دوختن من به چشم منتظر همه

 به کردم رو لبخند با.....  اتشینش های لب.....  لرزونش های دست.....  نگاهش....  باخت رنگ

 وفاداری: گفتم و لیزه

 تقور سختی به دهنشو اب...  مهناز تنهای قلب به....  خورد هدف به درست کنایم تیر و گزید لب

  ماست حق: گفت دادو

 خدا: گفت برداره چشم ازم اینکه بدون
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 خدا روزا این.... التماسم....  هام فریاد شاهد.....  بود شکستم شاهد که خدایی.....  لرزید پشتم

 ؟؟ بود کجا

  همیشه....  جا همه...  کس همه: داد جواب خودش

 از فرار برای بود خوبی وراه بود غریبه شماره ، خورد زنگ گوشیم بزنه حرف کسی که این از قبل

 که مهناز نگاه.....  داشت امید هنوز که کامی نگاه از...  بودن خاموش نبرد یه شاهد  که جمعی

 ....که لیزه نگاه.....  بود دلخور

 گرفتم فاصله جمع از دادمو جواب گفتمو ببخشیدی

 بفرمایید بله-

  بخیر وقتتون سالم-

 شما؟ سالم-

 دارید؟ شفیعی کامران اقای با نسبتی چه شما-

  پسرشم: گفتم که افتاد تالطم به دلم

 ....بیمارستان بیاید لطفا: گفت کردو مکث کمی

 خانم؟ شده چی-

 باشید داشته حضور باید پرونده تشکیل برای فقط نباشید نگران-

...  عیشفی کامران.....  افتاد دوران به سرم....  گذاشت تنها دلواپسی دنیا یه با منو کردو خداحافظی

 شده؟ چی: گفت لیزه که زدم چنگ سوئیچمو و کردم تند پا....  پدرم

 برم باید-

 شده؟ چی: گفت شدو بلند نگران کامی

 ..... نالیدم لب زیر.... بود بسته نفسمو راه که شد پیداش کجا از لعنتی بغض این

 !!!بابام....  کامی-
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 دستای به دوختم چشم....  سپردم گوش قران نوای به دوختمو پوش سیاه جمعیت به نگاهمو

 شونه به.....  کنه ارومم داشت سعی که کامی سرخ چشمای به....  بود پناهم که رضا عمو مردونه

 به و بود گرفته فاصله ازم غریبانه که لیزه.....  روزهام این درد مرهم تنها به و مهناز لرزون های

 هک بغضی برای....  بود شده خالی که پشتی برای کرد می گریه.....  زد می زار زندگیش مرد حال

 هک رو هایی نفس بود اورده بند.....  رو کمرش بود کرده خم که دردی برای.....  بود نشکسته هنوز

 چشم.....  زمونه جفای از گرفت بازم که قلبی.....  بود گذاشته ناسازگاری سر عجیب روزا این

....  دز می سفیدی به همیشه از بیشتر که موهایی....  بود شده ویلچر اسیر که پاهایی به دوختم

 نمی بلند ناحق به دیگه که دستی و بود کرده سکوت که هایی لب....  نداشت غرور دیگه که نگاهی

 !!پدرم به.....  شد

....  ودب گرفته بر در رو مادرم که خاکی تل به رسیدم کردمو دنبال نگاهشو مسیر و ازش گرفتم نگاه

 به زد اتش و پسرش از برگردوند رو که مادری....  محبتش از نداشتم سهمی که مادری.... مادر

 هام رگ تو خون..... اما.....  دونست نمی مادری رسم که مادری.....  وفایی بی این دوری این دامن

 ؟ نبود ؟ بود مادر.....  بود کرده رخنه تاروپودم تو وجودش شیره.....  بود اون وجود از

 دش خلوت دورمون کی....  فشردن دستامو تسلیت برای همه کی....  شد تموم مراسم کی نفهمیدم

 ....  رفتم فرو رضا عمو اغوش تو کی.....  کرد همراهی مهنازو کی داد دلداریم کامی کی... 

  ما پیش بیا مدت یه-عمو

 پیشش مدت یه....  بابا خونه ببرم وسایلمو خونه برم باید....  عمو ممنون:گفتم کشیدمو کنار خودمو

  نیست خوب براش خونه اون های پله....  کنم پا و دست مناسبی خونه تا مونم می

 کن حساب من کمک رو: گفت زدو لبخندی

 که بود این افتخارش که مردی رو موند نگاهم....  گرفت ویلچرشو های دسته رفتو بابا سراغ لیزه

 ....  کرده حفظ ابروشو ولی کرده چال خودش پسرشو

 داره نیاز بهت ای دیگه هروقت از بیشتر االن: گفت فشردو شونمو گرمی به عمو

 زا ولیلب دوخت بهم سردشو نگاه برداشتم قدم سمتش به اروم....  رفت که دادم تکون سری--

 منث اکبرو دست به رو بابا.....  رفتیم خونه سمت به شدیمو ماشین سوار سکوت در نکرد باز لب

  گفتن تسلیت بهم ناله و اشک با که سپردم بانو
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 بیارم چمدونارو من تا بمون-

 .... من خوای می: گفت زدو لبخندی

 لیزه-

 بیاد بابا از مراقبت برای خواست می مهناز که شنیدم: گفت و برچید لب

 کنه جبران رو گذشته تونه می جوری این نه میک فکر شاید....  دونم می-

 تونه؟ می-

 واومدنش جلوی تونم نمی نیست موندگار زیاد.....  شه می طی طالقمون قانونی مراحل زودی به-

 نمی خونه این تو هم لحظه یه نباشی اگه ولی.....  شده انجام عمل تو گذاشته منو چون بگیرم

 مونم

  وت رفت کردو سالمی لب زیر شد پیاده مهناز و ایستاد درمون جلوی کامی ماشین موقع همین تو

 بمونم؟ پیشت خوای نمی مطمئنی -کامی

 ممنون اره-

 باش مراقبش.....  نیست خوب حالش: گفت کردو در به نگاهی

 از رت تلخ خندیدم....  کرد می زد گوش وظایفمو ؟ کرد می من به زنمو سفارش نبود؟ بود دار خنده

 زنم می سر بهتون....  اراس نزار خبرم بی: گفت که همیشه

 اماده لیزه خودمو برای خودمو قدیمی اتاق.... افتادم راه شدمو ماشین سوار دادمو تکون سری

 مردی وقف خودشو روزا این....  کرد انتخاب بود بابا خواب اتاق کنار که رو اتاقی مهناز و کردم

 بینهن کرد می وسعی رسید می بابا های کار به محبت با بود گرفته ازم خودش روز یه که بود کرده

 داج اتاق یه یاالاقل برگرده خواست می بود مخالف لیزه.....  بود کرده پر کنارم جاشو که دختری

 اههمر به رو مهناز بار حسرت نگاه هرچند بکشم دست ارامشم منبع از تونستم نمی ولی برداره

 ..... نداشتم دلخورش چشمای برای جوابی هرچند.....  داشتم

....  ادمد بیرون پرصدا نفسمو کردمو نگاه بود کشیده دراز تخت گوشه که لیزه به بستمو و اتاق در

 کشید عقب خودشو که کشیدم دراز کنارش دراوردمو لباسمو
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  خانمی؟ شده چی-

 ریفمح ولی بزنه پس تا کرد تقال ، کشیدم خودم سمتم به پیچیدمو دورش دستمو که نزد حرفی

 نشد

 .....  خانم لیزه ؟ شده چی بگی خوای نمی-

  خستم میاد خوابم-

 دلخوری؟ من از.....  همینه؟ فقط مطئنی:  گفتم گذاشتمو سرشونش رو سرمو

 نباشم؟-

 ؟ بری می سرمو داری چرا بگی میشه-

 خونم برگردم خوام می: گفت و چرخید سمتم به حرص با

 این بود بسته رو از شمشیرو.....  دوختم وحشیش چشمای به نگاهمو جدی توهمو رفت اخمام

 روزا این صدای بی دختر

 بری؟ تونی می کردی فکر چرا-

 تونم نمی چون تونم می کردم فکر: گفت روبرومو نشست و زد پس دستمو حرص همون با

 انتقام ایبر وسیله یه شدم من که کنم تحمل تونم نمی ببینم چشمام جلو رو دیگه زن یه سوختن

 تو

 علومم کوتاهش خواب لباس زیر که سفیدش پاهای انگشتام سر با و سرم زیر فرستادم دستمو یه

  کرده؟ فرو سرتو تو رو ای احمقانه فکر چین هم کی: گفتم کردمو نوازش بود

 لد کاناپت ازاون تو بودیم خونمون تو....  ؟ چیه مشترک اتاق این دلیل بگی بهم شه می پس-

 ؟ دادی عقیده تغییر دفعه یه شده چی حاال کندی نمی

 میدمفه دندونم زیر رفته مزت تازه خب: گفتم لطیفشو پوست رو سردادم انگشتامو باخونسردی

 کنم تنظیم خونمو قند خواب قبل کردم عادت کنم کار چی....  شیرینی چقدر

  اراس: گفت زدو پس دستمو
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 باید دیدا می بله که موقع اون: گفتم کردمو نوازش دستشو پشت شستم با گرفتمو دستشو مچ

 که فیلماست مال اون......  نیست عروس لباس و بازی خاله که ازدواج کردی می هم جارو این فکر

 زندگی تو شن می دار بچه افشانی گرد وبا  جداگونه اتاقای تو رن می عروسی بعد دوماد عروس

 کنه می فرق پروسش یکم واقعی

 که جا نای اومدم من یعنی....  که واقعا: گفت سینمو تو کوبید مشت با که زدم چشمکی شیطنت با

 کنم؟ تنظیم خونتو قند خون خواب قبل

 یم که خونسردی همون با شد درهم کمی درد از صورتش که کردم بیشتر مچش دور فشارمو کمی

 رامب رو تو کردی فکر که کردم کار چی ؟ شناختی جوری این منو: گفتم بود کرده عصبیش دونم

 مردا از خیلی مثل یا...... ؟ کشیدم رخت به وظایفتو.....  کردم؟ مجبورت جا؟ این اوردم غریزم

 بردم؟ بهره نیازم نفع به ازش و چماق کردم تمکینو

 مکنار خوام می زنمی....  جاست همین جات چون جایی این: گفتم که انداخت زیر سربه شرمگین

 نظرت ؟ باشه محرم که بگم کی به.... نگم تو به حرفامو.....  نکنم صبح تو با شبمو من....  باشی

 چیه؟ کامی درمورد

  بدجنسی خیلی: گفت کردو حوالم ای دیگه مشت

 یمونی؟پش: گفتم پیچیدمو دورش دستامو ، شد پرت بغلم تو هوا بی که کشیدمش خودم سمتم به

  نچ: گفت کردو فرو گردنم تو سرشو

 ؟ کنم می اذیتت ؟ ای ناراضی بودن من با از-

 نچ: گفت مردونمو حواس گرفت بازی سرانگشت با

 داره گناه اراس نکن اذیتش: گفت که کردم ستون دوطرفش دستامو گردوندمو برش

  چشم:  گفتم کردمو فرو موهاش تو سرمو

 نیست بدی زن مهناز ؟ دی نمی بهش فرصت یه چرا: گفت شدو موهام نوازشگر دستش

 ؟ بانو خوردی کتک ازم تخت رو شب موقع این حال تابه-

 طرفی؟ کار رزمی یه با دونستی می.... بیخود: گفت پشتمو رو زد مشت با خندیدو
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 بکشی؟ النچیکو دربریو دستم زیر از تونی می یعنی:  گفتم کردمو نگاهش خنده با

 دان من جوجوی:  شد بلند خندم صدای که بکشه عقب خودشو نتونست ولی خورد تکون کمی

 چنده؟

 کنی؟ می مسخره-

 کار؟ کنکفو جوجوی با اونم شجاعت همه این منو-

 به دستش وقتی که داره هم تیزی دندونای و ناخن کار کنکفو جوجوی این دونی می کوفت-

 برسه؟ رو پررو  پیشی یه حساب بتونه نرسید النچیکو

 بندازی؟ عقب ناقابل دوساعت و رسی حساب این شه نمی حاال-

 با د؟نبو بود فرشته که دختر این پاک دنیای تو شدم غرق و کردم پر رو فاصله بزنه حرفی تااومد

 بابا؟: گفت هل که کشیدم عقب بیرون از صدایی

  اومد دنبالم که کردم تنم شرتمو تی رفتمو پایین تخت از سریع

 کجا؟-

 ... نکنه: گفت نگرانی با

 اتاق تو بمون کنم می صدا رو بانو ثمن و اکبر ؟االن بیای خوای می تیپ بااین- 

  نگرانی از میرم می من-

 لیزه بمون-

 بر،اک بود خوابیده تختش رو اروم.....  رفتم پایین طبقه تو بابا اتاق به بیون زدم اتاق از سریع

 اقا؟ بود چی صدای: گفت رسوندو خودشو سراسیمه

  بندازم نگاه یه رو اتاقا رم می من بگرد و حیاط-

 به ؟ رفته کجا یعنی....  نبود.....  مهناز اتاق تو رفتم دو حالت وبه گذاشت نظرم از برق مثل فکری

 صدایی ولی زدم در کرد جلب نظرمو اب شرشر صدای که رفتم بهداشتی های سرویس سمت

 نیومد
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 مهناز.....  تویی؟ اون مهناز-

 ضرب با درو بود؟؟ تو اون مهناز یعنی....  داد می بد گواهی دلم.....  افتاد دلم به غریبی شوره دل

 حموم کف خون غرق مهناز و بود شده خرد حمام اینه.....  چسبید زمین به پاهام که کردم باز

 بود افتاده

 اورژانس بزن زنگ اکبر.... مهناز....  خدا یا-

 گرانن چشمانی با لیزه ، کرد جلب نظرمو خفه جیغی صدای که بستم مچش دور دستمالی سریع

 بود ایستاده در دم

 برو....  براش بیار لباس برو-

  رسید اورژانس که کردیم تنش لباساشو لیزه کمک به

 کجا؟ تو-

 یخبر بی از شم می دیوونه صبح تا نباشم پات و دست تو دم می قول بیام بزار اراس توروخدا-

 ییعن.....  افتادم راه امبوالنس سر پشت شدیمو ماشین سوار سریع نبود کل کل برای وقتی

 نکرده فکر مرگش به وقت هیچ....  دختر؟؟ بااین کردم کار چی....  من خدای ؟؟ شنیده حرفامونو

 ای حظهل برای و بود افتاده ریتم از قلبم....  ؟ نبودم بودم قاتلش من بمیره اگه......  نبودش به بودم

 هیچ.. ... بمیره اگه......  نشست گلوم تو سنگینی بغض که کردم فراموش خاطراتمو و کینه تمام

  ؟ بودم پشیمون......  بخشم نمی خودمو وقت

 کن دعا براش....  شه نمی چیزی که ایشااهلل اراس باش اروم-

 جز حسی هنوزم که زنی برای ؟ بودم بریده ازش که ببرم خدایی اسمان سوی به دست ؟؟ دعا

 ؟ نداشتم بهش ترحم

 رس از لبخند کرد ارومم چقدر انتظاریو چشم لحظات گذشت سخت چقدر کردنو بستریش سریع

 دکتر رضایت

 مونم می پیشش من برو تو-

 بزن زنگ رسیدی باش خودت مراقب: گفتم گرفتمو سمتش به سوئیچو
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  کن استراحت برو نمونده روت به رنگ نیست مساعد حالت اراس-

 بیاد هوش به تا کنم می صبر تونم نمی-

 بمونی؟ خوای می چرا ؟ چرا-

 ؟ هنباش خواستی نمی مگه ؟ خواستی نمی همینو مگه: گفت که کردم نگاهش حیرت و تعجب با

 باشم مرگش به راضی که پستم انقدر یعنی جوری؟ این-

 بودی؟ راضی ؟ چی تدریجیش مرگ به-

 ..... امشب بود شده تلخ چقدر

 نه االن توروخدا لیزه-

 به نیست بهتر بشی جدا ازش قراره دیگه وقت چند تا درهرحال: گفت و انداخت باال ای شونه

 تره نزدیک بهش تو منو از ایندشه شوهر نباشه هرچی بدی خبر کامی

 لیزه: غریدم

 ؟ رفته مرگ پای تا که زن این داره اهمیتی چه مگه چرا؟ اومد؟ جوش به غیرتت شد؟ چی-

 زنگ شده تموم برات اگه.......  تو غرور خاطر به من خودخواهی خاطر به: گفت شدو پر چشماش

 که یزن این وروح تن تو ریزه می عشق ذره ذره ، تپه می براش قلبش که پیشش بیاد کسی بزن

 یند همین و نه میک مدیونش کنه می سرپاش عشق باهمون.....  جهنم شده زندگیش ساله پنج

 .... دورتری ای غریبه هر از اراس بهش نامحرمی....  مهناز قلب به بشه راهی تونه می

  بسه توروخدا بسه: ونالیدم نشستم نیمکت رو و رفت پاهام از توان

 بخشیب باید.....  کنی فراموش باید....  بمونی باید موندی اگه: گفت و گرفت دستمو نشست کنارم

 یکن سرپاش عشقت با... جونش نیمه تن به بدی جون....  بشی محرم....  کنی بخشش طلب و

 ..... تونم نمی....  تونم نمی-

 ، زنه می درمیون یه داره فهمیدم منم حتی که قلبی به کردی؟ روت و رنگ به نگاه یه اراس-

 همسرت....  محرمت....  زنت بخاطر.....  تخته اون رو که زنی بخاطر
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 تو شاسم وقتی تا بزنی زنگ کسی به نیست هم نیازی خونه برگرد:  گفتم شدمو بلند عصبی

 .....  کشم می جورشو کور چشمم نرم دندم شناسناممه

 به رانوته خاک نزدی زنگ خونه گوشی از دیگه ساعت نیم تا اگه:  برگشتموگفتم سمتش به بعد

 فرشته نقش داری اصرار انقدر که تو دونمو می من وقت اون کنمو می پیدات بندمو می توبره

 کنی بازی مهربونو

 ور خرابه زندگی یه نجات و فداکاری رفتنو درمورد فکر هرچی:گفتم که زد حلقه چشماش تو اشک

.....  است غریبه ولی محرممه تخته اون رو که زنی اون..... دور بریز و داری فندقیت مغز تو

 .... خودتو مثل ، میاوردمش بود اون جای هم هرکسی

  کردی؟ قراری بی قدر این منم برای: گفت برچیدو لب

 دهش کشیده جا این به من خاطر به که دیدم می دختر اون قاتل خودمو اینکه برای قرارم بی اگه-

 خدا هب کشم نمی دیگه من لیزه بفهم......  کنم زندگی مرگش وجدان عذای با عمر یه تونم نمی که

 بده پس جواب احمقانش کار این برای باید اومد بهوش وقتی باش مطئن.....  ندارم تحمل دیگه

 مین....  باشه چشمم جلوی دیگه خوام نمی.....  جدایی برای کرده تر مصمم منو که بفهمه باید..... 

 باشم داشته زندگیش تو سهمی خوام

 خود که خدا به....  همه مثل من مثل تو مثل کنه می خطا کنه می اشتباه...  اراس ادمه اونم ولی-

 گیره نمی تاوان جوری این هم خدا

 .....خدا-

 زدینام اون که کردم اشتباه اره: گفتم شدمو خم سمتش به کردمو ستون نیمکت رولبه دستمو

 بمونم مادرم اغوش یه حسرت در حاال که نایستادم پدرمادرم جلوی که....  کردم باور رو الکی

....  اشهب پسرش تک نوازشگر دستاش تونه نمی بخوادم اگه حتی که پدری نیست دیگه که مادری

.....  دبو تنها داشتو خونواده.....  بود مرده همه برای ولی بود زنده بود یتیم ولی بود زنده که پسری

 بریده سمونف که کسی نفس بریدن برای انتقام برای گذاشتم پاپیش مرد حامی وقتی کردم اشتباه

 که تر سنگین ازاین تاوان......  دم می تاوان دارم هنوزم که خدا همون به کردم اشتباه اره..... بود

 نمی دیگه.....  کنه نمی باور عالقمو...  زنه می رفتن از حرف دقیقه به دم و زنه می پس منو زنم

 رفیقم تنها...  برادرم....  پسرعموم که تر سخت ازاین تاوان.....  کنه باورم که کنم کار چی دونم

 جوب....  برد یغما به ندارمو دارو.....  ریشم به زد تیشه که زنی....  منه زن که شده زنی عاشق
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 نپشیمو....  کنه نمی نگاهم پدرم که تر سخت این از.....  اعتبارم به غرورم به غیرتم به زد حراج

 و ردهک باور.....  پدرم از کردم دزدی شده باورش گذاشتم کج پا شده باورش یعنی این لیزه نیست

 براش دیگران همیشه که پدری سر تو کرده فرو سرش تو حرفارو این تخته اون رو که زنی اون

 .....نکرد باور پسرشو قسم ولی کردو باور زنو اون دروغین اشکای که بوده پسرش از تر مهم

 دیگه.....  همراهیت به بودنت به دارم نیاز بهت که بفهم.....  بریدم خدا به بریدم....  لیزه بفهم

....  هنموند برام توانی تازه بازی یه برای.....  نمونده تنم تو جونی تازه درد یه برای زبون زخم برای

 هب محبتات به نفسات به عشقت به روبروته که مردی کن باور....  کن باورم توروخدا کن باورم

 ..... شه اروم تا داره نیاز تو پاکی

 حق نده خبر هم کسی به خونه برگرد: گفتم شدمو خیره اشکش در غرق صورت به کردمو سربلند

   دشخو خونه برمش می اومد جا که حالش مونم می.....   خونه اون تو بیاد ذاشتم می نباید بود باتو

 هستم زنگت منتظر

 باز چشم که ای لحظه همون......  کردم باورت دیدمت که اول همون از: گفت زدو لرزونی لبخند

 حرمت کردی حفظ و خونت اومدم که موقع همون.....  دیدم مرد یه سیاهم دنیای تو کردمو

 تا کردی سعیتو تمام وقتی کردم باور.....  کردم باور رو پاکی این ومن نگاهت بود پاک  دخترانمو

 سر عشقت به رو شبایی چه دونی نمی.....  بودم کرده فراموشش که بدی اشتی خدایی با منو

 لذت چقدر..... زدی می پسم برادرانه کردمو می عرضه وجودمو تمام که بود سخت چقدر کردم

....  نداشتم شوهرم دنیای به راهی که تر سخت چقدر و دادی تن خواستم به وقتی بود بخش

 ازس اگه......  نکنم سر تو بدون ای لحظه ولی بمیرم حاضرم نیست راحت برام ازتو گذشتن اراس

 خودتون به چرا که بشی پشیمون عمر یه تعهد یه بخاطر خوام نمی خودته خاطر به زدم رفتن

 می باشم جایگزین خوام نمی خوام می کامل تورو من بمونی پیشم قراره اگه....  ندادی فرصت

 برای بتونی که داری دوستم قدر این.....  بتپه من خاطر به قلبت کنی لمس منو ببینی منو خوام

 ودرموردت من ؟ نزنی دم و کست ترین نزدیک کنار ببینیش که ببندی؟ چشم مهناز رو همیشه

 ..... خوام می تورو همه من....  اراس نیستم قانع احساست درمورد زندگیم درمورد

 بانو لبخندت یه ارزونی وجودم همه-

 هزنش خاطر به کچلیش بگن همه نیست خوب نکن حساب موهام رو البته: گفتم که زد لبخندی
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 فردا هک کن استراحت خوب برو گذشت که امشب: گفتم کردمو بلندش گرفتمو دستشو که خندید

 باهات دارم کار کلی

 که ودب این منظورم....  نیستا خوب منحرفم زن: گفتم شیطنت با که شد خون سرخی به هاش گونه

  بکشیم خونه روی و سر به دستی باید

 نیست نیازی دیگه بگو خب داری دوست کارا ازاون اگه عزیزم: گفتم که کرد نگاهم چپ چپ

 دیگه کنم می کاریش یه کور چشمم نرم دندم شوهرتم کنی چپ چشماتو

 مبد نشونت منحرفی زن یه: دراومد اخم که گرفت بازوم از محکمی نیشگون که زدم پچشمکی

 خان اراس ناپیدا سرش اون

 کردی؟ پیدا النچیکوتو نکنه نبودی؟ شجاع انقدر پیش ساعت یه-

 زبونتم نای خجالت از بعد تا خدمتتون باشه دسر اینا فعال: عقب پریدم که گرفت دیگه نیشگون یه

 درمیام

  دختر کردی کبودم-

 کبود هوظیف که اونی بینی می کنی فکر ذره یه: گفتم دادمو قورت خندمو سختی به مالیدمو بازومو

 ضعیفه است خونه مرد داره کردن

 مرد ردمک پیدا دستشو خوش دونه یه بابا کمربندای تو دیروز اتفاقا: گفت کردو نازک چشمی پشت

 خونه؟

  نبودم زحمت به راضی-

 کرد می کفایت همین: گفتم کردمو کمربندم به ای اشاره

: فتگ که کردم بغلش حرکت یه تو گذروندمو نظر از بیمارستانو خلوت حیاط بزنه حرفی اومد تا

 کنن توبیخمون برسری خاک کارای خاطر به مونده همینمون.....  بینه می یکی زشته اراس

 کنم یم تشریح فرصت سر برات فردا اونو بانو برسری خاک کار گن نمی که این به: گفتم خندیدمو

 بندن می من ریش به تورو و کنن می عقدمون زورکی گیرنمون می نهایتش
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 که افهقی....  ندازن می بهم دارن بنجلیم جنس عجب: گفتم که گرفت سینم از نیشگونی حرص با

 زیاده؟ زورت انقدر کیلویی چند ضعیفه....  داره که بزنم دست...  نداره

 اراس-

: فتگ کردو نگاه برمون و دور به شرمگین ای چهره با و کشید کنار خودشو که بلندشد خندم صدای

 گن می راست حیان بی پسرا گن می

 پیدا نجات انقراض از بشر نسل باید جوری یه باالخره: گفتم انداختمو باال ای شونه خیالی بی با

 کی فردا پس وقت اون رقصیدی نزده که هم تو شم سفید و سرخ من کن حساب.....  یانه کنه

 ده می ادمیزادو نسل جواب

 فداکاری همه این برای بمیرم-

 بانو نکنه خدا-

 باش خودت مراقب: گفت زدو لبخندی

 چشم-

 منتظرم نره یادت زنگ:  گفتم که رفت ماشین سمت به

 دم می اس-

 تو بالدن میام بعد دسته خوش کمربند سراغ رم می راست یه خونه میام نزنی زنگ خونه تلفن با-

 خصوصی اتاق سمت به راهمو کشیدمو راحتی نفس.....  رفت اومدو برام ابرویی و چشم و خندید

 همنگا....  نشستم صندلی رو کنارش و تو رفتم کردمو باز درو اروم......  کردم کج بخش تو مهناز

 تا سرخورد دستش از چشمام.....  نشست روش دستم ناخواسته و نشست دستش باند رو

 یم اروم بودنش زنده از رو دلم سینش منظم حرکت.....  بود شده بسته همه روی به که چشمایی

  کرد

 باند یه منو ذهن تو سیاه خاطره یه شد عشق اون که شد چی رسیدیم؟ جا این به که شد چی

 تو؟؟ دست مچ دور سفید

  نکن.... میاد خوابم: کردم غرغر که رفت فرو موهام تو دستی
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 های خنده صدای دادمو لب زی فحشی که پیچید خشکم گردن تو دردی که کردم جابجا سرمو

:  دمنالی که گرفت بازی به گوشمو الله رفتو گوشم سمت به دستاش اروم ، خورد گوشم به ریزی

 بخوابم خوام می کن ولم توروخدا

 رفت هام لب سمت به کردواروم لمس گردنمو که انگشتی و خنده صدای دوباره

 ....  زارم نمی زندت پاشم-

 روهم شمچ صبح تا میاد خوابم: گفتم برگردوندمو سرمو که کرد لمس لبهامو سرانگشت با و خندید

 ..... انصاف بی نذاشتم

  درمیارم رو پدرتویکی شم می پا بپره سرم از خواب: گفتم که شد سرم نوازشگر دستش

 ، شد ختم عمیقی سکوت به نشونام خطو و شد گرم چشمام که کردم می غرغر لب زیر همونطور

 ماد افرین: گفتم و نشست لبم رو لبخندی نشست پیشونیم رو که داغی های لب بااحساس

 خانم لیزه کنه می بیدار خواب از جوری این شوهرشو

 کاش به چشماش....  کشید عقب..... شد قفل مهناز پریده رنگ چهره تو نگاهم که کردم بلند سر

 مدردناک گردن به دستی کردمو بلند سر کردم درک موقعیتمو تازه....  بهم زد زل دلخور و نشست

 مخان شدی بیدار: گفت کرد می عوض رو سرمش حالیکه در شدو اتاق وارد پرستاری که کشیدم

 درامان من فقط کنم فکر ؟ بیمارستان تو دیشب کرد می کار چی اقاتون ببینی نبودی خوشگله؟

 و ودب افتاده اسیاب از ابا که شد شروع شیفتم وقتی اینکه بخاطر اونم عصبانیتشون از موندم

  کردن منتقل بخش به شمارو

 نوزنشو هوای جوری این که مردایی شن می پیدا کم بدون قدرشو: گفت زدو سرم تو امپول چندتا

 نذاشت روهم چشم صبح تا طفلک دارن

 اب ریبط یه رفتمو یخچال سمت شدموبه بلند قبل از تر کالفه من و شد تر سنگین مهناز بغض

  رفت اتاق از پرستار که برداشتم

 شه؟ تموم نذاشتی چرا-

 همهم برام تیپم چقدر که دونی می بره ابروم ترسیدم نداشتم سیاه لباس اخه: گفتم طعنه با

 بری؟ کنی نمی ولم چرا: گفت که خوردم اب ای جرعه
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 شرم از روزا همین.....  کردم ولت وقته خیلی منکه:  گفتم شدم نزدیک تخت به که طور همون

 کشه نمی طول زیاد گفته وکیلم شی می راحت

 کشم می خودمو-

  اختیاری صاحب-

  دمش خم سمتش به کمی گذاشتمو سرش کنار دستمو که شد سرازیر چشمش گوشه از اشکی

 بکن تو زندگی کنارو بزار رو ها بازی بچه این: گفتم زدمو زل خونش رنگ های عسلی وبه

 .... که داره چی دختر اون....  اون-

 شدخترون حیا از مسخره بازی یه خاطر به که این.....  نجابتشه ترینش مهم..... مهناز چیزا خیلی-

 خیانت بهم فکرش تو حتی مطمئنم....  وفاداریش به قرصه دلم بامنه وقتی و پاکه.... کنه نمی خرج

 رسم دونه می حرمت شناسه می حریم....  درنمیاره رو مهربونی ادای و مهربونه...... کنه نمی

....  منه سهم فقط هاش دخترانه.....  کرده زندگیش مرد غرور فدای غرورشو....  بلده شوهرداری

 نزده زخم.....  نزده دم و کرده تحمل هامو بدی تمام.....  پاکه عشقش و عاشقمه.....  منه مال

 اعتراف که خوب اونقدر خوبه....  نذاشته جا به خودش از الخی خاطره هیچ.....  نسوزونده نشکسته

 شکا تو برای بازم تو منو گذشته دونستن با حتی که دختری براش کمم....  براش کمم کنم می

 که دختری برای کمم......  خورده چوبشم و کرده دفاع ازت ایستاده من جلوی تو خاطر به ریخته

 اهاتب دلمو جوری یه برسونه تو به منو جوری یه که اینه برای تالشش تمام و دریاست یه قلبش

 بزرگی همه این رو عشق همه این رو خوبی همه این من خودخواهم ولی براش کمم...  کنه صاف

 ؟ ببینم ارامشو رنگ سال همه این از بعد بخوام که زیادیه خواسته.....  مهناز خوام می رو

 نه بگیری تصمیمی هر بعد بزنم حرفامو بزار....  فرصت یه فقط: انداخت چنگ پیرهنم به و زد هق

 نمیارم توش

  کن استراحت فعال: گفتم کشیدمو عقب خودمو

 کنم دفاع خودم از که منه حق این اراس-

 کنه می مرخصت کی دکترت ببینم رم می:  گفتم دادمو تکون سری

 ، نزد حرفی ، نکرد مقاومت...  خودش خونه بردمش راست یه و شد مرخص مهناز بعد روز دو

 کرد همراهیم سکوت در فقط نکرد اعتراض
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 دلش فتگ می  بگیرم پرستار براش نذاشت و گرفت عهده به رو بابا مسئولیت لیزه ، مهناز رفتن با

 رفتم بود گریزون ازم نگاهش و داشت ادامه هنوز بابا سکوت...  کنه دختری پدرش برای خواد می

 این از خواستم ازش بارها بااینکه و بود مصر هنوز کامی.....  دادم سامون سرو کارارو و کارخونه

 توراس کارامو وکیلم.....  بود کرده کالفش مهناز سکوت و کشید نمی پس پا ولی بگذره وصلت

  بود رفته احضاریش مهناز برای و بود گذاشته رو دادگاه اول جلسه قرار بود کرده ریست

 بله-

 اراس سالم-

 داری؟ کاری سالم-

 هم دور کردم درست شام ، اینجا بیاید نامزدت.....  اون و بابا همراه امروز: گفت کردو مکث کمی

 باشیم

 مناسبت؟ چه به-

 هش می صادر حکمی اگه خواد می دلم.....  بشم دادگاه راهی بعد و بزنم حرفامو وقتشه کنم فکر-

 نمیارم توش نه کنی صادر حکمی هر بعد کن قضاوتم بشنو حرفامو....  باشه تو دادگاه تو

 بینمت می شب باشه-

 دنمدی با کردم پیدا خوند می کتاب براش که درحالی بابا اتاق تو رو لیزه که خونه برگشتم ظهر

 بیاد دنبالم کردم اشاره بهش که نشست لبش رو لبخندی

  باباجون گردم برمی-

 اومدی؟ روز وقت این شده چیزی: گفت که نشستم بود چیده بانو ثمن که سرمیزی

  شده تنگ خانمم برای دلم-

  اراس-

 کرده دعوتمون شام برای مهناز-

 وت کنم دفاع خودم از خوام می گه می بزنه حرفاشو خواد می: گفتم که بهم زد زل حرفی هیچ بدون

 کرده دعوت هم رو بابا و
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 بهتره نیام من-

 راضی تورو خوسات می چون کرده دعوت منو-کرد نمی دعوتت باشی نداشت دوست اگه ولی -

   داره نگه

  دادی فرصت بهش کردی خوب: گفت کشیدو غذا برام

 کو؟ لیزه پس: گفت کردو بابا منو به نگاهی ، مهناز خونه رفتیم بابا همراه عصری

  هممون برای....  بهتره جوری این گفتم نیاوردمش-

 اومدی که ممنون: گفت زدو رضایت سر از لبخندی

 لوج شکست مهناز شدن بلند با خونه سنگین سکوت....  گذاشت میز رو و ریخت برامون چایی یه

 باباجون؟ شناسی می منو: گفت و گرفت دستاشو بابا ویلجر جلوی زد زانو رفت

 هی امروز خوام می....  بشم عروستون بود قرار..... یادتونه دوستتون صبوری زاده خواهر مهنازم من

 بدونین دارین حق میکنم فکر که بگم بهتون رو چیزایی

....  یحام....  بودن عاشقش همه که بود پسری یه دانشجوییم دوران تو: گفت که گرفت ریتم قلبم

 دش نزدیک بهم دید منو ادم همه اون بین....  اخالقشو...  مرامشو....  داشتم دوستش همه مثل منم

 ولی بودم دیوانش و عاشق گم نمی گذشت دوترم.....  کردم قبول فکر بدون داد پیشنهاد بهم و

 ماییاد تموم دهن تو بزنم اون با تونستم می بود فامیل پسرای همه از برتر چون داشتم دوستش

 مخواستگاری حتی کنم ازدواج باهاش قراربود.....  کردن طردم زدنو بهم بابامو سرکوفت عمر یه که

. .... دلیلی هیچ بدون.... خبر بی....  رفت......  بالیدم خودم به دادمو نشونش فامیل جمع تو اومد

 ات داریم وقت کلی هردومون کنیم می عجله داریم که گفت زوده ازدواجمون برای که گفت زد زنگ

 فتگ مونه می جا اون چندسالی و رفته کشور از گفت....  ببریم لذت زندگیمون از کنیمو جوونی

 بمونم پاش به اگه البته منم انتخابش اولین برگرده وقتی

 که بودن فهمیده همه....  شدم خرد: داد ادامه که خورد گره هم تو هام مشت و گرفت نبض سرم

 اون تو... گذشت سال چند.....   سوزوند دلمو زبونا زخم....  شد شروع ها طعنه....  زده پسم حامی

 مثل داشت چیز همه.....  حامی مثل بود مغرور.....  شد باز زندگیم به پسر یه پای جهنمی روزای

 ولی شناختمش نمی.....  حامی مثل درست همه از بود سر....  حامی مثل بود محبوب.....  حامی

 بدی ازش اینکه بدون.....  دلیلی هیچ بدون اومد می بدم شما پسر اراس از....  اومد می بدم ازش
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 حدی ات بود کرده تند اتشمو فردش منحصربه عقاید و مغرور نگاه و داشتیم کل باهم.... باشم دیده

 خواستم می.....  کردم قبول داره اصرار خاطرش به اونقدر دائی که خواستگاری فهمیدم وقتی که

.. .. زدم پس که بودم من این کنم ثابت همه به....  حامی برای نبودم کم من کنم ثابت خودم به

 ودمب کالفه.....  پسرت به باختم دل بهش.....  من ولی کنم ثابت بهش خودمو فقط بود قرار اولش

 می هوابست نباید....  کردم می دلبسته باید بستم می دل نباید من خواستم نمی عشقو این من

 داخ....  شد ولی بود سخت شد عاشق و شکست اراس محکم سد.....  کردم می وابسته باید شدم

 یه ولی داد دلم به دل پسندیدو دید منو ازاینکه کردم ذوق چقدر داشتم دوستش چقدر که دونه می

 می قدم پیش خودم باید پس کنه می خردت حامی مثل ره می که بود ذهنم تو هشدار زنگ

 چه زا مهناز ببینن همه تا بشه تموم زبونا زخم تا برگرده غرورمو تا گذشتم می من باید...... شدم

 بازیلج و لج وسر دلم با جنگیدم..... باشه دختری هر ارزوی تونست می که کسی از گذشته کسی

 ته ات باید کشید پس پا نمیشد ولی ریختم اشک شدمو پشیمون شب همون زدمو بهم نامزدیمو

 دتپی می براش قلبم که مردی برای شدم رحم بی حسمو رو گذاشتم سرپوش.....  رفتم می خط

 از اول کردو عمل حرفش و  برگشت حامی...  بودن می رفتن این شاهد همه و رفت می باید ولی

 چیز همه که گفتم براش دوخت بهم زمانو و زمین کردم نامزد فهمید وقتی و سراغم اومد همه

 قبل ها سال ولی...  نبود سوری اراس به من عالقه نبود سوری.....  شد اروم جوری این و سوریه

 زخم گرده برمی ولی رفته که بگم بودم کرده سعی ها سال این تمام و بود دیده رو حامی فامیل

 دهش محکم قلبم تو مرد یه جای که وقتی ولی برگشت حامی......  برنگشتم حرفم از ولی خوردم

 و فامیل گوش تو چندسال تواین که حرفایی همه رو بزاره ای صحه تونست می حامی..... بود

 ونستمنت.....  ولی برگردونه غرورمو تونست می برگردونه اعتبارمو تونست می بودم خونده دوستام

 پیش صداقتم بکنم دل ازش نتونستم ولی روندم اراسو رحمی بی با وقتی حتی بشم همراه باهاش

 می بیشتر رو تعصب این اتش اراس وامدای رفت و بود شده حساس...  سرم تو چوب شد حامی

 اخرشم نبود قانع من به حامی ولی بود مهربون بود پاک اراس.....  نبود اراس مثل حامی....   کرد

 بود گذاشته خرخرم پارو حامی که روزها همون تو....  داد جونشم مشروباتش و پارتی همین سر

 کرده ادرص منو مرگ حکم وگرنه بیرون بکشه زندگیم از پاشو بگید بهش: گفتم و شما به زدم زنگ

 رهبخو بهم باهم رابطتون شد باعث که کردین حرفم از برداشتی چه شما دونم نمی یادتونه؟.... 

 تو دزدی تهمت حتی کردن اشتباه همه.....  بود جالبی نمایش افرین: گفتم زدمو داری صدا پوزخند

 ردوک بلند من رو دست تو خاطر به که مرد همین اشتباه برداشت به گرده برمی پدرم از اونم من به

 حتی مرفت جلو قلبی ایست تا دوبار و بودم بیمارستان روتخت که وقتی.....  کرد بیرونم حقارت به
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 تن نگشون لباس تا پوشیدم پسرمو سیاه که کنه سپر سینه افتخار با که بیاره اسممو نشد حاضر

 نزنم ابروم به حراج چوب تا زنم می حجلشو ، نکنم

 ریدخ برای تو که امضایی سفید چک اون.....  نداشتم خبر من: گفت و ایستاد روبروم شدو بلند

 ..... حامی دست افتاد جوری چی نفهمیدم خدا به بود پیشم هنوز بودی داده تولدم برای ماشین

 تخواس می بکشه رخت به قدرتشو خواست می کرد می مقایسه باتو خودشو دائم بودی رقیبش

 شناسایی کارت یه جعل که داشت خودش لنگه رفیق و دوست کلی.....  بهتره تو از کنه ثابت

 چون نوشت چک روی رو باالیی مبلغ و کرد جعل هویتتو بود تر راحت خوردن اب از براشون

 هک فهمیدم وقتی من کن باور.....  گیرن می تماس پدرت با بانک از مبلغ اون خاطر به میدونست

 هش می انتظاری چه نکنه رحم باباش به که پسری که کشید می نشون و خط بابات برای داشت

 من و گفت...  شکستم من و گفت....  ناموس دزد پسرت و ناموسمه مهناز گفت....  داشت ازش

 من داخ به.... بکشم پس پا تونستم نمی اومد برنمی دستم از کاری ولی تو برای...  ریختم اشک

 حرف توروخدا باباجون....  بیاد سرت بالها اون خواستم نمی من بشه جوری این خواستم نمی

 ....  بزنید

.....  زده خجالت و بود شرمگین نگاهش.....  لرزید قلبم که شد روون بابا چشم گوشه از اشکی

 رداشتموب سمتش به قدمی ، بود پشیمونی.....  نبود کینه و ناراحتی نبود نفرت نبود دلخوری دیگه

 پدری ایپ رو گذاشتم سر سال نه و بیست این از بعد و بوسیدم و گرفتم دستم تو لرزونشو دستای

 نبود پدر وقت هیچ که

  کردم بد بودم بد ببخش....  نکن اذیت خودتو....  نشو ناراحت بابا-

....   اباب باهات کردیم بد: شکست گلوش بغض همراه سکوتش و نشست سرم رو لرزونش دستای

 پسرم کردم بد

  کردی؟ ازدواج:  گفت و کرد بلند سرمو ، چندساله بغض مهار بود سخت چقدر

 بابا؟ اره: گفت و دوخت مهناز به نگاهشو

 شیم می جدا داریم: گفت مهناز که پدرم اغوش از کندم دل سختی به

 چرا؟: گفت کردو ظریفی اخم بابا

  شه نمی زندگیمون: گفتم رفتمو پنجره سمت به کشیدمو موها به دستی
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 ونمد می کردم بد دونم می.....  گفتم چیزو همه که من: گفت کردو نگاه بابا به درماندگی با مهناز

 کشیدم زجر ازتو بیشتر من ها لحظه اون تموم تو کن باور ولی نبود زندگی این حقت

  هستی خوبی بازیگر بگم باید پس باشه درست حرفات اگه-

 جوری چی نرفته یادم هنوز.....  رو رحمی بی همه اون کردم باور من چون: گفتم که جاخورد

 دراومد زانو به تو جلوی بودم نکرده سرخم کس هیچ جلوی که منی ،  گذاشتی پات زیر غرورمو

 ازیب نقش کی برای نبود حامی که موقعایی اون بازیگر؟ خانم کردی کار توچی ولی کردم التماس

 می بود؟ چی من گناه دادم؟ می پس تقاص باید چرا من ؟ ببینه کی خواستی می کردی؟ می

 که تداش خبر ما خلوت از کی کشیدی می عقب بودم نبسته دل که موقع همون بزنی پس خواستی

 تو خندت صدای هنوز.... ؟ رو رحمی بی همه اون دید کی ؟ کردی ویرانش زندگیمو جون به افتادی

 ، گرفتی خونوادمو شدی؟ مگم به راضی و داشتی دوستم.....  کردم می گریه خون وقتی گوشمه

 دنبو رضا عمو اگه دونه می خدا و گذاشتی تنهام و شدی رد روم از ؟ کشیدی لجن به احساساتمو

 زهرا بهشت قطعه کدوم تو کجابودم االن من

 وت ماشینم  بودم ترسیده من شد خراب حالت تو ماشینم حرکت از قبل روز اون: گفت کردو بغض

 نم به نگاه یه....  اراس دادم تاوانشم کردم اشتباه کردم بچگی دونم می.....  کرد ترمز قدمیت یه

 تمدونس نمی کردی فکر دادم قدیمی کینه یه پای زندگیمو روزهای بهترین ؟ مونده برام چی کن

 زتا نتونستم ولی دیدم نفرتو برق شناختم می خودت از بهتر تورو من گذاشتی؟ پیش پا چرا

.. ... نکشیدم پس پا ولی جلو اومدی من دادن عذاب خاطر به دونستم می داشتم دوستت بگذرم

 امید خودم به ساختمو چیزت همه با....  کردم تحمل تورو ،سردی خریدم جون به رو زبونا زخم

 تدل ولی بودی کنارم......  بینی می منو عشق تو و شه می خاکستر کینه این اتش روز یه دادم

 راه حریمتم به حتی ولی بودم توخونت.....  نبود سایت ولی بود روم اسمت....  نبود بامن

 این ههم مثل کنم می سکوت من شی می راضی اگه ولی گناهم از بیشتر دادم تاوان من..... نداشتم

 شناسنامم تو اسم یه بشه شوهرم از من سهم تمام اگه حتی ها سال این همه روزا

 

 بازی قشن داره االنم یعنی پیچید؟ می سرم تو حرفاش....  بیرون زدم ازخونه بمونم نتونستم دیگه

 خدا؟ کنم کار چی ؟ کنم کار چی باید.....  کردم می حس سرم رو روهنوز پدرم گرم دست کنه؟ می
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 نبالمد که اتاقمون رفتم کردمو سالم زیرلب اومد استقبالم به لیزه خود که زدم زنگ رسیدم وقتی

 اومد

 کو؟ بابا برگشتی؟ زود چراانقدر اراس؟ شده چی-

 لیزه بخشید منو پدرم...  کرد بغلم....  زد حرف من با: گفتم وار زمزمه

 عالیه خیلی که این:گفت زدو لبخندی

 شنیدی؟ حرفاشو: گفت و نشست کنارم تخت لبه رو 

 شدی؟ قانع: گفت که دادم تکون سری

 دارم شک االنشم حال به حتی که کرده بازی طبیعی اونقدر دونم نمی... دونم نمی-

 نده عذاب ازاین بیشتر خودتو اراس کن بیرون دلت از شکو این: گفت گرفتو دستمو

 تنیس عذابی باشی که تو: گفتم و کشیدمش خودم سمت به کردمو حلقه شونش دور دستمو

 نیست غمی...  نیست دردی...

 دونی می کاراشو دلیل که حاال حتی: گفت کردو باز اروم پیرهنمو دکمه

 ..... ده نمی تغییر گذشته تو رو چیزی بازم باشه هم منطقی اگه حتی دالیلش-

 چطور؟ رو اینده:گفت گذاشتو سینم رو دستشو کردو باز رو دوم دکمه

 ..... تضمینه کامی با ایندش-

 راستی؟ رو دلت با اراس: گفت که کشیدیم دراز تخت رو هم همراه گرفتمشو اغوش تو

 به:  فتگ شدو خیره چشمام کردوبه ستون سینمو رو دستشو و کشید باال خودشو که کردم سکوت

 بده فرصت یه خودت

 ماموریت رم می دارم: گفت و کرد تر لب که کردم نگاهش گنگ

 ؟ کی بااجازه: گفتم و خورد گره هم تو اخمم

 رم نمی بگم تونم نمی کارمه خب-
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 هک بگذره وقت قدری اون تا صبرنکردی که کنم باور خوای می.....  حتما گفتن بهت امروز همین-

 بمونم شده انجام عمل تو

 .....  هممون برای خوبیه فرصت این.....  اراس نباش بد: گفت بردو فرو موهام تو دستشو

 بندازه جاش نتونه هیچکس که بکنم کلتو طوری دارم دوست وقتایی یه-

 خوره می دردت چه به سر بی قزی خاله یه اخه....  میاد دلت: گفت کردو لوس خودشو خندیدو

 اقایی

  کنم می کوتاه روزا همین زبونتم این-

 شدی؟ عصبی چرا حاال-

 اراس شه می تنگ برات دلم: گفت کردو هاش بوسه در غرق صورتمو که کردم نگاهش فقط

 داره؟ تاوان شیطنت دونی می: گفتم کردمو محصورش دستام بین چرخیدمو

 اقبیعو چه کردن بازی مرد یه احساسات با دونی می: گفتم که داد تکون طرفین به سرشو خندیدو

 داره؟

 ندازم می جا برات همشو االن: گفتم که انداخت باال شیطنت با ابروهاشو

 !!!کردم تابم بی های لب مهمان خندونشو های لب که شد بلند خندش صدای

 زنی می غر چقدر اراس واااای-

 مراقبم خدا به مراقبم...  زنم می زنگ رسیدم چشم چشم: گفت که رفتم بهش ای غره چشم

 ندی جواب بزنم زنگ بار یه حالت به وای-

  اراس-

 فهمه؟ شیر ری می ماموریتا این از اخره بار....  اراس کوفت-

  بزنیم حرف کارت درمورد باید جدی خیلی اومدی وقتی: گفتم که کرد نازک چشمی پشت

 خوردی مغزمو صبح از کن بس.....  خدا تورو اراس: نالید
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 روی....  زنه می غر همش....  گم می دروغ مگه: گفت لب زیر و برچید لب که کردم نگاهش تیز

 .....  کرده کم مادربزگه هرچی

 شنیدما:  گفتم گرفتو خندم

 بشنوی که گفتم: گفت حرص با

 برگشتی که وقتی برای بمونه اینا همه جواب...... پرو بچه پاشو-

 .....روز چند تواین اراس:  گفت و داد تحویل چمدونشو

 ارمد دوستت......  لیزه نیومدم هوس دنبال قسم دادی دلش به دل شناختیش که خدایی همون به-

 زارب رو زدی دامن بیهوده که رو نفرتی ، باش راست رو قلبت با:  گفت گرفتو دستمو زدو لبخندی

    وننش بهت رو کی عکس ببین کن نگاه قلبت به وقت اون بدوونه ریشه وجودت تو عشق تا کنار

 ده می

 ونمم می منتظرت من: گفتم که بود شده پر چشماش کردم صداش که گرفت فاصله ازم قدم چند

 برگرد زود....  قزی خاله

 !!!رفت خندیدو که دادم تکون دست براش زدمو چشمکی

                                            

 

 اتش و دراورده لرزه به زمینو دل انفجار صدای....  دوئه می طرف یه هرکی ، شده وتار تیره اسمون

 وشیون گریه صدای....  پرکرده رو فضا همه فریاد و جیغ صدای.....  کشه می زبونه طرف هر از

  کردن محاصره جارو همه نشانا اتش....  دوئیدم ساختمونا سمت به...  شه نمی قطع ای لحظه

  ساختمون این به خورده خبرنگارا هواپیمای.....  کرد سقوط هواپیما.....  من خدای-

 سمت به سرزنان به مادری...  پروند جا از رو همه دوم انفجار صدای که پیچید می سرم تو صداها

 گرفتن جلوشو که دوید خونه

 اااااارررش.....  بدین نجات بچمو توروخدا....  توئه اون بچم.... بچم اقا-
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 نمی رباو رو بینم می چشمام با که رو چیزی ،هنوز رسیدن راه از کمکی نیروهای و پلیس ماشینای

 مین پیدا بیرون به راهی نفسم و ایسته می حرکت از داره قلبم شد خراب سرم رو دنیا انگار کنم

 مرگ ناقوس مثل آمبوالنس آژیر صدای....  اوردن هجو کارگزارا مردمو سمت به خبرنگارا....  کنه

 پیچه می گوشم تو

 اراس....  اراس-

 چشم ساختمونا به گریون چشمای با مهناز.....  بودن مهناز و کامی....  برگشتم صدا سمت به

 بود دوخته

 جاست اون لیزه....  توئه اون کامی......  تو برم باید من-

 است زنده هنوز اون....  تو برم باید من: گفتم که ایستادن جلوم که دویدم مامورا سمت به

 اپارتمانید؟ این ساکن: گفت کردو نگاهم غمگین چشمای با مامور

 هواپیما مسافرای جز خبرنگاربود نه: گفت رسیدو دادم به کامی

 شدن شهید همشون گم می تسلیت: گفت و داد تکون تاسف نشونه به سری

 زندس اون..... ببند دهنتو: زدم فریاد گرفتمو یقشو

 اراس بریم بیا: گفت و گرفت دستامو کامی

 جا این....  کامی جاست این لیزه.....  کجابرم: غریدم عقبو دادم هلش

 رگی زمین رو همه شد همراه مردم سمت به ها شیشه شدن پرتاب با که شدیدتر انفجاری صدای

 روف کامی اغوش تو سردم وتن شد پر چشمام ، شد پاره دستام و رفت فرو بدنم تو ای شیشه کرد

  نباید... بره ذاشتم می نباید....  بود خوب.....  بود عاشق.....  کامی بود پاک اون: رفت

 باش اوم: گفت کردو سرباز بغضش

 پیچید مغزم تو داد و جیغ صدای

 ....  میکا بود پناه بی خیلی....  پشتیبان یه خواست می سرپناه یه بزرگ دنیای ازاین فقط اون-
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 بین...  مانداخت چنگ سینم به که کشید تیر سینم.....   زد زانو کنارم کرد می گریه که درحالی مهناز

 و مشکی چشمان با.... مهربون و معصوم طور همون....  دیدمش اتش های زبونه و دود همه اون

 :یدپیچ سرم تو صداش و لرزوند رو دلم همیشه مثل گونش چال لبخندش با کرد نگام مستانش

 "اراس مونم می منتظرت"

 !!! خندید و زد چشمکی و گفت اینو

    

 دیدم وخوابت.....  برگشتنم تاب بی نرفته هنوز....  شده تنگ برات دلم خیلی....  اراسم سالم -لیزه

 چرا دروغ اراس بودی شاد خیلی.....  خندیدی می و بودی گرفته مهنازو دستای که دیدم.... 

 مهناز جای شده که هم لحظه یه برای داشتم دوست....  شعف و شور همه اون به شد حسودیم

  باشم

 لیو ناخواسته گرچه کردم اشتباه......  کردم اشتباه اولم از من که فهمیدم دیدم اتاقو اون وقتی از

  خودت از تربیش حتی دنیا همه از بیشتر دارم دوستت....  نبود اشتباه داشتم سینه تو ازت که عشقی

 بود خواب همش کاش ای نیست من حق زندگیم مرد شده که مردی این خونه این زندگی این

 های ریشه هنوز دونم می که مهنازی نبود مهنازی وقت هیچ کاش ای ولی باشه خودخواهی شاید

 تا و رم می.....  خونم می نگاهت از اینو.....  هست ولی بینیش نمی....  هست وجودت تو عشقش

...   سازم نمی مهناز اشکای روی عشقمو خونه من.....  گردم برنمی نکردی صاف دلتو که وقتی

 رویایی باید عروسی هر برای که روزهایی بهترین با مهناز....  دادیم تاوان هممون بازی تواین

 سهم که مردی از اونم توقلبمه که مهری....  تودلمه که عشقی با ومن.......  غرورت با تو....  باشه

 نم سهم بشه تو تمام وقتی کنم می صبر.....  اراس مونم می منتظرت.....  نبود من حق نبود من

 ..... مونم می عاشق عاشقتم..... 

  مدیونشم زندگیمو همه: گفت کردو بهم نگاهی و گذاشت کنار رو نامه کردو پاک اشکشو مهناز 

 که است روزهایی یاداور که ای نامه...... شه می خونده روزی چین هم تو سال هر که ای نامه

 هام کابوس همه میون شیرین خواب یه....  مونه می خواب یه مثل برام هنوزم

 ؟ خوردی قرصاتو: گفت نگرانی با که کشیدم سینم به دستی

 بانو سوسکه یه روسرت-
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 هیچ یک: گفتم خندیدمو که کشید کوتاهی جیغ و پرید ازجاش

 بچه هم بچه از کشه نمی خجالت سالشم و سن از....  نداره دم و شاخ که دیوونه: غرزد لب زیر

 تره

 شنیدما-

 بشنوی که گفتم: گفت خندیدو

 ضعیفه شدی شجاع: گفتم و باال دادم ابرومو تای یه

 پز و دک همه این و بریده شیردم: گفت کردو نازک چشمی پشت

 نمیای؟: گفت که گرفت خندم

 برو تو چرا-

 نفس و مکشید لیزه خونه به دستی...  زندگیم فرشته پناه شد که سیاه سنگ یه موندمو من و رفت

 که سخت اونقدر بود سختی ضربه لیزه مرگ.....  بود سختی روزهای.... دادم بیرون شدمو حبس

 و مرگ بین زدن پا و دست و کما ماه یک.....  زمونه جفای مقابل در ایستاد و نیاورد تاب قلبم

 هر به لیزه که هایی خونواده و بهزیستی های بچه......  تلخ های لحظه همون سوغات شد زندگی

 دل برای....  جوونیش برای....  زدن زار و گرفتن تابوتشو پای بود گرفته رو دستشون طریقی

 عمو .... نیومد راه من دل با وقت هیچ که دنیایی از....  زندگی از بریدم و شد سیاه دنیام.....  پاکش

 ردک اروم دلمو.....  کرد زمزمه گوشم زیر رو لیزه وصیت تنها و  گرفت رو پرم و بال زیر دوباره رضا

 کامی با رو موضوع....... لیزه برای حتی بود پدر همیشه مرد این......  کرد تموم حقم در رو پدری و

 خوردل و شرمگین نگاه.....  پایانش بود تلخ چقدر که ای بازی این به داد پایان و گذاشت درمیون

.....   ساخت نو از عمو که زندگی یه های ویرانه موندمو من و رفت کامی.....  ره نمی یادم از کامی

 دلم از که سیاهی.....  بود تو با حق ولی بزنم حرفو این نباید شاید....  هست بهم حواست لیزه

 هخال باش منتظرم....  دادیم تاوان کردیمو اشتباه هردومون.....  شد تر پررنگ مهناز تصویر رفت

 قزی

 بابا....  بابا-

 شتپ مهناز برافروخته چهره که انداخت اغوشم تو خودشو که برگشتم دخترم سمت به لبخند با

 کرد رو دخترمو دست سرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر سحر | آراس رمان

  www.negahdl.com   ود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانل 

 

424 

 

 شیطونک کردی کار چی-

 نکن لوسش انقدر اراس.....  لیزه -مهناز

 که شده چی باز: گفتم کشیدمو موهاش طالیی خرمن به دستی که برد فرو گردم تو سرشو

 کرده؟ فوران اتشفشان

 رفت بهم ای جانانه غره چشم مهناز خندیدو ریز لیزه

 برگرده اخرماهم قراره تازه.... گیره می زن داره کامی عمو: گفت کودکانش لحن با

 لیزه-مهناز

 از رو بچه شه می مگه بابا.....  بندازتش خواست می ناراحته کلی شده دار بچه هم یدا عمه تازه-

 انداخت شکم

 لیزه: زد تشر مهناز

  کنم می ادمش خودم عمت کرده بیخود-

  بود مامان کیف تو کاغذم یه باباجون تازه-

 اورده کم پیشت سی بی بی واهلل خانم فضول بسه:  گفت حرفشو وسط پرید باهول مهناز

 خونه ریمب بیایم مامانم منو تا ماشین بروتو: گفتم بوسیدمو رو لیزه موهای دوختمو مهناز به نگاهمو

 رضا عمو

 ؟ میاد ارینم جون اخ-

 دوز گره توهم دستاشو و کرد دست دست کمی مهناز که رفت کنان لی لی بوسیدو گونمو سریع

 خودش برای گه می چیزی یه دیگه است بچه: گفت

  گفتم می بهت خودم خدا به: گفت که دوختم بهش نگاهمو و باال دادم ابرومو یه

 خب؟-

 هی خودم یعنی....  کرد کاری یه بشه شاید....  نیست قطعی که هنوز.....  خب: گفت و کرد تر لب

 کردم پیدا خوب دکتر
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 اراس شده جوری این چرا دونم نمی منم خدا به: گفت که خورد گره توهم اخمام

 موشه؟ خانم کنی کاری یه خوای می رو چی:  شدموگفتم بلند

 .... که یادته نخور قرص گفتی خودت: گفت و گزید لب

 دکتری؟ دنبال من بچه برای:  گفتم کردمو حلقه دورش دستمو

 ... ولی نداری دوست که دونم می: گفت شدو رنگ به رنگ

  شه مشخص بینمون چیزایی یه تا رضا عمو پیش بزاریم رو لیزه باید امشب انگار-

 توروخدا... اراس: نالید

 زندگی؟ خوب مرد شم می بکشی بچمو بزارم چی؟ توروخدا-

 ...تو یعنی: جاخورد

 راتب عواقبی چه ممکنه که کردی نمی فکر گذشت کار از کار وقتی بگی بهم خواستی می کی-

 باشه داشته

 ... من یعنی.... گفتی می که تو ولی...  ولی-

 خانم ینا خجالت از حسابی وگرنه وسطه فسقلی یه پای که حیف: گفتم بردمو گوشش کنار سرمو-

 اومدم درمی موشه

 اراس-

 بانو کردیم خلوت فسقلی این تو منو که شب برای بمونه اراس این جواب-

 بگه اقامون هرچی خب: گفت زدو خجوالنه لبخندی که گرفتم فاصله ازش

 این چشم جوری چی شبا حاال: گفتم کشیدمشو خودم دنبال کردمو حلقه شونش دور دستمو

   باشه زود براش یکم کنم فکر ببندیم رو فسقلی

 حیا بی: گفت و زد بهم ای سقلمه

 همین چون بیاد عمرا سومی..... رسوند هم رو دومی خدا بود کم یکی: وگفتم خنده زیر زدم بلند

  بیشتره اثرشون امپول و قرص از نگهبان دوتا
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 بانو دارم وقت ماه چند: گفتم کردمو نزدیک گوشش به سرمو بعد

 اراس: گفت شدو سرخ

 نگاهم براقش و مشکی چشمان با و بود نشسته قبرش کنار....  برگشتم قبرش سمت به اخر لحظه

 داد تکون تایید نشونه به سرشو و زد ازسررضایت لبخندی....  کرد می

 !!!!زیرخنده هردوزدیم زدمو چشمکی

 

 پایان

 

 http://www.forum.98ia.com/t1425269-6.html: تایپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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 بگیرید تماس

http://www.negahdl.com/

