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 نودهشتیا انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 مقدمه

 

 را ها آيینه اين بشکن!خدايا

 سیرم آيینه ديدن از من که
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 نیست زندگي از خوشي روي مرا

 ناگزيرم ماندن زنده از ولي

 چیست سخن دانستم که روزي آن از

 است زشت چه دختر اين گفتند همه

 پسندد مي را او مرد کدامین

 است سرنوشت بي دختري دريغا

 را خود روي بینم آيینه در چو

 سپاهي با غم درم از آيد در

 اما کردي نصیبم روزي سیه

 سیاهي چشم مرا نبخشیدي

 بخت شومي از نهم پا جا هر به

 نیست من سوي دلنوازي نگاه

 مردم به بخشیدي که دلها اين از

 نیست من گیسوي حلقه در يکي

 نیست دلبري اما هست دل مرا

 ندادي جانم ولي دادي تنم

 اما دادي پريشان حال من به

 ندادي پريشاني زلف سر

 

 نمودند رخ ماهرويان جا هر به

 شرمساري جز اي توشه نبردم
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 گريبان در سر اي گوشه خزيدم

 زاري به نالیدم تو درگاه به

 

 خوبرويان بزم ز پوشم رخ چو

 است گريز مردم او گويند همه

 گرانبار درد زين دانند نمي

 است خیز ناله من سینه فضاي

 

 بستند حلقه گنانم هم هرجا به

 بود آفرين ناز دختري نگینش

 جمع آ در زيبا نا روي شرم ز

 بود آستین بر ها لحظه من سر

 

 غم خلوت در بیندم مادر چو

 نوازد مي مهرباني راه ز

 است گواه آلودش غم چشم ولي

 گدازد مي دختر اندوه در که

 

 کورم جغد آفرينش بام به

 آشنايم نا هم ويرانه در که

 خوانم نغمه تا مرا آهنگي نه
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 گشايم پر تا اي ديده روشن نه

 

 را ها آيینه اين بشکن!خدايا

 سیرم آيینه ديدن از من که

 نیست زندگي از خوشي روي مرا

 ناگزيرم ماندن زنده از ولي

 

 ببخشاي گفتم خطا خداوندا

 دادي کینه بي اي سینه من بر تو

 ناخوشايند رويي همراه مرا

 دادي آيینه از تر روشن دلي

 

 دارند خوار پرستان صورت مرا

 ستايند مي پرستان سیرت ولي

 پاي نهم چون جانان پاک بزم به

 گشايند مي رويم به را دل در

 

 خدايا صورت و سیرت میان

 زيباست رخسار از به زيبا دل

 کريما زيبا سیرت پاس به

 شکیباست صورت زشتي بر دلم
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 سهیلي مهدي

 

 ... اومدم خودم به پهلوم شديد سوزش احساس با که... رقص پیست به بودم شده خیره

 !!! همیشه مثل بوده خودش کار پس...کرد مي نگاه منو داشت باز نیش با زيبا

 بپرونم رو حست هیجاني جور يه خواستم مي فقط.. ازت بگیرم نشگون خواستم نمي کن باور _زيبا

... 

 بار ندچ... پیست به شدم خیره دوباره بگم چیزي اينکه بدون منم... کرد باز واسم نیششو دوباره

 ودب عادتش رفت مي سرش تو مگه ولي بگیري نشگون ازم ياد نمي خوشم که بودم کرده دعواش

 !!!مرضه موجب عادت ترک میگن

 رو سيک نکنه کلك بهش شدي خیره اينجور که بیني مي خاصي چیزي پیست توي تو آِيما _زيبا

 بزني؟؟؟ مخشو بعد که گرفتي نظر زير

...  ومدي نمي طرفم به کسي قیافه اين با هم بودم اگه... نیستم ها برنامه اين اهل دونست مي زيبا

 چسبیده هم به فقط نداشت رقص به ربطي هیچ رقصشون چون بود جالب واسم رقصم پیست

 ...دادن مي تکون رو خودشون و بودن

 من؟؟ کنار اومدي شده چي _

 :گفت!! بود الکلي کنم فکر خورد مي رو نوشیدنیش داشت همینجور زيبا

 ...برم تونم مي ناراحتي اگه االن پشت بیام تنهاي گفتم _

 و خوشگل پسر همه اين کیه آخه...من پیش يومد مي عمرا وگرنه مونده تنها خودشم دونستم مي

 موقعیتي هر از که زيبا اونم!!! تنهام که چون اونم من کنار بیاد کنه ول رو جمع تو خوشتیپ

 ...کنه مي استفاده

 شپی رفته خودش کرده ول تنها اينجا کجاست؟؟من آتا ببینم چرخوندم سالن دور تا دور مو نگاه

 !دوستاش
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 صورتامون؟؟؟ روي چیه ديگه ماسك اين آخه... گرمه چقدر واي _زيبا

 نبود بالماسکه جشن اگه جشنه اين به من اومدن دلیل ماسك اين ماسك؟؟ اين زدم پوزخندي

 !!!قیافم اين با جشن تو زاشتم مي رو پام عمرا

 :گفتم گرفتم ازش رو نوشیدني لیوان طرفش رفتم

 خوري؟؟ مي رو ماري زهر اين چرا نداري رو ظرفیتش که تو _

 :گفت و خنديد زيبا

 ...گرممه کم يه مستم؟؟فقط من االن مگه دارم رو ظرفیتش من _

 ...میز رو انداخت و برداشت صورتش روي از ماسکشو

 خیلي... شد گرمم باال رفت قلبم تپش میثاق به افتاد نگام...  گرفتم ازش مو نگاه و کردم پوفي

 رو قمیثا که بودم اومده کنار خودم با وقته خیلي چیه ها العمل عکس اين دلیل دونستم مي وقته

 ...بیارم دستش به تونم نمي که بودم کرده راضي رو خودم و دارم دوست

 مي تر امید نا عشقم به رسیدن از منو اين و کردم مي حس زيبا روي رو خیرش نگاه هم اونجا از

 ...کرد

 :گفت زد من به لبخندي و گرفت زيبا از شو نگاه رسید که مون کنار

 گذره؟؟ مي خوش _

 !!خداحافظ!!سالم زديم نمي حرف هم با کلمه دو از بیشتر وقت هیچ ؟؟ بود میثاق اين شدم شکه

 ...بزنم لبخند کردم سعي

 ... نیام دادم مي ترجیح ولي ممنون _

 چرا؟؟؟ _میثاق

 ...رفته سر حوصلم چون _

 :گفت میثاق که...شدم خیره رقص پیست به دوباره... نکنم نگاه بهش کردم مي سعي
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 رفح نداريد دوست زياد که بگم بهتره.. کنید معاشرت کسي با نداريد دوست زياد خودتون شما _

 ...يدد مي رو جوابشو پرسي سوال ازتون کسي اگه يا باشید شنونده داريد دوست بیشتر بزنید

 مين فکر حتي بشناسه منو خوب اينقدر کردم نمي فکر کرم مي نگاه میثاق به داشتم زده بهت

 !!!بدونه هم رو اسمم کردم

 ... بشم خارج بهت از شد باعث زيبا صداي

 ...خوره مي زنگ داره موبايلت بیا آيما _زيبا

 :گفت زيبا به کرد اشاره میثاق

 اينجوريه؟؟ اين چرا _

 بود یزم رو سرشم صندلیش رو بود ولو کردم زيبا به نگاه يه برداشتم رو موبايلم میز طرف رفتم

 :گفت زدم لبخندي...

 ...کرده روي زياده کم يه _

 افتاده؟؟ اتفاقي داره؟؟نکنه چیکار يعني بود بابا شماره

 .. دادم فشار رو سبز دکمه سريع

 بابا؟؟ الو _

 وت رفت دوو حالت با گه مي چي بابا که بشم متوجه تونستم نمي خوب بود زياد آهنگ صدا چون

 ...بوديم کرده عوض رو لباسمون که اتاقي

 ين؟؟ خط پشت هنوز بابا بابا _

 :گفت زد مي موج توش نگراني و ناراحتي که صداي با بابا

 !!ده نمي جواب گوشیشو زنم مي زنگ بهش چي هر کجاست داداشت آيما _

 :پرسیدم نگراني با

 بابا؟؟ مگه شده چي _
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 رو خودتون سريع نیست خوب اصال حالش بیمارستان آوردمش شده بد حالش مامانت آيما _

 ...برسونید

 ...باشه بگم تونستم فقط

 

 ... مامان کردم زمزمه لب زير... بودم بابا هاي حرف بهت تو

 رو کیفم و مانتو... اومدم خودم به و کردم هضم رو بابا هاي حرف تازه اومد زبونم به مامان اسم تا

 يدمدو بلند پاشنه کفشاي همون کردم،با باز رو اتاق در... اتاق در سمت رفتم سرعت با برداشتم

 ولي کردم مي احساس خودم روي رو مهمونا خیره نگاه...بودم ديده رو آتا قبال که جاي سمت

 گذاشتم هاش شونه رو دستم...وايسادم آتا کنار... بود تر مهم مامان حال االن نبود مهم واسم

 :گفتم

 ...مامان آتا _

 رو دستم. ..کرد مي نگام نگران و طرفم برگشته آتا... بیاد جاش سر نفسم تا کشیدم عمیقي نفس

 :گفت و گرفت دستش تو

 ؟؟ چي مامان آيما _

 :گفتم ريختم مي اشك همینجور بود گرفته گريم

 ...نیست خوب حالش بیمارستان بردن رو مامان!! مامان آتا _

 داد؟؟ خبر تو به کي بده؟؟ حالش گي؟؟مامان مي چي داري آيما _آتا

 :گفتم هق هق با

 ...زد زنگ بابا االن همین _

 ونهخ بزرگ حیاط تو... بیرون اومديم مهموني سالن از... کشید خودش دنبال و گرفت رو دستم آتا

 ... زد صدا رو آتا کسي که بوديم

 ...وايسا لحظه يه پسر آتا ، آتا _

 ...مهموني صاحب بود آتا دوست وانیار... وايساد آتا
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 وانیار؟؟ شده چیزي _ آتا

 :گفت زد مي نفس نفس که همینجور وايساد کنارمون وانیار

 !؟ بیرون زدي مهموني از چرا پسر؟؟ دفعه يك شد چه آتا _

 :داد ادامه نگراني با

 افتاده؟؟ اتفاقي _

 ... برم سريع بايد بیمارستان، بردنش شده بد حالش مامانم _ آتا

 بیام؟؟ باهات منم خواي نمي _ وانیار

 :گفت سريع آتا

 ... برس مهمونات به برو تو ممنون، نه _

 :گفت زد زل چشماش تو و آتا شونه رو گذاشت رو دستش وانیار

 ...کن خبرم حتما داشتي احتیاج چیزي يا داشتي کاري اگه پس باشه _

 :گفت داد تکون رو سرش آتا...کنه آرومش کارش اين با خواست مي انگار

 ...فعال ،پس حتما باشه _

 ...خداحافظ _ وانیار

 ... کشید مي خودش دنبال منم رفت ماشینش طرف به و کرد تند رو هاش قدم آتا

 ... زد رو ماشینش دزگیر

 ... شو سوار زودتر آيما _آتا

 ... شدم سوار و کرد باز رو راننده کنار در سريع

 !!شده بد حالش دوباره که گفته چیزي مامان به کسي باز ،حتما بود دهنم تو قلبم
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 زياد خیلي ترافیك...برداشت رو بیمارستان آدرس و بابا به زد زنگ کرد مي رانندگي سرعت با آتا

 يم بیراه بد يا زد مي بوق هم سر پشت داشت آتا يا... بشه تر عصباني آتا بود شده باعث بود

 ... گفت

 : زد داد آتا دفعه يك

 ...نکن گريه اينقدر آيما بسه _

 :گفتم هق هق با

 کني؟؟ مي خالي من سر رو لعنتي ترافیك اين عصبانیت ،چرا نزن داد من سر آتا _

 :گفت موهاش الي کشید دستي اومد خودش به تازه آتا

 ...دادم دست از رو کنترلم دفعه يه خوام، مي معذرت _

 يگهد نه آتا... بود من هق هق پیچید مي ماشین تو که صداي تنها... شدم خیره بیرون به پنجره از

 رسه نمي زودتر خوردنش حرص اين با فهمید کنم گفت،فکر مي بیراه بد نه زد مي بوق

 ...بیمارستان

 رفط دويد من به توجه بدون و شد پیاده ماشین از و کرد پارک بیمارستان نزديك رو ماشین آتا

 شده فهقیا و تیپ اين با...  دويدم مي سرش پشت پشت الک مثل کفشا اين با منم...بیمارستان

 ور دختره گفتن مي که شنیدم مي رو شون پچ پچ صداي هم وقتا گاهي مردم نماي انگشت بودم

 ...ببین

 مي حرف هم با داشتن که ديدم رو آتا و بابا که ورودي در سمت رفتم مي بودم بیمارستان حیاط تو

 :گفت مي که شنیدم مي رو بابا صداي شدم که نزديکشون... زدن

 ...بشه عمل ظهر تا که کنیم واريز رو پول صبح فردا بايد _

 ...بگیرم قرض تونم مي ولي نیست حسابم تو بیشتر تا سه دو من _ آتا

 :گفتم وايسادن گوش فال چي هر بود بس ديگه وايسادم شون جلو اومدم سرشون پشت از

 ... دارم رو پول بقیه من بري کسي دِين زير خوام نمي آتا _

 :گفت موهاش بین کشید رو دستش کالفه آتا
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 ...پوال اون آيما ولي _

 :گفتم حرفش وسط پريدم

 ...منه عمل از تر مهم مامان جون فعال _

 :گفت و کرد نگاه بهمون نگراني با بابا

 يه تونیم مي کنه عمل خواد مي که موقعي تا کنیم استفاده آيما عمل پول از مجبوريم فعال آتا _

 ...کنیم صبر تونیم نمي بشه عمل مامانت زودتر بايد االن ولي کنیم جور رو عملش پول جوري

 :گفت و انداخت پام تا سر به نگاهي بابا

 ...مارستانبی بیايد صبح فردا کنید استراحت هم کنید عوض رو لباستون هم خونه بريد شما بهتره _

 ... شد بلند هم با آتا و من اعتراض صداي

 :گفت و گرفت باال ساکت معني به دستشو بابا

 هم ،ديگه خونه ببريش بهتره نیست مناسب لباسش خواهرت آتا بندازيد، خودتون به نگاه يه _

 مي نم بريد شما بهتره پس... بزنیم سر بهش بريم شه نمي بستريه ويژه هاي مراقبت مامانتون

 ...کافیه مونم

 : گفتم آرومي صداي با و انداختم پايین مو سر... نموند اعتراض واسه جاي

 ... باشه _

 :گفت و انداخت هام شونه دور رو دستش آتا

 ...ببینیمش بتونیم باشیم اينجا مامان عمل از قبل فردا که بريم زودتر ما پس _

 ...بیرون اومديم بیمارستان از و کرديم خداحافظي بابا با و دادم تکون مو سر

 : کردم زمزمه بودم شده خیره بیرون به ماشین پنجره از

 آتا؟؟؟ _

 :گفت خودم مثل هم آتا

 آتا؟؟ جان _
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 :،گفتم کشیدم مي مفهوم نا اشکال ماشین شیشه روي انگشتم با

 گفتن؟؟؟ چیزي ها همسايه اين باز ،حتما گرفته درد قلبش دوباره مامان چرا نظرت به_

 :گفت زد داد عصبي آتا

 حالش رعايت دوباره مامان دي؟؟شايد مي ربطش خودت به افتاد اتفاقي هر چرا نگو مزخرف آيما_

 تقصیر يبگ تو شه نمي دلیل اين ولي دونم نمي آيما دونم ،نمي کرده بلند سنگیني چیزه نکرده رو

 ...بوده تو

 نمي لندب سنگین چیز حالش خاطر به وقت هیچ مامان نفهمم که نبودم که بچه نگفتم چیزي ديگه

 مامان به چیزي اومده ها همسايه از يکي باز دونم مي من... بود خودش مراقب همیشه کرد

 مه مرد يه واسه منو خونمون بود اومده ها همسايه از يکي شد بد حالش که قبلم دفعه گفته،آخه

 ارهدوب بشه وارد بهش عصبي فشار مامان شد باعث موضوع اين بود کرده خواستگاري بابام سن

 هم مرگ خطر احتمال بعد دفعه چون باشه استرس از دور بايد گفت دکتر بگیره درد قلبش

 ...هست

 ستد با و باال انداخت ابرهاشو... کردم نگاه آتا به گیج...بیام خودم به شد باعث شد باز ماشین در

 یادهپ ماشین بودم؟؟از نشده متوجه من که خونه بوديم رسیده کي...ماشین بیرون به کرد اشاره

 ...رفتم خونه طرف به و شدم

**** 

 فیدس زود خیلي...سفیدش موهاي تو کشیدم دست و زدم لبخندي... نشستم مامان کنار تخت روي

 ...زود خیلي بود شده

 خوبه؟؟ من خوشگل مامان _

 :گفت گرفته صداي با اومد لباش رو رنگي کم لبخند مامان

 ...خوبم دخترم آره _

 اين هواس...ببینم بیمارستان تخت روي رو مامان تونستم نمي وقت هیچ گرفت رو گلوم راه بغض

 :گفتم و رفتم اتاق در طرف به نبینه رو چشمام تو اشك مامان که

 ...مونده کجا آتا ببینم برم من مامان _
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 امانم کاراي دنبال رفتن بابا و خودش بیمارستان رسوند منو صبح آتا...بیرون زدم اتاق از سريع و

 آتا که کردم صاف رو گلوم و کردم پاک رو اشکم گرفتم آتا گوشي شماره...بودن نیومده هنوز

 ...برداشت رو گوشي بوق تا چند از بعد...کردم گريه دوباره نشه متوجه

 ؟؟ آتا الو _

 ؟ بله _

 ... داشت غم من مثل نبود شاد همیشه مثل صداش

 کجاين؟؟ ها شما _

 ...رسیم مي ديگه دقیقه چند تا بیمارستانیم نزديك ما _

 ...فعال پس باشه _

 ...فعال _

 بوي زا همیشه جاش سر بیاد حال کم يه تا نشستم باغچه کنار نمیکت روي و کردم قطع رو گوشي

 ...داد مي دست بهم تهوع حالت فوري بودم متنفر بیمارستان

 ...خانوم آيما سالم _

 :گفتم متعجب و گرفته صداي با...خودشه بشم مطمعن خواستم مي صدا طرف برگشتم

 کنید؟؟؟ مي چیکار اينجا شما میثاق آقا سالم _

 :گفت جدي خیلي بود ابروهاش بین که اخمي با میثاق

 کجاست؟؟ آتا بگي شه مي _

 !!!االن از نه ديشبش برخورد از کنه؟؟نه مي نگاه منو اينجوري اين چرا

 :گفتم کردم مي نگاه بهش داشتم متعجب همینجور

 ...ياد مي االن بیرون رفته _

 اينجاي؟؟ تو آيما _

 !!!ديگه کرد مي چیکار اينجا اين تعجب از شد گرد چشمام زيبا طرف برگشتم
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 زيبا؟؟ کني مي چیکار اينجا تو _

 ...عیادت بیام گفتم بیمارستان آوردنش شده بد مامانت حال فهمیدم ديشب _

 !!!کارا اين و زيبا باال پريد هام ابرو

 يکه؟؟نزد اينقدر صداش که کجاست ببینم بگردوندم سرمو شنیدم گوشم کنار رو میثاق صداي

 از وشه بود نزديك!!!کرد مي نگاه منو داشت ملیح لبخند يه با و بود نشسته صندلي روي کنارم

 دعوا من با پیش دقیقه چند تا که اين ؟؟ نشسته من نزديك اينقدر چرا اين!! بپره سرم

 چیه؟؟؟ واسه لبخندش اين پس!!!داشت

 مي عوض برخوردش حالت زود چقدر که کردم مي فکر میثاق خورد بر طرز به داشتم تعجب با

 !!!خوردش بر طرز اين با شه مي گیج آدم! شد

 اينجاي؟؟ تو آيما _

 ...شد مي ما متوجه شد مي رد کي هر بودم نشسته بیمارستان ساختمون به ورود راه تو چون

 :گفتم آتا طرف رفتم شدم بلند نیمکت روي از

 ... آره _

 اباب تا کردم پاکش سريع دستم کف با ريخت واشکام شد باز بود گرفته گلوم راه که بغضي

 عزا واسش که مرده مامانت مگه گفت مي کرد مي دعوام بابا ريختم مي اشك وقته...نديده

 گرفتي؟؟؟

 ...ببینمش حال اون تو تونم نمي _

 :گفت پشتم زد آروم کرد بغلم آتا

 اريهب آخرين ديگه اين شه نمي باز بیمارستان به پامون وقت هیچ ديگه شد عمل که امروز مامان _

 ...اينجا میايم که

 طرف رفت و کرد جدا خودش از منو آتا...شنیدم مي زيبا و میثاق با رو بابا پرسي احوال صداي

 :گفت داد دست باهاش...میثاق

 رفیق؟؟ چطوري _
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 :گفت زد خوشگلي لبخند میثاق

 ...خوبم _

 :گفت بود وايساده میثاق کنار که بابا

 ...تنهاست اتا مامان باال برم من خوب _

 ...باشید راحت شما جون عمو بفرمايید _زيبا

 ...فعال رم مي من پس _ بابا

 ... زد مي حرف آتا با که میثاق به بودم شده خیره منم باال رفت بابا

 هن لباشم بود قلمي دماغشم تیره قهوهاي چشماي پشت پر سیاه موهاي داشت بیضي صورتش

 نه عموليم اندامي با بلند قدشم بود کرده تیغه شیشي صورتشم بود معمولي نازک نه بود گوشتي

 جز به من چشماي بود جذاب خیلي من واسه کل در..داشت اي شونه چهار اندامي نه بود الغر

 ...ديد نمي رو اي ديگه کسه میثاق

 !!!نکنه گیر _ زيبا

 : گفتم متعجب و شده گرد چشماي با زيبا طرف گشتم بر

 چي؟؟ _

 :گفت میثاق به کرد اشاره ابروهاش با و لبخندي زيبا

 ...دادي مي قورتش داشتي ساعت يه چشمات با که هموني _

 : گفتم بازوش به زدم

 ...نگو چرت_

 ...بینم مي خودم چشماي با دارم! عر عر که من _زيبا

 :گفت گوشم کنار و زد بهم چشمکي

 ...نیست میل بي تو به اونم پیداست که اينجور _
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 حساسيا من به میثاقم بود ممکن واقعا. بود شیرين خیلي واسم حرف اين رفت ويلي قیلي دلم تو

 باشه؟؟؟ داشته

 : گرفت ازم نشگوني يه زيبا

 شپی دقیقه چند تا چیزيه خوب هم حیا بازه نیششم چه ببین جنبه بي دختره سرت تو خاک _

 شده؟؟؟ باز نیشت عشقت ديدن با االن مامانت حال خاطر به کردي مي گريه داشتي

 ...نکرده بارم چیزي زيبا اين از بیشتر تا بستم رو نیشم سريع

 :گفت طرفمون برگشت آتا

 میايد؟؟ هم شما باال میريم داريم میثاق و منو آيما _

 : داد جواب من جاي به زيبا

 ...میايم هم ما آتا آقا بله _

 امانم اتاق در پشت...باال رفتیم ها پله از همین واسه بودن کشیده صف آسانسور شدن سوار واسه

 يهـــو اگه دونست مي بود عاقل هم ما داداش شديم وارد اجازه کسب از بعد زد در آتا وايساديم

 خبر خودمون بوديمــا منحرف بد هم ما...بشیم مواجع 81 باال ها صحنه با شايد بشه اتاق وارد

 بهش اباب معلومه پس بود لباش رو لبخند يه مامانم.بود وايساده مامان تخت کنار بابا...نداشتیم

 ...نبود خبري اول امیدي نا و ترس حالت اون از داده روحیه

 ...کرد پرسي احوال و سالم میثاق و زيبا با مامان

 ... بشین خوب زودتر چي هر انشاهلل جان خاله _ زيبا

 :گفتم لب زير

 ...ايشاهلل _

 باز بحثاشون تو کس همه پاي گفت مي چیزي يه کي هر شد شلوغ حسابي اتاق دقیقه چند از بعد

 پرسنل تا زدن مي حرف آتا از پرسیده رو مامان حال امروز که کوچه سر بقال از کردن مي

 اظهار زدن حرف به دادم مي ترجیح و دادن گوش کردم مي تماشاشون فقط منم بیمارستان

 حرفاست؟؟؟ اينجور جاي مريض سر باال آخه جان بابا...نظر
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 رفتي؟؟ گذاشتي کجا دفعه يه اول جان آيما _ مامان

 :گفتم زدم لبخندي گرفتم دستام تو رو دستاش نشستم مامان کنار تخت رو رفتم

 حالت شنوم مي الکل بوي وقتي ياد مي بدم بیمارستان بوي از من دونید مي که شما جونم مامان _

 ...گیرم مي تهوع

 :گفت نگراني با مامان

 نداري؟؟؟ تهوع حالت خوبه حالت االن _

 :گفتم بوسدم رو مامان دستاي بغض با

 ...جون مامان خوبم _

 ...کنم فکر نداشتنش به که اين به چه ببینمش بیمارستان تخت رو تونستم نمي حتي

 باشگاه؟؟؟ ياي نمي عصر امروز آيما _ زيبا

 هگرفت صداي با بود برازندش اسمش واقعا کردم نگاه زيبا آرايش در شده غرق زيباي صورت به

 :گفتم

 ...گرفته مرخصي واسم رو امروز باشگاه مدير از زده زنگ آتا _

 داخل اومد پرستار و شد باز اتاق در

 ايدنب مريض سر باال هم ديگه کنیم آماده عمل واسه رو مريض خوايم مي بیرون بريد همه لطفا _

 ...کرد شلوغ اينقدر

 بردن زا قبل مونديم منتظر اتاق در پشت هم ما بیرون رفتن کردن خداحافظي مامان از زيبا و میثاق

 ...ببینمش ديگه بار يه عمل اتاق به مامان

 :گفت زيبا که بوديم وايساده بیمارستان راهروي تو

 عزيزم؟؟ نداري کار برم من ديگه خوب _

 :گفت فشردم دستام تو رو دستاش

 ...اومدي که ممنون عزيزم نه _
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 :گفت اش عشوه پر و نرم صداي با زيبا

 ...بود وظیفه عزيزم خواهش _

 رو هک لبخندي با... نزديکمون اومد زد مي حرف بابا و آتا با داشت بود وايساده زيبا پشت که میثاق

 :گفت بود لبش

 ینیمبب شما لباي روي رو لبخند دوباره ما و شن مي خوب زودتر تون مامان که ايشاهلل خانوم آيما _

 ...کنیم زحمت رفع ديگه ما نداريد کاري اگه

 :گفتم آرومي صداي با پايین انداختم سرمو

 ... میثاق آقا ممنون _

 !!!بگم چي بايد ديگه دونستم نمي چون نگفتم چیزي ديگه

 برسونمتون؟؟ خونه میريد شما اگه خانوم زيبا... خواهش _ میثاق

 ...يام مي االن من بفرمايید شما البته _زيبا

 :گفت گوشم کنار زيبا رفت میثاق

 !.هپريد ور اين من واسه کشه مي خجالتیم چه لباشه رو خنده همیشه باشه شما با خانوم آيما _

 ...شد جیم کنارم از فوري و خنديد

 چشام تو زد زل و گرفت رو دستام مامان... طرفش رفتم فوري بیرون آوردن اتاق از آماده رو مامان

 :گفت

 ... باش بابات و داداشت و خودت مواظب اتاق اين از بیرون نیومدم من اگه آيما _

 هگرفت صداي با پايین بره باهاش بغضم تا دادم قورت رو دهنم آب شد زير سرا چشمام از اشکام

 : گفتم

 ... بیرون بیاي اتاق اون از سالم بدي قول بايد تو مامان _

 اي ديگه کسه ماله دادشم مال جز دستا اين دونستم مي شد حلقه هام شونه دور دستاي

 : گفت گرفتش صداي همون با مامان...نیست
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 ...باش خواهرت و خودت مواظب آتا _

 : گفت داشت بغض که آرومي صداي با آتا

 ...چشم _

 ...کرد همراهیش عمل اتاق در کنار تا بابا فقط بودم مامان رفتن گره نظاره و ريختم مي اشك

 هق هق اب فشرد خودش به منو بیشتر آتا ريختن مي بیشتر شدت به نگرفتم رو اشکام جلو ديگه

 :گفتم

 کنیم؟؟ چیکار بايد ما نیاد بیرون مامان اگه آتا _

 :گفت و کرد جدا خودش از منو خشم با آتا

 ببین؟؟ منو آيما _

 ...کردم نگاه چشماش به اشك هاله بین از و کردم بلند سرمو

 ...شد مي له انگشتاش بین داشت هام بازو

 ... شنوم مي دهنت از رو حرف اين باشه اخرت بار _ آتا

 :داد ادامه بیشتر تحکم با

 فهمیدي؟؟؟ کنه خطور ذهنتم به فکر اين خوام نمي حتي _

 :گفت تري مهربوني لحن با کردم پاک شستش انگشت با رو اشکام

 ...بزني کننده ناامید حرفاي ندارم دوست ديگه فهمیدي؟؟ آيما هـــوم _

 گفتم زدم محوي لبخند...ببینه رو حرفاش تاثیر تا بود زده زل چشمام تو سبزش درشت چشماي با

: 

 ... بگه داداشم چي هر باشه _

 :گفت گرفت بغلش تو محکم منو دوباره

 ...برم کنم گوش حرف خواهر قربون من _
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 : گفتم لب زير

 ...نکنه خدا _

 :گفتم بلندتري کمي صدا با

 ...نیست خوب حالم حیاط تو بريم آتا _

 :گفت پاچه دست و کرد دور خودش از منو آتا

 !!!نیاريا باال من روي_

 :گفتم حرص با بازوش تو زدم مشت با

 ...میارم باال دارم که نگفتم نیست خوب حالم گفتم_

 : زد صدام آتا... رفتم ها پله طرف به و گرفتم ازش مو رو

 ...بیام منم کن صبر ري مي و کني مي قهر چرا دختر _

 ترف مي راه کنارم زنون نفس نفس آتا...پايین اومدم کردم يکي تا دو رو ها پله ندادم بهش محل

 :گفت

 ...تر آروم يکم میري راه تند تند چقدر تو دختر _

 کنارم زنون نفس نفس آتا...کنه پیدامون راحت پايین اومد بابا اگه تا نشستم قبلي نیمکت رو

 :گفتم طعنه با. نشست

 آوردي؟؟؟ کم نفس ورزشکار آقاي_

 :گفت بینیم نوک به زد آتا

 ...کن دعا بشین من به زدن طعنه جاي به _

 گرفتي؟؟ مرخصي من براي امروز فقط آتا چشم _

 :گفت و کرد نگاه بهم برگشت آتا

 ... شدن قائل استثنا امروزم ندارن جايگزين مربي دوني مي رو باشگاه وضع که تو آره _
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 ... بودم حفظ که قراني آيات خوندن به کردم شروع و گفتم آهـــــــــاني

**** 

 زياد خوبه همینجور آفرين کن دقت اسب حرکت با کن هماهنگ رو خودت خوبه همینجور آفرين _

 ...بده ادامه همینجور آفرين باشه ثابت بايد هات شونه نبر جلو رو هات شونه

 !!گردم مي دنبالت رو باشگاه کل دارم ساعته يه اينجاي تو آيما _

 نداره شکليم ببینم کردم نگاه غزل به برگشتم دوباره زيبا به توجه بي کردم نگاه زيبا به برگشتم

 به... شه مي رفع ديگه جلسه چند تا اونم که داشت جزئي مشکل تا چند بوده خوب که االن تا

 شدر دلهره و نگراني اين از که اين واسه کرد مي نگاه بهم نگراني با داشت کردم نگاه صورتش

 :گفتم زدم بهش لبخندي بیارم

 ...پايین بیاي توني مي کافیه امروز واسه _

 :گفت و زد زل چشمام به منتظرش چشماي با و پايین اومد اسب از احتیاط با

 بودم؟؟؟ چطور امروز خانم _

 :گفتم و زدم لبخندي ظريفش هاي شونه رو گذاشتم رو دستم

 ونيت مي ديگه جلسه چند تا بدي ادامه همینجور اگه بودي قبلي هاي جلسه از بهتر خیلي امروز _

 ...بري يورتمه

 :گفت و زد هم به شوق با رو دستاش غزل

 واقعا؟؟ _

 بري توني مي حاال بکني رو خودت تالش بايد فقط عزيزم آره _

 رفت و خنديد خوشحال با غزل

 يکي نهک مي نگاه منو داره اخم با سینه به دست زيبا ديدم که ببرم اصطبل به رو اسب تا برگشتم

 :گفتم شد مي رد کنارمون از داشت بچه از

 زماني؟؟ آقاي ببخشید _
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 :گفت و طرفم برگشت پسره

 ...خانوم بله _

 : گفتم اسب به کردم اشاره

 اصطبل؟؟ تو ببريد اينو شه مي ببخشید _

 :گفت گرفت دستم از رو اسب افسار جلو اومد

 ..برمش مي اصبل طرف رم مي دارم خودمم آره _

 ممنون _

 :گفتم زيبا طرف رفتم آوردم در دستم از رو هام دستکش

 بگي؟؟ چیزي خواستي نمي تو _

 :گفت پشتم به زد زيبا

 زني؟؟ مي حرف شاگردت با داري من بیخیال هم تو منتظرته آتا که بگم اومدم ساعته يه _

 سوزش هک زيبا دست جاي به بیخیال بزنه منو بايد حتما مبیني منو تا نیست بشو آدم دختر اين

 :گفتم داشت

 کجاست؟؟ آتا _

 :گفت و کرد اشاره ساختمون به زيبا

 اونجاست _ زيبا

 افتاديم راه باشگاه اصلي ساختمون طرف به

 ارقر...  و رئیس هاي اتاق بعدم بود بزرگ سالن يه اول شديم ساختمون وارد و رفتیم باال پله از

 ...داشت

 ...يام مي االن بگو ديدي رو آتا اگه کنم عوض رو لباسم برم من زيبا _

 :گفت داد تکون رو سرش زيبا
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 ...رفت میزش طرف به و باشه _

 ههم بگم بهتره ولي منشیه اينجا زيبا... ذاشتم مي اونجا رو وسايالم که رفتم اتاقي طرف به

 جا همه زيبا اونجا زيبا اينجا زيبا گم مي کنم مي مسخرش همیشه هست جا همه چون کارست

 عوض رو لباسم... بخت بد من سر تو زنه مي سنگینش دستاي با من به دادن جواب جاي اونم

 رو آدامايي داشت بود انداخته هم رو رو پاهاش هم زيبا... زيبا میز طرف رفتم پیك و شیك کردم

 ...زد مي ديد رو يومدن مي میرفتن که

 کجاست؟؟؟ آتا زيبا _

 روانیا و میثاق با آتا ديدم برگردوندم رو سرم...سالن از گوشه يه به کرد اشاه دستش با زيبا

 :گفتم آرومي صداي با رفتم طرفشون به...وايساده

 ...سالم _

 دادن رو سالمم جواب طرفم برگشتن من صداي با

 ...بريم نداري کار ديگه _ آتا

 : گفتم بود پايین سرم که هینجور

 ...بريم نه _

 ...شديم دور ازشون و کردم آرومي خداحافظ من داد دست وانیار و میثاق با آتا

 :گفتم آتا طرف برگشتم و بستم رو کمربندم شديم ماشین سوار

 چطوره؟؟ مامان حال ببیني بابا به نزدي زنگ آتا _

 :گفت و انداخت بهم گذرا نگاه يه طرفم به برگشت آتا

 اشتند الزم که وسايلي تیکه چند خونه ريم مي االنم قبله روز چند از بهتر گفت بابا زدم زنگ آره _

 ...بیمارستان ريم مي و دارم مي بر رو

 ...شدم خیره جاده به و دادم تکون فهیدن نشونه به رو سرم

 ... نشد بدل و رد بینمون حرفي ديگه خونه تا
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 ... داخل رفتیم کرد باز رو حیاط در آتا رفتم خونه طرف به آتا سر پشت شدم پیاده ماشین از

 :تمگف دادم تکون سرمون... دنــا نمي راهمون ديگه شد دير اگه بريم که شو آماده سريع آيما _آتا

 ...باشه _

 :گفتم بلندي صداي با اتاقم سمت خونه،دويدم تو انداختم زودتر خودم من کرد باز رو هال در آتا

 ...ام آماده من هم اون تا بخور چیزي يه هم تو بگیرم دوش يه من تا آتا _

 :گفت و شد بلند آتا صداي

 !مبگیر دوش برم خوام مي گي مي تو حاال میشه ديرمون باش زود گم نمي تو به من مگه دختر _

 :گفتم کردم عشوه پر صدامو بیرون اومدم اتاقم برداشتم،از کمدم تو از رو لباسم

 ...بیرون يام مي زود جوني آتا _

 :گفت خنده با بیرون آورد آشپزخونه تو از رو سرش آتا

 ...باشیـــا بیرون ديگه دقیقه پنج برو ،زود دختر تو دست از _

 :گفتم ذوق با

 ... بیرون ديگه دقیقه باشه،پنج _

 اين، بگیرم دوش تونستم نمي ديگه بمون مامان پیش شب خواست مي چون حموم داخل رفتم و

 شد، جاري بدنم رو گرم ،آب دوش زير رفتم و آوردم در رو لباسم...کرد تحمل شد نمي هم رو بو

 اين از و بستم رو چشمام خاصي آرامش و سبکي يه داد مي دست آدم به خوبي خیلي احساس

 ...بلعیدم وجودم تمام با آرامش

 :گفتم خودم با زدم پوزخندي در ي آينه شیشه تو خودم چهره به افتاد نگام کردم باز رو چشمام

 پیدا نجات زنن مي سرم پشت که حرفاي مردم خیره نگاه از من شه مي روزي چهره اين با _

 کنم؟؟؟

 :گفت مي آتا چهرم به شدم خیره

 کنه افسون تونه مي رو آدمي هر زيباس خیلي چهرت _
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 : گفتم مي خنديدم مي منم

 زني؟؟ مي حرفا اين که بیني مي چشمام تو رو خودت چهره داري آتا_

 :گفت مي آتا

 ...ظريف و زني تو ولي زمخت و مردم من همه مثل ما هاي قیافه منه آينه چهرت! چشمات چرا _

 ... ولي بود هم مثل هامون چهره واقعا شد پرنگتر پورخندم

 ...ببینم رو چهرم تونستم مي بازم گرفته غبار شیشه اون پشت خودم به شدم خیره دوباره

 مو ثلم بود ريز فر موهام بود؟؟ چه مشکلش ولي کالغي پر پشت پر و بلند موهاي بیضي صورتي

 يومده، نمي خوشم موهام از وقت هیچ کرد مي بزرگ رو سرم داشت پف همیشه ها آفريقاي هاي

 همه بود شده مد االن که سیاه پوستي... باشه حالت خوش آتا مال مثل موهام داشتم دوست

 ديوم مي بدم من ولي کرديم برنزه رو خودمون ما زارن مي کالس بعدم کنن مي سیاه رو خودشون

 رنگ هب درشت چشماي با... گندمي يا باشم سفید پوستم بقیه مثل داشتم دوست من رنگ اين از

 شد مي باعث که سیاه پشت پر هاي ابرو با بودن شده پوشیده سیاه بلند هاي مژه با که لجني سبز

 مترک چشمام انحراف اين شايد که باشه ريز چشمام داشتم دوست بزنه،من ذوق تو پوستم رنگم

 ناي مثل شد مي اون نصف داشت انحراف که يکي اون بود درشت چشمام از يکي بیاد، چشم تو

 شده کج بیني انحراف خاطر به که ام کشیده و استخواني دماغ... اس بسته چشمم يه همیشه بود

 یليخ بود ضايع گفت شه مي بود چشم تو بیشتر بودنش کج دماغم بودن کشیده خاطر به و بود

 تو دبو اضافي اجزاي يه مثل نداشت چهرم به هماهنگي هیچ صورتیم گوشتي هاي لب...بود ضايع

 ...صورتم

 اومد در پشت از آتا صداي آورد خودم به منو حموم در صداي

 من ودينب بیرون ديگه دقیقه چند تا اگه ديگه بیرون بیا کني مي چیکار تو اون ساعته يه دختر _

 ...بیرون بیا خواي مي بمون خواي مي داني خود ديگه رفتم

 :گفتم ريختم سرم رو برداشتم رو شامپو سريع

 ...بیرونم ديگه دقیقه دو آتا _

 ...بیرون اومدم کردم شور گربه رو خودم...نیومد آتا صداي ديگه
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 :گفت خورد من به چشمش تا آتا

 ...کردم مي قربوني پات جلو گوسفندي گاوي گفتي مي _

 ... کنم چیکار ديگه کشید طول خوب _

 پوشمب کنم پیدا چیزي تا کمدم تو رفتم کمر تا... کنه بارم اي ديگه چیزه تا نموندم منتظر ديگه

 رمس مانتومم رنگ هم شال يه پوشیدمشون ،سريع جین شلوار با آوردم در ساده بهاره مانتو يه...

 ...بیرون اومدم اتاق از و برداشتم تحت روي از رو کیفم کردم

 :گفتم و زدم لبخند ،يه کرد مي نگاه رو خونه ديوار و در داشت بود انداخته پاش رو پاش آتا

 بريم؟؟ ام آماده من آتا _

 يم بلند بلند همینجور رفت، در طرف به و شد بلند جاش سر و انداخت پام تا سر به نگاه يه آتا

 :گفت

 پنج گفته من به قبل ساعت يه شینم نمي آيما اين منتظر ديگه کنم مي جیز رو دستم پشت خدايا _

 ...ديديم هم رو خانونم آجي اين دقیقه پنج شکر رو بزرگیت خدايا ام آماده ديگه دقیقه

 :گفتم حرص با شونش به زدم

 ...بمونه منتظرم کردم مجبورش من کنه مي فکر ندونه کي هر _

 :گفت داد هلم جلو طرف به گرفت رو دستم طرفم برگشت آتا

 !!!کنما مي ناقصت زنم مي دختر برو بیا _

 راه ینب آتا ،فقط رفتیم بیمارستارن طرف به شديم سوار...رفتم ماشین طرف به و خنديدم ريز ريز

 ...مامان واسه خريد کمپود تا چند وايساد بار يه

 :گفتم پرسیدم رو گونش و کردم مامان،بغلش تخت طرف کردم پرواز و کردم باز رو اتاق در

 جون؟؟ مامان خوبي _

 :گفت زد لبخندي مامان

 گلم؟؟ دختر خوبي ،تو خوبم _
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 :گفتم چاپلوسانه زدم لبخندي

 نباشم؟؟ خوب و ببینم رو شما شه مي مگه _

 :گفت بازوم به زد مامان

 ...بريز زبون کم دختر _

 شده؟ چي ببینم که بود وايساده بابا کنار که آتا طرف برگردوندم رو سرم اومد اهم اهم صداي

 ... ببینیم رو مامانمون دقیقه يه هم ما بزار اينور بیا شیرين خود دختره _آتا

 ...مامان پیش بیاد آتا تا شدم بلند مامام کنار از و خنديدم

 بپرسي؟؟ پیرمردت باباي از حالي بیاي خواي نمي دخترم _بابا

 :گفتم انداختم آغوشش تو رو خودم و بابا طرف رفتم

 !!مونديد تر جوون هم آتا اين از شما پیريد کجا شما جون بابا _

 :گفت خنديد بلند صداي با بابا

 نزار بزرگي اين به هندونه بزاري بغلمون زير هندونه خواي مي ديگه صلواتي پدر _

 ... پیچید اتاق تو بلندمون خنده صداي

 ...دادم مي گوش آتا و بابا اي حرف به داشتم و بودم نشسته مامان کنار

 :پرسیدم مامان طرف برگشتم لحظه يه

 نه؟؟ مگه بود من خاطر شد؟به بد حالتون چرا باز مامام _

 :گفت عصبي صداي با آتا نشده تموم حرف

 ...نکش پیش رو موضوع اين ديگه نگفتم بهت مگه آيما _

 :کرد تکرار خشم با

 نگفتم؟؟؟ بهت مگه _

 :گفتم آرومي صداي با کرد نگاه آتا نقص بدون چهراه به
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 ... ببخشید _

 بهم راچ نبودم من دلیلش اگه منم دلیلش دونستم مي من...کردم بغض و پايین انداختم رو سرم

 گفتن؟؟ نمي

 :گفت اتاق داخل اومد پرستار

 ...بیرون بريد لطفا بمونید تومید نمي اين از بیشتر آقايون _

 داده بهش که هاي دارو خاطر به رفتن،مامانم و کردن خداحافظي شدن بلند کنان غرغر بابا و آتا

 ....خودم دنیا و موندم من... برد خوابش زود بودن

 !!!میانــــــــا اينا مامانت االن دختر ديگه شو بلند آيما _

 رو خونه اين دارم صبح از... حیاط طرف افتادم راه زيبا دنبال و شدم بلند جام سر از حوصلگي بي

 !!!ارهد خانومي و گلي دسته دختر چه بفهمه میان اينا مامان که موقعي تا بشه تمیز تا سابم مي

 هال در جلو جا همون ريخت، مي اسپند روش و بود دستش ذغال کوچیك منقل يه بود حیاط تو زيبا

 :گفتم مسخرگي با در به دادم تکیه سرمو نشستم پله رو

 کني؟؟ مي دود اسپند کي واسه داري االن زيبا _

 :گفت چرخوند خودش سر باال بعدم چرخوند سرم باال دور دو نزديکم اومد برداشت رو منقل زيبا

 ... نزنن چشممون وقت يه که کنم مي دود خودمون واسه دارم _

 :گفتم خنديدم

 بهت بايد انداختي راه رو بساط و بند اين من مامان واسه اگه ولي چیزي يه شد خودمون واسه _

 ...نیست خوب واسش دود ،چون نیومده مامانم تا کن جمعش زودتري بگم

 :گفتم کرد مي نگاه دستش تو منقل به رفته وا قیافه با داشت که زيبا به رو شدم بلند جام سر از

 ...نکش زحمت همه اين پس نداره پسرش به کار من مامان _

 ستشد طرفم به اومد شد بلند جاش سر از سريع حرفم اين شنیدم با زيبا...گذاشتم فرار به پا و

 :گفت و داد تکون هوا تو رو
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 تاآ واسه منو بیاد که بزنم رو مامانت مخ خوام مي د دارم گي مي زبوني بي زبون با نديده خیر _

 بگیره

 :گفت مي زد مي جیغ کرد مي دنبالم هم زيبا پذيراي تو دويدم و خنديدم بلند

 ...وايسا _

 شي؟ مي مامانم دامن به دست داري حاال بهت ده نمي پا خودش آتا اينه از غیر مگه _

 :گفت و داد تکون هوا تو رو دستش عصبي بود وايساده ديگش طرف هم زيبا گرفتم پناه مبل پشت

 ورم دور تو داداش از بهتر پسر تا تو؟صد داداش طرف اومدم کي من گي مي چرت چرا دختر _

 انتمام مخ برم تو چلمنگ داداش به رسیدن خاطر به بیام من حاال منن از اشاره يه منتظر ريختن

 !بزنم؟ رو

 :گفت حرص با زيبا...شد بلند در زنگ صداي بدم رو جوابش خواستم مي تا

 تهکش االن تا وگرنه کن ماچ رو صورتش برو بوده نجاتت فرشته کي ببین آيما آوردي شانس _

 ...بودمت

 به رو ،دستم کشید مي نشون و خط من واسه داشت هم چشماش با و رفت آيفون طرف به زيبا

 ...دادم تکون بابا برو نوشنه

 کیه؟؟ _زيبا

 :گفت دوباره کرد مکثي

 ...میثاق آقا شمايد اِ _

 :گفت دوباره کرد باز رو در

 ...داخل بفرمايید _

 :گفت باز نیش با طرف برگشت زيبا

 ... نجاتي فرشته چه به به کن ماچش برو بدو _

 ...بیرون بزنه ام سینه توي از االنه قلبم کردم مي احساس زد مي تند تند قلبم
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 :گفت و بهم کرد اشاره شده گرد چشماي با زيبا

 !!ببین اينو _

 :گفتم متعجب

 مگه؟؟ چیه _

 :گفت و خنديد بلند صداي با زيبا

 ...نداري رو به رنگ _

 :گفتم متعجب صورتم رو گذاشتم رو دستم

 واقعا؟؟ _

 : گفت در طرف رفت مي طور همین که زيبا

 ...شدي میت مثل بزن صورتت به آبي يه ،برو آره _

 ...بهداشتي سرويس طرف رفتم هم ،من بیرون رفت و

 بآ مشت يه کردم باز رو آب نداشتم،شیر رو به رنگ گفت مي راست کردم نگاه آينه تو رو خودم

 تر آروم هم قلبم تپش تا کشیدم عمیق نفس يه و بستم رو ،چشمام زدم صورتم به يخ

 چه لبق اين دونست مي میثاقم کاش کردم مي احساس رو تپشش گذاشتم قلبم رو دستم...بشه

 ...بیرون بیام فکرا اين از تا زدم صورتم به ديگه آب مشت يه...زنه مي واسش جور

 تو رفتم و کشیدم لباسم به دستي... بیرون اومدم سرويس از و کردم خشك رو صورتم

 داخل بیاد کرد مي کمکش بود گرفته رو مامان بغل زير بابا... بودن اومده هم اينا مامان...حیاط

 ... کردم سالم روي خوش با طرفشون رفتم...

 ...اومدي خوش خونت به مامان _

 ...بريز زبون مامانت واسه "بعدا حرفا اين واسه هست وقت کنار برو دختر _بابا

 هم مامانمون حال نذاشت ما باباي اين دست از پوف...داخل برد رو مامام و و زد کنار منو

 :گفت گوشم زير و شد حلقه هام شونه دور دستي!بپرسم
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 ؟؟ چطور ما آبجي _

 :گفتم و کردم نگاه خوشگلش چشمايش به

 ...داداش خوبم _

 :گفت که اومد میثاق صداي

 خانوم؟؟ آيما خوبین _

 :گفتم خجول و پايین انداختم رو سرم میثاق طرف گشتم بر

 خوبین؟؟ شما ممنون اينجايید شما نبود حواسم میثاق آقا ببخشد _

 رو اغچهب تو گالي داشت که بود زيبا به نگاش ولي کنم نگاه بهش تا کردم بلند لحظه يه رو سرم

 من مال وقت هیچ که دونستم مي ،من گرفت رو گلوم راه بغضم رفت هم تو اخمام..کرد مي نگاه

 ...نبینم زيبا به رو نگاهش تا پايین انداختم رو سرم!!! شه نمي

 بريم؟؟ نیست بهتر آتا...خوبم ممنون _میثاق

 ...شه مي ديرمون که بريم آره _آتا

 :گفت طرفم برگشت آتا

 ... باشگاه برم بايد من باش مامان مواظب آيما _

 :گفتم برن بیرون در از که اين از قبل رفتن در طرف به میثاق با آتا

 آتا؟؟ گردي مي بر کي _

 :گفت زد لبخندي طرفم برگشت آتا

 ...بريم هم با دوباره که میام نهار از بعد _

 :گفتم دادم تکون مو سر

 ...باش خودت مواظب ،پس باشه _

 :گفت زد لبخندي آتا
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 ...باشه _

 :گفت شد بلد جیغش صداي چون اومد خودش به تازه زيبا کنم فکر

 ...بیام باهاتون منم کنید صبر آتا آقا _

 ... خونه داخل رفتم و کشیدم ،پوفي نقطه سه دختره نکرد خداحافظیم...رفت بیرون در از دويد و

 ... نبود هم مامان میديد فیلم داشت بود نشسته تلوزيون روي به رو بابا

 کجاست؟؟ مامان پس بابا _

 :گفت طرفم برگشت بابا

 ...خوابه اتاق ،تو بزن حرف آرومتر يکم دختر هیس _

 اي ونه؟ش!نداشتیم خبر ما و بود دوست مامان اينقدر هم بابا...کرد نگاه تلويزيون دوباره برگشت و

 ....کنم درست چیزي نهار واسه تا رفتم آشپزخونه طرف به و انداختم باال

**** 

 اينجاي؟؟ تو دختر _آتا

 :گفتم گیج و کردم بلند مو سر

 باشم؟؟ کجا بود قرار مگه _

 :گفت نشست کنارم اومد آتا

 !! اينجا از غیر جا هر _

 :گفتم شده گرد چشماي با

 چرا؟؟ _

 :گفت برداشت ساالد ظرف توي از کاهو از تیکه يه

 کني؟؟ مي درست نهار داري که بدي کشتنمون به قراره دختر آخه _

 :گفتم بره کش کاهو ساالد ظرف تو از تا بود کرده دراز دوباره که دستش به زدم حرص با
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 ديگه؟؟ کنم مي درست غذا بد من بگي خواي مي يعني _

 تو برداشت خیار اي تیکه کرد دراز رو دستش دوباره کرد استفاده سو من پرتي حواس از آتا

 :گفت کرد نگاه چشمام تو متعجب و شده گرد چشماي با و من طرف برگشت گذاشت دهنش

 غذا خوب خیلي تو!!! خودت از میاري در حرف الکي حرف آيما؟؟چرا زدم حرفي اينجور کي من _

 ... ستاره پنج رستوران هاي آشپز از بهتر بگم تونم مي حتي کني مي درست

 نگاش حرص ،با دهنش گذاشت و برداشت ظرف تو از گوجه اي تیکه کرد دراز رو دستش دوباره

 دراز رو دستش گرفت،دوباره مي پس رو حرفش داشت بخوره ساالد از بزارم که اين واسه کردم

 :گفتم عصبانیت با دستش رو زدم حرص با کرد

 ... نزن ناخونك اينقدر _

 :گفتم طرفش شدم براق و

 کني؟؟ مي چیکار اينجا االن خونه؟ بیاي نهار از بعد نبود قرار مگه _

 :گفت شد بلند جاش سر از و باال برد تسلیم نشونه به رو دستاش ترس با آتا

 ... میام نهار از بعد رم مي زني؟؟ مي چرا_

 پرت و چرت و بده حرص منو بود بلد فقط نبود بشو آدم پسر رفت،اين آشپزخونه در طرف به و

 :گفتم تر بگه،آروم

 آتا؟؟ ري مي کجا _

 :گفت بیرون به کرد اشاره طرفم گشت بر آتا

 !!ديگه بیرون رم مي دارم _

 :گفتم کشیدم پوفي

 ...بخوريم نهار بیان بزن صدا رو اينا بابا برو _

 :گفت متعجب آتا

 بمونم؟؟ نهار واسه دارم اجازه من يعني _
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 یستب پسر اين کرد مي فکر کي اومد لبم رو ،لبخندي کرد مي نگاه بهم کار خطا آدماي مثل داشت

 :گفتم کشیدم رو لپش طرفش رفتم خنديدم...موند مي ها بچه پسر مثل سالشه هفت

 ... داداش شیريني خیلي _

 داد نتکو شقیقش کنار اي دايره رو انگشتش طرفم ،برگشت خونه آشپز از بیرون به دادم هولش

 :گفت

 ...آبجي زني مي شیرين خیلي هم تو _

 که مامانم نشستن اومدن آتا و بابا چیدم رو میز... نبود بشو آدم پسر اين... گذاشت فرار به پا و

 :گفتم لوسي لحن با...نشست مون کنار اومد بود پاشیده خواب از تازه

 شديد؟؟ بلند جاتون سر از چرا نشده خوب هنوز حالتم شديد عمل تازه شما جون مامان _

 :گفت پر دهن با آتا

 ببینم برم بايد نیست خوب اسبا از يکي حاله باشگاه بريم زودتر بايد نکن شیريني خود آيما _

 ... نه يا مونه مي زنده شده چش

 :گفت خنديد مامان...ريختم برنج خودم واسه برداشتم رو کفگیر و گفتم ايشي

 ...خوب مامانشه نگران داري بچم چیکار آتا _

 :گفت کردم لوس رو خودم

 ورج چه رو من بابا ديدي صبح از اون ببینن رو ما بین خوب رابطه تونن نمي اصال ببین مامان _

 ...ندارن رو دختر و مادر بین خوبه رابطه ديدن چشم پدر و پسر اين اصال االن از اينم زد کنار

 :گفت شد بلند جاش سر از آتا خنديدن بلند صداي با

 ... ها میشه ديرمون شو بلند آيما _

 خودش گرفت حرف به منو...آتا خالي بشقاب به خورد چشمم کردم نگاه خوردم نیمه بشقاب به

 ... خورده کامل غذاشو

 ... بخوره غذاشو هم آيما تا کن صبر دقیقه چند آتا _مامان
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 :گفت طرفم برگشت بیرون رفت مي که آتا

 ...دارم عجله چون سريع لطفا پس _

 ...داره رو هوام همیشه که برم گلم مامان قربون خوردن به کردم شروع تند تند منم بیرون رفت و

 :گفت و کرد روشن رو ماشین ،آتا شدم ماشین سوار

 !!!بانو شديد فرما تشريف باالخره _

 :گفت بستم رو کمربندم

 وت بابا، دوش به افتاد که هم ظرفا شستن و سفره کردن ،جمع خوردم مي ناهار داشتم بابا خوب _

 !!!بشوره ظرف بشینه ببنده بند پیش قیافه و تیپ اون با بابا کن فکر

 ... پچید ماشین تو آتا و من بلند خنده صدا

 رو ظرفا برسه چه کنه نمي جمع رو سفره بابا باش مطمئن نزن صابون دلت به جون آجي _آتا

 !!!بشوره

 شتمبرگ وقتي که نکن خالي رو دلم تو کنه، جمع رو سفره حداقل کنه مي مجبورش مامان بابا نه _

 ...شم مي مواجع پلوغ شلوغ خونه آشپز با خونه

 :گفت و انداخت باال شو ها شونه کرد مي نگاه روش به رو به همینجور آتا

 نه؟؟ يا داد شه مي احتمال _

 :گفتم لجاجت با

 ...ارمند کاري من و تمیزه آشپزخونه برگشتم وقتي که کنم مي خوش رو دلم من ولي آره احتمال _

 :گفت و خنديد آتا

 ...نیست عیب جوانان بر آرزو _ آتا

 !! داشتیم دعوا نه يا میشه تمیز ما برگشتن تا که آشپزخونه سر بر باشگاه خود تا

 ...کنم مي تمیز واست خودم نبود تمیز اگه آشپزخونه اين با کشتي رو ما ،بابا شو پیاده آيما _آتا

 :گفتم زدم بهم رو دستام ذوق با
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 !!!خودتي مثل ،خودت داداش ايول _

 :گفت گردنم دور انداخت رو دستش طرفم اومد ،آتا کرديم حرکت باشگاه سالن طرف به

 باوري؟؟؟ زود اينقدر چرا گفتم،تو چیزي يه من آجي _

 ...سالم _

 !! کرديم نگاه سرمون پشت به برگشتیم و برداشت گردنم دور از رو دستش آتا

 داد دست باهاش و وانیار طرف رفت آتا

 پسر؟خوبي؟؟ چطوري _آتا

 خوبه؟؟ خوبي؟؟مامانت تو ممنون خوبم _ وانیار

 ...کردن مرخصش امروز خوبه... الحمدا _ آتا

 ...بهتره که شکر رو خدا خوب _ وانیار

 جورهمین شدم نزديك بهشون قدم بودم،يه حرفاشون شنونده فقط و بودم انداخته پايین مو سر

 :گفتم بود پايین سرم که

 ...رسولي آقاي سالم _

 ... شد پرت حواسم ببخشید سالم _

 ... خواهش _

 :گفتم کردم نگاه آتا به

 ... شه مي ديرم رم مي ديگه من _

 :گفت و زد لبخندي آتا

 ...برس کارت به برو تو باشه _

 وايسادم وانیار صداي با که برم که برگشتم

 صالحي خانم ببخشید_
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 :گفتم آرومي صداي با طرفش برگشتم

 بله؟؟ _

 معرفي رو شما و ندارن وقت گفتن ايشون کردم صحبت زادم خواهر آموزش مورد در آتا با _

 بديد؟؟ آموزش اونو خصوصي طور به نداريد مشکلي اگه شما کردن،

 یشنهادپ به نیاز بود باشگاه تو اگه داد مي رو پیشنهاد اين داشت که نبود باشگاه تو آموزش حتما

 رس...آموزش واسه رفتم نمي ديگه جاي باشگاه داخل جز به من نه يا کنم قبول بودم مردد...نبود

 رو داتپیشنها اينجور تونستم نمي داشتم احتیاج پول به االن زدم زل آتا به دل دو و کردم بلند مو

 معنا هب لبخند ،اين گرفتم قلب قوت لبخندش اون با کرد مي نگام لبخند يه با داشت آتا...کنم رد

 ...نداره مشکلي هیچ پیشنهاد اين کردن قبول بود اين

 خیره نگاه از که بود وقت خیلي من به بود زده زل ،وانیار کردم نگاه وانیار به و برداشتم چشم آتا از

 يم نگام اينجور چرا دونم نمي!! کنه مي نگام دلسوزي با داره کردم مي احساس میومد بدم وانیار

 با پايین انداختم سرم هم تو رفت ،اخمام کنن درک رو کردنش نگاه خیره دلیل دونستم نمي کرد

 :گفتم آرومي صداي همون

 ...کنم مشورت پدرمم با بايد ولي ندارم مشکلي من_

 ...بده خبر من به تا بگید آتا به بود چي هر جوابتون پس باشه، _وانیار

 :گفتم دادم تکون آرومي به رو سرم

 ...فعال پس باشه،_

 االن ات ،حتما شدم مي آماده سريع بايد رفتم باشگاه ساختمون طرف به و کردم بهشون رو پشتم

 ...اومده دانیال

 و زمین وت رفته دانیال که گفت مي زيبا رفتم کاري سوار زمین طرف به سريع و پوشیدم رو لباسم

 وارس من بدون بودم گفته بهش دفعه صد بود شق کله خیلي پسر اين کنه مي کاري سوار داره

 شنوا؟ گوش کو ولي نشه اسب

 !کرد مي سوار اسب داشت ريلکس خیلي و بود اسب سوار دانیال بود گفته زيبا که همینطور
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 بار هزارمین واسه دانیال زدم داد نشستم بود زمین دور حصارهاي روي همونجا زمین تو نرفتم

 ...بزار راحت رو عضالتت کن شل تو ها زانو بار هزار دهمین واسه نگیر سفت رو خودت اينقدر

 ات پايین آوردم رو صدام...کرد مي نگاه منو داشت بهت با بود شده شکه من حضور از که دانیال

 :گفتم بشنوه دانیال که بود باال صدا حدي

 دبل زين روي از کي بدوني بايد اسب رفتن راه به کن جمع رو حواست! پسر؟ کجاست حواست _

 ..بشي

 کرد نگاه جلوش به و اومد خودش به دانیال

 مه شي مي خسته خودت هم نده تکون رو ودستت هات شونه شي مي بلند زين روي داري وقتي _

 ...شه مي اسب ناراحتي باعث

 صداي با و وايساد پام کنار...کرد مي رفع رو اشکاالتش زدم مي حرف من که همینجور دانیال

 : گفت مزخرفش

 ...استاد سالم _

 مال شد مي مزخرف صداشون پسرا سن اين تو.. بود خراش گوش واقعا کردم جمع رو صورتم

 :گفتم و کردم نگاه بهش اخم با... بود شده همه از تر مزخرف ديگه اين

 سبا واسه نرو خودم حضور بدون نگفتم بهت بار صد مگه "دوما مربیم نیستم استاد من "اوال _

 ور خودت اينقدر بزار راحت رو عضالتت شیني مي اسب رو وقتي نگفتم بهت مگه "سوما سواري

 نگیر؟؟؟ سفت

 :گفت حرفم به کنه اي توجه اينکه بدون دانیال

 ...نیست مهم بقیش بیاره در حرکت به رو اسب بتونه آدم که اينه مهم بخیال استاد بابا _

 :گفتم حرص با

 چیزه هي استاد بخیال بگو بیا بعد موندي تخت تو هفته يك بخوري تکون نتونستي درد از وقتي _

 رس اسب ترس موقع معموال پا تا دو رو اسب شدن بلند) دست سر اسب باش مواظب فقط ديگه

 ...بدي ادامه رو سواري اسب نتوني اصال ديگه ممکنه چون نزنه( زنه مي دست
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 رفامح به گرنه و بود همین کردنش کنترل راه تنها بود گرفته خندم کرد نگاه بهم ترس با دانیال

 ...کرد نمي اي توجه

 مدون مي... کرد حرکت بود نگاهش تو که ترسي همون با دانیال حرکت کردم اشاره بهش دست با

 به شد مي مجبور آدم که کرد مي کارايي پسر اين ولي زدم مي بهش رو حرف اين نبايد

 ..ترسوندش

 ...کرد مي سواراري بیشتر دقت با چون گذاشت اثر روش حرفم کنم فکر لبم رو اومد لبخندي

 باس کردن تمیز)تیمار ديگه کردم باز افسارم برداشتم روش از رو زين اصطبل تو بردم رو اسب

 رکتح باشگاه اصلي سالن طرف به...بود اونجا کناي کار با کردنش...( و اسب يال به کشیدن برس

 ردهک خستم حسابي داشتم شاگرد هم ديگه تا دو دانیال جز به بودم موت به رو خستگي از... کردم

 ...بودن

 و نطرفشو رفتم...زد مي حرف وانیار و میثاق با داشت و بود وايساده زيبا میز کنار که ديدم رو آتا

 ...کردم سالم آروم

 خالصش بهتره که وخیمه حالش که زدن مي حرف مريض اسب درباره و دادن رو جوابم همشون

 ...بود شسته استخوناش از يکي اينکه مثل کنن

 ...بريم تا کن عوض رو لباست برو کني مي نگاه رو ما وايسادي چرا دختر _ آتا

 ... زد مي حرف تلفن با داشت هم زيبا شد وانیار و میثاق با زدن حرف مشغول دوباره

 سرش و زيبا میز به بود داده تکیه میثاقم نبود وانیار..بیرون اومدم اتاق از و کردم عوض رو لباسم

 گوشیش با داشت آتا ترم طرف اون کم يه میزد حرف گوشي با داشت هنوز هم زيبا بود پايین

 يه رفت باال قلبم تپش همیشه مثل شده خیره بهش میثاق به کشید نگاهم ناخوداگاه.. زد مي حرف

 ... بیاره حال سر رو آدم تونست نمي يار ديدن با هیچي اومد لبم رو ملیحم لبخند

 ريعس شدم آب خجالت از.. زد ملیح لبخند يه و کرد گیر غافل رو نگام و کرد بلند رو سرش میثاق

 ...بیاري در بازي ضايع بلدي فقط آيما کنن توسرت خاک پايین انداختم رو سرم

 !اينجا بیا آيما وايسادي اونجا چرا _زيبا
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 باال ور سرم تونستم نمي خجالت از من که شد تموم موقع اين بايد حاال!شد تموم زيبا تلفن کي

 پیششون؟ برم برسه چه بگیرم

 !!ديگه بیا _ زيبا

 ...وايسام میثاق کنار حرفي هیچ بدون و رفتم طرفشون به اجبار ؟؟به من به داده گیري چه بابا

 خانوم؟؟ آيما خوبین _میثاق

 از که آرومي صداي با ببره پي درونم حال به که نکردم بلند رو سرم شدم ترم قرمز بودم قرمز

 :گفتم لرزيد مي هیجان

 ...ممنون _

 من که هبگیر قرار موقعت اين تو خودشم ايشاهلل خنديد مي بايدم شنیدم مي رو زيبا ريز ريز خنده

 ...زشت دختره بخندم بهش

 نداري؟؟ کاري آيما _

 :گفتم آروم صداي همون با

 نه _

 کرد هدايتم جلو سمت به و پشتم گذاشت رو دستش آتا

 خداحافظ بريم بهتره پس خوب _

 ماومدي بیرون که همین...بیرون اومديم سالن از و کردم خداحافظي بود پايین سرم که همینجور

 آروم مک يه قلبم ضربان بکشم راحتي نفس يه تونستم و بیرون دادم صدادار رو شدم حبس نفس

 وت...برسم بهش تا کردم تند رو قدمام رفت مي ماشینش طرف به من به توجه بدون آتا...گرفت

 ...شد خارج باشگاه از و آورد در پارينگ از رو ماشین آتا و نشستم ماشین

 آيما؟؟؟ کني چیکار خواي مي _

 کرد مي نگاه رو روش به رو داشت آتا طرف برگشتم

 :گفتم دلي دو با
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 ...تعلیم واسه ديگه جاي برم ندارم دوست هم دارم نیاز کار اين به ،هم آتا دونم نمي _

 :گفتم کردم نگاه بهش شك با

 ديگه؟؟ اونجا برم بايد من باشگاه که ياد نمي _

 :گفت کشید رو لپم و زد لبخندي کرد نگاه بهم برگشت آتا

 هست کاري سوار واسه زمین يه اونجا بري بايد که دارن باغ يه تهران اطراف بري بايد تو آره _

 سواري اسب اونجا ره مي خودشم وانیار ،معموال

 :گفتم گیج

 هر حاال دارم نیاز پولش به دارم عمل وقت ديگه ماه چند واسه من کنم چیکار بگو بهم تو آتا _

 ...باشه خواد مي چقدر

 ولي کرد جور شه مي رو پول بري بخواي اجبار به تو شه نمي دلیل اين ولي داريم نیاز پول به آره _

 ... دارم اعتماد وانیار به من چون بري توني مي نداره مشکلي من نظر از

 ... دادم مي دست از رو کار اين نبايد من فشار زير بره آتا اين از بیشتر بزارم تونستم نمي

 کنه؟؟ مي قبول بابا نظرت به ندارم،ولي مشکلي من آتا _

 کنمن میارتت،فکر و بردتت مي خودش وانیار اونم که آمدته و رفت مشکل نکنه؟؟فقط قبول چرا _

 ...باشه اي ديگه مشکل

 بر يکس با زياد يومد نمي خوشم چون رفتم نمي جاي تعلیم واسه وقت هیچ... نگفتم چیزي ديگه

 به چهب اونم که بودن سال پونزده زير همه دادم مي تعلیم که کساي باشگاهم تو باشم داشته خورد

 ...اومدن مي حساب

 :گفتم بلند صداي با کردم باز رو خونه در

 ...اومديم ما خونه اهالي بر سلــــــــــــــــام _

 خونهآشپز سراغ رفتم!!نبود کسي کشیدم سرک هال تو رفتم رفته وا قیافه با نیومد صداي هیچ

 ...کردم نگاه تمیز آشپزخونه به ذوق با...وعضه چه در ببینم

 !نداشتیم؟ خبر ما و بوده بانوي کد خودش واسه ماهم باباي ببین رو اينجا واووووووووو _
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 :گفتم خنديدم آتا طرف برگشتم

 ...کنه مي تمیز رو آشپزخونه بابا گفتم ديدي _

 :گفت تمیز آشپزخونه به کرد اشاره آتا

 ...ديديم بله _

 :گفت و رفت بیرون خونه آشپز از آتا

 کجان؟؟ اينا بابا پس آيما _

 :گفت بیرون اومد آلود خواب قیافه با بابا و شد باز اينا بابا اتاق در

 ...داريم خونه تو مريض سالمتي نا بزنید حرف تر آروم يکم _

 :گفتم کردم نگاه بابا به متعجب قیافه با

 بوديد؟؟ خواب هم شما بابا _

 ...آره بزاريد شما اگه _بابا

 :گفت خنديد آتا...نشست آتا کنار بابا

 بابا؟؟ خواب ساعت _

 :گفت کشید اي خمیازه بابا

 خوابیدم بودم خسته _

 :گفت خنديد تر بلند آتا

 مگه؟؟ کرديد چیکار باباجون _

 :گفت جانب به حق بابا

 !!!شستم ظرف _

 :گفتم نشستم شون کنار!!ما باباي اين دست از خنده زير زدم بلند

 !!کنديد کوه کنه مي فکر ندونه کي هر جون بابا _
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 :گفت بست رو چشماش و مبل به داد تکیه رو سرش بابا

 ... نبود کندن کوه از کمتر _

 بگو بابا به رو کالس قضیه بودم دل دو...بشه پشیمون کرده که کاري از بابا که نگفتم چیزي ديگه

 :گفتم مِن مِن با چیه العملش عکس دونستم نمي نه يا

 بابا؟؟ _

 :گفت بود بسته رو چشماش که همینجور بابا

 بابا؟؟ جان _

 هي با نکرد نامردي هم آتا... بگه به من جاي کردم خواهش ازش چشمام با انداختم آتا به نگاه يه

 ...بگو باش زود منتظره بابا يعني اين بابا به کرد اشاره بهم ابرو با کرد نگاه بهم لبخند

 برم؟؟ دين مي اجازه باشگاه از بیرون خصوصي کالس واسه شده پیشنهاد بهم بابا _

 :گفت و زد بهم لبخندي زد زل استرسم پر چشماي تو نشست درست جاش تو بابا

 ...بگیر اجازه داداشت از برو پس داداشته با تو مسئولیت وقته خیلي _

 ي واسه چطور ببین ساختیما ديو خودمون واسه بابامون از هم ما بیرون دادم رو شدم حبس نفس

 !ترسیدم ازش گرفتن اجازه

 ندهخ چیزه مگه خنده مي داره چرا اين کردم نگاه بهش بهت با پچید خونه تو اتا بلند خنده صداي

 افتاده؟؟؟؟؟ اتفاق داري

 :گفت کشید رو دماغم طرفم اومد آتا

 تو؟؟ اي دونه يه آبجي _

 :تگف اتاقش طرف رفت مي خنديد مي همینجور کنه؟؟آتا مي اينجور چرا اين کرد نگاه بهش گیج

 نجپ که کنم مي هماهنگ هم باشگاه با واست آزاده وقتش ظهر از بعد ها شنبه پنج گفت وانیار _

 ...نذارن کالس واست ها شنبه

 !!رفت دست از داداشم کردم مي نگاه خالیش جاي به گیج همینجور منم اتاقش تو رفت و
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**** 

 پوفي، نبود ازش ،اثري موندن کجا وانیار آقا ببینم که کردم نگاه کوچه سر به و بستم رو حیاط در

 بلند رو سرم کنجکاوي با پچید کوچه تو ماشیني بوق ،صداي بیاد تا دادم تکیه ديوار به و کردم

 دايص دوباره برگشتم اولم حالت به!!! که نبود کیه،خبري ببینم کردم نگاه کوچه داخل به و کردم

 هي و تهنشس ماشینش تو کیه نیست معلوم خیرنديده... هوا پريدم وحشت از شد بلند ماشین بوق

 کردمن بلند رو سرم ديگه پچید کوچه تو ماشین موتور شدن روشن صداي ؟اينبار!زنه مي بوق داره

 ...کیه ببینم که

 ؟؟ صالحي خانوم _

 وانیار هب شده گرد چشماي با! زنه مي صدام داره که کیه ببینم که کنم بلند رو سرم کنجکاوي با

 کوچه؟؟؟ تو بود اومده کي کردم نگاه

 ... رسولي آقاي سالم _

 ارکپ کوچه طرف اون خونه از بودم اومده بیرون وقتي از که ماشین اين شدم ماشینش متوجه تازه

 !!!که بود

 !! نشديد متوجه زدم بوق چي هر رسولي خانوم _

 ايه شیشه اين پشت شدم مي متوجه بايد کجا از بابا کردم ماشین دودي هاي شیشه به نگاه

 :گفتم طعنه با! دارين تشريف شما دودي

 ... نشدم متوجه ببخشید _

 :گفت زد چشماش به رو عینکش وانیار

 سوارشید بفرمايد نیست مهم حال هر به _

 میکشه ماشینم شیشه هیچ نشد پیاده ماشین از فرهنگ بي پسره...باال کشید رو ماشین شیشه

 وانیار.. .بستم رو ماشین در محکم و ماشین تو نشستم و کردم باز رو ماشین عقب در حرص با! باال

 ... کرد حرکت و نگفتم چیزي

 ...خانوم سالم _
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 جلو تاصندلي دو بین از رو وسرش بود نشسته اي ساله دوازده ده دختر يه وانیار کنار جلو صندلي

 رنگ به درشت نسبتا چشماي با داشت سفید پوستي.کرد مي نگاه منو داشت و بود کرده رد

 شملخت خرماي موهاي میکرد نازش خیلي بود لبش کنار خالم يه باريك لباي کوچلو دماغ قهوهاي

 :مگفت زدم لبخندي...باشه وانیار خواهرزاده بايد...بود خوشگل سرش باالي بود بسته اسبي دم

 خوبي؟؟ خانومي سالم _

 :گفت و زد لبخندي دختره

 ...خوبم ممنون _

 :گفت گرفت رو دختره هاي شونه وانیار

 ... بشین درست جون دايي عسل _

 :گفت و نشست درست عسلم!! بود عسل اسمش پس

 ... جون دايي چشم _ عسل

 تا بزار آهنگ يه ،بابا کردم بازي دستم انگشتاي با و انداختم پايین رو سرم بود رفته سر حوصلم

 ينهآ تو از داشت که وانیار نگاه به افتاد نگام که کردم بلند رو سرم...نــــــره سر حوصلش آدم

 زما نگاهشو...آوردم نمي در سر خیرش نگاه از کننده گیج نگاه همون ،بازم کرد مي نگاه منو جلو

 :گفت گرفت

 ...بدن ياد کاري سوار بهت خوان مي که کسي همون هستن صالحي خانوم اين جون دايي _

 :گفت بود نشسته که همونجا از عسل

 ... عسلم من خانوم خوشبختم _

 :گفتم آروم دوختم بیرون به نگامو و گرفتم رو ماشین جلو آينه از چشم

 ...منم _

 اهامب ديگه جوره يه وقته چند اين میثاق ،ولي میثاق نه کنم درک وانیار هاي نگاه تونستم مي نه

 بشه؟؟يعني خوام مي من که چیزي اون میشه يعني لبام رو اومد ملیحي لبخندي کنه مي رفتار
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 شايد ولي نداده بهمون اي قیافه که کنم؟؟خدا ازدواج دارم دوستش که کسي با من میشه

 ...داد بهمون رو عشقمون

 شین؟؟ پیاده خواي نمي خانوم_

 هديگ ديدم مي میثاق کنار رو خودم هام رويا تو ؟؟وقتي بودم نفهمیده من که بوديم رسیده کي

 اهنگ اطراف به کنجکاوي با... شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو ماشین در...فهمیدم نمي هیچي

 داشت يخوشگل معماري بود شیروني سقفشم سفید سنگ نماي با بود طبقه دو ويال يه جلوم کردم

 ...داشتم دوسش بود خوشگل بود شده کاري گل و درخت پر هم ويال اطراف

 :گفت ويال پشت به کرد اشاره دستش با وانیار

 ...طرف اين از صالحي خانوم _

 ...ويال پشت طرف افتادم راه وانیار سر پشت حرفي هیچ بدون

 

 ... کاري سوار زمین اينم _

 واسه نبود کوچیك کردم مي فکر که اينقدرام زمینش بود جاي عجب واووو کردم نگاه زمین به

 ...بود بزرگم بگیره ياد کاري سوار تازه خواد مي که کسي

 ...طرف اين از بفرمايد _

 افتادم راه وانیار دنبال و برداشتم زمین از چشم

 :گفت بزرگي( خونه)کلبه به کرد اشاره وانیار

 شه نمي نگهداري داخلش اسب تا دو از بیشتر اصطبله که اينجام _

 رويراه تو عسل... شدم اصطبل وارد وانیار پشت... بود باغ ته گفت شه مي بود دور ويال از اصطبل

 طرفمون دويد ديد رو من تا کشید مي دست ها اسب از يکي يال داشت و بود وايساده اصطبل

 :گفت ذوق با گرفت رو دستم وايساد کنارم

 ...بدم نشون بهتون رو اسبم بريم بیايد خانوم _
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 به ور دستِش و وايساد اسب اتاقك جلو...برد خودش دنبال و کشید رو دستم وانیار به توجه بدون و

 :گفت کودکانش ذوق همون با کشید اسب يال

 نیست؟؟؟ خوشگل _

 بود زيبا واقعا کردم نگاه رنگ قهوهاي اسب به و زدم لبخندي

 ؟گم؟ نمي درست کني رفتار اسب با جوري چه بلدي معلومه آرومه خیلي و خوشگله خیلي آره _

 ... آرومه زادش خودش اسب اين نداشته کار و سر اسب با زياد عسل نه _

 :گفتم وانیار طرف گشتم بر

 درسته؟؟ بدم ياد بهش رو وسايل اسم و نکات تمام اول از بايد اينجوره پس _

 :گفت و زد زل چشمام تو وانیار

 ...ببینه آموزش اول از بايد درسته _

 !!!بزنه زل چشمام به خواد مي کي تا ببینم خواستم مي نگرفتم نگاهش از نگامو اينبار

 ولي نداره جريان داخلش زندگي موند مي اين مثل بود حسي هر از خالي رنگش قهوهاي چشماي

 ازش سريع نگامو که بود بار اولین اين... آوردم نمي در سر ازش که داشت خاصي حالت يه

 گاهن اين بايد پايین انداختم رو سرم و گرفتم ازش مو نگاه نیاورد طاقت من بازم ولي نگرفتم

 کشف نه بودم اومده کار واسه من شدم نگاهش بودنش؟؟؟بخیال پررو حساب به بزارم رو خیرش

 !وانیار خیره نگاه

 کنیم؟؟ عوض رو لباسم تونیم مي کجا ببخشید _

 :گفت و بیرون داد محکم رو نفسش وانیار

 ...کنه مي راهنمايتون خودش عسل _

 ...شد مي دور ازمون که هايي قدم صاي و صداي

 طرف اين از بفرمايد خانوم _
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 کوله شديم اتاق وارد...کرد مي اشاره اصطبل گوشه اتاق به دستش با که کردم نگاه عسل به

 که دکر نگاه معصومش چشماي به و وايسادم عسل و به رو اتاق تو صندلي رو گذاشتم پشتیمو

 :گفتم کرد مي نگام تعجب با داشت

 باشه؟ راحترم اينجور آيما بگو بهم دارم اسم من خانوم نگو من به اينقدر عزيزم _

 :گفت و زد شیريني لبخند

 جون آيما باشه _

 :گفتم بینیش نوک به زدم

 ...بشیم آماده بهتره پس خوبه _

 ردمک اشاره بود اسب دهن تو که فلزي تیکه به بشي آشنا سوارکاري وسايل با بهتره اول عزيزم _

 :گفت

 آبخوري گن مي اين به _

 :گفتم کردم اشاره بود متصل آبخوري به که چرمي تسمه به و

 ...اسب هدايت واسه میگیره قرار اسب سر رو همیشه که اسبه افساره اينم _

 کردم اشاره بود پارچه روکش که ابر جنس از که اسب گیر عرق به

 ...گیره مي قرار اسب زين زير که گیره عرق اينم _

... آوردم بیرونش اصطبل از و کشیدم و اسب افسار داد مي گوش حرفام به دقت با داشت عسل

 ... بشه اسب سوار تا کردم کمکش عسل طرف رفتم... شديم کاري سوار زمین وارد

 بشي نزديك اسب به خواي مي وقتي نره يادت تا کن گوش خوب گم مي بهت که نکاتي اين _

 حضورت از ممکنه چون کنه احساس رو حضورت تا بزن حرف باهاش کني لمسش که اين از قبل

 ....کنه وحشت کنارش

 :گفتم کردم حرکت آروم آروم که همینجور آوردم در حرکت به رو اسب و گرفتم رو اسب افسار

 اسب رو وقتي... بدي انجامشون االن همین کن سعي گم مي بهت دارم که رو نکاتي اين عسل _

 ... باشن راحت بزار نگیر سفت رو عضالتت وقت هیچ شیني مي
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 :گفتم گرفتم رو عسل هاي زانو وايسادم اسب کنار اسب سر رو انداختم رو افسار وايسادم

 دستات تو بگیر رو افسار حاال... باشن راحت بزار نگیر سفت رو زانوهات _

 اريسو اسب به خیلي معلومه که اينجور کرد مي عمل بهش فوري گفتم مي بهش که کاراي عسل

 ... داره عالقه

 که باشه هاش شونه و اسب هاي قدم به حواست همیشه کني مي سواري اسب داري وقتي _

 رو هات شونه و دست کاري سوار موقع وقت هیچ بشیني کي شي بلند اسب روي از بايد کي ببیني

 ضربه يه پاهات با حاال... شي مي خسته خودتم میشه اسب شدن ازيت موجب چون نده حرکت

 ...بزن اسب پهلو به آروم

 هک گرفتم رو خودم جلو زد اسب پهلو به بود نوازش مثل که آروم ضربه يه عسل بود گرفته خندم

 :گفتم جدي نخندم

 ... خوب همینجور آفرين... بزن تر تند کم يه کن نوازش نگفتم عسل _

 رفتم بشه بلند زين روي از اسب با هماهنگ تونست نمي عسل ولي اومد در حرکت به اسب

 ...کردم متوقف رو اسب و گرفتم رو اسب افسار طرفش

 گنتل استخون فقط بلندشي کامل نیست احتیاج شي بلند اسب روي از خواي مي وقتي عزيزم _

 ... بشین زين رو راحت و برگرد اولت حالت به آرومي به بعد و کن بلند زين روي از رو

 :گفتم کنار رفتم کردم ول رو افسار

 ...کن امتحان دوباره _

 داد مي انجام دقت با رو بده انجام بودم گفته بهش که کاراي... آورد در حرکت به رو اسب عسل

 ... راست و چپ به کرد هدايت رو اسب چطور بايد جون آيما _ عسل

 بکش خودت طرف به کوچولو يه رو افسار بايد وايسه حرکت از رو اسب خواي مي وقتي عزيزم _

 ... نگهدار رو اسب حاال بدي انجام رو کار همین بايد هم راست و چپ به خواي مي وقتي

 عسل طرف رفتم گذشت زود چه کردم نگاه ساعتم به

 ...بگیره درد بدنت ممکنه چون کافیه امروز واسه عزيزم _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

51 

 

 :گفت کرد نگاه بهم طرفم برگشت عسل... پايین بیاد اسب از کردم کمکش

 جون؟ آيما کنم عوض رو لباسمون _

 :گفتم آوردم در کشامو دست

 عزيزم آره _

 ياد بهش بايد!! پشم وسط اين اسبم اين اصطبل طرف دويد سريع و آورد در کالهشو سريع عسلم

 ....اصطبل تو ببره خودش رو اسبش بدم

 :گفت زد داد طرفم دويد مي که همینجور اومد بیرون اصطبل تو از عسل

 ... خوره مي زنگ داره موبايلت جون ،آيما جون آيما _

 ...گرفت طرفم به رو موبايل و وايساد کنارم زد مي نفس نفس

 ببینم که انداختم نگاه صفحش به! ؟ کرد مي چیکار اصطبل تو ،موبايلم گرفتم ازش رو موبايلم گیج

 ... زدم رو اتصال دکمه بود، زيبا!! کیه

 !! الو _

 خانوم؟؟ آيما سالم الو _

 :گفتم تعجب با!!! که بود زيبا ،شماره کردم نگاه شماره به دوباره کیه ديگه اين

 شما؟؟ هستم خودم بله _

 نمم خونه بره تنها خودش تونه نمي کرده روي زياده باز اينجاست ،زيبا هستم زيبا دوست من _

 دنبالش؟ بیايد تونید مي جاي برم بايد

 ...اصطبل داخل بره کردم اشاره بهش دست با!! کرد مي نگاه بهم داشت کنجکاو عسل

 نمي وجه هیچ به بودم شهرم داخل اگه ولي شهرم بیرون چون بیام تونم نمي من بگید بهش _

 ات رو ماري زهره اون بوده مجبور مگه بسه، پشتم هفت واسه دنبالش رفتم که بار يه همون يومد

 خونه؟ بره نتونه االن که بخوره خرخره

 : گفت عجز با دختره
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 کنم؟؟؟ چیکار من حاال _

 :گفتم کردم پوفي

 ...دنبالش بیاد خواهرش زنم مي زنگ بده رو خونت آدرس _

 :گفت سريع دختره

 ..."نفهما چیزي خانوادش گفت زيبا نه نه _

 :گفتم کالفه

 مي خودت ديگه داره کارياش گنده از خبر خواهرش...  گفته چي زيبا که نیست مربوط من به _

 ...ببريش خودت با توني مي داري دوست اگه دوني

 :گفت التي لحن با دختره

 .کنم مي اس واست رو آدرس بابا باشه _

 ...کردم قطع رو گوشي و منتظرم من پس باشه _

 رو سملبا تا رفتم خودمم اتاقکش تو بردم رو اسب... رفتم اصطبل طرف به و گرفتم رو اسب افسار

 يدمیبار قیافش از خستگي بود وايساده منتظر و بود کرده عوض رو لباسش عسل...  کنم عوض

 :گفتم زدم لبخندي

 ...میريم هم با شم مي آماده االن _

 به رو... پوشتیم کوله تو گذاشتم و کردم عوض اسپرتم کفش با رو هام چکمه پوشیدم رو مانتوم

 :گفتم کردم عسل

 بريم خوب _

 ...بیرون اومديم اصطبل از و هام شونه رو انداختم رو پوشتیم کوله

 نهبی مي منو که اوله دفعه چون دونم نمي بود آروم خیلي خودش سن هم هاي بچه به توجه با عسل

 !آرومه؟ خیلي کل در يا نیست راحت باهام

 کنه؟؟ مي مراقبت ها اسب از خودش اينجا سرايدار عسل _
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 :گفت و داد تکون رو سرش فقط عسل

 اوهوم _

 :گفتم دوباره!!! بیشتر اطالعات کم يه همین فقط

 دايیته؟؟ مال اسبه يکي اون _

 :گفت داد تکون رو سرش دوباره

 اوهوم _

 ده؟ نمي جواب چرا االن باشه شیطوني بچه میومد بهش نبود اينجوري که اين

 :گفتم وايساديم ويال جلو

 ...شده تموم کالسمون بگو بزن صدا رو دايیت برو عسل _

 هک اومد يادم تازه که کردم مي بازي پلم جلو سنگريزه با...  داخل رفت و داد تکون رو سرش عسل

 بهش رو بود اومده واسم که اسي ام اس آوردم در جیبم از گوشیمو... زيبا خواهر به نزدم زنگ

 ...فرستادم واسش...  خورده خرخره تا باز زيبا آدرس اين به برو کردم اضافه

 بريم؟؟ _

 :گفتم کردم نگاه وانیار به کردم بلند رو سرم

 آره _

 یقهدق چند کرديم حرکت و شديم ماشین سوار...رفتم ماشین طرف به و پايین انداختم رو سرم و

 :گفت وانیار گذشت که

 بود؟؟؟ چطور امروز _

 پر هاي ابرو با که گیرا هاي چشمه...  وانیار نگاه به افتاد نگام جلو آينه تو از کردم بلند رو سرم

 :گفتم آرومي صداي با پايین انداختم رو سرم... کرد مي جذابترش پشتش

 بود خوب _
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 یليخ قیافه شهرتش از جدا...بودم معذب وانیار جلو... کردم نمي راحتي احساس ماشینش تو اصال

 اونا از جزئي هم زيبا بشن کشیده سمتش به دخترا همه شد مي باعث که داشت خوبي

 تو لباش شصورت تو همه از بیشتر داشت گوشتي لباي کوچولو و کشیده بیني و بیضي صورتي...بود

 میثاق من واسه ولي بود جذاب زياد گفت شه مي کل در.. حالت خوش مشکي موهاي با بود چشم

 ...بود خوشگلتر

 شواس و میاد بدم ازت دلیل بي:گفتم دلم تو زدم بهم محکم رو ماشین در و شدم پیاده ماشین از

 ...آوردم در زبون

 بود شده شب...کردم باز رو حیاط در اومدم خودم به تازه من شد محو کوچه تو از وانیار ماشین

 :گفتم بلند صداي با کردم باز رو خونه در... بود خونه آتا حتما پس

 نیست؟؟ خونه کسي اومدم من _

 ...هستیم پذيراي تو چرا _

 شده یرهخ که نشستم آتا کنار رفتم خودم و گذاشتم ديوار کنار رو کیفم پذيراي تو رفتم...بود آتا

 ...زد مي حرف تلفن با داشت که بابا به بود

 ...بیايم نتونیم ما شايد ولي يان مي حتما ها بچه _ بابا

 :گفتم آروم آتا گوش کنار

 ؟؟؟ کیه _

 :گفت طرفم برگشت آتا

 ..هیـــــــــــــس _

 رفايح از چیزي شايد که بابا به شدم خیره منم باال انداختم مو ها شونه بابا، به شد خیره دوباره و

 :گفت اشتیاق با آتا... کرد قطع رو گوشي بابا...نفهمیدم چیزي بازم ولي شد دستگیرم بابا

 شد؟؟ چي بابا خوب _

 هتاز مامانتون شه، نمي که بیايم باهاتون هم مامانتون و من کرد ،اصرار بشه خواست مي چي _

 ... يان مي حتما ها بچه گفتم منم بره مسافرت تونه نمي شده عمل
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 :گفت زد هم به ذوق با رو دستاش آتا

 ...افتاديم عروسي يه پس ايول _

 :گفتم کردم مي نگاه بهشون گیج همینجور من

 کي؟؟؟ عروسي _

 :گفت بود باز نیشش که همینجور آتا

 ...شه مي دوماد داره مون عمو پسر بابا _

 :گفتم ذوق با

 !! مهران _

 ... آره _ آتا

 :گفتم هم رفت اخمام

 نیست؟؟؟ که من عمل موقع _

 ...قبلشه نه _بابا

 :گفتم ذوق با

 ايول _

 نداشتي؟؟ دکتر نوبت امروز تو مگه آيما _ آتا

 : گفتم بود لبم رو که گنده لبخند همون با شدم بلند جام سر از

 ...بريم که شم مي آماده االن دارم نوبت آره _

 بپرسم، رو مامان حال رفت يادم بودم زده ذوق بس از _

 :گفتم بابا طرف برگشتم دوباره

 کجاست؟؟ االن چطوره حالش امروز مامان _

 ...کنه مي استراحت داره اتاقه تو االنم قبله روزهاي از بهتر _ بابا
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 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...خوبه آهان _

 هال در جلو منتظر آتا... بیرون اومدم اتاقم از و کردم عوض سريع رو لباسم اتاقم طرف رفتم و

 : گفتم بلند صداي با و پوشیدم رو ،کفشام بود وايساده

 ... رفتیم ما _

 ... شديم ماشین سوار بیرون اومدم خونه از و نشدم جواب منتظر و

 !!! ابزنی الکي حرف اونجا بري فقط قبلي دفعه مثل نه بردار نوبت حتما ديگه بار اين آيما _ آتا

 :گفتم کردم نگاه آتا به شده گرد چشماي با

 ...خوب مشاوره واسه رفتم چیه الکي حرف _

 !! میام باهات خودمم ،اصال نیست حالیم حرفا اين من _ آتا

 ..نرما که نکن بیاي؟؟کاري باهام خواي مي که بچم مگه بابا _

 :گفت فرمون به زد حرص با آتا

 زني؟؟ مي تشر داري _

 :داد ادامه تاکید با بعد

 گیري مي نوبت حتما پس_

 :گفتم هم سر پشت دادم تکون رو سرم

 ...گیرم مي نوبت باشه بگم بار ،چند باشه باشه _

 :گفتم طرفش برگشتم شاکي

 بیاري؟؟ کجا از خواي مي رو پولش اصال _

 ...کنم مي جورش عمل موقع تا من داري پولش چیکار تو _ آتا

 :گفت کرد پارک مطب جلو رو ماشین آتا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

56 

 

 ...گفتمــــا چي نره يادت _

 :گفتم کالفه حرفش وسط پريدم

 آتـــا؟؟؟ کني مي تکرار بار چند ره نمي يادم بابا باشه _

 ابلوت به و وايسادم مطب در جلو... مطب طرف رفتم و شدم پیاده ماشین از و نشدم آتا جواي منتظر

 ...و زيباي جراحي تخصص فوق محبي شکیال...کردم نگاه در جلو

 

 هم مطب زد مي حرف تلفن با داشت منشي...شدم مطب وارد... رفتم ها پله با بود اول طبقه چون

 ... ردک مي ياداشت دفترش تو چیزي داشت حاال که منشي میز طرف رفتم...بود شلوغ همیشه مثل

 خانوم سالم _

 :گفت خوشروي با و زد لبخندي کرد بلند رو سرش

 ،امرتون؟؟؟ سالم _

 داشتم وقت امروز _

 :گفت کرد باز رو بود گذاشته دستش کنار که دفتري انداخت پايین رو سرش دختره

 نام؟؟ به _

 صالحي آيما _

 ...داخل بريد تونید مي شما بیرون اومد که ،بیماري بشینید بفرمايید بله _

 ممنون _

 بودن تهنشس مطب تو که کسايي بیشتر البته ، نشستم بود زده چسب رو دماغش که خانومي کنار

 ااين نکردن عمل رو جايشون رسید مي نظر به که بودن نفري دو فقط بودن کرده عمل دماغشون

 !بگیرن نوبت اينکه واسه اومدن من مثل حتما

 داخل بفرمايد صالحي خانوم _

 ...بیرون اومدم مريضا نخ تو از منشي صداي با
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 ... شدم وارد اجازه کسب از بعد زدم در به تقه تا دو اول رفتم اتاق در طرف به و شدم بلند

 داد دست باهام و زد بروم لبخندي با طرفم اومد و شد بلند جاش سر از ديد منو تا دکتر خانوم

 :گفت

 جان آيما بودم منتظرت اينا از زودتر _

 :گفتم زدم خجولي لبخندي

 دين؟؟ مي نوبت بهم کي ببینم اومدم امروز ولي بیام زودتر نتونستم اومد پیش مشکلي _

 :گفت کرد مي بازي دستش تو خودکار با که همینجور نشست میزش پشت دکتر خانوم

 داري؟؟ رو آمادگیش کي خودت عزيزم _

 :گفتم آرومي صداي با پايین انداختم رو سرم

 ديگه هفته دو _

 دير؟؟ اينقدر چرا _

 :گفتم کرد مي نگاه بهم داشت تعجب با که دکتر خانوم به کردم بلند رو سرم

 هم عموم خونه روز چند عروسي از بعد داره احتمال عمومه پسر عروسي ديگه هفته آخه _

 ...بمونیم

 ...نويسم مي نوبت واست ديگه هفته دو واسه پس خوب ، آهــان _

 :گفتم دادم تکون سرمو

 ممنون باشه _

 :گفتم سرجام از شدم بلند

 برم ديگه من _

 آيما؟؟ _

 :گفتم کردم نگاه دکتر خانوم به برگشتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

58 

 

 بله؟؟ _

 نشامواک تمام خواست مي اينکه مثل بود زده زل بهم طبیش عینك پشت از کنجکاوش چشماي با

 :گفت بگیره نظر زير رو

 ترسي؟؟ نمي عمل از که ديگه _

 :گفتم آرومي صداي با و پايین انداختم رو سرم

 خداحافظ برم ديگه ،من دکتر خانوم نه _

 ...بیرون زدم مطب و از سريع

... همیدف االنم کنم فکر البته شه مي خبر با بدم حال از فوري دکتر خانوم بمونم اگه دونستم مي

 دکتر خانوم ماه چند اين و خانوادم سال چند اين چي هر بده داريم دل دوباره نداشتم دوست ولي

 عمل ترسم مي هم االنم زياد نه ولي شده کم واسم عمل از ترس کم يه کافیه داده داريم دل

 ...بشم

 شدم ماشین سوار

 شد؟؟ چي خوب _

 :گفتم کشیدم عمیق نفس يه آتا طرف برگشتم

 ...مهران عروسي از بعد شه مي گرفتم نوبت ديگه هفته دو واسه _

 : گفت خوشحالي با آتا

 خوبه _

 ..آورد در حرکت به رو ماشین و

**** 

 ورهمینج وايساد کنارم... اومد طرف به دوو با آتا بیرون، اومدم باشگاه سالن در از کوفته و خسته

 : گفت زد مي نفس نفس که

 بريم االن تونیم نمي اومده پیش کار واسم من آيما _
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 :گفتم عجز با رفتم وا

 بدي؟؟ انجام رو کارت بعدا شه نمي ام خسته خیلي آتا _

 ... ري مي باهاش تو گفتم بهش وايساده پارکینگ تو میثاق مهمیه کار شه نمي آيما نه _

 وفيپ... بشه تموم آتا کار تا کنم صبر ساعت چند که بود نمونده واسم جوني بودم خسته خیلي

 : گفتم کردم

 باشه _

 طرف يه از رم مي میثاق با که بودم خوشحال طرف يه از رفتم پارکینگ طرف به رفته وا قیافه با و

 ...نبودم راحت میثاق با تنهاي

 :گفتم حوصلگي بي با طرفش برگشتم وايسادم جام تو زيبا صداي با

 زيبا؟ چیه _

 :گفت وايساد کنارم اومد کرد جا جابه شونش روي رو کیفش زيبا

 ...بیام باهاتون منم خواستم مي _

 :گفتم دادم تکون رو سرم

 رسونه مي توهم بیا رم مي میثاق با دارم من ، آهان _

 :گفت خنديد زيبا

 هم؟؟ شما خانوم آيما اولهـــلـــه _

 يم منحرف فکراي همیشه مسمومه فکرش دختر اين کردم ،پوفي رفت میثاق ماشین طرف به و

 ...کنه

 ماشین نارک میثاقم بود نشسته جلو صندلي زيبا رسیدم میثاق ماشین به وقتي افتادم راه دنبالش

 ... بود وايساده منتظر

 سالم _

 :گفت ماشین به کرد اشاره دست با و داد تکون رو سرش میثاق
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 شو سوارش _

 کرد؟؟ خورد بر باهام اينجور چرا بود مونده باز دهنم تعجب از شدم سوار و کرد باز رو ماشین در

 :گفت و زد لبخندي من رو کرد تنظیم رو جلو آينه شد سوار میثاق

 خانوم؟؟ آيما خوبین شما _

 زده خجالت...کردم تعجب رفتارش تغییر از هم پرسیده رو حالم اينکه واسه بودم خوشحال هم

 :گفتم

 خوبم ممنون _

 شکر رو خدا خوب _

 :گفت دوباره

 عموتون؟؟ پسر عروسي بیام باهاتون منم قراره دارين خبر _

 :گفتم زده بهت شد گرد چشماي

 کجا؟؟ بیاين خواين مي شما _

 :گفت خنديد صدا با میثاق

 نیام؟؟ خواين مي _

 :گفتم سريع شدم سوتیم متوجه فوري

 ...نبود اين منظورم نه نه _

 :گفت حرفم وسط پريد میثاق

 رفاط اون بريم خواستیم مي اسب خريد خاطر به آتا و من ولي ، نداشتین خاصي منظور دونم مي _

 ... بیاد وانیارم شايد بیام منم شده قرار اومده پیش موقعیتش که حاال

 :گفت زيبا سريع

 ...بگذره خوش کنم فکر بیام منم دارين جا اگه _
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 بیايد توني مي داري دوست اگه هست که جا _ میثاق

 روز دو خواستیم مي حاال پوف... کردن غرغر به کردم شروع دلم تو و کردم نگاه بیرون به پنجره از

 حاال دنبو مشکلي میثاق کوزمون؟؟ کاسه تو زدن جور چه ببین بگذرونیم خوش بريم برادرمون با

 يم ما که زده جار رفته چرا.. بیارم سرش باليي يه خونه برسم بزارم؟ دلم کجاي رو وانیار و زيبا

 !!!عروسي بريم خوايیم

 زني؟؟ مي بهم رو خونه در اينجور چرا خبرته؟؟ چه دختر _

 :گفتم عصبانیت با

 آتاس تقصیر همش _

 :گفت بابا کردم پرت بابا کنار مبل رو خودم

 هستي؟ عصبي اينجور شده چي حاال _

 :گفتم حرص با

 ... پسرتونه شازده اين تقیصر همش _

 :گفت کالفه بابا

 شده؟؟؟ چي ببینم بگو درست دختر _

 و محمودي آقا واليتمون،حاال بريم خوايم مي ما که زده جار جا همه رفته خراب کله آتا اين _

 بخرن اسب برن خوان مي گن مي دارن ساله يه اينا اسب خريد واسه بیان باهامون قراره رسولي

 مي آشم هر نخود زيبا اين!! بیان خـــوان مي ريم مي داريم ما ديدن که حاال نرفتن هنوز ولي

 ...بیاد باهامون خواد

 نمک نمي راحتي احساس غريبه جمع تو من دونست مي آتا ،اين کندم مي رو لبام پوست حرص با

 خواد مي اولش از بیاد خواد مي هم زيبا اين حاال کنم نمي راحتي احساس جمعي هیچ تو اصال

 مي کرد مي يخم رو سنگ میثاقم عاشق من که فهموند مي همه به آخر بیاره در بازي مسخره

 ...رفت

 :گفت گوشم زير آرومي صداي با بغلش تو کشید منو بابا
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 مي دعوت رو کسي تو مشورت بدون نبايد آتا دونم مي شده چي کردم فکر من حاال گلم دختر _

 اهاشونب که ايناي تازه کني، مخفي رو خودت همیشه که توني نمي بیا کوتاه کم يه هم تو ولي کرد

 ايدش بیان شما با معلوم کجا از تازه نیستن که اي غريبه کساي شناسي مي رو همشون ري مي

 ...آوردن ماشین خودشون

 کم هي تا اتاقم تو رفتم شدم بلند جام سر کرد،از آرومم کم يه بابا حرفاي کشیدم عمیقي نفس

 ...کنم استراحت

**** 

 سرش رو پريدم ديدم رو آتا تا بردم يورش هال سمت به و شدم بلند تختم روي از آتا صداي با

 :گفتم بلند نسبتا صداي ،با زدنش واسه

 خودت دنبال خواي مي ايل يه حاال کردن دعوتت عروسي زور به خودت تو نقطه سه پسره _

 ...بکشوني

 :گفتم کشیدم موهاشو حرص با

 نفهم پسره _

 :گفت کرد جدا خودش از منو آتا

 کردم؟؟ دعوت رو کي من وحشي؟؟ چته _

 :گفتم پاش به زدم پام با

 راه اون به نزن رو خودت _

 :دادم ادامه لوسي لحن با

 روستا بیايد باهامون قراره گفت آقــــــا میثاق جونیتون جون دوست امروز _

 :گفت مظلوم و داد قورت رو دهنش آب صدا سرو پر ترس با آتا...کردم نگاه بهش خشم با

 چه من به کردن قبول فوري بودن خواسته خدا از خودشون اونا زدم تعارف يه فقط من کن باور _

 ؟!
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.. .نیست دراز گوشام که من ولي من کردن خر واسه فیلمشه ترس و مظلومیت اين دونستم مي

 :گرفتم بازوش از نشگوني

 زدي؟ تعارف يه فقط که _

 :گفتم گريه حالت با کشیدم جیغ

 بزارم؟؟؟ دلم کجاي رو نچسب دختره من جهنم به تو دوستاي _

 : شد بلند بابا داد صداي

 زني؟؟ مي جیغ چرا شده عمل تازه مامانت بیني نمي دختر _

 :گفت که شنیدم رو مامان صداي

 !زدي داد آيما از بلندتر که خودت فرهاد _

 ادايست روم به رو و بست رو اتاقش در...اتاقش طرف برد کشید خودش دنبال منو و کرد پوفي آتا

 :گفت موهاش تو کشید رو دستش کالفه

 اکج از زيبا اين اصال نیاد، باهامون زيبا باشي امیدوار توني مي پس نیاد داره احتمال وانیار _

 مسافرت؟؟؟ بريم اينا با خوايم مي ما که فهمیده

 :گفتم نشستم آتا تخت رو

 آره گفت اونم بیاد تونه مي گفت هم زيبا گفت دوستتون ماشین تو امروز _

 :وگفتم خنديدم

 ؟؟ وانیاره نخ تو زيبا اين که س ضايع اينقدر آتا _

 :گفت کشدار نشست کنارم آتا

 خیلي_

 لشد شناسم مي من که زيبا اين البته دلباختس که فهمونده همه به کاراش اين با سرش تو خاک

 به یاروان که اينه خاطر به شايد نکنده وانیار اين از دل هنوز عجايبه از بنده مي يکي به دل ساعتي
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 مي خودش اسیر رو خدا هاي بنده ،اون پسرا طرف رفت مي بود طلب تنوع زيبا...نیومده طرفش

 ...نفهمیدم رو کارش اين دلیل وقت هیچ که من ديگه کسه طرف رفت مي کرد مي ولشون بعد کرد

 

 ولي چسپید نمي اصال گرم هواي اين تو خوردم رو داغ چاي از قلوب يه برداشتم رو چاي لیوان

 ... بود هیچي از بهتر

 نمم... بود رفیقاش با زدن حرف مشغول هم آتا... موندم آتا کنار همین واسه بود نیومده دانیال هنوز

 !داشتم رو هیچ حکم اونجا

 رزششا ولي بره مي وقت دونم مي بديم تعلیمشون بعد بخريم اسب بريم تونیم مي طرفا اون _آتا

 داره رو

 :گفت وانیار به رو میز روي از برداشت رو چايش لیوان میثاق

 کنیم استفاده ازشون تونیم مي داريم پیش در که مسابقات واسه گه مي درست آتا _

 :گفت کشید موهاش داخل دستي کالفه وانیار

 ليخی شرکت کاراي روزا اين نه يا بیام باهاتون کنم وقت دونم نمي ولي دارم قبول رو شما حرف _

 .نه يا کنم مي وقت ببینم کنم ريزي برنامه بايد شده زياد

 واست گیريم مي اومد گیرمون خوب اسب اگه کني ناراحت رو خودت زياد خواد نمي حاال _ آتا

 ..نداره ناراحتي ديگه

 کنم انتخاب خودم بخرم خوام مي که اسبي دارم دوست که دوني مي آتا _ وانیار

 دندي ديگه باشه اصیل و خوب بايد اسب مدلشه چه ديگه اين گفتم بهش دلم تو ايشـــــــي

 البح خوش اينجور ياد نمي که بهتر باشه؟؟؟ خودش بايد که بخره لباس بره خواد مي مگه نداره

 ياد ينم وانیار که حاال!!! رقصیدم مي بندري وسط رفتم مي حتما نبود اونجا کسي اگه شه مي من

 . ايــــــول ياد نمي هم زيبا

 اومده دانیال آيما _
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 داص منو داشت اين خورد مي رو وانیار چشماش با داشت که کردم نگاه زيبا به کردم بلند رو سرم

 !بود؟ وانیار به نگاش چرا کرد مي

 مکشید رو زيبا دست تا سه اون به توجه بدون شدم بلند جام سر از شد نمي آدم دختر اين پوف

 میزش طرف بردم

 :گفت گیج زيبا

 کن ول رو دستم کني مي چیکار داري آيما _

 :گفتم آرومي صداي با گیجش نگاه تو کردم نگاه صندلیش رو کردم پرتش

 دماغ از وانیار اين عاشق که کردي خودت متوجه رو همه چرونیات چشم اين با سرت تو خاک _

 شدي افتاده فیل

 رفتم مي زودتر ،بايد گه مي چي زيبا که نشدم منتظر ديگه کرد، مي نگاه بهم داشت زده بهت زيبا

 کار يه آخر کنه مي سواري تنها خودش و اسب سراغ ره مي باز دونستم مي دانیال اين سراغ

 ..داد مي خودش منو دست

**** 

 شد دير ديگه بیا موندي کجا آيما _

 :گفتم خواب از خمار صداي با بیرون اومدم خونه از کرده پف چشماي با شلخته

 سرت؟؟ رو گذاشتي رو کوچه چرا آتا چته _

 :گفت گرد باز رو ماشین در آتا

 شده ديرمون که شو سوار برو بیا _

 کرده بیدار منو صبح چهار ساعت... نشستم ماشین عقب صندلي بود بسته چشمام که همینجور

 ...توقعه پر زياد ما داداش بشم آماده زود داره انتظار بعد

 ...ريم مي کجا داريم دونستم نمي نبود حالیم چیزي بودم بیداري خواب تو منم افتاد راه آتا
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 شیرين عطر بوي و شد باز ماشین در... وايساد ماشین که گذشت دقیقه چند از بعد دونم نمي

 رو مخود... بودم عطرش بوي عاشق بعلیدم رو عطرش بوي وجودم تمام با پیچید ماشین تو میثاق

 :گفت و بست رو ماشین در میثاق... بیدارم بفهمه که کردم باز رو چشمام و کردم جور جمع

 آتا؟؟ خوبي سالم _

 :گفت کرد روشن رو ماشین آتا

 خوبي؟؟؟ تو خوبم سالم علیك _

 : گفتم داد تکون رو سرش میثاق

 خوبم ممنون _

 رشس میثاق... کردم مي نگاهش داشتم ماشین بغل آينه داخل از بودن نشسته میثاق پشت چوت

 :گفت زد لبخندي... گرد غافلگیر رو نگاهم آينه طرف برگردوند رو

 خوابید کردم فکر ببخشید بخیر تون صبح خوبید؟؟ خانوم آيما سالم _

 :گفتم آرومي صداي با پايین انداختم رو سرم زده خجالت

 بخیر هم شما صبح خوبید؟؟ شما ممنون سالم _

 خوبم منم _

 :گفت آتا طرف برگشت میثاق

 وانیار؟؟؟ يا خانوم زيبا دنبال ري مي اول _

 :گفت فهمید حرکتش از رو کالفگي شد مي کشید موهاش داخل به دستي آتا

 وانیار خونه ريم مي بعد خانوم زيبا دنبال ريم مي اول _

 مسافرت اين تو من يعني من خداي واي باشن ريخته سرم رو که بود سردي آب مثل حرف اين

 ...کردم مي تحمل رو تا دو اين حضور بايد

 چون بود رد پشت اينکه مثل هم زيبا...  بیرون بیاد زيبا تا زد بوق تا دو وايساد اينا زيبا خونه جلو آتا

 ... شد ماشین سوار بزرگ لبخند يه با...بیرون اومد فوري ماشین بوق صداي شنیدن با
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 خوبید؟؟ سالم _ زيبا

 ... دادم تکون رو سرم فقط منم دادن رو جوابش میثاق و آتا

 :گفت آروم گوشم کنار زيبا

 واسم مونه مي خواب يه مثل مسافرت رم مي وانیار با دارم شه نمي باورم آيما واي _

 :گفتم حرص با لبم رو آوردم مسخره لبخند

 !!!زيبا نشي مرگ ذوق بپا _

... ستنش صاف جاش تو ضايش لبخند همون با نگفت چیزي و گرفت نشنیدن به رو من حرف زيبا

 ....بده صبر من به خودت خدايـــــــا

 

 واسه بار اولین...  وايساد خونشون جلو آتا... برسیم تا کشید طول بود تر دور ما از وانیار خونه چون

 ...باغ خونه مثل گفت شه مي بود بزرگ خیلي خونشون اينجا اومديم جشن

 :گفت و شد ماشین سوار اومد بیرون دقیقه چند از بعد شد خونشون وارد آتا

 تنها تا ابی وانیار با تو پس میثاق برگرده زودتر داره احتمال گه مي ياد مي خودش ماشین با وانیار _

 ...نباشه

 :گفت داد تکون رو سرش میثاق

 باشه _

 ردمک بدرقش نگام با رو میثاق...  بیرون اومد خونه داخل از لحظه همون وانیار ماشین شد، پیاده و

 ثاقمی بايد چرا ،آخه شدم پیاده ماشین از و ورچیدم رو لبام. شد وانیار ماشین سوار که موقعي ،تا

 اونا دادن مي قلوه دل هم با باشه، وانیار پیش بود هم خداشم از رفت مي زيبا خوب وانیار پیش بره

 ...راضي هم ما راضي

 بد اونم دمدي که حاله چه در زيبا ببینم برگشتم...ماشین داخل نشستم و کردم باز رو ماشین جلو در

 فتمگر نشگون يه پاش از...کنه مي نگاه وانیار ماشین به داره غصه وبا ورچیده رو لباش من از تر

 مي که رفتم بهش اي غره چشم که بهم بده فوش که طرفم برگشت شد جمع درد از صورتش که
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 یدکش و گرفت رو شالم بشینم جام سر درست اينکه از ،قبل فهمیده رو معنیش خوب دونستم

 : گفت گوشم زير حرص با خودش طرف

 .بزرگ مامان من به بده گیر بیا بعد کن جمع رو خودت قیافه منه از بهتر حالت تو که نه _

 هب تونستم مي تا دلم تو ، نشستم صاف جام تو کشیدم بیرون دستش تو از رو شالم حرص با

 رو از کردي مي بارش متلك هرچي دخترم اين ، دارم ارتباط زيبا با هنوز چرا که دادم فوش خودم

 . ساختیم نمي هم با اصال!!!  ارتباطه در من با هنوز چرا دونستم نمي رفت نمي

 قیافه اب... جور بد توپم مي بهش بگه چیزي اگه دونست مي کرد مي حرکت وانیار ماشین پشت آتا

 پیش اه وقت خیلي از کردم مي نگاه گذشتن مي کنارمون از که ماشیناي به و نشستم جام تو اخمو

 کنارمون از ماشین هر گذشتن با ره مي سر که حوصلم بودم که ماشین تو وقتي داشتم عادت

 ...بیام در بیکاري از خودم هم مون آخرت پشتي کوله تو بره چیزي يه هم بفرستم صلوات

 اوه مشد مواجعه وحشتناک اخماي با خفته زيباي با کردم باز و چشمام شدم بیدار شديد تکون با

 !!! رو راه همه اين ره مي کي اوه

 

 ...واال حضرت هستن شما منتظره همه شو پیاده کني؟؟؟ مي نگاه منو بروبر داري چرا _ زيبا

 

 کرد ور پشتش هم زيبا شدم پیاده ماشین از شد سبز سرم باال خودم برابر چند تعجب عالمت يه

 :گفتم تعجب با کردم سد رو راهش جلو کردم تند رو قدمام سرعت خونه قهوه طرف رفت من به

 

 گفته؟؟؟ بهت چیزي کسي باز زيبا چته _

 

 :گفت و زد کنارم رفت بهم اي غره چشم

 

 نه_
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 :گفتم بلندي نسبتا صداي با کردم مي نگاه رفتنش که همینجور

 

 کردم باور من نه گفتي تو _

 

 خونه هقهو وارد و داد تکون هوا تو بابا برو نشونه به رو دستش بود من به پشتش که همینجور زيبا

 ...شد

 

 رو آدم روح وزيد مي خنکي نسیم بود باز دل خیلي بود سرسبز جاي شدم اطراف متوجه تازه

 !!! کرد مي نوازش

 

 کرف ندونه کي هر بیرون بیام احماقانم رويايي اين از تا دادم تکون رو سرم لبم رو اومد لبخندي

 نه بود درخت از اثري نه بود مغازه همش جاده طرف اون طرف اين شمالم جاده تو کنه مي

 ان البته رفتم خونه قهوه طرف به سريع آسمون از باريد مي آتیش خنك نسیم جاي به رودخونه

 ايدمش شاپه کافي رستورانه خونست قهوه نبود معلوم برم خواستم مي که اينجاي نماند گفته

 علومم داخلشم بود ننوشته چیزي درشم روي!! چیه بشه معلوم نداشت در سر آخه مارکته؟؟؟ سوپر

 !!!نبود

 

 ینب صندلي زدن مي حرف داشتن بودن نشسته میز يه دور بقیه با آتا کردم باز رو!!! خونه قهوه در

 .. نشستم بیرون کشیدم بود خالي زيبا و آتا

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

71 

 

 شمامچ تو زد زل همیشه مثل وانیارم کردم پرسي احوال سالم وانیار طرف برگشتم معدبانه خیلي

 يم پايین رو سرم و نداشتم رو خیرش نگاه طاقت که بودم من همیشه داد جوابمو لبخند يه با

 نداختم

 

 :گفت گوش کنار آورد رو سرش آتا

 

 !!بخندم منم بگو ديدي؟؟ داري خنده چیزه بیرون بازه نیشت االنم اومدي دير دختر _

 

 :گفتم کردم جمع رو ژکوندم لبخند سريع

 

 نیست چیزي نه _

 

 :گفتم زدم گیجي به رو خودم بحث تغییر واسه

 

 وايسادين؟؟؟ چرا حاال _

 

 :گفت کرد بهم خودتي يعني که نگاهاش اون از آتا

 

 بیني؟؟ نمي _

 

 :گفتم کردم نگاه اطراف به گیج همینجور منم
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 چیو؟؟؟ _

 

 :گفت کرد پوفي آتا

 

 خوري؟؟ مي چي تو حاال بخوريم صبحونه وايساديم _

 

 :گفت لوسي لحن با آتا که کردم جمع رو صورتم

 

 میاد بدشون بیرون صبحونه از خانوم نبود حواسم اصال _

 

 میاد بدم خوب _

 

 داره؟؟؟ رو حرفا اين پنیر نون يه _آتا

 

 بخورم ور پنیر نون داشت نمي بر دلم چرا دونم نمي صبحونش بجز نداشتم مشکلي بیرون غذا با

 مینه واسه بخورم رو بیرون صبحونه تونستم نمي ولي نبودم وسواسي زياد آدم شد مي چندشم

 کرد مي مسخرم آتا همیشه

 

 بخورم میوه آب و کیك دم مي ترجیح من_
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 خوريد؟؟ مي چي شما آتا خوب _

 

 ودهب رفته حتما نبود میز سر اومدم که موقعي بود نشسته روم به رو که شدم میثاق متوجه تازه

 ... بشوره رو دستش

 

 

 کنه نمي فرقي واسم خورديد شما چي هر _ آتا

 

 :گفت لبخند يه با من طرف برگشت میثاق

 

 ؟؟ خانوم آيما خوريد مي چي شما _

 

 :داد جواب خشکي لحن با من جاي آتا پايین انداختم رو سرم خجالت با

 

 خوره نمي چیزي آيما _

 

 کرد مي بخورد باهام اينجور میثاق وقت هر چون شد غیرتي من با میثاق خورد بر از کنم فکر

! !نبود مهم واسش وانیار برخورد ولي بود خوب میثاق برخورد من نظر به هم داخل رفت مي اخماش

 مي اينجور چرا چشه آتا دونم نمي کرد مي برخورد وانیار مثل میثاقم آخه ولي نباشه مهم نکه

 کرد؟؟؟

 

 کتیم حرکت بهتره صبحونتون شده تموم اگه خوب _ آتا
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 ..شدم بلند جام سر از و کشیدم سر مو آبمیوه لیوان منم کردن تايید رو حرفش همه

 با بیارم درش هوا و حال اين از که اين واسه.. بود هم تو قیافش هنوز زيبا شديم ماشین سوار

 :گفتم شیطنت

 کرده؟؟؟ شیطنت وانیار اين نکنه کلك همه؟؟ تو قیافت چرا نگفتي زيبا _

 :گفت کرد پوفي زيبا

 آيما نگو چرت _

 مين بیاد در هوا حال اين از خواست نمي خودش وقتي شدم زيبا بیخیال انداختم باال رو هام شونه

 ینماش کرديم حرکت جلو ما اينبار کرد حرکت و شد ماشین سوار آتا..که کنم مجبورش تونستم

 ..يومد مي پشتمون وانیار

 شد مي پخش که آهنگي به سکوت تو زديم نمي حرفي مون هیچکدوم بود گذشته ساعتي يه

 :گفت شکست رو سکوت زيبا باالخره.. داديم مي گوش

 کنید؟؟ مي برگذار رو هاتون عروسي چجوري شما آيما _

 هاي سيعرو ببینه بود شده کنجکاو زيبا بود شده چي انداختم بهش گذرا نگاه يه طرفش برگشتم

 !شه؟؟ مي برگذار جور چه ما

 !شه؟ مي گذار بر چجور ها ترک عروسي دوني نمي تو _

 باشه کرده تغییر شايد گفتم.. کنن مي برگذار و شون مراسم دشت تو معموال دونم مي چرا _ زيبا

 !!رسمشون

 دگيزن شهر تو که کساي معموال ننداختن دسته از رو رسما اين هنوز بريم خوايم مي که جاي نه _

 ..نگیر مي مراسم دشت تو هنوز هستن روستا تو که کساي گیرن مي عروسي تاالر تو کنن مي

 يومد نمي دشته تو مراسم فهمید مي اگه کنم فکر نگفت چیزي ديگه و گفت آهـــــــــاني زيبا

 !عروسي نیومد نشست خونه تو اصال شايد معلوم جا از خوره نمي خانوم کالس به آخه

 دختر اين چرا دونم نمي من کردن مي زندگي ساده که بودن معمولي خانواده يه زيبا خانواده

 شجمع پارتي يه تو شب هر بايد خودش زيبا ولي سادست و آروم خیلي خواهرشم حتي!! اينجوريه
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 عقايیدش همین... گشت مي امروزي خودش قول به زد مي وجق عجق تیپ هم همیشه کرد

 ينم کس هیچ بودنش سن کم واسه.. بشه بیشترش آزادي باعث اين و بگیره طالق شد باعث

 ..کرده ازدواج قبال که بزنه حدس تونست

 ماه چند ات نديدمش ديگه شد تموم ها کالس وقتي ديدمش رانندگي تعلیم کالس تو بار اولین منم

 عدب به روز اون از.. شد استخدام باشگاه تو من شانس از کار واسه بود اومده باشگاه تو که بعدش

 ودمب راحت باهشون که کساي تنها گرفتم نمي گرم کسي با خیلي منم کرد نزديك بهم و خودش

 که اتفاقاي از گفت مي خودش از زد مي حرف و طرفم يومد مي خودش زيبا ولي بودن خانوادم

 دمفهمی بعدها..  بشناسمش بیشتر و بشه باز يخم کم يه شد باعث اين.. روز در افتاده واسش

 همین واسه..  بشه نزدي آتا به من طريق از خواسته مي که بوده آتا من به شدنش نزديك دلیل

 يم زاشت نمي خودش ولي کنم قطع رو رابطمون کنه مي که کاراي خاطر به خواستم مي بارم چند

 ايدب گفتم بهش منم.. بپاشه هم از دوستي اين خواد نمي و منم داره که سالمي دوست تنها گفت

 نمم.. ندازه نمي هم نگاهي بهش آتا بکشه هم رو خودش اگه دونستم مي البته بشه خط رو آتا دور

 ...رفتارش خاطر به کردم مي بارش متلك گاهي فقط نداشتم کارش به کاري ديگه زياد

 

 اس هخست خیلي دونستم مي بود شده قرمز چشماش.. کشید خمیازه دهنش جلو برد رو دستش آتا

 :گفتم آرومي صداي با بود فرمون رو که دستش رو گذاشتم رو دستم.. 

 فرمون؟؟ پشت بشینم من خواي مي _

 :گفت و زد لبخندي طرفم برگشت آتا

 هب رو مون همه مطمئنم بدم ادامه خودمم کني رانندگي شهر بیرون جاده تو ترسي مي دونم مي _

 ...فرمون پشت بشینه بیاد میثاق به زنم مي زنگ پس دم مي کشتن

 ...کنه تلفن تا جاده کنار زد و برداشت دستي ترمز کنار از رو گوشیش

 میثاق که شد نمي باورم..  خوشحالي از شدم مي مرگ ذوق داشتم کردم مي نگاه بهش مشتاق

 دادم انجام لحظه تو که کاري تنها.. محاله خوشبختي همه اين و من.. ما ماشین تو بیاد خواد مي

 .. بود نیشم شدن باز گیري جلو

 ؟؟ میثاق الو _ آتا
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_.... 

 بیا وايسه من ماشین پشت بگو وانیار به پس بدم ادامه تونم نمي ديگه ام خسته خیلي من ببین _

 ..کن رانندگي من جاي

_..... 

 فعال پس _ آتا

 دش پیاده ماشین از میثاق.. وايساد سرمون پشت وانیار ماشین لحظه همون.. کرد قطع رو گوشي

 از هم زيبا لحظه همون شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو ماشین در.. ما ماشین طرف اومد

 :گفت آلود خواب شد پیاده ماشین

 شده؟؟ چیزي آيما _

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .. کنه رانندگي آتا جاي بیاد قراره میثاق _

 :گفت متعجب زيبا

 ؟؟ وانیار پیش میره آتا پس _

 نه _

 دايص با بودن وايساده وانیار ماشین کنار که پسرا طرف برگشت.. زيبا لباي روي اومد لبخندي

 :گفت بشنون که بلندي

 !نباشید؟؟ تنها تا شما پیش بیام تونم مي من تنهايد شما اگه وانیار آقا ببخشید _

 دش مي چي همه زيبا از ولي بود کننده شکه پیشنهاد کم يه کردن مي نگاه زيبا به تاشون سه

 !!داشت انتظار

 :گفت و زد لبخندي جو تغییر براي وانیار

 .. مونم نمي تنها منم اينجوري نه که چرا آره _
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 ازيب.. رسید دلش مراد به باالخره.. کنه مي پرواز ابرا رو خوشحالي از داره زيبا االن دونستم مي

 : گفت آرومي صداي با و زد بهم چشمکي بود لبش رو که گنده لبخند همون با من طرف برگشت

 ..بگذره خوش _

 در.. ما ماشین طرف اومدن میثاقم و آتا.. وانیار ماشین طرف رفت و داد تکون واسم رو دستش

 ..شدم سوار و کردم باز رو عقب

 !!نگذره خوش چرا يار کنار گفتم دلم تو

 و زد بهم لبخندي آينه داخل از صورتم رو کرد تنظیم رو آينه میثاق..  نشستم میثاق سر پشت

 هدخترون خیال..  پايین انداختم رو سرم لبم رو اومد لبخندي لبخندش از.. کرد روشن رو ماشین

 ..شد مي آب دلم تو قند کیلو کیلو افکار اين از مغزم بسمت آوردن هجوم

 ینب گاه بي گاه هاي نگاه و موندم من فقط خوابید گرفت کرد حرکت ماشین که لحظه همون از آتا

 ...شد مي بدل رد میثاق و من

 

 ..وايسا زرده در جلود برو طرف اين از میثاق _ آتا

 ماشین لحظه همون شديم پیاده ماشین از..  کرد پارک رو ماشین میثاق.. رسیديم باالخره اوف

 کشیدم رو خودم بقیه به توجه بدون بودم خسته خیلي..  کرد پارک ما ماشین پشت هم وانیار

 اکس پايین آورد مي ماشین از رو ساکا داشت که رفتم آتا طرف به.. رفت در خستگیم کم يه آخش

 خوب کردن مي بازي در جلو داشتن ها بچه..  رفتم خونه در طرف به و برداشتم رو خودم دستي

 رو خونه در..  خونه صاحب به کمك واسه بودن اومده ها همسايه حتما بود بندون حنا شب امشب

 :گفتم بلندي نسبتا به صداي با داخل رفتم و زدم

 خوايید؟؟ نمي مهمون نیستین؟؟ خونه. خونه صاحب _

 ..بوسید رو صورتم..  رسوند بهم رو خودش دوو با بیرون اومد خونه داخل از فوري عموم زن

 بوديم منتظرتون اينا از زودتر اومدين دير اينقدر چرا دخترم اومدي خوش _

 :گفتم بوسیدم رو چروکش صورت و زدم لبخندي
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 که ممامان داشتیم کار آتا هم من هم بیايیم زودتر تونستیم نمي دونید مي که خودتون عمو زن _

 .. بود شه عمل تازه

 پشت هم بقیه داخل يومد مي داشت بود در جلو طرفش برگشتم..  اومد آتا گفتن ياهلل صداي

 :گفت مند گله آتا طرف رفت کرد ول رو دستام عمو زن..  بودن سرش

 ؟؟ بگیريد مرخصي روز چند تونستید نمي عموتون پسر عروسي خاطر به حاال _

 زن..  شدم خونه وارد و آوردم در رو کفشام.. داخل بیان کرد تعارف و گفت آمد خوش بقیه و آتا به

 و کرديم پرسي احوال سالم همه با.. کردن مي تمیز برنج داشتن بودن نشسته همه همسايه هاي

 ...بود جدا هال از که خونه پذيراي داخل رفتیم

 هاگ شه مي پیداشون هم بقیه و عموتون کنید استراحت کم يه شما تا باشین راحت _ عمو زن

 .. بگید بهم داشتین الزم چیزي

 ببینه بود وايساده هنوز خانومه به توجه بدون عمو زن ولي.. زد صدا رو عمو زن که اومد زني صداي

 ..نداريم الزم چیزي ما

 :گفتم لبخند يه با کردم راهنمايش در طرف به عمو زن پشت گذاشتم رو دستم

 اگه تمهس خودم من خودمونم مهموناي برسید کاراتون به بريد شما نیستیم غريبه که ما عمو زن _

 دم مي خبر بهتون داشتیم الزم چیزي

 :گفت تاکید با عمو زن

 باشه؟؟ کنید خبرم حتما داشتین کاري اگه پس _

 :گفت کنارمون اومد آتا

 کنیم خبرتون ديم مي قول ما عمو زن _

 .. برسه کاراش به رفت و شد قانع باالخره عمو زن

 زد مي حرف موبايلش با داشت زيبا..  سرم پشت پشتي به دادم تکیه و نشستم آتا کنار زمین رو

 مي ور موبايلش با داشت بود نشسته میثاقم..  رسیده که داد مي خبر خانوادش به داشت کنم فکر
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 ستگيخ.. بود بسته و چشماش و ديوار به بود داده تکیه رو سرش بود نشسته کنارش وانیارم رفت

 .. باريد مي همشون روي سر از

 :گفتم آرومي صداي با آتا گوش کنار

 ؟؟ عموئه دست يا داري رو خونه کلید _

 :گفت طرفم برگشت آتا

 ..خستن همه ها بچه بريم بهتره دارم يدک کلید يه _

 :گفتم دادم تون رو سرم

 ..کن راهنمايي رو ها بچه هم تو خودمون خونه ريم مي داريم بگم عمو زن به رم مي من آره _

 ..باشه _ آتا

 .. کنم پیدا رو عمو زن تا بیرون رفتم و شدم بلند جام سر از

 :گفتم گرفتم رو بچه يه جلو

 کجاست؟؟ داماد مامان دوني نمي کوچولو خانوم ببخشید _

 : گفت آشپزخونه به کرد اشاره دستش با دختره

 اونجا رفت االن همین _

 ..خونه از بیرون رفت بدو و

 : گفتم وايسادم کنارش..  ريخت مي شربت داشت عمو زن شدم آشپزخونه وارد

 عمو؟؟ زن _

 رنگشم طرفم گشت بر قلبش رو گذاشت رو دستش يه و شد جا به جا جاش تو کم يه عمو زن

 ..ترسوندمش عمدا کنه فکر عمو زن که نیاد کش لبم کردم سعي..  بود پريده

 :گفتم گرفتم خودم به پشیموني قیافه

 خونه ريم مي داريم بگم بهتون بودم اومده فقط بترسونمتون خواست نمي ببخشید عمو زن واي _

 ..خودمون
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 :گفت متعجب قیافه با کرد فراموش کل به و قبلي موضوع عمو زن

 !! میاوردم شربت واستون داشتم بريد؟؟ خوايید مي کجا _

 کنیم استراحت بريم خوايم مي خستن ها بچه عمو زن _

 :گفت و کرد اخمي عمو زن

 خودتون؟؟؟ خونه برن که نیست اتاق اينجا مگه _

 :گفتم عجز با

 نیمک فرار خوايم نمي ديگه میايم کنیم مي استراحت ريم مي کنید درک شلوغه اينجا عمو زن _

 !!که

 بخورين ببر رو ها شربت اين بیا فقط راحتین خودتون جور هر _ عمو زن

 :گفتم زدم لبخندي

 .. فعال بدم خبر بهتون اومدم فقط من رفتن اينا آتا عمو زن ممنون _

 ...نگفته ديگه چیزي عمو زن تا بیرون اومدم آشپزخونه از فوري و بوسیدم رو صورتش

 نهخو تا دو بین در يه فقط بوديم ديوار به ديوار همسايه اينا عمو با. رفتم خودمون خونه طرف به

 کلید االن چون ولي کرديم مي آمد و رفت اونجا از ما معموال کرد مي وصل هم به رو ها حیاط که بود

 ...شديم مي خونه وارد کوچه تو در از بايد نداشتیم

 داشت آتا..  بود کوچیکتر عمو ي خونه از خونمون بود کمتر تعدادمون چون شدم خونه حیاط وارد

 زهنو رسوندم بهشون رو خودم بشن خونه وارد که اين از قبل..  کرد مي باز رو اصلي ساختمون در

 :تگف خونه داخل به کرد اشاره دست با زد لبخندي کنار کشید رو خودش داخل بود نرفته میثاق

 ..خانوم آيما بفرمايید _

**** 

 :گفتم پايین انداختم رو سرم و زدم خجولي لبخند

 ..مهمونید شما داخل بريد شما اول بفرمايید نه _
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 خورد گوشم به میثاق ريز خنده صداي

 !خونه صاحب اول میگن بوده تا _ میثاق

 ..داخل اومد سرم پشت میثاقم داخل رفتم..  ندونستم جايز رو زدن تعارف از بیشتر ديگه

 هال يه..  امروزي بود شده بودن آورده درش قديمي سبك اون از بود شده تعمیر عمو و ما خونه

 هي خونه آشپز کنار..  آشپزخونه ديگه يکي بود پذيراي يکي داشت داخلش در تا دو که کوچیك

 ميکیش بود آتا و من مال اتاقیش يه بوديم که بچه..  بود داخلش اتاق تا چهار که خورد مي راهروي

 زا آتا و من اتاق شديم که بزرگ ولي.. بود مهمان اتاق و بابا مامان اتاق هم ديگه تا دو بود انباري

 ..آتا مال شد هم اتاق اون من اتاق شد انباري شد جدا هم

 .. تو اتاق کردم راهنمايي رو خانوم زيبا _ آتا

 .. بشم اتاقم هم باهاش حاال يومد مي خوشم ازش خیلي کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با

 بابا مامان اتاق رم مي من _

 : گفت ريلکس خیلي آتا

 اونجام من _

 باشه راحت خواست مي خودش پررو بچه کنم جدا سرش از رو موهاش دونه دونه داشتم دوست

 : گفتم ريلکس خودش مثل کردم بهش رو پشتم.. اتاق يه بود انداخته عجوبه اون با هم منو

 .. شیم مي اتاق هم تو و من اينجوره پس خوب _

 در رو راحتیم لباس.. بود گذاشته اتاق گوشه ساکم..  داخل رفتم کردم باز رو بابا مامان اتاق در و

 ندازها نمي و سرش گاو مثل پس کنه راهنمايي رو میثاق رفته آتا دونستم مي کنم عوض که آوردم

 وابمخ ماشین تو پريد سرم از خوابم که صبح بودم خسته خیلي کردم عوض رو لباس.. داخل بیاد

 االن. .نخوابیدم اصال خوشحالي از کنارم وجودش خاطر به ما ماشین تو اومد میثاق که بعدش نبرد

 ... خوابیدم گرفتم کنار زدم تخت رو از رو پتو بیارم دووم تونستم نمي ديگه

..  هال وت رفتم بیرون اومدم اتاق از.. سرم رو انداختم هم رو شالم پوشیدم شلوار با بلند تونیك يه

 رو حرفش داشت دونم نمي وانیار به بود شده خیره هم زيبا زد مي حرف میثاق با داشت وانیار
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 مي تصور خودش کنار دومادي لباس تو رو وانیار يا زد مي ديدش داشت فقط يا داد مي گوش

 ..باال انداختم رو هام شونه بیخیال کرد؟؟

 سالم _

 :گفتم و نشستم زيبا کنار..  دادن رو جوابم و طرفم برگشتن تاشون سه

 کجاست؟؟؟ آتا پس زيبا _

 :گفت گیج طرف برگشت زيبا

 هـــــــا؟؟ _

 !!کجاهاست فکرش نیست معلوم کردم پوفي

 کجاست؟؟ آتا گم مي _

 مي داشتن کار بگن آمد خوش اينجا اومدن عموت پسر و ؟؟عموت گي مي رو آتا آهــــان _

 ..کمك واسه رفت باهاشون هم آتا برن خواستن

 :گفتم شدم بلند جام سر از

 ؟؟ شما نداريد کاري طرف اون رم مي منم پس خوب _

 ..کنم مي خبرت میام من داشتیم کاري اگه برو تو نه _ زيبا

 ..فعال پس باشه _

 نمي بود باز شکر رو خدا خونه تا دو بین در طرف رفت نگاهم بیرون اومدم کردم باز رو هال در

 ورودي در کنار عموم دختر.. رفتم عمو خونه طرف به شنگول و شاد کوچه تو برم ديگه خواست

 :گفتم شونش روي زدم بود وايساده

 تو؟؟ چطوري _

 :گفت جیغ جیغ با و بغلم تو پريد.. شگفت گل از گل ديد منو تا طرفم برگشت ترس با

 ... بود شده تنگ واست دلم چقدر دوند نمي تو بودي کجا دختر _
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 مي؟؟ بیني مي رو دختر اون بشنوي هي که بود شده تنگ اين واسه دلت آره زدم پوزخندي دلم تو

 و روشن قهواي موهاي با داشت سفیدي صورتي مهري.. خوشگلتره عموش دختر از چقدر بیني

 بدي دختري کل در.. بود کرده برابر چند رو صورتش جذابیت که من چشماي رنگ هم چشماي

 ..کرد مي قاطیش جنسي بد اوقات گاهي ولي نبود

 : گفتم فشردم خودم به رو مهري و زدم لبخندي

 ..بود شده تنگ برات دلم منم _

 :گفت دلخوري با و بازوم به زد مهري

 بشي؟؟ بیدار بودم منتظرت حاال تا کي از دوني مي دختر خوابي مي چقدر _

 :گفتم اتاقش طرف بردم کشیدم رو دستش

 ..زد حرف شه نمي شلوغه اينجا بريم بیا _

 :گفتم نشستم تختش رو داشت اي ساده اتاق..  شديم اتاقش وارد

 بشم آماده برم خوام مي کجاست من لباس جون عمو دختر خوب _

 وت انداخت و بیرون کشید بزرگ پالستیك يه تخت زير از و نشست زمین رو طرفم اومد مهري

 .. بغلم

 خور آماده امشبت لباس اينم بیا _

 :گفتم کردم باز واسش رو نیشم

 شبم؟؟ فردا لباس پس خوب _

 ...بريب خودت با توني نمي االن بگیريد تحويل بیارين تشريف فردا همون رو شبتون فردا لباس _

 :گفتم گرفتم لپاش از گنده بوس يه طرفش رفتم

 عروسي ناسالمتي شو آماده زودتر هم تو نشده دير تا بشم آماده برم من پس مرسي دست _

 !!!!نپوشیدي لباس هنوز داداشته

 :گفت داد هولم در طرف به مهري
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 شم مي آماده منم نزني حرف اينقدر تو اگه _

 هي دنبال همیشه يومد مي خوشم خیلي محلي لباس از رفتم خودمون خونه طرف به باز نیش با

 ..موقعیت بهترين االن بپوشم محلي لباس تا بودم بهانه

 از دستم زيبا صداي با که کنم باز رو حیاط تا دو بین در تا در دستگیره طرف بردم رو دستم

 ..پايین خورد سر دستگیره

 برسي؟؟ کجا به کارات اين با خواستي مي.. داشت منظوري چه رفتار اين پس _ زيبا

 افتاد تپش به قلبم میاق صداي با

 که نداره وجود درصدم يه حتي ؟؟ اومده خوشم آيما از من کردي فکر تو واقعا زيبا هــه _ میثاق

 مي سفید و سرخ فوري هم گي مي بهش چیزي تا بیاد خوشم ريخت بي زشت دختره اون از من

 .. شه

 يماآ حتي.. کنه برداشت اين از بیشتر تونست نمي آدم بود؟؟ چي رفتارت اون دلیل پس _ زيبا

 ..میاد خوشت ازش تو کنه مي فکر خودشم

 :گفت و خنديد بلند صداي با میثاق

 آينه تو رو خودش بارم يه سالي آيما کرده؟؟ خودش با فکري همچین امیدي چه با دختره اون _

 ياد؟؟؟ مي خوشم ازش من کرده فکر حاال خودش قیافه از ترسه مي چون بینه نمي

 خنديد بلند صداي با دوباره

 کرد مي فکري همچین بود آيما جاي کي هر تو کاراي با میثاق کن بس _ زيبا

 :گفت تندي لحن با میثاق

 توجه جلب خاطر به فقط کردم کاري اگه میاد خوشم ازش من کنه فکر اون که نکردم کاري من _

 ..شده عکس بر که اين مثل کنم فکر اون نه بوده تو

 :گفت آرومي صداي با زيبا

 میگي؟؟ چي داري _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

84 

 

 به دست تو توجه جلب واسه دارم دوست من که کني باور خواي نمي چرا زيبا..  رو حقیقت _ میثاق

 که کنم چیکار بايد دونم نمي ديگه من بجز کني مي توجه اطرافیانت همه به تو ولي زدم کاري هر

 هرس نمي ذهنم به فکري ديگه..  دارم دوست بگم بهت رو در رو اومدم االنم کني توجه بهم کم يه

 هک بفهمي دارم وجود منم بفهي تا دارم دوست بگم بهت دوباره و بزارم پا زير رو غرورم اينکه جز

 .. دارم دوست

 یثاقم شد نمي باورم...شنیدم نمي چیزي ديگه نشستم زمین روي جون بي خوردم سر ديوار کنار

 به! من میثاق! من عشق.. خودش خواسته به رسیدن واسه باشه داده قرار دستش بازيچه رو من

 مگه..  شد خورد وجودم تمام قلبم غرورم شدم خورد..  داره دوسش که کرد اعتراف اي ديگه کسه

 چرا ؟کردي؟ چیکار من با ؟؟میثاق. بکشم دوش به رو سنگین بار که بتونم که دارم توان چقدر من

 بود؟؟ بیشتر ارزشش زيبا واقعا ؟؟ دادي ترجیح زيبا زيبايي به رو پاکم عشق

 میثاق نه نه..  کردم پاکش دستم با فوري پايین اومد خورد سرخ گونهام روي از اشك اي قطره

 اقمیث..  زيباست همون لیاقتش نداشت رو من عشق لیاقت میثاق.. نداره منو ريختن اشك ازش

 ..بذاره رو عشقم رو من لیاقت بین ظاهر

 توجهم کس هیچ بودم نشسته حیاط از تاريك گوشه يه..  بشم آروم تونستم نمي ها دلداري اين با

 پخش که آهنگ صداي تو هقم هق صداي..  گذاشتم هام زانو رو سرم... شد نمي خراب حال و من

 ... خودم خورده شکست قلب جز به رسید نمي کس هیچ گوش به شد مي

 

 ..اومدم خودم به در صداي با که بودم نشسته اونجا کي تا دونم نمي

 !! نیومده هنوز که مونده کجا ببینم آيما دنبال رم مي من خانوم زيبا _ آتا

 ... منتظريم ما پس باشه _ زيبا

 ..نبینتم که کردم مخفي تاريکي تو بیشتر رو خودم

 بلند.. بود کافي بودم کرده گريه رفتم دست از عشق واسه چي هر..  رفت عمو خونه طرف به آتا

 رو اشك ارآث تا صورتم به کشیدم دستي و بشه تمیز تا لباسم به کشیدم دستي.. جام سر از شدم

 ونهخ در... رفتم خودمون خونه طرف به برداشتم زمین روي از رو لباس کیسه..  بشه تمیز صورتم
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 رفمط اومد شد بلند جاش سر از فوري زيبا.. برگشتن طرف به میثاق و وانیار زيبا که کردم باز رو

 :گفت

 برگیري؟؟ زود که بود قرار آيما؟؟ بودي کجا _

 ؟؟ شدم بین ظاهر آدم يه عاشق بودم احمق من چرا کردم میثاق به نگاهي نیم زيبا به توجه بدون

 داشت؟؟ رو ارزشش واقعا میثاق برم مي پي حماقتم به دارم االن

 تدس از رو عشقم خاطرش به من که بود کسي اون..  رفتم اتاقم طرف به نکردم زيبا به اي توجه

 یثاقم طرف که نبود کافي وانیار کرد؟؟ رو کار اين چرا میثاقم عاشق من که دونست مي زيبا..  دادم

 اومد؟؟ هم

 چي درسته چي دونستم نمي..  کرد نمي کار مغزم ديگه..  دادم تکیه بهش و بستم رو اتاق در

 ..غلط

 نگاه همب داشت اخم با آتا که کیه ببینم برگشتم..  اتاق وسط شدم پرت..  شد باز اتاق در شدت با

 :توپید بهم و بست هم رو در و اتاق داخل اومد..  کرد مي

 کني؟؟ مي چیکار در پشت تو _ آتا

 : داد ادامه عصبانیت با

 وقته خیلي گفت مي هم مهري گشتم دنبالت جا همه تو؟؟؟ هستي گوري کدوم هست معلوم _

 خونه اومدي

 : گفتم آرومي صداي با نداشتم حوصله اصال شدم بلند زمین سر از

 ..آتا بسه _

 :گفت آرومي صداي با خودم مثل وايساد روم به رو اومد کرد نگاه بهم متجب آتا

 ؟؟ شده چیزي _

 : گفتم کردم خالي تخت روي و لباسي پالستیك

 ..نه _

 : گفت گردوند بر خودش طرف به گرفت مو چونه
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 ممطئني؟؟ _

 : گفتم زدم زل چشماش به

 اوهــــــــوم _

 !!نبود چیزي اتفاق اين پس کنم پاک قلبم از رو میثاق عشق خواستم مي

 : گفت شیطنت با زد لبخندي میثاق

 اومده؟؟ ياشار دونستي مي _

 : گفتم خنثي پس ناراحت يا باشم خوشحال بايد االن دونستم نمي

 ؟؟ "جدا _

 بود رسیده تازه ديدمش عمو خونه تو دنبال اومدم آره _ آتا

 :گفتم پس کنم فکر ياشار به تونستم نمي فعال

 ...کنم عوض لباس خوام مي بیرون ري مي آتا _

 ..ببینتت داشت دوست خیلي ياشار فقط آره _ آتا

 بیرون رفت و زد چشمکي شیطنت با

 ودب زانوم زير وجب يه تا که لباسي يه با بلند پرچین دامن يه بپوشم خواستم مي که لباسي

 مهره و پولك دست با روش بود تور جنس از گوش سه( ترکي بزرگ روسري)  چارکاد.. بلديش

 رو لباس وايسه خوشگلتر و بشه بیشتر پفش که پوشیدم هم روي دامن تا دو...  بود شده دوزي

 دختر عروسي واسه پیش سال دو اينو نقره رنگ به لباسش بود تیره آبي رنگ به دامن پوشیدم هم

 مصورت رو ريختم رو موها از کم يه وايسادم آينه جلو رفتم برداشتم رو چارکاد..  بودم دوخته عمم

 با و گرفتم رو چارکاد طرف دو گلوم زير انداختم سرو رو چارکاد بستم سروم پشت دوال رو بقیش

 و کردن آرايش کم يه از بعد.. بستم سرم دور هم رو ترکي دستمال کردم وصلشون هم به سنجاق

 !!! عمو خونه بودن رفته همه پس نبود هال تو کسي بیرون اومدم اتاق از

 مدونست مي اولم از من...  نداشتم رو قبل هیجان و شور ديگه رفتم عمو خونه طرف به حوصله بي

 .. گذره نمي خوش بهم عروسي اين
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 و وايساد کنارم.. اومد طرفم به مهري که ديدم دور از بودن اومده همه مهمونا شدم عمو خونه وارد

 : گفت حرص با

 بیاي؟؟ همه از آخر بايد عموته پسر عروسي ناسالمتي ؟؟ تو کجاي هست معلوم _

 : گفتم حوصله بي

 برم؟؟ ناراحتي اگه _

 : گفت آرومي صداي با متعجب مهري

 آيما؟؟ شده چیزي _

 !شده؟؟ چیزيم يه فهمیدن مي همه که بود داغون قیافم اينقدر يعني زدم پوزخندي

 ..راهه خستگي اونم که ام خسته کم يه فقط مهري نه _

 دش بارون ستاره چشمام خوشحالي از کنم فکر..  بود وايساده آتا کنار که ياشار به خورد چشمم

 بودم قبل آيما من نه.. کنم چیکار بايد دونست نمي ديدمش که االن بودمش نديده بود وقت خیلي

 .. بود شده مردي خودش واسه ماشاهلل سابق ياشار اون نه

 : گفت مشکوک بازوم به زد مهري

 زني؟؟؟ مي ديد رو کي داري ژکوند لبخند با _

 

 :گفتم کردم جمع رو لبخندم

 ..بقیه پیش بريم بیا نیست چیزي _

 ديلبخن طرفش رفتم وايسادم رسیدم که عمه کنار کشوندمش خودم دنبال و گرفتم رو دستش

 :گفتم زدم

 جون عمه سالم _

 :گفت کرد بغلم خوشحالي با شد ما متوجه تازه که فهمیمه عمه

 !! گرفت مي رو سراغت ياشار چقدر دوني مي ؟؟ تو کجاي هست معلوم خوبي؟؟ جان آيما سالم _
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 شنیدم تازه من اومده پسرتون جــــون عمه روشن چشمتون _

 :گفت خنديد عمه

 .. نداشتیم خبر خودمونم ما آره _

 .ديده شو پسر سال چند از بعد طبیعیه خوب خوشحاله خیلي عمه بود معلوم

 ... وسط بريم بیا شنوي مي گل و گي مي گل عمت با وايسادي چرا _

 ..ها رقصنده جمع بین وسط برد کشید رو دستم ياشکین

 ... دستم داد دستمال تا دو هم مهري

 ادي بچگي از.. رقصیدن به کردم شروع فضا تو شد مي پخش که آهنگ به کردم هماهنگ رو خودم

 دختراي تمام..  رقصیدم مي هماهنگ و دست يك همه االن و برقصم ترکي جوري چه بودم گرفته

 .. رقصیديم مي هم با هماهمنگ و بودن پوشیده ترکي لباس دست يه همه بودن وسط فامیل

 فتر میالد که گفت چي دونم نمي بزرگترش داداش میالد گوش کنار رفت مهري دقیقه چند از بعد

 پسراي دقیقه چند از بعد... دادم ادامه خودم رقصیدن به شدم اونا بیخیال.. فامیل پسراي طرف

 مي بوديم وسط همه ديگه شدن اضافه جمعمون به هم بزرگترا کم کم.. وسط اومدن فامیلم

 یلتشک حیاط داخل بزرگ دايي تا دو بقیه و هام عمه شوهر عمو مهران میالد ياشار آتا..  رقصیديم

 ..میرقصیديم و بوديم داده

 معج از نداشتم هم حوصله بودم شده خسته من ولي رقصیدن مي داشتن بودن شده گرم تازه همه

 ...کردم مي نگاه بقیه رقص به و وايسادم کنار بیرون اومدم ها رقصنده

 ؟؟!گره نظاره فقط من دايي دختر شده باعث چي _

 بود ردهک تغییر خیلي بودمش نديده که بود وقت خیلي بود وايساده کنارن که ياشار طرف برگشتم

 موهاي زد مي برق خوشحالي از رنگش قهوهاي چشماي بود قبل سال چند ياشار همون ولي

 باال اون شده باعث که بود زده بهشون چي نبود معلوم بود کرده شونه باال طرف به رو سیاهش

 هشب زيادي کنم فکر اومد کش بیشتر لباش... داشت جذابي چهره کل در سبزه پوستي وايسه

 .. شدم خیره

 ... پايین انداختم رو سرم خجالت با کردم جمع رو لبام روي لبخندم
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 :گفت بريده بريده خنديد بلند صداي با ياشار

 نبودي؟؟ خجالتي که تو آيما _ ياشار

 هي به شیطون و شر آدم يه از بودن شده باعث اطرافش آدماي.. بود کرده تغییر آيما ولي آره قبال

 :گفتم گرفته صداي با لبم رو اومد تلخي لبخند..  بشه تبديل گیر گوشه آدم

 .. بخیر رسیدن _

 رديبرخو اينجور دونستم مي..  کنه مي نگام داره شك با و شده محو لباش رو لبخند دونستم مي

 دمبو کرده تغییر ياشار رفتن از بعد نبودم قبل آيما من دادم مي بهش حق نداره انتظار من از رو

 الشت خیلي آتا..  نکن توجه مردم حرف به بخونه گوشم تو همیشه که که نبود ياشاري ديگه چون

 .. نتونست ولي گردونه بر قبل حالت به بده تغییر منو کرد

 :گفت وار زمزمه ياشار

 ؟؟ آيما _

 گاهن بهم تعجب با ياشار..  کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم اشك از لبريز چشماي و بغض با

 : گفتم بغض همون با کرد

 ... چیزا خیـــــلي کرده تغییر چیزا خیلي ياشار _

 سرعت با و شدم رد ياشار کنار از واينستادم اونجا ديگه ريخت پايین چشمام از اشك اي قطره

 ... خونه داخل رفتم

 .. بود شده بیشتر اشکام ريختن شدت.. نشستم مهري تخت روي

 يم نگام ترحم تحقیر با مردم جور چه گذاشتم تهران تو رو پام وقتي که روزاي بودي کجا ياشار

 دنماوم از که کرد نگاه بهم همچین باشگاه مدير رفتم استخدام واسه که موقعي بودي کجا.. کردن

 بار دو من خاطر به مامانم بودي کجا.. کردن موافقت خواستم در به آتا خاطر به ولي شدم پشیمون

 باشم شنونده فقط کردم عادت.. بندازم پايین رو سرم جمع تو کردم عادت ديگه.. کرد سکته

 کردم اي خنده زهر..  زشت دختر بگن بهم کردم عادت..  شنیدن توهین و تحقیر به کردم عادت..

 هب کسي آره.. دادن زشت دختر لقب بودي داده خفته زيباي لقب که دختري به بودي کجا ياشار
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 خاطر به فقط کنن مي استفاده سو ازش بودنش زشت خاطر به االن زشت بگه نداشت حق آيما

 .. دارن دوستش که کسي کردن تحريك

 کجا. . شد عاشق آيمات ببیني که بودي کجا..  شد گم دهل و ساز بلند صداي تو گیرم بلند صداي

 ..داد قرار خودش دست بازيچه رو من خودش عشق به رسیدن واسه جور چه عشقش ببیني بودي

 مصورت روي اشکاي شستش انگشت با نشست تخت رو کنارم داخل اومد ياشار شد باز اتاق در

 صداي با داشت غم چشماش. کردم نگاه چشماش به خیره اشك پرده ازپشت..  کرد تمیز رو

 : گفت گرفته

 بزنه؟؟ زجه اينجور من آيماي شده باعث چي _

 ارو زمزمه سرم به کشید و دستش.. کردم گريه فشردم سینش به رو سرم.. ريخت اشکام دوباره

 : گفت گوشم زير

 ؟؟ شده چي بگي ياشارت به خواي نمي.. نکن گريه _

 

. . بودم کرده سکوت دومون هر نگفت چیزي ديگه ياشارم..  کردم مي هق هق فقط نگفتم هیچي

 بشم هکنارم ياشار که االن خواست مي دلم کنم فکر چیزي به خواستم نمي ديگه بود کنارم ياشار

 !!تغییرات کم يه با ولي باشم قبل مثل

 : گفت کرد نگاه بهمون تلخ لبخند يه با داخل اومد آتا شد باز اتاق در

 ..عروس خونه بريم خوايم مي بیاين ؟؟ اينجاين ها شما _

 : گفت داد تکون رو سرش ياشار

 .. يايم مي االن ما برو تو باشه _

 :گفت بازوم به زد ياشارم.. بیرون رفت اتاق از آتا

 ...مونیم مي جا بقیه از گرنه و بريم که کن تمیز رو صورتت برو شو بلند _
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 ينهآ جلو برداشتم رو بود افتاده تخت روي که مهري آرايش کیف شدم بلند جام سر از حرفي بدونه

 کرد مي نگام خیره داشت که ياشار طرف برگشتم..  کردم تجديد رو آريشم دوباره وايسادم

 :گفت و زد لبخندي..

 .. کرد نگات شه مي حاال آهــــا _

 .. پايین انداختم رو سرم و زدم خجولي لبخند

 :گفت خنديد ياشار

 ! ازم کشي مي خجالت داري االن از نه کردي مي گريه زار زار داشتي االن تا نه _

 :گفت آرومي صداي با گوشم کنار طرفم اومد

 .. گم نمي کس هیچ به من ولي داريا درگیري خود آيما _

 که چقدر هر پسر اين.. کردم نگاه خالیش جاي با حرص با بیرون رفت اتاق از و خنديد بلند و

 ..ده مي حرص منو اونقدرم پشتمه

 :گفت تند تند وايساد کنارم طرف اومد دوو با مهري بیرون اومدم اتاق از

 ..اتاقش تو رفت خودش و رن مي داره همه که حیاط تو برو بدو اينجاي تو آيما _

 عروس خونه برن که بودن وايساده همه.. حیاط تو رفتم بريم هم با بیاد مهري که نموندم منتظر

 ... وايسادم( عمه دختر) ياشکین و عمه کنار رفتم

 ؟؟ زنه مي غیبت يهو چرا تو دختر _ عمه

 :گفتم زدم لبخندي

 !!!نديدمش من کجاست؟؟ فرزانه عمه پس راستي.. بودم اطراف همین من جان عمه _

 ...ما خاله اين شه مي بند جا يه مگه اطرافه همین _ ياشکین

 : پرسیدم میل بي

 نديديد؟؟ رو ما مهموناي اين _

 :گفت و شد جمع هم تو صورتش ياشکین
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 جاک دونستم نمي که منم ازم گرفت مي رو سراغت زيبا اين بیاي تو که اين از قبل اتفاقا چرا _

 .. داداشت پیش رفت افاده و فیس با اونم کجايي دنم نمي گفتم رفتي

 : گفت برد هم تو اخماش

 ايـــــــــــش افتاده فیل دماغ از دختره داري؟؟ تو دوسته اين آيما آخه _

 گه مين ياشکین بعد نیست من دوست اين بگم..  بگم چیزي تونستم نمي ولي بود گرفته خندم

 ..کنه مي چیکار اينجا نیست تو دوست اگه

 .. مونديم خودمون فقط رفتن همه که بريم بیا کن ول منو دوست اين ياشکین _

 :گفت بلند صداي با شد اطرافش دور متوجه تازه ياشکین

 .. مونديم خودمون فقط رفتن همه عالم خاک واي _

 ... کشید خودش دنبال و گرفت منو دست

 .. رسیديم عروس خونه به همه از آخر

 .. بغلش تو انداختم رو خودم رفتم طرفش به سريع ديدم رو فرزانه عمه باالخره

 ؟؟ خوبي جون فرزانه عمه سالم _

 : گفت فشرد خودش به منو فرزانه عمو

 بپرسي؟؟ رو عمت حال بیاي بايد االن خوبم معرفت بي دختره سالم _

 : گفتم و خنديدم شدم جدا ازش

 االنم کرد پیداتون شه نمي آمديت و رفت حال در همش شید نمي بند جا يه خودتون جون عمه _

 ..نزده غیبتون دوباره تا پیشتون بیام گفتم ديدمتون

 : گفت بازوم به زد جون عمه

 .. ديگه کردي تبرعه رو خودت نريز زبون اينقدر دختر کافیه _

 : گفتم خنديدم

 ؟؟ خوبن نديدمشون کجان ها بچه جون عمه بگذريم حاال خوب _
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 : گفت داد تکون رو سرش عمه

 کنن مي بازي دارن اطرافن همین خوبن آره _

 ده اش بزرگ دختر نداشت ما سن هم ي بچه همین واسه بود پدريم خانواده اخر بچه فرزانه عمه

 ... بود سالش

 

 .. خستگي از مرديم بابا ديگه بريم بیا بدوو! ؟ اينجاي تو دختر _ آتا

 ..میاد ما با بعد برو تو ديگه زنیم مي حرف داريم ؟؟ داري آيما چیکار آتا _ مهري

 : گفت کالفه آتا

 .. داره مهمون بینید نمي مگه ياد مي شما با چیو چي _

 :گفت و داد چین دماغش به ياشکین

 .. آيما تا باشه راحتر شماها کنار اون کنم فکر _

 و شدم بلند جام سر از.. آورد مي زبون به رسید مي ذهنش به چي هر دختره اين بود گرفته خندم

 :گفتم

 .. بخوابن بخوان مردم شايد هاتون خونه بريد هم شماها برم من ديگه خوب _

 ..ديگه ريم مي هم ما برو تو بابا باشه _ مهري

 : گفتم عروس به رو

 .. شید بلند زود صبح فردا بخوابید بريد اينا پاي نشینید هم شما خانوم عروس _

 : گفت کرد پرت طرفم به رو بود دستش تو که آجیلي پوست مینا

 .. رفتنــــــــا اينا آتا ديگه برو نزن حرف اينقدر _

 .. بخندن آب رو خنديدن مي بهم هر هر داشتن هم ها بچه دويدم در طرف به گفتم واي

 :گفتم شدم قدم هم آتا با زنون نفس نفس
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 .. بیام منم نموندي منتظر چرا پسر _

 : گفت و انداخت باال هاشو شونه آتا

 .. بموني بیشتر بخواي شايد گفتم _

 .. شیم بیدار زود صبح بايد هم فردا بودم خسته خودمم بابا نه _

 : تمگف کردم نگاه آتا به گرفتم ازشون رو نگام.. کردن مي حرکت ما از جلوتر زيبا و میثاق وانیار

 ؟؟ کردي کار چي آتا _

 ؟؟ گفت طرفم برگشت تعجب با آتا

 کردم؟؟ کار چي چیو_

 !!! ما پرسیدن سوال از اينم پوف

 ديگه؟؟ گم مي رو اسب خريد _

 يمعرف بهم رو نفر يه کردن صحبت بودن عروسي تو که نفر چند با اونم گي مي رو اسب آها _ آتا

 ..گه مي چي ببینم کنیم مي صحبت باهاش ريم مي صبح فردا داره خوبي اسباي کردن

 خوبه آهـــــا _

 .. خورديم مي چاي داشتیم بوديم شده جمع هم دور هال داخل

 .. گذشت خوش خیلي بودم نرفته عروسي اينجور حاال تا من آتا _ وانیار

 ..گذره مي خوش بیشتر عروسیه فردا که نبود چیزي که اين داداش _ آتا

 : گفت خنديد وانیار

 نم؟؟بمو من داريد مراسم بازم عروسي از بعد اگه نیستم پشیمون اصال اومدنم از گي مي راست _

 : گفت شیطنت با آتا

 .. نداريم مراسم عروسي از بعد راحت خیالت داداش خوبه روزش دو مهمون _ آتا

 : گفت و خنديد وانیار
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 ..رم مي راحت خیال با پس خوب _

 بخنديل کرد بلند رو سرش هم زيبا کرد مي نگاه رو زيبا خیره داشت که میثاق سمت به رفت نگام

 ..پايین انداخت رو سرش دوباره و زد بهش

 کس هر ؟؟ شدم نمي متوجه زيبا به رو میثاق هاي نگاه وقت هیچ من چرا گرفت رو گلوم راه بغض

 بازيچه ومن زيبا به رسیدن براي میثاق ولي داد مي ترجیه من به رو زيبا زيباي چهره بود میثاق جاي

 اين از تونم نمي ولي باشم عاشقش چقدرم هر حاال..  نداشت رو کا اين حق داد قرار دستش

 يب ديگه..  بگذرم ديگران کاراي کنار از تفاوت بي که نیستم قبل آيما ديگه من بگذرم کارش

 همه هتالفی من.. بودم قبل سال چند که آيماي همون بشم خوام مي من کافیه بودن ضعیف تفاوتي

 ...میارم در سرشون رو کارا اين

 ..میاد بهتون خیلي پوشیديد که لباسي خانوم آيما _ وانیار

..  کرد مي نگاه بهم داشت لبخند يه با همیشه مثل کردم نگاه وانیار به و اومدم بیرون خیال فکر از

 .. بدم رو جوابش و پايین بندازم رو سرم خجالت از قبل مثل خواستم نمي ديگه

 : گفتم زدم ملیحي لبخند

 ... وانیار آقا لطفتونه نظر _

 :گفت اومد خودش به فوري ولي کرد نگاه بهم بهت با و شد خشك وانیار لباي رو لبخند

 ديگه؟؟ زاريد مي کالس عسل واسه عروسي از بعد ايشاهلل _

 دم؟؟ن آموزش کسي به من ديگه ماه سه تا نبود قرار مگه.. شد خشك من لباي روي لبخند اينبار

 ..چه من به يعني اين خورد مي چايشو داشت من به توجه بدون که کردم نگاه آتا به برگشتم

 : گفتم حرص با

 ؟؟ نگفته بهتون آتا مگه ندم آموزش ماه سه واسه من بود قرا _

 : گفت گیج وانیار

 !!نداشتیم اي برنامه اينجور اصال ما نه _
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 : گفتم لنگه مي کارش جا يه همیشه آتا اين دست از کردم، پوفي

 .. ديگه گم مي بهتون دارم االن من خب _

 ندچ اين نیست بهتر بشه تموم عسل دوره تا نمونده ديگه جلسه چند خانوم آيما ولي _ وانیار

 ؟؟ بیايد هم ديگه جلسه

 مي نم ولي... خونه رفتم مي عروسي از بعد بايد کنم مي تموم عسل کالساي دوره خواستم مي اگه

 ...بگذرونم خوش کم يه بمونم عروسي بعد خواستم

 شیدمک نشون و خط حسابي واسش تا؟؟ دو ما شیم مي تنها گفتم دلم تو کردم نگاه آتا به خشم با

 .. دلم تو

 ..کرد مي نگاه بهم ترسیده قیافه با آتا

 مکن کنسل رو کالسا من کنه کاري تونه نمي چون نکنید نگاه داداشتون به اينجور _ وانیار

 ..نزده حرف وانیار با که بود نگفته بهم زودتر چرا رفتم آتا به عصبي ي غره چشم

 : گفت آورد باال رو دستش تا دو آتا

 .. گفتي بهش خودت کردم فکر تقصیرم بي من _

 : گفتم آرومي به موضوع کردن جمع واسه کنیم بحث خواستم نمي وانیار جلو

 !!! که نگفتم چیزي منم _

 داخلشه حرف هزارتا نگات ولي نگفتي چیزي _

 ..خنديد بلند صداي با وانیار

 ..ونهخ رفتم مي عروسي از بعد بايد کرد کاريش شد نمي ديگه شدم بلند جام سر از کردم پوفي

 ؟؟ شدن راحت هم با زودي اين به يعني..  شدم میثاق و زيبا غیبت متوجه تازه

 مي اآت..  شد بلند خونه در صداي.. کنم فکر بهشون خواستم نمي ديگه دادم تکون رو سرم سريع

 : گفتم که شه بلند خواست

 ..رم مي خودم خواد نمي _
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 ... در پشت بودن اومده عمو هاي بچه حتما پس نبود حیاط در چون

 :گفتم تعجب با...کردم نگاه بود وايساده در پشت که ياشار به تعجب با کردم باز رو در

 کني؟؟؟ مي چیکار اينجا تو _

 :گفت انداخت باال رو هاشو شونه زد لیخندي ياشار

 .. بزنم سري اومدم بود رفته سر ام حوصله هیچي _

 : گفتم بلندي نسبتا صداي با

 ؟؟ شب موقع اين _

 : گفت اومد خونه داخل آتا صداي

 ؟؟ مگه کیه آيما _

 ياشاره _

 .. نره داخل صدامون تا انداختم روهم رو در و بیرون رفتم

 : گفتم کردم نگاه ياشار به شاکي

 .. بگو رو کارت خب _

 : گفت ديوار به بود داده تکیه بیخیال همینجور ياشار

 .. ديگه گفتم _

 : گفت رو به رو به کرد اشاره

 داريد که عاشقم کفتر جمعتون تو _

 زا صورتم.. دادم تشخیص رو زيبا و میثاق چهره حیاط روشن تاريکي تو کردم نگاه رو به رو به

 کرف بهش نبود قرار مگه آيما زدم تشر خودم به ؟؟ باشم زيبا جاي نبايد من چرا شد جمع ناراحتي

 نکني؟؟

 ؟؟ ما خونه بريم _ ياشار
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 : گفتم بلند صداي با زده بهت

 ؟؟ چـــــــي _

 : گفت گرفت رو گوشاش ياشار

 .. پايین بیار رو صدات _

 !نبود بلند صدام هام انقدر کرد مي اغراق داشت ديگه

 : گفت بیرون اومد آتا

 ؟؟ تا دو شما خبرتونه چه _

 !! ما خونه بريم بیا گفتم گرامیت خواهر اين به فقط نیست چیزي _ ياشار

 .. باهاش برو خب _ آتا

 : گفتم کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با

 ؟؟ عمه خونه برم من بعد داريم مهمون خودمون ما نیستا خوب حالتون _

 : گفت گرفت رو دستم و داد تکون رو سرش ياشار

 ..بريم بیا آره _

 ..برد خودش دنبال کشید منو

 : گفتم حرص با بیرون کشیدم دستش از رو دستم

 بگو بهش چیزي يه تو ؟؟آتا ديونه بیام کجا _

 : گفت بیخیالي با آتا

 ..برو گم مي که من _

 : گفتم رفتم خونه در طرف به

 .. گید مي پرت و چرت داريد زده سرتون به خوابي بي شب وقت اين شديد ديونه تا دو شما _

 : دادم ادامه و ياشار طرف شدم براق و وايسادم خونه داخل برم اينکه از قبل
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 !باشي؟ شده بهوش خستگي از االن نبايد مگه ؟؟ نرسیدي امروز تو مگه _

 .. سرش به بود زده بود شده هوا دو ياشارم اين داخل رفتم و نموندم منتظر ديگه

 .. زدم هم به محکم هم رو در اتاق داخل رفتم

 : شد بلند ياشار صداي بدم و زد اتاق در به يکي

 باهات دوري سال چند اين اندازه به خوام مي نکن لوس رو خودت اينقدر ديگه بريم بیا آيما _

 ..بزنم حرف

 ارهد سن پیري خرس اندازه که!! نبود حالیش پسر اين تخت رو کردم پرت رو خودم عصبانیت با

 !! بود مونده بچگیش دوره فکرش هنوز

 : گفت کني خر و آروم صداي با ياشار

 ديگه بیا _

 : گفتم داد با

 .. ديگه خونتون برو واسمون میارن در حرف ياشار بابا بزن حرف خواهرت با برو _

 : گفت در به زد محکم ياشار

 ..دربارمون زنن نمي حرف االن که نه _

 .. بود رفته کنم فکر نیومد صداي ديگه

 لبتها من نه بچس اون نه ديگه که کنم قانعش بايد جور چه بايد کردم قايم بالشت داخل رو سرم

 گه ينم خونمون بريم بیا گه مي دنبالم اومده گنده خرس بود تر بچه هم بچه يه از رفتارش اين با

 دو شاريا ديدن با آتا خنده زير زدم بلند صداي با..  کنه مي الشش آشو زنه مي بینتش مي داداشم

 عضیاب ديدن با آتا هم تو رفت اخمام.. رسید نمي کاري کتك به ديگه میکرد تقديمش منو دستي

 .. کنه اخم بود بلد

 تتخ روي از.. بود هفت ساعت انداختم موبايلم ساعت به نگاهي..  شدم بیدار خواب از حالي بي با

 رو انداختم هم شالي پوشیدم شلواري با تونیك يه بسته نیمه چشماي با کمد طرف رفتم شدم بلند

 ها هبچ صداي بیرون اومدم شستم رو صورتم و دست راهرو تو بهداشتي سرويس تو رفتم..  سرم
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 رو میثاق و زيبا با نداشتم دوست بیرون اومدم خونه از صدا سرو بي يومد مي خونه آشپز داخل از

 ...کنم خراب رو روزم و بشم رو به

 

 مي داشت که ديدم رو ياشار دور از.. بود اونجا لباسم چون بشم آماده تا رفتم عمو خونه طرف به

 : گفتم بشنوه که بلندي نسبتا صداي با خونه داخل رفت

 

 وايسا ياشار _

 

 ..خونه داخل رفت کرد بیشتر رو سرعتش ديد منو تا طرفم برگشت ياشار

 

 عتمسر...  کرد مي قهر فوري موند مي ها بچه مثل بود نکرده ترک رو قبلنش عادت پسرم اين پوف

 ... داخل رفتم دنبالش و کردم بیشتر رو

 

 و انداختم پايین رو سرم.. خوردن مي صبحونه داشتن و بودن نشسته سفره دور هال داخل همه

 : گفت خوشروي با عمو دادن رو جوابم همه... کردم سالم آروم

 

 .. بخور صبحونه سفره پاي بشین عمو جان آيما _

 

 : گفتم لب زير

 

 چشم _
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 ..نشستم يسنا و ياشار بین فوري بود خالي جاي ياشار کنار من شانس از

 

 ما؟؟ خونه نیومدي ديشب چرا _ يسنا

 

 : گفتم و قاپیم دستش از دهنش طرف برد مي داشت آماده لقمه که يسنا طرف برگشتم

 

 داشتیم مهمون نديدي مگه _

 

 : گفت گرفت خودش واسه ديگه ي لقمه دوباره رفت بهم اي غره چشم يسنا

 

 .. بزاري تنها هستن پسر تا سه که خونه يه تو رو دختر يه شه نمي حرفیه اينم آها _

 

 : گفتم پشتش به زدم

 

 ..بود خوب فهمید مي رو چیزا اين هم ات ديده فرنگ داداش اين ،اگه فهم چیز آدم آفرين _

 

 فتمر دنبالش اومدم خودم به که کردم مي نگاه رفتنش به داشتم...  رفت شد بلند کنارم از ياشار

 وايسادم جام تو عمو صداي با..

 

 !!!نخوردي چیزي که تو میري کجا عمو آيما _ عمو
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 : گفتم زدم لبخندي طرفش برگشتم

 

 .. عمو گردم مي بر االن _

 

 : زدم صداش رفت مي خونه خروجي در طرف به داشت ياشار.. بیرون رفتم دو با و

 

 ياشـــــار _

 

 ياشار بیرون اومدم خونه از کردم بیشتر رو سرعتم بیرون رفت خونه از بهم توجه بدون ياشار

 .. خونشون طرف رفت مي داشت

 : گفتم حرص با وايسادم جلوش کنه باز رو خونشون در اينکه از قبل

 

 دي؟؟ نمي جواب زنم مي صدات چي هر چرا ؟؟ چته تو هست معلوم _

 

 :گفت چشمام تو شد خیره کرد بلند رو سرش ياشلر

 

 اومدم خستگیم تموم با ديشب دوني ؟؟مي خونمون نیومدي باهام دنبالت اومدم ديشب چرا _

 ... کردي چیکار تو ولي بزنیم حرف بشینیم صبح تا قديما مثل باشیم هم کنار تا دنبالت

 

 جان آيما سالم _
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 همسايمون خانوم مريم طرف برگشتیم

 

 پسرم بخیر رسیدن جان ياشار سالم _ خانوم مريم

 

 : گفت و زد اي مادرانه لبخندي کرد نگاه بهم خانوم مريم

 

 برگشته نامزدت دخترم روشن چشمت _

 

 : گفت کرد اي خنده خجالت پاي گذاشت خانوم مريم پايین انداختم سرم حرص با

 

 خداحافظ برم من مادر بشید خوشبخت... ايشاا _

 

 .. دادم رو جوابش لب زير

 

 : گفتم حرص با خونه داخل رفتم دنبالش داخل رفت و کرد باز رو خونه در ياشار

 

 ..يادشونه ديگران ولي رفته يادت چیز همه تو اگه ؟؟ ياشار آقا ديدي _

 

 : گفت و وايساد روم به رو طرفم برگشت خشم با ياشار

 

 کنن مي تکرارش بازم ها بعضي چرا دونم نمي من قبلنه مال اتفاقات اين _
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 قبال هچ بفهمي اينو بايد تو کنن مي باور بینن مي رو چي هر چشمشونه تو عقلشون مردم ياشار _

 يجلو ياشار گم مي بهت هم دوباره نکن بش و خوش من با ديگران جلوي اينقدر گفتم مي بهت

 ودمونخ بینه چیزي کنه مي باور باشه اونا جاي کي هر نکن برخورد صمیمي من با اينقدر ها غريبه

 ..هست

 

 : گفتم عجز با کردم کج رو سرم

 

 باشه؟؟ _

 

 : گفت انداخت بهم نگاهي نیم ياشار

 

 !!! باشه اونا با حق شايدم.. کنن فکر خواد مي دلشون چي هر اونا بگو _

 

 دمکوبی زمین به رو پام محکم کردم مشت رو دستام...  خونه طرف به رفت و خنديد بلند صداي با

 : گفتم جیغ با

 

 بیاري در منو حرص بلدي فقط نفهم زبون پسره _

 :گفت و داد تکون هوا تو دستي ياشار

 

 .. زنیــــا مي جوش نخور حرص هم اينقدر دايي دختر برو _
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 اومدم خونه از رفتم حیاط در طرف به و چرخیدم پا پاشنه رو... بست هم رو در و خونه داخل رفت

 ..کردم خالي بدبخت در رو داشتم حرص چي هر بستم داشتم که قدرتي تمام با هم رو در بیرون

 

 کردن مي جمع رو سفره داشتن يسنا و مهري شدم عمو خونه وارد

 

 زنه؟ مي غیبت دفعه يه چرا تو کجايي هست معلوم _ مهري

 

 رسیدن بهم دوباره اي افسانه هاي قلو دو ؟؟ ياشار دنبال رفت نديدي مگه _ يسنا

 

 : گفت مسخرگي با مهري

 

 

 اومده ديگش قل آيما نبود حواسم اصال بــــــــــــله _

 

 : گفتم حرص با

 

 شمب آماده برم خوام مي گذاشتي کجا منو لباساي اين بگو مهري کنید مسخره رو خودتون بريد _

 

 میام بذارم رو اينا منم شو آماده برو تخته زير اتاقم تو _ مهري
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 رو زيپش بیرون کشیذم رو لباسا چمدون تخت زير از مهري اتاق تو رفتم و دادم تکون رو سرم

 ماله کدوم بفهمم کجا من حاال بود داخلش هم رنگ هم و هم مثل لباس دست تا دو کردم باز

 ومدا مهري شد باز اتاق در...  بوديم هم مثل هیکال ولي بود تر کوتاه من از کم يه مهري فقط منه؟؟

 : گفت داخل

 

 نشدي؟؟؟ آماده هنوز تو آيما اِ _

 

 : گفتم کردم اشاره لباسا به

 

 شم مي آماده حتما منه مال کدومش بگید به شما اگه _

 

 : گفت و کرد نگاه بهم گذاشت کنارم منو لباساي نشست کنارم اومد مهري

 

 ؟؟ کردي بحث ياشار با باز _

 

 :گفتم تعجب با

 

 ؟؟ چطور نه _

 

 !اي کالفه میاد نظر به آخه _ مهري

 

 : گفتم و گرفتم ازش رو نگام
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 نیستم کالفه نه _

 

 کرديد بحث ياشار با بازم که شنیدم اينجور من ولي _ مهري

 

 .. لق دهن يسنا گفتم دلم تو

 

 دور که حصار از شده باعث ياشار حضور کنم فکر کردي تغییر خیلي حاال تا ديشب از _ مهري

 ... بیرون بیاي کشیدي خودت

 

 يه دهفهمی مهري نفر چند با کردن خوشوبش کم يه با االن که بودم گیر گوشه قبال اينقدر يعني

 ... ياشاره حضور خاطر به گفت شد مي حدودي تا البته! هست چیزي

 

 ومدا يسنا.. کرد آرايش رو صورتم خودش کنم آريش خودم نذاشت مهري.. پوشیديم رو لباسامون

 : گفت داخل

 

 ..بريم خوايم مي ديگه باشید سريع نیستید؟؟ آماده هنوز شما _

 

 : گفتم طرفش رفتم..  يومد مي بهش خیلي بود پوشیده تیره بنفش لباس خودش يسنا

 

 ... بريم ايم آماده ما _
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 ...بیرون رفتیم باهم تاي سه

 

 : گفتم طرفش رفتم بود حیاط تو ياشار

 

 ؟؟ کجاست آتا دوني نمي _

 

 : گفت شد باز نیشش کم کم انداخت پام تام سر به نگاهي يه طرفم برگشت ياشار

 

 شدي خوشگل چه دختر واي _

 

 : گفتم سرش تو زدم رفتم بهش اي غره چشم ؟؟ خوشگلي و آيما

 

 بده منو سوال جواب گفتن پرت و چرت جاي به _

 

 : گفت و کشید سرش به دستي ياشار

 

 اونجا بود همراشون که خانومي اون فقط اسب خريد واسه رفت دوستاش با آتا ؟؟ زني مي چرا _

 .. اِه تو منتظره وايساده

 

 دستشو ديد منو تا بود وايساده ديوار سايه تو زيبا کردم نگاه کرد اشاره ياشار که جاي به برگشتم

 .. تکون واسم
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 : گفتم شدم جفت هاي دندون بین از زدم اي مسخره لبخنده

 

 بردن مي هم اينو خوب _

 

 : گفت گیچ ياشار

 

 ؟؟ چي _

 

 : گفتم کردم مصنوعي خنده

 

 ... نباشه تنها تا زيبا پیش برم من هیچي _

 

 : گفتم خشك خیلي وايسادم زيبا کنار

 

 بريم بهتره _

 

 با مطرف اومدن اونا.. بريم که يسنا و مهري به کردم اشاره..  افتاد راه دنبالم رفته وا قیافه با زيبا

 .. بگیريم رو عروسي مراسم داخلش بود قرار که دشتي طرف به رفتیم شديم قدم هم ، هم

 

 : گفت رسوند بهمون رو خودش ياشار
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 بیام؟؟ منم نکرديد صبر چرا _

 

 با آدم بود پوشیده شیك اندامي شلوار کت بود زده تیپي چه پررو پسره کردم ياشار به نگاهي

 !!گرفتش مي اشتباه دوماد

 

 بیاي اينا بابا با بخواي شايد گفتیم _ مهري

 

 : گفت گوشم کنار آورد رو سرش زيبا

 

 ؟؟ کیه پسره اين _

 

 بین از کردم مشت رو دستام.. زد مي ديد رو ياشار چشمي زير داشت کردم بهش نگاهي نیم

 : گفتم شدم قفل هاي دندون

 

 عممه پسر _

 

 : گفت بود ياشار به نگاش که همینجور زيبا

 

 آهــــــــــان _
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 لبیشط تنوع همین خاطر به بگذره تونست نمي پسري هیچ از زيبا بیرون دادم حرص با رو نفسم

 ..بود شده جدا سابقش شوهر از

 

 : گفت گوشم زير آروم زيبا

 

 !!!جوريد هم با خیلي رسه مي نظر به که اينجور _

 

 : گفتم تندي به کردم نگاه بهش کردم ريز رو چشمام

 

 منظور؟؟؟ _

 

 : گفت باال انداخت رو هاش شونه گرفت ازم نگاهشو

 

 همین اسم به شنیدم _

 

 : گفت کنجکاوي و طرفم برگشت

 

 !شدي؟ میثاق عاشق چرا داشتي نامزد خودت که تو _

 

 تونستم نمي ولي بیارن روم به رو حماقتم نداشتم دوست میثاق، بازم کردم نگاه بهش عصبانیت با

 مامت با عقلم داري، دوستش هنوزم گفت آروم خیلي دلم نداشتم، دوست رو میثاق که کنم انکار

 ...نداري دوسش ديگه نداري نه زد فرياد وجودش
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 هي واسه بذار خودش مثل يکیم منم کنه فکر بذار دادم ادامه راهم به بدم جواب بهش اينکه بدون

 .. بشم داستان بده آدم من شده هم لحظه

 

.. .بوديم رسیده که بوديم نفرات آخرين ما کنم فکر...  رسیديم بودن زده چادر که که محلي به

 مي بازي چوب داشتن وسط فامیل مرداي از نفر دو پیچید مي دشت منطقه تو دهل و ساز صداي

 .. بودن تماشاچي هم بقیه و(  نفره دو بین مبارزه و رقص نوع يك)  کردن

 

 داشت انهیج خیلي کرديم نگاه مردا بین بازي چوب به و نشستیم فامیل هاي زن بقیه کنار رفتیم

 رو دستماالشون فامیل هاي زن شد عوض دهل و ساز نواي کنار رفتن مردا ساعت نیم از بعد... 

 ...وسط رفتن برداشتن

 

 : گفت بغلم تو انداخت دستمال تا دو مهري

 

 ؟؟ نشستي چرا ديگه شو بلند _

 

 درست رو دامنم هاي چین و پايین انداختم رو سرم شدم بلند جام سر از و برداشتم رو دستمال

 ..کردم

 

 اين دونم نمي من ببین رو عموش دختر حاال خوشگله چه ببین رو مهري کن نگاش خدا رو تو _

 !!! کرد نگاه شه نمي دختره اين به ولي بود خوشگل خیلي ديدم داداششم!! رفته کي به دختره
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 بخنديل حرفاشون بقیه به توجه بدون بشم ناراحت حرفا اين با نبايد ديگه من کردم بلند رو سرم

 ...رقصیدن به کردم شروع زدم

 

 

 و اآت دور يه از بعد رقصیدن هماهنگ ما با کرد شروع و کرد جا يسنا منو بین رو خودش اومد ياشار

 هواس کردن اشغال منو سر پشت و جلو چرا ،اينا رقصیدن به کردن شروع و من جلوي اومدن میالد

 !شد؟ نمي پیدا ديگه جا بزرگي اين به دايره اين تو مگه رقصیدن

 رو حملی لبخند يه کرد مي نگاه رقصنده جمع به و بود وايساده اي گوشه که وانیار به خورد چشمم

 اشتند که بودن وايساده کنار هم زيبا و میثاق خوند چشماش تو رو تحسین برق شد مي بود لبش

 ...نبینمشون تا برگردوندم رو سرم فوري کردن مي پچ پچ هم گوشه کنار

 خودش فوري که میثاق وسط بیارتشون که کشید رو میثاق و وانیار دست رفت رقص دور يه بعد آتا

 من جلو..  دستش داد دستمال تا دو آتا..  وسط اومد ناز کلي از بعد وانیار ولي کنار کشید رو

 بخندل به رو لبم رو خنده زور به باال برد مي رو دستماالش آتا از تقلید با..  آتا پشت بود وايساده

 میاورد و باال برد مي رو دستماال داشت ربات مثل وانیار.. نشه بازي ضايع زياد که کردم تبديل ملیح

 و شد هماهنگ بقیه با دور يه از بعد.. رقاصه که فهمید شد مي راحت پاهاش حرکت از ولي پايین

 حرکت طرز آهنگ نواي با بقیه و شد عوض آهنگ نواي لحظه همون رقصید مي افتخار با داشت

 به يفور ولي کرد نگاه بقیه به بهت با و وايساد لحظه يه وانیار دادن تغییر رو شون دستمال دادن

 جمع بین از بیارم، طاقت نتونستم ديگه رقصیدن ربات مثل کرد شروع دوباره و اومد خودش

 ونبیر بود اومده ها رقصنده جمع از بود وقت خیلي که ياشار پشت رفتم بیرون اومدم ها رقصنده

 ... خنده زير زدم و وايسادم

 

 : گفت زد مي موج داخلش خنده که صداي با ياشار

 

 خندم؟ مي من که خندي مي چیزي همون به داري _
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 جمع به و وايسادم ياشار کنار داشت رو خنده حالت صورتم هنوز ولي بود شده تموم هام خنده

 : گفتم کردم نگاه ها رقصنده

 

 .. آره خندي مي وانیار به داري اگه _

 

 برجکش تو خورد جور بد ولي _ ياشار

 

 : گفتم خنديدم صورتم جلو اومد وانیار زده بهت قیافه لحظه يه

 

 جور بـــــد _

 

 : گفت زد زل بهم بود ابروهاش بین که اخم يه با طرفم برگشت ياشار

 

 ؟؟ برگردي فردا خواي مي شنیدم _

 

 رو ازش رو نگام.. ببینم رو ناراحتیش تونستم نمي ولي کردم مي ناراحتش همیشه خودم چه اگر

 : گفتم گرفتم

 

 برم مجبورم _

 

 جلوش مهمونا طرف برد مي رو چاي سیني داشت که مهري طرف رفتم شدم رد کنارش از سريع و

 : گفتم گرفتم رو
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 ؟؟ میاريم کي رو عروس _

 

 : گفت ديگه کسي دست داد رو چاي سیني مهري

 

 هديگ باشه اينجا ساعتي دو ساعت يه بعدم میارمیش ريم مي ناهار از بعد ساعت دو ساعت يه _

 . تمومه عروسي

 

 : گفت شاکي که کردم مي نگاش داشتم

 

 باشیم؟؟ داشته مراسم شب آخر تا داري انتظار نکنه چیه _

 

 : گفتم کردم نگاه بهش بهت با

 

 !! داريا قاطي _

 

 : گفت تعجب با آتا..  وايسادم آتا کنار...  شدم رد کنارش از و

 

 ؟؟ شده چیزي _

 

 : گفتم بغض با
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 تهران برگردم خوام نمي _

 

 : گفت و کشید موهاش به دستي کالفه آتا

 

 .. بگم وانیار به رفت يادم که منه تقصیره همش _

 

 : گفت کنجکاو کنارمون اومد وانیار

 

 ؟؟ شده چیزي _

 

 .. وايسادم ياشار کنار رفتم کنم اي توجه بهش اينکه بدون

 

 !! ببین رو عاشق کفتر دوتا اون آيما _ ياشار

 

 بغض.. شدن مي دور جمعیت از زنون قدم زيبا و میثاق کردم نگاه میکرد اشاره ياشار که جاي به

 حال وت لحظه يه تا پاهام رو گذاشتم رو سرم و نشستم جمعیت بین رفتم..  شد بزرگتر گلوم تو

 رستادمف لعنت لعنتیي، زندگي اين و خودم به.. بدم قورت رو لعنتي بغض اين بتونم تا باشم خودم

 ؟؟؟ بیاره رو من به بايد شانسیه بد چي هر چرا خدا
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 هب اومدن راه مثل خواست نمي دلم اصال ولي کرديم حرکت زود صبح برگشتم راه اومدن، راه مثل

 و دليصن پشت به دادم تکیه رو سرم...  نداشت وجود میثاقي چون بمونم بیدار میثاق حضور خاطر

 ... بستم رو چشمام

**** 

 رسیديم شو بیدار آيما _

 

 : گفتم کشیدم اي خمیازه گرفتم دهنم جلوي رو دستم..  کردم باز رو چشمام آروم زيبا صداي با

 

 !؟ رسیديم _

 

 آره _ زيبا

 

 : گفتم زيبا به رو..  برداشتم عقب صندوق از رو ساکم و شدم پیاده ماشین از

 

 ؟؟ نداري خبر اينا آتا از _

 

 : گفت داد جواب زيبا جاي به وانیار

 

 باشگاه رن مي میثاق با راست يه ولي رسن مي ديگه ساعت يه تا راهن تو گفتن چرا _

 

 : گفتم دادم تکون رو سرم
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 ممنون _

 

 تعارف نداشت دلیلي پس يومد نمي خوشم کدومشون هیچ از..  داخل رفتم و کردم باز رو خونه در

 : گفتم بلند صداي با و آوردم در رو کفشام..  داخل بیان که بزنم الکي

 

 ؟؟ نیست خونه کسي _

 

 : گفت بهت با بیرون اومد خونه آشپز داخل از بابا

 

 باشي؟؟ عموت خونه االن نبايد مگه ؟؟ دختر کني مي چیکار اينجا تو _

 

 : گفتم آرومي صداي با کردم بغلش سفت و بابا طرف رفتم

 

 براتون بود شده تنگ دلم _

 

 : گفت کرد جدا خودش از منو بابا

 

 !! دلتنگي ابراز جاي به بده منو سوال جواب _

 

 : گفتم و برچیدم رو لبام
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 برگردم شدم مجبور اومد پپش واسم کار خوب _

 

 : گفت بیرون داد صدا سرو پر رو نفسش بابا

 

 .. افتاده اتفاقي شايد گفتم ترسیدم _

 

 : گفت هال طرف کرد راهنمايي منو

 

 ؟؟ کجاست داداشت پس _

 

 : گفتم دادم لم مبل روي

 

 !!!بیان اسبه با شدن مجبور همین واسه کردن پیدا بودن دنبالش که اسبي _

 

 آهـــــــا _ بابا

 

 :داد ادامه مشکوک کرد ريز رو چشماش

 

 اومدي؟؟ کي با تو پس خوب _
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 : گفتم ريلکس خیلي

 

 اومدم وانیار آقا با من _

 

 طرف برگشتم.. نکرده پیچم سوال بابا اين از بیشتر تا مامان اتاق طرف رفت شدم بلند جام سر از

 : گفتم کردم اشاره اتاق در به بابا

 

 ؟؟ بیداره که مامان _

 

 : گفت داد تکون رو سرش بابا

 

 بود بیدار که قبل دقیقه چند تا _

 

 چشمش روي از رو عینکش خوند مي کتاب داشت مامان داخل رفتم و کردم باز رو اتاق در

 : گفت کرد نگاه بهم لبخند يه با برداشت

 

 !! برگشتي زود چه _

 

 : گفتم کردم بغلش طرفش رفتم

 

 بود شده تنگ برات دلم ؟؟ خوبي خودم جون مامان سالم _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

121 

 

 

 : گفت بوسید رو صورتم مامان

 

 ؟؟؟ گذشت خوش عروسي ؟؟ خوبي تو خوبم، _

 

 آره تمگرف نمي نظر در رو چیزا خیلي اگه برام بود گذشته خوش عروسي واقعا زدم، جوني کم لبخند

 : گفتم خنديدم..  بود عالي

 

 .. خالي شما جاي بود عالي جون مامان آره _

 

 

 : گفت و زد لبخندي مامان

 

 شکر رو خدا خوب _

 

 : گفتم و شدم بلند کنارش از

 

 .. کنید استراحت هم شما تا برم من جون مامان خوب _

 

 ..باش راحت عزيزم باشه _ مامان
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 ... بگیرم دوش تا اتاقم طرف رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 

**** 

 

 بودم دبلن رو راه خودم نداشتم راهنمايي به نیاز ديگه ساختمون پشت رفتم شدم پیاده ماشین از

 آورد در ور لباسش پشتیش کوله داخل از وايساد کنارم عسل.. کنم عوض رو لباسم تا اتاق تو رفتم

 : گفتم پوشیدم رو دستکشام.. 

 

 زمین تو بیارش کن زين رو اسب عسل _

 

 : گفت اعتراض با عسل

 

 ؟؟ کنید کمکم مونید نمي خودتون يعني جون آيما _

 

 : گفتم کردم اخمي

 

 کن خبرم بیا بدي انجامش نتونستي اگه ولي کنم کمکت که نیستم کنارت همیشه من _

 

 رو ارک اين نتونه اصال شايد سختیه کار اسب کردن زين واسش دونستم مي بیرون اومدم اتاق از

 ..بگیره کمك من از تا ياد نمي نشه مجبور تا داره غرور هم اينقدر دونستم مي ولي بده انجام
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 مداو مي و داشت مي بر قدم افتخار با بیرون اومد اصطبل داخل از اسب با عسل ساعت نیم از بعد

 يشدا دست از که عصبانیتي خواستم مي بودم شده جنس بد خیلي زدم جوني کم لبخند طرفم

 .. کنم خالي بچه اين رو داشتم

 

 : گفتم کردم نگاه آموزم دانش به افتخار با وايساد کنارم عسل

 

 بدي انجام رو کار اين بتوني کرد نمي فکر واقعا _

 

 : گفت و زد هم به رو دستاش زده ذوق عسل

 

 ؟؟ واقعا _

 

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 

 اوهوم _

 

 هک باشه نبسته سفت يا شل کردم چك رو اسب دهانه و زين و گرفتم دستش از رو اسب افسار

 ....کردم سفت رو زين هاي تسمه بشه اذيت اسب

 

 : گفتم وايسادم عسل کنار

 

 سوارشي توني مي خوبه _
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 ...بشه سوار تا کردم کمکش اسب طرف رفت عسل

 

 ودب خوب پیشرفتش کردم مي نگاه عسل سواري اسب به و بودم داده تکیه چوبي هاي حفاظ به

 ...کنه دنبال اي حرفه رو سواري اسب داره دوست اگه تونست مي

 

 بوده خوب واقعا عسل پیشرفت حاال تا ممنونم ازت _

 

 : گفتم جدي وانیار طرف برگشتم

 

 رسولي آقاي دادم انجام رو وظیفم من _

 

 ... بدم تذکر بهش نکته تا چند و وايسه که عسل به کردم اشاره

 

 ..بشه آروم تا کشیدم اسب يال به دستي و گرفتم رو اسب افسار طرفش رفتم

 

 !!!کین ديگه اينا _ عسل

 

 يم حرف باهاش داشتن بودن وايساده وانیار کنار دختر تا دو کردم نگاه سرم پشت به برگشتم

 !!! زدن

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

125 

 

 فتر سريع( سرايدار)  علي مش کنارش، بره که باغ سرايدار به کرد اشاره وانیار دقیقه چند از بعد

 .. اصطبل طرف رفت سريع که گفت بهش چي دونم نمي وانیار طرفش

 

 : گفت کاراگاهانه لحن با عسل

 

 !!! کجا ياد نمي يادم ولي ديدم جا يه رو دختره اين من _

 

 !!! ديگه بوده جونت دائي طرفداراي از يکي حتما نباشي خسته گفتم دلم تو

 

 !؟! بود کرده سواري اسب هوس وانیار يعني ، بیرون اومد اصطبل از وانیار اسب با علي مش

 

 و زمین تو اومد و گرفت علي مش از رو اسب افسار و کرد مي نگاه اسبه به ذوق با دخترا از يکي

 که بود معلوم شدم خیره حرکاتش به آورد در حرکت به رو اسب و شد اسب سوار ماهرانه خیلي

 !!! کرده مي سواري اسب قبال

 

 ضايتر باالخره.. کرديم نگاه دختره سواري اسب به و وايساديم زمین کنار عسل با ساعتي ربع يه

 ..بیرون بیاد زمین از که داد

 

 تمخواس نمي ديگه.. بود کافي ديگه زدن ديد..  پايین بیاد دختره تا گرفت رو اسب افسار وانیار

 ..بود کافي کردن مي خالي رو سواري اسب زمین همین رن مي کجا دخترا بدونم

 

 ...بزن ديگه دور يه خونه بريم اينکه از قبل شو سوار عسل _
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 شخود دقیقه چند اين تو خواست مي کنم فکر کرد حرکت سرعت با و شد اسب سوار فوري عسل

 : زدم داد ،پس رفتن سرعت با بود ناک خطر واسش هنوز ولي بده نشون رو

 

 تر آروم عسل _

 

 ونهخ تو بیکار هفته دو.. وانیار اين اجداد به دادم مي فحش لب زير بودم نشسته هال داخل مبل رو

 مي خونه داخل روزا بقیه همین عسل آموزش واسه رفتم مي هفته در روز دو فقط بودم نشسته

 ... پروندم مي پشه نشستم

 ...ها تخمه شکوندن به کردم شروع حرص با برداشتم ظرف داخل از تخمه مشت يه

 !جديدا کردي پیدا درگیري خود تو چته _

 :گفت دوباره نشست کنارم برداشت تخمه مشت يه ظرف داخل از کنارم اومد آتا

 چته؟؟ نگفتي _

 : گفتم حرص با

 دمونخو شهر تو االن کنم تموم رو عسل کالساي اين بايد که گفتن نمي شما گرامي دوست اگه _

 !کنم چیکار دونم نمي بیکاري از االن که نه کردم مي کیف داشتم

 :گفت خیالي بي لحن با و کرد نگاه بهم موذيانه آتا

 ...يـــــــــــار کنار روستاتون رفتي مي ديگه آره _

 جیغ با کردم پرت طرفش به اي تخمه!!کرد مي شك خودش به آدم که کشید رو يار اين همچین

 : گفتم

 ! مرض و يار! درد و يار _

 : گفت دماغش رو گذاشت رو انگشتش خنديد مي من قیافه به همینجور آتا
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 التدنب میاد وانیار االن شو آماده برو شو بلند شه، مي بیدار مامان االن آرومتر دختر هیــــــس _

 ديگه بشه انجام عمل اين زودتري... ايشاا داري دکتر نوبت هم شنبه اس، جلسه آخرين امروز

 .. خونه داخل شیني نمي بیکار

 شمب آماده تا اتاقم تو رفتم شدم بلند جام سر از و میز روي ظرف تو ريختم رو دستم تو هاي تخمه

 رو کدومشون هیچ ماه سه ديگه ديدم مي رو وانیار که بود روزي آخرين ديگه امروز بودم خوشحال

 ... ديگه آيما يه با گشتم مي بر ماه سه از بعد من وانیار نه میثاق؛ نه ؛ زيبا نه ديدم نمي

 

*** 

 ؟؟؟ کنید مي چیکار اينجا شما جون بابا واي _

 :گفت و بوسید رو سرش باباشم.. باباش بغل تو پريد عسل

 ..مسافرت بريم که خوشگلم دختر دنبال اومدم _

 : گفت کشید جیغي عسل

 بشم آماده رم مي من پس!سورپرايزي چه ايول _

 ..اصطبل طرف رفت و

 :گفت لب روي لبخندي با طرفم اومد عسل باباي

 درسته؟؟ باشید عسل مربي بايد شما.. سالم_

 : گفتم زدم لبخندي

 هستم خودم بله سالم _

 گیر مچش واقعا عسل پیشرفت عالتون آموزش خاطر به بکنم ازتون ويژه تشکر بايد مربي خانوم _

 ..بوده

 : مگفت و زدم خجولي لبخند.. باهاش کرد مي راحتي احساس خود به خود آدم بود متیني باوقار مرد

 دادم انجام رو وظیفم من کنم مي خواهش _
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 : گفت ذوق با بیرون اومد اصطبل داخل از کنان لي لي عسل

 .. بريم ام آماده من جون بابا _

 بريم جون بابا باشه _ عسل باباي

 : گفت من طرف برگشت و

 مربي خانوم خداحافظ ممنونم ازتون بازم _

 : گفتم دادم تکون رو سرم

 شما خداحافظ _

 : گفت داد تکون رو دستش عسل

 جون آيما خداحافظ _

 : گفتم زدم لبخندي

 .. عزيزم خداحافظ _

 سالمتي به عسل کالساي از اينم خوب شکر رو خدا کشیدم راحتي نفس رفتن، باباش و عسل

 .. شد تموم

 ناال يعني شد خالي بادم شده چي فهمیدم تازه.. کنم عوض رو لباسم تا رفتم اصطبل طرف به

 عسل کالس شدن تموم خاطر به که خوشحالي اون خونه؟ بريم هم با تنها وانیار و من بود قرار

 ...نشست هم ابرو بین اخمي يه جاش پريد کال داشتم

 المش آوردم در رو کالهم پوشتیم کوله رو کردم پرت و آوردم در دستم از رو دستکشام عصبانیت با

 تا آوردم در رو کفشام کنم، جمعشون درست دوباره تا کردم باز رو موهام برداشتم سرم از رو

 ... ببندم رو کفشم بند تا صندلي رو گذاشتم رو ،پام کنم عوضشون

 جلو موهام از دسته يه بازم ولي کنار زدم رو صورتم جلو موهاي کردم بلند رو سرم پا صداي با

 مي عکس داشت عکاسیش دوربین با که کردم نگاه وانیار به اخم با بود گرفته رو چشمام از يکي

 :گفتم عصبانیت با جام تو وايسادم صاف! گرفت

 کنید؟؟ مي چیکار دارين بپرسم شه مي _
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 :گفت آروم خیلي کرد نگاه بهم تعجب با کرد بلند رو سرش وانیار

 ؟ بريم ايد آماده اگه ، کنم مي نگاه رو دوربینم تو عکساي دارم هیچي _

 پیش فکراي چه نکنه خفت خدا آيما انداختم سرم رو شالم و کردم جمع رو موهام کشیدم پوفي

 : گفتم برداشتم رو پشتیم کوله! نکردي خودت

 بريم_

 ...رفتیم ويال طرف به و بیرون اومدم اصطبل از وانیار دوش دوشا

 

 

 ..شدم متوقف جام تو وانیار صداي با که شم سوار خواستم ،مي کرد باز رو ماشین عقب در

 !نیستم رانندتون من خانوم آيما _

 بستم محکم رو عقب در همین واسه نداشتم رو باهاش رو زدن کله سر حوصله....بود جدي صداش

 وير! کني؟ مي چیکار اينجا پس نیستي راننده اگه گفتم دلم تو..  کردم باز رو جلو در رفتم و

 وشنر بازم ولي زد استارد دوباره! نشد روشن ماشین ولي زد استارت وانیار.. نشستم جلو صندلي

 .. فرستادم لعنت ام بد شانس به دلم تو! نشد

 بهش خواست مي يکي..  باال زد رو ماشین کاپوت و شد پیاده ماشین از حرفي هیچ بدون وانیار

 روده دل به داري و باال زدي رو کاپوت که میاري در سر ماشین از چیزي تو مگه خوب پسر بگه

 اشینم موتور به دقت با داشت وانیار.. شدم پیاده ماشین از داغون عصاب با کني؟ مي نگاه ماشین

 :گفتم حرص با! کرد مي نگاه

 کنه؟؟ درست رو ماشین بیاد يکي بزنید زنگ نیست بهتر _

 اشینم پیچیاي سیم با رفتم ور مشغول دوباره و انداخت بهم گذرا نگاه يه کرد بلند رو سرش وانیار

 :گفت و شود

 بیاد تهران از يکي بزنم زنگ بايد نیست میکانیکي اطراف اين _

 :گفتم کردم بلند رو صدام يکم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

131 

 

 چیه؟؟ االن من تکلیف پس _

 :گفت عصبانیت با و کرد بلند رو سرش فوري وانیار

 !؟ شده خراب ماشبن که چیه من تقصیر خب نکنید بلند من واسه رو صداتون خانوم _

 :گفت آرومي صداي با موهاش الي کشید دستي کالفه وانیار.. شدم پشیمون خودم رفتار از

 ..دنبالمون بیاد يکي بزنم زنگ من تا داخل بفرمايید شما _

 صبيع و کالفه بس از بود گرفته خندم ويال طرف رفتم و پايین انداختم رو سرم حرفي هیچ بدون

 !موهاش الي کشیده رو ،دستش روغني دست با که نبود حواسش اصال بود

 يه! داخل بیام نبودم حاضر وقت هیچ شدم مي ويال وارد که بود بار اولین اين کردم باز رو در

 وسايل با خونه..  بود در تا دو کنارشم که بزرگ اپن آشپزخونه گوشه يه داشت بزرگ پذيراي

 مهمجس خونه زدن ديد به کردم شروع و نشستم راحتي مبل روي.. بود شده ديزاين شیك و لوکس

 وريخ ناهار میز سالن از اي گوشه دادن بابتش پول کلي بود معلوم سلطنتي هاي مبل شیك هاي

 .. بود گذاشته نفره چهار بیست

 بیارم؟؟ خوري مي چیزي _

 نگاه همب داشت ملیح لبخند يه با که طرفش برگشتم و برداشتم زدن ديد از دست وانیار صداي با

 : گفتم تفاوت بي کرد مي

 خنك نوشیدني لیوان يه شه مي اگه _

 : گفت و داد تکون رو سرش وانیار

 .. يارم مي االن _

 مینز برم شد نمي هم موقعه اين خونه، تو بشینم نداشتم حوصله.. آشپزخونه طرف رفت وانیار

 ..دنبالمون بیاد يکي تا بشینم بودم مجبور سواري اسب

 بفرمايید _

 میز روي از رو عکاسیش دوربین وانیار..  گرفتم وانیار از رو میوه آب لیوان کردم بلند رو سرم

 ..نشست من روي به رو و برداشت
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 آب از ديگه کمي يه داشتم دوست خیلي که طعمي همون بود ترش خوردم مو میوه آب از قلوب يه

 آتا به مبزن زنگ دنبالمون بیاد نشده پیدا کسي اگه پرسیدم مي وانیار از بايد خوردم رو انارم میوه

 : گفتم آرومي صداي با اينبار.. دنبالمون بیاد

 رسولي؟ آقاي _

 :گفتم دوباره کرد نگاه بهم متعجب و کرد بلند رو سرش وانیار

 بیاد؟ آتا بزنم زنگ من يا دنبالمون ياد مي کسي _

 :گفت و گرفت ازم رو نگاش دوباره وانیار

 دنبالمون يان مي نباش نگران _

 : گفتم لب زير

 آهان _

 ..بگم چیزي تونستم نمي ولي يومد نمي خوشم زياد کردنش صحبت خودموني لحن از

 داره ببینم که کردم نگاه وانیار به بود برده سر رو حوصلم ديگه اطراف زدن ديد ساعت نیم از بعد

 ؟!کنه مي چیکار

 تو نبود معلوم کرد مي نگاه دستش تو دوربین به داشت لبخند يه با و بود انداخته هم رو پاهاش

 !لبش رو آورده رو مسخره لبخند اين که بینه مي داره چي دوربین اون

 

 ياد؟ مي بدتون من از شما چرا خانوم آيما _

 !زنم مي ديدش دارم يا هست بهش حواسم فهمید کجا از کردم نگاه بهش زده بهت

 خیلي و راه اون به زدم رو خودم..کرد نگاه بهم لبخند همون با و باال آورد رو سرش آروم وانیار

 : گفتم جدي

 !میاد؟ بدم شما از من گفته بهتون کي _

 :گفت و کرد اي خنده زهر وانیار
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 معلومه من با رفتارتون از بگه بهم کسي نیست الزم _

 اب فکري اينطور اين که نبوده جوري رفتارم ولي اومد نمي خوشم ازش درسته هم تو رفت اخمام

 !بوده؟ يا! بکنه خودش

 !بیاد بدم ازتون من نداره دلیلي کنید مي اشتباه داريد شما ولي _

 : گفت و زد پوزخندي وانیار

 شايد _

 اينقدر يعني بود اومده پیش سوال واسم واقعا ولي من، نه داد ادامه رو بحث اين اون نه ديگه

 !دونم نمي! میاد بدم ازش من کرده فکر که بوده بد باهاش رفتارم

 :گفت و شد بلند وانیار ماشین بوق صداي با

 اومدن کنم فکر _

 .. بیرون رفتم وانیار دنبال.. اومدن زود شکر رو خدا خوب کشیدم راحتي نفس

 کسه هب تعجب با.. شد پیاده ماشین از آتا و شد خاموش ماشین کردم نگاه آتا ماشین به تعجب با

 فتمر سرعت با لبم رو اومد بزرگي لبخند خود به ،خود کردم نگاه شد پیاده ماشین از که اي ديگه

 هک صداي با آتا.. کمرم دور پیچید دستي که بودم دوو تو..  کرد باز هم از رو دستاش ياشار طرفش

 : گفت زد مي موج داخلش خنده

 کجا؟؟ کوچولو خانوم _

 : گفتم کردم اشاره ياشار به کردم نگاه بهش تعجب با

 !ياشار پیش _

 :گفت بود پوشونده رو صورتش که لبخندي با آتا

 !هکن مي ناقصت زنتت مي شه مي غیرتي وايساده اينجا داداشم گي نمي نداري حیا تو دختر _

 :گفت بلندي صداي با تعجب با

 وا؟ _
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 : گفت شد بلند خندش صداي

 !واال _

 در بازي غیرتي داره شده چي حاال کرد مي ياشار اين تقديم دستي دو منو ديروز تا اين

 ....حســـــــــود!میاره

 :گفت خنده با کرد باز شکمم دور رو آتا دستاي ياشار

 !آوردن در بازي غیرتي به چي رو تو وگرنه شده حسوديت تو _

 : گفتم طرفش برگشتم ذوق با کرد خالص آتا دست از منو ياشار

 کني؟ مي چیکار اينجا تو _

 :کرد زمزمه دماغم نوک به زد ياشار

 اومدم تو خاطر به _

 :گفت و خودش طرف کشید و گرفت منو دست آتا

 !بیاريـــــــــــا باال خون که زنمت مي همچین که نیار در بازي پروو ياشار _

 :گفت و شد براق طرفش به ياشار

 نیستي حرفا اين مال _

 :گفت و برداشت طرفش به قدم يه آتا

 کن؟ تکرار رو حرفت ديگه بار يك _

 وقته دير..بريم کنیم حرکت نیست بهتر _

 : گفت و برگشت وانیار طرف به آتا

 ؟؟ اومدي کي تو داداش سالم _

 : گفت و زد پوزخندي و فشرد دستش تو رو آتا دست وانیار

 .. بیرون اومدم خانوم آيما از زودتر من _
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 .. داد دست باهاش و وانیار طرف رفت ياشارم

 ..شن مي نگران هم اينا مامان وقته دير که کنیم حرکت بهتره خوب _آتا

 ...نشست کنارش وانیارم راننده هم آتا نشستیم عقب ياشار منو

 

 ..بود دلگیر واقعا شد مي پخش که آهنگي اين با.. زدم زل شب تاريکي به

 

 ! نشي غرق پا به _

 

 نگاه تو شد متوقف راه وسط نگام که ياشار طرف برگردوندم رو سرم گرفتم بیرون از رو نگام

 هب..  گرفتم ازش رو نگام و کردم اخمي.. کرد مي نگام خیره داشت ماشین بقل آينه از که وانیار

 : گفتم و زدم ملیحي لبخند کردم نگاه کرد مي نگام کنجکاو که ياشار

 

 ياشار گرفت دلم _

 

 :کرد زمزمه گوشم زير آروم بود نشسته کنار ياشار

 

 عمله قبل استرس همش اينا عزيزم _

 

 : گفت و خنديد ريز

 

 ..ديگه استرساس همین رفع واسه اومدم چي واسه من پس _
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 : گفتم خوشحالي با بمونه عمل موقع تا کردم نمي فکر

 

 ؟ کنارم موني مي عمل موقع تا _

 

 : گفت و داد تکون رو سرش آروم ياشار

 

 ..بمونم اينجا خوام مي رو ماه چند اين بدونید قابل منو اگه اوهوم _

 

 : گفتم و خنديدم گرفت رو وجودم تمام خوشحالي

 

 ؟؟ عالیه که اين _

 

 ! بدونیم هم ما تا بگو عالیه چي _ آتا

 

 : گفت مسخرگي با و خنديد ياشار

 

 .. گفتنش از معذوريم ما شما بودن غیرتي دلیل به _

 

 : گفت عصبي و جدي لحن با و برد هم تو رو اخماش آتا
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 طرف اين بیا ؟سريع نشستي من خواهر نزديك اينقدر چرا تو هوي _

 

 مي فتارر اينجور بازي مسخره واسه فقط الکیه رفتارشون اين تمام دونستم مي شد بیشتر خندم

 خما با وانیار بغل آينه طرف رفت نگام.. نبود دلشون تو چیزي کدومشون هیچ وگرنه باهم کنن

 دلیل داد، سوال عالمت يه به جاش شد محو صورتم رو خنده..  کرد مي نگاه بیرون به داشت

 ؟! بود چي اخمش

 

 تونست نمي چیزي رسیدن مي هم به ياشار و آتا وقتي بود گرفته درد دل بودم خنديده بس از

 .. نیارن در بازي مسخره که بگیره رو جلوشون

 

 : گفت و شد پیاده ماشین از وانیار.. وايساد وانیار خونه جلو آتا

 

 کنم مي جبران ايشاهلل داداش ممنون خیلي _

 

 کارا اين از باشه تا زني مي که حرفیه چه اين _ آتا

 

 خداحافظ برم من ديگه خوب _ وانیار

 

 : گفت خشك و آروم خیلي ما طرف برگشت و

 

 خداحافظ _
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 !رفت و بست رو ماشین در بديم رو جوابش تا نموند ديگه

 

 !کرد رفتار اينجور چرا دونستم نمي کردم نمي درک رو رفتارش اين دلیل

 

 و کرد رد رو گندش هیکل جور چه دونم نمي شد رد صندلي تا دو بین از ياشار..  کرد حرکت آتا

 !نشست جلو رفت

 

 : گفتم تعجب از شده گرد چشما با

 

 ؟؟ شدي رد جور چه _

 

 : گفت و انداخت باال رو هاش شونه ياشار

 

 راحتي به _

 

 : گفت آتا

 

 وت فقط اس آماده شنبه روز واسه چي همه گفت و زد زنگ دکترت ، شو ديونه اين بیخیال آيما _

 .. عمل واسه بشي بستري بري بايد

 

 چقدر مشاوره بودم رفته عمل از ترس واسه چقدر بردم فرو ماشین صندلي تو بیشتر رو خودم

 دم،ب انجام باهم رو عمل تا دو که کنن راضي منو تونستن تا بودن کرده صحبت باهام آتا و مامان
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 ولي کنم زندگي قیافه همین با عمر آخر تا بودم حاضر...  شدم راضي مامانم خاطر به فقط اونم

 .. نکنم عمل

 

 ؟ نیست اينجا حواست که کي فکر تو رفتي باز آيما هوي _

 

 : گفتم و شدم براق طرفش به

 

 االغ پسره کالهت تو هوي _

 

 : گفت سرش تو زد يکي هم آتا

 

 زنیـــــــــا مي حرف بد من خواهر با باشه آخرت دفعه _

 

 : گفتم آوردم در ياشار واسه رو زبونم و خنديدم

 

 ؟ رو طرفداري کردي حال _

 

 : گفت اي گونه بچه لحن با و آورد در کردن گريه ادا و کشید مي سرش به رو دستش ياشار

 

 خوام مي رو مامانم من _
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 .. شد بلند تامون سه بلند خنده صداي

 

 ممنونم خدايا... داده بهم رو خانواده بهترين ولي نداده، بهمون اي قیافه ،اگه بودم ممنون خدا از

 ... ازت

 

**** 

 بعد ماه يك

 اينقدر عزيزم ، تره ساده هم قبلي از عمل اين کني؟؟ مي وارد خودت به استرس اينقدر چرا _

 ؟؟ باشه نکن وارد خودت به استرس

 :گفتم و زدم جوني کم لبخند

 .. گیرم مي استرس کنم مي فکر عمل به که خود به خود تونم نمي _

 بس زا بوديم، بیمارستان راه تو که نشي قبل دفعه مثل فقط نیست مشکلي کمي يه _ ياشار

 .. کردي غش بیمارستان جلو که کردي وارد خودت به استرس

 که نیست الکي که زدن بهم رو دارو و سوزن همه اين نیست حد اون در نه _

 :گفت بیرون داد صدا سرو پر رو نفسش کشید موهاش به دستي ياشار

 ..کني نمي غش عمل اتاق در به نرسیده که شد راحت خیالم خوب _

 .. شد وارد پرستار يه با آتا

 !کني؟ مي کار ما خواهر مخ رو وايسادي اينجا هنوز تو پسر _ آتا

 : گفت و زد لبخندي من طرف برگشت آتا

 خوبي؟؟ _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم آروم

 ..اوهوم_
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 ..عمل اتاق تا کنم همراهي رو بیمار من اينطرف بیايد لطفا _ پرستار

 ...رفتم عمل اتاق طرف به پرستار کمك با.. کنار رفتن ياشار و آتا

 : گفت آروم و جلو آورد رو کردش مشت دستاي ياشار

 باش قوي _

 .. شدم عمل اتاق وارد..  کردم بسته باز رو چشمام و زدم لبخندي

 : گفت و زد لبخندي سرم باالي اومد بیهوشي دکتر

 اي؟؟ آماده _

 : گفتم آروم

 آره _

 ..بشمار عکس بر ده تا يك از _ دکتر

 شمردن به کردم شروع

 ...،پنج ،شش ،هفت ،هشت نه ده، _

 ...نفهمیدم چیزي ديگه

*** 

 رمس باالي کننده امیدوار لبخند يه با هم ياشار و آتا ،بابا کرد مي نگام داشت استرس با مامان

 و دش وارد همیشگیش لبخند با دکتر دقیقه چند از بعد.. بوديم دکتر منتظر همه.. بودن وايساده

 :گفت

 چطوره؟ ما مريض حال _

 :گفتم و زدم لبخندي

 دکتر خانوم خوبم _

 :گفت و وايساد کنارم دکتر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

141 

 

 کنیم؟ بکشم رو چشمات بخیه اي آماده اگه شکر رو خدا خوب _

 :گفتم زدم جوني کم لبخند

 ام آماده وقته خیلي من _

 :گفت و کشید رو بخیه دکتر

 ..کن باز رو چشمات آروم خیلي _

 ... کردم باز رو چشمام آروم

 بود ارت ديدم کم يه ولي ببینم رو بود وايساده روم جلو که رو مامانم چشمام تا دو با تونستم مي

 ؟ سابقه مثل هنوز چشمم نکنه شد خالي دلم ته! ريخت مي اشك مامانم..

 

 برگشتم طرفش به آتا خنده صداي با

 شده خوشگل چقدر ببین رو دخترت جون بابا _ آتا

 : گفت بود لباش رو که لبخندي همون با جون بابا

 بود خوشگل اولم از من دختر _

 .. ببیندم رو چشمت دوباره خوام مي نداره مشکلي که حاال _ دکتر

 :گفتم شد مي بلد چاه ته از که صداي با شد مانع دستم با

 ..ببینم رو خودم خوام مي.. آينه _

 هب..  گرفتم ازش رو آينه ترديد با.. آورد کوچیك آينه يه و اتاق تو کمد طرف رفت سريع ياشار

 و شتدر چشماي جفت.. نبود پلك افتادگي از اثري ديگه بودم کرده تغییر کردم نگاه خودم قیافه

 وت عیبي ديگه نبود کج ديگه ولي داشت چسب هنوز دماغم کرد مي خودنماي صورتم تو سبزم

 .. نداشتم هم پسندي پسر قیافه ولي.. شد نمي ديده صورتم

 :گفت و کشید دستم رو آينه ياشار

 .. هــــا داره صاحب قیافه اين رو خودت خوردي _
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 مي بزنه حرف من با اينطور شد مي روش چطور مامان بابا جلوي ياشار موندم مي توش همیشه

 !کرد

 ...شد مي خوب تا باشه بسته چشمام وقت چند تا بايد.. بست رو چشمام دوباره دکتر

**** 

 بعد ماه دو

 :کردم زمزمه لب زير ماشین شیشه به دادم تکیه رو سرم

 !خدايا صورت، و سیرت میان

 زيباست رخسار از به زيبا دل

 !زيبا،کريما سیرت بپاس

 .شکیباست صورت زشتي بر دلم

 ..بود پا به آشوبي دلم تو.. نبود خوب حالم

 ..گفتن مي درست واقعا بودم رسیده بهش االن قدمه يك فقط تنفر و عشق بین میگن

 .. ديدن مي قیافه اين با منو بچه که بود روزي اولین امروز

 ..دنبالش بره شده خراب ماشینش که آتا به بود زده زنگ میثاق صبح

 مثل نبود بهم حواسش میثاق اول بشینم عقب برم که شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در وقتي

 المس بهم که باال آورد رو سرش کردم سالم وقتي بود تفاوت بي بهم نداشت وجود زيبا که همیشه

 لمث داشت انتظار ازم کنم فکر.. کرد نگاه بهم بهت با ماسید دهنش تو سالمش آخر م که کنه

 نبودم آيما اون ديگه من ولي خودمم کنه باور تا پايین بندازم خجالت از رو سرم همیشه

 :گفتم و ماشین به کردم اشاره تمسخر از پر لحن با و زدم پوزخندي..

 بفرمايد _

 من که پرسید مي آتا از شد مي روش اگه بودم مطمئنم نشستم عقب بهش توجه بدون خودم و

 ...ديگه کسه يا آيمام واقعا
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 ...رفتیم باشگاه ساختمون طرف به میثاق و آتا کنار و شدم پیاده ماشین از

 :گفتم آتا به رو

 کردن؟ تغییر يا قبلیان همون من آموزاي دانش _

 ..بپرسین دوستتون از بايد ندارم خبري من هات برنامه از _ آتا

 بر یثاقم به وقت يه که بشنوم خودم فقط که گفت آروم البته گفت اي مسخره لحن با رو دوستتون

 ور نگاش رد اگه تونستم مي زدم، پوزخندي ديدم میزش پشت رو زيبا شديم سالن وارد... نخوره

 ...میثاق به رسم مي بگیرم

 : گفتم خشك خیلي ايستاد میزش کنار

 ؟ چیه من برنامه امروز _

 ... کرد نگام لبخند همون با و گرفت میثاق از رو نگاش زيبا

 : گفت لکنت با کرد نگام سوال عالمت با شد گرد کم کم چشماش

 ؟؟ خودتي آيما.. آي _

 : گفتم اي مسخره لحن با و خنديدم الکي

 .. آره کنم فکر _

 : گفتم خشك لحن و کردم جمع رو لبخندم

 ندادي؟ من سوال جواب _

 با و کرد بغلم طرفم اومد و شد بلند صندلیش روي از فوري! شد خارج بهت از تازه اينکه مثل زيبا

 : گفت ذوق

 ... وايساده روم به رو که اس ديگه کس کردم فکر لحظه يه واسه!کردي تغییر چقدر آيما واي _

 : گفت زد مي موج داخلش خنده که صداي با و زد چشمکي

 بودن ازت خبري که بودي رفته کجا ماه چند اين بگو پس کني عمل خواي مي بودي نگفته کلك _

 :گفتم حرص با و کردم جداش خودم از زور به رو زيبا
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 شده ديرم بدي منو برنامه میشه _

 :گفت گیج شد جمع لباش رو خنده

 .. دم مي بهت االن شي؟باشه مي عصباني چرا _

 ..ساختمون از بیرون رفتم بهش توجه بدون و کشیدم دستش از رو برگه

 نم رو جلسه چند کنه کار اي حرفه رو سواري اسب خواست مي داشتم کالس دانیال با ساعت اين

 .. بود جديد هم بعدي آموز دانش ديگه مربي دست زير رفتم مي بعد دادم مي آموزش بهش

 زمین تو نره خود از سر دوباره که برسم دانیال به زودتر که سواري اسب زمین طرف دويدم

 ردمخو بر کسي به ؟که کنیم کار بايد ساعت چند که انداختم دستم تو برگه به نگاهي دوباره..

 که بودم سقوط حال در.. نیومد چنگم به چیزي ولي نیفتم که بگیرم رو چیزي تا کردم بلند رو دستم

 ...پچید دستم تو دستي

 زمین اب که بودا نزديك بشه، آروم قلبم ضربان تا کشیدم عمیقي نفس يه و وايسادم صاف جام تو

 ..شد رد گوشم بیخ از خطر اوف بشم يکي

 ! شدم اجعهمو خوشگل لبخند يه با که کیه بیینم کردم بلند رو سرم بود ناجیم دست تو دستم هنوز

 !کنه مي نگاه منو همچین داره چرا اين کردم نگاه بهش تعجب عالمت با

 

 : کرد زمزمه لب زير آروم خیلي وانیار

 ديدمت باالخره _

 که کشمب بیرون دستش از رو دستم خواستم مي.. چرخید مي صورتم رو نگاش.. شد بیشتر تعجبم

 : گفتم درد با رفت هم تو اخمام.. گرفت رو دستم بیشتري فشار با

 ؟ کني ول رو دستام شه مي _

 : گفت متعجب اول وانیار

 ؟ ها _
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 : گفتم باال آوردم رو دستم

 کن ولش _

 : گفت کشید عقب رو دستش سريع وانیار

 نبود حواسم ببخشید _

 : گفتم دادم ماساژ رو دستام هم تو اخماي با

 نیست مهم _

 يهو خودش بود وظیفش خب نکردم تشکر بیفتم نذاشت اينکه خاطر به حتي شدم رد کنارش از و

 ..خودم واسه بودم پررويي بچه بود گرفته خندمم.. شد سبز جلوم

 : گفتم بلند صداي با اصطبل طرف رفت مي داشت که ديدم رو دانیال

 ؟؟ اصطبل ري مي داري تنها خودت باز بچه _

 دهپري رنگ با ، طرفم برگشت بود قلبش رو دستش.. هوا پريد ترس از صدام شنیدن با دانیال

 : گفت و کرد نگام

 !؟ خانوم آيما شمايید _

 : گفتم کمر به دست هم تو کشیدم رو اخمام..ترسناکم اينقدر دونستم نمي

 ! اصطبل طرف رفتید مي شما که باز بله، _

 : گفت سريع دانیال

 زدم مي قدم اطراف همین داشتم فقط خودم جون به نه _

 وارس دانیال يومدم، مي ديرتر دقیقه چند اگه دونستم مي اصطبل طرف رفتم و دادم تکون رو سرم

 .. ديدم مي پیست تو اسب بر

 .. کنه آماده رو اسب گفتم کنان کار از يکي به

 .. زدم زل صحفش تعجب با و آوردم در جیبم داخل از خورد زنگ گوشیم

 ! الو _
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 ؟؟ کجاي آيما الو _

 : گفتم کردم پوفي

 اصطبلم داخل باشم کجا خواي مي _

 بیرون بريم قراره ها بچه با شب بگم خواستم مي فقط _

 آمادست اسبتون صالحي خانوم _

 : گفتم آقاهه طرف برگشتم

 میام االن من زمین تو ببريش _

 ..رفت و داد تکون رو سرش

 ؟ آيما گي مي چي _

 کنم مي خبرت شد تموم کالسم وقتي باشه آتا نبودم تو با _

 باشه _ آتا

 ؟ کیه منظورش ها بچه بپرسم ازش نبود حواسم اصال زمین، طرف رفتم و کردم قطع رو گوشي

 شد مي ماهي يك لبام رو نشست اي گنده لبخند..  اومده ياشار حتما باال انداختم رو هام شونه

 خواست مي دلم بودم زده ذوق..  همیشه واسه بمونه برگشت وقتي بره، بود قرار بودمش نديده

 ...بشه تموم کالسام زودتر

 

 

**** 

 شد ديرمون ديگه بیا آيما _ آتا

 حتما بود تهنشس جلو میثاقم زيبا کنار نشستم عقب صندلي بیرون اومدم باشگاه ساختمون از دوو با

 ! خونه برسونتشون آتا خواستن مي

 : گفت بشنوم خودم فقط که طوري گوشم زير آروم اومد زيبا
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 دفعه هي شد چي پس نبود زيبايي عمل برنامت تو اصال رفتي؟تو کي عمل واسه نگفتي آخر آيما _

 ؟ زيبايي عمل واسه رفتي

 خیلي داره نمي بر سرم از دست ندم رو جوابش اگه دونستم مي بیرون دادم حرص با رو نفسم

 : گفتم کوتاه

 شد اي دفعه يه _

 نگفت چیزي ديگه ديد رو همم تو و اخمو قیافه وقتي کرد نگاه بهم زيبا

 : گفت آتا شهر داخل رسیديم وقتي

 ؟ بريم کجا خب _

 ! نبود بلد رو زيبا و میثاق خونه آتا مگه کردم نگاه بهش تعجب با

 کنه نمي فرق زياد رفتي که جا هر دونم نمي _ میثاق

 همیشگي جاي رم مي پس باشه _ آتا

 عمرا ونبیر بريم خوايم مي زيبا و میثاق با دونستم مي اگه کردم نگاه بیرون به حوصلگي بي با

 .. رفتم مي باهاشون

 از يا گوشه... بود خوبي و سبز سر جاي اينجا بودم اومده باري دو.. وايساد سنتي رستوران جلو آتا

 رو اتصال دکمه ذوق با کردم نگاه صحفش به خورد زنگ موبايلم... نشستیم تخت روي رستوران

 زدم

 ؟ الو _

 ؟ شما کجايین آيما الو _

 : گفتم و زدم لبخندي کرد مي نگاه بهم کنجکاوي با آتا

 ؟ باباتي مامان دل ور هنوز کجاي تو بیرون اومديم آتا با _

 ؟ کجايین ببینم بزنم زنگ گفتم نیومدين موندم منتظر چي هر شمام خونه بابا نه _ ياشار

 خونه میايم االن ما بشین پس باشه _
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 : گفت فوري ياشار

 باشیم هم با تا يام مي من بده آدرس خواد نمي _

 : پرسید آتا.. کردم قطع رو گوشي و دادم بهش رو بوديم که رو جاي آدرس

 ؟ بود کي _

 : گفتم کیفم تو گذاشتم رو گوشي

 بود ياشار _

 : پرسید کنجکاو آتا

 ! اينجاست مگه _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 بیاد دادم آدرس آره _

 : گفت بود نشسته میثاق کنار زيبا

 ! داريم مهمون معلومه که اينجوره پس _

 اشاري اومدن تا شد مي سر کم يه هوا شبا بوديم پايیز اوالي چون..مهموني خودتم تو گفتم تودلم

 تو نداشتم دوست اصال بودم شنوده من همیشه مثل البته زديم حرف کمم يه خورديم چاي

 کنه برص گفتم بهش..  رستوران در جلو که زد زنگ ياشار ساعت نیم از بعد.. کنم شرکت بحثاشون

 .. جلوش رم مي

. .زد مي ضربه زمین به کفشش نك با و بود وايساده روم به رو ياشار بیرون اومدم رستوران از

 : گفتم و زدم لبخندي.. زد لبخند بهم کرد بلند رو سرش شد حضورم متوجه کنارش رفتم

 بخیر رسیدن _

 : گفت و فشرد دستاش تو رو دستام ياشار

 ممنون _

 ! اينجايید هم شما سالم _
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 ..بود وايساده رومون به رو وانیار...  صدا طرف برگشتم

 ..شد شروع بازي االن از آيما..  زدم لبخندي

 ؟ نباشیم بود قرار مگه بله سالم _

 .. بود نديده من طرف از رو راحتي و خوشرويي همه اين داشت حق کرد نگاه بهم تعجب با وانیار

 : گفت و داد دست باهاش وانیار طرف رفت ياشار

 .. اومدم همین واسه بیرون اومدن ها بچه که شدم خبر با تازه منم بله _

 : گفتم خودموني خیلي لحن با لبخند همون با

 منتظرمونن بقیه داخل بريم نیست بهتر _

 بفرمايید البته _ وانیار

 ...رفتم رستوران طرف به وانیار و ياشار از تر جلو

 

 مي. . نشست من کنار اومد شد بلند هم زيبا دادن دست وانیار و ياشار با شدن بلند میثاق و آتا

 يه نبود اتنه اينبار ولي زدم بدجنسي لبخند.. کنه مي کاري هر وانیار به رسیدن واسه زيبا دونستم

 .. داشت سخت سر رقیب

 

 ؟ دادين سفارش هم چیزي _ وانیار

 

 : گفتم سريع من اينبار

 

 بیاين هم شما مونديم منتظر نه، _
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 کرد اشاره اروانی.. بیاد خواد مي وانیار دونستم نمي اصال من چون گفتم شیريني خود واسه اينو البته

 ..بیاره رو منو تا گارسون به

 

 : گفت گوشم زير طرفم کشید رو خودش ياشار

 

 !؟ دوستاتون با اونم بیرون اومدين شد چي _

 

 : گفتم گارسون به رو کردم انتخاب از خواستم مي که غذايي

 

 .. خورم مي بختیاري من _

 

 : گفتم کرد انتخاب من مثل ياشارم

 

 کردم فکر منم بیرون بريم خوايم مي که زد زنگ آتا عصري دونم نمي بخواي رو راستش _

 !بیان خوان مي هم بقیه دونستم نمي اينايم خودمون

 

 .. بپرسم بزار پس خوب _ ياشار

 

 : گفتم بقیه به رو بعد

 

 ؟ داره خاصي دلیل مهموني اين _
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 کنن مي پچ پچ هم گوش در دارين چي نبود معلوم بیرون آورد وانیار گوش داخل از رو سرش آتا

 : گفت

 

 کردم قبول منم بیرون بیايم داد پیشنهاد وانیار نداره خاصي دلیل نه _

 

 ،وقت وقت هیچ چون اون طرف از پیشنهادي اينجور عجايب از کردم نگاه وانیار به متعجب

 نستمدو نمي.. عصابه رو لبخندش اين وقته خیلي..  زد لبخندي يه و کرد نگاه بهم وانیار!  نداشت

 !بزنه؟ لبخند تونه مي همیشه چطور

 

 ! نخوندي ديگه شد چي وانیار _ ياشار

 

 : گفت و شد جا جابه جاش تو يکم وانیار

 

 هیج من گرنه و داشت خاصي دلیل بیرون دادم که آلبومي اون نبود خوندن هدفم وقت هیچ من _

 بخونم نداشتم دوست وقت

 

 : گفت کنجکاو ياشار

 

 !؟ بود چي دلیل اون _

 

 : گفت و خنديد وانیار
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 دونه نمي کس هیچ که رازه يه خاص دلیل اين _

 

 .. ترکید بمب مثل بیرون دادي که آلبوم يه همون خونیا مي خوب خیلي وکیلي خدا ولي _ ياشار

 .خوردن به کرديم شروع همه آوردن رو غذامون لحظه همون.. نگفت چیزي و خنديد وانیار

 

 خوبه خیلي غذاشم خوبیه جاي اينجا _ ياشار

 

 یستن نشستن واسه جا ياي مي که وقتا بعضي شه مي شلوغ خیلي همینم خاطر به آره _ میثاق

 ..بري و بگیري رو غذات بايد

 

 : گفت گوشم زير زيبا

 

 هديگ جاي بريم شديم مجبور نبود نشستن واسه جا اينجا اومديم میثاق با پیش روز چند _

 

 با من که بگه خواست ؟مي بود چي حرفش اين زدن ،دلیل دادم قورت رو دهنم تو لقمه حرص با

 .. کنم درکش تونستم نمي وقت هیچ میثاقم؟

 

 : گفتم زدم حرصي پر لبخند و برگشتم طرفش به

 

 !کنه توجه بهت شد پیدا نفر يك باالخره نموندي دل به آرزو خوشحالم _
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 الکي حرف من سوزوندن واسه باشه تو تا بود حقت.. گرفت ازم رو نگاش هم در هاي اخم با زيبا

 ..نزني

 

 شکر رو خدا..  خونه بريم زودتر که کردم بهمونه رو خستگي خورديم رو غذامون اينکه از بعد

 .. کنم تحمل کنارم تا دو اون وجود نبودم مجبور ديگه داشت ماشین ياشار

 

 : گفتم عصبانیت با نشستم جام تو اتاقم داخل اومد آتا که بودم کشیده دراز تختم روي

 

 داره در اتاق اين االغ _

 

 : گفت و کرد نگاه در به برگشت تعجب با آتا

 

 ! نديدم من چرا پس اِ _

 

 : گفتم حرص با

 

 داري؟ چیکار ببینم بگو حاال ، مسخره _

 

 : گفت و گرفت طرفم به کاغذي جیبش داخل از آتا
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 ..برم کنم نمي وقت من بهش بده اينو وانیار شرکت ببر اينو صبح فردا _

 

 : گفتم بود چك به نگام همینجور!  بود چك کردم بازش گرفتم ازش رو کاغذ

 

 ؟ چیه واسه چك اين حاال!  بدي بهش توني نمي باشگاه اومد خودش وقتي مگه _

 

 : گفت و نشست کنارم اومد آتا

 

 ..توئه عمله پول بابت چکم اين باشگاه بیاد تونه نمي شلوغه سرش وقت چند چون نه _

 

 : فتمگ کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با شد رگ به رگ گردنم کنم فکر طرفش برگشتم فوري

 

 ؟ گرفتي وانیار از پول مگه _

 

 : گفت و پايین انداخت رو سرش آتا

 

 داد بهم دارم احتیاج پول به فهمید وقتي _

 

 : گفتم عصبانیت با

 

 کنم عمل من داشتیم رو پول تمام وقتي شد قرار نگیريم؟ قرض پول نبود قرار مگه _
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 : گفت و شد براق طرفم به آتا

 

 بیاد گیرت نوبت کي ديگه نبود معلوم انداختیم مي عقب اگه انداخت عقب رو عملت شد نمي آيما _

 تمگرف قرض نکردم که دزدي بگیرم قرض بودم مجبور نداشتیم بالمون دست تو هم زيادي پول

 .. دم مي پس بهش

 

 آروم حنل با طرفم برگشت بیرون بره اتاق از اينکه از قبل رفت در طرف به و شد بلند عصبانیت با

 : گفت تري

 

 .. کنم مي اس ام اس واست رو شرکت آدرس _

 

 مي نبود زياد مبلغش کردم نگاه دستم تو چك به حرص با و خوابیدم روتخت..  بیرون رفت و

 زودتر چي هر رو پول بقیه شده که طور هر بايد.. بده پول وانیار به هم ديگه اين جز به بايد دونستم

 .. باشیم بدهکار کسي به نداشتم دوست آوردم مي گیر

 

 ..ردمک مي کاريش يه کريمه خدا فردا تا خوابیدم گرفتم و گذاشتم تختم کنار عسلي روي رو چك

 

 

 رد طرف به و کشیدم عمیقي نفس کشیدم مانتوم به دستي و کردم مرتب سرم روي رو شالم

 ...رفتم مجتمع

 ..بیاد تا موندم منتظر زدم رو دکمش آسانسور طرف رفتم گذشتم نگهباني اتاقك از
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 که کردم مي نگاه اطراف به!  شده سبز علف من پاي زير بیاد تا بود آخر طبقه هــــــــــــو

 نشيم به نیاز که بودن، زده روش اعالمیه يه که طرفش رفتم آسانسور کنار برد به شد جلب توجم

 عهدف يه! نداشتم خبر خودم و بودم شانس خر چقدر من زدم اي گنده لبخند! صبحا فقط اونم دارن

 به برسه چه کردن نمي استخدامم هم آبدارچي واسه داشتم من که مدرکي اون با شد خالي بادم

 شرکت که بود اي طبقه همون خوب برداشتم رو آدرس نداشت ضرر که امتحانش ولي..  منشي

 .. شدم سوار رسید آسانسور لحظه همون! بود وانیار

 ردمک مي امتحان رو شانسم رفتم مي اول خوب.. بود اوکي چي همه کشیدم شالم به دستي دوباره

 ...وانیار به دادم مي رو چك رفتم مي بعد استخدام واسه

 جلو داخل رفتم...  صادرات واردات شرکت کشیدم عمیقي نفس وايسادم شرکت در روي به رو

 :گفتم و زدم لبخندي وايسادم منشي

 خانوم ببخشید _

 :گفت و کرد نگاه بهم متعجب کرد بلند رو سرش خانومه

 داشتید؟ بفرمايیدکاري بله _

 اومدم استخدام واسه _

 : گفت قبل از تر متعجب خانومه

 زود چه اوه _

 :گفت و زد لبخندي خانومه کردم نگاه بهش گیج

 کسي زودتر چي هر خوب ،ولي استخدام واسه کرديم پخش اعالمیه تازه ما چیه دوني مي آخه _

 .. دم مي خبر ريیس آقاي به االن بهتره من واسه بشه استخدام

 اينجا من اصال که پیداست شواهد که اينجور... وايسادم صاف جام تو و دادم تکون رو سرم

 !شم نمي اسختدام

 : گفت و جاش سر گذاشت رو گوشي منشي

 ..عامل مدير اتاق روي به رو اتاق بفرمايید _
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 :گفتم استرس با دادم تکون سرم

 ممنون _

 ..هنداز مي راه دعواي يه بفهمه آتا اگه دونستم مي در طرف رفتم و فشردم دستم رو کیفم دسته

 :گفت اقايي ثانیه چند از بعد..زدم رو اتاق در به دل دو و کشیدم عمیقي نفس

 بفرمايید_

 : گفتم بود پايین سرم که همینجور داخل رفتم و کردم باز رو اتاق در

 سالم _

 !بفرمايید؟ سالم _

 ..باال آوردم رو سرم کنجکاو بود آشنا خیلي صداش

 مي آتا به اگه بیشتر اين از شانسي بد شد نمي باورم کردم نگاه روم به رو به شده گرد چشماي با

 چي؟ گفت

 یاروان اگه ولي کردم مي استفاده ترفند هزارتا بايد آتا کردن راضي واسه شدم مي استخدامم اگه

 اسهو گفت نمي منشي اگه.. ذاشت نمي زندم شرکتش رفتم استخدام واسه من که میگفت بهش

 ..رفتم پیشش چك دادن واسه گفت شد مي رفتم استخدام

 ..کردم نگاش عجز با

 : گفت بدجنس باال انداخت هاش ابرو از يکي وانیار

 !دياوم چي واسه ببینم بشینید بفرمايید باشین اومده من به کردن نگاه واسه نکنم فکر _

 : گفتم و گذاشتم میزش روي و آوردم در کیفم داخل از رو چك

 و ونبهت بدم رو چك اين بودم اومده فقط کنید فراموش رو گفت بهتون منشي که چیزاي شه مي _

 ..برم

 : گفت متعجب وانیار

 !شرکتم؟ رئیس من اينکه خاطر به! بگیرم نشنیده خوايد مي چرا _
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 : گفتم گرفته صداي با..  کنم چیکار دونستم نمي واقعا

 کنه دعوام آتا ترسم مي زدم مي کاري اين به دست مشورت بدون نبايد اصال من _

 

 .. کردم نگاه بهش متعجب و کردم پاک رو گونم روي اشك.. خنديد بلند صداي با وانیار

 تاآ بدي انجام کاري خواستي مي کي حاال تا کني نمي خودت پیش که فکاراي چه دختر _ وانیار

 ؟!باشه دومش بار که کرده دعوات

 : داد ادامه و خنديد ،دوباره کرد نگاه بهم خیره

 !ترسه مي داداشش از چطور ببین _

 هشب و بگیرم تصمیمي آتا که بود نشده وقت هیچ واقعا فکر تو رفتم کردم نگاه بهش متعجب

 .. داشت اي کننده قانع دلیل هم کرد مي اعتراض که وقتا گاهي نزاره احترام

 :گفت و گرفت طرفم به اي برگه وانیار

 استخدامید شما کرديم پیدا منشي يه زود خیلي ما خوب شانس از _

 ؟!اي مصاحبه هیچ بدون زودي اين به گرفتم دستش از رو برگه بهت با

 :گفت و کرد قفل هم تو رو دستاش وانیار

 اب بايد گفتي تو و دادم بهت رو پیشنهاد اين خودم من گم مي کنم مي صحبت آتا با خودم من _

 چیه؟ نظرت کنم مي صحبت باهاشون خودم من گفتم بهت من و بذاري میون در خانوادت

 :گفتم نشستم مبل روي و زدم لبخندي

 شه مي عالي اينجور _

 : گفت و گرفت طرفم به رو خودکاري و داد تکون رو سرش وانیار

 کني پرش بهتره پس _

 : گفتم لب زير و گرفتم ازش رو خودکار

 ممنون _
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 ..برگه کردن پر به کردم شروع و

 : گفت وانیار گرفتم، وانیار طرف به رو برگه

 !شد تموم _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 ..کنم جبران چطور رو لطفتون دونم نمي کار بابت ممنوم آره _

 لطفه خودش کردي قبول منو درخواست شما که همین _ وانیار

 ارک واسه من آورد نمي روم به اينکه خاطر به بودم ممنون ازش واقعا نگفتم چیزي و زدم لبخندي

 : گفت برگه مرور از بعد وانیار.. رفتم پیشش

 کامله اين خوب _

 برم؟ تونم مي من پس _

 بیاي؟ توني مي کي از فقط آره _ وانیار

 بگید شما وقت هر _

 کن شروع رو کارت صبح فردا از پس _

 : گفتم و کردم نگاه بهش نگراني با

 ...ولي _

 : گفت زد بخشي اطمینان لبخند وانیار

 کنم مي راضیش و زنم مي حرف باهاش امروز من نباش آتا نگران _

 :گفتم لبم رو اومد بزرگي لبخند

 ازتون ممنونم _

 خواهش _ وانیار

 : گفتم و کردم جا جابه هام شونه رو کیفم
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 فعال برم من ديگه خوب _

 خداحافظ _وانیار

 زمین خاطر به داشتم وجدان عذاب ديگه نظر از بودم خوشحال نظر يه از بیرون اومدم شرکت از

 مامت خواستم مي من ولي برسم هدفم به نتونم وقت هیچ شايد..  بشم نزديك وانیار به زيبا زدن

 من داشت احتمال صد در يه اگه حتي..زاشتم مي کنار رو وجدان عذاب بايد ،پس بکنم رو سعیم

 .. بکشونم خودم طرف به رو وانیار بتونم

 رمب پیاده رو خونه مسیر از کم يه هوا اين تو داشتم دوست.. کردم حرکت اصلي خیابون طرف به

 بارون نم بوي بود، خوب هوا بگیريم فاکتور رو بزرگ شهر اين آلوده هواي اگر کشیدم عمیقي نفس

 .. يومد مي

 فطر اون هاي شاپ کافي از يکي تو رفتن مي هم دست تو دست که زيبا و میثاق به خورد چشمم

 کي صمیمیم دوست بودم شده کسي چه عاشق شدم متنفر خودم از..  زدم غمگیني لبخند خیابون

 !؟ بود

 از شده هم لحظه چند واسه خواستم مي... گوشم داخل گذاشتم آوردم در کیفم داخل از رو هدفونم

 .. خودم کوچیك دنیا تو برم بشم جدا کثیف دنیاي اين

 انداختم رو سرم کردم پلي رو آهنگ اولین.. کرد باريدن به شروع بارون زد برق و رعد لحظه همون

 ...دادم ادامه راهم به و پايین

 سپردم دل ساده چه من به لعنت

 میمردم واسش اگر من به لعنت

 

 کرد ولم بعد و گرفت منو

 کرد عاشقم که کسي اون به لعنت

 

 سپردم دل ساده چه من به لعنت
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 میمردم واسش اگر من به لعنت

 

 کرد ولم بعد و گرفت منو دست

 کرد عاشقم که کسي اون به لعنت

 

 

 ليو بودم، بارون عاشق که مني باريد مي داشت هنوز بارون.. کردم باز در و قفل رو انداختم رو کلید

 مامان شدم حال وارد تا.. بود بد خیلي حالم بردم نمي لذت ازش داشتم که حالي خاطر به االن

 :گفت نگراني با استقبالم اومد

 نمي جواب رو لعنتي گوشي اون چرا کردي؟ دير اينقدر چرا خیسي؟ چرا آيما وضعیه چه اين _

 دادي؟

 :گفتم حالي بي با

 خیلي االنم نشنیدم هم رو موبايلم صداي بیام پیاده با شدم مجبور نیومد گیرم ماشینم مامان _

 .. بخوابم بعد و بگیرم دوش برم خوام مي ام خسته

 :گفت و کرد هدايت حموم طرف به منو مامان

 اومدي حموم از اينکه از بعد کنم مي داغ شیرم میارم حوله واست بگیر دوش گرم آب با برو زود _

 ..بخوري بیرون

 :گفتم حموم داخل رفتم

 ممنون _

 بستم رو در و

 همم واسم هیچي ديگه قلبم مثل بود زده يخ تنم تمام زيرش رفتم لباس با کردم باز رو گرم آب

 يب خودشون مثل بیارم در رو آوردن در سرم وقته چند اين که کاراي تالفي تمام خواستم مي نبود

 .. کردن خرد منو که همینجور کنم خوردشون رحمانه
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 ..باشم ضیعف نبايد ديگه.. گرفتم گرم آب دوش آوردم در رو لباسم

 اين وت بخورم کرده گرم مامان که شیري تا آشپزخونه طرف رفتم.. بیرون رفتم و کردم روتنم حولم

 ..بخورم سرما نداشتم دوست اصال موقعیت

 زخونهآشپ اپن به دادم تکیه.. کردم تشکر لب زير گرفت طرفم به و ريخت واسم شیر لیوان مامان

 يخچال داشت که مامان به رو و ظرفشور رو گذاشتم رو لیوان..خوردم رو داغم شیر جرعه جرعه و

 :گفتم کردم مي تمیز رو

 کجان؟ بقیه _

 :وگفت طرفم برگشت مامان

 بشه پیداش ديگه بايد که هم ،آتا بنگاه رفته بابات _

 کجاست؟ ياشار پس _

 :گفت آروم خیلي و کرد نگاه بهم چشمي زير مامان

 خودش خونه رفته _

 و دهدن يه بس از بمونه اينجا که کنم مجابش بودم نتونسته آخر خودم طرف رفتم و کردم پوفي

 .. لجبازه

 ...بکنم استراحت کم يه تا کشیدم دراز و پوشیدم رو لباسم

 :گفتم خوابالود صداي با و کردم باز رو چشمام الي اسمم مکرر شنیدن با

 آتا؟ چیه _

 :وگفت نشست کنارم آتا

 ..دارم کارت پاشو دختر خوابي مي چقدر _

 : گفتم استرس با نشستم، جام تو ترس با

 چیکار؟ _

 :گفت و کرد نگاه بهم شده ريز چشماي با آتا
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 !کني کار شرکتش تو بري که بدم اجازه بهت گفت زد زنگ بهم وانیار امروز _

 : گفتم دستپاچه دادم قورت رو دهنم آب

 ..بگي تو چي هر گفتم منم ولي گفت بهم آره _

 ناهارم از بعد شرکت بري صبح شه مي سخت خودت واسه ولي ندارم رفتن با مشگلي من _ آتا

 باشگاه بیاي

 :گفتم سريع! بودما ساخته غول يه آتا از خودم واسه من کرده قبول که بودم خوشحال

 ستدو بیشتر رو باشم مشغول ره مي سر حوصلم خونه تو صبحا نیست مشکلي من واسه نه _

 ..دارم

 :گفت و شو بلند آتا

 ..بهتره عصرونه بگیم بهش البته بخوريم ناهار شو بلند بیا راحتي خودت جور هر _

 شد مي کم مشکالتمون بار از کمي يه ايول زدم بهم رو دستام ذوق با بیرون رفت آتا

 

 

 یرونب رو ياشار کنار صندلي.. کردم بلندي سالم بودن نشسته میز دور همه شدم آشپزخونه وارد

 تا دمکر مي خورد بر سنگین سر باهاش کم يه بايد نکردم ياشار به اي توجه.. نشستم و کشید

 حال تنهايي داره خودش خونه رفت بود نگرفته نظر در رو من خواهش همه اين نامرد شد مي آدم

 ! کنه مي

 

 .. خوردن به کردم شروع ساالد با و ريختم برنج کم يه

 

 !؟ خوري مي سفید برنج داري چرا آيما _ مامان
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 : گفتم و زدم لبخندي

 

 ! ندارم تعارف که خودم با که من دارم مي بر بخوام اگه مامان _

 

 مي ياشار از بايد بود ياشار طرف خورش ظرف که بود اين غذام رو نريختم خورش اينکه دلیل

 شاريا از چون نشد مجاب حرفم با مامان..  بخورم سفید برنج دادم مي ترجیح بده بهم تا خواستم

 رو ظرف کنم نگاش اينکه بدون.. گرفت طرفم به رو ظرف هم ياشار..  بده بهم رو ظرف خواست

 : گفت بشنوم خودم فقط که طوري آروم خیلي ياشار...  گرفتم ازش

 

 ؟ قهري من با االن يعني _

 

 صداي..  گذاشتم خودم کنار رو ظرف و ريختم برنجم روي خورش قاشق چند نکردم بهش توجهي

 ...شنیدم رو کالفه کشیدن نفس

 

 وانیار شرکت بره صبح فردا از قراره آيما بابا _ آتا

 

 : گفت آروم خیلي بابا..  کردم حس خودم رو بابا سنگین نگاه

 

 ..بره تونه مي ندارم مشکلي منم نداري مشکلي خودت اگه _

 

 رو کامل اعتماد بهمون بودم بابا رفتار عاشق خوردمش فوري که لبم رو اومد کوچولو خیلي لبخند

 : گفت مي همیشه آورد نمي نه وقت هیچ بديم انجام رو کاري خواستیم مي وقتي داشت
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 ...دونید مي خودتون جور هر _

 

 : گفتم و شدم بلند میز سر از و کردم تموم رو غذام

 

 ..بود خوشمزه خیلي مامان ممنون _

 

 جونت نوش _ مامان

 

 نزديك بهش خیلي وانیار شرکت رفتم مي فردا از نشستم تختم رو بستم رو در و اتاقم داخل رفتم

 بکشونمش خودم طرف به زود خیلي تونستم مي دادم مي انجام خوب رو کارم اگه پس شدم مي

 ... لبم ور اومد خبیث لبخند.. بود کافي واسم ببینه وانیار با منو زيبا بار يه خواستم مي فقط من..

 

 : گفتم حرص با لب زير داخل اومد ياشار و شد باز اتاقم در

 

 داره در اتاق اين _

 

 بر خودش طرف به منو و گرفت رو بازوم حرص با نشست کنارم اومد من به توجه بدون ياشار

 : گفت شدش قفل هاي دندون بین از گردوند

 

 ؟ کني مي چیکار دار آيما _
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 : گفتم تفاوت بي و باال انداختم رو ابروهام از يکي

 

 ؟ کنم مي چیکار دارم _

 

 : گفت لرزيد مي خشم از که صداي با نشسته خون به چشماي با ياشار

 

 ؟ کني مي چیکار داري دوني نمي تو _

 

 : گفتم بیرون کشیدم دستش بین از رو هام بازو

 

 !نه _

 

 : گفت آرومي صداي با و کشید موهاش داخل دستي کالفه ياشار

 

 منو تا که بودي زير به سر و خجالتي آيما همون کاش کردي نمي عمل کاش کنم مي آرزو آيما _

 ..کشیدي مي خجالت ديدي مي هم

 

 .. بیرون رفت اتاق از ايي ديگه حرفي هیچ بدون ياشار

 

 از ما..  کنم چیکار خوام مي فهمیده ياشار دونستم مي..  بستم رو چشمام و گرفتم بغلم رو هام زانو

 گهدي هم فکراي فهمیديم مي کرديم مي که کاراي تك تك منظور بوديم شده بزرگ هم با بچگي

 ...خونديم مي رو
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 نمي. .نداشتم رو ياشار با مقابله تواناي خودم با بودم درگیر هنوز تخت تاج به دادم تکیه کالفه

 نستمدو مي شدم نمي آفتابي جلوش وقته چند اين بايد کنم چیکار کردنش قانع واسه دونستم

 ..گرفت مي رو جلوم

 

 کرد باز رو چشمام آتا صداي با

 

 ؟ باشگاه بري خواي نمي مگه برده خوابت تو که باز _ آتا

 

 : گفتم گرفته صداي با کردم باز رو چشمام از يکي

 

 شده کنسل کالسام امروز _

 

 رصح با و کشید روم از رو پتو آتا.. خوابیدم دوباره سرم رو کشیدم رو پتو کردم بهش رو پشتم و

 : گفت

 

 ديگه شو بلند..نشسته تنها ياشارم شو بلند!  خوابي مي چقدر آيما شو بیدار _

 

 : گفتم جیغ با نشستم جام تو ضرب يه

 

 تو اعصابي رو چقدر ديگه برو شدم بلند بابا _

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

168 

 

 همون با بیرون بره اينکه از قبل رفت در طرف به و کرد باز رو نیشش ديد خطري رو اوضاع آتا

 : گفت باز نیش

 

 باشه بیا زود پس _

 

 .. بیرون رفت و داد خالي جا و خنديد بلند صداي با آتا که کردم پرت طرفش به رو بالشتم

 

 رياشا چه من به خوب بودم عصبي دستش از هنوز کشیدم پريشونم موهاي به دستي حرص با

 !اي بزغاله اونجا تو پس بگه بهش نیست يکي نشسته تنها

 

 هاتن که ياشار پیش برم گفتم کردم کجي دهن خودم به دلم تو بیرون رفتم و بستم رو موهام

 ! نباشه

 

**** 

 

 پس ودب نیم هشتو ساعت انداختم ساعتم به نگاهي نبود منشي میز پشت کسي شدم شرکت وارد

 !نیست؟ اينجا کسي چرا

 

 : گفت طرفم اومد...بیرون اومد اتاقا از يکي داخل از دست به سیني پیرمردي لحظه همون

 

 ؟ بابا داري کار _
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 : گفتم زدم لبخندي ريخت مي مهربوني چهرش از

 

 داشتم کار شرکت رئیس ،با بله _

 

 : گفت و کرد اشاره سالن داخل هاي مبل به

 

 ..میاد ديگه ساعت نیم تا بشین باباجون _

 

 ممنون _

 

 ..کردم نگاه رو اطراف و نشستم ها مبل از يکي روي

 

 سرئی مال اتاق بزرگترين کنم فکر و در بزرگترين.. بود اتاق دورش تا دور که بود گرد سالن يه

 ديروز که داشت قرار روش گلدون يه و دفتر کامپیوتر که بود سالن تو بزرگ میز يه..  شرکت

 فکر هک داشت قرار قدي بزرگ پنجره يه هم منشي میز پشت..  بود نشسته پشتش شرکت منشي

 ..بود اي قهوه کرم رنگ به تمام سالنم وسايل!  باشه داشته خوبي ويو کنم

 

 ! بود ياشار آوردم بیرونش کیفم داخل از..  شد بلند گوشیم اس ام اس زنگ صداي

 

 دارم کار باهات دنبالت بیام بهم بزن زنگ شد تموم کارت وقتي ظهر آيما _

 

 :دادم رو جوابش سريع
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 دارم کالس باشگاه برم ظهر بايد ندارم وقت ديگه روز يه واسه بزار ياشار _

 

 به اومدن از بودم مطمئن رفتم مي اگه داره چیکارم دونستم مي.. نداد اس ام اس ديگه ياشار

 ..کرد مي منصرفم بهش شدن نزديك وانیار شرکت

 

 خانوم؟ آيما اومدين _

 

 : گفتم و شدم بلند جام سر از دستپاچه ديدم رو وانیار تا کردم بلند رو سرم

 

 سالم _

 

 : گفت و داد تکون رو سرش وانیار

 

 ..اتاقم داخل بیا سالم _

 

 اتاقش تو لباسي چوب آويزون رو کتش همینجور اتاق داخل رفتم دنبالش..  اتاقش طرف رفت و

 : گفت کرد مي

 

 .. بشین بیا و ببند رو اتاق در _

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

171 

 

 تاقا توي مبل ترين نزديك روي و بستم رو اتاق در! بود باز در کردم نگاه سرم پشت به تعجب با

 ..نشستم

 

 : گفت و نشست من روي به رو اومد و کرد پوفي کرد نگاه بهم برگشت وانیار

 

 وقته چند تونه نمي داره که مشکالتي دلیل به منشي چون شه مي شروع امروز از کارت خوب _

 ؟ بموني اينجا زيادي مدت واسه بخواي هم تو نکنم فکر شرکت بیاد صبح

 

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 

 ..بیاد تونم نمي که دارم ديگه برنامه بقیش واسه ماه چند اين فقط نه _

 

 : گفت و داد تکیه مبل پشت به وانیار

 

 ؟ نداري که مشکلي شه مي نصف قبلي منشي تو بین ،حقوقتونم خوبه _

 

 : گفتم غنیمته من واسه بود که چقدر هر

 

 کارم رت سريع تا بگید بهم بدم انجام بايد که کاري فقط اينجا شرايت با ندارم مشکلي من نه _

 ...کنم شروع رو

 

 ؟ بلدي که کامپیوتر با ،کار کني مي تنظیم رو قرارها و دي مي جواب رو تلفنا ، خوبه _ وانیار
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 ! نباشه بلند کامیوتر با کار کیه زمونه دوره اين

 

 بلدم آره _

 

 کني شروع رو کارت و بري توني مي پس خوبه خوب _

 

 : گفتم و شدم بلند جام سر از

 

 بیرون اومدم اتاق از و ممنون _

 

 هاي ساختمون آلوده، هواي...  بود خوب ويوش وايسادم پنجره پشت و میز روي گذاشتم رو کیفم

 معج کرد فراموش رو میالد نبايد البته شدن مي رد برج پايین خیابونه از که هاي ماشین بلند

 ..داره خوب ويو يه گفت شد مي ببنديم

 

 ؟ درسته باشید جديد منشي بايد شما _

 

 : گفتم و زدم لبخندي.. بود وايساده میز کنار که آقاي طرف برگشتم

 

 بله _
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 ور هم طبي عینك يه.. وانیار برابر در البته داشت معمولي اي چهره خوشپوش بلند قد پسري

 : گفت افتاد چال هاش گونه که زد خوشگلي لبخند.. کرد مي جذابترش که بود چشماش

 

 شرکت حسابدار هستم آريا پارسا من آشنايتون از شدم خوشوقتم_

 

 : گفتم و زدم لبخندي خودش مثل

 

 شرکت منشي بینید مي همینجور هستم صالحي آيما ،منم همچنین _

 

 ؟ اومدم من که که بديد خبر رئیس به شه مي _ پارسا

 

 : گفتم و برداشتم رو گوشي

 

 ... االن _

 

 : گفت و برداشت رو گوشي وانیار نکشید طولي که زدم رو اتصال دکمه

 

 ؟ آيما شده چیزي _

 

 : گفتم ؟!نزنه صدا اسم به منو بگیره ياد خواست مي کي اين کردم پوفي
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 دارن کار شما با اومدن آريا آقاي _

 

 داخل بیاد بفرستش _ وانیار

 

 : گفتم و گذاشتم رو گوشي

 

 منتظرن رئیس آقاي داخل بفرمايید _

 

 : گفت و داد تکون رو سرش پارسا

 

 ممنون _

 

 .. وانیار اتاق در طرف رفت و

 

 ؟!چیه وانیار آقـــــــــا امروز برنامه ببینم کردم باز رو میز روي دفتر شدم ولو صندلي روي

 

 :گفتم و برداشتم رو تلفن..اومد در صدا به تلفن لحظه همون

 ...شرکت _

 ..دادم ادمه ريلکس خیلي نباختم رو خودم ولي بود چي شرکت اسم يومد نمي يادم کردم مکث

 ؟ بفرمايید _

 :گفت اي عشوه پر صداي خط اونطرف از
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 وانیار اتاق کن وصل _

 :گفتم تعجب با هوا پريد هام ابرو

 !شما؟ _

 شناسه مي پريناز بگو _

 .. پرينـــــــــــاز ياد مي بهت اسم اين دادي تو که صداي با اوه اوه گفتم دلم تو

 گم مي بهشون االن _

 سريعتر لطفا _

 وانیار اتاق کردم وصل فوري

 آيما؟ شده چیزي _

 همینجور کارکنا همه با شايد کنه مي صدا اسم به منو داره و اتاقه داخل پارسا اين االن واي

 :گفتم سريع! راحته؟

 ..دارن کار شما با پرينازن گفتن زدن زنگ خانومي يه فقط نه _

 شنیدم مي پشت از رو وانیار عمیق نفس کشیدن

 گیرم مي تماس باهاش خودم بعد دارم کار بگو بهش _

 خط؟ پشت کیه دختره اين بدونم بودم کنجکاو خیلي کرد قطع رو گوشي و

 گیرن مي تماس باهاتون خودشون گفتن رسولي آقا خانوم _

 : گفتم لب زير.. کرده قطع اول همون کردم مي فکر گرنه و شنیدم رو دستگاه با تلفن برخورد

 !ان ديونه همه _

 !اس ديونه کي _

 من که بیرون اومد کي اين کردم نگاه بود وايساده روم به رو که پارسا به و کردم بلند رو سرم

 !نشدم متوجه
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 زدم مي حرف خودم با داشتم _

 :گفت دوباره و گفت آهـــــاني يه پارسا

 باشین صمیمي ريیس آقاي با خیلي ياد مي نظر به _

 :گفت خودم تبرعه واسه کردم نگاش شده گرد چشماي با

 ..کنید مي اشتباه داريد شما نیست اينطور نه نه _

 : گفت و باال انداخت رو اش شونه پارسا

 ..باشه شما با حق شايد _

 ديگه االن از کنه رحم خودش خدا واي.. میز رو گذاشتم رو سرم.. رفت اتاقش طرف رفت و

 ؟!بزنه صدا فامیل با منو کنم حالي پسر اين به چطور من آوردن در حرف واسمون

 منم خورد مي زنگ داشت بند يه موند نمي ساکت لحظه يه تلفن اين من گند شانس از امروز

 مي نبات چاي بزرگ لیوان يه دلم االن بود گرفته صدام االن بودم زده حرف کپونم از بیشتر

 ..بشه نرم گلوم که خواست

 .. باشگاه رفتم مي بعد خوردم مي ناهار پايین رفتم مي بايد کردم مرتب میز روي رو وسايل

 ناهار؟ واسه ري مي داري _

 :گفتم زدم لبخندي و کردم بلند رو سرم

 بله _

 بريم بیا پس خوب _

 ؟!بخوريم ناهار باهام بريم بود اين منظورش االن اين کردم نگاه بهش تعجب با

 ديگه باش زود کني مي نگاه منو داري اينجور چرا _وانیار

 ولي مرفت نمي مطمئنم بود قبل آيما اگه بده دستور بلده فقط نه يا رم مي باهاش نپرسید اصال

 :گفتم و برداشتم رو کیفم...االن

 ..ام آماده من _
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 ..شرکت از بیرون رفت من از تر جلو وانیار

 چرا ناي کردم نگاه پارکینگ دکمه به تعجب با.. زد رو پارکینگ دکمه ،وانیار شديم آسانسور وارد

 !پارکینگ بره خواست مي

 کرد باز رو ماشین قفل وانیار.. رفتم مي وانیار دنبال حرفي هیچ بدون من بیرون اومديم آسانسور از

 :گفتم تعجب با باشم ساکت نتونستم ديگه..

 !بخورين ناهار خواستین نمي مگه رسولي آقا _

 :گفت و طرفم برگشت وانیار

 بخوريم ناهور بريم قراره چرا _

 :گفتم گیج

 !شرکت پايین رستوران ريم نمي مگه _

 :گفت و کرد باز رو ماشین در وانیار

 هم با رو ما شرکت هاي بچه خوام نمي کافیه داد دستمون کار من پرتي حواص همینجا تا نه _

 ..ببینن

 ...سهراب مرگ بعد دارو نوش

 

 دش نمي بود دودره ماشینش چون!  شرکته اينجا که شد بیدار خواب از وانیار آقا باالخره شد چي

 اخلد نشستم و کردم باز رو جلو در! رانندتم من مگه بگه بهم وانیار دوباره که بشینم عقب برم

 ..ماشین

 

 هک بودم شده خیره بیرون به.. بوديم کرده سکوت دو هر..کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین وانیار

 ونتک جاش تو کرد مي وسوسه رو آدم که داشت تندي ريتم آهنگ.. پیچید فضا تو آهنگي صداي

 با..ومدي مي آشنا خیلي آهنگ نظرم بي..  ماشین کف با گرفتم ضربه پام با آهنگ ريتم با.. بخوره

 .. پیچید فضاي تو خواننده صداي شدن پخش
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 ببارم وقتشه گرفته بغضم

 

 دارم گريه هواي هوا بي چه

 

 شد خطي خط تو با کاغذام باز

 

 :گفتم لب زير

 

 شیفته خود _

 

 ندارم دوست و حال و حس اين خدا

 

 کشیدم نفس و عطرت دوباره ، کشیدم قفس پنجره دور باز

 

 کشیدم دست ترانه از دوباره ، سکوته از پر من دست تو قلم

 

 که درک هب گفتم دلم تو برگردوندم رو سرم.. شنید کنم فکر ، نشست وانیار لب رو رنگي کم لبخند

 ... ..شنید

 

 حوالیه همین تو خاطرات باز
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 سالیه چند يه و همینه حالم

 

 خالیه تو جاي

 

 حالمو میدونن شهر تمام تو جز

 

 بالمو شکسنه آدما سنگ که کبوترم مثل

 

 دارم تو از و قرار بي قلب اين

 

 دارم تو از و انتظار حس اين

 

 هست گردنم دور هنوز اسمت

 

 دارم تو از و دار طناب اين من

 

 نمیشه دل باشه تو بي که دلي ، شیشه بخار رو نوشته اسمت

 

 شه رفتني حتي اونم میترسم ، خونه توي سايه يه موندمو من
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 : گفت تعجب با و کرد باز رو کمربندش...کرد پارک اي گوشه وانیار دقیقه ده از بعد

 

 شي؟ پیاده خواي نمي مگه _

 

 : گفتم کردم باز رو کمربندم!زدم مي گیج من چقدر

 

 شم مي پیاده االن ،چرا چرا _

 

 طرف تیمرف شديم رد خیابون از هم با.. بود وايساده منتظر که وانیار کنار رفتم شدم پیاده ماشین از

 ..بود خیابون طرف اون که رستوراني

 

 ...جنتلمن بابا گفتم دلم تو..  داخل برم کرد اشاره دستش با کرد باز رو رستوران در وانیار

 

 ...نشستیم اي نفره دو میز پشت رستوران دنج گوشه

 

 : گفت گرفت طرفم به رو منو وانیار

 

 ؟ خوري مي چي _

 

 : گفتم بگیرم ازش رو منو که اين بدونه
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 خورم مي جوجه من _

 

 : گفت و گرفت گارسون طرف به رو منو باال انداخت رو ابروهاش از يکي وانیار

 

 مخلفات با جوجه پرس دو _

 

 .. رفت و گرفت رو منو گارسون

 

 ؟ هستي راضي کارت از _ وانیار

 

 : گفتم بیارم در کیفم داخل از رو موبايلم اينکه از قبل خورد زنگ موبايلم لحظه همون

 

 آره _

 

 برداشتم رو گوشي کیه ببینم اينکه بدونه

 

 ؟ الو _

 

 ؟ تو کجاي آيما الو _

 

 ! بود ياشار
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 ؟ چطور خورم مي ناهار دارم _

 باشگاهتم نگران بزنم حرف باهات بايد کن اس ام اس واسم رو هستي که جاي آدرس _ ياشار

 ..رسونمت مي خودم نباش

 

 : گفتم همین واسه بفهمم صداش از تونستم مي رو کالفگي

 

 باشه _

 

 فعال پس _ ياشار

 

 فعال _

 

 : گفت کرد مي نگاه بهم داشت کنجکاو وانیار

 

 ؟ شده چیزي _

 

 : گفتم دادم تکون رو سرم

 

 بگي بهم رو اينجا آدرس شه مي فقط نه _
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 .. کردم اس ام اس ياشار واسه سريع منم گفت رو آدرس وانیار

 

 : گفت نگراني با دوباره وانیار

 

 ؟ آيما نشده چیزي مطمئني _

 

 : گفتم و زدم لبخندي کردم نمي درک رو نگرانیش اين دلیل

 

 .. بیاد تا دادم رو آدرس منم دنبالم بیاد خواست مي داشت کارم ياشار نه،_

 

 : گفت و رفت هم تو نامحسوس اخماش وانیار

 

 آهـــان _

 

 شکست رو بینمون سکوت که بود وانیار دوباره خوردن به کرديم شروع آوردن واسمون رو غذا

 

 نگفت؟ بهت چیزي بیرون اومد اينکه از بعد آريا آقاي _ وانیار

 

 : گفتم گیج

 

 گي؟ مي رو پارسا _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

184 

 

 

 نمک فکر شدم سوتیم متوجه تازه.. کرد نگاه بهم شده گرد چشماي با و کرد بلند رو سرش وانیار

 ..پايین انداختم رو سرم دربارم؟ کنه مي فکري چه حاال خجالت از شدم رنگ به رنگ

 

 : گفتم آروم بود من به نگاش کردم نگاه بهش چشمي زير

 

 نیست اينطور گفتم منم باشم صمیمي شما با من میاد نظر به گفت، چرا _

 

 : گفت و پايین انداخت رو سرش وانیار

 

 ...آهان _

 مانداخت بود میز روي که گوشیم به نگاهي.. خورد زنگ گوشیم که بودم نکرده تموم رو غذام هنوز

 ..بود ياشار

 ... زدم رو اتصال دکمه بود خالي که دهنم بشقاب داخل گذاشتم رو چنگال و قاشق

 جانم؟ _

 منتظرم من که بیرون بیا شده تموم غذات اگه آيما _

 ..بیرونم ديگه دقیقه چند تا باشه _

 :گفتم کشیدم عقب رو صندلي کردم، قطع رو گوشي

 وانیار آقا برم من _

 !نشده تموم غذاتون هنوز که شما _ وانیار

 :گفتم برداشتم رو کیفم
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 ..منتظرمه بیرون ياشارم شدم سیر _

 :گفت و شد بلند وانیارم

 ..بريم شدم سیر منم باشه _

 وانیار از زودتر.. نذاشت وانیار که کنم حساب رو خودم غذا خواستم مي رفتیم صندوق طرف به

 ..نبینه هم با رو ما ياشار که بیرون اومدم

 ..بود وايساده خیابون اونطرف ياشار

 :گفتم کردم باز رو ماشین در

 ؟!رسیدي زود سالم _

 رستوران کنار که وانیار به رسید کردم دنبال رو نگاش بود رستوران در به هنوز نگاش ياشار

 ... بود وايساده

 ..شد نشه خواستم مي که اوني خدا واي

 :گفت طرفم برگشت ياشار

 رسیدم زود همین واسه داشتم کار اطراف همین _

 

 !آهـــان _

 :گفت طعنه با و کرد روشن رو ماشین

 بیرون اومدين رئیستون با بودي نگفته _

 : گفتم و کردم نگاه بیرون به برگشتم

 کرد؟ مي فرقي گفتم مي اگه _

 نه _ ياشار

 !؟ بگي بهم چیزي خواستي مي _
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 بود مورد همین در دقیقا آره _ ياشار

 شنیدنش به منتظر وقته خیلي که حرفايي شنیدن براي کردم آماده رو خودم و کشیدم عمیقي نفسه

 ...هستم

 : گفت خشك و جدي لحن با ياشار

 ؟ چیه وانیار و تو بین ارتباط _

 :داد ادامه اي مسخره لحن با

 ؟ وانیار طرف کشوني مي رو خودت اينقدر چرا ،تو کنم مي تصحیح رو حرفم ببخشید _

 : گفت تر ،بلند خشك و جدي لحن با دوباره

 رفح باهات درست تونستم نمي بوديم خونتون چون ديشب ؟ کرده تغییر رفتارت چرا تو اصال _

 رفتارت؟ تغییر واسه دلیلي خوام، مي دلیل ازت االن ولي بزنم

 و برگشتن جرات بود بیرون به نگام هنوز.. من طرف از کننده قانع جواب منتظر شد ساکت ياشار

 ...نداشتم رو بهش کردن نگاه

 : زد داد ياشار

 ..منتظرم من آيما _

 قح بود مربوط خودم به بودم کرده کار هر.. گرفت رو گلوم راه بغض ترسیدم ياشار بلند صداي با

 پدرم نه بود داداشم نه اون باشه بد خواست مي چقدر هر من کار حاال.. بزنه داد من سر نداشت

 ... ولـــي

 :زدم داد خودش مثل طرفش، برگشتم بود اشك از پر لبالب که چشماي داشت بغض که صدايي با

 ..بزني داد من سر نداري حق تو ياشار _

 هتب با گونم رو اشکاي ديدن با کرد نگاه بهم و برگردوند رو سرش ياشار..  پايین ريخت اشکام

 : گفت زمزمه با کرد نگاه بهم

 ؟ کني مي گريه داري آيما _
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 !يومدن نمي بند و بودن کرده پیدا رو خودشون راه اشکام

 گفت روا زمزمه گوشم زير بغلش تو کشید منو و گرفت رو هام شونه کرد پارک اتوبان گوشه ياشار

: 

 نکن گريه ياشار جــون آيما _

 اشکام ياشار لباس با و باال کشیدم صدا سرو پر رو دماغم آب.. داشت ارزش خیلي واسم جونش

 .. کردم پاک رو

 : گفت زد مي موج داخلش خنده که صداي با ياشار

 ..نکن پاک من لباس با رو دماغت خوب دختر _

 :گفت فتهگر صداي با ياشار.. بود کافي کنم نمي گريه ديگه بود فهمیده که همینقدر نگفتم چیزي

 تمعذر شد بلند صدام چطور دونم نمي بودم عصبي بزنم داد سرت خواستم نمي کن باور آيما _

 یشپ هم موقعیتي هیچ ريختم هم به خیلي بینم مي ازت که رو رفتار اين وقته چند اين خوام مي

 ومدما کردم ول رو کارم بیارم طاقت نتونستم ديگه امروز..  رو رفتارت دلیل بپرسم ازت يومد نمي

 .. بپرسم رو کارات دلیل

 ..من حرفاي شنیدن واسه کرد سکوت بازم ياشار بودم ياشار بغل تو هنوز

 ؟ باشگاه رم مي تو با من دونه مي آتا _

 ..لحظه اين تو اونم بودم ناشي خیلي بحث تغییر واسه بودم گرفته خندم خودمم

 :گفت احساس بي و خشك خیلي.. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین و کرد جدا خودش از منو ياشار

 ..رسونمت مي من گفتم بهش آره _

 : گفتم گرفته صداي با...کردم جمع صندلي داخل رو خودم و بهش کردم رو پشتم

 تو هک شه نمي جوابي.. شه نمي منطقي دلیل تو واسه بگم چي هر ؟ بشنوي چي خواي مي ياشار _

 ..بگم بهت چي دونم نمي.. کنه قانع رو
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 : گفت و حرفم وسط پريد ياشار

.. نبود همم قیافت واست بودي شاد خیلي قبال بکنه تغییر تو رفتار شدن باعث که بگو رو هموناي _

 دچن واسه من با رفتارت اون ولي حرف کم و زير به سر و خجالتي آدم يه بودي شده اومدم که تازه

 ..داشتم دوستش خیلي خیلي من که قبلي آيما همون شدي باز بود ساعت

 :داد ادمه گرفته صداي با و کرد کوتاهي مکث ياشار

 گراندي يا ولي بود خوب ما با رفتارت بود عملت از بعد درست تغییرت اين کردي تغییر باز ولي _

 من ثلم واست بود شده اي غريبه هر بود رفته بین از داشتي قبال که حیا و حجب اون... نبود اينطور

 !!آتا يا

 من شد باعث مردم حرفاي جور چه که گفتم.. شديم تهران وارد که وقتي از دادم ادامه من بار اين

 رگم پاي تا بار دو جونم از عزيزتر کسم بهترين مامانم شد باعث بشم گیر گوشه و زير به سر

 یچه آوردنش دست به براي چون نفهمید کس هیچ بود دلم تو سال چند که عشقي از گفتم... بره

 بود کسي تنها شدم دوست باهاش داداشم حفظ خاطر به که دوستم تنها از گفتم.. نداشتم امیدي

 مي وارامید بهش داشتم کمکم که عشقي از گفتم.. بود خبر با عشق اين و داشتن دوست اين از که

 دمشپرستی مي عاشقانه که عشقم از گفتم.. کنم تالش آوردنش دست به واسه خواستم مي شدم

 سيک اون دونست مي که اين با دوستم تنها همون از گفتم... داد قرار دستش بازيچه فقط منو ولي

 قهعش داره دوستش عاشقانه که کرد اعتراف پیشش که هموني داد بهش رو دوستي پیشنهاد که

 مي هک زيباست از انتقام خاطر به فقط گفتم.. کرد قبول رو درخواستش بازم ولي دوستشه تنها

 گفتم. .کسي چه رو گذاشته دست که میثاقه به فهموندن خاطر به فقط بشم نزديك وانیار به خوام

 دور معهجا از منو که بود لعنتي قیافه همین خاطر به گفتم کشیدم که سختي همه اين از گفتم و..

 ...نرم مردم هاي متلك نشنیدن خاطر به ولي دانشگاه بهترين تو شدن قبول با شد باعث کرد

 سکوت ياشارم بود شده تموم من حرفاي پیچید مي ماشین تو که بود من هق هق صداي فقط

 ..بده انجام تونست مي لحظه اين تو که بود کاري بهترين شايد.. بود کرده

 کمرم مآرو و بغلش تو کشید منو دوباره و طرفم برگشت..  کرد پارک باشگاه پارکینگ داخل ياشار

 : گفت بخشي آرامش لحن با و کرد نوازش رو

 موقعیت يه تو برو.. شده ديرت بري بايد االن..  باش آروم من عمر باش آروم عزيزم باش آروم _

 ؟؟ باشه زنیم مي حرف هم با بهتر
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 : گفتم شد مي بلند چاه ته از که صداي با

 باشه _

 طرفم گرفت آورد در معدني آب بطري يه ماشین داشبورد داخل از و کرد جدا خودش از منو ياشار

 ..بشه بهتر حالت تا صورتت به بزن رو بقیش بخور رو کمیش يه _

 صورتم به زدم آب مشت چند و کردم باز رو ماشین در.. خوردم رو کمیش يه گرفتم ازش رو بطري

 : گفتم گرفته صداي باهمون داشبورد داخل گذاشتم رو بطري.. شد بهتر کم يه حالم

 ممنون _

 رو وردمآ پايین رو سرم..  باشگاه سالن طرف برم اينکه از قبل بستم رو در و شدم پیاده ماشین از

 : گفتم زدم لبخندي کرد مي نگام داشت که ياشار به

 دادي گوش حرفام به که ممنون _

 یثاقم.. باشگاه سالن طرف برگشتم و دادم تکون خداحافظي صورت به رو دستم زد لبخندي ياشار

 مي..  کردن مي نگاه ما به داشتن و بودن وايساده ما از تر اونطرف کم يه که ديدم رو زيبا و

 زا و زد بوقي بیرون اومد پارکینگ از ياشار..  نبود مهم واسم..  ديدن رو ها صحنه تمام دونستم

 ...رفتم باشگاه ساختمون طرف به سرعت با نفر دو اون به توجه بدون منم..  شد رد کنارم

 

 رفح داشتن و بودن وايساده هم کنار میثاق و زيبا.. زيبا میز طرف رفتم و کردم عوض رو لباسام

 ...میزدن

 : گفتم خشك خیلي رفت هم تو اخمام خود به خود افتادم حرفام ياد صحنه اين ديدن با

 سالم _

 فمطر اومد و زد لبخندي ديدنم با زيبا..  طرفم برگشتن شدن حضورم متوجه تازه میثاق و زيبا

 : گفت صمیمي خیلي و کرد دراز طرفم به رو دستش

 ؟!پیداي کم ،کجاي؟ دختر سالم _
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 شدست از فوري و گرفتم دستم رو دستش.. داشت اخم صورتم هنوز ولي آوردم کش رو لبام کم يه

 : گفتم..بود نجس من نظر از کنم لمسش خواستم نمي بیرون کشیدم

 ..بود شده کنسل کالسام دوني مي بهتر ،خودت ديروزم.. ديديم رو ديگه هم پريروز _

 ..شکر رو خدا گفتم بشنوم خودم فقط که آروم خیلي لب زير

 :گفت و کرد داري صدا خنده زيبا

 نديدمت وقته چند کنم مي فکر بینمت نمي که روز يه _

 :گفتم زدم پوزخندي

 مهمه واست من نبود و بود چقدر دونم مي آره _

 :گفتم کرد مي نگاه رو ما داشت که کردم اشاره میثاق به

 !داريم؟ راه تو عروسي يه اينکه مثل _

.. نپايی انداخت رو سرش و زد لبخندي هم زيبا!اومده خوشش حرفم از کنم فکر زد لبخندي میثاق

 ينا به کرده خوش رو دلش میثاق! خجالت؟ و زيبا!؟!کشید خجالت زيبا االن خنديدم بلند دلم تو

 دچن عروسك میثاق..  بودم مطمئنم من موند نمي میثاق با وقت هیچ ؟زيبا!میشه دوماد ها زودي

 ..نره سر حوصلش که روزشه

 ...بخواد چي خدا تا _ میثاق

 شماالن تا نگفتم چیزي ديگه.. سوال اين واسه بود جواب بهترين بخواد چي خدا تا.. زدم پوزخندي

 : گفتم زيبا به رو بود شده ديرم

 برم؟ تا دي مي منو برنامه _

 : گفت و گرفت طرفم به کاغذي میز روي از زيبا

 شده ديرت چون بري بهتره سنگینه خیلي امروزت برنامه _

 ..شدم دور ازشون و گرفتم ازش رو برگه
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 هد ساعت تا نبود خوب حالم خودم امروز..  داشتم شاگرد چهارتا امروز کردم نگاه دستم تو برگه به

 ..کردم مچاله دستم تو رو کاغذ کالفه و کردم پوفي.. بودن گذاشته کالس واسم شبم

 

 خیلي.. شد مي شروع دومي شاگرد کالس بعدش فوري بود شه تموم اولي شاگرد کالس ساعت

 !بودن نذاشته استراحت واسه بینش وقت ساعتم ربع بودن آورده در انصافي بي

 : زدم داد بلند

 !برو؟ درست بگم بهت بار چند کني مي تکرار رو قبلیت کار داري که باز دانیال _

 ..بشه بهتر دردم سر کمي يه تا آوردم فشار شقیقم به

 !شد پاره گلوت دختر زني مي داد اينقدر چرا _

 نگام داشت لبخند يه با بود وايساده سرم پشت آتا.. کردم نگاه سرم پشت به کردم بلند رو سرم

 : گفتم زدم اي خسته لبخند..کرد مي

 ...بفهمن رو حرفت شايد بزني داد سرشون بايد دن نمي گوش آدم حرف به وقتي _

 : گفت و گرفت طرفم به رو بود دستش تو که لیواني آتا

 !نداشتي اخالقا اين از قبلنا _

 سواري اسب آروم آروم داشت که دانیال به و دادم تکیه بود کشیده زمین دور که هايي حصار به

 و زدم غمگیني لبخند خوردم رو بود داده بهم آتا که اي نسکافه از قلب يه کردم نگاه کرد مي

 : گفتم وار زمزمه

 ...دارم االن که نداشتم اخالقا خیلي قبلنا _

 !شنید رو حرفم آتا نکنم فکر

 : گفت من به رو برداشت حصار از رو اش تکیه آتا

 بريم؟ شه مي تموم کالست کي _

 : گفتم و گرفتم طرفش به رو نسکافه خالي لیوان
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 ؟ شده تموم کارت..  میام سرويس با من برو تو دارم کالس ده ساعت تا من _

 : گفت و گرفت ازم رو لیوان آتا

 کالس بخواي اگه..داره چکاب نوبت مامان چون خونه برم بايد اون از بعد دارم شاگرد يه نه _

 ..بريم هم با تا میکنم کنسل رو آخرت

 : گفتم کردم مي نگاه دانیال حرکات به داشتم همینجور

 .. میام سرويس با من برو تو! کنه؟ مي فرقي چه فردا واسه افته مي کنم کنسل اگه بابا نه _

 :گفت و داد تکون رو سرش آتا

 فعال پس باشه _

 زدم صداش بیرون اينکه از قبل آتا

 آتا؟_

 : گفت و طرفم برگشتم

 جانم؟ _

 لبخندم خوشگلترين..بود نعمتي داداشي همچین داشتن واقعا رفتم صدقش قربون دلم تو

 : گفتم داد تحويلش

 چسپید واقعا نسکافه بابت ممنون _

 : گفت و زد لبخندي آتا

 نوشجونت _

 بخواد آدم نداشت رو ارزش هیچي.. کالفه نه بودم خسته نه ديگه.. دانیال طرف رفتم منم رفت و

 ..بشه نارحت خاطرش به

 ناي گهدي بودم داشته نگه بازشون زور به چشمام..رفتم مي باشگاه سالن طرف به زياد خستگي با

 ..نداشتم هم برداشتن قدم

 ..کردم عوض رو لباسام بسته چشماي با..  لباس تعويض مخصوص که اتاقي تو انداختم خودم
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 ايآق تا موندم منتظر و نشستم صندلي روي.. رفتم سالن طرف به و شونم رو انداختم رو کولم

 ..بیاد راننده

 

**** 

 کردم ازب رو خوابم خمار چشماي کنم بازشون بتونم تا کشیدم چشمام به دستي اسمم شنیدن با

 ..زنه مي صدام داره که کیه ببینم

 : گفتم گرفته صداي با ببینم واضح رو طرف چهره تونستم نمي هنوز

 بله؟ _

 برده؟ خوابت اينجا چرا تو دختر آيما _

 : گفتم گیج

 !برده؟ خوابم کجا مگه _

 بود ادهوايس روم به رو وانیار..  ببینم واضح رو طرف چهره بتونم تا کشیدم چشمام به دستي دوباره

 : گفتم گیج.. کرد مي نگام داشت تعجب با و

 !کني؟ مي چیکار اينجا تو _

 کني؟ مي چیکار باشگاه تو موقع اين دارم تو از رو سوال اين من دقیقا _ وانیار

 : گفتم بهت با

 باشگاه؟ _

 : گفتم فوري شدم اطراف متوجه تازه

 چنده؟ ساعت _

 :گفت انداخت ساعتش به نگاهي وانیار

 نیمه و يازده ساعت _

 ...بود رفته سرويس قبل ساعت يه گفتم بلندي واي
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 !کني؟ مي چیکار اينجا نگفتي _ وانیار

 :گفتم آوردم در رو موبايلم کیفم داخل از

 ..بود برده خوابم ديدي که بعدم داشتم کالس ده ساعت تا _

 کني؟؟ چیکار خواي مي االن _ وانیار

 : گفتم گشتم مي آتا شماره دنبال داشتم که همینجور

 .. دنبالم بیاد آتا بزنم زنگ خوام مي _

 

 رسونم مي راه سر هم تو خونه رم مي دارم ،من خواد نمي _ وانیار

 و بود شلوارش جیب داخل دستاش..  بود وايساده سرم باالي دقیقا وانیار..  کردم بلند رو سرم

 .. مرتب و خوشتیپ همیشه مثل.. کرد مي نگاه منو داشت و پايین بود انداخته رو سرش

 ...باشه _

 ...ساختمون بیرون رفتیم وانیار با و شدم بلند.. جیبم داخل گذاشتم رو موبايلم

 !کنه مي چیکار اينجا وانیار شب موقع اين که بود سوال واسم

 و دلي دو اون ديگه بشینم جلو که بود شده عادي واسم..  نشستم جلو و کردم باز رو ماشین در

 ..نداشتم رو قبل خجالت

 اينبار.. بود سکوت بینمون همیشه مثل بیرون اومديم باشگاه از.. آورد در حرکت به رو ماشین وانیار

 ..شکوندم رو سکوت اين من

 :گفتم خودموني لحن با

 بپرسم؟ سوال يه شه مي وانیار آقا بیخشید _

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم يه و طرفم برگشت وانیار

 ..بپرسید تونید مي باشین داشته سوال چقدر هر البته _
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 مي نگاه شمردون نیمرخ به خیره همینجور..ببینمش درست بتونم که نشستم صندلیم رو کج کم يه

 :گفتم کردم

 کردين؟ مي چیکار باشگاه داخل شب موقع اين شما _

 نگاه روش به رو به و اومد خودش به فوري ولي نگاهم تو شده خیره طرفم برگشت دوباره وانیار

 :گفت و لباش رو اومد لبخندي..کرد

 .. باشگاه بیام شدم مجبور نبود خوب حالش اسبم _

 :گفتم آرومي صداي با و رفت هم در صورتم کوچولو يه

 کشتینش؟ _

 رگم خاطر به که لبخندي اون خواستم نمي گردوندم بر رو سرم.. شد تر رنگ پر لبخندش وانیار

 هي مرگ خاطر به که بود کي ديگه اين.. کردم نگاه بیرون به هم در صورتي با... ببینم اسبه يه

 ..شدم متنفر ازش دلم تو لحظه يه واسه! زد؟ مي لبخند زبون بي موجود

 ..پیچید ماشین داخل وانیار بلند ي خنده صداي

 کردي؟ اخم چرا _ وانیار

 : گفتم و طرفش برگشتم رفتم هم در بیشتر صورتم

 !خندي مي حیون يه مرگ خاطر به تو دلیل همون به _

 : گفت و زد ملیح لبخند يه وانیار

 وت که مرده اسب اون گفتم من مگه اصال!  خندم مي دارم حیون يه مرگ خاطر به من گفته کي _

 ؟!گرفتي عزا واسش

 :گفتم سرعت به

 مرده؟ کردم فکر من چرا پس نمرده؟ مگه _

 : گفتم کردم اخم..خنديد بلند صداي با وانیار دوباره

 خب؟ خندي مي چرا _
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 : گفت و کرد اي خنده تك وانیار

 !شده باحال خیلي قیافت آخه _

 : گفتم حرص با

 هه هه هه _

 !خنده مي داره اينجور که دلقکه کنه مي فکر آدم

 کرد باز رو دهنش خورد رو لبش رو يومد مي دوباره که اي خنده ديد منو اخموي قیافه وقته وانیار

 ..کرد نگاه جلو به و گرفت ازم نگاهشو و شد پشیمون ولي بگه چیزي که

 جون وانیار بگم شد نمي روم شدم ؟بیخیالش بگه چي خواست مي بدونم که بودم کنجکاو خیلي

 ...کردم نگاه شب سیاهي به و برگدوندم رو سرم ؟!شدي پشیمون ولي بگي خواستي مي چي

 آيما؟ _

 اشموه به دستي کالفه ديد رو منتظرم نگاه وقتي..  کردم نگاه بهش و برداشتم بیرون از چشم

 : گفت و کشید

 ..نبود مهمي چیزي هیچي _

 نوم کنجکاوي بدجور ولي بگه خواست نمي هم مهمي چیز اگه.. گرفتم ازش رو نگام و کردم پوفي

 ..بود کرده تحريك

 برسیم تا گرنه و گذاشت آهنگ بده خیرش خدا.. پچید ماشین داخل آهنگ صداي لحظه همون

 ..شدم مي کالفه جورواجور فکراي با خونه

 : گفتم لب زير..  ماشین داخل خواننده صداي پچیدن با

 ..گرفت جو اينو باز _

 سپردم دل ساده چه من به لعنت

 میمردم واسش اگر من به لعنت

 کرد ولم بعد و گرفت منو
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 کرد عاشقم که کسي اون به لعنت

 حرفم یزهت خیلي گوشاش دونستم مي چیه العملش عکس ببینم که کردم نگاه وانیار به چشمي زير

 .. شنیده رو

 نگاه بهش بزرگ سوال عالمت يه با..  کرد مي نگاه روش به رو به داشت هم در اخماي با وانیار

 خوبي خاطره آهنگ اين از ؟شايد بود آهنگ خاطر به يعني! دونستم نمي رو اخماش دلیل کردم

 !نداره؟

 !!!دونم نمي.. انداختم باال امو شونه

 ...دادم گوش آهنگ بقیه به و شدم وانیار خیال بي

 بوده کي من ماه که بگه يکي

 بوده کي من گناه مسبب

 

 بود همین تو نگاه از من سهم

 بود بهترين قسمت بدترين تو عشق

 

 کرد عاشقم منو بارون دل تو

 کرد ولم آسمون و زمین بین

 

 شد اين که شد جوري چه بگه يکي

 شد زمین من و آسمون تو سهم

 

 : گفتم و زدم لبخندي ببینم رو وانیار صورت بتونم تا کردم خم رو خودم کم يه شدم پیاده ماشین از

 داخل ،بفرمايید دادم زحمتتون که ببخشید ممنون خیلي _
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 : گفت و زد جوني کم لبخند باريد مي چهرش از خستگي وانیار

 ..خونه برسم خوام مي فقط ام خسته ممنون نه.. بود وظیفه _

 فعال پس _

 خوش شب _

 تمبس که رو حیاط در...کردم باز رو در و انداختم کلید..  رفتم خونه طرف به و بستم رو ماشین در

 !!!رفت که شنیدم رو وانیار ماشین صداي

 ..رفتم اتاقم طرف به و آوردم در رو کفشام! بود روشن هال المپ کردم باز رو خونه در

 اومدي؟ _

 رو آرنجش بود نشسته هال داخل مبل رو ياشار..  چرخیدم هال طرف به و وايسادم جام سر

 ... گرفته رو سرش دستاشم با زانوهاش رو بود گذاشته

 ..خستگیه و خوابي بي از دونستم مي بود شده قرمز چشماش کرد بلند رو سرش

 !بودي؟ کجا موقع اين تا آيما _ ياشار

 ! بود آروم

 ؟ نگفته آتا مگه _

 صداي با و چشماش رو گذاشت رو دستش مبل پشت به داد تکیه بهم کنه نگاه اينکه بدون ياشار

 :گفت رفته تحلیل

 !االن؟ نه بودي خونه بايد قبل ساعت يه آيما _

 :گفتم آروم و پايین انداختم رو سرم

 ..رفت سرويس برد خوابم _

 ...جونم به افتاد لرزي..  ترسیدم لحظه يه واسه... طرفم اومد جاش سر از سريع ياشار

 ...شنید شد مي رو عصبانیت ،ترس، نگراني صداش داخل.. وايساد روم به رو اومد ياشار

 اومدي؟؟ کي با _ ياشار
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 با زدم هضرب زمین به پام نوک با..بگم دروغم تونستم نمي ولي اومدم وانیار با بفهمه خواستم نمي

 :گفتم آرومي صداي

 .. وانیار با _

 اتاق وسط که من کنار اومد و بست محکم رو در.. اتاقم داخل کشید و گرفت رو دستم ياشار

 .. بودم وايساده

 :گفت حرص با و گرفت رو هام شونه ياشار

 کرد؟ مي چیکار اونجا وانیار آيما _

 اب بود قبل از تر قرمز چشمام بود شده سرخ عصبانیت از زدم زل ياشار به و کردم بلند رو سرم

 اعتماد من به ياشار يعني.. میومد در اشکام داشت.. بود زده زل چشمام تو خوردش گره هاي ابرو

 ؟!نداشت

 :گفتم گرفته صداي با..  هام گونه رو خورد سر اشك قطره يه

 رسوند راه سر هم منو خونه اومد مي داشت ديدمش، اتفاقي _

 مي گرفت دستاش با رو سرش و نشست تخت روي و کشید موهاش تو دستي کالفه ياشار

 ! نبودم مقصر من ولي اس کالفه نیست خوب حالش دونستم

 ...نکنه

 :گفتم ترس با

 کجان؟ بابا مامان، ،آتا، ياشار _

 :گفت و کرد بلند رو سرش ياشار

 ... نباش نگران _

 داد ادامه و کشد دراز تختم رو

 ..خوابیدن _
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 با.. ردنک بازي دستم انگشتاي با کردم شروع و..  نشستم تخت رو کنارش.. کشیدم راحتي نفس

 : گفتم ترديد با..بکنه دربارم ناجور فکراي خواستم نمي بودم زده بهش امروز که حرفايي

 ..ياشـــار _

 : گفت و حرفم وسط پريد فوري ياشار

 ..دونم مي _

 :گفت دوباره و کرد مکثي

 میناناط بهش من ولي بود نگرانت موند،خیلي منتظرت بیاي تو اينکه از قبل دقیقه چند تا آتا _

 ودب جوري هر.. برسونه رو تو بیا بعد برسونه رو ديگه کس رفته سرويس حتما نشده چیزي دادم

 .. بزن بهش رو حرف همین صبحم فردا کنه استراحت بره کردم راضیش

 ... زده اومده پیش بحث تغییر واسه رو حرف اين دونستم مي

 :گفتم گرفته صداي با و دادم تکون رو سرم

 باشه _

 :گفت بیرون بره اينکه از قبل.. رفت اتاق در طرف به و شد بلند تخت رو از

 ..گذاشته غذا واست دائي زن گرسنته اگه اي خسته خیلي معلومه پريده رنگت بخواب بگیر _

 خوابم وزامر به کردن فکر بدون کشیدم دراز بیرون لباس با تخت رو..بودم خسته فقط نبود گرسنم

 !برد

 

 ..نبود خوب حالم اصال داشتم درد سر.. داشت سوزش گلوم..  شدم بیدار کسالت با صبح

 شستم و صورتم و دست.. رفتم بهداشتي سرويس طرف به حال بي و شدم بلند تختم روي از

 تمصور به ديگه آب مشت يه.. بود خمار چشام بود پريده رنگم انداختم آينه داخل خودم به نگاهي

 لداخ از..  رفتم آشپزخونه طرف به و کردم خشك حوله با رو دستام.. نداشتم تب شکر رو خدا زدم

 ...شدن بیدار همه حتما پس!يومد مي صدا و سر آشپزخونه

 : گفتم دماغي تو صداي با و شدم آشپزخونه وارد
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 ...بخیر صبح _

 : گفت نگراني با مامان..نشستم و بیرون کشیدم رو آتا کنار صندلي دادن رو جوابم همه

 شده؟؟ چیزي _

 : گفتم گرفته صداي همون با و زدم جوني بي لبخند

 ..کنه مي درد گلوم فقط نه _

 تگرف طرفم به و کرد حل داخلش عسلم قاشق يه و ريخت شیر لیوان يه حرفي هیچ بدون مامان

 بشه نرم گلوت تا بخور اينو بیا _ مامان

 ..شدي مريض همین واسه بودي بیرون همش هم تو بود سرد هوا کم يه ديشب _ آتا

 لودگي با و دهنم داخل گذاشتم و قاپیدم ازش راه وسط رو دهنش طرف تو برد مي که اي لقمه

 :گفتم

 !کردي؟ فکر تنها خودت آتا _

 : گفت حرص با آتا

 ..ايشاهلل کنه گیر گلوت تو بشه کوفتت _

 آوردم بیرون واسش رو زبونم

 خسیس ايــــش _

 ..ها بچــه _ بابا

 چهی بدون پايین انداختم رو سرم پس کنید مي روي زياده دارين يعني زدن حرف تحکم اين با

 ..خوردم رو صبحونم بقیه حرفي

 .. شدم آماده سريع رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند میز پشت از

 !! بودن مشغول بقیه هنوز رفتم آشپزخونه طرف به پیك و شیك

 !نداريد؟ کاري برم من ديگه خب _
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 دش بدتر حالت اگه رسونت مي آتا بري تنها خودت خواد نمي نیست خوب حالت کن صبر _ مامان

 ..دکتر برو حتما

 کي ولي.. نداشتم رو اتوبوس و تاکسي حوصله حالم اين با..برم آتا با که بود خدام از که من

 داشت؟ رو دکتر حوصله

 ..بشم آماده تا کن صبر _ آتا

 : گفت و شد بلند آتا از زودتر ياشار

 رسونمش مي راهمه سر من خواد نمي _

 در فطر به و کردم خداحافظي لب زير منم بیرون اومد آشپزخونه از و نشد آتا کردن تايید منتظر و

 ..رفتم ورودي

*** 

 شدم متوقف جام تو ياشار صداي با ببندم رو در اينکه از قبل

 آيما؟ _

 : گفتم تعجب با ببینمش بتونم تا کردم کج کم يه رو خودم

 جانم؟ _

 : گفت عجز با و بیرون داد رو نفسش کالفگي با ياشار

 کني؟ تموم رو بازي اين شه مي _

 ولقب..کنم چیکار بايد دونستم نمي.. شدم خیره زد مي برق ناراحتي از با داشت که چشماي به

 شکست دوباره شدن قبل آيما دوباره يعني چیز همه از کشیدن کنار يعني ياشار حرف کردن

 ..گذشته به برگردم باز خواستم نمي من.. خواستم نمي اينو من خوردن

 نه بهش تونستم نمي.. زد مي دودو داخلش نگراني رنگش خوش چشماي به شدم خیره دوباره

 ..بکشم کارم از دست تونستم مي نه بگم،

 ..بود کار بهترين همینکار.. کشیدم عمیقي نفس و بستم رو چشمام
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 ...سا گزينه بهترين سکوت مواقع اينجور.. دويدم ساختمون طرف به و بستم محکم رو ماشین در

 

 ...رفتم شرکت طرف به و بیرون اومدم آسانسور از

 حال بي و میز روي گذاشتم رو سرم.. شدم ولو صندلي روي خودم و میز روي گذاشتم رو کیفم

 .. کرد مي درد گلومم بودم گیج بود سنگین سرم.. بستم رو چشمام

 .. کردم باز رو چشمام حاجي صداي با

 دخترم؟ خوبه حالت _

 ..کرد مي نگام داشت نگراني با و بود دستش چايش خالي سیني

 :گفتم گرفته صداي با و زدم جوني کم لبخند

 کنه مي درد گلوم کم يه فقط حاجي خوبم _

 :گفت و شد نزديك بهم کم يه حاجي

 دخترم؟ اومدي چرا نبوده خوب حالت که تو _

 ...بودا خوش دلش هم حاجي

 !شرکت نیام که نیست وخیم حالم اونقدر هم ديگه! بگیرم مرخصي نیومده هنوز حاجي _

 :گفت و داد تکون رو سرش حاجي

 واست چیزي يه برم پس.. زني مي رو خودت حرف تو باز بگم من چي هر جان بابا بگم چي _

 ..بشه بهتر گلوت کم يه بخوري بیارم

 هک نکشید طول زياد..نشستم صاف جام تو و کشیدم باال صدا سرو پر رو دماغم رفت که حاجي

 ...بیرون اومد آشپزخونه داخل از زد مي هم رو دستش داخل لیوان محتواي داشت حالي در حاجي

 :گفت و طرفم گرفت لیوان

 !بیاد باال صدات کم يه تا بخور رو اين جون بابا بیا _

 : گفتم دماغي تو صداي همون با و گرفتم دستش از رو لیوان
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 ..ممنون _

 نارنجي آب با ولي زد مي ذوق تو عسل طعم با گرم آب.. خوردم رو لیوان داخل محتواي از قلپ يه

 تهوع حالت بخورم همینجوري رو گرم آب از بودم متنفر.. کرد تحملش شد مي داشت داخلش که

 ..داد مي دست بهم

 رو ودب داده بهم وانیار که اي برگه تا کردم روشن رو سیستم گذاشتم میز رو دستم کنار رو لیوان

 ..کنم تايپ

 پر رو دماغم آب.. بشه کمتر چشمام سوزش تا بستم محکم رو خمارم چشماي..شد تموم کارم

 یاروان که هنوز بود عجايب از.. بود يازده ،ساعت انداختم ساعتم به نگاهي.. کشیدم باال صدا سرو

 واصح اين با شد مي عالي بودن من مثل همه کشیدم پوفي..انداختم دفترم به نگاهي يه! نیومده

 ..داشت جلسه وانیار صبح امروز.. پرتیم

 .. سالم _

 !کردم تعجب زن يه کنار وانیار ديدن با کردم بلند رو سرم

 ريعس شدم بلند جام سر از دستپاچه شدم موقعیتم متوجه تازه کرد مي نگام داشت خیره وانیار

 : گفتم

 سالم _

 ..بود روم نگاهش هنوز وانیار

 باشه؟ داشته کار من با نزد زنگ کسي _

 کار اروانی با که گرفته تماس کسي امروز اومد نمي يادم اصال! بودم گرفته استرس چرا دونم نمي

 :گفتم سريع..بودم ننوشته چیزي کردم باز رو دفترم فوري!نه يا باشه داشته

 ..نزده زنگ کسي آقا نه _

 : گفت خودموني خیلي و زد زل چشمام به و کرد ريز رو چشماش وانیار

 ؟!آيما خوردي سرما _

 ..ردک مي نگاه بهمون داشت عادي خیلي.. انداختم بود وايساده کنارش که خانومي به نگاهي نیم
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 : گفتم و دادم تکون رو سرم.. کرد مي نگاه بهم کنجکاو داشت که وانیار رفت نگام دوباره

 ..بله _

 :گفت و خانومه همون به کرد اشاره وانیار

 ..امیني سحر خانوم جديدمون همکار کنم مي معرفي _

 

 

 :گفت و کرد دراز طرفم به رو دستش و زد لبخندي سحر همون يا امیني خانوم

 

 ..خوشبختم _

 :گفتم و فشردم دستم تو رو دستش زدم لبخندي

 ..همچنین _

 شرکت اين تو من از بعد..  کنه مي کار اينجا..ما همکار شه مي سحر بعد به امروز از _ وانیار

 ..شرکت مدير شن مي ايشون

 : گفتم لبخند همون با.. باشن صمیمي هم با خیلي يومد مي نظر به باال رفت هام ابرو از يکي

 ..خانوم گم مي تبريك _

 : گفت و کرد خم کم يه رو سرش سحرم

 ..ممنون _

 ..من اتاق بیاره نسکافه لیوان تا دو بگو حاجي به آيما _ وانیار

 ودمب مونده وانیار کار تو..  رفتم آشپزخونه طرف به و کردم پوفي.. رفتن اتاقش طرف به سحر با و

 کوچیك اسم به شرکت تو منو بازم ولي بیار در حرف واسمون کسي خواد نمي میگه طرف يه از

 !کنه مي صدا

 ..نشستم میز پشت حاجي کنار شدم آَشپزخونه وارد
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 !دخترم؟ شدي بهتر _ حاجي

 : گفتم دادم تکون رو سرم

 ..داره مهمون که ببر مدير واسه نسکافه تا دو حاجي..  اولم از بهتر حاجي، آره _

 : گفت و کرد نگاه بهم حاجي

 اومده؟ مگه _

 ..حاجي آره _

 بلند جام سرم از...اجاق رو گذاشت و کرد آب پر رو کتري..  شد بلند جاش سر از سريع حاجي

 : گفتم شدم

 ..حاجي برم من _

 .. اتاق داخل رفت و زدم در به تقه دو! بودن مشغول سخت بچه.. رفتم هر بچه اتاق طرف به

 ..ها بچه سالم _

 ..دادن رو جوابم و کردن بلند رو سرشون ،سمیه،لیال فاطمه

 !طرفا؟ اين از _ فاطمه

 : گفتم گرفتم صداي با

 !طرفا اون از _

 : گفت و خنديد پقي سمیه

 !صداشو _

 دايص که لیال پشت زدم يکي.. کردن مسخره واسه بیاره گیر خواست مي فقط..ندادم بهش محلي

 با و دستم سر زد و داد نشون العمل عکس فوري لیال! گرفت درد بیشتر خودمم دست داد بدي

 : گفت هم در صورت با.. کشید مي دست پشتش به ديگش دسته

 ..سوخت آيما،کمرم بشکنه دستت ايشاهلل _

 : گفتم و گرفتم دستم تو رو دستم موچ
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 ..بگیره دردت اينقدر کردم نمي فکر منم خب! نزدي تو نکه _

 : گفت شیطنت با و لبش رو اومد لبخندي لیال

 !ها شده باحال خیلي صدات ولي آيما _

 : گفتم کردم کج رو دهنم

 ..کنید مسخره رو خودتون برو خنديدم هه هه _

 :گفت و فاطمه میز رو گذاشت پوشه تا دو.. داخل اومد پارسا و خورد در به تقه تا دو لحظه همون

 بندازيد؟ ها پرونده اين به نگاهي يه شه مي امیري خانوم _

 ..حتما _ فاطمه

 همون از باال رفت ابروهاش از يکي.. من به خورد چشمش که بیرون بره خواست مي پارسا

 : گفت تعجب با و زد رو شد مي معلوم لپاش چال که خوشگلش لبخنداي

 !خونوم؟ آيما جايید اين شما _

 وانیار پرتي حواس خاطر به.. داشتم کم رو همین.. هم تو رفت اخمام..  گرفتم رو حرفش طعنه

 !شنیدم؟ مي طعنه من بايد

 تاقا از بود من جواب منتظر هنوز که پارسا به توجه بدون.. پیچید شرکت فضاي تو تلفن صداي

 ... اومدم بیرون

 

 داخل بردم در الي از رو سرم و کردم باز رو در.. رفتم دخترا اتاق طرف به و انداختم دوشم رو کیفم

 اب! کنه افتخار کشي زحمت کارمنداي همچین داشتن به بايد وانیار.. بودن مشغول دخترا هنوز..

 :گفتم بلندي نسبتا صداي

 ..گشنمه من بخوريم ناهار بريم ديگه شید بلند _

 :گفت حرص با و قلبش رو گذاشته رو دستش و هوا پريد فاطمه

 کني؟ حضور اعالم اومدنت قبل تونستي نمي ترسیدم احمق خر _
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 : گفتم خنده با کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با

 ترسیدي؟ _

 : گفت و کرد جا به جا هاش شونه روي رو کیفش لیال

 ..هوا پره مي شنوه مي صدا تا همین واسه هپروته تو همیشه اين آيما بیخیال بابا _

 !نشدم متوجه که گفت چیزي لب زير فاطمه

 ..شرکت روي به رو رستوران رفتیم بیرون اومديم شرکت از تايي سه

 ..داديم سفارش بخوريم خواستي مي که غذايي و نشستیم نفره شیش میز يه دور

 نشد؟ مشخص عروسیتون تاريخ سمیه _ لیال

 : گفت و بیرون داد صدا رو سر پر رو نفسش سمیه

 .. شد مشخص باالخره چرا، _

 : گفت اشتیاق با فاطمه

 چندمه؟ خوب _

 نیست مشخص دقیقش تاريخ ولي اسفند _ لیال

 ..کني آماده رو وسايالت بايد کم کم پس.. ديگه ماه چهار _

 ..خوام نمي زيادي چیز اس آماده وسايالم بیشتر ولي آره _ لیال

 سري پارسا.. شدن رستوران وارد که شرکت کارمنداي از ديگه از يکي و پارسا به خورد چشمم

 !کردن کج ما طرف به رو راهش دوستش به کرد اشاره و کرد مکث رسید که ما میز روي و چرخوند

 ..خانوما سالم _ پارسا

 ..کرد سالم متشخصانه خیلي هم شجاعي آقاي

 ..داديم رو جوابشون

 بشینیم؟ شما میز سر هست اجازه خانوما _ پارسا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

219 

 

 آقا تنشس من کنار پارسا... نکنیم قبول نتونستیم کرد خواست در ازمون محترمانه لحن اين با

 !شد مرگ ذوق لیال کنم فکر..لیال کنار هم شجاعي

 با داشت سمیه.. زد مي ديد رو جاي يه سکوت توي کي هر..  دادن سفارش رو شون غذا هم پسرا

 با داشت هم شجاعي آقاي! فاطمه موبايل تو بود برده رو سرش هم ،لیال رفت مي ور موبايلش

 !رفت مي ور دستش انگشتاي

 ...شکست رو سکوت پارسا

 خانوم؟ آيما _

 اب منو ياد نمي خوشم فهمید نمي چرا! رفت؟ نمي رو از پسر اين چرا کردم نگاه بهش تعجب با

 !کنه صدا کوچیك اسم

 !بله؟_

 :گفت عادي خیلي بود لبش رو لبخندي با پارسا

 اقوامید؟ رسولي آقاي با شما _

 ثبح به داشتن کنجکاو همه.. يومد نمي در خون زدين مي کارد با منو يعني پررو؟ آدم اينقدر آخه

 !دادن مي گوش تا دو ما

 فتموگ زدم اي مسخره لبخند موضوع کردن جمع واسه ولي.. بودم شده قرمز عصبانیت از کنم فکر

: 

 ..گفتم بهتون هم قبال کنم فکر نیست کنید مي فکر شما که اونجور اريا آقاي _

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقي نفس آرامش کردن پیدا واسه کردم مکثي

 آمد رفت و هستن دوست من داداش با ايشون و هستیم باشگاهي هم رسولي آقاي و من _

 کوچیك اسم به رو اطرافشون آدما دارن عادت ايشون باشین کرده دقت اگه و داريم هم خانوادگي

 !کنید؟ مي فکر شما که باشه چیزي دهنده نشون اين نکنم فکر کنند صدا
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 مونيپشی شد مي.. بفهمم رو حرفام تاثیر خواستم مي شدم خیره چشماش به و طرفش برگشتم

 چیزي و پايین انداخت رو سرش هم پارسا.. آوردن رو غذامون لحظه همون..  خوند چشماش از رو

 !نگفت

 ..کردن فراموش رو موضوع جوراي يه و شدن خوردن مشغول همه

 داخل از رو گوشیم و کردم پاک رو دهنم دور دستمال با.. شد بلند گوشیم اس ام اس زنگ صداي

 بود نوشته کردم باز رو اس ام اس! بود وانیار.. آوردم در کیفم

 ..منتظرم بیرون بیا آيما _

 و جبتع با که چشم جفت چند به رو و دوشتم رو انداختم رو کیفم و شدم بلند میز پشت از! همین

 :گفتم کردن مي نگام کنجکاوي

 نیست؟ امري برم ديگه من _

 کجا؟ _ لیال

 : گفتم و زدم لبخندي

 باشگاه برم بايد _

 و کردم خداحافظي ازشون.. نپرسیدن چیزي ديگه!  شد ارضا کنجکاويشون همشون اينکه مثل

 ..بیرون اومدم

 

 

 با مبش رد ازش اينکه از قبل خیابون کنار رفتم! بود وايساده شرکت جلو خیابون اونطرف وانیار

 ..وايسادم جام تو پارسا صداي

 ..صالحي خانوم.. صالحي خانوم _

 : گفتم تعجب با کنارم بود رسیده کردم نگاه بهش و پارسا طرف برگشتم

 !بله؟ _
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 نبايد ازتون خوام مي معذرت واقعا.. صالحي خانوم بدهکار شما به خواهي معذرت يه من _ پارسا

 ..زدم مي حرفي اينجور ها بچه جلو

 با و نپايی بود کشیده رو ماشین شیشه وانیار کردم نگاه سرم پشت به ماشیني بوق صداي با

 ..برم کرد اشاره دستش

 : گفتم سريع کردم مي نگاه وانیار به داشت که پارسا طرف برگشتم

 یمونپش کارتون از االن که کردين مي فکر موضوع اين به حرفتون گفتن از قبل بايد آريا آقاي _

 ..کرد کاري شه نمي شده زده که حرفیه ولي نباشد

 ها بچه پیش حداقل مغرور پسره گفتم دلم تو.. شدم رد خیابون از نشدم پارسا تايید منتظر ديگه

 ..نکن بد فکر خودشون پیش اونا که نگفت چیزي

 ونستمت نمي خواستمم مي اگه بود دره دو ماشین البته نشستم وانیار کنار و کردم باز رو ماشین در

 ..کنم عصبیش که بشینم عقب برم

 ..سالم _

 چشماي جلوي و کرد روشن رو ماشین.. داد رو جوابم آروم و داد تکون کوچلو يه رو سرش وانیار

 ..کرد حرکت پارسا متعجب

 دوست پارسا ديگه..  کردم کاري هر کردنش توجیح براي من نبود مهم واسم پارسا افکار ديگه

 چند اين.. موندم نمي شرکت اون تو زياد چون نبود مهم واسم نه يا کنه قبول رو من حرف داشت

 ..کنم پر ام درباره کرد مي فکر پارسا که اراجیفي با رو ذهنم تونستم نمي بودمم که وقت

 بهتره؟ حالت _ وانیار

 ..داشتم بیني آبريزش هنوز ولي بود شده بهتر گلوم

 بهترم _

 خوردي؟ قرص _ وانیار

 ..بخورم قرصم که نبود مهمي چیزي ديگه شد بهتر گلوم خوردم داد نوشیدني بهم حاجي نه _

 !ود؟ب مهم واسش من سالمتي يعني کردم تعجب سواالش پرسیدن از.. نگفتم چیزي ديگه وانیار
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 ستمنش مي وانیار ماشین تو وقتي همیشه کردم نگاه بیرون به و کردم تمیز دستمال با رو دماغم

 !شنیدن نه بود گفتن واسه حرفي نه بود همیجور

 از من به توجه بدون.. کردم نگاه بهش برگشتم تعجب با کرد پارک خیابون کنار رو ماشین وانیار

 بود ازهمغ چندتا کردم نگاه خیابون اونطرف کنجکاوي با..  خیابون اونطرف رفت و شد پیاده ماشین

 !؟ الکترونیك ،وسايل داروخونه سوپري، خرازي،.. 

 الستیكپ.. نشست ماشین داخل و کرد باز رو ماشین در دست به پالستیك وانیار دقیقه چند از بعد

 طرفم به آورد در آبمعدني يه کرد باز رو پالستیك..کردم نگاه بهش گنگ.. پاهام رو گذاشت رو

 : گفت کنه نگاه بهم اينکه بدون.. آورد در قرصم بسته يه گرفتم ازش حرف بي منم گرفت

 استو بخور گرفتم واست هم میوه آب..شه مي بند بینیتم آبريزش بخوري سرماخوردگیه قرص _

 ..خوبه

 !بود؟ چي اينکاراش معني کردم مي نگاش گنگ داشتم هنوز

 ديگش دست با بود گرفته رو فرمون دستش يه با..  کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین وانیار

 رو دستش که بگیرم ازش رو قرص تا بردم رو دستم! آورد مي در جعبش داخل از رو قرص داشت

 ..بده انجام بگو خواست مي کاري هر نکردم بهش اي توجه ديگه منم! کشید عقب

 دممکر بلند رو سرم تا.. بخورم رو کمشو يه تا کردم باز رو معدني آب سر و گرفتم ازش از رو نگام

 بهش حواسمون که زد مي چراغ هي و يومد مي ما جهت خالف داشت که ماشیني به خورد چشمم

 !رفت مي طرف همون به داشت دقیق وانیار ولي باشه

 به خورد چشمام به که چراغي نور با..  کردم مي نگاه ما طرف اومد مي که ماشیني به ترس با

 : زدم داد بلند صداي با.. اومدم خودم

 !ماشین...روت به رو وانیـــــــــــار _

 رو پاهاش و چرخوند مخالف جهت به رو فرمون و کرد بلند رو سرش فوري من داد صداي با وانیار

 ...گذاشت ترمز روي

 ..نیومد پیش برام مشکلي بودم بسته کمربند چون ولي شدم پرتاب جلو طرف به شدت به
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 ترس با..  کرد مي ناله و بود فرمون رو سرش وانیار... برگشتم طرفش به وانیار ناله صداي با

 ...چرخوندمش خودم طرف به و هاش شونه رو گذاشتم رو دستم

 آرومي آخ و..  پیشونیش رو گذاشت آورد باال رو دستش.. بود هم تو اخماش و بود بسته چشماش

 : گفتم ترس با.. گفت

 خوبه؟ حالت _

 :گفت آرومي صداي با وانیار

 ..سرم _

 ..دبو نیفتاده خاصي اتفاق کردم نگاه سرش به نگراني با و برداشتم سرش روي از رو دستش

 ..خورده ضربه فقط نشده چیزي _

 :گفت سريع کرد نگاه بهم زده وحشت و کرد باز رو چشماش فوري وانیار

 !نیفتاده؟ واست که اتفاقي خوبه حالت تو آيما _

 ..ددا نشون العمل عکس اينجور ،که افتاده اتفاقي واسش کردم فکر بیرون دادم راحت رو نفسم

 ..نیفتاده واسم اتفاقي بودم بسته کمربند من نه _

 

 

 اخلد به نگراني با داشت اقاي.. کردم نگاه وانیار سر پشت به ماشین شیشه تق تق صداي با

 : گفت نگاني با آقاهه.. پايین کشید رو ماشین شیشه وانیار.. کرد مي نگاه ماشین

 

 

 نیفتاده؟ واستون اتفاقي خوبه حالتون _

 

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

214 

 

 نهنک گرفت رو وجودم تمام ترس لحظه يه..  شد پیاده ماشین از..  بود هم تو صورتش هنوز وانیار

 ..شد راحت خیالم وانیار صداي با کنه؟ولي دعوا خواد مي

 

 

 خوبین؟ شما خوبه حالمون ما آقا نه _ وانیار

 

 

 .. خوبم منم آره _ آقاهه

 

 

 : گفت شنیدم رو بودن شده جمع دورمون که مردمي از يکي صداي

 

 

 تنیس نیازي پس ماشیناتون نه ديدين آسیبي خودتون نه.. گذشت خیر به شکر رو خدا خب _

 ..پلیس بزنیم زنگ

 

 

 نیست نیازي آقا نه _ وانیار

 

 

 : گفت کنیم تصادف باهاش بود نزديك که آقايي به رو بعد و
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 کنید جمع رو حواستون بیشتر شما _

 

 

 : گفت و داد تکون رو سرش آقاهه

 

 

 ..همینطور هم شما _

 

 

 تراح خیالت با رو نفسم... کرد حرکت و زد بوقي و کرد روشن رو ماشین شد ماشین سوار وانیار

 ..گذشت بخیر بیرون.. دادم

 

 

 : گفتم نگراني با.. بود هم تو صورتش هنوز وانیار طرف برگشتم

 

 

 وانیار؟ خوبه حالت _
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 : گفت بود روش به رو به نگاش همینجور وانیار

 

 

 خوبم _

 

 

 شديد بود خورده سرش به هم اي ضربه بود هم در صورتش هنوز چون نکرد قانع منو حرفش اين

 :گفتم دوباره.. بود

 

 

 کنه؟ معاينت دکتر بیمارستان بريم _

 

 

 :گفت آروم دوباره وانبار

 

 

 ..نیست احتیاجي _

 

 

 بیمارستان؟ بريم بیا بوده شديد خورده سرت به که اي ضربه _
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 ..خوبه حالم _

 

 

 ..داره درد سر دونستم مي بشم بیخالش کنم راضي رو دلم تونستم نمي

 

 

 ..بشه رفع دردت سر تا بدم مسکن بهت وايسا اي گوشه يه پس _

 

 

 اسهو بخوره چیزي يه کردم راضیش باالخره اينکه از خوشحال من کرد پارک خیابون گوشه وانیار

 ..گرفتم طرفش به و... آوردم در رو قرص بسته کیفم داخل از.. دردش سر

 :گفت عصبانیت با وانیار

 

 

 چیه؟ منظورت _

 

 

 ..کردم نگاه بهش گیج
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 :فتگ تري بلند نسیتا صداي با چون! شد عصبي بیشتر اينکه مثل ديد رو من سکوت وقتي

 

 

 !چیه؟ کارا اين از منظورت آيما _

 

 

 رو حرفش تونستم نمي بود گردش در چشماش بین چشمام مردمك کردم نگاه بهش بهت با

 :گفتم گنگ.. کنم درک

 

 

 !کارا؟ کدوم _

 

 

 .. شد خیره روش به رو به و موهاش تو کشید رو دستش کالفه وانیار

 

 

 : کرد تکرار رو حرفش تري آروم صداي با وانیار دوباره

 

 

 !چیه؟ کارا اين از منظورت آيما _
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 : گفتم گنگ

 

 

 !وانیار فهمم نمي رو منظورت _

 

 : گفت گرفته صداي با صندلیش پشت به بود داده تکیه رو سرش همینجور وانیار

 آيما؟ _ وانیار

 بله؟ _

 !چیه؟ کارات اين معني _ وانیار

 : گفتم حرص با بودم شده عصبي واقعا ديگه بار اين

 مين دادم رو جوابت منم پرسي مي رو سوال اين داري باره چندمین اين دقیقه چند اين تو وانیار _

 !کارا؟ کدوم.. بزن حرف تر واضح گي مي چي فهمم

 :گفت و بیرون داد صدا سرو پر رو نفسش بعد و نگفت چیزي لحظه چند وانیار

 ازم دونستم مي.. کردي مي اخم هم ديدي مي منو وقتي نبودي خوب من با وقت هیچ تو _ وانیار

 زني يم لبخند بهم بیني مي منو وقتي کنم نمي درک رو وقتت چند اين رفتار ولي.. ياد نمي خوشت

 ..کنم درک رو رفتارت تونم نمي بفهممت تونم نمي.. دي مي رو جوابم روي خوش با

 یاروان مقابل در من که رفتار و داره من مقابل در وانیار که رفتاري کردم نمي فکر هم تو رفت اخمام

 ..بشه ديده اصال دارم

 آيما؟ گي نمي چیزي چرا _ وانیار

 : گفتم کردم مي جمعش رو موضوع اين جوري يه بايد کردم نگاه بهش هم در هاي اخم با
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 در من رفتار اصال.. نبوده تر عادتي و تر خودموني خیلي من رفتار مقابل در تو رفتار نظرت به _

 ..ياد نمي چشم به تو رفتار مقابل

 : گفت و زد زل چشمام به و برگشت وانیار

 يول نبودي تو فقط بوده همینجور همه با بوده همینجور همیشه من رفتار.. رو اينا همه دونم مي _

 جز شدم ممن برگشتي وقتي ولي بودي راحت ياشار و آتا با فقط تو ولي کرد تغییر دفعه يه تو رفتار

 نه.. بودي متنفر يومد مي بدت ازش همیشه که مني اونا از يکي شدم منم چرا بدونم خوام مي! اونا

 ..رفتارت اين دلیل نه و فهمیدم رو تنفرت دلیل

 !ننک پیدا رو سواالتشون جواب چشمات تو از خوان مي که کسايي مثل بود زده زل چشمام به هنوز

 : تمگف آروم.. بیارم دست به رو رفتم دست از آرامش تا کشیدم عمیقي نفس و بستم رو چشمام

 ..همین بیام در بودن خجالتي آدم اون از خواستم مي فقط ندارم رفتارم واسه خاصي دلیل _

 رب بود خنجري يه وانیار صداي ولي دوختم چشم شدن مي رد کنارمون از تند تند که آدمايي به

 ..روحم

 : گفت ناراحتي صداي با وانیار

 هي فقط احتماله يه فقط گفتم مي خودم به همیشه کنم قبول رو اين خواستم نمي وقت هیچ _

 اين رفتیم مي تر جلو چي هر ولي.. نیست ممکن آيما از کاري همچین باشه تونه مي حدس

 يه اسهو کنم درکت تونستم نمي.. شدم مي تر امید نا من و شد مي تر نزديك واقعیت به احتماالت

 ازش انتقام خاطر به تو که داشت رو تو لیاقت میثاق آيما..بزني کار همچین به دست مسخره دلیل

 هم رو کار اين تو اگه! داشت؟ رو اطرافیانت کردن ناراحت لیاقت زيبا يا بدي انجام رو کار اين

 ...آدمیه جور چه زيبا فهمید مي زودي به خودش میثاق دادي نمي انجام

 شبه دلیل چه به من بود فهمیده وانیار..  بشنوم چیزي خواستم نمي ديگه.. بستم رو چشمام

 اون خواستم مي ولي داشتم قبول رو وانیار حرفاي من.. خواستم نمي رو اين من!  شدم نزديك

 شکست نم برابر در بفهونم زيبا به خواستم مي باشم من جونوريه چه زيبا بفهمونه میثاق به کسي

 من بازم بدم ادامه رو بازي اين تونستم نمي ديگه ولي بود خواهي خود آخر دونم مي خورده

 ..بودم خورده شکست

 .. کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین وانیار
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 گي؟ نمي چیزي چرا آيما _ وانیار

 ..ندارم گفتن واسه چیزي _

 ..شنیدم مي وانیار کالفه هاي نفس صداي

 ..کنم مي اشتباه دارم من که بگو..بگو چیزي يه خودت تبرعه واسه آيما _ وانیار

 : گفتم بشم چیزي منکر اينکه بدون آروم خیلي

 درسته کامال حرفات _

 

***** 

 ثبح قضیه از.. داخل رفتم کردم باز رو خونه در و آوردم در کیفم داخل از رو خونه کلید حالي بي با

 اروانی راستش.. شده بهترم هیچ نشده خراب بینمون رابطه.. گذره مي هفته سه وانیار با کردن

 ندارم رو داشتم بهش قبل که بدي حس ديگه االن.. بشه خراب بینمون رابطه نذاشت خودش

 ..شد خوشحال خیلي کردم تموم رو بازي فهمید وقتي ياشارم..  واسم آتا مثل يکي شده االن..

 : گفتم بلند صدا با و آوردم در رو کفشام

 کجايي؟ مامان _

 : گفتم و کردم اخم دادم تکیه آشپزخونه در به...يومد مي آشپزخونه داخل از صداش

 ازگ پاي نیست خوب واستون بگم بهتون بار چند من مادر.. اي آشپزخونه داخل تو که باز مامان _

 وايسین؟

 با و گاز اجاق طرف برگشت دوباره.. کرد مي نگاه منو بود وايساده اخم با دست به مالقه مامان

 : گفت حرص

 .. بزني حرف بعد کني سالم بايد اول شي مي جايي وارد وقتي گرفتي ياد تو وقتي _

 دعواش بیشتر من اينکه واسه کردن سالم به ندارم عادت من دونست مي لبم رو اومد لبخندي

 ..رفتم مامان طرف به و خوردم رو لبم رو لبخند..بود آورده رو بهونه اين نکنم
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 من نظر به باشم نداشته عادت که نه کنم سالم ندارم عادت من دوني مي که تو جان مامان _

 کافیه کردن سالم بار يه روزي

 پشت اندازم مي منو حرفاي تو همینجور..بیاري دين اصول من واسه خواد نمي خبه،خبه _ مامان

 ..گوش پشت اندازم مي رو تو حرفاي منم گوش

 !من شدم قانع چقدر.. اي کننده قانع دلیل عجب.. کردم نگاه بهش سرم باالي عالمت با

 :داد ادامه مامان

 دارم کارت بیا بیار در رو لباست برو کني نگاه منو واينسا اينجا _

 داخل برگشتم دوباره کردم عوض رو لباسام..بیرون اومدم آشپزخونه از حرفي هیچ بدون

 :گفتم چرخوندم مي سرمو که همینجور زدم باال رو آستینام.. آشپزخونه

 کنم؟ کاري چه من جان مامان خوب _

 !بشینم که من به کرد اشاره و کرد کم رو قابلمش زير مامان

 :زدن حرف به کرد شروع مامان... نشستم خوري ناهار میز پشت تعجب با منم

 ها قعمو بیشتر شديد بزرگ هم با بچگي از شناسیت مي رو هم وقته خیلي ياشار و تو جان آيما _

 زامرو دونستن مي هم نامزد رو تا دو شما همه چون گفته نمي بهتون چیزي کسي بوديد هم با هم

 مشکلي منم کنیم علني رو نامزديتون زودتري بهتره اومده ياشار که حاال گفت و زد زنگ عمت

 نداري؟ مشکلي که تو بیان شب فردا گفتم نديدم

 مامان بود نیومده پیش وقت هیچ..دادم مي گوش مامان حرفاي به و پايین بودم انداخته رو سرم

 هک همینجور.. بگم چیزي دونستم نمي..کشیدم مي خجالت.. بزنه حرف باهام چیزا اينجور درباره

 :گفت آرومي صداي با مامان کردن مي بازي دستم انگشتاي با بود پايین سرم

 نیان؟ گم مي عمت به زنم مي زنگ االن همین نیستي راضي اگه بگو چیزي يه آيما _

 :گفتم زده خجالت صداي با

 ..ندارم مشکلي من نه _

 : گفت خوشحالي با مامان
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 مبارکه پس خب _

 دادم تکیه در پشت به و شدم اتاقم وارد.. بیرون اومدم آشپزخونه داخل از فوري زده خجالت

 تختم رو! ودب داغ گذاشتم گونم روي دستم.. پايین بیاد قلبم ضربان تا کشیدم عمیق نفس چندتا..

 باهاش ازدواج به وقت هیچ ولي داشتم دوست رو ياشار من.. کردم فکر شب فردا به و شدم ولو

 چیزي هي دلخوشي واسه بابابزرگمون بوديم بچه وقتي گفتم مي خودم با همیشه... بودم نکرده فکر

 شون يکي ديگه کس و ياشار بین خواستم مي اگه من ولي! کنه عمل حرفش به کیه گرنه و گفته

 همش از تر مهم و دارم روش کامل شناخت چون کردم مي انتخاب رو ياشار کنم انتخاب رو

 ..لبم رو اومد لبخندي کردم فکر آينده به و بستم رو چشمام.. دارم دوسش

 ودمب گذاشته تختم کنار که کیفم داخل از رو موبايلم.. بیرم اومدم رويا از موبايلم زنگ صداي با

 !بود ياشار کردم نگاه صحفش به برداشتم

 کشیدم راحتي نفس..  شد قطع زنگ صداي... بودم دل دو.. بزنم حرف باهاش کشیدم مي خجالت

 فتمگ آرومي صداي با و زدم رو سبز دکمه! بودم گرفته استرس شد بلند تلفن زنگ صداي دوباره.. 

: 

 بله؟ _

 هیجان شور از پر نه بود زده خجالت با من مثل نه صداش.. اومد خط طرف اون از ياشار صداي

 !بود عادي

 کجايي؟ آيما الو _

 ..خونم من _

 باشه؟.. دنبالت میام شو آماده پس _

 نکنه داره؟ چیکارم يعني..  آورد حجوم مغزم به واجور جور سوال تا هزار.. شد بیشتر استرسم

 : گفتم و زدم پس رو فکرام داره؟ دوست رو ديگه کسه شايد شده؟ پشیمون

 ..باشه _
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 از و برداشتم تختم روي از رو موبايلم.. انداختم دوشم روي رو وکیفم شدم آماده.. شدم بلند سريع

 لندب صداي با و پوشیدم برداشتم رو بودم انداخته ورودي در کنار که کفشم...  بیرون اومدم اتاقم

 : گفتم

 ..بیرون دارم من مامان _

 بلند موبايلم زنگ صداي... نکردم ري مي کجا گفت مي داشت که مامان حرف به اي توجه ديگه

 ...رفتم خونه در طرف به و کردم قطع رو گوشي.. بود ياشار انداختم اش صحفه به نگاهي شد

 

 ..ماشین داخل نشستم و کردم باز رو ماشین در

 ..سالم _

 : گفت و انداخت بهم نگاهي نیم طرفم برگشت ياشار

 ..سالم علیك _

 ...کرد روشن رو ماشین

 بخوريم؟ ناهار بشنیم جايي يه بريم ؟ کجا بريم خوب _ ياشار

 : گفتم آرومي صداي با! ندارن خبر چیزي از که کسايي مثل کرد مي برخورد راحت خیلي

 ..باشگاه برم بايد بعدش خونه برگردم خوام مي زودتري نه _

 کرد پارک رو ماشین و خلوتي ي کوچه يه داخل پیچید ياشار

 بزنیم حرف تونیم مي بهتر تو هم راحترم من هم اينجور _

 :داد ادامه ياشار..کردم مي بازي شالم گوشه با و پايین بودم انداخته رو سرم

 گفت؟ بهت مامانت _

 و بیرون داد صدا رو سر پر رو شدش حبس نفس ياشار..  دادم تکون بار چند آره معني به رو سرم

 :گفت آرومي صداي با

 چیه؟ نظرت _
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 ..بدم رو جوابش چي دونستم نمي.. کردم مي بازي شالم با داشتم هنوز

 :گفت طوالني مکث از بعد ياشار

 ساکتي؟ چرا آيما _

 :گفتم آروم خیلي

 بگم؟ چي _

 :گفت نگراني با ياشار

 !نبود؟ واضح سوالم _

 دونستم نمي.. دونستم نمي خودم مورد در رو ياشار نظر چون نه يا بدم رو جوابش داشتم ترديد

 ..نه يا هست راضي ياشارم

 :کرد زمزمه گوشم کنار ياشار.. رسید مي گوش به ياشار کالفه کشیدن نفس صداي فقط

 ..نیان که اينا مامان زنم مي زنگ االن همین نیستي راضي تو اگه _

 ..خوردمش فوري که لبم رو اومد کوچولويي لبخند..بود راضي ياشار پس

 :گفت کالفه ياشار دوباره

 ..بگو چیزي يه لطفا آيما _

 من و نیستم راضي من کنه مي فکر ياشار نگم چیزي نذارم کنار رو خجالت اين اگه دونستم مي

 ..خواستم نمي رو اين

 تو شدم خیره! بود سرم کنار دقیقا سرش ياشار.. کردم نگاه ياشار به و کردم بلند رو سرم

 قبل آيما همون شدم و گذاشتم کنار رو خجالت لحظه يه چشماش

 گفتي نمي دادم مي رو جوابت فوري اگه! ازت؟ کشم مي خجالت دارم االن من فهمي نمي تو بابا _

 !س؟ نديده شوهر چقدر اين

 لمد تو پايین انداختم رو سرم دوباره گرفتم گاز رو لبام... خنديد آروم و شد باز هم از ياشار لباي

 ..االنت پروايي بي از نه اولت نزدن حرف از نه آيما سرت تو خاک گفتم
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 زد مي موج داخلش خنده هنوز که صدايي با ياشار.. کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین ياشار

 :گفت

 کني ازدواج من با باشي راضي تو کردم نمي فکر وقت هیچ.. هستي راضي هم تو خوشحالم _

 تونم مي خوشحالم االن ولي کردي ازدواج تو کنم جمع رو خودم بتونم من تا گفتم مي همیشه

 دش مي جدايمون باعث کردي مي ازدواج ديگه کس با تو اگه.. همیشه واسه اونم.. باشمت داشته

. .کنم تحمل تونستم نمي ديگه.. برام گذشت سخت خیلي بودم دور هم از که سال چند همون..

 تمامان به گفتم سريع بیارم در بال خوشحالي از خواستم مي گفت بهم رو موضوع مامان وقتي

 حرف خودت با خواست مي خودم چون.. کرد راحتر منو کار پیشنهادش اين با مامان..بزنه زنگ

 ..بگم اينا مامان به بعد بزنم

 يم بود کشیده آيندمون واسه که هايي نقشه مورد در داشت تند تند ياشار اومد لبم رو لبخندي

 ..گفت

 :داد ادامه و گفت بلندي واي ياشار

 ... ساله چهار بیست شاهد ياشار من.. رفت يادم کاري اصله ديدي _

 :گفتم حرفش وسط پريدم

 !چهار؟ و بیست تو رفتي کي تو استپ استپ _

 ..اين مثله اينم بیسته بردار نوزده گفتن مي بوديم بچه نیست يادت _ ياشار

 ...باال ره مي منم سنه باال بري مي رو سنت تو وقتي نیست اينجور اصالنم _

 ساله سه و بیست شاهد ياشار من..  بزنم رو حرفم بقیه بزار بابا باشه _ ياشار

 ..کرد تاکید سه رو

 اخلشد اي خونه ولي خودمه مال پامه زير که ماشیني مستقلم شناسي مي بیشتر منو که خودت _

 ..دارم هم خونه گفت شه مي ولي..  بابامه مال کنم مي زندگي

 :گفتم حرفش وسط پريدم دوباره

 ..شده ديرم خونه ببر منو کني معرفي رو خودت خواد نمي ديگه بسه بسه _
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 نگاه بیرون به بود لبم رو که لبخندي با.. کرد حرکت خونه طرف به و انداخت بهم نگاهي نیم ياشار

 ...بود ريخته خجالتم بود کرده ايجاد ياشار که جوي با کردم

 

 :گفتم ياشار به رو و کردم باز رو ماشین در

 داخل؟ ياي نمي _

 :گفت و زد لبخندي ياشار

 ..بودا تعارفا اون از اين _

 :گفتم و خنديدم

 میاري؟ روم به چرا دوني مي که تو _

 .. دنبالت بیام تا بزن زنگ باشگاه بري خواي مي وقتي بخور رو ناهارت عزيزم برو _ ياشار

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از

 ..شم نمي تو مزاحم ديگه رم مي آتا با ممنون نه _

 ..راحتي جور هر باشه _ ياشار

 ..فعال پس _

 ديدار امید به _ ياشار

 و دادم تکون ياشار واسه دستي کردم باز رو خونه در..رفتم خونه طرف به و..بستم رو ماشین در

 ... شنیدم رو ياشار ماشین شدن روشن صداي بستم رو در وقتي..داخل رفتم

 :گفتم بلند صداي با و آوردم در رو کفشام

 ..اومدم من _

 :گفت آشپزخونه داخل از مامان

 ..خوريم مي ناهار داريم آشپزخونه تو بیا _
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 ..آشپزخونه داخل رفتم و هال تو مبل رو انداختم رو کیفم

 ..سالم _

 ..نشده سرد تا بخور رو ناهارت بشین بیا باباجون سالم علیك_ بابا

 ..کشید برنج واسم برداشت رو بشقابم مامان..نشستم آتا کنار

 ..شه مي ديرمون که بخور سريع _آتا

 ..بشقابم تو گذاشتم برداشتم مرغ اي تیکه

 ...باشه _

 ..خوردن به کردم شروع

 !دفعه؟ يه رفتي کجا آيما _ مامان

 :گفتم آروم بود پايین سرم همینجور دادم قورت رو لقمم

 ..ياشار پیش _

 : گفت مسخرگي با آتا

 ..شد شروع _

 ... خورد رو حرفش بقیه که رفتم بهش اي غره چشم و کردم بلند رو سرم

 ..شده ديرمون که آيما شو بلند _آتا

 :گفتم پر دهن با..شدم بلند میز پشت و دهنم تو گذاشتم هم رو غذام قاشق آخرين

 ..نکنید درست غذا خودتون ديگه ولي بود خوشمزه مامان ممنون _

 ..جان نوش _ مامان

 :داد ادامه مسخرگي با بعد و

 !بگي تو چي هر باشه _

 ..مرفت آتا ماشین طرف به دوو با و پوشیدم رو کفشام.. برداشتم رو باشگام کوله اتاقم داخل از
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***** 

 ..میانـــا اينا ات عمه االن شدي آماده آيما _ مامان

 نمي سرم رو چیزي ياشار جلو من بود درست..کردم صافش و کشیدم سرم رو شاله به دستي

. .خانوادگي جمع تو فقط البته کردم مي رعايت شد مي خونوادگي جمع وقتي خوب ولي انداختم

 با ودمب پوشیده سوخته قهواي کتون شلوار يه..کردم وارسي باال به پايین از آينه تو رو خودم دوباره

 صورتمم آرايش...بودم انداخته سرم رو کرمم هاي طرح با اي قهوه شال يا رنگ کرم تونیك يه

 ..کرد مي درشتر رو چشمام که چشم خط يه با کالباسي رژ يه فقط

 ..اومدم خودم به مامان بلند صداي با

 رسنــــــــــا مي االن دختر موندي کجا _ مامان

 : گفتم و پوشیدم رو رنگم کرمي صندالي

 ..مامان اومدم _

 ..اومد در صدا به خونه زنگ صداي لحظه همون

.. وايسادم مامان کنار.. گويي آماد خوش واسه رفتم هال در طرف به و بیرون اومدم اتاق از سريع

 .. خونه داخل کنه بدرقشون تا در دم بود رفته بابا

 ..داخل بفرمايید _ بابا

 ..بفرمايید اول شما خونید صاحب شما _( عمه شوهر) منصور آقا

 !کنن مي پاره تیکه تعارف وايسادن اينا بعد میرم مي استرس از دارم االن من گفتم دلم تو

 بهشون و زدم لبخندي..بابا سرشم پشت داخل اومد عمو بعدشم داخل اومد عمم شوهر باالخره

 و کرد بغلم من طرف اومد کرد پرسي احوال سالم مامان با اينکه از بعد عمه.. گفتم آمد خوش

 :گفت

 گلم؟ عروس خوبي _

 :گفتم پايین انداختم رو سرم و زدم خجولي لبخند
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 ..خوبم ممنون _

 نیومده هم ها عمو پسر.. ياشکین و مهري يسنا بعدشم گفتم آمد خوش عمو زن به عمه از بعد

.. بود هگذاشت تنها رو ياشار منو بقیه پیش پذيرايي تو بود رفته مامان ياشار به رسید آخر.. بودن

 : گفت آروم و زد لبخندي گرفت طرفم به رو گل دسته ياشار

 ..شدي خوشگل _

 : گفتم و کردم نازک چشمي پشت و گرفتم ازش رو گل دسته

 !نبودم؟ قبال مگه _

 : گفت و شد رنگتر پر لبخندش ياشار

 ..نبودم اينجا من که نبودي اگه _

 ..کردم راهنمايش پذيرايي طرف به و کردم نثارش پرروايي بچه

 اپن وير و داخلشون گذاشتم رو گال و کردم آب پر آوردم بیرون کیريستالي گلدون کابینت داخل از

 .. داشت ديد هال و پذيرايي به که گذاشتم آشپزخونه

 مامان هک لیوانايي.. بشه کم استرسم و قلبم ضربان تا کشیدم هم سر پشت عمیق نفس تا چند

 بیرون برم اينه از قبل.. داخلشون ريختم چاي يکي يکي برداشتم رو چاي واسه بود کرده آماده

 هک خبره چه ببینم مردم مي کنجکاوي از داشتم.. شد بلند پذيرايي تو حاضر جمع خنده صداي

 ..بیرون رفتم و برداشتم رو چاي سیني سريع! خندن؟ مي دارن همشون

 :گفت که بود عمه ديد منو که نفري اولین

 ؟ گلم عروس کشیدي زحمت چرا _

 اباب بعدم عمو بعد کردم تعارف منصور آقا به اول.. رفتم مجلس بزرگتراي طرف به و زدم لبخندي

 فتمر بهش ايي غره چشم که زد چشمکي ياشار.. کردم تعارف بودن نشسته هم کنار ياشارم و آتا

 هب سر و کردم تعارف چاي هم بقیه به.. نبود بردار دست بقیه دست داد نمي اي سوژه تا ياشار..

 ..ادمد مي گوش هم بقیه حرفاي به کردم مي بازي انگشتام با همینجور نشستم مامان کنار زير

 ؟ جان فرهاد چیه شما نظر خوب _ منصور آقا
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 ..من نه مهمه آيما نظر اينجا خوب ولي موافقم که من _ بابا

 زير! مطلب؟ اصل سر رفتن زودي اين به يعني.. دادم مي گوش حرفاشون به داشتم تعجب با

 اون سپ کرد مي نگام شیطنت با داشت ياشار ؟ چیه دلیلش بفهمم که کردم نگاه ياشار به چشمي

 :گفت عمه بار اين!خنده؟ زير زدن همه که گفته چي نیست معلوم بوده آقا دلیل به خنده

 چیه؟ تو نظر جان ايما خوب _

 از..کردم مي حس رو خودم رو چشم جفت چند خیره نگاه.. بود رفته فرو کامل سکوت تو پذيرايي

 بازي مدست انگشتاي با داشتم تند تند..سرخه سرخ هام گونه بودم مطمئن بود شده گرمم خجالت

 ..کنم اعالم رو خودم رضايت همه جلو کشیدم مي خجالت بشه کم استرسم کم يه تا کردم مي

 !گي؟ نمي چیزي چرا بگو رو نظرت جون عمه _ عمه

 :مگفت لرزيد مي استرس از که صدايي با..بودن من جواب منتظر همه.. شد فرما حکم سکوت بازم

 ..ندارم مشکلي من باشن موافق اينا بابا اگه _

 :گفت شوخي لحن با عمه

 ..موافقي يا نداري مشکلي _

 :گفتم خجالت با

 ..موافقم _

 لتخجا از داشتم دوست گي مي منو يعني..  شد بلند ياشکین و عمو زن عمه کشیدن کل صداي

 ..زمین تو برم بشم آب

 ..کنیم شیرين رو دهنمون تا کن پخش رو شريني عزيزم شو بلند _ عمو زن

 

 ..کردم پخش رو ها شیريني و شدم بلند جام سر از خجالت با

 ...نشستم جام سر دوباره کردم پخش رو ها شیريني وقتي
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 صیغه جوون تا دو اين بین و کنیم نشون رو جان آيما ما باشین راضي شما اگه داداش _ عمه

 ..باشن راحت کنن ازدواج خوان مي که ديگه وقت چند تا بشه خونده محرمیت

 ..دونید مي صالح خودتون جور هر ندارم مشکلي که من _ بابا

 :گفت و من به کرد اشاره و زد لبخندي عمه

 ..بخونه محرمیت صیغه واستون فرزاد تا بشین ياشار کنار برو جان آيما پاشو _

 مکث اب..شم بلند کرد اشاره سرش با مامان..گه مي چي ببینم که کردم نگاه مامان به چشمي زير

 ترين ورد با منم نشست مامان کنار رفت و شد بلند آتا..رفتم ياشار طرف به و شدم بلند جام سر از

 دلیل مدونست مي.. نشست لبش رو لبخندي کارم اين با ياشار.. نشستم مبل روي ياشار از فاصله

 االن ليو خجالتي هیچ بدون نشستم مي ياشار کنار دقیقا بود ساده مهموني يه اگه چیه لبخند اين

 ..بشینم کنارش برسه چه نگاه بهش شد نمي روم واقعا

 هب داد رو نشون انگشتر عمه..دادم رو بله خجالت کلي با آروم منم و خوند رو محرمیت صیغه عمو

 ..کرد دستم رو انگشتر و نشست کنارم اومد دقیقا نکرد نامردي ياشارم..ياشار

 ..گرفتم فاصله ازش کم يه و کشیدم بیرون دستش از رو دستم فوري

 خواهش کلي با که برقصن بزنن دست يه کنن روشن رو ضبط برن خواستن مي يسنا و مهري

 رو مشکالت اين شدن نزديکم اقوام زن.. ديگه وقت يه واسه بزارن کردم راضیشون التماس

 !داشت

 عروسي؟ و عقد واسه خوبه ديگه ماه يه خوب _ عمه

 جون؟ فهمیه نیست زود خیلي _ مامان

 من بعدم؛ انتظار سال همه اين بسه کنن عروسي زودتر اينا دارم دوست من داداش؛ زن نه _ عمه

 ي نوه يه اونم شم مي دار نوه زودتر منو که اين هم دارن؛ راحتي زندگي هم میگم؛ خودشون براي

 ..سالم و خوشگل

 حواسشون مردا شر رو خدا.. بود پروا بي زيادي ما عمه ديگه.. لباسم يقه تو رفت خجالت از سرم

 ..کردن مي رو خودشون بحث داشتن نبود طرف اين

 : گفت و کرد کوتاهي خنده مامان
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 ..بدونید صالح خودتون جور هر جون فهمیه دونم نمي _

 !!بگیريم عروسي زود اينقدر نبودم راضي من شايد اومدن مي کوتاه اينقدر اينا مامان چرا

 رو مراسم زودتر خداشه از ياشار دونم مي من باشن داشته مشکلي ها بچه نکنم فکر _ عمه

 ..بگیريم

 :گفتم استرس با کردم بلند رو سرم عمه صداي با

 بله؟ _

 :گفت و زد لبخندي عمه

 چیه؟ خودت نظر_

 :گفتم گنگ

 چي؟ درباره _

 :گفت شیطنت با و خنديد صدا با ياشکین.. شد رنگتر پر لبخندش عمه

 کجاست؟ حواست داداش زن _

 : داد ادامه عمه

 بگیريم؟ مراسم ديگه ماه يه که _

 : گفتم خجالت کلي با و پايین انداختم رو سرم دوباره

 ..دونید مي صالح خودتون جور هر _

 ..ديگه ماه يه واسه افتاد هم عروسي و عقد تاريخ معلومه که اينجور مبارکه پس خوب _ عمو زن

 تينارضاي حتما کشیدم نمي خجالت شد مي روم اگه بگم؟ تونستم مي چي.. کردم پوفي کالفه

 دوره يه خواست مي دلم.. بگیريم عروسي زود اينقدر نداشتم دوست.. کردم مي اعالم رو خودم

 ..باشیم داشته نامزدي

 ..خواستگاري مراسم تا بود برون بله مثل بیشتر.. بود خواستگاري مراسم ترين عجب
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 گفتن شدن خراب بدبخت من سر رو يسنا و مهري ولي رفتن اينا عمو و عمه شام خوردن از بعد

 ..بمونن من پیش خوان مي عمه خونه برن خوان نمي

 ..بخوابیم که نه کنیم داري زنده شب اينجا اومديم ما! خوابیدنه؟ موقع چه اين آيما _ مهري

 ..نداشتن خوابیدن خیال تا دو اين ولي بود شب دو ساعت فشردم هم به بیشتر رو چشمام

 : گفت و کشید سرم روي از رو پتو يسنا

 ..خواب واسه زوده هنوز بلندشو ديگه میگه راست _

 :گفتم عصبانیت و نشستم جام تو حرص با

 تونید يم شما فردا.. نیست زود فهمید مي بندازيد ساعتتون به نگاه يه برداريد سرم از دست بابا _

 ..بشم بیدار زود بايد من ولي بخوابید ظهر تا

 !کني؟ چیکار بشي بیدار خواي مي زود صبح آيما نیار الکي بهونه _ مهري

 !چه شما به آخه بگه بهشون خواست مي يکي.. کردم پوفي

 ..دارم کالس باشگاه برم بايد _

 

 ..بخوابي توني مي نداره مورد خوابیدنت االن.. اهان _ يسنا

 :گفت و روم انداخت رو پتو مهري

 ..باش راحت _

 ..خوابیدم و سرم رو کشیدم رو پتو و کردم نثارشون پروايي بچه

 :گفتم آلود خواب صداي با.. کردم باز رو چشمام الي مامان زبون از اسمم شنیدن با

 مامان؟ جونم _

 :گفت آروم صداي با مامان

 ..دنبالت اومده ياشار که شو بلند زودتري _
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 :گفتم بپره سرم از خواب تا مالیدم رو چشمام..  نشستم جام تو سیخ ياشار اسم شنیدم با

 ..شم مي آماده االن _

 : گفت و شد بلند تختم کنار از مامان

 ..باش زود پس _

 ..اومدم بیرون اتاقم از و شدم آماده صدايي کردن ايجاد بدون جام سر از شدم بلند

 پر ور مشتم.. بشورم رو صورتم دست تا داخل رفتم خودم و گذاشتم دستشويي در کنار رو کولم

 داخل از.. نشست لبم رو لبخندي کرد گرم رو وجودم تمام آب گرمي.. زدم صورتم به و کردم آب

 ورتمص تا لبام به زدم رنگمم کم رژ و چشمام به کشیدم و آوردم بیرون رو چشمم خط مانتوم جیب

 مدماو دستشويي از انرژي با و زدم لبخندي آينه تو خودم به.. بیاد بیرون روحي بي اين از کم يه

 ..بیرون

 رومآ خیلي داشت ياشار بود اونجا مامان معمول طبق.. رفتم آشپزخونه طرف به و برداشتم رو کولم

 ..خورد مي صبحونه

 : گفت و زد لبخندي.. کرد بلند رو سرش ياشار.. کردم سالم بود لبم رو که لبخندي همون با

 ..شده ديرمون بريم که بخور رو صبحونت زودتري بشین بیا ماهت روي به سالم _

 ..نشستم و کشیدم بیرون رو ياشار روي به رو صندلي

 ..خوردن به کردم شروع آرامش با و کردم درست ايي لقمه

 تو قمهل به کرد اشاره لبخند با ياشار..کردم بلند رو سرم تعجب با صورتم جلو اومد بزرگ ايي لقمه

 ..گه مي چي داره بفهمم تونستم مي خوني لب با فقط آروم خیلي.. دستش

 ..بريم زودتر که بخور اينو شي نمي سیر هم فردا تا گیري مي تو که هايي لقمه با _ ياشار

 خجالت شديم نامزد که االن آخه..کنه مي کار چي داره ببینم که کردم نگاه مامان به چشمي زير

 مي سخی برنج داشت و بود ما به پشتش مامان.. کنم خورد بر باهاش راحت خیلي بقیه از کشم مي

 :گفتم مامان به رو حرص با و.. گرفتم ياشار از رو لقمه سريع..داد

 کني؟ مي چیکار داري مامان _
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 :گفت و برنج ظرف به کرد اشاره و طرفم برگشت تعجب با مامان

 ..میکنم خیس برنج دارم _

 :گفتم کالفه

 ..کنم مي درست چیزي يه خودم وايسین گاز پاي شما خواد نمي نگفتم مگه مامان _

 :گفت و ما به کرد رو پشتش دوباره مامان

 ..زنه مي حرف زيادي داره ببر وردار رو زنت اين ياشار _

 خنديد مي ريز ريز داشت ياشار..من سر رو باشن ريخته که موند مي يخ آب مثل مامان حرف اين

 ..رفت و شد بلند زودتر خودش و بريم که کرد اشاره

 :گفتم بشنويم مامان و من فقط که صدايي با و شدم بلند

 ..نکردم بابا پیش رو چغلیتون اگه بیام شب من کنید صبر جون مامان باشه _

 :گفت و طرفم برگشت مامان

 ترسوني؟ مي چي از رو من برو بچه، برو _

 خداحافظ بینیم مي رو هم شب جون، مامان هیچي _

 ..همراتون به خدا _ مامان

 :گفتم حرص با.. بود لبش رو لبخندش هنوز ياشار شدم ماشین سوار

 خندي؟ مي چي به داري _

 :گفت و گرفت طرفم به رو بود گرفته واسم که اي لقمه و طرفم برگشت ياشار

 .. بخور پنیر نون نخور حرص _

 ..گرفتم ازش گنده گاز يه حرص با و گرفتم دستش از رو لقمه

 ..عزيزم نشي خفه _ ياشار
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 :گفتم و کشیدم خفیفي جیغ خنديد مي ريز ريز داشت هنوز طرفش برگشتم

 !بخورم؟ حرص بايد هم تو دست از بخورم حرص بايد مامانمم دست از..نخند _

 :گفت و بوسید و لباش طرف برد رو دستش و کشید رو لپم ياشار

 گرنه و نیست جاش اينجا که حیف بگیره گازت خواد مي دلش آدم خوري مي حرص که اينجور _

 ..اومدم در خجالت از

 شبار اولین ياشار کشیدم مي خجالت چرا دونم نمي.. پايین انداختم رو سرم و انداخت گل لپام

 ..کشیدم مي خجالت ازش حرفش خاطر به که بود بار اولین من ولي زد مي رو حرف اين که نبود

 ..کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین..پچید ماشین تو ياشار بلند خنده صداي

 ..بخورتت خواد مي دلش آدم ، شي مي خوشمزه خیلي کشي مي خجالت وقتي آيما واي _ ياشار

 :گفتم و بازوش به زدم

 ..شم مي پیاده گرنه و ديگه بسه _

 :گفت خندش بین ياشار

 ..خندم نمي ديگه باشه باشه _

 از هام ابرو..شد پخش ماشین تو ماليمي و کالم بي آهنگ کردم روشن رو ضبط بردم رو دستم

 !!ها آهنگ اينجور و ياشار.. باال پريد تعجب

 بريم؟ کجا _ ياشار

 :گفتم و باال انداختم رو هام شونه

 ..رفتي جا هر دونم نمي _

 ..اصلي خیابون تو پچید و داد تکون رو سرش ياشار

 ..اينجان کي تا اينا مامانت ياشار راستي _

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم ياشار

 ..رن مي کنن مي حرکت ظهر _
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 :گفتم تعجب با

 زود؟ اينقدر چرا _

 ..برن زودتر بايد دارن کار دايي و بابام _ ياشار

 ..کنم خداحافظي حداقل من تا خونت برو پس خوب _

 :گفت مظلومي لحن با ياشار

 هش نمي ناراحت دستت ازت کسي..باشیم باهم ساعت چند خوام مي.. خواد نمي ياشار جون نه _

 ..کني خداحافظي نرفتي چرا که

 :گفتم و زدم لبندي

 ..ريم نمي نکن گريه بابا باشه _

 :گفت و کشید رو لپم دوباره ياشار

 ...تو قربون _

 :گفتم لب زير

 ...نکنه خدا _

 

 و ودب لباش رو لبخندي.. کردم بلند رو سرم بهت با.. کشید لبام روي رو شصتش انگشت ياشار

 .. بود لبام به نگاش

 :گفت آروم

 ..بود عصاب رو خیلي _

 :گفتم حرص با و بازوش به زدم مشت با هم سر پشت بار دو و انداختم پايین رو سرم خجالت از

 ..شما مي پیاده کن باور ياشار نکن اينجوري _

 :گفت و خنديد بلند صداي با ياشار
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 ديگه منم بذار کنار رو خجالتت تو.. بزارم سرت به سر دارم دوس من کشي مي خجالت که تو _

 ..کنم نمي رو کارا اين

 میقيع نفس..بود عادي واسم بیشترش که کاراي خاطر به بکشام خجالت ازش تونستم مي کي تا

 :گفتم نفس به اعتماد با بشم مسلط خودم به تا کشیدم

 ..دارم قبول من باشه _

 : دادم ادامه آرومتري صداي با

 ..بده فرصت روز چند بهم ولي _

 : گفت بود لبش رو لبخندي همون با ياشار

 ..نصفي روز يه زياده روز دو ،نه نه.. نداري فرصت بیشتر روز دو ولي باشه _

 :گفتم و کردم پوفي

 ..برنداشتي عادت اين از دست ولي کردي ازدواج بذاري من سر به سر بلدي فقط تو _

 :گفت خنديد مي که همینجور ياشار

 ..کافیه ديگه خوردي حرص زياد امروز شو پیاده _

 .. رفتیم پاساژ طرف به ياشار دوش دوشا و شدم پیاده ماشین از

 :گفتم ياشار به رو تعجب با ديدم مي رو هاي مغازه ويترايناي داشتم همینجور

 بخري؟ خواي مي چیزي _

 !پاساژ ديگه طرف کشید و گرفت رو دستم من حرف به توجه بدون ياشار

 خوشگله؟ اين ببین آيما _ ياشار

 تا که خوشرنگ نارنجي مجلسي لباس يه.. کردم نگاه بهش کرد مي اشاره ياشار که لباسي به

 مهره پارچه و تور از هايي تیکه که داشت پف ماهي مدل پاينشم که بود شده دوزي مهره زانو روي

 ..بود کننده خیره و خوشگل لباس يه..بود شده دوزي

 : گفتم دادم تکون رو سرم
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 خوشگله اوهوم _

 : گفت برد مغازه داخل به کشید رو دستم دوباره ياشار

 ..چطوره تنت تو ببینم کن پرو بريم بیا پس _

 : گفتم تعجب با

 من؟ تن تو چرا _

 :گفت و زد ملیح لبخند طرفم برگشت و وايساد ياشار

 کي؟ تن تو پس _

 :گفتم کردم مي نگاه بهش گنگ همینجور

 چیکار؟ خوام مي لباس من _

 دوباره..ارهبی من سايز رو ويترين تو لباس گفت فروشنده خانوم به رو شد رنگتر پر لبخندش ياشار

 :گفت و طرفم برگشت

 ..ها عروسیمونه ديگه ماه يه کردي فراموش اينکه مثل آيما _

 : گفتم خیالي بي لحن با و کردم پوفي

 ديگه؟ ماه يه تا کــــــــــو حاال _

 ..پرو اتاق طرف کرد هدايتم و بغلم تو انداخت رو لباس ياشار

 ..پوشي مي رو قبلنت مال لباساي عروسیتم شب باشه تو به اگه _ ياشار

 : گفتم ياشار طرف برگشتم و پرو اتاق تو لباسي چوب به کرد آوزون رو لباس

 ؟!چي واسه بخره میلیوني چند لباس بره شب يه واسه آدم آخه البته صد که اون _

 : گفت مسخرگي با و گرفت رو اتاق در ياشار

 ..بپوش رو لباست بچه نزن حرف اينقدر _
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 يراحت نفس باشگاه رفتم مي اينجا از بعد بايد کردم نگاه آينه تو خودم به..بست رو اتاق در و

 ونستمت مي بیشتر انرژي با همین واسه نرفتم شرکت بود تعطیل امروز چون شکر رو خدا کشیدم

 ؟!نیست تعطیل اينجا چرا دونستم نمي ولي بدم آموزش ها بچه به

 نمي ولي.. بود خوب اول شب واسه اين بود عالي که تنم تو زدم چرخي يه و پوشیدم رو لباس

 ! بگیريم لباس تونستیم مي هم بعدا خوب چیه واسه عجله اينقدر دونستم

 .. ياشار صداي بعد اومد در تق تق صداي

 ..لباسه چطوره تنت تو ببینم منم خوام مي کن باز رو در تو اون کني مي چیکار داري آيما _

 ردک نگاه بهم متفکرانه و چونش زير برد رو دستش..بهم دوخت رو نگاهش ياشار.. کردم باز رو در

.. 

 ..بچرخ _ ياشار

 ..زدم دور يه مطیعانه منم

 : گفت و داد تکون رو سرش ياشار

 برداريم؟ رو همین اومده خوشت هم تو اگه خوبه _

 :گفتم کردم نگاه آينه تو خودم به

 ..جیغه زيادي رنگش اين ندارن رو تیرش سبز ببین فقط خوبه _

 ..پرسم مي خانومه از منم بیاري در رو لباس تو باشه _ ياشار

 

 تمخواس مي که بود رنگي همون..بود آورده خانومه بودم گفته که لباسي.. بیرون اومدم پرو اتاق از

 ..مشکي هاي دوزي مهره با تیره سبز

 ..ياد مي بهت بیشتر رنگ اين _ ياشار

 :گفتم و زدم لبخندي کردم نگاه ياشار به کردم بلند رو سرم

 ..خوشگله خیلي اوهوم _
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 و کرد هاشار سبزه لباس به خانومه به رو پیشخون رو گذاشت گرفت دستم از رو قبلي لباس ياشار

 :گفت

 ..میداريم بر اينو خانوم _

 کارت رو لباس پول ياشار..پالستیك تو گذاشت بعد و کاورش تو گذاشت رو لباس هم خانومه

 .. شد چقدر بفهمم نتونستم نامرد کشید

 ..رفتیم ماشین طرف به و بیرون اومديم پاساژ از

 ديگه؟ باشگاه بري مي منو ياشار _

 :گفت و زد رو ماشین دزدگیر ياشار

 ..باشگاه برمت مي بعد بخوريم ناهار بريم اول نه _

 ..دمبو گرسنم واقعا چون بود خوبي پیشنهاد..کرد روشن رو ماشین ياشار و شديم ماشین سوار

 نوانع به باشگاه هاي بچه واسه گرفت شیريني جعبه يه ياشار راه تو خورديم ناهار اينکه از بعد

 ..نامزدي شیريني

 !نذاشت و گرفت رو بازوم ياشار که بشم پیاده که کردم باز رو ماشین در

 کجا؟ _

 :گفتم تعجب با

 ..ديگه بشم پیاده _

 :گفت و باال داد رو هاش ابرو از يکي ياشار

 ..شو پیاده بعد بده منو سهمیه اول _

 :گفتم گنگ

 !چي؟ سهمیه! سهمیه؟ _

 :گفت و لپش به کرد اشاره ياشار

 ..شو پیاده بعد ببوس منو اول _
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 : گفتم بهت با

 !چي؟ _

 !نذاشت که کنم باز رو ماشین در خواستم مي.. دادم تکون بابا برو نشونه به رو دستم

 :گفتم حرص با

 ..ياشار _

 :گفت لوسي لحن با ياشار

 ..ذارم نمي _

 :گفتم حرص با

 ..ره مي آبرومون بینه مي کسي زشته کن باور ياشار _

 :گفت و ورچید رو لباش ياشار

 ..خوام نمي _

 ..زد اي گنده لبخند شد شل نیشش که رفتم بهش اي غره چشم

 خبري هم جلو شیشه.. بود مخفي ماشین هاي شیشه شکر رو خدا..بیرون دادم کالفه رو نفسم

 ..نبود

 دستاش و کرد خم طرفم به رو سرش سريع که ببوسم رو هاش گونه که شدم خم ياشار طرف به

 نگاه ياشار بسته چشماي به داشتم شده گرد چشماي با..بوسید رو لبام گردنم پشت گذاشت رو

 :گفتم زدم مي نفس نفس که همینجور.. شدم جدا ازش و اومدم خودم به فوري..کردم مي

 بینتمون؟ مي کسي گي نمي االغ _

 :دادم ادامه و بازوش به زدم حرص با

 بدي؟ فرصت بهم نبود قرار مگه _

 :گفت خاصي لحن با بود لبام به نگاش هنوز ياشار

 ..نشد کن باور _
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 :گفتم بیرون اومد هپروت از ياشار که کشیدم خفیفي جیغ

 ..ريختم مي سرم تو خاکي چه ديدتمون مي کسي اگه _

 قمیثا بین تیز نگاه به نگام که نديدتمون کسي ببینم که شیشه طرف چرخوندم رو سرم

 ..شد رد و گرفت ازمون نگاهشو فوري میثاق..خورد

 :گفت شوخي لحن با اومده وجود به جو کردن عوض واسه ياشار

 ..بود حواسم من نديد کسي بابا _

 :گفتم لب زير

 ..عمت جون _

 تند تند هیجان از داشت هنوز قلبم..رفتم باشگاه ساختمون طرف به و شدم پیاده ماشین از فوري

 ..بدنم گرماي خاطر به هم بود شده سرخ خجالت خاطر به هم هام گونه..بود داغ داغ تنم.. زد مي

 ودمخ به دادن امید براي...  بزارم دلم کجاي رو میثاق گفتم زار با و کشیدم عمیقي نفس کالفه

 ودمخ با لب زير.. گرفت آروم دلم کم يه حرفم اين با نکردم که شرع خالف بوده نامزدم بابا گفتم

 :گفتم

 نمنک آدم رو اين بايد من شه نمي اينجور نیست کالهش تو هیچي بشور االغ نفهم خر پسره _

 .. نیستم آيما

 ..وايسادم جام تو ياشار صداي با

 !دختر؟ ري مي راه تند تند اينقدر چرا ديگه بیام منم وايسا آيما _ ياشار

 با ياشار بعد داخل رفتم مي زودتر من بود ناجور خیلي ديگه..وايسادم منتظر و طرفش برگشتم

 ...يومد مي ثانیه چند اختالف

 :گفت وايساد کنارم زنون نفس نفس ياشار

 ..افتادم نفس از ري مي تند چقدر _

 ...دادم ادامه راهم به دوباره بگم بهش چیزي اينکه بدون
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 سرشون باالي..خوردن مي نوشیدني داشتن بودن شده جمع میز يه دور ها بچه شدم سالن وارد

 :گفتم انرژي با و وايسادم

 ..سالم _

 ...دادن رو جوابمون و کردن بلند رو سرشون همه

 ..کرد سالم هم ياشار

 ..کردن مي نگاه بهمون کنجکاوي با هم ها بعضي و تعجب با ها بعضي

 : گفتم لبخند با و میز روي گذاشتم کردم باز رو شیريني جعبه

 ..بفرمايید _

 : گفت کنجکاوي با زيبا

 چیه؟ مناسبتش _

 :داد رو جوابش ياشار

 آيما و من نامزدي _

 ولي ببینم ور العملش عکس خواستم مي کردم نگاه میثاق به.. گفتن تبريك همه نشستیم بقیه کنار

 !کرد مي بازي جلوش لیوان با و بود انداخته پايین رو سرش میثاق

 ..شرينیم اين منتظر وقته خیلي من_ وانیار

 ..کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم تعجب با

 :گفت و خنديد وانیار

 .. همین اسم به بودم شنیده عموت پسر عروسي آخه نکن نگام اينجور _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 ..آهان _

 وشف بهت داشتن جون تا بیرون رفتي ياشار با فهمیدن شدن بیدار دخترا وقتي صبح آيما _ آتا

 ..دادن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

246 

 

 : گفتم بهت با

 چي؟ واسه _

 :گفت خنديد مي ريز ريز همینجور آتا

 ..گیري حال جور يه ببینین همو تا دو شما نذارن امروز خواستن مي _

 !دلیلش بودن خودشون تو جوراي که زيبا و میثاق جز به خنده زير زدن همه

 .. نگفتم چیزي و انداختم پايین رو سرم خجالت از

 

**** 

 با! نبود زيچی ولي کنم پیدا رو موبايلم تا تختم کنار عسلي روي کشیدم رو دستم بسته چشماي با

 ختت پايین موبايلم کردم، نگاه تختم اطراف به..نشستم جام تو و کردم باز رو چشمام حالي بي

 روشن موبايل صحفه که زدم رو اي دکمه يه.. برداشتم تخت پايین از و شدم خم..  بود افتاده

 ..بشه

 ..شدم بلند جام سر از و تخت طرف اون کردم پرت رو موبايلم حرص با! نبود خبري

 اجازه غرورم ولي بودم نگرانش! نبود ازش خبري حاال تا ديشب از! کرد خراب رو روزم چطور ببین

 ..پیچوند منو جوري يه زدم زنگ بهش بار چند ديشب.. بزنم زنگ بهش دوباره داد نمي

 ..بشه کم عصبانیتم کم يه تا صورتم به زدم يخ آب مشت يه

 و آوردم بیرون کمدم داخل از شده پیچ کادو جعبه شرکت برم که شدم آماده اتاقم تو رفتم

 ديدنمون اومد شد تنگ واسمون دلش ما نامزد اين که خواست خدا اگه که کولم داخل گذاشتم

 .. بدم بهش رو کادو

 همون اب دهنم گذاشتم گرفتم لقمه يه میز کنار وايسادم پا سر.. بودن همه.. آشپزخونه داخل رفتم

 : گفتم پر دهن

 ..خداحافظ رم مي من _

 ..نخوردي که رو صبحونت ري مي کجا _مامان
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 :گفتم و زدم لبخندي کردم نگاه مامان به برگشتم

 ..خورم مي گیرم مي چیزي يه شد گشنم اگه ندارم میل االن جون مامان _

 ..وايسادم آتا صداي با که بودم نرفته قدم دو هنوز..نگفت چیزي ديگه چون شد قانع مثل مامان

 ..رسونمت مي بخورم رو صبحونم من تا کن صبر آيما _ آتا

 ..رم مي خودم نشده ديرم خواد نمي نه _

 دنبالت؟ بیام خواي مي ظهر _ آتا

 گلم داداش اين قربون من.. پرسید مي بازم ولي باشگاه رم مي ياشار با اوقات بیشتر دونست مي

 :گفتم و زدم لبخندي.. فکرمه به همیشه که برم

 ..بهت زنم مي زنگ نیومد اگه دنبالم ياد مي ياشار زياد احتمال به _

 : گفت و داد تکون رو سرش آتا

 ..باشه _

 ..رفتم شرکت سمت به اتوبوس با و بیرون اومدم خونه از

 يا ديوم مي ديرتر وانیار بود اومده سحر وقتي از.. دادم لم صندلیم روي و میز رو انداختم رو کیفم

 وقتي زا... باشگاه رفتم مي وانیار با دنبالم يومد نمي داشت کار ياشار اوقاتم گاهي رفت مي زودتر

 ور کنجکاوشون بگیم تونیم مي هاي نگاه اون از ديگه کردم نامزد من فهمیدن شرکت هاي بچه

 ...بود شده راحتر هم بینمونم رابطه انداختن نمي بهمون

 ..کردم نگاه بهش و کردم بلند کامپیوتر کیبورد روي از رو سرم وانیار صداي با

 بله؟ _

 ..بريم هم با بیا کن جمع هم تو باشگاه برم خوام مي _ وانیار

 :گفتم دلي دو با کاريم ساعت تا بود مونده ساعت يه هنوز انداختم ساعتم به نگاه يه

 ..دنبالم بیاد ياشار تا زنم مي زنگ بعد مونم مي مونده کاريم ساعت تا ساعتي يه هنوز نه _

 : گفت حوصله بي وانیار
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 ..التدنب بیاد نتونه شايد بزن ياشار زنگ يه تو حاال بريم بیا گم مي بهت دارم مديرتم که من _

 ..کردم نگاه بهش مشکوک و کردم ريز رو چشمام

 ..باشه _

 تمنداش کال میس يا اس ام اس يه حداقل نبود ازش خبري هیچ کشیدم آهي.. برداشتم رو گوشیم

 رو گوشیش داد رضايت اقا باالخره بوق تا چند از بعد گرفتم رو شمارش... باشه خوش دلم تا

 ..برداشت

 جانم؟ _ ياشار

 کجايي؟ جان ياشار _

 !ديگه کارم سر روز موقع اين باشم کجا خواي مي من، عزيز _ ياشار

 :دادم ادامه و گفتم ايي کشیده آهان

 ..دنبالم بیايي توني مي _

 :گفت ناراحتي لحن با ياشار

 ..دنبالت بیاد تا آتا به بزن زنگ بیام تونم نمي دارم کار امروز عزيزم _

 ..رم مي باهاش من باشگاه بره خواد مي وانیار کني ناراحت رو خودت خواد نمي گلم باشه _

 ..باش خودت مواظب پس باشه _ ياشار

 ..فعال ، هم تو چشم باشه _

 ..باشه،خداحافظ _

 ..ببینمش تونستم نمي شبم تا بود پیدا که اينجور کردم قطع کالفه رو گوشي

 واسمح من بفهمونه بهم خواست مي يعني کرد مي بازي کفشش نوک با و بود پايین سرش وانیار

 :گفتم و کردم خاموش رو سیستم! نیست؟ تو به

 ..يام مي باهات پس دنبالم بیاد تونه نمي ياشار _

 :گفت و کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش وانیار
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 ..بريم باش زود پس _

 :گفتم و دوشم رو انداختم رو کیفم و شدم بلند جام سر از

 ..بريم ام آماده من _

 

 انیارو بوديم مسیر تو که دقیقه پنج از بعد..  کرد روشن رو ماشین وانیار..  شديم ماشین سوار

 :گفتم تعجب با داد مسیر تغییر

 !ريم؟ مي کجا داريم _

 : گفت کرد مي نگاه روش به رو به داشت که همینجور وانیار

 ..باشگاه بريم بعد بگیريم آتا از چیزي يه خونتون بريم اول _

 .. گفتم مي اگه بود بازي پررو زيادي ديگه خوردمش ولي بگیري چي بگم که اومد زبونم نوک تا

 برگشت تعجب با که بود نشده پیاده هنوز کرد باز رو ماشین در..  وايساد خونمون در جلو وانیار

 :گفت و طرفم

 !نمیشي؟ پیاده _

 ايدش! بشم؟ پیاده منم که بشینه بره خواست مي وانیار مگه.. کردم نگاه خونه در به دلي دو با

 !شم؟ پیاده گفت مي که کشید مي طول کارش

 يم بشینه خواست نمي اگه حداقل شدم پیاه و دريا به زدم رو دل کرد مي نگام منتظر وانیار هنوز

 ..بپرسم رو حالش و ببینم رو مامان لحظه يه تونستم

 اعتس يه کولم تو نبود احتیاجي ديگه بود زده رو در زنگ زودتر وانیار.. وايسادم در جلو وانیار کنار

 ..بگردم کلید دنبال

 !کیه؟ _

 :گفتم و اوردم بیرون رو زبونم و آيفونم جلو رفتم عادت طبق آتا صداي با

 بیني؟ نمي کوري مگه _
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 نشدي؟ آدم کردي شوهر تو! تويي؟ اِ  _ آتا

 زسب علف پا زير کن باز رو در.. شم مي آدم کردن شوهر با من شدي آدم گرفتن زن با تو وقتي _

 ..شد

 ..شد باز تیکي صداي با در شد بلند وانیار خنده صداي

 ..نبردي رو آبرمون اين از بیشتر تا دختر تو بیا _ آتا

 دهش که کاري بگم؟ تونستم مي چي.. داخل رفتم حرفي بدون و پايین انداختم رو سرم خجالت از

 ما هخودمون از وانیار بابا گفتم خودم دلداري واسه..کنم جمش تونستم نمي کردم مي کاري هر بود

 ..نداريم رو حرفا اين هم با ديگه

 بند..پیشوازش بیاد خودش آتاس مهمون خونه داخل اومدم زودتر وانیار به بزنم تعارف اينکه بدون

 ليو.. زدم صدا رو مامان بلند صداي با آشپزخونه طرف رفتم مي که همینجور کردم باز رو کفشام

 !نبود خبري

 و مقلب روي گذاشتم رو دستم و هوا پريدم متر يه وحشت با گوشم کنار چیزي ترکیدن صداي با

 :فتنگ هم با که نفر چند صداي با پذيرايي طرف برگشتم ترس با.. کشیدم مي نفس تند تند

 مبارک تولدت _

 !شد گرد تعجب از چشمام

 

 وقعیتمم متوجه وقتي! يسنا و مهري میثاق زيبا بابا مامان ياشار،..بودن نشسته پذيرايي تو همه

 ..لبام رو اومد لبخندي کم کم شدم

 :گفت بشنوم خودم که طوري آروم خیلي و جلوم گرفت رو کیك جلو اومد ياشار

 ..عشقم مبارک تولدت _

 ..بود شیرين خیلي ياشار زبون از حرف اين شنیدن لبام رو اومد ملیحي لبخند

 ..شد آب همش ديگه کن فوت رو شمع!زشته شوهر، به زدي زل چرا _ آتا

 :گفتن هم با يسنا و مهري..رفتم بهش اي غره چشم
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 ..ديگه کن فوتش _

 :گفتم و وايسادم ياشار کنار رفتم

 ..کنیم خاموشش هم با دم مي ترجیح من ياشاره و من تولد شمع اين _

 ..انداخت بهم مهربوني نگاه ياشار

 ..کردن هـــــــــــــو هم با همه و

 ..کرديم آرزو و بستیم رو چشمامون..زدم لبخندي

 و بیست شمع هم با و کردم باز رو چشمام.. دارم دوسش که کسي کنار آروم زندگي يه کردم آرزو

 ..کرديم خاموش رو سالگیمون چهار

 گوشم کنار مامان..دادن بهمون رو دومون هر هديه و گفتن تبريك بهمون اومدن بابا و مامان اول

 :گفت

 .. کن عوض رو لباست برو _

 ..رفتم اتاقم طرف به و کردم خواهي معذرت همه و دادم تکون رو سرم

 اب آوردم بیرون رنگ سبز تونیك يه و رفتم کمدم طرف به..بستم سرم پشت رو در و اتاق وارد

 ..ساده مشکي شال و مشکي شلوار

 اشاري.. جلوم گرفتم رو لباسم و کشیدم آرومي جیغ شد باز اتاقم در دفعه يه که آوردم در رو لباسم

 ..بست سرش پشت هم رو در و داخل اومد

 : گفتم حرص با.. زد شیطوني لبخند ديد وضع اون تو منو وقتي

 ..بیرون برو _

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش ياشار

 !برم؟ کجا _

 ..کنم عوض رو لباسم خوام مي بیرون برو _

 :گفت عادي و نشست تخت رو ياشار
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 !دارم؟ چیکارت من مگه کن عوض خوب _

 دعوا شد نمي داشتیم مهمون ولي بکنم دونه دونه رو موهاش سرش رو بپرم داشتم دوست االن

 وجل رفتم.. کردم عوض رو لباسم ريلکس خیلي و کردم بهش رو پشتم همین واسه باهاش کرد

 خوب چي همه انداختم اينه تو خودم به ديگه نگاه يه..  زدم عطر کمم يه زدم رنگ کم رژ يه آينه

 ..بود

 نگام هخیر داشت که ياشار طرف برگشتم متعجب کنم باز رو در اينکه از قبل رفتم اتاق در طرف به

 :گفتم کرد مي

 ياي؟ نمي مگه _

 :گفت گیج ياشار

 !هـــا؟ _

 :گفتم و کردم پوفي

 ..بیرون بريم بیا _

 ..شد بلند جاش سر از و گفت آهاني ياشار

 ..زدن مي حرف و بودن نشسته هم دور همه.. رفتیم پذيرايي طرف به هم با

 :گفتم اتا به رو تعجب با

 !کجان؟ بابا مامان پس آتا _

 :گفت و طرفم برگشت آتا

 ..راحترن خودشونم اينجور گفتن باشیم راحت ما تا بیرون رفتن _

 آهان _

 : گفتم و نشستم يسنا کنار

 !بیاين؟ خوايین مي که نگفتین من به چیزي چرا اومدين کي تا دو شما _

 :گفت شیطنت با يسنا
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 ..کنیم سورپرايزت خواستیم مي اومديم صبح _

 :گفتم کنجکاوي با

 اومدين؟ مراسم اين واسه فقط _

 ..کنیم کمکت کارات تو هم بگیريم لباس اومديم بابا نه _ مهري

 ..طرفش برگشتم آتا صداي با

 ..گشنمونه ما بدي کیك ما به خواي نمي جان خواهر _ آتا

 :گفتم شدم بلند جام سر از

 ..برم مي رو کیك من بريزي چاي بري تو تا چرا _

 : گفتم يسنا و مهري به رو

 ..زنیم مي حرف بعدا _

 وانیار..بود هنشست کنارم که وانیار به دادم رو بشقاب اولین.. ببرم رو کیك بتونم تا نشستم آتا جاي

 : گفت و گرفت دستم از رو بشقاب

 بخوريم؟ رو عروسیتون شام بیايم کي... ايشاا _

 : گفت و داد جواب ياشار

 ..مراسمه ديگه روز نه _

 ...شنب کار به دست زودتري بايد خانومه زيبا و میثاق نوبت بعدشم... ايشاا.. سالمتي به _ وانیار

 :گفت! اجباره روي از اينگار زد لبخند جوري..زد لبخندي و کرد بلند رو سرش میثاق

 ..بخواد خدا چي هر _

 اول مثل میثاق چرا داشت تعجب جاي واسم.. بود بحث کردن تموم جور يه زدن حرف لحن اين

 !نداشت ذوق

 ...بريدم رو کیك بقیه و چه من به اصال گفتم دلم تو و پايین انداختم رو سرم
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***** 

 :گفتم استرس با..نشست ماشین داخل و کرد باز رو ماشین در ياشار

 شد؟ چي _

 ..ترسیدم لحظه يه واسه.. طرفم آورد يورش ياشار دفعه يه

 :گفت و بوسید رو هام گونه

 مثبتــــــــــه جوابش آزماشیمون _

 :گفتم و زدم لبخندي... بود شده طرف بر دلشورهام از نصف بودم خوشحالم

 چي؟ ژنتیك آزمايش _

 :گفت و کرد روشن رو ماشین ياشار

 ..گیريم مي فردا اونم _

 :گفتم خوشحالي با

 .. بديم بقیه به رو خبر بريم خوب _

 :وگفت داد تکون رو سرش ياشار

 ..بريم _

 ...رفتیم خونه طرف به و گرفتیم شیريني جعبه يه راه تو

 :گفتم و کردم سالم بلند صداي با شديم خونه وارد

 کجاين؟ بابا مامان، _

 ..پذيرايي تو بیا _ بابا

 ..نوشتن مي رو عروسي کارتاي و بودن نشسته هم کنار ياشار باباي و بابا

 :گفت و کرد نگاه بهمون تعجب با( ياشار باباي)جان عمو
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 !مناسبته چه به شیريني _

 و کردم باز رو جعبه در.. رفتم طرفشون به و گرفتم ياشار دست از رو شیريني و زدم لبخندي

 ..کردم تعارف بهشون

 ....مناسبته چه به نگفتي حاال دخترم _ بابا

 !باشه داشته مناسب بايد شیريني هر مگه جون بابا _

 :گفت و خنديد صدا با ياشار..کردن مي نگاه بهمون تعجب با هنوز جون عمو و بابا

 ..بود مثبت جواب.. خونیه آزمايش جواب شیريني اين جون بابا کني؟ مي اذيتشون داري چرا _

 :وگفتن زدن لبخند تا دو جون عمو و جون بابا

 ..مبارکه _

 :گفت بعدش جون عمو

 گرفتین؟ ژنتیکتون آزمايش جواب _

 ..گیريم مي فردا بابا نه _ ياشار

 :گفتم اباب به رو نشستم ياشار کنار...بخوريم ها شیريني با تا آوردم چايي استکان چندتا رفتم

 کجان؟ اينا مامان پس _

 :گفت و کرد بلند کارتا روي از رو سرش بابا

 ..بازار رفت دخترا و عمت با _

 ..بنويسیم رو کارتا زودتر که کنم کمکشون تا نشستم بابا کنار رفتم و شدم بلند

 کنید؟ مي پخش رو کارتا کي بابا _

 ..برهب فردا پس آتا دم مي دعوتنم اينجا که چندتايي خودمونه روستاي مال بیشترش اين _ بابا

 ... آقاي جناب نوشتن به کردم شروع و دادم تکون رو سرم

***** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

256 

 

 خوبه؟ اين ببین بیا ياشار _

 ..بده جواب رو موبايلش تا وايسادم.. خورد زنگ موبايلش لحظه همون

 ..بابا جانم _

 :گفت آرومتري صداي با هم تو رفت ريز اخماش

 شده؟ چیزي _

 :گفت سريع ياشار که عمو گفت مي بهش چي دونم نمي

 ..میايم االن ما باشه باشه _

 اب رفتم مي راه کناش تند تند که هینجور..برم دنبالش که بهم کرد اشاره و کرد قطع رو گوشي

 :گفتم نگراني

 شده؟ چیزي ياشار _

 !گفتن بهش چي دونم نمي!بود هم تو اخماش هنوز ياشار

 ...خونه بريم سريع گفتن فقط نگفتن چیزي _ ياشار

 :گفت بخشي آرامش لحن با و زد لبخندي و طرفم برگشت ياشار که بوديم نرفته قدم چند

 نیست چیزي که گفتم _

 .. رفتم دنبالش و زدم جوني بي لبخند

 ...کنم آروم رو خودم تونستم نمي جونم به افتاد اي دلشوره يه

 فوري و انداختم کفشي جا کنار رو کفشام خونه داخل رفتم عجله با شد باز تیکي صداي با حیاط در

 آسوده سنف ديدمش وقتي گشتم مامانم دنبال بودن پذيرايي تو که جمعیت بین.. پذيراي تو رفتم

 ...کشیدم اي

 !بود هم تو هاشون قیافه ولي دادن رو جوابم همه.. کردم سالم راحت خیال با

 : گفتم نگراني با

 شده؟ چیزي _
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 !نداد رو جوابم کس هیچ

 ..بزنینم حرف باهاتون بايد اينجا بیا ياشار بابا _ جون عمو

 :گفت نگراني با و وايساد کنارم اومد ياشار

 بابا؟ شده چیزي _

 چهرش کرد نگاه بهمون جون عمو! داد تکون رو سرش آروم هم بابا کرد بابا به نگاهي جون عمو

 !بود گرفته

 ..گرفتم رو ژنتیکتون آزمايش جواب رفتم امروز _ عمو

 ..شنوم نمي خوبي خبر دونستم مي.. بود گرفته صداش.. کرد مکثي

 ..بود منفي آزمايشتون جواب _ جون عمو

 ..نداشت امکان! شنیدم؟ مي چي داشتم.. گرفت رو گلوم راه بغض

 مطمئنید؟ بابا _ ياشار

 ..لرزيد مي صداش

 

 :گفت آروم صداي با و پايین انداخت رو سرش عمو

 ..آره _

 رفح اين..گرفتم دستام بین رو سرم نشستم مبل ترين نزديك روي..نداشت جون پاهام ديگه

 سرم..يومد نمي خوشم کدومشون هیچ از من که داشت عواقب خیلي.. واسم داشت معني خیلي

 واسه ..نبود معلوم هیچي چون ريخت مي نبايد ولي بود اشك از پر لبالب چشمام.. کشید مي تیر

 ..شده اشتباه شايد گفتم خودم دلداري

 .. بمونید هم با خواين مي بدنیم رو نظرتون تا شديم جمع اينجا همه _ بابا

 :گفت آرومتري صداي با و کرد مکثي

 ..شید مي جدا هم از يا _
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 :گفت که شد بلند عمه اعتراض صداي

 ..داداش _

 :گفت که عمو محکم صداي با

 .. خانــوم _

 :گفت و عمو حرف وسط پريد عمه

 یمونپش بعد روز دو که بگیرين تصمیم احساس روي از نبايد ها بچه کنم تموم رو حرفم بزار آقا _

 ..کنیم راهنمايشون که شديم جمع اينجا دلیل همین به هم ما بشن

 ..نگفت چیزي ديگه چون بود موافق عمه حرف با اينگار عمو

 :داد ادامه عمه

 چیه؟ تون نظرت بچه خوب _

 خودش عمه االن همین که خوبه مهمه واسشون مگه! نظر؟ هه گفتم و زدم پوزخند خودم به دلم تو

 ..نگیريم اشتباه تصمیم ما اينکه واسه شن جمع اينجا گفت

 که گهب..بگه چیزي يه ياشار داشتم دوست..نبود خوب حالم اصال...فشردم هم به بیشتر رو چشمام

 مين نبود خوب حالش من مثل شايد بود کرده سکوت ياشارم ولي.. بزنه هم به رو مراسم خواد نمي

 !بگه چیزي تونست

 کوتس اين کنیم معني چي ما رضايته عالمت سکوت گن مي معموال! ساکتین تون تا دو چرا _ عمه

 رو؟

 ..کردم نگاه عمه به سرد و کردم بلند رو سرم ريخته سرم رو که بود سردي آب مثل عمه حرف اين

 :گفت و بود ياشار به نگاش عمه

 پسرم؟ چیه تو نظر _

 عجز با لمد تو..ببینم تونستم مي رو ابروهاش تا دو بین اخم ولي بود انداخته پايین رو سرش ياشار

 ..خدا رو تو.. نیستي موافق باهاشون که بگو مامانت به خدا رو تو ياشار گفتم
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 و دش بلند فوري و آورد پايین باال رو سرش آروم و کرد نگاه مامانش به و کرد بلند رو سرش ياشار

 ...رفت بیرون پذيرايي از

 نگاه بهم حتي ياشار..اومد پايین هام گونه از اشك قطره شد خراب سرم رو دنیا حرکت اين با

 ..ببینه رو چشمامم تو عجز تا نکرد

 ؟ چیه تو نظر ،آيما موافقه من نظر با ياشار پیداست که ايجور خوب _ عمه

 جوري زد مي حرف افتاده پا پیش چیز يه مورد در داشت انگار بود جوري عمه زدن حرف لحن

 !بگیره سر ازدواج اين نداشته دوست اولم از انگار زد مي حرف

 !مهمه؟ من نظر مگه گفتم خنديدم تلخ دلم تو..  بود رفته ياشار که بود سمتي به نگام هنوز

 نمي رفک وقت هیچ رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند..کنم تحمل رو محیط اين تونستم نمي ديگه

 ...نپرسید هم رو من نظر حتي کرد خردم کارش اين با..کنه خالي رو پشتم ياشار کردم

 

 نیدمش مي مامان صداي. رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند جام سر از..کنم تحمل تونستم نمي ديگه

 ..دادم تکیه بهش و کردم قفل رو در شدم اتاقم وارد..نکردم بهش اي توجه ولي زد مي صدام که

 :گفت نگراني با و کرد پايین باال رو در دستگیره بار چند مامان

 آيما؟ عزيزم؛ کن باز درو جان آيما_

 اون با مامان نبود مهم واسم لحظه اون بودم ياشار حرکت شوک تو هنوز نکردم حرکت من ولي

 زنه مي صدام داره نگراني با در پشت ناراحتش قلب

 کن باز رو در اين داري دوست کي هر جون کن باز رو در اين دخترم جان آيما _ مامان

 :داد ادامه دار بغض صداي با

 کن باز رو در اين مامان جان کن باز در جان آيما _

 .. بخورم تکون نتونستم بازم ولي.. زد مي آتیش بیشتر رو دلم مامان دار بغض صداي

 خودش وابسته رو قلبم ماه يه اين تو که کسي دادم دست از رو ياشار که بودم فکر اين تو

 .. گوشه تو عاشقونش هاي زمزمه صداي هنوز..تپید مي اون واسه لحظه لحظه.کرد
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 شد قطع مامان صداي آتا صداي با

 شد آروم وقتي بذار خودش حال به هم رو آيما بريم بیا کني؟ مي گريه داري چرا جان مامان _ آتا

 ..بیرون میاد خودش

 کرد مي گريه داشت چي واسه ؟!ريخت مي اشك داشت مامان..شدم سست آتا حرف شنیدن با

 !رد؟ک نمي باز واسش رو در ولي شنید مي رو مامانش دار بغض صداي که لیاقتش بي دختر واسه

 بگم و مکن آروم رو مامان برم بشم بلند کنم چیکار بايد دونستم نمي.. خوردم سر در پشت حال بي

 شدست از خوام نمي شدم خواه خود من کشید کنار که ياشاره با حق بگم.. نیست هچیم من مامان

 چي خودت تو.. باشه داشته سالم هاي بچه باشه داشته آروم زندگي يه که ياشاره حق! بدم؟

 !مپلي؟ تپل پسر يه با ملوس دختر يه باشي داشته سالم ي بچه نداري دوست خودت آيما؟تو

 يچ همه جاي کنارم ياشار حضور.. خواستم نمي نه.. بشه دور ازم افکار اين تا دادم تکون رو سرم

 ..کن فکر تر منطقي يه آيما ولي.. کرد مي پر واسم رو

 هبست و باز صداي با..بودم شده خیره روم به رو پنجره به که بود گذشته ساعت چند دونم نمي

 بار چند..  بود شده تاريك هوا االن ولي اتاقم تو بودم اومده ظهر.. اومدم خودم به حیاط در شدن

 ..نکردم باز رو در ولي اتاقم در دم اومدن آتا و مامان

 شکم روي تخت روي انداختم رو خودم..بود شده خشك بدنم.. شدم بلند زمین روي از حال بي

 ور چشمام..عسلي روي گذاشتم آوردم در کرد مي اذيتم بود مانتوم جیب تو موبايلم.. خوابیدم

 یفيخف تکون و ترسیدم لحظه يه واسه پچید گوشم تو بلند برق رعد صداي..فشردم هم رو محکم

 داشتم دوسش عاشقانه که ماهي تولدم ماه بود زمستون..شد بلند بارون شرشر صداي.. خوردم

 ..افتاد زندگیم اتفاق بدترين داخلش که ماهي

 رو گآهن اولین برداشتم رو گوشیم.. کردم گريه آسمون پاي به پا.. ريخت چشمم گوشه از اشکام

 ..نره بیرون ام گريه صداي تا کردم پلي

 میسوزن دارن عــــــــــــاشقا نداري خبر خدا ااي

 مي سرم تو بارون صداي و آهنگ صداي..بود خیس سرم زير بالشت. بود خیس صورتم تمام

 مدمک کنار به خورد چشم کردم باز رو چشمام..بشه کم دردم سر کم يه تا بستم رو چشمام.. پچید

 ..بود باز هنوز چمدونم در.. بودم چیده هم رو خريد پاکتاي..
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 اي میدوزن هم به لباشو میخواد رو يکي تا کي هر

 متما کردم پاره رو پاکتا..بوردم يورش پاکتا طرف به عصباني از.. پچید اتاق تو هقم هق صداي

 ..زدم زجه کردم گريه بلند صداي با.. کردم بخش اتاق تو رو داخلشون وسايل

 اشـــــــــــــــــــــــ قطره قطره تنهان تنهاي عاشقا نداري خبر خـــــــــــــــدا

 میريزن خون ــــــــك

 سر اشاري حضور با من نداشتم رو توانش ديگه.. کنم قبول تونستم نمي بیارم طاقت تونستم نمي

 هام زانو.. بود خیس اشك از صورتم تمام زدم زجه.. گرفتن مي ازم رو گام تکیه.. بودم شده پا

 ..فرستادمشون عقب طرف به دستم با صورتم جلو بودن اومده موهام..زدم زانو اتاق کف.. شد خم

 زدم میسوزن دارن عاشقا خـــــــــــــــدايا برم قربونت

 وم از پر دستام که بودمشون کشیده چقدر دونم نمي...کردم نگاه دستم به اشك پرده پشت از

 ..بود

 رونبی چمدون داخل از رو لباسم.. کردم تمیز لباسم با رو دستام زدم مي نفس نفس که همینجور

 ..کردم پخش اطرافم و آوردم

 اي میدوزن هم به لباشو میخواد رو يکي تا هــرکي

 !خوام؟ مي چي واسه رو اينا ديگه.. خوام نمي رو اينا ديگه من

 ..نبود خودم دست کارام از کدوم هیچ

 تنهان تنهاي عاشقا نداري خبر خـــــــــــــــدا

 رو صورتم دستم تا دو با.. کردم پرت ديوار طرف به و قدرتم تمام و برداشتم رو خالي چمدون

 ..بودم آورده کم...  کردم گريه و پوشوندم

 میريزن خون اشــــــــــــــك قطره قطره

 : زدم داد توانم تمام با و گرفتم آسمون طرف به رو سرم

 .. آوردم کم خدايــــــــــــا _
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 منم هاي گريه باريد مي بیشتري شدت با بارون..شد گم آسمون برق و رعد صداي تو بلندم صداي

 .. بود گرفته شدت

 به هنوز چرا.. کردم مي گله خدا از زدم مي زجه و بودم نشسته اتاق وسط هام زانو تا دو روي

 قبلش طرف به..بشم پا ؟سر ؟کي چي امید به ديگه.. گرفت رو آرامشم دوباره نرسیده آرامش

 :خواستم ازش هق هق با و کردم سجده

 نبتو بشم پا سر دوباره بتونم که کن کاري بده صبر بهم خودت بزرگي به خدايـــــــــــا _

 ..کنم فراموشش

 

***** 

 ..منتظره بیرون داداشت باش زود آيما _

 :گفتم و کیفم تو گذاشتم هم رو دستکشام

 !زنید؟ مي داد چرا رم مي االن باشه _

 :گفت و زد داد حرف به توجه بدون دوباره مامان

 کن عجله _ مامان

 :گفتم و پوشیدم رو کفشام بیرون اومدم اتاقم از

 رفتم من مامان _

 همرات به خدا _ مامان

 بر و بوق رو بود گذاشته رو دستش بود گرفته رو کوچه کل آتا ماشین بوق صداي حیاط تو رفتم

 !داشت نمي

 :گفتم و ماشین تو نشستم حرص با

 خبرته؟ چه _

 :گفت ريلکس و کرد روشن رو ماشین آتا
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 ..سالمتي هم خبر! خبر؟ _

 نگاه بیرون به و برگردوندم رو سرم.. کردم مي شك عقلش بودن سالم به گاهي کردم پوفي

 ...کردم

 اتاقم تو همش هفته دو اين تو.. گذره مي عروسي خوردن هم به و آزمايش موضوع از اس هفته دو

 مين ولي بزنه حرف باهام که ديدنم اومد ياشار هم بار چند بیام کنار خودم با تونستم نمي بودم

 زد ددا سرم زد حرف باهام آتا قبل روز دو..بزنه که نبود گفتن واسه حرفي چون ببینمش خواستم

 کدر واسه بودنش واسه ازش بودم ممنون بیاره بیرون حال اون از منو تونست تا اورد واسم دلیل

 .. کردنش کمك واسه کردنش

 کجايي؟ آيما _ آتا

 : گفتم گیج طرفش برگشتم

 ها؟ _

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم آتا

 !زنم مي صدات دارم ساعته يه دختر کجاست حواست _

 :گفتم و زدم لبخندي و کردم جور جمع رو خودم

 باهام؟ داري کاري شد پرت حواسم لحظه يه _

 ..نشي ناراحت گفت بهت چیزي کسي اگه باشگاه رفتیم وقتي بگم خواستم مي _ آتا

 ننداشت آدم کار به کاري باشگاه هاي بچه بقیه گرنه و کیه به منظورش دونستم مي حدودي تا

 :گفتم

 !بشم ناراحت ارزش بي چیز يه واسه بچم مگه داداش نه _

 :گفت و زد لبخندي آتا

 ارکن خوب مشکالت برابر در که بالغي و عاقل دختر يه تو..نیست شکي تو بودن عاقل به نه _

 ..میاي
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 گيزند يادش به عمر آخر تا کنم؟ چیکار خواستم مي يومدم نمي کنار اگه يومدم مي کنار خوب آره

 ..گذاشت کنارم راحت خیلي که کسي ياد به کنم

 

 اخلد برم بعد و کنم عوض رو لباسم برم همیشه مثل تا رفتیم باشگاه ساختمون طرف به آتا با

 بیاد بعد بزنه اسبا به سري اصطبل بره اول خواست مي شد جدا ازم آتا.. سواري اسب زمین

 ..کنه عوض رو لباسش

 به نهسی که بودم نرفته سالن از بیرون اومدم اتاق از و کردم عوض رو لباسم! نبود سالن تو کسي

 ..شدم زيبا سینه

 !اينجايي؟ تو آيما _ زيبا

 :گفتم تعجب با

 مگه؟ چطور آره _

 :گفت و چشمام تو زد زل زيبا

 !نمیاي ديگه کردم فکر آخه _

 :گفتم و کردم نگاه بهش و کردم ريز رو چشمام

 !يومدم؟ مي نبايد دلیلي چه به _

 :گفت و زد اي مسخره لبخند زيبا

 !ياي نمي ديگه شه مي شلوغ سرت ازدواج بعد کردم فکر آخه _

 دخور و برسه هدفش به زيبا بزارم نبايد ولي سوزوند رو قلبم اعماق تا که داشت نیش لحنش

 :گفتم ريلکس و زدم لبخندي و کشیدم عمیقي نفس..ببینه رو شدنم

 !باشي نداشه خبر قضیه از نکنم فکر _

 که دز لبخندي زيبا.. سوزوند منو که همینجور سوخت جور بد رفت وا قیافش شد ضايع حرف اين با

 مي اکج از داره دونستم مي حدودي تا.. شدم رد کنارش از بهش توجه بدون نبود لبخند شبیه اصال

 ..شد موفق هم جورايي يه که بگیره هم منو حال خواست مي طريق اين از سوزه
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 ..طرفش برگشتم وانیار صداي با که داشتم کالس ساله سیزده دوازده هاي بچه از يکي به

 !خودم قديمي کارمند اينجاست کي ببین _ وانیار

 :گفتم و زدم لبخندي

 ..سالم _

 :گفت و وايساد کنارم وانیار

 !پیدايي کم طرفا اين از خانوم آيما سالم علیك _

 .. گرفت مي انرژي ازش آدم داشت که شادي روحیه اين با وانیار شد رنگتر پر لبخندم

 رچها و بیست کنم فکر شرکت تو آوردي خودت واسه جانشین يه هم تو.. شديم پیدا که حاال _

 !نه؟ باشي اينجا ساعته

 :گفت و خنديد وانیار

 ..نیستم اينجا ساعت چهار و بیست ولي میايم روز هر بابا نه _

 ..هستي باالخره کنه مي فرق چه خوب _

 به رو خودش تا وايسه بگي بچه اين به خواي نمي شو موضوع اين خیال بي حاال خوب _ وانیار

 !؟ نداده کشتن

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با.. هستیم کالسي ساعت تو شدم متوجه تازه

 ..کن استراحت پايین بیا کافیه علي _

 :گفت و بود کرده جمع هم تو رو صورتش وانیار.. وانیار طرف برگشتم

 !خراشه گوش چقدر صدات دختر _

 :گفت و خنديد بلند صداي با که رفتم بهش اي غره چشم

 !باشه شیطون شخصیت يه خجالتي و آروم چهره اين پشت کردم نمي فکر وقت هیچ _

 تازه انیارو که شد مي نمايي رو افراد از بعضي واسه فقط شیطون شخصیت اين زدم غمگیني لبخند

 ..افراد اون جزو بود شده
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 ؟ نداري کاري نشده بلند سحر صداي تا برم من ديگه خوب _ وانیار

 بسالمت برو نه _

 ..شد دور ازم و داد تکون خداحافظ معني به رو دستش

 لخوشحا زمین دور چوبي حصار به دادم تکیه...بشه اسب سوار کردم اشاره و علي طرف برگشتم

 ردمک مي فکر موردش در قبال من که اونجور.. شناختم رو شخصیتش شدم آشنا وانیار با که بودم

 ودمخ با و زدم غمگیني لبخند..باشي راحت باهاش کني اعتماد بهش تونستي مي بود آدمي نبود

 :کردم زمزمه

 باشه دوست يه فقط تونه مي کنه؟ پر رو نداري اجبار به که هايي داشته خالي جاي تونه مي _

 ..واسم

 

 آيما؟ _

 بايد ستمدون نمي جونم به افتاد استرسي پريد رنگم کنم فکر برگشتم طرفش به ياشار صداي با

 هب ياشار..  رفتم خونه در طرف به و کردم بیشتر رو سرعتم..باشم داشته برخورد باهاش چطور

 :گفت و گرفت رو بازوم و اومد طرف به سرعت

 ..بزنم حرف باهات بايد کنم مي خواهش آيما _

 دمش تسلیمش بیارم نه حرفش رو نتونستم.. کنار گذاشتم رو تقال.. بود التماس از پر لحنش

 :گفت و کرد آتا به رو بود دستاش تو بازوم که همینجور

 ..گردونم مي برش ديگه ساعته دو _

 ..خونه داخل رفت و داد تکون رو سرش فقط آتا

 از دست خواستم مي.. کرد هدايت ماشینش طرف به منو بود دستاش تو بازوم همینجور ياشار

 ..داره اي کننده قانع دلیل چه بدونم خواستم مي بشنوم رو حرفاش و بردارم لجبازي

 ...کرد روشن رو ماشین ياشار و شديم ماشین سوار
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 بسته یطمح اين تونستم نمي داشتم بغض..رانندگي داشت بزنه حرفي اينکه بدون بود ساعت ربع

 :گفتم گرفته صداي با.. کنم تحمل رو

 بگي؟ چیزي خوايي نمي _

 وچهک يه تو پچید ياشار..کرد مي حس خودم روي رو ياشار سنگین نگاه ولي بود بیرون به نگام

 ..کرد پارک رو ماشین کوچه کنار و خلوت

 ..کن نگاه منو آيما _ ياشار

 نديد با بودم مطمئن چون کنم نگاه بهش خواستم نمي ولي بود گرفته من صداي مثل صداش

 ..ريزه مي اشکام صورتش

 کن نگاه منو آيما _ ياشار

 ..بريزم اشك جلوش خواستم نمي برنگشتم بازم ولي داشت بغض صداش

 قهوايي چشماي تو زدم زل.. خودش طرف برگردوند رو سرم و چونم زير گذاشت رو دستش ياشار

 پاک ور اشکم شصتش انگشت با ياشار..ريخت اشکام کنم تحمل نتونستم ديگه.. رنگش خوش

 :گفت گرفته صداي با و مرد

 ..اشکارو اين نريز _

 نريخت گونهام از هم سر پشت اشکام و دارم نگه رو خودم نتونستم گرفتش صداي شنیدن با

 ..پايین

 :گفت عصبانیت با و بغلش تو کشید منو و گرفت رو هام شونه خشن ياشار

 االن بود جاش سر حواسم شب اون اگه لعنتي من.. بود من تقصیر همش.. رو اشکا اين نريز _

 ..افتاد نمي اتفاق اين

 اون کار دلیل ياشار خواستم مي.. بشم آروم تونستم نمي کردم مي هق هق و بود سینش رو سرم

 ..بشم آروم تا بگه بهم رو شبش

 يک دون نمي نبود اطرافم به اصال حواسم شد بد حالم زد رو حرف اون بابا وقتي شب اون _ ياشار

 از کردم مي فکر اين به لحظه اون فقط.. کردم تايید رو مامان حرف و بودم داده تکون رو سرم
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 که صبح بودن خواب همه خونه رفتم شب وقتي کنم خلوت خودم با کم يه و بشم دور محل اون

 يبزن حرف باهام نخواستي ديدنت اومدم که زدم گندي چه فهمیدم تازه گفت بهم رو قضیه مامان

 ماحت که نکردم زياد اصرار همین واسه نیستي راضي ازدواج اين با هم تو بود گفته بهم مامانم

 يدمتد اتفاقي امشبم.. بزنیم حرف هم با باشي داشته رو آمادگیش خودت وقت هر گفتم ببینمت

 ...بینم مي رو حالت اين وقت ولي

.. دنبو سخت زياد بزنم حدس خودم رو حرفش بقیه تونستم مي نگفت چیزي ديگه و کرد مکث

 صداي با و بستم رو چشمام و داد تکیه صندلي پشت به رو سرم و شدم جدا ازش شدم تر آروم

 :گفتم گرفته

 ..خورد مي هم به آخر در چون خورد بهم روز همون بهتر.. تقدير پاي بزار رو اينا _

 :گفت يوم مي بیرون چاه ته از که صداي با ياشار

 !آيما؟ گي مي چي _

 :گفتم و جاش سر بیاد حالم کم يه تا کشیدم عمیقي نفس

 مين شیم دار بچه تونستیم نمي ما گم مي رو حقیقت دارم نشي متوجه تو که گم نمي چیزي _

 اگه.. خورد مي هم به ازدواج اين خود به خود پس کنیم زندگي بچه بدون عمر آخر تا تونستیمم

 داغ تامون دو چون گرفت مي سر ازدواج اين بودم مطمئن خورد نمي بهم ازدواج اين روز اون

 بود دير خیلي که شديم مي اشتباهمون متوجه وقت چند از بعد ولي کار اين واسه مصمم و بوديم

 واجازد اين اگه بودم مطمئن چون بگیر نیك فال به بزرگ شانسي خود يه پاي بزار رو اين پس..

 ..میشد نصیبمون جدايي چندي از بعد گرفت مي سر

 دمز جوني کم لبخند کرد مي نگاه بهم خیره داشت که ياشار طرف برگشتم و کردم باز رو چشمام

 :گفتم و

 گم؟ نمي درست _

 :گفت گرفته صداي با و پايین انداخت رو سرش و گرفت ازم رو نگاش ياشار

 دونم نمي _
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 هک رسي مي اي نتیجه به باش مطمئن کن فکر حرفام به خوب و کن خلوت خودت با خونه برو _

 ..رسیدم من

 :گفت و شد خیره چشمام به و کرد بلند رو سرش ياشار

 کنم؟ چیکار رو حس اين پس _

 :گفتم و چشماش تو زدم زل

 ..ره مي بین از هم ساده همینجور کرد باز جا قلبت تو حس اين ساده که همینجور _

 :گفت عجز با ياشار

 ..ره نمي _

 ..بودم مي اينطور بايد چون بودم شده دل سنگ

 .. بیشتر نه قديمي يار همون دوست همون بشم من بدي تغییر رو حست توني مي ره مي _

 زا قبل..رسوند خونمون جلوي تا منو حرفي هیچ بدون.. کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین ياشار

 :گفتم بشم پیاده اينکه

 ..رسیدم من که رسي مي اي نتیجه به باش مطمئن کن فکر حرفام رو خوب _

 .. بستم رو ماشین در

 کنارم از سرعت به ياشار..شکست رو کوچه سکوت ياشار ماشین الستیك جیغ صداي

 دکلی رفتم خونه در طرف به..شد گم کوچه پیچ تو که بود ياشار ماشین به نگام هنوز..گذشت

 ردمک فکر اين به ولي بیاد کنار خودش با نتونه که بودم ياشار نگران.. شدم خونه وارد و انداختم

 ...شد راحت خیالم کرد مي فکر منطقي و بود منطقي همیشه ياشار که

 

 ..کردم سالم بلند صداي با و شد خونه وارد

 کجايي؟ مامان _

 :گفت خوشحالي با و طرفم اومد سرعت به مامان
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 ..اومدي خوش خوشگلم دختر سالم علیك _

.. بودم کرده اذيتش که هفته دو اين واسه گرفت دلم ولي لبم رو اومد لبخندي مامان خوشحالي از

 ..بوسیدمش و گرفتمش بغلم تو سفت

 :گفت که اومد مامان سر پشت از آتا صداي

 !برين؟ صدقش قربون که رسید لوستون دختر _

 : گفتم و آوردم در زبونم آتا واسه و کردم جدا خودم از رو مامان

 شه؟ مي حسوديت چیه _

 :گفت و کرد کج رو دهنش آتا

 ..عمرا! تو از بشه؟ حسوديم کي از _

 :گفت و کرد پوفي مامان

 !دين؟ش بزرگ تا دو شما گفته کي کنید مي دعوا هم با شه مي چیزي تا گنده ها بچه ،بسه بسه _

 :گفت رفت مي آشپزخونه طرف به همینطور و

 ..کنم گرم رو شامت واست تا بیا کن عوض رو لباسات زود آيما _

 :گفتم صدا بي و کردم اشاره مامان به ابرو و چشم با آتا به رو

 ..بشه حسوديش _

 :گفت آروم و زد لبخندي آتا

 ..کوچولو خواهر اومدي کنار قضیه اين با خوشحالم _

 ..گذشت کنارم از و

 اهم چند از بعد.. زدم جديدم چهره به لبخندي و وايسادم آينه روي به رو.. رفتم اتاقم طرف به منم

 :گفتم و خودم به بود جديد واسم هنوز بودم نگرفته اُخت چهره اين با هنوز

 ..باشم شاد شده که هم خانوادم خاطر به بايد من _
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 ..کردم عوض راحتي لباس با رو لباسم رفتم کمدم طرف به و

 و نشستم میز پشت.. ظرف داخل ذاشت مي رو ها کتلت داشت مامان..  رفتم آشپزخونه طرف به

 ..کردم مي نگاه مامان آروم حرکات به و چونم زير گذاشتم رو دستم

 مامان؟ _

 :گفت و جلوم گذاشت رو بشقاب و طرف برگشت مامان

 جانم؟ _

 کجاست؟ بابا _

 :گفت مکث با و نگاه صورتم به کنجکاو و کرد بلند رو سرش مامان

 ..خوابه _

 مکرد مي حس خودم روي رو نگاش سنگیني ولي خوردن به کردم شروع و پايین انداختم رو سرم

 بي سوال اين کرده مشغول رو ذهنم چیزي يه يعني مامان کردن صدا طرز اين با دونستم مي.. 

 نمي رو بدونم خوام مي که رو جوابي بپرسم رو ذهنم تو که سوالي دونستم نمي ولي بود مورد

 ..گیرم

 .. کردم غذام ادامه مشغول رو خودم و رفت بیرون آشپزخونه داخل از مامان

**** 

 نه؟ يا تعطیله باشگاه عید واسه امسال نگفتین خوب _

 باشگاه.. نیست ها مربي هم نباشه تعطیل اگه باشه تعطیل زياد احتمال به ولي نیست معلوم _ آتا

 .. کنن سواري اسب بخوان تفريحي که بازه کساي واسه فقط

 :گفت بود موبايلش تو سرش همینجور وانیار

 ..ديگه بچنید سفر برنامه يه پس _

 :گفتم و خنديدم
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 انجام واست رو کارات بیاد بودي نفر يه منتظر فقط کنم فکر پیچونیا مي رو شرکت خوب وانیار _

 ..بري در کارات زير از تو تا بده

 :گفت تعجب با و کرد بلند رو سرش وانیار

 هي باشگاه میام شد تموم کارام وقتي اونجام رو روز بیشتر نصف من زني مي بهتون چرا! من؟ _

 ..نکنید دق من دوري از تا بزنم شما به سري

 : گفتم لب زير و کردم کج رو لبام.. خنده زير زدن هم با اتا و خودش

 ..مسخره _

 کني؟ مي چیکار عید واسه تو میثاق _ آتا

 بود شده زير به سر و آروم خیلي مدت چند اين بود نشسته آتا کنار که میثاق طرف کشید نگام

 عجم تو رو حضورش اوقات بیشتر.. بود شنونده بیشتر کرد نمي شرکت بحثامون تو معموال

 چیزي خودشون..زيباست با رابطش خوردن هم به خاطر به آرومیش کنم فکر.. کردم مي فراموش

 ..خورده هم به رابطشون معلومه رفتارشون از ولي گن نمي

 .. نرم جايي زياد احتمال به ندارم خاصي ي برنامه _ میثاق

 ..نرو ديگه جاي ديگه بیا هم تو ريختیم جايي برنامه ما اگه خوب _ آتا

 :گفتم طرفش برگشتم زد صدام زيبا لحظه همون

 بله؟ _

 ..اومده شاگردت آيما _ زيبا

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 رم مي االن باشه _

 :گفتم و شد بلند میز پشت از

 ..فعال برم من ديگه خوب _

 ..کن خبرم شد تموم کالست وقتي _ آتا
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 ..شدم دور ازشون و گفتم اي باشه

 

 ..نباشي خسته _

 واسه تا کرد مي تمرين زياد بايد ولي باريد مي چهرش از خستگي شد پیاده اسب از اشکان

 ..بشه آماده مسابقات

 :گفتم و گرفتم دستش از رو اسب افسار طرفش رفتم زدم لبخندي

 ..اصطبل تو برم مي رو اسب خودم من برو تو _

 و باال آورد صبر معني به رو دستم.. بزنم حرف نذاشتم که کنه اعتراض که کرد باز دهن اشکان

 :گفتم

 ..برم مي رو اسب خودم من کن استراحت کم يه برو اي خسته خیلي امروز _

 :گفت و کرد نگاه بهم شناسانه قدر و زد لبخندي اشکان

 ممنون _

 ..شد دور ازم و

 برم بعد کارگرا از يکي دست بسپارم رو اسب تونستم مي ولي بودم خسته خیلي هم خودم

 ..بدم تحويل بهش رو اسب تا زدم صدا رو کارگرا از يکي و شدم اصطبل وارد..کنم استراحت

 هاي نزديکي..اصلي ساختمون به بود نزديکتر راهش چون شدم خارج اصطبل پشتي در از

 به دنبو ساختمون پشت.. شدم نزديکتر! کرد جلب رو توجم پچي پچ صداي با که بودم ساختمون

 .. دادم تکیه ديوار

 ..شم نمي حرفات خام ديگه نیست،من کننده قانع داليلت از کدوم هیچ ، کن بس کن بس _

 !بود میثاق صداي که اين شد تیز گوشام

 ..نیست کني مي فکر تو که اونجور اومده پیش واست تفاهم سو همش میثاق کن باور _

 !زيبا
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 :گفت و خنديد عصبي میثاق

 !کردم جمعت رفتي که هايي پارتي تا چند تو خودم من ؟!بود سوتفاهم همش زيبا _

 :گفت حرص با زيبا

 !م؟بشین خونه تو همش نديده مهتاب آفتاب دختراي مثل ام تو با وقتي نداشتي انتظار که تو _

 .. کنم تصور رو تاشون دو عصبانیت از شده سرخ تونستم مي

 هايي مهموني همچین تو ياد نمي هم خوشمم ولي! خواستم تو از چیزي همچین کي من _ میثاق

 ..کنم جمعت خر نره يه بغل تو بیام شب آخر که کني شرکت هم

 :گفت و زد داد زيبا

 ..دونم مي رو خودم حد من ديگه کس بغل تو برم من ديدي کي تو! زني؟ مي بوهتون داري چرا _

 :گفت حرص با میثاق

 ..شن مي جمع اينجا باشگاه هاي بچه تمام االن پايین بیار رو صدات _

 : داد ادامه تمسخر با بعد و

 ..کنن مي فراموش خودشونم حد..دن مي انجام کار همه شن مي مست خانــــــوم وقتي _

 خورم مي حدي تا بخورمم اگه خورم نمي حد اون تا من نیست گي مي تو اينجور هم اصال _ زيبا

 ..بشم متوجه رو اطرافم موقعیت که

 :گفت و خنديد ها ديونه مثل میثاق

 !دي؟نگذرون من با رو صبح تا شب يك بودنت مست همین خاطر به مگه نخندون منو اينقدر زيبا _

 :گفت جیغ با زيبا

 ..باشم باهات خواستم مي شب اون خودم من میثاق کن بس _

 

 :گفت آرومي صداي با میثاق ثانیه چند از بعد! شد فرما حکم بینشون سکوتي
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 بوده چي کار اين از هدفت _

 :داد ادامه و کرد کوتاهي خنده

 گیره مي خندم که کني خودت بند پاي منو کارت اين با خواستي مي نگو هه _

 :گفت عجز با زيبا

 !چیه؟ بند پاي میثاق گي مي داري چي _

 .. واقعا بود اينطور اگه چون نبوده من کردن پايبند هدفت شکر رو خدا خوب _ میثاق

 به رو خودش تن کارش اين با زيبا نشست من لب رو پوزخندي من ولي خورد رو حرفش بقیه

 نهک خودش بند پاي رو کسي تونست نمي کارش اين با.. بود مطلقه زن يه چون بود گذاشته حراج

.. 

 شههمی بشه قانع آدم يه با تونست نمي وقت هیچ بود طلب تنوع زيبا نظرم به..شدم دور اونجا از

 و دهمر يه اون چون بوده مقصر میثاق گم نمي.. ديگه کسه طرف رفت مي شد مي سیر که يکي از

 کس هیچ که داره گیري نفس ،زيبايي زيبا گم مي شخصه به خودم من.. شده زيبا زيباي جذب

 حکمم رو چشمام..نبوده تقصیرم بي ولي.. بود خورده رو زاهرش گول میثاقم بگذره ازش تونه نمي

 ..زيباست و میثاق چي هر از بشه خالي ذهنم تا دادم فشار هم رو

 از لقب تا رفتم اتاق طرف به..بود شلوغ سالن ساعت اين همیشه.. شدم سالن وارد و زدم لبخندي

 ..وايسادم جام تو اسمم شنیدن با.. بکشم دراز کم يه بعدي کالس

 :گفتم حرص با و..چرخیدم وانیار طرف وبه کردم اخمي و شد جمع بود لبم رو که لبخندي

 ؟!نزن صدا کوچیك اسم به باشگاه تو منو نگفتم بهت بار صد مگه _

 :ادمد ادامه حرص با! گذاشت نمايش به رو منظمش و سفید دندون تا دو سي که زد لبخندي وانیار

 ..پزشکي دندون رفتي امروز فهمیدم بابا بده؟ منو جواب! دي؟ مي نشونم رو دندونات داري چرا _

 حرصي بیشتر منو اينو کرد مي نگام داشت ژکوندش لبخند همون با بزنه حرفي اينکه بدون وانیار

 :فتمگ و داد نشونش رو دندونم تا دو سي وانیار خود مثل و دادم کش رو لبام عصبانیت با.. کرد مي

 ..ترن سفید و تر خوشگل تو مال از من دندونا ببینم _
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 بابا برو نشونه به رو دستم..خوردم مي حرص بیشتر کارش اين با منم نکرد حرکتي بازم وانیار

 :گفتم لب زير..رفتم اتاق طرف به و کردم بهش پشتم و دادم تکون

 ..ان ديونه همه _

 راهم هب و نگشتم بر طرفش به بودم عصباني دستش از چون! شد بلند وانیار بلند ي خنده صداي

 :گفت که شنیدم رو وانیار صداي بشم اتاق وارد اينکه از قبل..دادم ادامه

 ..بره مي آدم رو لذت بیشترين داد حرص رو دختره اين ده مي حالي چه _

 !کرد؟ میشه چیکار اس ديونه گفتم دلم تو بیرون دادم صدا سرو پر رو نفسم بستمو رو در

 :گفتم و زدم لبخندي.. خورد مي چاي داشت و بود اتاق تو خانوم هاي مربي از يکي

 ..جون زهرا نباشید خسته _

 :گفتم و زد لبخندي متقابال به زهرا

 ..نباشي خسته هم تو عزيزم مرسي _

 :گفتم نشستم اتاق تو تخت رو

 ..ممنون _

 :گفت زهرا که کشیدم دراز تخت رو

 بريزم؟ واست خوري مي چاي جان آيما _

 :گفتم باريد مي ازش خستگي که صدايي با

 ..بکشم دراز کم يه خوام مي فقط مرسي نه _

 ..باش راحت عزيزم باشه _ زهرا

 خوردمش داغ و داغ ريختم چاي لیوان يه! نبود زهرا.. شدم بلند کشیدم دراز که ساعت ربع از بعد

 ..رفتم سواري اسب زمین طرف به سريع و

**** 
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 اسب مهارت سنش به توجه با سارا..کرد مي سواري اسب داشت آروم و بود زمین تو سارا

 پیشرفتش باعث زيادش غرور همین داشت زيادي غرور که بود دخترايي اون از بود باال سواريش

 ..طرفم بیاد که بهش کردم اشاره دست با..شد مي

 

 :گفتم و گرفتم قیافه خودش مثل

 ..کني کار اي حرفه توني مي خوبه سوار اسب من نظر به _

 :گفت و زد اي مغرورانه لبخند سارا

 ..دونستم مي _

 :گفتم لب زير.. شد دور ازم و

 ! نکرد خالي خشك تشکر مغرور و افتاده فیل دماغ از دختره _

 شده؟ چیزي _

 :گفتم تفاوت بي کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم میثاق صداي با

 ..نه _

 :داد ادامه ترديد با و گفت آرومي آهاني میثاق

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند شه مي _

..  منیومد بیرون خودم تفاوتي بي قالب از ولي داره چیکارم که بدونم بودم کنجکاو! قلم لفظ چه

 :گفتم

 چي؟ واسه _

 ..بزنیم حرف هم با کم يه نیست مشکلي اگه خواستم مي _ میثاق

 اعتس نیم يه انداختم مچیم ساعت به نگاهي يه.. کرد تحريکم بیشتر رو کنجکاويم حرفش اين

 :گفتم و باال انداختم رو هام شونه همین واسه داشتم وقت

 ..نیست مشکلي نه _
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 ..بیفتم راه کرد اشاره دستش با میثاق

 ..بفرمايد پس _میثاق

 اون آمد و رفت معموال که رفت بود باشگاه پشت که کوچیك باغ طرف به کردم حرکت میثاق کنار

 ..بود کمتر طرف

 : گفت و بود گذاشته ديوار کنار که نیمکتي به کرد اشاره میثاق

 بفرمايید _

 ..نشست کنارم فاصله با خودشم و نشستم حرفي هیچ بدون منم

 ..کنه شروع میثاق تا شدم منتظر و شدم خیره روم به رو به و زدم گره هم تو رو دستام

 ازت االن و بودي خوبي شنونده همیشه يادمه من تا ولي کنم؟ شروع کجا از دونم نمي _ میثاق

 .. کن گوش رو حرفام دارم خواهش

 :گفتم و حرفش وسط پريدم همین واسه! من؟ چرا بود سوال واسم

 من؟ چرا _

 :گفت و زد جوني کم لبخند طرفم برگشت میثاق

 تواس بزار االن فقط فهمي مي خودت رو اصلیم دلیل ولي هستي خوبي شنونده چون که گفتم _

 ..بزنم حرف

 ..نگفتم چیزي و کردم سکوت همین واسه بدون رو کارش اين دلیل بودم کنجکاو

 هشب بردارم ازش نگام اينه بدون لحظه چند زيبايش خاطر به ديدمش بارکه اولین يادمه _ میثاق

 به تا کشید طول لحظه چند..کردم فراموش کشیدنم نفس حتي لحظه اون کنم فکر شدم خیره

 هبش استخدام کردم مي دعا دلم تو..بود اومده کار ،واسه ديدمش بود باشگاه همین تو..بیام خودم

 مورد چیز اون واسشون مامانشون خوان مي خدا از که بودم شده هايي بچه مثل لحظه اون..

 هي..کردم مي پرواز ابرا رو شدم خوشحال خیلي شده استخدام فهمیدم وقتي.. بخره رو عالقشون

 فقط که نیافتني دست عروسك يه واسم بود شده..ديدمش مي روز هر گذشت مي روز اون از سال
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 اساحس قبل وقت چند تا ولي نداشت اي توجه من به وقت هیچ چون.. ببینمش دور از تونستم مي

 ..دم مي دستش از دارم کردم مي احساس.. کردم خطر

 دادن دست از غم کنم درک تونستم مي رو غم اين..داشت عجیبي غم صداش کرد مکثي میثاق

 ..سخته خیلي داري دوسش خیلي که کسي

 

 :داد ادامه بشه آروم خواست مي اينکه مثل کشید عمیقي نفس

 ونما گفت بهم وقتي.. دارم دوسش که گفتم بهش آوردم گیر که موقعیتي اولین تو همین واسه _

 ومدا خوشمون هم اخالق از اگه باشیم هم با وقتي چند بیا گفتم بهش.. شد نمي باورم خواد مي منو

 اين از ندارم؟ مشکل موضوع اين با من است مطلقه زن يه گفت بهم اون.. خواستگاري میام

 مهم مواس نه گفتم کرده ازدواج بار يه قبال اون که نبود مهم واسم منم اومد خوشم خیلي صداقتش

 ونا بگم بهت چطور دونم نمي.. کرد قبول رو خواستم در و زد بهم خوشگل لبخند يه اونم نیست

 آيما؟ بفهمي تا بودم خوشحال چقدر لحظه

 :گفتم آرومي صداي با

 گي مي چي فهمم مي _

 :گفت و خنديد تلخ میثاق

 دوستش چقدر هر من.. داد نشون رو خودش زود زيبا..نداشت داووم زياد خوشحالي اين ولي هه _

 عالي زيبا، بوديم هم با که بود گذشته هفته يه..  بگیرم ناديده رو رفتارش اين تونستم نمي داشتم

 مهموني رفتم باهاش که شب اون ولي دلسوز، مهربون خواستمش مي من که بود هموني بود

 من لما تنها کردناش ناز اين هاش مهربوني اين زيبا فهمیدم پسرا بقیه با ديدم مي رو برخوردش

 ودمب مرد يه من.. شه مي ناراحت واسش میاد عشوه واسش برسه کي هر به عادته يه بلکه نیست

 دونم مين..بیارم طاقت تونستم نمي ديدم مي داشتم دوسش خیلي که کسي از رو رفتار اين وقتي

 هب برگشت راه...  نکنم خراب رو شبش و نگم زيبا به چیزي گرفتم رو خودم جلو چطور رو شب اون

 یليخ اونم ببینم، ازش ديگه ندارم دوست ياد نمي خوشم اصال رفتارش اين از گفتم بهش خونه

 : گفت عادي

 .. شه نمي تکرار ديگه باشه_
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 زنگ بهم زيبا که گذشت مي مهموني اون از روز چند..کرده قبول رو حرفم اينکه از خوشحال منم

 پر خوشحالیم شنیدم خط طرف اون از پسري صداي وقتي ولي دادم رو جوابش سرحال من زد

 داده رهپس که آدرسي به فوري منم دنبالش برم نیست خوب زيبا حال که گفت بهم پسره.. کشید

 اليب يا باشه کرده تصادف زيبا که ترسیدم مي بود داده نگراني به رو جاش خشم حال رفتم بود

! بودم بزرگ وياليي خونه يه جلو رسیدم بود داده پسره که آدرسي به وقتي..باشه اومده سرش

 شدم خونه وارد وقتي..داخل رفتم کردم معرفي رو خودم و زدم زنگ دل دو باشه اونجا داشتم شك

 ردک همراهیم و استقبالم اومد پسري! باشه مهموني اونجا قبال اينکه مثل بود ريخته هم به خونه

 هک وضعیتي از شدم نزديکش وقتي..  بود خوابیده اتاق وسط نفره دو تخت رو زيبا.. اتاقي طرف

 لباس يه زيبا! بودم؟ غافل ازش چقدر من بود افتاده روزي چه به من عشق.. شد چندشم داشت

 ژر..  بود ماسیده صورتش روي غلیظش آريش بود پخش دورش موهاشم بود تنش مشکي کوتاه

 ماجرا اون از روز چند.. بردم اونجا از رو زيبا بود بختي بد هر به.. بود شده پخش لباش دور لبش

 با واستمخ مي بگیرم تصمیم عصبانیت تو خواستم نمي منم نگفت چیزي خودش ،زيبا گذشت مي

 بوديم رفته که روز يه.. بزنم حرف باهاش شدم آروم وقتي گذاشتم همین واسه بیام کنار خودم

 ..باشیم هم با تونیم نمي داره که رفتاري با گفتم بهش بیرون

 وهاشابر تا دو بین اخمي يه چون روزش اون خاطرات به گذشته به رفت کنم فکر کرد مکثي میثاق

 هک گذشت چقدر دونم نمي..بیاد خودش به خودش تا نگفتم چیزي..بود شده مشت دستاش و بود

 ..گفتن به کرد شروع دوباره میثاق

 هنوز من ره نمي مهمونیا اينجور به ديگه گفت نزارم تنهاش کرد التماس کرد گريه زيبا _ میثاق

 برداره شکارا اين از دست اگه گفتم همین واسه ببینم رو ناراحتیش تونستم نمي داشتم دوستش

 قول و زد لبخندي زيبا.. شدم نمي حرفاش ام کاش ولي.. کنم مي رو نوکريش عمرم آخر تا من

 و وقار با خیلي رفتارش رفت نمي مهموني به ديگه زيبا گذشت مي ماه چند موضوع اون از.. داد

 اول اومد در صدا به خونم زنگ بودم خواب وقتي شب يه چون من نظر از البته بود شده خانومانه

 احتم گفتم شدم بلند جام از اومد در صدا به هم ديگه بار چند در زنگ ولي ديدم خواب کردم فکر

 کنار به بسته چشماي با ديدم رو زيبا کرد باز که رو در اومده پیش واسشون مشکلي هان همسايه

 با و خنديد و کرد باز رو چشماش زيبا...زدم صداش وقتي ولي خوابم کردم اول... داده تکیه در

 :گفت دار کش صداي

 خـواي؟ نمي مهمــون عشقـــــم ســــــالم _
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 در داخل اومد زيبا کنار رفتم داد مي الکل گند بوي چون مسته فهمیدم ديدمش که اول همون از

 :گفت کشدار لحن با و شد آوزون گردنم از زيبا بستم که رو خونه

 ..بـــاشـــــم خــــــوش عشخـــــــــم کنـار امشـــب اومــد _

 :گفتم کردم جدا خودم از رو زيبا

 ..بپره سرت از مستي از بیارم واست چیزي يه برم مستي زيبا کنار برو _

 :گفت و چسپید بهم دوباره اومد خنديد بلند زيبا

 نیستـــم مســـت من _

 ومحم تو بردمش آوردم طاقت بازم ولي کنم مقاومت زيبا برابر در تونستم نمي بودم مرد يه من

 تر تمس بپره سرش از مستي اينکه جاي به کارام اين با زيبا نداشت فايده بازم ولي سرد آب زير

 و نم بین رابطه ولي گذشت بود جوري هر بدترين نه واسم بود شب بهترين نه شب اون! شد مي

 ..زديم همش به کل در که قبل روز چند اين تا.. شد مي تر سرد گذشت مي که روز هر زيبا

 رداشتهب دوشش روي از باري يه بود کسايي مثل بیرون داد صدا سر پر و کشید عمیقي نفس میثاق

 ..باشن شده سبك باشن

 

 ديگه چیزه نه بودم شنونده اينجا من چون کردم سکوت بازم

 ..خوام مي.. خوام مي..نبود دلیل بي واست گفتم رو حرفا اين _ میثاق

 !بود دل دو بزنه خواست مي که حرفي اينکه مثل

 کني؟ فکر من درباره نیست مشکلي واست اگه خوام مي _ میثاق

 !بود پررو رسید ذهنم به که اي کلمه تنها

 بدونم؟ خودم درباره رو نظرت خوام مي _ میثاق

 به احساسي هیچ بدون که همینجور.. نفهم رو حرفش منظور که زدم نمي گیج اونقدر ديگه

 دور ازش اينکه از قبل شدم بلند جام سر احساسي هیچ بدون همینجور دادم مي گوش حرفاش

 :گفتم خشك خیلي طرفش برگشتم بشم
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 من هنمذ تو نکنم فکر پس شنیدم رو حرفاتون تمام دارم دوستش گفتي زيبا به که شبي همون _

 ..باشه شما کردن فکر واسه جاي

 ...زدم رو نهايي ضربه

 ور شدش مشت دستاي لرزش تونستم مي.. بست رو چشماش و پايین انداخت رو سرش میثاق

 بود شده پاک ذهنم از بود وقت خیلي میثاق..رفتم و بهش کردم رو پشتم..نبود مهم واسم ولي ببینم

 ..بود شده پاک ذهنم از زود خیلي که بود بچگانه داشتن دوست يه داشتنم دوست اون..

 

 ..وايسادم جام تو وانیار صداي با که رفتم مي باشگاه سالن طرف به

 آيما؟ _

 ..برسه بهم تا طرفش برگشتم

 !بود رنگي کم اخم ابروهاش بین چشمام تو زد زل و وايساد روم به رو

 داشت؟ چیکار باهات میثاق _ وانیار

 !فهمید شد مي صداش از رو بودنش عصباني

 :گفتم تعجب با

 ؟ چطور _

 :گفت و کشید موهاش داخل دستي کالفه وانیار

 ..شده ديرم بريم، بايد که کن عوض رو لباست برو زودتر..  همینجوري هیچي _

 :گفتم و رفتم سرش پشت! برم؟ وانیار با من بود قرار مگه..رفت جلوتر خودش و

 کجاست؟ آتا اصال ؟!بیام تو با من قرار مگه _

 :گفت کالفه و انداخت بهم نگاهي نیم برگشت وانیار

 داشتم کار باشگاه تو چون ولي برم خودمم بايد رفت مي سريع بايد اومد پیش واسش کاري _

 .. بريم بیا بردار رو کولت برو سريع شده تموم سواالت اگه االنم بريم هم با موندم منتظر
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 هب و پايین انداختم رو سرم حرفي هیچ بدون! بود؟ عصبي اينقدر چرا کردم نگاه بهش بهت با

 ..تمرف پارکینگ طرف به و انداختم هام شونه روي رو کولم کردم عوض رو لباسم..رفتم سالن طرف

 سرعت با و کرد روشن رو ماشین وانیار.. شدم ماشین سوار.. بود نشسته ماشین داخل وانیار

 ..ستمشب فوري و کمربند سمت رفت دستم ترسیدم لحظه يه واسه..بیرون اومد پارکینگ از بااليي

 ؟ نه يا بپرسم ازش که بودم دل دو! دونستم نمي رو دلیلش ولي بود عصبي

 :گفتم و طرفش برگشتم دريا به زدم رو دلم

 شده؟ چیزي وانیار _

 :گفت خشك خیلي طرفم برگرده اينکه بدون شد بیشتر هاش ابرو بین اخم

 ..نه _

 ..موقوف فضولي نداره ربطي تو به يعني گفتنش نه اين

 ..وانیار نه زدم حرف من نه شهر به رسیديم تا جاده طرف برگردوندم رو سرم

 :گفتم تعجب با ما خونه میريم که نیست خیابوني ديدم کردم دقت وقتي

 ريم؟ مي جايي _

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم وانیار

 ..رسونمت مي بعد کنیم عوض رو لباسم تا من خونه میريم اول _

 بزنم حرفي نذاشت که کنم اعتراض که کردم باز رو دهنم

 نمک عوض رو لباسم خونه بیام بايد دوباره خونتون برسونم رو تو اگه دارم عجله من آيما _ وانیار

 ..شما خونه بیام برگردم دوباره

 بانیتعص و اخم از خبري ديگه وانیار صورت به شدم دقیق ولي نگفتم چیزي ديگه و بستم رو دهنم

 !نبود اولي
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 و دش خم که بود نبسته رو ماشین در هنوز شد پیاده و کرد پارک اي شیشه برج يه جلوي وانیار

 :گفت

 !شي؟ نمي پیاده مگه _

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 ..ديگه بیا و کن عوض رو لباست برو بشم پیاده چرا نه _

 ..کشید طول کارم شايد شو پیاده _ وانیار

 ..میمونم مي منتظر همینجا من! بکشه؟ طول کارت که کني چیکار خواي مي مگه _

 :گفت کالفه وانیار

 !بموني؟ ماشین تو سرما اين تو خواي مي گرفتم دوش يه رفتم شايد ديگه شو پیاده دختر _

 ..کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با

 ..زنم مي يخ دارم هست سردمم دارم کار باش زود نکن نگاه منو اينجور _ وانیار

 ..شدم پیاده غرغر با! کرد تحمل نشه که نبود سرد که اونقدر کردم پوفي

 ..خونه رسوندي مي منو اول کشید مي طول کارت که تو خوب _

 :گفت زد مي موج داخلش خنده که صدايي با و جلو طرف به داد هلم وانیار

 .. دختر بزن غر کم _

 يم لذت من دادن حرص از چرا پسر اين دونم نمي من! لباشه رو گنده لبخند يه االن دونستم مي

 !برد؟

 ..رهبسپ دستش منو آتا که داشتیم اعتماد وانیار به اينقدر شکر رو خدا..شديم آسانسور سوار

 رو لمشا وايسادم آسانسور آينه نزديك رفتم دروايسي رو بدون نظرمون مورد طبقه به برسیم تا

 ..کردم تمیز بود شده پخش چشمم زير چشمم خط کم يه کردم مرتب

 :گفتم و طرفش برگشتم! کرد مي نگاه منو داشت سینه به دست وانیار

 !داره؟ نگاه _
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 :گفت ريلکس خیلي کرد مي نگاه چشمام تو خیره همینجور هم وانیار

 داره؟ پا چندتا قورباغه _

 وانیارم.. بیرون اومدم آسانسور از و کردم نثارش ايي پررو بچه وايساد آسانسور لحظه همون

 رفت زودتر و کرد باز رو در..رفت واحدا از يکي طرف به من از تر جلو و بیرون اومد سرم پشت

 !حلقم تو نوازيش مهمون!  بود گذاشته باز نیمه رو در و داخل

 پذيرايي ،هال بود متري صد واحد يه.. کردم مي نگاه اطراف به کنجکاوي با شدم آپارتمانش وارد

 رد بود چیده داخلش نامنظم صورت به صوتي دستگاه يه و راحتي مبل دست يه فقط که هم سر

 هي خونه از گوشه جلوتر رفتم! بود ريخته عکس همه میز روي پذيراي کف بود عکس از پر ديوار

 !بود باز نیمه در يه کنارشم بود اُپن آشپزخونه

 جلب رو نظرم بدجور عکسیش يه که رفتم پذيرايي ديوار طرف به و گذشتم عکسا بین از احتیاط با

 لباي تیره پوستي وحشي سبز درشت چشماي با بود دختري يه ، بهش شدم خیره..بود کرده

 !بود پوشونده فرش مشکي موهاي صورتشم بیشتر نصف صورتي

 ...زدم صدا رو وانیار بلند صداي با و پريد صورتم از رنگ

 

 :گفت اضطراب با وانیار

 بله؟ _

 :گفتم و کردم اشاره ديوار رو عکس به بود بهش پشتم که همینجور

 !چیه؟ اين _

 :گفت و بیرون داد رو نفش صدا سرو پر وانیار

 .خودته عکس _

 :گفتم باز دهن و شده گرد چشماي با طرفش برگشتم

 !کنه؟ مي چیکار تو خونه ديوار رو من عکس! من؟ عکس _

 :گفت و کشید موهاش داخل دستي وانیار
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 اعکس اين تك تك گرفتن از ندارم خاصي دلیل من عکسه پر خونه اين! شي؟ مي عصبي چرا _

 ..گیرم مي عکس ازش بیاد گیرم اي سوژه هر عکاسیه کارم من اينکه بجز

 :گفت زودتر وانیار که کنم اعتراض که کردم باز رو دهنم من؟ چرا بودم نشده قانع باز

 لک کل تو با ندارم وقت بريم که بشم آماده برم زودتر بايد االن من ، من جون شو بیخیال آيما _

 ..کنم

 !بود مهم واسم خیلي جونش که نه!  رفت و بهم کرد رو پشتش و گفت اينو

 تو سرم پشت رو دستمام..رفتم خونه قدي پنچره طرف به و کردم تر سفت رو روسريم گره کالفه

 ..داشت زيباي ويو شدم خبره روم به رو به و پچیدم هم

 فتخارا عکاسش به زيبايش خاطر به دونستم نمي که کنم فکر ديوار روي عکس به نداشتم دوست

 !عکسش؟ مدل يا کنم

 دهش محو شیشه روي شصتم انگشت با.. شد تار ديدم جلو.. بیرون دادم صدا رو سر پر رو نفسم

 :نوشتم رسید ذهنم به که اي کلمه اولین نفسم از

 ..آينده

 آموزش از بودم شده خسته ولي بودم سواري اسب عاشق کنم چیکار خوام مي دونستم نمي

 يم خراب وانیار سر رو شايد.. کردم مي جور کاري يه بايد ولي.. رفتم نمي شايد ديگه سوارکاري

 یداپ دوست يه اجتماع تو ،برم دانشگاه برم داشتم دوست..بده بهم کاري يه شرکتش تو که شدم

 ..کنم چیکار خوام مي که کردم مي فکر بهش عید تو ،بايد کشیدم باري حسرت آه کنم

 رو دستام تا دو ارادي غیر! شم مي پرت جلو طرف به سرعت به دارم کردم احساس ايي دفعه يه

 بلند اي هخند صداي.. زد مي تند تند قلبم بودم ترسیده..نشم يکي باهاش که گذاشتم شیشه ،روي

 !شد

 !دي؟ نمي رو جوابم زنم مي صدات دارم ساعته يه دختر کجايي _

 کردم نگاه بهش خشم با طرفش برگشتم

 دادي؟ تکونم اينجور داري مرض مگه _
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 :گفت لبش رو لبخند همون با وانیار

 ..شدم مجبور دي نمي رو جوابم زنم مي صدات دارم ساعته يه کنم چیکار خوب _

 ..خوشتیپ البته صد و تمیز و مرتب همیشه مثل انداختم تاپاش سر به نگاهي

 ..خستم خیلي که بريم اي آماده اگه _

 : گفت و داد تکون رو سرش وانیار

 ..بريم _

 :گفتم بشیم خارج خونه از اينکه از قبل

 داري؟ هم ديگه بود ديوار روي که عکسي _

 مگه؟ چطور _ وانیار

 :گفتم و زدم رو آسانسور دکمه.. کرد قفل و بست رو در

 ..باشمش داشته خوام مي _

 . شديم آسانسور وارد

 تا اربی يادم دارم گوشیم ،تو استثنايي تو ولي بدم کسي به رو عکسام ندارم عادت من _ وانیار

 ..بدم بهت

 

 ور فسفودي يا رستوران هر رفت مي ضعف داشت دلم..کردم مي نگاه بیرون به ماشین پنجره از

 .. باشه کرده درست ايي خوشمزه چیز يه مامان کنه خدا.. يوفتاد مي راه دهنم آب ديدم مي

 کیه مبدون بود شده تحريك کنجکاويم حس اين.. برگشتم طرفش به وانیار گوشي زنگ صداي با

 !خط پشت

 ..خونتنوم ديگه دقیقه چند تا من آتا _ وانیار

 :گفت آرومي صداي با توهم رفت اخماش

 ..هست حواسم باشه _
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 :گفتم آرومي صداي با.. جونم تو افتاد اي دلشوره! بود؟ چي رفتارش اين دلیل

 شده؟ چیزي _

 !دختر؟ فضولي مگه بگه من به نیست يکي

 :گفت بود روش به رو به نگاش همینجور وانیار

 ..بیاد تا بمونم منتظرش گفت بیرون رفته اومده پیش واسش کاراي گفت آتا فقط نه _

 ..آهان _

 اشونه برنامه که کرده اخم خاطر اين به جتما وانیار.. بود الکي دلشوره اين.. کشیدم عمیقي نفس

 ..ريخته هم به

 اهر دنبالش و شدم پیاده ماشین از سريع منم شد پیاده ماشین از و کرد پارک خونه جلوي وانیار

 ..افتادم

 !رفت همسايه خونه طرف به و کرد عوض رو مسیرش وانیار

 ام خونه يعني همسايه خونه رفت مي داشت چرا! شدم خیره وانیار به و وايسادم جام تو تعجب با

 ..محاالته از..  بود کرده فراموش رو

 :گفت همسايمون پسر به رو وانیار شد باز خونه در دقیقه چند از بعد

 ..خوب پسر بدو بیار واسم بده بهت رو صالحي آقا خونه کلید بگو مامانت به برو عمو _

 کلید هک خودم من اصال! نبودن خونه بابا مامان مگه..داشتیم همسايه خونه زاپاس کلید يه همیشه

 !داشتم

 :فتمگ و رفتم طرفش به..رفت خونمون در طرف به و گرفت همسايمون پسر دست از رو کلید وانیار

 !داشتم کلید خودم من! نیستن؟ خونه بابا مامان مگه _

 ..داخل برم من تا کنار رفت و کرد باز رو خونه در وانیار

 نیست؟ سوالي ديگه بیرون رفتن هم با باباتم مامان گذاشتي جا خونه رو کلیدت _ وانیار
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 یچه بدون..شه مي عصبي وانیار پرسیدنشون با دونستم مي ولي داشتم سوال چرا! بود کالفه

 ..داخل رفتم حرفي

 ..نداشتم عادت آرومي اين به ،من بود آروم خونه

 دست و بود گاز اجاق رو غذا ظرف رفتم آشپزخونه طرف به..رفت مي ضعف داشت گشنگي از دلم

 !نخورده

 

 !بود؟ نخورده دست غذا چرا..افتاد شور دلم دوباره

 ...رفتم هال طرف به و بستم رو قابلمه سر

 ..دبو بسته رو چشماش و مبل پشتي به بود داده تکیه رو سرش بود نشسته مبل روي وانیار

 :گفتم آرومي صداي با و وايسادم سرش باالي

 وانیار؟ _

 نکرد باز رو چشماش ولي خورد خفیفي لرزش پلکاش

 هوم؟ _

 :گفتم نگراني با

 رفتن؟ کجا بابا مامان نگفت آتا _

 :گفت قاطع صداي با

 نه _

 ..گفت نمي بهم چیزي وانیار هم بود شده چیزي اگه زد مي شور جور بد دلم

 ..اشهب مورد بي من دلشوره اين خريد باشن رفته شايد گرفتم رو بابا شماره رفتم تلفن طرف به

 ..باشد نمي دسترس در نظر مورد مشترک _

 ..دستگاه رو کبوندم رو تلفن.. شدم متنفر صدا اين از لحظه اون
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 !د؟نبو دسترس در بابا گوشي چرا! بودن؟ کجا يعني..لبم پوست کندن به کردم شروع حرص با

 ..مغزم به بود آورده هجوم بود سوال چي هر لحظه اون

 ..گرفتم رو آتا شماره برداشتم رو گوشي دوباره

 ...چهاريم..سومي... دومي...بوق اولین

 يلعنت دلشوره اين.. دادن نمي جواب کدومشون هیچ چرا گرفت مي گريم داشت... شد قطع گوشي

 !برن جايي خبر بي بود نیومده پیش وقت ؟هیچ رفتن کجا خدايا.. جونم به بود افتاده خوره مثل هم

 ..بشین اينجا بیا _

 قطره.. بود نشسته جاش سر حالت همون به هنوز.. برگشتم طرفش به وانیار خشك صداي با

 مي درکم بايد چرا اصال..دارم حالي چه االن من کرد نمي درکم اون.. شد زير سرا چشمام از اشك

 !کرد؟

 بشین بیا نیستم تو با آيما _

 ..کرد مي عمل به وادار رو آدم جديش و خشك صداي

 ..نشستم روش به رو

 :گفت جدي و چشمام تو شد خیره و نشست صاف جاش تو وانیار

 تو؟ چته _

 با و پايین انداختم رو سرم بشه خیره بهش ترسید مي ازش آدم که بود چهرش تو خشمي يه

 :گفتم گرفته صداي

 ..نیست چیزي _

 :گفت بلند نسبتا صدا با وانیار

 چیه؟ واسه ها آبغوره اين پس _

 :کردم تکرار آرومتري صداي با

 ..نیست چیزي _
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 ..عصبیه چرا وانیار نبود مهم واسم اصال بود مشغول ذهنم لحظه اون

 ؟ باشه آتا شايد کیه خط پشت بدونم که شد گوش بدنم عضاي تمام خورد زنگ تلفنش

_... 

 !پسر؟ گي مي چي _ وانیار

_... 

 .. هست حواسم من باشه باشه _

_... 

 ..گم مي بهش خودم نباش نگرانش باشه _

_... 

 ...،فعال باش آروم خودت داداش باشه _

 !بود گوشي به نگاش هنوز ولي کرد قطع رو گوشي

 :گفتم دار بغض صداي با

 !نه؟ مگه افتاده بدي اتفاق _

 :گفت و کشید عمیقي نفس. کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش وانیار

 .. باشي آروم کن سعي آيما _

 ..دمکر پاکش سريع.. پايین چکید چشمام از اشکي قطره! نبود نبود مورد بي دلشوره اين پس

 افتاده؟ اتفاقي آتا واسه شده؟ چي بگو فقط آروم من _

 ..بگم بهت تا باش آروم! ؟ کني مي بیتابي داري تو نگفته چیزي هنوز من آيما _ وانیار

 :گفتم جیغ با

 .. شده چي بگو بهم فقط وانیار آرومم من _

 : گفت آرومي صداي با و نشست کنارم اومد وانیار
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 ..بیمارستان بردنش شده بد حالش کم يه مامانت فقط نشده چیزي آرومي االن تو باشه باشه _

 بود؟ شده بد حالش من مامان شنیدم نمي رو وانیار حرفاي ديگه رفت سیاهي چشمام

 

***** 

 ..برن تونن مي شد تموم سرمشون پايین اومده فشارشون عصبي وفشار ضعف دلیل به _

 ..دکتر آقاي ممنون _ وانیار

 ... شدن دور صداي و

 اي فايده ولي بشه کم دردش از کمي يه تا دادم فشار هم رو بیشتر رو چشمام کرد مي درد سرم

 !نداشت

 آخ _

 ..وانیار نگران صداي بعد و شنیدم رو نفر يه پاي شدن نزديك صداي

 شده؟ چیزي _

 گفتم گرفته صدا با زدم زل نگرانش چشماي به و کردم باز رو چشمام

 ..سرم _

 :گفت و زد جوني کم لبخند وانیار

 ..میشي بهتر کن استراحت کم يه _

 .. شد زير سرا چشمام از اشکي قطره

 چطوره؟ مامانم _

 :گفت اي مسخره لحن با.. نشست هاش ابرو بین رنگي کم اخم ولي بود لبش رو لبخند هنوز وانیار

 .. بهتره هم تو از مامانت _
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 بود شادي از اشك هاي قطره دونستم نمي شد زير سرا چشمام از هم سر پشت اشك هاي قطره

 !دردم؟ سر يا

 گي؟ نمي که دروغ _

 :گفت آرومي صداي با وانیار

 نه _

 ..بودم راضي مطمئنشم نا نه همین به من

 بیارم؟ برات خوري مي چیزي _ وانیار

 !نبود گشنم ولي داشتم ضعف

 ..نه _

 ..بیرون داد صدا سرو پر رو نفسش وانیار

 !داخل اومد گرفته صورت با ياشار.. شد باز تق صداي با اتاق در

 سالم_ ياشار

 نم خراب حال خاطر به گرفتگي اين.. کردم مي نگاه بهش خیره هنوز من ولي داد رو جوابش وانیار

 افتاده؟ اتفاقي حتما پس نبود

 بار ندچ فقط ياشار که گفت چي گوشش زير دونم نمي ياشار طرف رفت و شد بلند کنارم از وانیار

 ..داد تکون رو سرش هم سر پشت

 :گفت و طرفم برگشت بره بیرون اتاق از اينکه از قبل وانیار

 ..بیاره در رو سرمت بیاد بدم خبر پرستار به میرم من _

 :گفت گرفته صداي با و زد جوني کم لبخند اومد طرفم به ياشار..رفت و

 خوبي؟ _

 بستريه؟ همینجا مامانم.. بهترم _

 :گفت و گرفت دستاش تو رو دستام ياشار
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 ببینیش؟ بري خواي مي آره _

 ..نشست لبام رو لبخندي

 ببینمش؟ تونم مي االن ،همین آره _

 ..بینیمش مي ريم مي هم با بیارن در رو سرم آره _ ياشار

 ..شد وارد پرستار يه با وانیار

 :گفت و طرفم اومد پرستاره

 خوبه؟ حالت _

 ..خوبم آره _

 :گفت وانیار به رو و بیرون کشید دستم تو از رو سرم

 ...نکنن غش دوباره که بشن تقويت بايد فقط خوبه حالشون _

 ..حتما _ وانیار

 ..پوشیدم رو بود افتاده تخت پايین که ابريم هي دمپاي شدم بلند تخت روي از حالي بي با

 ..شم بلند تا گرفت رو بغلم زير طرف اومد ياشار

 ..بیام خودم تونم مي خوبه حالم _

 ناراحتي؟ مگه _ ياشار

 و انداختم پايین رو سرم فهمیدم خوب رو منظورش شدم خیره چشماش به و کردم بلند رو سرم

 : گفتم

 نه _

 :گفت و کرد هدايتم جلو طرف به ياشار

 ..بیا پس _

 ...بود کرده حرکت ما از تر جلو وانیار..شدم قدم هم باهاش
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 کجا؟ ريم مي _

 ببیني؟ رو مامانت خواستي نمي مگه _ ياشار

 حتي من بود من چیزه همه مامان چطوره؟ حالش که بود مامان پیش فکرم تمام نزدم حرفي ديگه

 ..کشیدم مي نفس نفسش هر با کنم فکر نبودنش به تونستم نمي

 کردم زمزمه لب زير..وايساد قلبم لحظه يه واسه در روي نوشته ديدن با

 !ويژه؟ هاي مراقبت _

 ..نیفتم تا زدم چنگ رو ياشار بازوي

 : گفت نگراني لحن با ياشار

 خوبه؟ حالت _

 رو رد ديگم دست با.. بپرسن ازم تونستن مي لحظه اون که سوالي ترين مسخره! بود؟ خوب حالم

 ..ببینم رو مامانم خواستم مي زودتر کردم باز

 دستاش تو رو سرش و بود نشسته زانو رو بابا..ديدم مي دور از رو آتا و بابا کردم تندتر رو قدمام

 بود؟ داده تکیه ديوار به رو سرش و بود وايساده کنارش هم آتا بود گرفته

 : زدم صدا رو بابا

 بابا؟ _

 :زدم صداش بلندتر! نشنید ولي

 بابا؟ _

 دستاي از رو دستام.. طرفم اومد و شد بلند.. ديدم مي چشماش تو رو تعجب.. کرد بلند رو سرش

 ..دويدم طرفش به و کشیدم بیرون ياشار

 :گفتم گرفته صداي با و رفتم فرو آغوشش تو

 مامان؟ _

 : گفت دار بغض صداي با بابا
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 خوبه حالش _

 :گفتم سینش به زدم جونم بي هاي مشت با شد سرازير اشکام

 هديگ تو شنوم مي دروغ دارم نیست خوب حالش مامان فهمیدم وقتي از نگو دروغ بابا نگو دروغ _

 ..نگو دروغ بهم

 !بغلش تو کشید و کرد جدا بابا از منو و گرفت رو هام شونه يکي

 .. باش آروم مامان دل عزيز باش آروم گلم باش آروم عزيزم باش آروم _ آتا

 ..مامان پیش ببر ،منو ببینم رو مامانم خوام مي ،آتا خوام مي رو مامانم آتا _

 ..باش آروم فقط مامان پیش برمت مي _ آتا

 :گفتم گرفته صداي با آتا خیس چشماي به زدم زل و کردم پاک دستم کف با رو اشکام

 .. آرومم من _

 :گفت و زد جوني کم لبخند آتا

 ..ببرمت بیا _

 .. کرد باز کامل رو باز نیمه در کرد هدايت سالن تو اتاقاي از يکي طرف به

 دستگاه از پر دورش تا ،دور بود بسته خوشگلش چشماي.. بود خوابیده تخت روي عزيزم مامان

 !بود؟ افتاده تخت رو جون بي که بود من مامان اين شد نمي باورم... بود

 : زدم صداش آرومي صداي با و گرفتم دستام توي رو سردش دستاي

 مامان؟ _

 !نخورد تکون بازم کردم صداش بلندتر صداي با! نخورد تکون ولي

 :گفت و کرد دورم مامان تخت از کمي يه آتا

 تنیس يادت مگه کني بیدارش بلند صداي با ياد نمي خوشش که دوني مي خوابه مامان آيما _

 !فتادها اتفاقي نکرده خدايي کنه مي فکر آدم نزن صدام بلند صداي با دختر گفت مي بهت همیشه

 .. کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم
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 شه؟ مي بیدار کي خوابه؟ مامان االن يعني _

 :گفت گرفته صداي با و ريخت اشکاش آتا

 ..ببینیش بیايي زنم مي صدا شد بیدار وقت هر بريم بیا دونم نمي آيما دونم نمي _

 ..بیرون اومدم اتاق از و افتادم راه دنبالش مخالفتي هیچ بدون

 

**** 

 ..نکنه غش دوباره که بشه تقويت بايد گفت پرستار بده بهش اينو _ وانیار

 ..انداختیم زحمت به هم رو تو ممنون باشه _ آتا

 ..اس وضیفه حرفیه چه اين _ وانیار

 پاهام رو گذاشت رو غذا ظرف و زد زانو پاهام کنار آتا

 ..نشه بد حالت دوباره که بخور رو غذا اين از کم يه برم قربونت آجي _

 : گفت و زدم پس رو دستش حالي بي با

 .. ندارم میل _

 .. دهنم جلو آورد و پلو از کرد پر قاشقي و کرد باز رو غذا ظرف آتا

 ..بخور کمي يه من خواهر نکن لج _

 .. نمونده روت به رنگ بخور کم يه جون بابا _ بابا

 تهوع حالت بود حالم بجومش تونستم نمي ولي خوردم رو غذا و کردم باز رو دهنم میلي بي با

 زدم عوق سطل تو کردم خالي بود دهنم تو چي هر رفتم راهرو تو سطل طرف به سرعت با! داشتم

 ..بیارم باال که نبود معدم تو چیزي ولي

 .. گرفت رو بغلم زير و طرفم اومد فوري آتا

 ..بمونن اينجا تونن نمي نفرم چند کنید استراحت کم يه خونه بريد آيما با شما بابا _
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 :گفت ناراحتي با بابا

 ..ببر رو خواهرت خودت پسر برم تونم نمي من _

 :گفتم گرفته صداي با

 ...رم نمي جايي من _

 :گفت من حرف به توجه بدون آتا

 .. بزارم تنهاتون اينجا تونم نمي من _ آتا

 ..خونه ببرم رو آيما تونم مي من نیست مشکلي اگه _ وانیار

 ..بره تونه مي ياشار با هست ياشار پسرم نه _ بابا

 :گفتم بغض با

 .. ببرم رو مامان خوام مي برم، خوام نمي من _

 ..میام ياشار دست بسپرم رو آيما برم من بابا _ آتا

 ..پسرم باشه _ بابا

 ..وانیار بريم _ آتا

 ..مونم مي من نه _ وانیار

 ..داديم زحمت بهت خیلي االنم تا اي خسته برو پسرم نه _ بابا

 ..بود وظیفه! حرفیه؟ چه اين _ وانیار

 ..بیرون اومديم بیمارستان از و کرد خداحافظي بابا از وانیار

 ..کنم اعتراض رفتنم به تونستم نمي که بودم حال بي اينقدر

 ..بود نشسته بیمارستان هاي نیمکت از يکي روي ياشار

 ..بخوره بده چیزي يه هم حتما خودت خونه ببر رو آيما ياشار _ آتا

 باشه _ ياشار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

299 

 

 ..بیرون اومديم بیمارستان از گرفت رو بغلم زير ياشار

 نداريد؟ کار برم من ديگه خوب _ وانیار

 :گفت و داد دست باهاش ياشار

 ..ممنون نه _

 خداحافظ _ وانیار

 ..خداحافظ _ ياشار

 ..بشم ماشین سوار کرد کمکم ياشار

 ..کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین

 ...تو ولي بیمارستان میره که نیست اول دفعه مامانت! شدي؟ اينجوري چرا تو آيما _ ياشار

 ! خورد رو حرفش بقیه

 .. بدم قورت رو بغضم تا کشیدم عمیقي نفس..ماشین شیشه به دادم تکیه رو سرم

 بلق هاي دفعه مثل دفعه اين انگار زنه مي شور دلم دارم ضعف نیست خوب حالم ياشار دنم نمي _

 !چیه؟ واسه لعنتي دلشوره اين دنم ،نمي شدم اينجوري چرا دونم نمي چمه، دونم نمي نیست،

 !شد سرازير اشکام دوباره

 عهدف مثل حتما ،مامانتم باش آروم فقط کني فکر چیزي به خواد نمي باش آروم تو آيما _ ياشار

 ..خونه میاد شه مي بهتر حالش فردا تا باال رفته فشارش قبل هاي

 ..بود احتمال يه همش اينا شدم خیره بیرون به و کردم پاک رو اشکام

*** 

 ..بخور چیزي يه آشپزخونه تو بیا بیار در رو مانتوت آيما _ ياشار

 .. انداختم مبل روي جا همون و کردم باز رو مانتوم هاي دکمه

 !بود نکرده تغییري زدم پوزخندي کردم نگاه خونه دور تا دور به
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 !نبودم که باشم خونه اين عروس بود قرار من

 ارياش روي به رو صندلي روي..نداشت ناراحتي جز به چیزي کنم فکر گذشته به خواستم نمي

 بردم دهنم طرف به و کردم پر رو غذا قاشق.. گذاشت جلوم و کرد باز رو غذا ظرف ياشار.. نشستم

 ..بگیرم تهوع حال که پیچید نمي بیمارستان بوي دماغم تو ديگه

 فنص..  دادم قورت آب با رو هام لقمه نداشتم غذا جويدن واسه جوني ديگه که داشتم ضعف اينقدر

 .. شدم بلند میز پشت از.. نداشتم جا ديگه و خوردم رو غذا

 ..من اتاق تو برو کني استراحت خواي مي اگه _ ياشار

 ..رفتم اتاقش طرف به و دادم تکون رو سرم حرفي هیچ بدون

 دوماد عروس تازه کمد تخت از خبري ديگه! بود قديمي دکراسیون ،همون کردم باز رو اتاق در

 !نبود بوديمش چیده خودمون که حجله اون از خبري ديگه! نبود

 ...شد زير سرا اشکام.. بلعیدم رو وجودش عطر وجودم تمام با تخت روي انداحتم رو خودم

 هي داشتنش ولي بود نزديکتر بهم کسي هر از وجودش که کسي کردم مي تحمل بايد رو درد کدوم

 بود؟ بیمارستان گوشه که مادري يا ؟ برام بود آرزو

 !دارم؟ تحمل چقدر من مگه خدايا

 

 خبر اون که شبي ياد.. انداخت شب اون ياد منو خورد مي شیشه به که بارون هاي قطره صداي

 ...دادن بهمون رو نحس

 حالیم چه که نپرسي نگیري ما از سراغي

 جدايیم اين باعث میدونم نداره عیبي

 بکنه کمتر فکرتو رفتنم که شايد رفتم

 بکنه بهتر حالتو تو کنار نبودنم

 ...پیچید اتاق تو هقم هق... کرد مي خفم داشت گلوم تو بغض
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 نبود خالي من به حست آخه خودم با کردم لج

 نبود خالي داشتن دوست تو، با داشت فرق من احساس

 بارون نمنم اين تو گرفته دلم بازم

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 آروم میکشه منو گذشته خاطرات

 بارون زير تو ياد به امشب دارم حالي چه

 کنه؟ مي گريه داره چرا من آيماي _

 تو رو غم اين تونستم نمي من!  بود غم از پر چشماش کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم

 !رختن مي بیشتري شدت با اشکام.. ببینم چشماش

 هشون! کرد خاموش تخت کنار عسلي روي رو دستش تو سیگار نشست کنارم طرفم اومد ياشار

 موهام کردن نوازش به شروع و سینش رو گذاشت رو سرم بغلش تو کشید منو گرفت رو هام

 ..کرد

 .. باش آروم دلم عزيز باش آروم _ ياشار

 !داشت بغض صداش

 بارون نمنم اين تو گرفته دلم بازم

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 آسون میکشه منو گذشته خاطرات

 بارون و من تو ياد به امشب داريم حالي چه

 ..شد مي پخش خونه فضاي تو آهنگ صداي هنوز

 ..نشست دلم تو دنیا غم تمام عسلي روي سیگار ته به افتاد نگام

 !نبودي سیگاري _

 :گفت بودم نشنیده حاال تا که لحني ترين غمگین با ياشار
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 ..چیزا خیلي کرده تغییر چیزا خیلي _

 رو يگهد هم زندگي ؟که کنیم گذشتگي خود از خواستیم مي چرا.. بود کرده تغییر چیزا خیلي واقعا

 .. شديم مي آب ذره ذره هم دوري از که صورتي در!  نکنیم خراب

 عمرام باش آروم دلم عزيز باش آروم _

 !نباشم؟ آروم کنارم وجودش از شد مي مگه بودم آروم

 آيما؟ _ ياشار

 !داشت بغض هنوز ياشار ولي

 جانم؟ _

 ..میرم دارم _ ياشار

 !خیس خیس هاش گونه بود بسته چشماش..ببینمش تا کردم بلند رو سرم

 :تمگف گرفته صداي با کردم تمییز رو صورتش روي اشکاي گونش طرف رفت خود به خود دستم

 کجا؟ _

 ..بوسید رو دستم کف و گرفت رو بود صورتش روي که دستي ياشار

 ..رم مي ديگه ماه يه تا شده کاري نهاد پیش بهم _ ياشار

 ..ره مي چي خاطر به بگم چرخید نمي زبونم ولي! من؟ خاطر به بره خواست مي چرا چرا

 !شد؟ راضي ؟چطور چي عمه پس _

 :گفت و کرد اي خنده زهر و کرد باز رو چشماش ياشار

 ترجیح منو رفتن اون ولي کني ازدواج باهام کنه راضي رو تو بايد بمونم خواد مي اگه گفتم _

 خوام يم باشم نداشته کنارم رو تو و بمونم تونم نمي ديگه خیلي گرفت درد خیلي قلبم داد،آيما

 ..کنم فراموش بتونم تا برم

 من مگه..کردم خفه خودم تو رو دادم صداي.. بود شده خیس لباساش گذاشتم سینش رو سرم

 ...دبو دردناک هم لحظه يه واسه نبودش فشردم بهش بیشتر رو خودم! کنم؟ تحمل تونستم مي
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 ...نفهمیدم هیچي ديگه و شد گرم چشمام ياشار هاي نوازش با

 ..بود بازي آخر کاش

 

**** 

 ...بعد ماه چند

 بخور؟ رو شامت بیا شو بلند دخترم آيما _ بابا

 ...رفت نمي پايین گلوم از چیزي ديگه بود وقت خیلي فشردم هم رو بیشتر رو چشمام

 !آيـــما؟ _ بابا

 ...بیرون رفت و کشید عمیقي نفس دم نمي رو جوابش ديد وقتي

 !کرد مي بحث بابا با داشت که شنیدم رو آتا بلند صداي لحظه چند از بعد

 از دست خواد نمي وقت؟ همه اين نیست بس بده؟ ادامه رو کاراش اين خواد مي کي تا بابا _ آتا

 .. داريم داغ مون همه ما برداره؟ بازياش بچه اين

 ..زد مي حرف باهاش داشت بابا کنم فکر شد ساکت آتا

 :داد ادامه بلند صداي همون با دوباره آتا

 فوت که ماهه چند مامان بیاد خودش به بايد آيما باشم آروم تونم نمي ديگه شدم خسته من _

 !شوکه تو هنوز اول روزاي مثل آيما ولي کرده

 امانمم! کنم؟ فراموش تونستم مي چطور پايین چکید چشمام از اشکي قطره! داشت بغض صداش

 .. کنم قبول تونستم نمي بیام؟ کنار باهاش تونستم مي چطور..بود کسم همه.. بود

 !شد باز بدي صداي با در

 ..ندادم نشون العملي عکس من ولي

 روي تشك خوردن تکون و شد مي نزديك بهم که شنیدم مي رو آتا قدماي صداي..شد بسته در

 ..تخت
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 بیداري؟ آيما _ آتا

 .. بودم بیدار آره

 ..بده رو جوابم بیداري دونم مي _ آتا

 ...بشنوم چیزي خواستم نمي.. بفهمه خواستم نمي ولي بودم بیدار آره! بود عصبي

 ..ببندم رو چشمام نکردم فرصت! شد کشیده روم از شدت به پتو

 ..بزنم حرف باهات خوام مي کن نگاه بهم آيما_

 خواستم مي که چیزي تنها من بشنوم چیزي خواستم نمي من ولي بزنه حرف خواست مي آتا

 ..بود مادرم مرگ بودن دروغ بشنوم

 رداريب کارات اين از دست از میکنم التماست دارم ،آيما کني نگام خوام نمي بشنو فقط آيما _ آتا

 زجر رو خودت چي هر آيما ،بسه شي مي آب اتفاق اين شنیدن با ذره ذره داري هم تو مرده مامان

 ..کافیه ماهارو هم دادي

 :گفت و برگردوند خودش طرف به گرفت رو چونم آتا

 آيما؟ گم مي چي فهمي مي _

 ...ريزشش براي تلنگر يه منتظر اشك از پر چشماش داشت بغض صداش

 رو مامانم فقط خواستم نمي زيادي چیزي ولي شد فشرده قلبم غمش از پر چشماي به شده خیره

 ..خواستم مي

 :گفتم گرفته صداي با لرزيد لبام

 ..خوام مي رو مامانم _

 .. بغلش تو کشیدتم و گرفت رو هام شونه آتا

 .. بشي آروم بزار کن گريه عزيزم کن گريه _ آتا

 ..کرد مي گريه پام به پا خودش

 :گفت و زد بهم ،لبخندي کرد جدا خودش از منو آتا کردم خالي خودم اينکه از بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

315 

 

 ..بیرون بريم خوايم مي فردا بخواب بگیر شدي آروم که حاال _

 مي کجا که نپرسیدم هیچي ديگه کشیدم دراز حرفي هیچ بدون و زدم بهش جوني کم لبخند

 با تمتونس نمي بازم ولي بودم شده سبك خیلي... بیرون رفت اتاق از و شد بلند آتا...بريم خوايم

 ...بودم منتظر هنوز من بود ممکن غیر واسم بیام کنار قضیه

 ...شنیدم مي در پشت از بابا با زدنشون حرف صداي

 ؟ شد چي _ بابا

 ..هال تو بريم ،بیاين کرد گريه باالخره _ آتا

 

**** 

 شي؟ نمي بیدار عزيزم آيما _

 .. میود خوابم هنوز کشیدم سرم رو بیشتر رو پتو

 :گفت و کشید سرم روي از رو پتو آتا

 .. کافیه خوابیدي چي هر بلندشو _

 ..نشستم جام تو بسته چشماي با

 ... شو آماده سريع بشور رو صورتت و دست برو شو بلند _ آتا

 : گفتم گرفته صداي با

 بريم؟ خوايم مي کجا _

 ..شه مي معلوم بعد کجاشم شو بلند تو _ آتا

 اعتس به نگاهي کردم باز رو چشمام از يکي... يومد مي خوابم هنوز شدم بلند جام سر از کسلي با

 !!بود؟ 6 ساعت انداختم ديوار رو

 !برهب کجا منو خواد مي صبح موقع اين آتا نبود معلوم رفتم دستشويي طرف به رفته وا قیافه با

 ...رفتم آشپزخونه طرف به و شدم آماده شستم رو صورتم و دست
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 ...بودن نشسته میز پشت بابا و آتا

 سالم _

 راه بغض شد جمع چشمام تو اشك... آشپزخونه تو شد مي حس اندازه از بیش مامان خالي جاي

 ..گرفت رو گلوم

 :داد رو جوابم خوشرويي با و زد بهم لبخندي بابا

 ..بخور رو صبحونت بابا بشین بیا دخترم سالم علیك _

 چرا؟ بود هم تو اخماش و کرد مي نگام خیره آتا

 ...خوردن به کردم شروع و پايین انداختم رو سرم.. نشستم آتا کنار زدم جوني کم لبخند

 ..بريم شو بلند خوردي رو صبحونت اگه _ آتا

 ..نداشتم جا ديگه کردم دستم تو لقمه به نگاهي

 ..شدم سیر من _

 ..شدم بلند میز پشت از و دهنم تو گذاشتم هم رو لقمه آخرين

 ..بخوره رو صبحونش بزار داري بچم چیکار _ بابا

 ..کرد مي نگاه گرانه توبیخ رو آتا داشت که کردم بابا به نگاهي

 ..شدم سیر من بابا _

 :گفت و بوسید رو پشونیم طرفم اومد بابا

 .. بخور بگیر چیزي يه شد گشنت اگه _

 شد بلند آتا اعتراض صداي

 !شده لوس اينقدر که خريديد رو نازش جور اين خريديد؟ رو دختره اين ناز دوباره باز _

 :گفت و خنديد بابا

 ..پسر کردي حسودي تو باز _
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 !لوس؟ دختره اين به کي؟ بي اونم! کنم حسودي من_ آتا

 ...االن ليو داشتیم آتا با بود مامان وقتي بحث اين همیشه کردم مي نگاه بحثشون به لبخند يه با

 بريم؟ نیست بهتر بود نشده دير مگه آتا _

 بريم؟ ايي آماده اگه آره آره، _ آتا

 ..ام آماده من آره _

 ما؟ با نداريد کاري ريم مي ما جون بابا خوب _ آتا

 ..باشید خودتون مواظب فقط نه _ بابا

 ..چشم _ آتا

 ..رونبی اومديم خونه از و کردم حافظي خدا بابا از پوشیدم رو کفشام انداختم، دوشم روي رو کیفم

 :گفتم آتا به رو شديم ماشین سوار

 ريم؟ مي کجا داريم بگي خوايي نمي _

 :گفت محکم و کرد روشن رو ماشین آتا

 ..نه _

 اراسر چي هر.. موقوف زيادي حرف يعني گفتن نه اين کردم نگاه بیرون به گرفتم ازش رو نگام

 ...موندم مي منتظر بايد پس گفت نمي هیچي کردم مي هم

 !اونجا بريم خوايم مي که نبودم مطمئن ولي بود آشنا برام مسیر

 : پرسیدم طرفش برگشتم! اينجا؟ چرا ولي بود درست حدسم.. کرد پارک خیابون گوشه آتا

 اينجا؟ اومديم چرا _

 :گفت و طرفم برگشت آتا

 ...مامان ديدن اومديم شنبه پنج امروز _

 :گفتم خشك و گرفتم ازش رو نگام
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 ..بري توني مي خودت يام نمي من _

 :گفت حرص با آتا

 ..بريم و بفرستیم فاتحه اومديم! چیه؟ بازيا بچه اين پس نیستي بچه تو آيما _

 ..بري توني مي خودت يام نمي من _

 :گفت و باال برد کم يه رو صداش آتا

 من با میايي االن تو کن تمومش بدي؟ ادامه رو هات بازي بچه اين خواي مي کي تا آيما بسه _

 ...میريم و فرستي مي رو فاتحت بالغ و عاقل آدم يه مثل

 ..بودم زده رو خودم حرف ،من نداشتم گفتن واسه حرفي چون نزدم حرفي

 باز ور ماشین در اومد طرفم به... شد کشیده طرفش به نگام!شد پیاده ماشین از عصبانیت با آتا

 : گفت خشم و کرد

 ...شو پیاده _

 ونبیر طرف به و گرفت رو دستم مچ آتا..نشستم جام تو حرفي هیچ بدون و گرفتم ازش رو نگام

 :گفت حرص با آتا..برم خواستم ،نمي کردم مقاومت... کشید

 ..آيما _

 : گفتم بغض با

 کني؟ مي مجبورم داري چرا _

 تو ولي بودي گیر گوشه تو دونم مي ،آره کردي تغییر تو کني؟آيما مي رفتار ها بچه مثل چرا تو _ آتا

 به شهم پس شدي تر گیر گوشه ياشار رفتن از بعد کردي تغییر آيما..نه خانوادگي جمع تو خونه

 ياسترس هر چون بودي رفتنش منتظر اش ثانیه هر مامان عمل از قبل تو چون نیست مامان خاطر

 وت اگه کن تمومش آيما.. باشه انگیز بر شك برات زياد نبايد مامان مرگ پس بود سم واسش

 ..رونديش خودت تو ولي کردي مي تالش آوردنش دست به واسه بايد خواستي مي رو ياشار

 :گفتم بلند صداي با و گوشام رو گذاشتم رو دستم

 ..بشنوم خوام نمي کافیه _
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 رگم ولي بود درست حرفاش شناخت مي منو خوب آتا بود سنگین خیلي واسم حرفا اين شنیدن

 :گفتم هق هق با.. نبود پذيرش قابل واسم مامان

 مه از رو لبام زودتر دقیقه چند اگه شايد بود سخت خیلي بود سخت واسم ياشار رفتن آره آره _

 تونم نمي آتا بفهم سخته واسم مامان مرگ ،ولي بود کنارم االن نرو گفتم مي و کردم مي باز

 وزهن مامانم که خودم براي ببافم بچگونه هاي خیال بیارم در بازي بچه دارم دوست کنم قبولش

 ...هست

 :زدم داد تر بلند صداي با و کشیدم عمیقي نفس بودم، آورده کم نفس

 اب بار آخرين واسه نذاشتي تو بزنم حرف باهاش بمونم مامان کنار شب اون نذاشتي چرا آتا _

 چرا؟ ندادي ولي دي مي خبر بهم شد بیدار که ،مامان خونه برم گفتي بزنم حرف مامان

 ..کردم پاک رو اشکام دستم کف با

 کتهس تا دو ديشب مامان که بشنوم زنه مي حرف عمه با داره ياشار وقتي صبحش فردا بايد من _

 کردين؟ قايمش من از چرا! نیورده داووم و زده

 نوازش به کرد شروع و گرفت بغلش تو منو... بیرون کشید ماشین از و گرفت رو دستم مچ آتا

 :گفت آرومي صداي با سرم کردن

 ...باش آروم دلم عزيز باش آروم _

 : گفتم هق هق با و سینش به زدم مشت با

 ..اه تو تقصیره همش _

 :گفت کرد مي نوازشم داشت که همینجور آتا

 .. ببخش منو تو منه تقصیر همش عزيزم آره _

 

 ...بودم شده سبك خیلي کرد آرومم خیلي االن و ديشب گريه..کرد آرومم نوازشش با آتا

 مبود اومده حال سر خیلي شستم رو صورتم و کردم آب از پر رو مشتام.. دستم رو ريخت رو آب آتا

 !باشم گرفته ديگه جون موند مي اين مثل..
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 مامان؟ پیش بريم شدي آروم اگه _ آتا

 ..کردم بسته و باز تايید معني به رو چشمام و زدم نگرانش صورت به جوني بي لبخند

 ...برم دنبالش که من به کرد اشاره و برداشت خرما جعبه چند ماشین عقب صندوق از رفت آتا

 المح بس از خاکسپاري روز چون کجاست خوابیده مامان که قطعه دونستم نمي افتادم راه دنبالش

 ..نداشتم ورم دور از درکي هیچي بود بد

 زانو دو روي قبر ،کنار قبر رو نوشته کردن زمزمه از بعد وايسادم کنارش وايساد قبري يه کنار آتا

 ..کرد خوندن فاتحه به شروع و نشست

 نگشتاما سر با مامان اسم..گرفته خاک سیاه سنگ به کشیدم رو دستم نشستم زانو دو رو کنارش

 !رفت؟؟ مي بايد من مامان چرا ،آخه بود سوال واسم..بود سخت واسم درکش هنوز کردم لمس

 ينم خونه زده زنگ مون دور اقوام از يکي گفت مي بابا! کرد؟ سکته مامان چرا نفهمیدم وقت هیچ

 !شده بد حالش که گفته مامان به چي دونم

 بريم؟ _ آتا

 جعبه به خورد چشمم که کردي پخش رو خرماها بگم خواستم مي..اومدم خودم به تازه

 :گفت چون شد تعجبم و نگام رد متوجه آتا انگار..خالیش

 ..منتظرمونن ها بچه االنم بزنم هم به رو خلوتت نخواستم بودي، خودت تو _

 :گفتم آروم!بودم نفرستاده فاتحه هنوز من

 ..لحظه يه _

 ..قرآن آيات کردن زمزمه به کردم شروع و پايین انداختم رو سرم

 ور دستش..کردم نگاه بود وايساده سرم باالي که آتا به کردم بلند رو سرم و کردم باز رو چشمام

 ...آينده طرف گذاشتم قدم و گرفتم محکم دستم تو رو دستش.. کرد دراز طرفم به

 !باشي آروم اينقدر کردم نمي فکر _ آتا

 بود چشمام توي ترسي يه روزا اون بودي شاهد تو
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 زود خیلي خوشبختي برام میشه تموم میدونستم

 داشت کم هام خنده چیزي يه ، روزا اون بودي شاهد تو

 میذاشت دلم توي غم که بود وجودم تو شکي يه

 اومد آخرم جدايي، روز از بودم هراسون

 اومد سرم ، اومد بدم هرچي از من

 !نداشتم ريختن واسه اشکي ديگه اينه خاطر به شايد _

 ..کردم خاموش رو دستگاه کردم دراز رو دستم

 .. خواستم مي آرامش کم يه..بستم رو چشمام و صندلي پشت به دادم تکیه رو سرم

 بخندل کردم فکر بودنمون هم با خوب روزي به کنه؟ آرومم قبل مثل تونستم مي بود اگه بود؟ کجا

 ...نشست لبم رو رنگ کم

*** 

 ..رسیديم شو بیدار آيما _آتا

 شدم پیاده!  شد پیاده آتا! بوديم جاده تو ،هنوز کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو چشمام آروم

 ..رفته کجا ببینم

 !بود وايساده وانیار ماشین کنار ماشین ،پشت چرخوندم رو سرم

 .. طرفشون به

 ..سالم _

 ..داد رو جوابم و زد لبخندي چرخید طرفم به وانیار

 شما؟ باغ پس خوب _آتا

 ...بود نشسته ماشین تو که کسي به شد جلب نگام
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 ..رفتم ماشین طرف به نشست لبم رو لبخندي

 :گفت و گرفت آغوشش تو حرکت يه با منو طدف اومد و شد پیاده ماشین از سحر

 :گفتم کردم حلقه هاش شونه دو رو دستام..بود شده تنگ برات ؟دلم دختر چطوري _

 .. بود شده تنگ برات دلم منم _

 .. شدم جدا سحر از

 !کرد مي رو زير رو صورتم تمام نگاش با سحر

 ..شدي الغر خیلي نديدمت وقته خیلي _ سحر

 ..نديدمت ديگه مامانم مراسم از بعد آره _

 ..چرخیدم طرفش به آتا صداي با

 ...کنیم حرکت زودتر بايد بريم بیا آيما _ آتا

 :گفت و رفت وانیار ماشین طرف به و زد لبخندي سحر..دوختم سحر به و گرفتم آتا از رو نگام

 ..بینیم مي رو ديگه هم باغ تو پس _

 ..رفتم آتا ماشین طرف به و دادم تکون باشه نشونه به رو سرم

**** 

 :گفتم و گرفتم سحر دست از رو چايي لیوان

 ..ممنون _

 .. کردم مزمزه رو داغ چاي و بردم لبام طرف به رو لیوان..نشست کنارم سحر

 !کنن؟ مي چیکار دارن تا دو اين _ سحر

 !نیست؟ معلوم _

 تمرين؟ يا تفريح اومدن اينا ولي چرا _ سحر

 ..نگفتم چیزي و باال انداختم رو هام شونه
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 !يگهد بود تفريح جور يه اينم خوب..کردن مي سواري اسب داشتن که بود وانیار و آتا طرف به نگام

 داخل؟ بريم میايي رفت سر حوصلم من آيما _ سحر

 ..کرد نمي فرقي من براي

 ..داخل بريم آره _

 کني؟ سواري اسب خوايي نمي _ سحر

 :گفتم و برداشتم میز روي از رو چاي خالي لیوان..نداشتم رو کار هیچ حوصله اصال

 ..داخل بريم نه _

 :فتگ و جلوم گذاشت پفك و چیپس بزرگ کاسه تا دو سحرم..دادم لم پذيراي تو راحتي مبل روي

 ..باش مشغول _

 !بشه جمع هم تو صورتم شد باعث ترشیش دهنم تو گذاشتم چیپس دونه يه

 !ري نمي باشگاه ديگه شنیدم وانیار از _ سحر

 !رم؟ نمي باشگاه من شنید مي بايد وانیار از چرا

 ..بودم شده خسته آره، _

 بري؟ خواي نمي ديگه _ سحر

 ..ندارم رو ها بچه با زدن کله رو سر حوصله نه _

 !وانیار؟ شرکت تو ياي نمي چرا خوب _ سحر

 ...نداشتم رو پارسا مثل يکي حوصله اصال کارمنداش اون با اونم وانیار؟ شرکت

 ..ممنون نه _

 :گفت و نشست راحتي روي زانو تا دو رو من به رو سحر

 داري؟ اي برنامه آيندت واسه _
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 مبود خودم اتاق تو داشتم دوست االن.. نداشتم رو هیچي حوصله! نداشتم رو سحر حوصله اصال

 . مزاحمي هیچ بدون

 ..نه _

 .. نپرسید سوالي ديگه بود شده خالي بادش من کوتاه جواباي از که سحر

 خوردن به کردم شروع آرامش تو منم رفت ور باهاش و برداشت رو وانیار دوربین میز روي از

 ..کاسه تو چیپساي

 :گفت و چسپید بهم و طرف اومد سحر

 ..ببینیم رو عکساش نیومده وانیار تا بیا _

 .. آروم جاي يه با خواست مي ديگه چاي لیوان يه دلم..نداشتم عکسا ديدن به تمايلي

 از يکي..باشه اونجا لحظه همون خواست مي دلش آدم که بود جاهاي بود جالب عکساش سوژه

 شتپ االن خواست مي دلش آدم بود گرفته عکس خیابون به رو شرکت تو اتاقش پنجره از عکسا

 هوهق بزرگ لیوان يه بود خوش خونه تو عکسه از ديگه يکي..بشه خیره بیرون به و وايسه پنجره

 رو شده پخش عکس همه اون بین پذيراي قدي پنجره کنار شد مي بلند بخار اخلشد از که داغ

 ..کرد مي تعريف عکساش از ريز يه سحر.. داد مي آرامش احساس آدم به زمین

 هچ ببین اينو جون خدا واي!زنه؟ نمي نمايشگاه چرا دونم نمي من عالیه کارش پسر اين _ سحر

 !خوشگله

 و کرد خاموش رو دوربین فوري سحر.. شدن خونه وارد که اومد وانیار و آتا صداي لحظه همون

 ..جاش سر گذاشت

 به هتوج بدون و ريختم چاي ديگه بزرگ لیوان يه رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند جام سر از

 .. سواري اسب زمین طرف بیرون رفتم پشتي در از بقیه

 رو وانلی دستام تا دو با..کرد مي بازي هام مو با که وزيد مي ماليمي باد دوختم چشم خالي زمین به

 نمذه..خواست مي گرما کم يه بود شده خسته سردي همه اين از دلم.. بشم گرم کم يه تا گرفتم

 ..بود خالي خالي
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 بازم.. لبام رو اومد پوزخندي نکردم اي توجه دوربین چیك صداي به.. خوردم رو چايم از قلب يه

 !سوژه؟ شدم من

 تنها؟ چرا _ وانیار

 :گفتم بودم خیره روم به رو به هنوز

 ..دارم دوست رو تنهايي اين چون _

 !بیرون؟ بیايي خواي نمي پیچیدي خودت دور که حصاري از چرا _ وانیار

 ..نه!داشتم؟ دوست رو بحث اين من

 .. قبل آيماي همون شدم من خودم دور نپیچیدم حصاري من _

 !بود خندون بود شاد قبل آيما _ وانیار

 .. رفت قلبش ،با رفت آيما اون _

 ..سرد خیلي آيما شدي سرد االن بودي خجالتي فقط بیاد ياشار اينکه از قبل _ وانیار

 گمب وانیار به چي بايد دونستم نمي..شد سردم دوباره کردم جا به جا دستم تو چاي خالي لیوان

 ؟ رفت ياشار و مامانم با من گرماي بگم..

 :گفتم و کردم باز هم از رو لبام

 بزاري؟ تنهام میشه _

 :گفت که شنیدم رو وانیار آروم صداي

 بشي من مثل تو زارم نمي _

 ...قدماش شدن دور صداي بعد و

 

 !بود؟ چجوري اون مگه.. بشم اون مثل من زاشت نمي چرا

 ..خواست مي رو چاي گرماي دلم بازم کردم نگاه دستم تو خالي لیوان به
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 !گردم مي دنبالت در به در دارم من اينجاي تو _

 :گفتم طرفش برگشتم

 داشتي؟ باهام کاري داداش جونم _

 :گفت و گرفت رو دستم مچ آتا

 ..کرده نفره دو سواري اسب هوس دلم کنیم سواري اسب کم يه بريم بیا _

 ..رفتم دنباش و کنارم میز روي گذاشتم رو چاي لیوان

 :گفتم کردم مي نگاه بهش خیره همینجور..کرد مي زين رو اسب داشت آتا

 تونست مي اسب شديم، مي اسب سوار تايي دو بوديم بچه موقع اون گي مي داري چي داداش _

 !تونه نمي االن کنه تحمل وزنمون

 :گفت اي مسخره لحن با و انداخت بهم نگاها اون از آتا

 !نه؟ مگه ندارن جوني االنم اسباي نباتیه روغن دوره االن آها _

 ..نشه پررو تا گرفتم رو خودم جلوي ولي بود گرفته خندم

 :گفت و سواري اسب زمین طرف کشوند خودش دنبال و گرفت رو دستم آتا

 !کنه؟ تحمل نتونه که داري وزن چقدر تو مگه _

 :گفتم بشنوم خودم فقط که طوري لب زير

 !داري وزن که تو ندارم وزني من _

 !نخورد هدف به تیرم که گفتم سوار اسب رفتن در زير از واسه بود الکي بهانه البته

 زد آروم پاش با..شد سوار خودش بعد شم سوار من کرد کمك ،اول بود کرده زين وانیار اسب آتا

 ..کرد حرکت اسب و اسب پشت به

 : کرد زمزمه آروم آتا خورد مي گوشم به گرمش نفساي

 کردي؟ مي جیغ جیغ چقدر شديم مي اسب سوار نفري دو وقتي بوديم بچه يادته _
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ..بیا در جیغم شد مي باعث کردي مي اذيتم همیشه اوهوم _

 رو یغتج همیشه بوديم که بچه باشم گاه تکیه واست کني تکیه بهم داشتم دوست همیشه _ آتا

 .. هست پشتت يکي بفهمي کني تکیه بهم که میاوردم در

 ههمیش بودي همدمم بهترين همیشه نکردي خالي رو پشتم وقت هیچ بودي گام تکیه همیشه _

 .. بودي

 !رفته؟ االب انتظاراتم من اصال يا تو؟ يا کردم تغییر من آيما نیستم کنم مي احساس االن ولي _ آتا

 کنم آرومش تا بگم بهش چي بايد دونستم ،نمي بودم گیج خودم بدم رو جوابش چي دونستم نمي

 .. نکرده فرقي گاه تکیه همون واسم هنوز بفهمونم بهش

 :گفت دوباره و کشید عمیقي نفس آتا

 ..بريم شهر اين از فکره اين تو بابا _

 : کردم زمزمه لب زير! بود روش به رو به خیره نگاش کردم نگاه بهش و کرد بلند رو سرم بهت با

 !نداره امکان اين _

 :گفت و کرد نگاه بهم آتا

 نداره؟ امکان چرا _

 !چي؟ بابا کار چي تو کار پس _

 :گفت و زد کنار رو صورتم جلو موهاي آتا

 ..حرفه يه حد در فعال نیومدم من شايدم بابا هم هست کار من واسه هم اونجا _

 ..روستا اون به برگردم باز خواستم نمي من برم خونه از خواستم نمي من

 :گفتم بغض با

 !راحتیم؟ اينجا که ما بريم بايد چرا برم خوام نمي من _

 :گفت کالفه آتا
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 يه حد در گم مي بهت دارم من خوب دختر گفتم، مي بهت نبايد اصال ؟ آيما کردي بغض چرا _

 ! داده رو پیشنهاد اين تو خاطر به بابا تازه حرفه

 :گفتم لجبازي با

 ..خوام نمي خوام نمي خوام نمي _

 :گفت زد مي موج خنده داخلش خنده که صدايي با آتا

 !خوام نمي گي مي تو که دم نمي بهت چیزي کسي حاال _

 !کوچولو بچه يه مثل بودم شده درست اومد لبم رو لبخندي

 ..چرخیديم طرفش به سحر صداي با

 .. ببینید بیايد داريد دوست اگه بزنم صداتون بیام گفت گذاشته فیلم وانیار ها بچه _سحر

 داد رو جوابش آتا

 ..يام مي االن مرسي باشه _

 .. منتظريم پس باشه _ سحر

 ..کرد هدايت اصطبل طرف به رو اسب آتا..رفت و

 

**** 

 رسوندي؟ رو بابا _

 :گفت و کشید عمیقي نفس و نشست کنارم آتا

 ..داره عطري چه به به.. رسوندم آره _

 :گفتم و کردم جدا ساقش از رو ريحون هاي برگ

 اونجاست؟ کي تا بابا حاال..عالیه عطرش اوهوم _

 :گفت و برداشت ريحون ايي ساقه آتا
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 ..نیست معلوم دونم نمي _

 : گفتم ناراحتي با

 ..اونجا برم ندارم دوست من _

 :گفت حرص با و سبد تو ريخت رو ها ريحون برگ آتا

 ..ريم نمي هیجا ما بردار رفتارت اين از دست تو _

 :گفتم بلند صداي با.. بیرون رفت آشپزخونه از و

 يمايآ همون من کرده تغییر من رفتار کنید مي فکر شما ،چرا خوبه هم خیلي چشه من رفتار مگه _

 ..نکردم تغییري هیچ قبلم

 ..نبود خوب حالم بودم ،عصبي فشردم بیشتر رو شدم مشت دستام

 :گفت و آشپزخونه داخل آورد رو سرش آتا

 کي نیست معلوم بیرون رم مي دارم من.. کردي تغییر نداري قبول هم خودت هنوز تو آيما _

 ..برگردم

 :گفتم لب زير میز ديگه طرف کردم پرت رو دستم تو ساقه

 ..من به لعنت من به لعنت _

 سپردم دل ساده چه من به لعنت

 میمردم واسش اگر من به لعنت

 کرد ولم بعد و گرفت منو دست

 کرد عاشقم که کسي اون به لعنت

 

***** 
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 !دبو برده خوابم کي دونم نمي.. بود شده تاريك هوا.. کردم باز رو چشمام موبايلم زنگ صداي با

 

 .. زدم رو اتصال دکمه بندازم صحفه به نگاهي اينکه بدون برداشتم رو موبايلم عسلي روي از

 

 بله؟ _

 

 ..دنبالت يام مي باش آماده ديگه ساعت نیم تا آيما _

 

 :گفتم شدم خیز نیم جام تو نگراني با

 

 !افتاده؟ اتفاقي _

 

 ..دارم کار باهات دنبالت يام مي شو آماده فقط نه _

 

 افتاده؟ اتفاقي بازم نکنه.. کنه آروم رو من نتونست بازم حرفش اين با

 

 ..دارم رو شنیدنش طاقت من بگو بهم افتاده اتفاقي اگه خدا رو تو ، وانیار مطمئني _

 

 ..بود پر ظرفیتم نداشتم رو بدي خبر هیچ شنیدن طاقت گفتم دروغ! لرزيد مي صدام

 

 .. شد بلند وانیار خنده صداي
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 !بدي؟ خبر منتظر اش همه چرا تو _

 

 ..بود بس پشتم هفت واسه بودم خورده بازي بار يه.. بودم ديده داغ من

 

 بريم کم يه تنهايي گفتم نیست خونه آتا که فهمیدم نیوفتاده اتفاقي هیچ نباش نگران آيما _ وانیار

 ..درتونم پشت ديگه ساعت نیم تا شو آماده االنم همین بزنیم حرف بیرون

 

 : گفتم آرومي صداي با و کشیدم عمیقي نفس

 

 باشه _

 

 مصورت به يخ آب مشت يه رفتم روشويي طرف به.. لرزيد مي دستام هنوز..کردم قطع رو تلفن و

 وير نشده پاک سبزي سفره هنوز.. رفتم آشپزخونه طرف به.. بیاد جاش سر حالم کمي يه تا زدم

 تا يخچال تو گذاشتم کردم جمع رو سفره بودن داده دست از رو طراواتشون ها سبزي! بود میز

 وت گذاشتم بود نخورده دست بودم کرده درست ناهار واسه که غذايي.. کنم پاکشون فرصت سر

 .. شام واسه يخچال

 

 وانیار بودم کنجکاو ولي بیرون برم نداشتم دوست بشم آماده تا رفتم اتاقم طرف به میلي بي با

 !؟ داره چیکار باهام

 

 :داد جواب بوق تا چند از بعد.. گرفتم رو آتا شماره و برداشتم تخت روي از رو گوشیم
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 جانم؟ _

 

 هک مشکلي بیرون بريم دنبالم بیاد قراره وانیار که بگم بودم زده زنگ داداش، بال بي جانت _

 نیست؟

 

 ..بگذره خوش بهت نیست مشکلي عزيزم نه _ آتا

 

 نداري؟ من با کاري ديگه.. بخور حتما بود گشنت خونه اومدي يخچاله تو ظهر غذاي ، ممنون _

 

 ..باش خودت مواظب فقط نه ، گلم باشه _ آتا

 

 خداحافظ همینطور هم تو _

 

 ..خداحافظ _ آتا

 

 قهر نام به کلمه بینمون وقت هیچ.. کردم نگاه دستم تو گوشي به لبخند با و کردم قطع رو گوشي

 ..کرديم نمي قهر وقت هیچ ولي کرديم مي دعوا کرديم مي بحث نداشت وجود

 مکمد طرف به و کردم قطع رو گوشي.. اومدم خودم به گوشیم زنگ صداي و ماشین بوق صداي با

 شيآراي هیچ بدون به و زدم چنگ رو گوشیم تخت روي از و پوشیدم رو شلوارم مانتو سريع و رفتم

 ..بیرون زدم خونه از
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 نفسم ات کشیدم عمیقي نفس.. زدم مي نفس نفس بودم دويده اينکه خاطر به.. شدم ماشین سوار

 ..کردم سالم و جاش سر بیا

 ..کرد حرکت و داد رو جوابم لبش رو لبخند همون با وانیار

 بريم؟ کجا _ وانیار

 :گفتم و دوختم چشم ماشین بیرون با عادت طبق

 ..دونم نمي _

 !خودم؟ پاي زاري مي رو انتخاب پس _ وانیار

 ..کرد بیشتر رو ماشین سرعت نگفتم چیزي

 خواد مي دونستم نمي! پايین رفت خاکي جاده يه از و شد خارج جاده از! بوديم شده خارج شهر از

 النا تا مطمئنم بود تنها خودم اگه.. خفناکي جاي.. شد نمي ديده چیزي تاريکي جز به.. بره کجا

 ..بودم زده رو سکته

 :گفت و وايساد وانیار

 ..شو پیاده _

 .. کردم مي نگاه اطراف به ترس با.. شدم پیاده دلي دو با.. شد پیاده خودش و

 رو تپه طرف کرد هدايتم و کمرم پشت گذاشت رو دستش و زد بهم لبخنديي طرفم به اومد وانیار

 :گفت و رو به

 ..طرف اين از _

 :گفت چون ديد صورتم تو رو ترس کنم فکر

 !بترسي ازش تو نکنم فکر اونم که تاريکي جز به نداره وجود ترسیدن واسه چیزي _

 رونبی االن تاريکي بین از درنده حیون يه کردم مي احساس بازم ولي بود شده کم ترسم کم يه

 ..بود ترس ولي بچگانست کم يه افکارم دونستم مي! کنه مي حمله طرفمون به و ياد مي
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 نوراني رومون به رو دشت مهتاب نور با.. بود کرده عادت تاريکي به چشمام.. وايساديم تپه باال

 ..بود اومده وجود به عالي منظره.. بود شده

 ..بود عالي هوا کشیدم عمیقي نفس نشست لبم رو لبخندي..داد خوبي حس يه رو جاش ترس

 ..اومده خوشت خوشحالم _ وانیار

 :گفتم و رفتم طرفش به.. بود نشسته بزرگ سنگ تخته يه رو برگشتم طرفش به

 ..کنه مي آرامش احساس آدم عالیه اينجا _

 :گفت و داد تکون رو سرش..نشستم کنارش

 يکن خالي رو خودت بزني داد توني مي باشي عصبي اگه کنه مي آرامش احساس اينجا ،آدم آره _

 کرف کرده مشغول رو فکرت که ايي موضوع به ها ساعت و بشیني توني مي باشه مشغول ذهن اگه

 ..مزاحمي هیچ بدون بشي آروم تا کني

 :پرسدم بود کرده مشغول رو ذهنم که سوالي

 اينجا؟ آوردي منو چرا _

 :گفت و خنديد وانیار

 ..ندي حرص رو بقیه اينقدر تا بشیم راحت دست از بخورنت گرگا به بدمت اينجا آوردمت _

 بودم کرده کار چي من مگه.. چرخوندم وانیار مخالف جهت رو سرم.. شدم ناراحت حرفش اين از

 !دستم؟ از بخورن حرص بخوان بقیه که

 :گفت سکوت دقیقه چند از بعد وانیار

 ونج موقع اون ولي خیلي داشتم دوسش ،خیلي شدم عاشق که بود سالم چند دونم نمي _ وانیار

 ..خوامش مي که نگفتم بهش همین واسه بودن کرده مغرورم بقیه موقیتم خاطر به.. مغرور و بودم

 :داد ادامه و زد داري صدا پوزخند..زدم زل بهش گنجکاو طرفش برگشتم حرفاش شنیدن با

 اون..  احمق مغرور يه بودم مغرور! بزاره پاپیش اون داشتم انتظار شايد کردم صبر سال چند _

 يخواستگار برم واست بیا گفت بهم بار چند مامانم.. نگفتم بهش ايي احمقانه داليل به موقع

 مين هم واقعا ياد نمي گیرت طال از بهتر وانیار گفت مي همیشه ولي نداشت خبر عالقم از مامانم..
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 يم عاشقانه که مني واسه بود، اسمش مثل بود آروم بود صبور بود مهربون بود خوشگل طال يومد

 .. خونم نمي چرا خوبه صدات گفت مي بهم همیشه طال..بود تموم چي همه پرستیدمش

 ..شد مشت دستاش

 .. خوندن به کردم شروع خودم کردن خالي واسه نامزديش خبر شنیدن از بعد _

 ..داشت بغض صداش

 نامزدش عاشقانه چون دارم دوسش بگم بهش نتونستم.. دادم دستش از و کردم دست دست _

 شمال راه تو عروسیش فرداي.. باشه خوشحال عشقم تا گذشتم خودم از پس..داشت دوست رو

 ..شدن فوت شون تا دو کردن تصادف

 درکش.. فشردم دستم تو رو دستش..پايین يومد مي اش گونه از اشك هاي قطره کرد مي هق هق

 .. خیلي بود سخت خیلي فهمیدمش مي وجود تمام با کردم مي

 : گفتم گرفته صداي با

 ..بدي ادامه تواد نمي ديگه کافیه _

 !بود لبش رو لبخند همیشه که وانیاري ديدم مي داغون اينقدر رو وانیار بار اولین واسه

 هم تو از دترب که بیايي خودت به گفتم رو اينا بسوزوني دل واسم که نگفتم دلیل بي رو اينا _ وانیار

 رو روزا اون حسرت تا بیام کنار خودم با تونستم اومدم خودم به ساله دو تازه خودم من بودن،

 مه آينده به داري دارم قبول رو کارت باشي کنارش توني مي ندادي دستش از تو آيما ولي نخورم

 عشقت جايگزين رو داشتن دوست توني مي فراموشي واسه هست مختلف راهاي کني مي فکر

 مي زجر رو خودت داري هم بردار رفتارت اين از دست آيما..شدنیه ولي نیست راحت دونم مي کني

 .. رو اطرافیانت هم دي

 :گفتم بهت با

 !گي؟ مي چي _

 ارک شدن حاضر تو خاطر به داداشت و پدرت بنداز اطرافت به نگاه يه نداري قبول رو حرفم _ وانیار

 ناراحت رو گیتون همه مادرت مرگ نباش خودخواه آيما ديگه، شهر به برن کنن ول رو زندگیشون و
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 جاي گهدي هم واسه بتونید بهتر تا کن حضم رو ياشار ،رفتن شکستي تو ياشار رفتن با ولي کرد

 ..کنید پر رو مادرتون خالي

 کسي هاتن ولي رفت مي اينجا از اجبار به داشت بابا يعني شد نمي باورم گرفتم دستام تو رو سرم

 !بودم من بود رفتن مخالف

 کترينکوچی حتي گه مي من به رو مشکالتش تمام ،آتا هستم صمیمي هم با خیلي آتا و من _ وانیار

 قبل روز چند صبور سنگ ديگه هم واسه شديم گم مي بهش بیوفته اتفاقي هر همینطورم منم اتفاق

 برو يا ابی کنار خودت با آيما پیشش بفرستت کنه راضي رو تو که زده زنگ بهش ياشار گفت بهم

 ... کن فراموشش يا پیشش

 ! شد مي روشن برام چیزا خیلي داشت تازه شدم خیره بهش و کردم بلند رو سرم

 شتغییر خواستم نمي بودم گرفته رو خودم تصمیم بود وقت خیلي من شدم خیره روم به رو به

 نم رفتار خاطر به خانوادم خواستم نمي ،من بود قیمتي هر با يومدم مي کنار خودم با بايد بدم

 .. خواستم نمي رو آتا و بابا ناراحتي وقت هیچ من بخورن ضربه

 :گفتم و شدم بلند جام سر از

 ...وقته دير بريم بهتره _

 

**** 

 شد؟ ،چي سالم _

 :گفتم داخل رفتم! کرد مي نگاه بهم ،مشتاق کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم

 !بشه؟ چیزي قراره ،مگه سالم علیك _

 :گفت رفته وا قیافه با و ماسید لبش رو لبخند آتا

 !نگفت؟ بهت مگه _

 :گفتم بسته چشماي با و مبل پشت به دادم تکیه رو سرم شدم ولو هال تو مبل روي

 !کدومه؟ تو منظور دونم نمي ولي گفت بهم چیزا خیلي چرا _
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 :گفت سريع آتا

 ..خواستگاري _ آتا

 دقیقا طرفش برگردوندم رو سرم و کردم باز رو چشمام! شنیدم مي گوشم کنار از رو صداش

 .. بود نشسته کنارم

 !خواستگاري؟ _

 !بزنه خواد مي که حرفي اين از بود دل دو اينکه مثل بود گردش در چشمام بین آتا چشماي

 !نکرد؟ خواستگاري تو از وانیار مگه _ آتا

 با دفعه يك! ؟ گفت مي چي داشت اين کردم نگاه بهش باز دهن و شده گرد چشماي بهت با

 :گفتم بريده بريده خندم بین خنده زير زدم بلند صداي

 ..آتا.. حالي... با.. خیلي _

 تداش هم در اخماي با آتا.. ماسید لبم رو خنده کردم نگاه آتا قیافه به وقتي.. خنده زير زدم دوباره

 !کرد مي نگاه بهم

 :گفت عصبانیت با آتا

 ..آيما زنم مي حرف باهات جدي دارم من _

 .. هم تو رفت اخمام

 عدب کنم فکر ياشار پیش رفتنم روي گفت من به ،اون کنه خواستگاري من از بايد اون چرا آخه _

 ..مسخرس ،اصال من داداش نداره امکان کنه مي خواستگاري ازم میاد

 :گفت و موهاش داخل کشید دستي کالفه آتا

 آيما دونم نمي بگه بهت بعد بشه مطمئن تو رفتن يا موندن تصمیم از خواسته مي حتما دونم نمي _

 ..نگفته بهت چرا دونم ،نمي

 ..رفت آشپزخونه طرف به و شد بلند کنارم از
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 خواستگاري من از بوده قرار وانیار يعني! گفت؟ مي راست داشت واقعا آتا پس.. بودم شده شکه

 بود،ن حضم قابل برام آتا حرف هنوز گرفتم دستام بین رو سرم من؟ چرا نداره، امکان اين ولي کنه؟

 ..مسخره شوخي يه! شوخیه حتما

 ..آتا صداي به شد جلب حواسم

 .. نگفتي بهش دونستم نمي من داداش _ آتا

_ ... 

 :گفت شیطنت با آتا

 ..کردم راحتر رو کارت که من ياري مي جوش چرا حاال _

_ ... 

 ...منتظريم پس باشه _

 !داشت واقعیت قضیه پس

 داريم؟ مهمنون _

 !نبود رفتن جايي ،موقع موقع اين ولي بوده خط پشت کي دونستم مي

 : گفت و انداخت بهم گذرايي نگاه آتا

 ..گشنمه خیلي کني گرم غذا بیايي ،میشه آره _

 بیرون رو غذا ظرف يخچال داخل از..رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند پس بود گشنم خودمم

 .. بشه گرم تا گاز اجاق رو گذاشتم و آوردم

 شروع و کشید غذا خودش واسه آتا..میز روي گذاشتم و ظرف تو کشیدم رو غذا و چیدم رو میز

 .. کشیدم غذا خودم واسه و نشستم روش به رو..خوردن به کرد

 ودب نگفته بهم ،چرا رفتارش اين واسه خواستم مي دلیل من..نداشتم دوست رو سکوت اين من

 !بريم؟ خوايم مي من خاطر به بود نگفته بهم ؟چرا زده زنگ بهش ياشار
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 برام خودش آتا داشتم دوست..رفتم اتاقم طرف به حرفي هیچ بدون و شدم بلند میز پشت از

 رو لباسم..دغدغه بدون خواب ،يه خواست مي خواب يه دلم االن..بپرسم خودم نه بده توضیح

 ..يومد مي خوابم بودم خسته کشیدم دراز تخت روي و کردم عوض

 :کردم زمزمه خودم با! شد بلند خونه در صداي

 !رسید زود چه _

 ! شنیدم مي رفت مي خونه در سمت به که آتا پاي صداي

 !رسیدي زود چه _ آتا

 ..بودم اطراف همین _

 ..بود خودش بود درست حدسم پس

 کجاست؟ _ وانیار

 ؟ کي _ آتا

 :گفت کالفه وانیار

 ..گم مي رو آيما! من داداش زني مي گیج _

 ..اتاقشه تو آهان _ آتا

 ..وانیار تند هاي قدم صداي بعد و

 ري؟ مي کجا داداش _ آتا

 ..نامزدم پیش رم مي دارم _ وانیار

 ..کرد نمي استفاده کلمه اين وقت هیچ شنوم مي رو حرفاشون من مفهمید وانیار اگه مطمئنم

 شخود نامزد منو داشت! کرده خواستگاري منو وانیار شد مي جلب داشت قضیه اين زدم پوزخندي

 ور خودش رضايت آتا حتما باشه ديشب و امشب مال موضوع اين نکنم فکر پس! کرد مي خطاب

 !کرد مي خطاب خودش نامزد منو وانیار که کرده اعالم

 نبود؟ مهم من نظر مگه گفت مي من به نبايد چرا شد پر دلم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر شکیال | زشت دختر

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

 

331 

 

 وانیار صداي بعد و شد بلند اتاق در صداي

 آيما؟ _

 ..داشتم بغض ندادم رو جوابش

 ..نیار در بازي پررو زياد ديگه من داداش ري مي کجا _ آتا

 ..داخل بیاد وانیار نزاره که داشت غیرت داداشم اينقدر شکر رو خدا

 

 ... بردم فرو بالشت تو بیشتر رو سرم در شدن بسته و باز صداي با

 آيما؟ _

 ..بودم دلخور ازش.. نخوردم تکون! شنیدم مي گوشم کنار از صداش

 جونم؟ آجي _

 چون ببندم رو چشمام نکردم سعي!  رفت کنار سرم روي از پتو.. بود آرامش با و ماليم صداش

 ..شدم خیره خودم چشماي رنگ هم چشماي به.. نداشت ايي فايده

 ناراحتي؟ داداشت دست از آيما _

 ..بودم ناراحت آره بودم ناراحت

 ..کردم بسه و باز آره نشونه به رو چشمام

 !بزني؟ حرفي خواي نمي آجي؟ چرا _

 ..نداشتم رو کردن بحث حوصله اصال نه بدونه، رو دلیلش نبايدم

 :گفت و شد بلند کنارم از آتا

 .. بزنه حرف باهات خواد مي وانیار شو بلند ،ولي دونم نمي رو تو نزدن حرف دلیل که من _

 :گفت وانیار که کنم اعتراض که کردم باز رو دهنم

 ..ره نمي جا اين از نزنه حرف باهات تا ولي نیست مناسبي موقعیت دونم مي _
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 :گفتم بیرون بره آتا اينکه از قبل نموندم ساکت

 ..بزنم حرف باهاش خوام نمي من ولي _

 !بود در پشت دقیقا وانیار و بود کرده باز رو در آتا بود شده دير ولي

 :گفت و وانیار به کرد اشاره آتا

 بگي بهش میتوني خودت _

 ...رفت و گذشت وانیار کنار از و

 در اخلد اومد.. بود داده تکیه ديوار به سینه به دست خشك قیافه با وانیار.. گفتم لعنتي لب زير

 :گفت و بست رو اتاق

 بزني؟ حرف من با خواستي نمي چرا _

 :گفتم خشك خودش مثل و گرفتم بغل رو زانوم تا دو و نشستم تخت روي

 ..دوني مي رو دلیلش خودت _

 :گفت و نشست مطالعه میز صندلي روي وانیار

 !بدونم تا بگو بهم تو دونم نمي من _

 ... بره و بزنه رو حرفش خواستم مي فقط.. کنم بحث خواستم نمي چون نگفتم چیزي

 مي ودنب موقعیتش االن گفت مي نبايد ،اما گفته بهت رو خواستگاري قضیه آتا دونم مي _ وانیار

 با داري دونم مي ريخت بهم رو چي همه آتا نشد ولي بگم بهت بهتر موقعیت تو خودم خواستم

 ازت عدمب کني فکر ياشار پیش رفتن به گفتم بهت اول کنم مي مسخرت دارم کني مي فکر خودت

 بدوني که گفتم بهت خودم زندگي قصه.. نبود اين قصدم من آيما کن باور! کنم خواستگاري

 آرومم واسه فقط که غمم بدون پولداراي بچه اون من که نکني فکر کنم مي درک رو موقعیتت

 هست اطرافت که آدمي هر از بهتر کنم مي درکت من نیست اينطور نه گم مي چیزي يه تو کردن

 رو اشاري واقعا بفهمم که بزارم پاپیش وقتي خواستم ،مي دادم بهت رو رفتن پیشنهاد همین واسه

 مکرد خواستگاري بابات از رو تو وقته خیلي ،من هست دادنت مثبت جواب به امیدي و خواي نمي
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 باهات خودم تا نگن بهت چیزي خواستم ازشون من ولي کرده صحبت باهاش و زده زنگ مامانمم

 .. منفیه جوابت صد در صد اونجوري دونستم مي چون بزنم حرف

 :گفتم گرفته صداي با دونستم نمي رو انتخابش دلیل

 من؟ چرا _

 .. کردم مي احساس خودم روي رو وانیار سنگین نگاه

 وعموض اين به خوب خوام مي ،آيما کنیم درک رو ديگر هم تونیم مي همیم مثل تو من چون _ وانیار

 ..نمک نمي قبول من چون باشي داشته کننده قانع دلیل بايد بود منفي جوابت اگه کني، فکر

 :گفت و کرد باز رو اتاق در

 .. ندارم صبر زياد چون نزار منتظرم زياد رو من هستم خبرت منتظر _

 ...بیرون رفت اتاق از و

 ..بستمش محکم رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند تخت روي از

 هر رايب بود خوبي فرستي اين ولي! نه؟ يا نگفتم بهش چیزي که کردم درستي کار دونستم نمي

 کنم ارچیک رو قلبمه تو عشقي اين دونستم نمي ولي.. داشتن دوست دوباره براي فرصت يه ما دوي

 در یامب کوتاه همینجوري تونستم نمي.. بودن تنها براي کردن فکر براي خواستم مي فرصت يه! ؟

 .. خواسته اين برابر

 کردم فتوق نظرم مورد شماره ،روي گوشیم تلفن دفتر تو رفتم و برداشتم عسلي روي از رو گوشیم

 !نه؟ يا بزنم زنگ بودم دل دو

 همون بود خودش.. برداشت رو گوشي بوق تا چند از بعد.. گرفتم رو شماره دريا با زدم رو دلم

 ..همیشگي گرم صداي

 الو؟ _

 .. زدم زنگ موقع اين چرا کشیدم خجالت لحظه يه.. بود خوابالود صداش

 ؟الو؟ الو _

 .. کردن قطع براي بود دير ولي
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 ؟ الو _

 :گفت ترديد با و کرد مکثي

 ..بفرمايید _

 قبول بودم معرفت بي من دونم مي..شناسه مي رو صدام هنوز وقت چند بعد که بودم خوشحال

 ...داد نمي بهم رو کاري هیچ اجازه مشکالت ولي داشتم

 

 :گفتم آرومي صداي با

 ..آيما منم خاله _

 آيما؟ _

 : گفت باشه اومده خودش به تازه اينکه مثل طوالني مکث بعد.. شد مي موج صداش تو تعجب

 یرتپ خاله اين گي نمي کجايي؟ هست معلوم دختر گل! عزيزم؟ تويي آيما.. بره قربونت به خاله _

 شه؟ مي تنگ واست دلت

 رهقط يه شد تنگ واسش دلم لحظه يه واسه..  زدن نمي مو هم با قیافه نظر از بود مامانم قل خاله

 :گفتم گرفته صداي با.. پايین چکید گونم از اشك

 خوابید ستمدون نمي بدم بهتون خبر قبلش گفتم پیشتون بیام خواستم مي فردا بره قربونت آيما _

 ..زدم مي زنگ فردا گرنه و

 ؟ ديگه میاي اتوبوس با چشم رو قدمت.. نکنه خدا _ خاله

 ...فهمید رو خوشحالیش شد مي صداش از

 نداريد؟ الزم چیزي.. بیام اتوبوس با زياد احتمال به خاله آره _

 .. سالمتید فقط خاله نه _ خاله

 نداريد؟ من با کاري بینمتون مي فردا شم نمي مزاحتمون ديگه من پس _

 بره سبزت چشماي قربون خاله نه _ خاله
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 خداحافظ فعال پس نکنه، خدا _

 ..خداحافظ _ خاله

 شیراز واسه بلیط فردا واسه ببینم بايد رفتم کامپیوترم سمت به سريع و کردم قطع رو گوشي

 تو ورهمینج برداشتم رو کوچیکم دستي ساک و رفتم کمدم سمت به بیاد باال دستگاه تا هست؟

 .. ساکم تو میزاشتم رو لباسام کردم مي نگاه سايت

 بحص فردا خوابیدم راحت خیال با.. کردم رزرو سريع داشت شیراز مقصد به صبح فردا واسه بلیط

 هم شد مي رفع دلتنگیم هم نبود خاله پیش از بهتر جا هي.. برم خوام مي گفتم مي آتا به هم

 ..کردم مي رو فکرام

 به تمرف آشپزخونه طرف به و اومدم بیرون دستشويي از.. شدم بیدار گوشیم زنگ صداي با صبح

 ...باشه اونجا هم آتا زياد احتمال

 اونم.. کردم سالم آروم.. بود صبحونش خوردن مشغول آتا بود درست حدسم شدم آشپزخونه وارد

 همون با و گرفتم پنیر نون لقمه يه نشستم کنارش..داد تکون رو سرش فقط بود پر دهنش چون

 :گفتم آروم صداي

 ..خاله پیش برم خوام مي دارم بلیط صبح امروز _

 :گفت پر نیمه دهن با.. کنه مي نگام تعجب با داره دونستم مي..وايساد حرکت از دستش

 مناسبتي؟ چه به _

 :گفتم و دادم قورت رو لقمم

 ..ببینمش برم خوام مي شده تنگ واسش دلم خواد مي مناسب رفتن مهموني مگه _

 :گفتم و شدم بلند میز پشت از.. بیرون داد صدا سرو پر رو نفسش آتا

 ترمینال؟ رسوني مي منو بشم آماده رم مي من _

 :گفت و داد تکون رو سرش آتا

 ..ري مي داري که بابا به بزنم زنگ يه من بشي آماده تو ،تا آره _

 ..کنه نمي مخالفت رفتنم با کسي دارم که موقعیتي با دونستم مي
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 :مگفت بلند صداي با و پوشیدم رو کفشم رفتم هال در طرف به و برداشتم رو ساکم شدم آماده

 شد؟ ديرم کجاي؟ آتا _

 :گفت و برداشت رو ساکم بیرون اومد اتاقش از آتا

 ..بريم _

 ..کرديم حرکت ترمینال طرف به و شديم ماشین سوار

 گرفتي؟ بلیط _ آتا

 ..کردم رزرو فقط نه _

 :گفت و گرفت طرفم به رو ساکم آتا

 ديگه؟ خودت نام به بگیرم رو بلیطت میرم منم شیراز اتوبوس طرف برو تو _

 :گفتم دادم تکون آروم رو سرم

 ..آره _

 ..کرد مي حرکت اتوبوس ديگه ساعت نیم تا بود شده ديرم رفتم شیراز پايانه طرف به

 ..داد دستم به رو بلیط اومد آتا ساعت ربع از بعد وايسادم اتوبوس کنار

 :گفتم و آغوش تو رفتم

 ..گرده مي بر خوايد مي شما که اوني باشید مطمن _

 :گفت و بوسید رو سرم آتا

 ..خواستیم مي که بودي اوني همیشه تو _

 کممح رو دستم آتا..بیرون اومدم بغلش از.. بمونم آتا بغل تو نداد اجازه بیشتر راننده مرد صداي

 :گفت و داد فشار

 ..باش خودت مواظب _

 : گفتم و زدم جوني کم لبخند
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 ..همینطور هم تو _

 تاآ ناراحت قیافه کرد حرکت اتوبوس لحظه آخرين تا.. شدم اتوبوس سوار و دادم تحويل رو ساکم

 ..نشد دور چشمام جلو از

 :زدم رو اتصال دکمه بیرون اومدم آتا فکر از گوشیم صداي با

 بله؟ _

 رفتي؟ چرا _

 !بود وانیار

 :گفتم خنثي حالت با صندلي پشتي به دادم تکیه رو سرم

 !خواد نمي دلیل اقوام ديدن _

 !نیست دلیل بي تو مسافرت ولي _ وانیار

 ..بود آروم

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 ..کنم فکر خوام مي کننده قانع اونم خواي مي دلیل نگفتي مگه _

 ..رو سکوت اين شکست وانیار باالخره!. بود شده حکمفرما بینمون طوالني سکوت

 ..بگذره خوش بهت امیدوارم پس _ وانیار

 ..کرد قطع رو گوشي و

 ..بستم رو چشمام و کردم نثارش شخصیتي بي و کیفم تو گذاشتم رو گوشي

 

 يم پر ذهنم از سواال همه ديدم مي رو خودش وقتي ولي بپرسم ازش که داشتم سوال خیلي هنوزم

 !کشید

 ليو گاهش بي گاه هاي لبخند از بودم متنفر! بود تنفر اول.. شناسمش مي که بیشتره ساله دو

 خوب تونه مي چقدر آدم اين فهمیدم تازه شدم نزديك بهش بیشتر زيبا به زدن ضربه براي وقتي
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 لبات رو دلبخن تونه مي لبخنداش ،با باشه گاه تکیه بهترين تونه مي باشه مهربون تونه مي باشه

 ..بیاره

 .. باشه دمآ واسه دوست بهترين تونست مي وانیار.. نشست لبم رو کمرنگي لبخند لبخندش ياد به

 ..دلشه تو بزرگ غم يه لبشه رو لبخند همیشه اوني فهمیدم شنیدم رو زندگیش قصه وقتي

 از پر اسرسر که قلبي اين دونستم نمي ولي باشه انتخاب بهترين تونست مي وانیار ياشار، از بعد

 !کنم؟ چیکار رو بود ياشار

 کسي ارکن تونست مي اون ولي باشیم هم کنار تونیم مي گفت مي االن شايد ،وانیار داشتم ترديد

 .. من ولي بود کرده فراموشش بود سال چند خودش اون! ديگس؟ کسه مال قلبش تمام که باشه

**** 

 ..کردم باز رو چشمام کناريم خانوم صداي با

 شدي؟ بیدار باالخره _ خانوم

 :گفت و زد اي دوستانه لبخند..کردم نگاه بهش گنگ

 ..رسیديم شو پیاده _

 ! زود چه بوديم رسیده کردم نگاه اطراف به اومدم خودم به تازه

 رو ودمخ بعد کشیدم عمیقي نفس گذاشتم بیرون رو پام تا رفتم خروجي در سمت به و شد بلند

 ..بود عالي شیراز هواي سال موقع اين..بره بیرون تنم از خستگي تا کشیدم

 :گفتم تعجب با کردم نگاه سرم پشت به زد مي صدا رو اسمم که کسي صداي با

 کني؟ مي چیکار اينجا تو _

 :گفت و طرفم اومد ايلماز

 ..دنبالت بیام گفت مامان _

 :گفتم هم تو رفت اخمام

 ..دنبالم بیاد کسي خوام نمي گفتم من ولي _
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 :گفت خشك و برداشت پام جلو از رو ساکم ايلماز

 ؟! برم خواي مي اومدم که حاال _

 يم انجام خواست مي دلش که کاري هر خاله بود همینجور همیشه افتادم راه دنبالش کردم پوفي

 !ايلماز بور فرستاده رو کي هم حالم نداشت ديگران حرف به کاري ديگه داد

 ..نشستم ايلماز کنار جلو صندلي

 عذبم خیرش نگاه ،از کرد نگاه بهم خیره طرفم برگشت کنه روشن رو ماشین اينکه از قبل ايلماز

 ..کرد روشن رو ماشین و زد داري صدا پوزخند گرفت ازم رو نگاش..بودم

 .. کردي تغییر خیلي خاله دختر _ ايلماز

 ..زدم ندونستن به رو خودم ولي چیه منظورش دونستم مي

 ؟ نظر چه از _

 : گفت و انداخت بهم ديگه نگاهي نیم ايلماز

 ديدتج قیافه اين شايد کردي تغییر نیستي زشت خجالتي دختر اون ديگه..  قیافه هم اخالق هم _

 ور خودش همیشه قیافه اون با بود تو جاي کي هر البته..بیايي در بودنت خجالتي از شده باعث

 ..کرد مي قايم

 اومدنم با دونستم مي اگه..سوزوند مي رو قلبم ته تا.. داشت زهر حرفاش.. زد مي نیش ايلماز

 به ادزي که بود ايلماز خاطر به.. زاشتم نمي خاله خونه رو پام وقت هیچ بشم رو به رو ايلماز با قراره

 شده هم لحظه چند واسه تونستم نمي چون خودش خونه بره کنه خدا ولي زدم نمي سر خاله

 ..کنم تحمل رو حضورش

 یشب شدن باعث تا دو اين.. خوب خیلي موقعیت و داشت جذابي و زيبا قیافه..  مغرور خیلي ايلماز

 اينقدر هم خاله نبود فرزند تك اگه..  کرد مي خوردت آوردي مي کم جلوش اگه.. بشه مغرور حد از

 .. بود بهتر نکنم فکر زاشت نمي الالش به لي لي

 ازايلم به رو و زدم رو در ،زنگ گذاشت پام کنار رو ساکم! شد پیاده ايلمازم شدم پیاده ماشین از

 :گفتم
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 میايي؟ هم تو مگه _

..  باريد مي ازش غرور عسلیش و سبز چشماي چشمام تو شد خیره طرفم برگشت ايلماز

 :گفت و زد پوزخندي

 !خودم؟ خونه بیام تونم نمي _

 :گفتم طعنه با و برداشتم رو ساکم..شد باز تیکي صداي با خونه در

 !باشید؟ عمل اتاق تو نبايد االن شما! ؟ آزاده وقتتون چطور االن دارين کار همیشه شما آخه _

 ..کردم پرواز طرفش به ديدم هال در جلو که رو ،خاله خونه داخل رفتم ايلماز به توجه بدون

 

 مچشما از اشك اي قطره داد مي رو مامانم بوي چسپیدم بهش سفت و بغلش تو انداختم رو خودم

 بود اشك خیس صورتش.. چهرش به شدم خیره و دستام تو گرفتم رو صورتش.. شد زير سرا

 :گفتم آرومي صداي با کردم بوسه غرق رو صورتش..

 

 ..خاله شده تنگ براش دلم خیلي _

 

 :گفت و چسپوند خودش به بیشتر منو خاله

 

 اينطور تو نیست راضي بیامرز خدا اون نکن تابي بي اينقدر شده تنگ براش دلمون ما همه _

 ..بريزي اشك واسش

 

 :گفتم هق هق با

 

 ..شده تنگ براش دلم ،خیلي خاله تونم نمي _
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 ..باش آروم دلم عزيز باش آروم _ خاله

 

 ؟!بزنید داخل رو حرفاتون بقیه داخل بريم نیست بهتر _ ايلماز

 

 :گفت تند تند و کرد پاک رو اشکاش و کرد جدا خودش از منو فوري خاله

 

 داخل بريم بهتره آره آره _

 

 وشگ ما حرفاي به و وايسه بود مجبور اينکه مثل ، گذشت ما کنار از مسخره پوزخند يه با ايلماز

 !کنه؟

 

 ..داخل رفتم خاله دنبال و برداشتم رو ساکم

 

 :گفت و کرد راهنمايي پذيرايي طرف به منو خاله

 

 ..کن استراحت اتاقت تو برو خوايي مي ايي خسته اگه خاله اومدي خوش _

 

 :گفتم کردم مي نگاه اطراف به همینجور دادم لم تلوزيون روي به رو راحتي مبل روي
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 شده رهذ يه واستون دلم نديدمتون وقته خیلي بشینم پیشتون کم يه خوام مي خاله ممنون نه _

 ..بود

 

 :گفتم و طرفش برگردوندم رو سرم

 

 کجاست؟ عمو راستي _

 

 :گفت آشپزخونه طرف رفت مي که همینجور و شد بلند خاله

 

 ..اونجا رفت مي وقتي چند يه بايد اومده پیش مشکلي يه جنوب رفت صبح ديروز _

 

 !نرفتید؟ شما چرا خوب _

 

 :گفت و طرفم اومد چاي سیني يه با خاله

 

 ..پیشم اومدي تو نشده بد واسم که حاال موندم، همین واسه بود اينجا دلم رفتم مي اگه _

 

 اصال من ولي که کردم مي تحمل رو ايلماز بايد رو وقت چند اين بود پیدا شواهد که اينجور پس

 ..خواستم نمي رو اين

 

 بدي؟ شام ما به خوايي نمي مامان _ ايلماز
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 ..آمادست شامم بخوري چاي لیوان يه تو تا بشین بیا _ خاله

 

 :گفتم فوري که بیاره چايي دوردونش واسه بره که شد بلند خاله

 

 بزرگ؟ کپ يه تو بريزيد استکان اين جاي به کنید عوض منم چاي شه مي خاله _

 

 :گفت و گرفت دستم از رو چاي لیوان و زد لبخندي خاله

 

 ..میارم واست االن نه که چرا _

 

 خاله؟ دختر خوبي _ ايلماز

 خیره.. مسخرش پوزخند همون با و سینه به دست.. همیشگیش ژست همون طرفش برگشتم

 :،گفتم باريد مي ازش غرور چشماش تو شدم

 !باشم؟ بد قراره مگه _

 :گفت قبلیش حالت همون با

 !گرفتي مي آبغوره داشتي قبل دقیقه چند تا آخه! دونم نمي _

 تمخواس نمي گرفتم ازش رو نگام..بکشه رخم به رو ضعفم خواست مي.. فشردم هم به رو دندونام

 :گفتم لرزه کردم مي سعي که صدايي با ببینه چشمام تو رو خشمم

 .. دلتنگي پاي بزار رو اينا تو _

 ..لشهاو تازه ها کنايه و نیش اين دونستم مي ولي نکرد پیدا ادامه ما بحث و شد پذيرايي وارد خاله
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 :گفتم شدم بلند جام از و گرفتم خاله دست از رو چايي لیوان

 ؟ برم تونم مي من خاله _

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با خاله

 کجا؟ _

 :گفتم برداشتم رو ساکم

 ..خورم مي اتاقم تو چايمم اتاقم تو رم مي _

 ..عزيزم راحتي جور هر باشه _ خاله

 :گفتم و زدم لبخندي

 ديگه؟ همیشگیه اتاقه همون _

 ..همیشگیه اتاق همون عزيزم آره _ خاله

 رشدو تا دور و داشت کوچیکتر هال يه باال طبقه.. رفتم باال طبقه سمت و کردم تشکري لب زير

 مي قتيو که اتاقي رفتم همیشگي اتاق سمت به.. بود ما خونه از بزرگتر خیلي خاله خوته..  بود اتاق

 ..متري دوازده اتاق اون مالك شدم مي من، اتاق شد مي خاله خونه يومدم

 کمد يه و راحتي کاناپه يه و پنجره کنار تخت يه وسايلش تنها که اتاقي.. شدم اتاق وارد

 رو چاي لیوان.. شدم ولو روش و رفتم کاناپه سمت به خودم و گذاشتم کمد کنار رو ساکم..ديواري

 !بود داغ هنوز کردم نزديك لبم به

 هم دقیقه چند واسه صداي سرو هیچ بدون ،جايي خواستم مي رو آرامش اين من.. زدم لبخندي

 ..باشم هیاهو چي هر از دور تونستم مي شده

**** 

 اين.. خودش خونه رفت ايلماز خاله پیش اومدم او که روزي اون فرداي.. رفتم آشپزخونه طرف به

 از بره خواد مي پسرش که شد ناراحت خاله ولي شدم مرگ ذوق زيادي شنیدم که رو موضوع

 .. پیشش

 ..وايسادم جام تو خاله صداي با
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 کجايي؟ روز چند اين هست معلوم پسر _ خاله

_... 

 یشپ نیاي تو نمیشه دلیل اين ولي داري کار همیشه تو ندارم قبول زني مي تو که حرفا اين من _

 ..نیستم تو محتاج من ديگه گرده مي بر بابات دگیه ماهه يه شکر رو خدا من

_ ... 

 اين تونم مي کجا خريد برم تونم مي کجا دردم پا اين با ،من ديگه گم مي راست دارم خوب _

 ..خونست تو اومده وقتي از بیرون؟ ببرم رو دختر

_ ... 

 ..نبود خونه االن بود بلد جايي اگه خودش بره؟ خودش _

_... 

 تو هیچي چون خريد بري بايد بعدشم باش خونه ناهار واسه ندارم قبول رو ها بهانه اين من _

 ..نداريم خونه

_ ... 

 .. بینمت مي ظهر ايلماز نیار بهونه من واسه _

 هچ آخه ، گرفته رو ايلماز اين حاله خاله که شدم مرگ ذوق حسابي دلم تو.. کردم قطع رو گوشي و

 !خونه؟ نیاد شب باشه داشته مجردي خونه پسر ده مي معني

 :گفتم خوشرويي با و شدم آشپزخونه وارد

 ..خاله بخیر صبح _

 

 :گفت خوشرويي وبا طرفم برگشت خاله

 عزيزم؟ خوابیدي ،خوب بخیر هم تو صبحت _

 ..خوابیدم خیلي نکرديد؟ بیدارم زودتر چرا خوابیدم خوب خیلي آره ، خاله ممنون _
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 رم؟بیا واست خوري مي چي! کنم؟ بیدارت زود صبح من حاال کني استراحت اينجا اومدي تو _ خاله

 :گفتم و رفتم يخچال طرف به

 ..دارم مي بر بخوام چي هر خودم خاله ممنون _

 یوانل تو ريختم رو شیر.. برداشتم کلوچه کابینتم داخل از و آوردم در رو شیر پاکت يخچال داخل از

 خوردن هب کردم شروع نشستم میز پشت شیر شدن گرم از بشه،بعد گرم تا ماکرويو تو گذاشتم و

... 

 !شد بلند خاله اعتراض صداي

 .. بخوره مفصل رو صبحونه بايد آدم شیر؟ لیوان يه فقط _ خاله

 :گفتم زدم عصبیش قیافه به لبخندي

 .. خورم نمي ناهار بخورم مفصل صبخونه اگه ظهره االن خاله _

 ..نگفت چیزي ديگه چون شد قانع اينکه مثل

 :گفت بود من به پشتت که همینجور خاله

 ..کنید عوض هوايي يه بیرون بريد هم با ايلماز به زدم زنگ ايي خونه همش اومدي وقتي از _

 يپوف! گذره مي خوش چقدر دونستم مي نرفته! شد مي محشر! ايلماز!کي با اونم! رفتن بیرون

 اهاشب ياد نمي خوشم شما پسر از من جون خاله بگم بگم؟ چي.. بگم چیزي تونستم ،نمي کردم

 رم؟ نمي بیرون

 ..اومدم خودم به خاله صداي با

 نیست؟ تو موبايل صداي آيما _ خاله

 

 لندب جام سر از! يومد؟ مي صداش که بودمش گذاشته کجا يعني! بود خودش کردم تیز رو گوشام

 ..بود گذاشته ها پله کنار تلفن میز رو.. رفتم صدا طرف به و شدم
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 میقيع نفس... باشم داشته العملي عکس چه بايد دونستم نمي..رفتم اتاقم طرف به! بود ياشار

 ..بود بايد يه اين.. قبال مثل شدم مي بايد کشیدم

 

 برداشتم رو گوشي آخر لحظه

 

 بله؟ _

 

 اومد خط طرف اون از ياشار گرفته صداي

 

 آيما؟ _ ياشار

 

 مي وا نبايد..  پايین ريخت چشمام از اشکي قطره..نداشتنش از.. دوري همه اين از گرفت دلم

 :گفتم خوشحالي با کردم پاک رو اشکم..  دادم

 

 !ايي؟ تو ياشار _

 

 ..من شاد ازلحن بود کرده تعجب اينکه مثل.. کرد مکثي ياشار

 

 ،خوبي؟ آره _

 

 :گفتم شادم لحن همون با
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 گذره؟ مي خوش ؟ خوبي تو دارم؟ دوست رو اينجا چقدر دوني مي خاله پیش اومدم ،عالیم آره _

 

 :گفت آرومي صداي با ياشار

 

 ..داري دوست رو اونجا چقدر دونم مي _

 

 :گفت ترديد با و کرد مکثي

 

 نگفت؟ بهت آتا مگه آيما.. دونم ،نمي دونم نمي خوبم؟ _

 

 اماشک نشستم اتاق گفت شد ست پاهام..زد مي آتیش رو قلبم صداش داشت، ،غم داشت بغض

 جلوي تمتونس ،نمي تونستم نمي ولي ياورم مي کم نبايد..يومدن مي پايین گونهام از هم سر پشت

 :گفتم لرزيد مي گريم خاطر به ولي جدي لحن با.. صدام بي هاي گريه بین..بگیرم رو خودم

 

 نمي حرفي ديگه..شديم جدا پس رسه نمي ايي نتیجه به ازدواج اين گفتیم زديم حرف ما ياشار _

 ..مونه

 

 ..نیستي من آيماي ديگه تو شناسمت نمي ديگه _ ياشار

 

 .. کردم گريه بلند صداي با.. شد بلند هام گريه صداي.. کرد قطع رو تلفن
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 مي رارق بي دوباره قلبم صداش دوباره شنیدن با تونستم نمي ولي کنم فراموشش خواستم مي

 خیلي داشت درد قلبم... نکردم توجه زد مي صدا رو اسمم هم سر پشت که خاله صداي به.. شدم

 ..بکشم نفس تونستم نمي بود گرفته رو گلوم راه بغض..

 

 :گفت نگراني لحن با و صورتش به زد ديد منو تا اتاقتم داخل اومد خاله

 

 بود؟؟ کي تلفن پشت دختر؟ شده چي سرم بر خاک _

 

 قه با.. بشم آروم تا بزنم حرف واسش که خواستم مي رو کسي االن.. بغلش تو انداختم رو خودم

 :گفتم هق

 

 تو ولي طرفت بیاد عاشقشي که کسي سخته ،خیلي تونم نمي ولي کنم فراموشش خوام مي خاله _

 مي زجر اون نه پیشش رفتم مي بايد زدم؟ پسش که کردم بدي کاره نظرت به..  بزني پسش

 ..کنه تمومش بگو خدا به کشم نمي خاله دم؟ مي پس رو گناهم کدوم تاوان دارم.. من نه کشید

 

 :گفت کرد مي نوازش رو پشتم که همینجور خاله

 

 هب آبي يه پاشو االنم فهمي، مي بعد سال چند کردي رو کار بهترين تو دلم عزيز باش آرومش _

 پاشو.. بشه عوض هوات و حال کم يه تا بیرون بريد هم با پايینه ،ايلماز بشي آروم تا بزن صورتت

 ..عزيزم

 

***** 
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 االن نبود خوب حالم.. بیرون بودم اومده ايلماز با خاله اصرار به..  زدم زل ماشین از بیرون به

 تا نهک بارم چیزي دفعه هر که ايلماز مثل کسي کنار نه بیام کنار خودم با که خواستم مي تنهايي

 به دمدا رو گوشم کرد مي رانندگي سکوت تو فقط بود نگفته چیزي االن تا ولي بسوزونه، رو دلم

 ...بیرون بیام کنه بارم حرف "بعدا قراره که ايلماز فکر از تا آهنگ

 

 کردم عادت تو به

 

 هستي تو فقط جا همه

 

 بینه نمي چیزي ديگه چشمم

 

 تلخه خیلي نبودنت

 

 شن نمي تموم ها شب

 

 نمیگذرن ها ساعت

 

 شده متوقف زمان رفتي تو که وقتي از که انگار

 

 سخته جقدر منتظرم ناامید و بیچاره قلب براي عشق رفتن و

 

 مجازاتشه جدايي اين و بود داشتن دوست گناهم تنها
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 گرده برنمي که دوباره اما کن گريه کن گريه

 

 شه نمي شه نمي

 

 شه نمي کنم مي هرکاري

 

 شه نمي پر تو خالي جاي

 

 کنه مي گريه قلبم که بیني مي بیاي اگر

 

 شه نمي پر تو خالي جاي

 

olmuyor اسم به murat boz و oguz berkay fidan 

 

 (گذاشتم رو ترجمه فقط من بود جدا ترجمش و آهنگ متن چون ايه ترکیه آهنگ اين) 

 

 تو تراح خیلي تو کنم؟ فراموشت تونستم نمي چرا ياشار..  پايین چکید چشمام از اشکي قطره

 با رو تخالی جاي تونم نمي چرا کنم؟ پاکت قلبم از راحتي همون به تونم نمي چرا کردي باز جا قلبم

 از رو مهر اين تونه نمي کسي تو جز به.. کنم فراموشش تا کن کمکم خودت خدايا ؟ کنم پر هیچي

 ...کنه پا دلم
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 ازايلم جلو من.. کنم مي گريه دارم بفهمه ايلماز خواستم نمي کردم پاک فوري رو خیسم صورت

 ..شکنم مي برابرش در کارم اين با دونستم مي چون گرفتم نمي ضعیف رو خودم وقت هیچ

 

 .اومدم خودم به ايلماز صداي با

 

 بزنیم؟ گشتي يه بريم يا خريد بريم اول _ ايلماز

 

 اسشو ديگران نظر وقت هیچ آخه خودشه بشم مطمئن خواستم مي ايلماز طرف برگشتم تعجب با

 !داد مي انجام داشت دوست خودش که کاري هر نبود مهم

 

 !کنه نگام برنگشت حتي رد مي رو رانندگیش داشت بیخیال ايلماز

 

 ..کنه نمي فرقي من واسه دونم نمي _

 

 ..يدخر رم مي خودم خونه رسونم مي رو تو بعد زنیم مي گشتي يه ريم مي اول پس باشه _ ايلماز

 

 خواستم مي رو همین منم که کنه باز خودش سرش از زودتر منو که بود اين قصدش تنها ايلماز

 ..خونه برسم زودتر من تا بره پیش چیده خودش هايي برنامه با تا نگفتم چیزي پس

 

 داشتم دوسش خیلي من که جايي حافظیه اومديم دونستم مي کرد پارک خیابون کنار ايلماز

 حافظ فال حافظیه بیام دارم دوست شیراز يام مي وقت هر.. داد مي آرامش آدم به که بود مکاني...

 ..بگیرم
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 ..ارم باغ بريم بعد حافظ بريم اول _ ايلماز

 

 عادهال فوق چون بود کرده اعالم بس آتش امروز ايلماز اينکه مثال..  بود خوب هوا و حال تغییر واسه

 ..ورودي سمت به افتادم راه دنباش! بود شده مهربون

 

 ،حتما بوديم ارتباط در روز هر وقت چند اين.. بود آتا آوردم درش کیفم تو از! خورد زنگ موبايلم

 زدم رو اتصال دکمه.. بپرسه رو حالم قلب روزاي مثل زده زنگ االنم

 

 آتا؟ جونم _

 

 آيما؟ خوبي سالم بال، بي جونت _

 

 :گفتم نگرانیش همه اين به زدم جوني کم لبخند.. فهمید صداش تو از رو نگراني شد مي

 

 اومد؟ ؟ خوبه بابا خوبي؟ تو خوبم سالم علیك _

 

 ..رسید ديشب آره خوبیم ما عزيزم آره _ آتا

 

 ..شکر رو خدا خوب _
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 ايي؟ ؟خونه آيما کجايي _ آتا

 

 ..رفتم مقبره طرف به ايلماز دنبال شدم حافظه وارد

 

 ..خالي جات ايیم حافظه بیرون، اومديم ايلماز با االن داداش نه _

 

 .. برسون سالم بگذره، خوش بهت شم نمي مزاحمت بیشتر پس _ آتا

 

 ..،حتما عزيزم ،ممنون مراحمي _

 

 خداحافظ _ آتا

 

 خداحافظ _

 

 مين بگیرم فال خواست مي خیلي دلم.. فرستاديم فاتحه و وايساديم مقبره کنار ايلماز همراه

 رو اوردنی طاقت دلم بازم ولي شد حیف ياوردم مي رو کتابم گرنه و حافظ بیايم خوايم مي دونستم

 :گفتم ايلماز به

 

 میشه؟ پیدا حافظ فال اينجا _

 

 :گفت طرفم برگشت ايلماز
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 ..بینیشون مي کني دقت کم يه فروشن مي فال هستن هايي بچه اطراف ،همین آره _

 

 ن،اال آوردم خودم با رو موبايلم فقط بیرون اومدم خونه از وقتي من.. شد خالي بادم حرفش اين با

 ..بهم بده پول گفتم مي ايلماز به اگه عمرا نبود همرام پول هیچي

 

 !بخري؟ فال خواستي نمي مگه اينجايي هنوز چرا تو _ ايلماز

 

 !نیست؟ همرام کیف من ديد نمي بود کور يعني کنم خفش خواست مي دلم

 

 ..خونه برم خوام مي خستم ،خیلي خوام نمي نه _

 

 :گفت و داد تکون رو سرش ايماز

 

 ..بريم پس راحتي جور هر باشه _

 

 ... فال گرفتن واسه يومدم مي خودم ديگه روز يه بايد.. کرديم حرکت خروجي طرف به

 

 آخم.. زمین خوردم محکم دارم نگه رو خودم نتونستم خوردم تلو تلو سفت چیزي يه به برخورد با

 ..اومد در
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 :گفت عصبانیت با و زد زانو کنارم ايلماز

 

 !کجاست؟ حواست هست معلوم _

 

 فتر بهم که ايي غره چشم با که بلندشم خودم نگیرم خواستم مي کرد دراز طرفم به رو دستش

 از یافمق که کرد بلند هم منو و شد بلند سريع ايلماز دستش تو گذاشتم رو دستم شدم پشیمون

 .. شد جمع هم تو درد

 

 :گفت و طرف اومد بودم کرده برخورد بهش که آقاهه

 

 .. بچم پیش رفت حواسم لحظه يه خوام مي معذرت واقعا من نیومد پیش براتون که مشکلي _

 

 :گفتم و زدم جوني کم لبخند

 

 

 ..نبود حواسم منم خوام مي معذرت منم نیومده پیش مشکلي نه _

 

 :گفت صورتش روي اخم همون با ايلماز

 

 ..بريم بهتره خوب _
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 !!کشید خودش دنبال بود دستش تو دستم که همینجور

 

 ..صدا طرف برگشتم..وايسادم جام تو اسمم شنیدن با

 !کرد؟ مي چیکار اينجا اين..کردم تعجب ديدنش از

 ..دويده طوالني مسافت بود معلوم! زد مي نفس نفس داشت

 :گفت آروم خیلي و وايساد روم به رو

 ..زنم نمي جا وقت هیچ من _

 !اينجا؟ تو!  تو _

 :گفت که شنیدم گوشم کنار از رو ايلماز عصبي صداي

 ؟ باشن کي آقا _

 حاال..نبودم کنارم ايلماز حضور متوجه اصال وانیار اي دفعه يه حضور.. رفت هم تو وانیارم اخماي

 کردم؟ مي معرفي کي بايد رو ؟وانیار کردم مي چیکار بايد

 :گفتم و زدم ايي تسنه لبخند ايلماز طرف برگشتم

 ..هستن ما خانوادگي هاي دوست يکي رسولي آقاي _

 :گفت و زد پوزخندي ايلماز

 خانوادگي؟ دوست _

 ..کردنش رفتار صمیمانه و وانیار زدن صدا اينجور نکرده باور دونم مي

 يگهد ،اينو کردم پوفي! کنه مي نگاه رو ايلماز داره خیره و کرده اخم ديدم که واينار طرف برگشتم

 بزارم؟ دلم کجاي

 :گفتم و کردم اشاره ايلماز به دست با

 .. ايلماز هستن من خاله پسر ايشونم _
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 ..نبود خوبي موقعیت اصال کردن مي نگاه هم به اخم با دوتاشون

 :گفت خشك و کرد نگاه بهم و گرفت ايلماز از رو نگاش وانیار

 ..بزنم حرف باهات تنها خوام مي _

 :گفت و شنیدم رو ايلماز صدادار پوزخند

 !؟ ايشون هستن خانوادگي دوست که _ ايلماز

 :گفت خشك ايلماز ؟ بزنه حرفي نکنه کردم نگاه بهش نگران و طرفش برگشتم

 ..نزار منتظرم زياد ماشین تو رم مي من _

 ايلماز..الکاتبینه کرام با حسابم بزارم منتظرش اگه دونستم مي زد رو حرف اين جدي خیلي

 :کردم تکرار دوباره رو سوالم وانیار طرف برگشتم..رفت

 !کني؟ مي چیکار اينجا تو _

 :گفت و موهاش تو کشید رو دستش کالفه وانیار

 ..نباشه خوبي موقعیت االن نکنم فك ولي ببینمت رفتن از قبل ،گفتم اومدم داشتم کار _

 ..ندارم رو ايلماز حوصله اصال برم بايد االن آره _

 :گفت حرص با وانیار

 ..میباره کلش سرو از غرور مغروره، زياد نیومد خوشم خالت پسر اين از اصال _

 ..نباش پیله شیله بي خودش مثل همه بايد کرد مي فکر وانیار نشست لبم رو کوچولو لبخند

 با و متعجب که بود جوني آقاي... صدا طرف برگشتیم متعجب زد صداي رو وانیار که کسي صداي با

 :گفت و کرد مي نگاه رو وانیار داشت ذوق

 خودتونید؟ رسولي آقاي _

 رب سرش از دست طرفداراش هنوز سال چند از بعد.. لحظه يه کرد اشاره يارو به انگشتش با وانیار

 ..داشتن نمي

 :گفت و طرفم برگشت وانیار
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 که کليمش کنم مي تنظیم رو قرار و زنم مي زنگ گوشیت به ببینمت خوام مي رفتنم از قبل فردا _

 نیست؟

 :گفتم زدم ملیحي لبخند

 فعال منتظرتم فردا من پس نه _

 ..شدم دور ازش و دادم تکون خداحافظي نشونه به رو دستم

.. ردک حرکت و کرد روشن رو ماشین بندازه بهم نگاهي نیم اينکه بدون ايلماز.. شدم ماشین سوار

 :گفت ايلماز که بود نگذشته دقیقه چند

 ..نکني ازدواج عمرت آخر تا که داري دوست رو ياشار اينقدر کردم مي فکر هه _

 ...کرد شروع دوباره.. شد منقبض فکم

 اب داري االن ولي کردي مي گريه زار زار ياشار نداشتن خاطر به قبل ساعت چند که خوب _ ايلماز

 ورج آزمايشتون که کنه شکر رو خدا بايد ياشار پس! میزني؟ حرف يارو اين با ژکوند لبخند يه

 ..بود زنش خیانت شاهد وقت چند بعد بايد گرنه و نشده

 من؟ زندگي از دوني مي چي تو ،آخه فضولي ،مگه چه تو به:  بگم بزنم داد سرش داشتم دوست

 واسه ونهت مي کسیه کنه دور ياشار ياد و فکر از منو تونه مي کسیه تنها گي مي تو که يارويي اين

 کنه مي کاري هر من خندوندن واسه نیست من کس هیچ که اوني بیاره، لبام رو لبخند دقیقه چند

 ..کنه مي کاري هر من چزوندن واسه واسم مونه مي داداش مثل که کسي تو، ولي

 يدد مي ،اگه بود گزينه بهترين سکوت ايلماز دادن حرص واسه نگفتم هیچي کردم سکوت ولي

 ...بود رواني ديوانه يه ايلماز من نظر ،به برد مي لذت خورم مي حرص حرفاش از دارم

 اونم داري زياد خواه خاطر آخه نداريم، رو موندنت دست رو ترس پیداست اينجور پس _ ايلماز

 !رسولي وانیار کي

 ..خنده زير زد بلند صداي با و

 .. نداشتم شك بود رواني يه ايلماز.. دادم فشار هم رو چشمام حرص روي از
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 ماشین هاي الستیك جیغ صداي.. رفتم خونه طرف به و شدم پیاده ماشین از حرفي هیچ بدون

 .. شنیدم سرم پشت از رو ايلماز

 ..نشم رو در رو باهاش ديگه وقت هیچ کنه خدا

 نمي زدم لبخندي..بود وايساده ورودي در کنار خاله..داخل رفت و شد باز تیکي صداي با در

 ..بشه ناراحتیم متوجه خواستم

 کاش.. بودم گرما اين محتاج..مادرانش گرم آغوش تو رفتم فرو کرد باز هم از رو دستاش خاله

 ..بود برده ارث به رو خاله هاي خصلت کم يه ايلمازم

 عزيزم؟ خوبي _ خاله

 :گفتم بیرون اومدم بغلش از

 ..خاله خوبم آره _

 :گفت نگراني با و بود پشتم به نگاش خاله

 کجاست؟ ايلماز پس _

 ..بود آور عذاب اسمش شنیدن حتي بستم حرص از رو چشمام

 :گفتم و زدم مصنوعي لبخند

 ...کنه خريد رفت خودش خونه رسوند منو بودم خسته من _

 :گفتم و گذشتم خاله کنار از

 ..کنم استراحت رم مي من خاله _

 .. دخترم باشه _ خاله

 آمیز طعنه صدا.. آورد هجوم سمتم به خیال فکر باز..شدم جمع خودم تو و کشیدم دراز تختم رو

 .. شد مي تکرار مغزم تو ايلماز

 ..عطرش بوي بود کرده رو تنش بوي هوس دلم.. بود کرده رو ياشار هواي بازم دلم

 !کنم چیکار رو قرار بي قلب اين دونستم نمي..شدم جمع خودم تو بیشتر
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 اب که باشم کسي کنار خواست مي دلم..کنم فراموشش قبل ساعت چند مثل خواست مي دلم

 ..کنه آرومم حرفاش با حضورش با مهربونش لبخنداي

***** 

 نداريد؟ کاري من با خاله _

 :گفت نگراني با و بیرون اومد آشپزخونه داخل از خاله

 دنبالت؟ بیاد ايلماز بزنم زنگ خواي نمي بلدي؟ خودت مطمئني _

 :گفتم زديم نگرانیش همه اين به لبخندي هاش شونه رو گذاشتم رو دستم طرفش رفتم

 زد زنگ امروز اونم ديدم رو خانواديگیمون دوستاي از يکي ديروز نگفتم بهت من مگه جونم خاله _

 گها هم ،ديگه خونه گردونه مي بر منو بره کنه نمي ول رستوران وسط منو که اون کرد دعوتم ناهار

 !نداره نگراني همه اين ديگه اين گردم مي بر گیرم مي تاکسي نگردوند بر

 ..بیرون بفرستمت همینجوري تونم نمي امانتي من دست تو کنم چیکار دختر _ خاله

 با هک نه! شم مي گم حتما بیرم برم تنها من اگه کرد مي فکر گرفت نمي نظر در منو حرفاي خاله

 ..طرفه ساله دو يچه يه

 :گفتم زدم رو اتصال ،دکمه بود وانیار آوردم در جیبم داخل ،از خورد زنگ موبايلم گوشي

 يام مي االن _

 :گفتم رفتم خروجي در طرف ،به کردم قطع رو گوشي

 ..پلیسه آقا پیش رم مي حتما شدم گم اگه جان خاله _

 

 نشونه به رو دستم.. شد رنگتر پر لبخندش..فرستادم واسش هوا رو بوسي.. زد لبخندي خاله

 ..بیرون اومدم خونه از و دادم تکون خداحافظي

 

 ..داد رو جوابم خوشرويي با وانیارم کردم سالم.. شدم سوار..بود منتظرم تاکسي داخل وانیار
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 ..کنه حرکت کرد اشاره راننده به وانیار

 ..بودم شدم خیره ماشین از بیرون به عادتم طبق

 گذره؟ مي خوش بهت اينجا _ وانیار

 :گفتم زدم لبخندي طرفش برگشتم

 ..عالیه چي همه آرامشش،هواش، ، ،طبیعتش دارم دوست خیلي رو اينجا من آره _

 ..خوشحالي که خوشحالم _ وانیار

 ..شدم خیره بیرون به دوباره و زدم بهش جوني کم لبخند

 :گفت و وايساد راننده که گذشت چقدر دونم نمي

 همینجاست؟ _

 :گفت و کرد حساب وانیار

 ..ممنون بله _

 ..رفتیم بود خیابون طرف اون که شیکي رستوران طرف به و شديم پیاده تاکسي از

 :گفت و طرفم گرفت رو منو وانیار.. نشستیم رستوران جاي ترين دنج

 ..زنیم مي حرفم خوريم مي غذا که همینجور _

 رو نوم..کردم انتخاب رو غذا منو، کردن باال زير بار چند از بعد..گرفتم دستش از منو و زدم لبخندي

 :گفتم گارسون به رو و گرفتم وانیار طرف به

 الري کباب من _

 :گفت و گارسون به داد رو منو وانیار

 ...مخلفات تمام با الري کباب پرس دو _

 ..شد دور ازمون و کرد تعظیمي گارسون

 :گفت همیشگیش لبخند همون با و بهم شد خیره وانیار
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 ساکتي؟ _

 :گفتم کردم مي بازي دستم انگشتي با که همینجور زدم خجولي لبخند

 بگم؟ چي _

 :گفت مقدمه بدون وانیار

 کردي؟ فکر پیشنهادم به _

 ..کشیدم مي خجالت ازش ،شايد نکردم بلند رو سرم

 :گفتم بود پايین سرم همینجور

 ...نکردم پیدا دلیلي هنوز _

 بدي؟ منفي جواب خواستم در به که گردي مي دلیل دنبال يعني _ وانیار

 ..وانیار به دادن مثبت جواب واسه قلبم کردن قانع واسه بودم دلیل دنبال من نبود اينطور

 قانع لیلد باشه منفي جوابت اگه گفتم همین واسه خوام نمي منفي جواي ازت من آيما بیین _ وانیار

 هک شرايطي هر به باختم بهت رو دلم وقته چند من.. قلبم کردن راضي واسه اونم خوام مي کننده

 يکن فراموش رو ياشار تو تا کنم مي صبر بخوايي که وقت هر ،تا بیارم دست به خوام مي شده

 کني باز سرت از همینجوري دلیل تا چند با بخوايي که نیستم اونايي از من.. کشم نمي پس پا ولي

 ..هستم آخرش تا پس گذاشتم پاپیش من

 با وانیار..رفت و میز رو گذاشت رو غذا گارسون.. کرد قطع رو حرفش گارسون اومدن با وانیار

 :گفت و روم به رو غذا به کرد اشاره دست

  کن شروع _

 

 نهک مي فکر اون که اونجور بگم بهش بايد دونستم نمي..دهنم تو گذاشتم رو کباب از تکیه يه

 اب اول بايد..  شدم پشیمون که.. کنم راحت رو خیالش بگم بهش که کردم باز رو دهنم.. نیست

 ..کردم مي امیدوار اونو الکي نبايد..يومدم مي کنار خودم

 میکني؟ چیکار دانشگاه واسه _ وانیار
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 :گفتم آرومي صداي با و باال انداختم رو هام شونه..کردم نگاه بهش کردم بلند رو سرم

 ..دونم نمي _

 :گفت و شد خم جلو به کم و زد گره هم تو رو دستاش بشقابش تو گذاشت رو چنگالش وانیار

 رفتنن واسه بهونه ديگه نکنم ،فکر شه مي باز ها دانشگاه ديگه وقت چند دوني نمي چي يعني _

 ..باشي داشته

 :گفتم کردم مي بازي غذام با همینجور

 ..برم ديگه سال کنکور واسه بخونم رو امسال کنم فکر _

 !گاهدانش بري نتوني کنکور بدون که باشه پايین رتبت اونقدر نکنم فکر ؟ چي واسه _ وانیار

 :گفتم مکث بدون

 .. باالس ها هزينه _

 ..کني صبر ديگه سال يه باشي داشته دوست نکنم فکر تو ،ولي کريمه خدا اون _ وانیار

 ..شه مي چي ببینم زنم مي حرف آتا با اومدم وقتي دونم نمي _

 :گفت دهنش تو گذاشت رو کبابش از تیکه يه و صندلیش پشت به داد تکیه وانیار

 برگردي؟ خواي مي کي خوبه، اينم _

 ..دونم نمي _

 مي تحمل رو حضورم مجبوري داري کنم مي احساس دي؟ مي جواب کوتاه اينقدر چرا _ وانیار

 کني؟

 ..کردم نگاه کالفش قیافه به و کردم بلند رو سرم

 دمب رد جواب خواستت در به تونستم مي من نیست کار در اجباري نبودم، حرف پر وقت هیچ من _

 .. نیام و

 چیکارست؟ خالت پسر... حرفیه اينم _ ايلماز

 ..شدم غذام مشغول دوباره پايین انداختم رو سرم
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 ..پزشکه _

 ..نشد بدل رد بینمون حرفي ديگه غذا آخر تا

 بريم؟ شد تموم غذات اگه _ وانیار

 :گفتم کردم تمیز رو دهنم دور دستمال با

 ..بريم _

 ..بیرون اومديم رستوران از و کرد حساب وانیار

 :گفت رستوران روي به رو پارک به کرد اشاره وانیار

 بزنیم؟ قدم کم يه _

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...آره _

 بريم نفرست دو هوا گفت مي شد مي ابري هوا وقت هر..  نفره دو هوا آتا قول به بود، ابري هوا

 ..بود روزاي چه آورد لبام رو لبخندي گذشته ياد..  بزنیم قدم

 يم منتقل آدم به خوبي حس.. زدم مي قدم پارک تو وانیار دوش دوشا سکوت تو حرفي هیچ بدون

 ...کرد

 ..باريدن به کرد شروع آروم بارون.. تنم تو افتاد ،لرزي گوشم تو پیچید برق و رعد صداي

 بارون، بزن

 آروم ببار

 خستم پلکاي روي به

 هستم اون ياد هنوزم میدوني تو بارون بزن

 پژمردم و رفـــت اينکه با

 مردم غمش از بار هزار
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 دارم دوسش بازم ولي

 ذارم نمي تنها فکرش

 آروم ببار بارون، بزن

 ???خستم پلکاي روي به

 ..خلسه تو برد مي رو آدم که بود گوشم کنار وانیار آروم زمزمه صداي

 ..داد دلي دو به داد دلتنگي به رو جاش حضورش شیريني

 بهش وقته خیلي گفت اون ولي فکرشه؟ تو هنوزم ،يعني داد مي معني تا هزار وانیار خوندن اين

 !کرده فراموشش! کنه؟ نمي فکر

 ...بودم شده گیج

***** 

 داخل؟ يايي نمي _

 ..ديگه ساعت چند تا دارم پرواز برم بايد ممنون نه _ وانیار

 ..ببینم رو صورتش تا شدم خم..شدم پیاده تاکسي از

 بخیر سفر پس خوب _

 :گفت و زد شیريني لبخند وانیار

 ..ممنون _

 خداخافظ _

 تا من و کرد حرکت تاکسي.. خداحافظ زد لب و باال آورد خداحافظي نشونه به رو دستش وانیار

 هب نبود تاکسي از اثري اومدم خودم به ،وقتي نخوردم تکون جام سر از کوچه سر تا شدنش محو

 ..دادم فشار رو زنگ و رفتم خونه در طرف

 و بگیرم داغ آب دوش يه داشتم داشت،دوست نم ،لباسم بودم خسته.. شدم خونه وارد

 ..ادموايس جام تو ايلماز صداي با که بودم نزاشته اول پله رو پام هنوز! نبود خاله از خبري..بخوابم
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 گذشت؟ خوش _ ايلماز

 کرد؟ مي چیکار اينجا اين هم تو رفت اخمام

 هک باال رفتم پله تا دو..شه نمي عايدم چیزي شنیدن طعنه جز به دونستم مي ندادم رو جوابش

 :گفت ايلماز دوباره

 خورده؟ موش رو زبونت _

 ولي فضولي؟ چه،مگه تو به: بگم طرفش برگردم داشتم دوست دادم فشار هم روي رو دندونام

 ..بود راه بهترين سکوت

 که کجاست خاله نبود معلوم.. کردم زندوني اتاق تو رو خودم و کردم يکي تا دو رو ها پله سريع

 !تنهاست؟ خونه دونش دور اين

 

**** 

 ..عزيزم بیا _ خاله

 زدم لب گرفتم خاله دست از رو تلفن

 کیه؟ _

 ..باباته _ خاله

 :گفتم چسپوندم گوشم به رو گوشي خوشحالي با

 ..بابا سالم الو _

 خوبي؟ عزيزم سالم _ بابا

 خوبه؟ آتا خوبید؟ شما خوبم آره _

 ...رسونه مي سالم هم آتا خوبیم هم ما _ بابا

 ..برسونید منم سالم _

 بهت؟ گذره مي خوش ، چشم _ بابا
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 ..دارم دوست رو اينجا چقدر دونید مي آره _

 خوشي؟ ما از دوري پس _ بابا

 :گفتم ناراحتي با لحن منم کنه مي شوخي داره دونستم مي

 ..شمام دلتنگ اومدم که روزي از من حرفیه چه اين بابا _

 :گفت و خنديد بابا

 !برگردي نداري دوست هنوز ولي خالتي خونه ماهه يه نزديك معلومه _

 ..گردم مي بر منم برگرده خاله شوهر موندم بیشتر همین واسه تنهاست خاله جون بابا _

 ..شده تنگ واست حسابي دلمون که برگرد زود ولي گلم باشه _ بابا

 :گفتم لوسي لحن با

 .. چشم _

 :گفت و خنديد بابا

 !شدي؟ بزرگ تو گه مي که آخه _

 ...شنیدم مي زنده سر و انرژي پر اينقدر رو بابا صداي که بودم خوشحال

 !گیم نمي که ما واال دونم نمي _

 ؟ نداري کاري برم ديگه من بسه شیطوني _ بابا

 ..کنه باز رو در تا رفت شد بلند کنارم از ،خاله شد بلند خونه در زنگ صداي

 ..بیارم براتون نداريد الزم چیزي شما مرسي نه _

 ..خداحافظ سالمتید فقط ممنون نه _ بابا

 ..خداحافظ _

 هک اتاقم تو برم شدم بلند جام سر ،از اين بازم.. خونه تو اومد ايلماز ماشین کردم قطع رو تلفن

 :گفت طرفم اومد چاي سیني يه به خاله
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 ..آوردم چاي بشین کجا؟ _

 :گفت طرفمون اومد ايلماز.. نشستم مجبوري

 ..نشستین حیاط تو اومدين شده چي _

 :گفت ،خاله بوسید رو مامانش صورت

 ..بیرون بیايم خوبه هوا گفت آيماست پیشنهاد _

 :گفت نشست کنارم و دادم دست باهاش طرفم اومد ايلماز

 !خوبي پیشنهاد چه _

 تعريف؟ پاي بزارم بايد رو حرف اين

 !ما؟ ديدن اومدي شده چي _ خاله

 ! ديدنش اومده پسرش چرا شده سوال هم خالم واسه

 :گفت و برداشت چاي لیوان يه ايلماز

 !بزنم؟ سر بهتون يام نمي من کنید مي فکر شما چرا اينجا میام همیشه که من جان مامان _

 ..شد مي من جون عذاب يومد، مي داشت کار وقتي ولي يومد مي چرا

 داري؟ چیکار بگو حاال ياي مي همیشه تو آره _ خاله

 :گفت و خنديد ايلماز.. شناخت مي رو پسرش خوب هم خاله

 ..کنید همراهیم هم شما خواستم مي دعوتیم مهموني ديگه روز دو _

 ...نداشت من با کاري بود مادرش منظورش اين

 :گفت و خورد رو چايش از کم يه خاله

 اب رو ياسمن قبل هاي دفعه مثل پس ياد نمي خوشم ري مي تو که هاي مهموني از من دوني مي _

 ...ببر خودت

 ..بود عموش دختر ياسمن
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 ..بیاد باهام نکرد قبول ياسمن مامان _ ايلماز

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش از يکي بامزه خاله

 کني؟ مي کار بي کار از رو شوهرش نگفتي کرد؟ جرات چطور واقعا _

 :گفت معترضي صداي با ايلماز

 که اين جاي ،به بري مي داري مي ور رو بخت بد اون همینجور همیشه گم مي دروغ مگه خوب _

 !کنه همراهي رو تو بايد کنه همراهي رو شوهرش

 کردن همراهي ولي داره نامزد ياسمن دونستم مي شد مي جالب پسر و مادر بین بحث داشت

 !بود جالب نامزد داشتن با مهموني تو اونم ايلماز

 مديو مي کي گرنه و کرد پیدا شوهر اومد من با که هايي مهموني اين از يکي تو ياسمن _ ايلماز

 !کرد؟ مي پیدا شوهر کجا گرنه و کنه همراهي منو موظفه پس! بگیره رو اين

 اين با، گندت اخالق اين با رفتي کي به تو دونم نمي من شق،پسر کله لجباز دنده يه مغرور _ خاله

 و شده عادي تو اخالق واسش چون ياسمنم کنه نمي همراهیت کس هیچ داري تو که اخالقي

 ..کرد مي همراهیت عمرا اونم گرنه و کرد مي همراهیت دادي مي بهش که هاي رشوه

 شد بلند ايلماز اعتراض صداي دوبارص

 ...مامان _ ايلماز

 !زدن مي حرف راحت اينقدر که کردن فراموش کل به رو من حضور پسر و مادر کنم فکر

 .. گنده پسره يامان _ خاله

 ..مونه مي ها بچه مثل خودش باشه بغلش بچش بايد االن: داد ادامه آروم لب زير

 ..نشست لبم رو لبخندي فقط دادم قورت زور به رو خندم

 :گفت و من به کرد اشاره خاله

 ..برو آيما با _
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 تو ايلماز.. عمرا برم؟ باهاش من گفت؟ چي شد،خاله محو لبام رو ،لبخند طرفم برگشت ايلماز

 ..ببینه خواب

 :گفتم پاچه دست.. بود من رو تا دو خاله و ايلماز خیره نگاه

 ..کنم استراحت برم من کنه مي درد گلوم کم يه کنم مي احساس خاله _

 هب سريع و پايین انداختم رو ،سرم رفت بهم وحشتناکي غره چشم ،ايلماز شدم بلند جام سر از

 !شنیدم مي سرم پشت رو خاله خنده صداي..رفتم ساختمون طرف

 ! آوردم در بازي ضايع زياد کنم فك

 

 انسبت صداي با و شدم آوزون ها نرده از و بیرون اومدم اتاقم از..زد مي صدا رو اسمم پايین از خاله

 :گفتم بلندي

 خاله؟ بله _

 :گفت بود وايساده پله پايین خاله

 ..دارم کارت پايین بیا _

 ..پايین اومدم کردم يکي تا دو رو ها پله

 :گفتم بلتد صداي با دوباره رفته ايلماز اينکه خیال با

 خاله؟ کجايي _

 اومد پذيرايي تو از خاله صداي

 ..پذيرايي تو بیا دختر؟ خبرته چه _ خاله

 رو حضورش بايد! بود؟ اينجا اين چرا شد گرد چشمام ايلماز ديدن با رفتم پذيرايي طرف به

 ... میومد در خجالتم از حسابي وگرنه شدم مي بیخیال

 :گفتم نشتم خاله مبل کنار

 خاله؟ جونم _
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 :گفت و گذاشت پاهام روي رو شده گرفته پوست هاي میوه بشقاب خاله

 .. میاد ديگه روز دو مهدي _

 :گفتم دهنم تو گذاشتم رو خیار از تیکه يه

 ..گیرم مي بلیط ديگه روز دو واسه منم پس روشن چشمتون بسالمتي _

 ..شد بلند خاله معترض صداي

 ..برم خوام مي بگي تو که نزدم رو حرف اين من _ خاله

 :گفتم پريدم خاله حرف تو

 .. اينجام وقته خیلي منم تنهان اينا بابا دونید مي که خودت جون خاله _

 ..حرفم وسط نپر بزنم رو حرفم بزار بچه _ خاله

 :گفتم زده خجالت و پايین انداختم رو سرم

 ..بفرمايید _

 چون برم همراش من داره ،اسرار دعوتیم هم ما البته دعوته مهموني ديگه روز دو ايلماز _ خاله

 .. برو همراهش تو پس برم تونم نمي ياد مي مهدي

 :گفت که شد بلند ايلماز اعتراض صداي

 ..مامان _

 :گفت و شد براق طرفش به خاله

 ..برو تنها خودت اصال زارم، نمي ها مهموني اون تو رو پام عمرا من دوني مي بچه باش ساکت _

 زاشت مي شده انجام کار تو رو آدم خوب هم خاله..بود پايین سرم هنوز منم..شد ساکت ايلماز

 !کنه؟ اعتراض شد مي روش کي کنم،حاال همراهي رو ايلماز نباشم راضي من اصال شايد

 ..بگیره لباس تا برو آيما با فردا ، مونه نمي حرفي پس خوب _ خاله

 :گفتم آروم و میز رو گذاشتم رو میوه بشقاب
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 ممنون _

 نپرسید؟ رو من نظر چي يعني.. شد دلخوريم متوجه خاله کنم فکر..اتاقم تو باال طبقه رفتم

 خیره بیرون به و گرفتم بغل رو هام زانو و نشستم تخت رو خودم و کردم باز رو اتاقم پنجره

 ..شدم

 خفيم خاطر به رو آتا و بابا.. دادم مي جواب وانیار به ،بايد گرفتم مي بلیط بايد ديگه روز دو واسه

 اتفاقي هنوز چون نگن بهم چیزي دادم مي بهشون حق بودم بخشیده وانیار خواستگاري کردن

 بودم دل دو ولي ندونم که ،نه بگم بهش خوام مي چي دونستم نمي هنوز وانیار ولي...بود نیوفتاده

 چي؟ روز اون شعر پس کردنش؟ فراموش ؟ حرفاش کنم، باور...

 پاي هب زاشتیم مي رو شعر اون زدم لبخندي.. داد قلقلك رو صورتم اتاق تو پیچید ماليمي نسیم

 ..باروني هواي حال

 انیارو واقعا ،يعني تپید مي ديگه کسي واسه که بود من دل ،ولي نداشت ايرادي و عیب هیچ وانیار

 ..کنم فراموشش کرد مي کمکم

 ..گذشت مغزم از لحظه يه ،واسه همراهیش مهربونش، شیرينش،لبخند حضور

 از قبل وانیار که حرفي ،همون رفتنم جز به بیارم دلیل چع دونم نمي بدم منفي جواب بخوام اگه

 ...جواب بي هاي سوال از شد مي منفجر داشت مغزم...گفت بهم خواستگاريش

**** 

 دخترم؟ ايي آماده _ خاله

 :گفتم ،خنديدن زدم بهش چشمکي خاله طرف برگشتم

 ..رسیديا خودت به خوب هم تو کلك _

 :گفت و خنديد خاله

 ..منتظرته ايلماز که پايین بیا بدو نیومده تو به حرفا اين دختر _

 ..يام مي االن من بريد شما خاله باشه _
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 واسه اسمنم،ي خريدم لباس ايلماز با رفتیم صبح امروز کشیدم لباسم به دستي آينه طرف برگشتم

 آب پاش خوردي میلیون يه پام تا سر از! دکترمون آقا از گرفته نمي باجي چه مهموني هر به رفتن

 ودمب پوشیده جوراب لباس زير تیره،که سبزه چشمام رنگ به زانوم زير تا کوتاه لباس.. بود خورده

 تک لباس واسه مهموني بیام همینجوري ياد نمي خوشش بود فهمونده بهم تخم اخم با ايلماز ،آقا

 وير از ستش دستي کیف پوشیدم رو براقم چرمي کفشاي..جوراب لباسم زير واسه بود گرفته

 گاهآرايش بودم رفته انداختم،ظهر لختم موهاي روي نازکي شال پوشیدم رو مانتوم برداشتم، تخت

 کرده تغییر خونه رفتم داشتم ،دوست کنه صاف هم موهام بودم گفته بودم برده صورتم تو دستي

 بي ازايلم ولي رفت صدقم قربون کلي ديد منو وقتي ،خاله يومد مي بهم خیلي صاف ،موهاي باشم

 باشه چشم تو همراهش نداشت دوست ايلماز ، بود ساده ساده ،آرايشم گذشت کنارم از تفاوت

 !بوديم ناموسش ،ناسالمتي!خورد مي بر غیرتش به چون

 زد مي صدام داشت پايین از که شد بلند ايلماز داد صداي

 موندي؟ کجي آيما _ ايلماز

 پايین رفتم بدوو بلند پاشنه کفشاي اون با

 

 ..اومدم خبرته چه _

 مثل راقب سفید لباس زيرشم بود پوشیده مشکي شلوار کت..انداختم ايلماز به سري سر نگاهي يه

 .. جذاب و خوشتیپ همیشه

 ..رفتیم ما مامان ، شد دير ديگه بدوو _ ايلماز

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه داخل از خاله

 ..بهتون بگذره خوش _

 :گفت گوشش زير شیطون و بوسیدم محکم رو لپاش طرفش رفتم

 ..بگذره خوش هم شما به _

 :گفت حرص با و کرد جدا خودش از منو خاله
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 ..موند صورتم رو رژت جاي دختر کني مي چیکار _

 .. شدم جدا ازش و خنديدم ريز ريز

 دمش خیره بیرون به و گرفتم خودم به جدي شديم،قیافه ماشین سوار و بیرون اومديدم خونه از

 ..هباش خاطره بهترين واسم شیراز تو شبم آخرين خواستم ،مي بشه خراب شبم خواستم ،نمي

 بتهال کنم مي مخالفت حتما بپرسه نظر من از اگه دونسته مي گفت بود آورده در دلم از امروز خاله

 به رو شیراز تو شب آخرين و بیاره در تنهايي از منو خواسته مي خاله بوده، درست حدسشم

 ...شم مي ناراحت دونسته نمي بگذرونم شکل بهترين

 شکست رو بینمون سکوت ايلماز

 نمي خودم ،همراه همراه وقت هیچ نبودم مجبور اگه ،من خوري نمي جم کنارم از رفتیم که اونجا _

 ..بردم

 :گفت ديد منو گنگ نگاه ايلماز..کردم نگاه بهش گنگ طرفش برگشتم

 رقرا ولي دارن رسمي اسم خودشون واسه ،درسته هستن گنده کله هاي آدم همه میريم که اونجا _

 ..باشن درستي آدمهاي همشون نیست

 مهموني رفتم که بار آخرين..اومدم همراش چرا فرستادم لعنت خودم به افتاد هزاريم دو تازه

 ..نداشت من به کاري کسي هم اونجا که قبل نیم سال يه بود وانیار خونه ،مهموني

 تا چند زدن از ،بعد وايساد بود شهر بیرون تقريبا که باغ خونه يه جلوي ايلماز ساعت يك از بعد

 پر حیاط تو کردم مي نگاه اطراف به کنجکاوي با..داخل برد رو ماشین ايلماز و شد باز خونه در بوق

 روشن دورش تا دور که هاي المپ با شیك و بزرگ خونه يه هم جاده ،آخر لوکس هاي ماشین از

 .. بود کرده ترش زيبا بود

 بازو ايلماز باال بريم مرمر هاي پله از اينکه از قبل.. رفتیم خونه طرف به و شديم پیاده ماشین از

 تازه کرد اشاره بازوش به ابروش و چشم با کردم،ايلماز نگاه بهش گرفت،گنگ طرف به رو هاش

 ..رفتیم باال ها پله از هم با تاي دو و گرفتم دستام بین رو بازوش.. چیه منظورش فهمیدم

 .. داخل کرد راهنمايي رو ما و کرد تعظیمي ديد رو ما تا بود وايساده آقاي در کنار

 :گفت و اتاقي به کرد اشاره ايلماز
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 ..منتظرم من کن عوض رو لباست برو _

 ..اتاق داخل رفتم دادم تکون رو سرم

 جهتو بدون کردن، مي غیبت بگم بهتر میزدن حرف داشتن و بودن وايساده هم کنار دختر تا چند

 اومدم کشیدم هام مو به دستي کردم تمديد رژمم کردم آوزون آوردم در رو شالم و مانتو بهشون

 .بود وايساده من به پشت ايلماز..بیرون

 بريم؟ _

 چي همه بشه مطمئن خواست مي اينکه مثل کرد اسکن رو پام تا سر از طرفم برگشت

 ،نمي داشتم استرس کم ،يه فشردم دستام بین رو بازوش.. گرفت طرفم به رو بازوش..خوبه

 .. یومدن خوشم اصال که بودن رختکن تو که دخترايي ،از بشم رو به رو کسايي چه با قراره دونستم

 وب همه اين داد دست بهم تهوع حالت رسید مشامم به ها بو اقسام و انواع شديم که پذيرايي وارد

 !جا؟ يك

 .. بهمون گفتن آمد خوش و اومدن طرفمون به خانومي و آقا

 :گفت شوخي لحن با آقاهه

 دادين؟ تغییر رو همراهتون دکتر آقاي شده چي _

 :گفت جدي لحن با و انداخت بهم نگاهي نیم ايلماز

 کرده ازدواج ياسمن داري که خبر _

 :گفت و! خنديد بلند آقاهه

 دارم خبر آره _

 ستهد اون از بود معلوم باريد مي صورتش و سر از غرور بود، زنش کنم فکر بود کنارش که خانومي

 عیدب دوستايي همچین ايلماز مثل کسي از... بینن نمي رو اي ديگه کسه خودشون جز به آدماست

 ...نبود

 !نشد معرفي واسه وقت ديگه رفتن و زد صداشون کسي

 :گفت و طرفم برگشت سالن ديگه طرف کشید و گرفت رو دستم ايلماز
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 پريده؟ رنگت چرا _

 :گفتم رودروايسي هیچ بدون کردم نگاه بهش و گرفتم جمعیت از رو نگام

 تهوع حالت تند هاي عطر اقسام انواع سیگار بوي کنم، تحمل جا يك رو بو همه اين تونم نمي _

 ..يومدم مي عمرا مهمونیه اينجور دونستم مي اگه..داده دست بهم

 :گفت و بیرون داد کالفه رو نفسش ايلماز

 ..شه مي عادي واست کن تحمل کم يه _

 بزنه؟ حرفي تونست مي اينم بجز مگه

 رافياش اينقدر اينجا مثل کرد مي فرق وانیار مهموني با خیلي انداختم نگاهي سالن دور تا دور به

 ديدن نمي بیشر دماغشون نوک تا بودن آدمايي اون از میباريد غرور فروشي فخر ازشون! نبود

 ..ايلماز خود مثل يکي

 ..نیاد جاها اينجور دادم مي حق خاله به

 ..چرخیدم طرفش به دختري صداي با

 !ببینمت اينجا کردم نمي فکر خودتي؟ ايلماز واي _ دختر

 ..چیه زد حدس شد مي راحت رنگش و لیوان نوع از گرفت طرفش به نوشیدني لیوان

 :گفت و زد پوزخندي و گرفت دستش از رو لیوان تعارف بدون ايلماز

 اومده؟ هم بابات ببینمت، اينجا کردم نمي فکر منم _

 :گفت و خنديد ايلماز خشك لحن به توجه بدون دختره

 آقايون شما که ،چیزي کار و سیاست بحث و گرفته گرم دوستاش با همیشه ،مثل اومده آره _

 ...عاشقشین

 هیچ از شايدم! ياد نمي خوشش دختره اين از بود معلوم بود ايلماز صورت روي که اخمي اين با

 اديع دختره واسه اينکه مثل ولي! کنه نمي رفتار اين از بهتر منم با آخه ياد نمي خوشش دختري

 ....بود
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 حظهل يه زد،واسه مي چشمك بهم داشت کناريمون میز رو آبمیوه لیوان کردم مي تشنگي احساس

 ..نبود مشکلي ايلماز از شدن جدا

 داشتم كش هنوزم ولي بود گذاشته میز ديگه گوشه الکلي هاي ،نوشیدني برداشتم آبمیوه لیوان يه

 ..نشوند لبم رو لبخندي پرتقال ،بوي کشیدم بو دماغم نزديك بردم رو لیوان همین واسه

 ..نیستن الکلي _

 یپخوشت بگم تونم مي مکثي هیچ بدون.. چرخیدم صدا طرف به ترس با و پايین آوردم رو لیوان

 ..جذاب

 :گفت و زد ملیحي لبخند آقاهه

 ..بترسونمتون خواستم نمي _

 :گفتم دادم تکون آروم رو سرم

 .. نیست مشکلي_

 :گفت دوباره که ايلماز طرف برم برداشتم قدم يه

 دارم؟ رو کسي چه با رو آشنايي _

 :گفتم خشك همین واسه کنم بحث باهاش خواستم نمي بود داده اخطار بهم ايلماز

 ..هستم نیرومند آقاي همراه من _

 :گفت کرد مي بازي دستش تو گالس با داشت همینجور آقاهه

 !ايلماز؟ _

 !زد؟ صدا منو کسي _

 مي اخمو ،همیشه پريد صورتم از ،رنگ کردم بلند رو سرم ترس با دادم قورت زور به رو دهنم آب

 ..نه عصبي اينقدر وقت هیچ ولي ديدمش
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 :گفت و خنديد دوباره آقاهه

 ..شماست همراه گفت شدم مي آشنا خانوم با داشتم _

 .. داد دست باهاش و جلو اومد و

 فوري ايلماز که بده دست باهام که طرفم اومد آقاهه..رفت بهم وحشتناک غره چشم يه ايلماز

 :گفت آقاهه به رو زد مصنوعي لبخند يه گرفت رو دستم

 مي حرف باهم بیشتر بعد کنه عوض هوايي بیرون ببرمش نیست خوب اصال آيما حال جان ماني _

 ..زنیم

 :گفت متعجب و داد تکون رو سرش مانیه اسمش بودم فهمیده حاال که آقاهه

 ..باشه _

 يلمازا که سرعتي اين با بود پام جلو به حواسم فقط..بیرون آورد خونه از و کشید رو دستم ايلماز

 که ييا آبمیوه لیوان و خوردم سکندر سنگ يه به کرد گیر پام بوديم باغ تو..زمین نخورم رفت مي

 بمتعج و وايساد ايلماز..شکست افتاد لیوان و لباسم رو ريخت جاش سر بزارم بودم نکرده وقت

 :گفت

 !شد؟ چي _

 :گفتم و کردم نگاه بهش حرص با

 ! شد پسر شد؟ چي چي _

 ترم رنگ پر نشد رنگتر کم لبخندش که رفتم بهش ايي غره چشم نشست لبش رو لبخندي ايلماز

 :گفت خشم با! شد

 ؟ لباسم به زدي گندي چه ببین _

 :گفت متعجب ايلماز

 مگه؟ شده چي! گند؟ _

 ..لباسم رو ريخت بود آبمیوه چي هر _
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 :گفت شده گرد چشماي با ايلماز

 ؟ آبمیوه _

 :گفت و کرد جور جمع خودشو ايلماز

 بود؟ چي شکستن صداي ؟اصال اومد کجا از آبمیوه ؟ تو گي مي چي _

 :گفتم کردم نگاه بهش عصبانیت با

 سر زارمب رو ام آبمیوه لیوان نکردم وقت اصال من بیرون سالن از کشیدين منو سريع اينقدر شما _

 ..جاش

 از ،قبل کجا رفته فکرش دونستم مي داد خشم به رو جاش تعجب کرد تغییر ايلماز صورت حالت

 :گفتم زار حالت با باال آوردم تسلیم حالت به بگیره رو دستام اينکه

 رو خودم االن از من شو، کنايه و نیش بیخیال امشب خاله جون نه، امشب ايلماز خدا رو تو _

 ..شو بخیال خودت جون کنم مي اعالم خورده شکست

 :گفت آرومي صداي با و گرفت رو دستم! نشست ايلماز لب رو ملیحي لبخند

 ..بزنیم حرف هم با باغ گوشه اون بريم بیا _

 مي رب آروم رو قدماش ؟ايلماز کنم مخالفت تونستم مي مگه رفتم دنبالش مخالفي هیچ بدون منم

 ...بردارم قدم کنارش در بتونم تا داشت

 ..یرپ درخت يه زير بود گذاشته بودن کرده درست صندلي و میز شکل به که درخت کنده از باغ آخر

 ..نشست روم به رو ،ايلمازم نشستم ها کنده از يکي روي

 عوض من هواي حال ،تا اينجا آورده منو چرا دونستم نمي کردم نگاه بهش کنجکاوي با

 ..بشه؟عمرا

 زد بل و زد لبخندي شد خیره بهم و کرد بلند رو سرش و موهاش تو کشید رو دستش کالفه ايلماز

 ..کردي تغییر خیلي:

 ..شد بیشتر تعجبم
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 :گفت و چشمام تو شد خیره

 ...ما خونه يومدين مي بار يه سالي يا هامون بچگي از کنم شروع کجا از دونم نمي _

 

 :داد ادامه و پايین انداخت رو سرش ايلماز

 نمي بازي باهات و زشت دختر گفتن مي بهت و کردن مي مسخرت ها ،بچه ياد مي يادم وقتي از _

 باشم نجمعتو تو داشتم دوست همیشه بود، ياشار و آتا بودن پشتت همیشه که کسايي کردن،تنها

 ديماوم ما و گذشت ،تا گرفتي نمي گرم ديگه کسه با بودي خجالتي و گیر گوشه خیلي تو ولي

 در وديب خجالتي و گیر گوشه همنجور بازم بودي نکرده تغییر هیچ ،تو بار يه سالي ديدنت و شیراز

 تو زا داشتم دوست کنم کمك بهت داشتم ،دوست کردي مي سکوت فقط ديگرانم هاي متلك برابر

 کني وجهت بهشون بايد که چیزهايي کني مي که اشتباهاتي داشتم ،دوست بیرون بیايي خودت الک

 ..کنم زد گوش بهت

 :گفت و زد داري صدا پوزخند

 هي بودم ،مغرور نداشتم قبول من ولي دم مي زجرت حرفام با دارم بود گفته بهم دفعه چند مامان _

 ديدم نمي رو ناراحتیت وقت هیچ من بود کار بهترين کردم مي که کاري نظرم به لجباز و دنده

 ولي کردي مي ،سکوت خودت تو ريختي مي همیشه بدي بوروز نداشتي دوست وقت هیچ چون

 ..باشي داشتم دوست همیشه که هموني شدي کردي تغییر خیلي االن

 :گفت و شد خیره چشمام به و کرد بلند رو سرش

 ..خوام مي معذرت من _

 :گفت و زد ملیحي لبخند ديد رو متعجبم نگاه وقتي! حرفا اين بود بعید مغرور ايلماز از

 ..خوره نمي درد به جاها همه غرور داده ياد بهم مامانم اونقدر ، نکن نگام اينجور _

 !خرسه خاله دوستي قصه شده تو قضیه _

 :گفت و شد بلند جاش سر از و خنديد ايلماز
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 ناز اهل مغرورم، ايلماز همون من نره ،يادت کردم خواهي معذرت نرفته يادم تا ،راستي دقیقا _

 ..بعد واسه بمونه هم کارت اون تنبیه بريم بیا شو بلند پس نیستم خريدن

 :گفتم غرغر با و شدم بلند جام سر از

 تو زد مي يکي حتما بود من جاي کي هر! لجبازه مغرور داره قبول خودشم نقطه سه پسره _

 !خرسش خاله دوستي اين با گوشش

 .. رفتیم ساختمون طرف به ايلماز کنار

 :گفت آرومي صداي با ايلماز

 ..کني مي فراموش زود خیلي ياد مي خوشم _

 ..میام در پا از روزه دو کنم فکر بهش بخوام اگه فهمونده بهم زمونه _

 کردي؟ مي سکوت همیشه حرفام برابر در چرا _ ايلماز

 :گفتم گرفتم فاصله ازش کم يه

 نکهاي از قبل خواستم مي بزني، غر بايد ،حتما نیست خودت ،دست مريضي کردم مي فکر چون _

 ..دکتر ببرتت حتما بگم خاله به برم

 موند،به نمي جنازمم بودم مطمئن موندم مي اونجا اگه کردم نگام عصبانیت با طرفم برگشت ايلماز

 :گفتم بشنوه که بلندي صداي با و شدم دور ازش سرعت

 ..برو پريشي روان روانکاو روانپزشك يه پیش حتما ولي دکتر آقاي شدي باعث خودت _

 : غريد ايلماز

 ..آيما _

 :گفتم باال بردم تسلیم نشونه به رو دستم زدم مي نفس نفس همینجور

 کردم شوخي خوري مي حرص چرا حاال _

 :گفت بود پیدا صداش تو حرصي همون با ايلماز

 ..کردن سرو رو شام کنم فکر داخل بريم بیا _
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 :گفتم انداختم لباسم به نگاهي يه

 ..بريم بیا بخور شام برو گشنته اگه ،تو داخل بیام لباس اين با من عمرا _

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهي ايلماز

 .. بیام کنم خداحافظي رم مي منم بپوش رو لباست برو تو ديره ديگه نه _

 :گفتم دادم تکون رو سرم

 ..باشه _

 باغ از و مشدي سوار بود، ماشین کنار ايلماز..رفتم ايلماز ماشین طرف به و پوشیدم سريع رو لباسم

 ..بیرون اومديم

 ولي فهمیدم مي فقط من ايي ترکیه آهنگ بازم کرد روشنش و دستگاه سمت برد رو دستش ايلماز

 ..بود مسلط ايلماز ولي بزنم حرف تونستم نمي

 بپرسم؟ سوال يه _ ايلماز

 :گفتم بود خیره روش به رو به طرفش برگشتم

 ..بپرس آره _

 هم به جريان ،در ياشاره خاطر به دونستم مي نبود خوب حالت حافظ رفتیم که روز اون _ ايلماز

 شديد؟ جدا هم از داشتید دوست رو هم اينقدر شما چرا ولي بودم عروسیتون خوردن

 سنف..آتا وانیار مثل يکي بود شده ايلماز اين نبود مغرور ايلماز اون اين کردم نگاه بهش خیره

 ..بود آور درد برام آوريشم ياد از کشیدم عمیقي

 نبی گن مي شنیدي بوديم هم عاشق ما گفت شد نمي داشتنم ،دوست داشتیم دوست هم ما _

 ونوادهخ داشتیم مشکل بشه،ما نفرت به تبديل عشق اين خواستم نمي منم قدمه يه نفرت عشق

 هديگ شديم نمي عاشق وقت هیچ ديگه شايد.. شديم مي جدا هم از بود بهتر نبودن راضي هامون

 ياشار از روز يه خواستم نمي من بود کافي ماه دو همون ولي چشیديم نمي رو عشق طمع هیچ

 گم؟ مي چي فهمي ،مي بشم متنفر

 :گفت و زد لبخندي طرفم برگشت ايلماز
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 با اونم آرامش جور يه ديدم هم ديگه چیزه درد جز به چشمات تو روز اون ،ولي فهمم مي آره _

 چرا؟ وانیار ديدن

 :گفتم مکث بدون

 میدمفه شناختمش وقتي ولي بودم متنفر ازش اوالش شه مي باورت بوده پشتم همیشه وانیار _

 آدم مهربونه آرومه همیشه چون کنم مي آرامش احساس کنارش در من کردم مي اشتباه چقدر

 ..کنه مي امنیت احساس کنارش

 عشقه؟ از تر زيبا خیلي داشتن دوست گاهي گن مي شنیدي _ ايلماز

 :گفتم آرومي صداي با

 .. آره _

 ..کن فکر بهش پس _ ايلماز

 ..کنم مي فکر بهش دارم گفتم خودم با بستم رو چشمام

 ... پیچید گوشم تو خواننده صداي و شد بلند آهنگ صداي

 

Korkular?yla yüzle?iyor insan er ya da geç 

Bir tela? sar?yor ?nce yüre?i 

Gerçeklerle yüzle?iyor insan er ya da geç, 

Bak mesela benim gib 

 

 (نکردم پیدا رو معني گونل و افالطون آهنگ)

 

**** 
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 یدچ مي رو صبحانه میز داشت خاله..رفتم آشپرخونه طرف به و گذاشتم ها پله پايین رو ساکم

 ..کردم سالم انرژي از پر و زدم لبخندي..

 :گفت و داد رو جوابم خاله

 ..نکني ضعف راه تو تا بخور رو صبحونت بشین بیا _

 .. شیر داغ لیوان يه با خوردم پنیر نون لقمه چند نشستم میز پشت

 کجاست؟ عمو پس خاله _

 ..خوابه هنوز همین واسه بود خسته خیلي ديشب _ خاله

 ..ببینمش تونم نمي شد حیف پس _

 :گفت و شد خیز نیم جاش تو خاله

 ..کنم مي صداش رم مي االن _

 :گفتم و صندلي روي برشگردوندم و شونش رو گذاشتم رو دستم

 موه بیشتر شیراز اومديم ديگه ،دفعه بخوابن بزاريد پس اس خسته گي مي خودت جون خاله _

 ..بشه جبران تا کنیم مي زيارت

 :گفتم شدم بلند جام سر از خوردم رو صبحونم..نگفت چیزي هم خاله

 تاکسي؟ زني مي زنگ خاله _

 :گفت و شد بلند خاله

 ..ببرتت گفتم مي بهش وگرنه! زودي اين به صبح رفته کجا پسر اين دونم نمي _

 ..نکنید ناراحت رو خودتون شما! نیستم که بچه رم مي خودم جان خاله _

 از.. شدم رد قرآن زير از و کردم خداحافظي خاله با برداشتم رو ساکم.. تاکسي به زد زنگ خاله

 ..بیرون اومدم خونه

 متقس اينکه مثل ولي کردم، مي خداحافظي ايلماز با خواست مي دلم خیلي.. بود در جلو تاکسي

 ..بدم حرص رو ايلماز آخر بار واسه نبوده
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 ..وايسادم جام تو صدايي با بشم سوار اينکه از قبل تاکسي تو گذاشتم رو ساکم

 !بري؟ خداحافظي بدون خواستي مي _ ايلماز

 ..بوده روي پیاده بود معلوم نشست لبام رو لبخندي طرفش برگشتم

 تگذاش پام کنار آورد در ماشین تو از رو ،ساکم کرد حساب باهاش تاکسي راننده طرف رفت ايلماز

 کردم نگاه بهش تعجب با

 ..رسونمت مي خودم _ ايلماز

 با..بیرون آورد حیاط از رو ماشین ايلماز ، شد باز خونه در نکشید طول هم ثانیه چند..داخل رفت و

 با منو خواد مي تیپش رو وسواس ،ايلماز بود تنش ورزشیش لباس هنوز کردم نگاه بهش تعجب

 ترمینال؟؟ برسونه ورزشي لباس

 ..ديگه شو سوار بیا! کني؟ مي نگاه رو چي داري _ ايلماز

 ..شدم سوارش و باال انداختم رو هام شونه

 ديگه؟ ترمینال میري _ ايلماز

 ..حافظیه برو اول نه _

 ..حافظیه خیابون طرف پیچید حرفي هیچ بدون ايلماز

 ...بگیرم فال برم رفتنم قبل داشتم دوست االن حافظ برم دوباره بودم نکرده وقت

 :گفت و وايساد ورودي در جلو ايلماز

 بیام؟ باهات خوايي مي _

 : گفتم و کردم تیپشم به نگاهي يه

 ..يام مي زود رم مي من بمون تو دارم دوست رو آبروم من نیست مهم آبروت واست تو اگه _

 .. شدم پیاده ماشین از رفت بهم ايي غره چشم ايلماز

 ..بیا ديگه کنم مي پارک تر جلو من _ ايلماز

 ..باشه _
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 ..رفتم حافظ مقبره طرف به و کردم جا به جا کولم رو کیفم

 ..آوردم بیرون رو حافظم کتاب کیفم داخل از و خوندم فاتحه

 میقيع نفس کردم باز رو کتاب و کشیدم صفحات بین رو انگشتام.. کردم نیت و بستم رو چشمام

 ... خوندن به کردم شروع و کشیدم

 مسکین دل

 نرود جان و لوح از تو نقش هرگزم

 نرود خرامان سرو آن من ياد از هرگز

.... 

 :معني

 رستد و پسنديده و خوب خیلي کار اين که هستي بند پاي بسیار داري که هدفي به فال صاحب اي

 رو کار اين کني عوض را نظرت که شوي مي وسوسه مواقع بعضي اگر. شماست صالح و است

 ...انشاءا شوي مي موفق که برو پیش بخدا توکل با و نکن

 

 :گفت طعنه با ايلماز..شدم ماشین سوار

 زني؟ مي شاد خیلي _

 :گفتم زنه مي برق بودم مطمئن که چشمايي با طرفش برگشتم

 ..بگیري رو حالم توني نمي وجه هیچ به هم تو شادم آره _

 یدهنکش دستش از کم بود حقش ولي دلخوره دستم از فهمیدم.. کرد حرکت و نگفت چیزي ايلماز

 ...بودم

 کني؟ ازدواج خواي نمي _

 :گفت تفاوتي بي لحن با ايلماز

 ..هستم فکرش تو چرا _
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 :گفتم و زدم هم به ذوق با رو دستام

 ..افتاديم عروسي يك پس ايول _

 :گفت و کرد بهم نگاهي نیم ايلماز

 ..تا دو شايدم _

 :گفتم تعجب با

 کنه؟ عروسي خواد مي هم ديگه کسه مگه تا دو _

 :گفت تفاوت بي ايلماز

 ..شايد دونم نمي _

 گه نمي چیزي بشم هم پیچش پا دونستم مي ولي ياورد مي در منو حرص دادنش جواب کوتاه اين

.. 

 :گفت و بهم داد رو ساکم کرد همراهیم اتوبوس کنار تا ايلماز.. شديم پیاده ماشین از

 ..کنم مي رو ها بهترين آرزو برات شدي، بهتر که خوشحالم _

 :گفتم و زدم لبخندي

 ..کنم مي رو ها بهترين آرزو واست ،منم شده خوب اخالقت خوشحالم _

 سوار و دادم دست باهاش.. بود حقش ولي..شد بیشتر خندم که رفتم بهم اي غره چشم ايلماز

 ..شدم اتوبوس

 

 ...گرفتم رو شمارش و آوردم در جیبم داخل از رو تلفنم

 ..برداشت رو گوشي بوق تا چند از بعد..شد نمي پاک لبم رو لبخند

 الو؟ _

 ..داد مي قلب قوت بهم صداش
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 ..سالم _

 ..داد رو جوابم مکث با

 دنبالم؟ ترمینال بیاي توني مي ببینم بهت زدم زنگ _

 :گفت تعجب با

 ..االن _

 :گفتم شد رنگتر پر لبخندم

 بیاي؟ توني مي.. ساعت رسم مي شب تا من نه _

 :گفت دستپاچه

 ..دنبالت میام آره ، آره _

 ..فعال پس خوب _

 ..فعال _

 ..ندليص پشت به دادم تکیه رو سرم و بستم رو چشمام..جیبم تو گذاشتم و کردم قطع رو گوشي

 ..کنم شروع جديد زندگي يه کنم فراموش رو گذشته خواستم مي

 العاده فوق اندامي و انگیز شگفت اي چهره..هستم معمولي آدمي نیستم، کامل که میدانم

 را زيبايي نهايت زندگیم محارم پیش و خونه توي ولي ندارم چنداني آرايش خونه از بیرون...ندارم

 شيخودک حاضرم که غمگینم آنقدر گاهي...آورم مي در بازي ديوانه و میشم اخالق بد...میکنم حفظ

 اگه...بکشم دنیا تمام رخ به را هايم بازي ديوانه نهايت دارم دوس که شادم آنقدر گاهي و کنم

 و غُد...کنه رتغیی احساسم کافیه فقط نمیکني، فکرشو که اوني حتي میکنم رو کاري هر بشم مجبور

 هب فقط دنیا توي و ندارم دوس مرگ حد تا رو کسي...نمیترسم خدا جز چیز هیچ از و هستم مغرور

 اعتماد کسي به راحتي به و میزنن الکي رو حرفي که ادمايي از میاد بدم دارم اعتماد خودم

 ايه حرف گاهي و میکنم اشتباه من...میگم رو بیاد نظرم به چیزي هر و هستم رکي آدم...نمیکنم

 ...هستم که هستم هماني من...نمیکنم بودن خوب و بودن ادم به تظاهر من...میزنم نادرست

 ..کرد باز رو چشمام الي صدايي با
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 ..رسیديم شید بیدار خانوم _

 :گفتم خواب خمار صداي با و کشیدم ايي خمیازه

 ..باشه _

 در رو وقت چند اين هاي خوابي بي تالفي.. بیرون اومدم اتوبوس از و برداشتم رو کیفم و شدم بلند

 ..اونجا بیاد بود قرار رفتم پارکینگ سمت به و گرفتم رو ساکم..بودم آورده

 .. کوبید مي زمین به رو پاهاش کالفه و ماشینش به بود زده ،تکیه ديدمش

 ..کردم سالم بلند صداي با و وايسادم روش به رو..زدم کالفگي همه اين به لبخندي

 !ترسید بلندم صداي از کنم فکر آورد باال فوري رو سرش

 !کرد مي اسکن رو اندامم باال تا پايین از تعجب با..شد رنگتر پر لبخندم

 بودن؟ هیز يا تعجبش جاي ذاشتم مي رو اين

 !بمونه هپروت تو همینجور خواست مي گفتم نمي چیزي اگه

 خوبه؟ حالت _

 :گفت گیج و کرد نگاه چشمام به

 ها؟ _

 ..خنديدم بلند صداي با و بگیرم رو خندم جلو نتونستم بار اين

 :گفت و برداشت پاهام جلو از رو چمدونم و موهاش تو کشید رو دستش کالفه

 ..ماشین تو بشین برو _

 ..نشستم ماشین داخل رفتم و دادم تکون رو سرم خنديدم مي همینجور

 برگشت کنه حرکت اينکه از قبل..فرمون پشت نشست اومد و عقب صندوق گذاشت رو چمدون

 !کنارشم نداشت باور هنوز اينکه مثل شد رنگتر پر لبخندم.. کرد نگاه بهم خیره

 .. بود زالل دارم دوست رو نگاه اين االن ولي يومد نمي خوشم خیره نگاه اين از وقت هیچ
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 کني؟ حرکت خوايي نمي _

 :گفت لب زير کردو روشن ماشین و گرفت ازم رو نگاش

 ..بودم نديده رو دلت ته از خنده وقت هیچ _

 :گفت ماليمي و آروم صداي با

 ...نشستي کنارم که نکردم باور هنوز چون بگم بهت چي دونم نمي _

 ..آرومي همین به سادگي همین به خواستم مي رو مرد اين من کردم نگاه بهش خیره

 بردي؟ منو آخر دفعه که جايي همون بريم _

 :گفت و اومد کش لباش

 ..اه تو روزه امروز _

 نمي لقب دفعه مثل اينبار ولي بود ناک خف و تاريك جا همه قبل دفعه مثل.. کرد پارک تپه پايین

 ... ترسم

 ..ما داشتن دوست زيبايي به بود زيبا دوختم چشم کامل ماه به و وايسادم تپه روي

 :گفت که شنیدم گوشم کنار از رو صداش

 بگي؟ چیزي خوايي نمي _

 نبدو.. کنم ثبت ذهنم تو رو لحظه به لحظه خواستم مي وايسادم روش به رو و طرفش برگشتم

 :گفتم چیني مقدمه هیچ

 هستي؟ حرفت رو هنوز _

 :گفت و زد لبخندي

 .. کنم مي فکر من که باشه اوني مورد در اگه _

 :داد ادامه تري ماليم صداي با

 ..آخرش تا هستم آره _
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 مرد؟ يه مثل باشي گاهم تکیه دي مي قول باشي کنارم مشکالت تو میدي قول _

 :گفت و گرفت محکم دستش تو رو دستم

 ..مردونه قول دم مي جونم،قول پاي تا آخر تا باشم کنارت دم مي قول _

 ..کرد مي تر دل يك کارم به بیشتر منو برق اين.. زد مي برق چشماش

 :گفتم و فشردم رو دستاش

 .. کن عمل حرفات به و باش پس _

 ..نگاهش گرمي به بود گرم آغوشش، تو افتادم کشید رو دستم

 :گفتم بغض با

 ..باشي داشته دوسم دارم دوست که قدر همون بده قول _

 داد مي قلقلك رو گوشم گرمش نفساي

 هک کنم باور تونم نمي هنوز آيما... باشم داشته دوست تو از بیشتر مردونه قول دم مي قول _

 .. نشدم بیدار هنوز خوابیدم ديشب کنم مي ،فکر کنارمي

 :گفتم خنديدم

 وانیار بیداري _

 ..بگم همه به زودتر رو خوش خبر اين خوام مي _ وانیار

 ..تپه پايین کشید خودش دنبال

 ..نشه دادنت خبر مانع کسي دم مي قول آرومتر وانیار _

 ..کنم صبر تونم نمي _ وانیار

 :گفت خوشحالي با ،وانیار شديم ماشین سوار

 ..ما خونه بريم اول _

 :گفتم حرفش تو پريدم
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 دادمن خبر اينا بابا به هنوز من ما خونه ،برو ببري رو آبروم خوايي مي شما خونه بريم رو چي چي _

 ..میام دارم

 :گفت و گرفت دستاش تو رو دستام وانیار

 ..شما خونه بريم پس باشه _

 ..يمبود بودن هم کنار شك تو هم هنوز.. بودم گرم دستاش گرمي از.. بود حکمفرما بینمون سکوت

 :گفت و شکست رو سکوت وانیار

 ؟ داري خبر باشگاه هاي بچه از _

 :گفتم و طرفش برگشتم

 !مگه؟ چطور نه _

 ..همینجوري هیچي _ وانیار

 ..کن کامل رو حرفت نشو لوس _

 :گفت و خنديد وانیار

 ..نیست خاصي چیزي شي مي عصبي چرا حاال _

 ..بشنوم خوام مي بگو ،خوب نیستم عصبي من _

 ..اومده پیش زيبا و میثاق بین گیري در شنیدم آتا از قبل وقت چند _ وانیار

 :گفتم تعجب با و حرفش وسط پريدم

 !چي؟ واسه _

 :گفت و رفت بهم اي غره چشم وانیار

 ..گم مي بهت حرفم تو نپر _

 ..ببخشید _

 :گفت و زد مظلومم قیافه به لبخندي وانیار
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 ورشمجب و خواد نمي نامشروع بچه گفته بهش هم میثاق و بوده باردار میثاق از زيبا اينکه مثل _

 هم زيبا بیمارستان به کشه مي کارش مامانش فهمن مي زيبا خانواده ،وقتي کنه سقطش کرده

 ..نداره هم خوبي چندان مالي وضعه که شه مي پیرمرد يه زن بخوابه ها بحث اينکه واسه

 :گفتم بهت با

 !نه _

 :گفت بست رو دهنم و خنديد وانیار

 ..آره _

 الب اين االن بود ها بهترين دنبال همیشه که کسي بشه اينطور زيبا عاقبت آخر شد نمي باورم

 !بیاد سرش

 ..رسیديم شو پیاده خانومي _ وانیار

 آيفون طرف اون از آتا خوابالود صداي دقیقه چند از بعد زدم رو خونه در و شدم پیاده ماشین از

 اومد

 کیه؟ _

 ..بود شده تنگ واسش دلم خیلي رفتم صدقش قربوت حسابي دلم تو

 ..کن باز رو در داداش آيما، منم _

 خوشحالي از ديدنش با.. بود وايساده هال در جلو آتا شدم خونه وارد...کرد باز رو در مکث با آتا

 :گفتم گرفته صداي با بغلش تو انداختم رو خودم.. دويدم طرفش به آوردم در بال

 ... بود شده تنگ برات دلم خیلي _

 .. بود شده تنگ واست دلم ،منم برم گلم خواهر قربون _ آتا

 ..سالم _ وانیار

 :گفت تعجب با و کرد بلند رو سرش آتا

 !اينجا تو _
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 ..زدم بهش لبخندي کرد نگاه بهم شده گرد چشماي با

 :گفت و گرفت آغوشش تو منو دوباره

 ..کردي رو انتخاب بهترين تو برات خوشحالم خیلي _

 :کردم زمزمه گوشش زير

 عشقه؟ از تر زيبا خیلي داشتن دوست گاهي گن مي شنیدي _

 

 پايان

 ش شکیال

44:00 

 جمعه
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