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 ارغوان

  اهههههههه زودباش دیگه شکوفه چیکار میکنی خیر سرت اومدی یه در باز کنی-

  نیست خب باوو هولم نکن آسون که-

 باشه ولی دست بجنبون داره دیر میشه-

  خیله خوب-  

شکوفه بودم تا درو باز کنه و بتونم کارمو انجام بدم پوووووف از    یه چند دقیقه ای عالف 

  دوشنبه ها متنفرم روزایی که نوبت من و شکوفه میشه بیایم برای تامین خرج و مخارج

  آخ آخ دوس دارم فقط اون سعیدی رو خفه کنم

  فکارم ا تو همینجوری  قوزمیتش پیر خرفت یابو زندگی منو تباه کرده با اون پسررررای       

  معج وسایالشو   رضایت  از حاکی لبخند با شکوفه  و اومد در تق صدای  یهو که بودم غرق

  ونهخ البته خونه توی رفتم و شرردم وارد در از سررریع خیلی  بود من نوبت دیگه حاال کرد

 هی  و بزرگ سرررنگی عمارت یه. بود خوشرررگ  واقعا صررررق بگم بهتره کنم عرض چه که

 هچ  برید  کفم خداییش  درخت و گ  و یه اسرررتخر بزرگ و بی نهایت زیبا         از پر حیاط 

  تمسریسر   صرددرصرد   بزرگ خونه این  میدادم لفتش زیاد نباید اومدم خودم به بود جایی

 یغرب ضرررلع تو تقریبا  که  بلندی  درخت  به  طرف به  آروم آروم داشرررت زیادیم   امنیتی

  االی درخت رسیدم نفسی تازه کردم  ب به وقتی.رفتن باال کردم شروع  و رفتم بود عمارت

و پریدم روی یه شاخه دیگه تا بپرم روی دومین درخت یاد حرف شکوفه افتادم همیشه    
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وقتی میبینره انقردر مراهر از درخرت براال میرم بهم میگره یقین آوردم کره از نسرررر          

 !!میکردم فکر چی به داشتم و بودم موقعیتی چه تو نم بود گرفته خندم میمونی 

سیدم به آخرین درخت که تقریبا نزدیک در ورودی بودم     شد و ر باالخره پریدنام تموم 

صدای عمرمو      شد اومدم بپرم که یهو مزخرف ترین  و با یه پرش بلند همه چیز تموم می

  شنیدم

  سگ

ستاد و    همونجوری که پارس میکرد به طرف درختی اومد که من روش بودم و همونجا ای

  بلندتر پارس کشید

 ای خدا بدبخت تر از منم پیدا میشه؟؟

  تو عمرم از هیچ چیز به اندازه سگ متنفر نبودم

  نه این که بترسم نه فقط بدم میومد از این حیوون

سریع رفتم تو تاریکی و تکیه         شد  شت منو کر میکند که در ورودی عمارت باز  سگه دا

  رختدادم به د

 هی آرو باش جسی آروم باش چی شده؟-

  و بعد نگاهی به درخت کرد چون تاریک بود نه من اونو میدیدم نه اون منو

 پرهام داداش چی شده ؟؟ چشه؟؟-

 نمیدونم چسبیده به این درخت ولشم نمیکنه-
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 البد کسی رو دیده جسی چی شده کسی رو دیدی؟؟؟-

که ضربان قلبم رفته بود رو هزار کافی بود  جسی شروع کرد به پارس کردن دوباره. من   

   حیاط یکم روشنتر میشد اونوقت دیگه کارم تموم بود

احساس کردم پرهام سرشو گرفت باال و بهم خیره شده هول شدم و دوباره رفتم عقبتر       

  که شاخه زیر پام صدا داد

 تو هم شنیدی؟-

 آره فک کنم جسی دروغ نگفته-

ر میکردم چیکار کنم که چشررمم خورد به درختی که وای خدا بدبخت شرردم داشررتم فک 

 نزدیکم بود خیلی دور نبود میتونستم بپرم ولی با این دوتا نره غول چیکار میکردم؟

 سریع باال بیاد که درخت تو همین فکرا بودم که اون یکی پسره دور خیز کرد و پرید رو 

  همانا جسی پارس همانا من پرش قبلی درخت رو پریدم و گرفتم پریدن گارد

  هومن پرید اونطرف-

نداخت       به این ور ا   محکم و رفت  خروجی در سرررمت  به  و پایین  پرید  و هومن نگاهی 

  پس از یعنی درختم رو من دیدی که تو جون احمق! ترسرریدم چقدر خدایا وای بسررتش

 !نمیام؟ بر دیوار

  از بعد یینپا سریع رفتم رو آخرین درخت خداییش فاصلش زیاد بود باید اول میپریدم   

  بیث خ لبخند  و در به  بود داده تکیه  پسرررره وار ولی فعال که این  دی رو میپریدم  در روی

  کردم درست طوری شالمو زمین رو میرفتم باید فقط نداشتم ای چاره کشیدم پوفی میزد
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 سر  فتمر آروم نبود مهم زیاد ولی بود مشخص  گردنمم البته باشه  بیرون چشمام  فقط که

  زمین رو پریدم و شاخه

  طفق بودم مونده همینجوری که منم با پریدنم جسرری و پرهام و هومن به سررمتم دویدن 

  یجسرر بودن رسرریده بهم شررون هرسرره تقریبا درآوردم جیبم تو از فلفلمو اسررپری آروم

  شما:گفت و جلو اومد هومن ولی گرفتش و نذاشت پرهام که کنه حمله سمتم به خواست

 میخواین؟ چی اینجا شب وقت این هستین؟ کی

شالمو برداره که نگاش کردم و           وقتی دید جوابشو نمیدم دستشو سمت صورتم آورد تا 

  سریع اسپری فلفلو خالی کردم تو صورتش

صورتش و عقب رفت اومدم فرار کنم که           شت رو  شو گذا ست شید و د فریادی از درد ک

ستم اومد باال         شدم د شم  شم تو چ شتم و با پرهام چ س یکی بازومو گرفت برگ تم و   که د

 :گرفت و چسبوندم به درخت گلومو گرفت و زیر لب غرید

  چه غلطی کردی دختره ی نفهم؟

فشار دستشو بیشتر میکرد و منم داشتم خفه میشدم که با یه حرکت زدم وسط پاش خم         

شد ولی دستشو از رو گلوم بر نداشت سرمو عقب کشیدم و هولش دادم و دویدم سمت         

الخره با یه حرکت پریدم رو دیوار و خودمو انداختم تو کوچه        در جسررری هم دنبالم و با  

شکوفه که به دیوار تکیه داده بود با دیدنم از جا پرید سریع دویدم به سمتش و دستشو      

 گرفتم و الفراااارررر

 

 :پرهام
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  مگه گیرت نیارم دختره ی نفهم

د ناله  از در بلند شدم لنگ لنگان به طرف هومن رفتم که هنوز دستش رو صورتش بود و

ما      تاشرررو بردارم ا یذاشرررت   میکرد سرررعی کردم دسررر ید     نم نگ  با   شرررروین میزدم ز

شیمو   شدم  وارد وقتی و رفتم خونه طرف به همونجوری  بیاد شتم  گو   نگز بهش و بردا

  داد جواب سریع بوق دوتا از بعد زدم

 الوووو-

 شروین کجایی؟؟-

 می علیکی چیزیبیشور پسردایی هم پسردایی های قدیم حداق  یه سال-

  چرت نگو اصال وقت ندارم هومن حالش بده پاشو بیا اینجا-

 با نگرانی گفت:چرا؟ چش شده؟؟؟؟

  بیا بهت میگم-

  تا بیست دقیقه دیگه اونجام-

بازوشرررو گرفتم و            خ  زیر  یاوردم دا ید هومن رو م با تلفنو قطع کردم و رفتم تو حیاط 

  بلندش کردم و بردم تو اتاقش

  باره اون دخترو ببینم حسابشو میذارم کف دستشآخ آخ اگه دو

شدم و بدون توجه به دردی        سریع بلند  سی پارس کرد  تو همین فکر بودم که دوباره ج

  که داشتم دویدم سمت حیاط
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 چی شده دوباره؟؟؟-

جسرری پارس کرد و با سرررش روی زمین رو نشررون داد آروم رفتم طرفش و جایی که    

بود به شک  قلب شکسته که روش کلمه ی مادر و دختر      گفت رو نگاه کردم یه گردنبند

حک شرررده بود حتما مال اون دختره آخ که اگه بفهمه گردنبندش اینجا مونده چه حالی              

سرم زد لبخند رو لبام جا گرفت مطمئنا دوباره میاد       صبر کن ببینم با فکری که به  شه  می

  اینجا مطمئنم این گردنبند واسش مهمه

رداشررتم که زنگ درو زدن رفتم باز کردم و شررروین و شرریدا رو   خم شرردم گردنبندو ب

  دیدم

 سالم چی شده؟-

 سالم دم در که نمیشه گفت بیاین تو تا بگم-

  جفتتشون رفتن داخ  و منم بعد از دید زدن کوچه رفتم تو خونه

  پرهام نمیخوای بگی جون به لب شدم-

  اول برو هومن رو معاینه کن ببین چیزیش نشده باشه-

 خیله خوب-

  شروین رفت و موندیم من و شیدا

  خوب واسه من تعریف کن ببینم-

 ......چیزی نبود بابا با هومن داشتیم برنامه میدیدیم یهو جسی پارس کرد و-
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وقتی همه رو براش تعریف کردم متفکر سررری تکون داد و گفت:باهات موافقم صررد در 

 اهاش چیکار کنی؟؟صد برمیگرده به خاطر گردنبندش ولی تو میخوای ب

  لبخندی زدم و گفتم:بماند

  همون موقع شروین و هومن از پله ها اومدن پایین

 چی شد؟؟؟-

هیچی خیلی شررانس آوردین درجه ی سرروزش کم بوده وگرنه این آقا دیگه صررورت    -

 نداشت دوتا پماد و یه قطره بهش دادم حواست باشه به موقع استفاده کنه

  باشه مرسی-

  خواهش-

  ومد رو مب  نشست و گفت:تعریف کن ببینمبعد ا

  به شیدا نگاه کردم اونم با نگاه من همه چیو واسه شروین گفت

شد من و هومن حرصی نگاش          شروین از خنده پهن  شیدا  شدن حرفای  به محض تموم 

میکردیم ولی اون همچنان میخندید دست آخر هومن با صدای بلندی گفت:مرض واسه     

 چی میخندی؟

الیکه هنوزم میخندید گفت:ایول دارید بخدا......یعنی من موندم با چه رویی شروین در ح

 اینو واسه ماها تعریف کردید؟......آخه از یه دختر کتک خوردن افتخاره؟؟؟؟

  و بعدش دوباره شروع به خندیدن کرد
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  من که خیلی اعصابم خورد شد چون حرفاش راست بود از جام بلند شدم

  ا باید برم شرکتمن میرم میخوابم فرد-

  شب بخیر

  و سریع به سمت اتاقم رفتم

  هه فکر کردی خیلی زرنگی کوچولو

  راد پرهام میگن من به نشونت میدم با کی طرفی 

  فقط دعا کن نبینمت

 با همین فکرا به خواب رفتم

 :شکوفه

 با تعجب داشتم به ارغوان نگاه میکردم:یعنی چی نیست؟؟؟

سرشو تکون داد و گف   ت:یعنی نیست همه جارو گشتم تو کولم تو کمد زیر فرش    کالفه 

 ولی نیست

  شاید جایی افتاده-

 نمیدونم-

شخص بود بغض داره هرکس ندونه من میدونم اون گردنبند          صندلی م ست رو  ش بعد ن

  چقدر واسش ارزش داره تنها یادگاری از مادرش
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ع به ارغوان نگاه  آهی کشریدم و خیره شردم به فرش یهو یه فکری به نهنم اومد و سرری   

 کردم

 میگم....چیزه-

 سرشو بلند کرد و گفت:چیزه؟؟؟

 امکانش هست توی اون خونه که پریشب رفتیم افتاده باشه-

ارغوان نگام چندلحظه نگام کرد یهو سیخ نشست و دست کشید به گردنش مردد نگام        

 کرد وگفت:نمیدونم

 یعنی چی؟؟-

ومو گرفت و فشرررار داد منم دسرررت آخر   آخه وقتی خواسرررتم بیام یکی از اون دوتا گل   -

 گردنمو از دستش کشیدم

 خوب شاید اونجا افتاده-

 شاید-

  فقط یه راه واسه فهمیدنش هست-

  ارغوان نگام کرد ادامه دادم:بریم اونجا

 به چه بهانه ای؟-

  دزدی-
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و لبخند خبیثی زدم ارغوان هم خندید یهو در اتاقمون کوبیده شررد با اکراه بلند شرردم و   

 تم سمت در و بازش کردم که مبین و متین اومدن داخ  بهشون توپیدم:فرمایش؟رف

 مبین با لحن مسخره ای گفت:اوووو چته اول صبحی مثه سگ پاچه میگیری

من سرررگم یا تو؟ که شرررعورت نمیرسررره مثه گاو سررررتو انداختی اومدی تو مگه اینجا           -

 طویلس؟؟

  لبخند کجی زد و گفت:دقت نکردم بذار ببینم

  شو دور تا دور اتاق گردوند:حاال که دقت میکنم از طویله هم کمترهو سر

  و زد زیر خنده

با حرص زهرماری زیرلب گفتم و رفتم سررمت ارغوان و شررالشررو بهش دادم و خودمم    

 سرم کردم

 متین خندید و گفت:بابا حاج خانومااا

  مبین هم گفت:اصال حجاب سنگره

  ودوتایی زدن زیر خنده

 ون لحظه ساکت بود گفت:کارتون؟ارغوان که تا ا

  متین جدی شد و گفت:پدر میگه واسه امشب کار با شماس

من و ارغوان با تعجب بهم نگاه کردیم و ارغوان گفت:یعنی چی؟ ما همین دوشرب پیش   

  رفتیم
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 مبین:آهااا نیس که دست پر برگشتین

  من:خفه باو تو که خودت از ما بدتری

  دستور پدرهمتین:خفه خون بگیرید فعال که 

 مشکلی داری؟

 من و ارغوان پوفی کردیم و گفتیم:نه

 خوبه بیا بریم مبین-

  بعدم رفتن بیرون

  نگاهی به ارغوان کردم و گفتم:خوبه بهونه جور شد

لبخند خسررته ای زد و رفت روی تخت قراضرره ای که گوشرره اتاق بود و گفت:یه سرراعت 

 دیگه بیدارم کن

 باشه-

  وابش برددراز کشید و خیلی زود خ

ت خدایی راسرر "از طویله هم کمتره"نگاه اجمالی به اتاق انداختم و یاد حرف مبین افتادم

میگفت یه اتاق بیسررت متری با یه فرش پوسرریده و تخت و یه صررندلیه رنگ و رو رفته   

 آهی کشیدم

  عیموق از زندگی ما بدبخت بیچاره ها همین بود از اول هم همین بود یاد بچگیام افتادم          

 همثل اونم االن تا شرردم دوسررت ارغوان با موقع همون از بودیم خرابه این تو میاد یادم که
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صال  نمیاد یادمون هامونو خانواده منه  یه تو منو میگفت سعیدی  نه؟ یا داریم ومادر پدر ا

ست بگه کی حرفاش       پرو از ارغوانم و کرده پیدا پارک ستم را شگاه ولی من مطمئن نی ر

  راست بوده

  و سمت کولم رفتم دستبندمو درآوردمبلند شدم 

ستبند مروارید          شگله یه د شمه یادم نمیاد کی بهم داده اما خو ستبندی که از بچگی پی د

سفید که ازش ستاره های طالیی آویزونه شاید تنها سرنخ به دست آوردن پدر و مادرم       

 چرا؟ بپرسم ازشون و کنم پیداشون باشه میخوام 

 چرا منو ول کردن؟

  م و دستبند رو پرت کردم تو کیفمآهی کشید

  همونجا دراز کشیدم و به امشب فکر کردم

  اول از همه باید بریم همونجایی که ارغوان گردنبندشو گم کرده

  بلند شدم خمیازه ای کشیدم و رفتم سمت ارغوان باید بیدارش میکردم

 اری ارییی پاشوووو-

 اه زهرمار اری بذار بخوابم-

 بی باید بریم دنبال گردنبند جنابعالیخاک تو سرت خرس قط-

 ارغوان اوهومی گفت وبلند شد

  سریع رفتم لباسامو عوض کردم و زدم بیرون
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 ده دقیقه بعد ارغوان هم اومد و راه افتادیم

 واااوووو چه جایی-

 آره خیلی قشنگه-

سرررری تکون دادم و دوباره خیره شررردم به عمارت واقعا زیبا بود با ارغوان رو درخت           

 !!شدم میمون نس  از منم یم خوبه دیگه از بود

 خوب حاال چه جوری پیداش کنیم؟-

  نگاهی بهش کردم و گفتم:اول تو این حیاط میگردیم بعد اگه نبود میریم تو خونه

 اوهوم باشه فقط حواست به جسی باشه-

 جسی؟؟؟-

 اوهوم سگشونه-

 چیییییی؟؟؟؟؟؟؟

  میکشممت تو به من نگفتی سگ دارن-

 ب یادم رفتعههه خو-

 مرض سمت من بیاد کشتمت-

 بعله حواسم نبود مثه چی از سگ میترسی-
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چشررم غره بهش رفتم خندید و گفت:شررالتو بکش رو سرررت طوری که فقط چشررمات     

 مشخص باشه

سریع پرید پایین منم                ست کرد و  شو در شال شدم ارغوانم  شغول  سر تکون دادم و م

  پریدم و شروع کردیم وجب به وجب حیاطو گشتن

  همونجور داشتم میگشتم که یه جفت کتونی سفید مشکی دیدم

 .......سرمو باال آوردم و

 :هومن

با خستگی از آموزشگاه اومدم بیرون و به طرف ماشینم رفتم خواستم سوار بشم که یهو       

  یه نفر صدام زد:استاد استاد

  برگشتم و با دیدن بنفشه اخمامو کردم تو هم

  سیریش باشه یه آدم چقدر میتونه کنه و

با لبخند قشرررنگی بهم         ید بهم و  نه محلش نمیدم ولی از رو نمیره رسررر هر سرررری میبی

  گفت:خسته نباشید

 ممنون کاری داشتید؟-

  اوه بله میخواستم اگه میشه چند جلسه ای خصوصی بامن گیتار کار کنید-

  اخمم غلیظ تر شد و گفتم:من خصوصی تدریس نمیکنم

 ت کردم گفتن اگه شما قبول کنید مشکلی نیستاما من با آموزشگاه صحب-
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  گفتم که من خصوصی تدریس نمیکنم-

 اما-

  خانوم شایان ببخشید من دیرم شده باید برم-

  خدانگهدار

و سریع سوار ماشینم شدم و گاز دادم از تو آیینه که نگاه کردم مبهوت همونجا وایساده       

 بود

  پوزخندی زدم و بیشتر گاز دادم

 تم رانندگی میکردم که گوشیم زنگ خوردهمونجور داش

 الو-

 سالم کجایی هومن؟-

 سالم تو راه خونه چطور؟-

 پاشو بیا خونه دایی-

 چرا؟-

 دایی زنگ زد دعوتمون کرد گفت یه شب نشینیه-

 آها باشه تو کجایی؟-

 منم از شرکت زدم بیرون-
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 باشه پس فعال خدافظ-

 میبنمت خدافظ-

 فتم سمت خونه داییگوشی رو گذاشتم رو داشبرد و ر

به سرررالام پسررررعمه ی گ  گالب چه طوری؟ چه خبر؟یادی ازما نمیکنی وای هومن          -

 صورتت چی شده؟؟؟

 گمشو ایمان میذاری بیام تو یا نه؟-

  با نگرانی گفت:آره آره بیا

  و هولم داد داخ 

  به به آقا هومن چه عجب-

  سالم دایی جان-

 سال پسرم خوش اومدی صورتت چی شده؟؟-

 ی کردم و رفتیم روی مب  نشستیم :چیزه خاصی نیست دایی جونب.و.سبا دایی رو

 مطمئنی؟-

 آره خیالتون راحت-

  خوب خداروشکر-

 پس اون پرهام گوربه گوری کجاس؟؟؟-
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  صدای داد زندایی اومد:اییییمااااااان

  جااااانم غلط کردم بانو عفو بفرما-

  از شرکت دراومدهخندیدم و گفتم:به من زنگ زده بود گفت تازه 

 اووو رفت تا دوساعت دیگه بیاد-

  زندایی اومد تو سالن:سالم هومن جان خوش اومدی عزیزم

 یهو جیغ کشید:صورتت چی شده؟

 بلند شدم و گفتم:سالم زندایی ببخشید زحمت دادم چیزی نیست یکم سوخته

شده درد     شین ببینم دلمون برات تنگ  داری؟  ناخم ظریفی کرد وگفت:این چه حرفیه ب

  اگه میخوای واست پماد بیارم

 نه ممنون پماد دارم-

ر خر  س نمیگزه ککمم نبینمت سالم ده که من باباس و خودش البته منظورش از دلمون -

 میخوام چیکار

 ایمااااااان-

 جوووونم هومن جون هر روز به ما سر بزن-

  همینجور مشغول حرف زدن بودیم که زنگ درو زدن

  فک کنم پرهامه-
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  حیاط تو یمان بلند شد و درو باز کرد و رفت ا

  چند دقیقه بعد پرهام و امید اومدن داخ 

 به به سالم آقا پرهام امیدخان-

  سالم دایی-

 چطور باهم اومدید؟-

 با هم نیومدیم همزمان با من رسید دم در دیگه با هم اومدیم باال-

 با صورتت تو؟ آهانی گفتم و با امید احوالپرسی کردم که گفت :چه کردی

 هیچی باو یکم سوختگیه-

دیگه تا شب از هر دری حرف زدیم و کلی خندیدم و بعد شام دیگه قصد رفتن کردیم       

  من با ماشین خودم و پرهامم با ماشین خودش

 پایه ای کورس بذاریم؟-

  پرهام لبخندی زد و گفت:بذاریم-

رعت بودم مسیر یک ساعته سوار شدیم و به محض حرکت با تمام قوا گاز دادم عاشق س

  رو نیم ساعت طی کردم و رسیدم خونه

 گوشیمو برداشتم و پرهامو گرفتم:کجایی؟

 از شرکت زنگ زدن باید برم مثه اینکه مشکلی پیش اومده زود برمیگردم-
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 باشه-

شینو میاوردم      شیو قطع کردم و آروم کلید انداختم درو باز کردم و رفتم داخ  باید ما گو

  وقتی درو بستم و رفتم تو حیاط یهو صدای پچ پچ شنیدمتو پارکینگ 

  شالتو بکش رو سرت طوری که فقط چشمات مشخص باشه-

 ابروهام پرید باال اینا کی بودن؟

تو همین فکر بودم یهو جفتشررون پریدن پایین سررریع رفت پشررت یه درخت و نگاشررون  

  کردم

نوز آثار سوزش روش بود و وای خدا همون دختره بود دستی به صورتم کشیدم لعنتی ه   

  کم کم با مصرف پماد داشت بهتر میشد سریع گوشیمو آوردم بیرون و پرهامو گرفتم

 چیه هومن؟-

 پرهام هرجا هستی بیا خونه اون دختره دوباره اومده-

 کدوم دخت....آها فهمیدم باشه اومدم-

م بود معلوگوشرریو قطع کردم و بهشررون نگاه کردم انگار داشررتن دنبال چیزی میگشررتن 

  دنبال گردنبندن فقط چرا دو تان نمیدونم

از پشرت درخت اومدم بیرون و رفتم سرمت یکشرون که شرال کرمی داشرت با رسریدنم        

صدای        شو آورد باال نگام کرد و دو متر پرید هوا و جیغ زد اون یکی دختره با  سر بهش 

  ثانیه جیغ برگشررت و با دیدن من رنگش پرید سرروتی زدم و جسرری رو صرردا کردم به    

سبز تیره ای      شمای  شید پارس کنان به طرف دخترا رفت دختر اولیه که چ ش  نک  با تدا
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درخت ولی دومیه همونجا وایساده بود دستش رفت     پشت  پرید و ترسید  پارس شنیدن 

  سمت جیبش که پریدم دستشو رو هوا گرفتم

  نه دیگه دوبار از یه جا نمیخورم-

  راومدو دستشو پیچوندم که صدای ناله اش د

سبزه از پشت درخت اومد بیرون و گفت:آهای با توام چیکارش داری ولش       دخترچشم 

 کن

  و به سمتم حمله کرد که با دست دیگه ام بازوشو گرفتم و کشیدمش سمت خودم

 چه زری زدی؟-

  جیغی کشید و تقال کرد بازوشو بکشه بیرون

  تو همین اوضاع بودیم یهو صدای پرهام اومد

 چه خبره؟-

 اهی بهش کردم و گفتم:دزدای کوچولو رو پیدا کردمنگ

 لبخندی زد و اومد سمت م

 ن دختر دومیه رو ازم گرفت و گفت:خانوم کوچولو یادته با ما چیکار کردی؟

 دختره نگاش کرد و گفت:هر کاری کردم حقتون بود

 پرهام پوزخندی زد و گفت:خیلی بلب  زبونی نمیترسی یه وقت بالیی سرت بیارم؟
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 کی باشی؟ سگه-

پرهام عصبی شد و گلوی دختره رو گرفت تو دستش و فشار داد جوری که دختره کبود     

  شد

  چشم سبزه یهو جیغ:کشتیش عوضی ولش کن

  خواست به سمت پرهام بره که نگهش داشتم

 رو کرد سمت من:ترو خدا تروخدا بگو ولش کنه داره میمیره تروخدا

نمیدونم چرا یهو بازوشررو ول کردم و رفتم   نگاهی به چشرراش کردم که پر از اشررک بود

 سمت پرهام و جداش کردم

 ولش کن خفش کردی-

  پرهام نفسی کشید و چیزی نگفت

 دختره هم مدام داشت سرفه میکرد و اون چشم سبزه داشت پشتشو ماساژ میداد

 اینجا چی میخواین؟-

 فقط اومدیم دنبال گردنبند دوستم-

 مال دوستته؟پرهام پوزخندی زد و گفت:مطمئنی 

 دختره اخمی کرد وگفت:بله تنها یادگار مادرشه

 پرهام دوباره پوزخند زد وگفت:به حروم خورایی مثله شما نمیاد مادر پدر بشناسید
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دختره خشرررک شرررد اما اونی که افتاده بود رو زمین بلند شرررد و نگاه پردردی حواله ی   

ست        ضعیف کش نی شیم ولی  شاید حروم خور با س پرهام کرد و گفت: ی  یم و تهمت به ک

  نمیزنیم

 و رفت سمت یه درخت و ازش باال رفت و داد زد:شکوفه بیا بریم

سری از روی تاسف تکون داد        شکوفه بود نگاهی به ما انداخت و  سمش  اون دختره که ا

 و رفت

 :ارغوان

 نه-

 یعنی چی؟-

 یعنی نه-

 جالبه میخوای رو حرف پدر حرف بزنی؟-

 ندارم باشه یه روز دیگه متین نه ولی امروز اصال حال خوبی-

 متین خندید و گفت:نه بابا اونوقت سرکار الیه کی حالشون خوب میشه؟

 چشم غره رفتم که گفت:این چرت و پرتا رو نگو

 ولی-باید بری حالم خوب نیست و این حرفا هم نداریم 

  خفه همین که گفتم-
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شروع کردم لبمو جویدن متین پو      صبانیت  شدت ع زخندی بهم زد و ازم  اخم کردم و از 

دور شد با همون اعصاب داغون رفتم سمت اتاق و وقتی وارد شدم در رو محکم کوبیدم       

  با این حرکت شکوفه که رو صندلی نشسته بود از جاش پرید و متعجب بهم نگاه کرد

 خوبی؟-

  نگاهی بهش کردم و گفتم: به نظرت خوبم؟

 متین چی میگفت؟-

  گفت امشب نوبت ماست-

 خوب برم آماده بشم اوهوم-

 نگاه تندی بهش کردم و گفتم:واقعا میخوای بری؟

  با تعجب گفت:خوب آره دیگه حرف این یارو سعیدی باشه باید بریم

 پوزخندی زدم و گفتم:پس موفق باشی

 یعنی چی؟ مگه تو نمیای؟-

 نه-

 نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

  نه-

 چرا ارغوان؟چیزی شده؟-
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یزترین بود برام مثه یه خواهر شررایدم بیشررتر   نگاهی به دوسررتم کردم دوسررتی که عز 

دوسررتی که برام مثه یه تکیه گاه بود ناخودآگاه رفتم طرفش خودمو انداختم تو بغلش و  

  زدم زیر گریه

 شکوفه-

 همونطور که نوازشم میکرد:جانم؟ آخه چی شدی تو یهو عزیزم؟

چیکار کنم؟   گردنبندم، اون پسره ی عوضی اون آشغال به من گفت حروم خور من من   -

 وقتی از بچگی تو این خرابه بودم چیکار کنم خوب؟ مگه دست منه؟

 آروم گفت:ارغوان مگه دروغ گفته؟

 با حیرت از بغلش اومدم بیرون و گفتم:یعنی چی؟

 نگام کرد و پرسید:ما از چه راهی پول در میاریم؟

د، مال مردم نگاش کردم که ادامه داد:دزدی مال مردم خوری، چه فقیرباشررن چه ثروتمن

 نگفته بیراه اونقدرم پس خوردن یعنی چی؟ یعنی حروم خوری 

پایین چی میگفتم بهش؟حرفاش همش بوی حقیقت میدادن نهنم پر         نداختم  سررررمو ا

کشررید به یه ماه پیش اون شرربی که رفتیم سررراغ گردنبند و اون پسررره بهم گفت حروم   

پاچه ی همه رو میگرفتم اما االن  خور خیلی بهم بر خورد خیلی تا یه هفته عصرربی بودم و 

شکوفه واقعا راست میگفت اشکامو پاک کردم و به شکوفه نگاه کردم و گفتم:هدفت از       

 این حرفا چیه؟

 کمی من و من کرد وباالخره گفت:فرار
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 با تعجب نگاش کردم و گفتم:حالت خوبه؟ یعنی چی؟

  یعنی فرار کنیم بریم هرجا غیر از اینجا-

  م:هر کسی از دست سعیدی در رفته مردهپوزخندی زدم و گفت

 برو بابا همچین میگی انگار کیه فرار کردن از دستش آب خوردنه-

  درسته ولی شده تهرانو زیر و رو میکنه تا مارو پیدا کنه-

 حاال واسه اونجاشم یه فکری میکنم نظرت چیه؟ قبوله؟-

  با تردید نگاش کردم هم درست میگفت هم اشتباه

سی اما از یه      اگه میرفتیم  ستیم میکردیم بدون هیچ رئی شدیم و هرکاری میخوا آزاد می 

  طرفم ممکن بود اون پیر خرفت پیدامون کنه و بعدم مارو بکشه

تو همین فکرا بودم که شررکوفه کولشررو انداخت و گفت:بیخیال می تونی نیای به هرحال   

 فقط یه پیشنهاد بود

ستم دوست      سریع از اتاق زد بیرون نمی تون صمیمیم رو تنها بذارم از طرفی ریسکش   و 

شکوفه تو حیاط        سمت در و زدم بیرون  شتم و رفتم  باال بود اما تو یه حرکت کولمو بردا

سه گدایی میرفتن حرف میزد سرشو باال آورد و           نشسته بود و داشت با بچه هایی که وا

  تا منو دید لبخندی زد و به طرفم اومد:میدونستم نه نمیاری

  و گفتم:تا تهش باهاتملبخندی زدم 

 روشنک یکی از اون بچه ها اومد پیش من و گفت:خاله خاله اری داری کجا میری؟
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 یدم و گفتم:هیچ جا زودی برمیگردم خاله جونب.و.سخم شدم و گونشو 

 بااشه-

  و دوید سمت بچه های دیگه نگاهی به شکوفه کردم و گفتم:بریم

  مبین و متین اومدنهمین که خواستیم پامونو بذاریم بیرون یهو 

با ترس به شکوفه نگاه کردم اما اون عین خیالش نبود و به راهش ادامه داد که یهو مبین  

 جلوشو گرفت و گفت:کدوم جهنمی میری؟

 اگه اشتباه نکنم پدر شریفتون گفتن امروز نوبت ماست-

  متین سرشو تکون داد و همراه مبین رفتن پیش بچه ها

 هوووف بخیر گذشت-

 زد و گفت:سعی کن عادی رفتار کنی لبخندی

  سرمو تکون دادم و به حرکتم ادامه دادم

 حرکتم به سمت آینده ی نامعلوم

 :پرهام

 بفرمایید-

  سرمو باال گرفتم و به دختری که بهم چای تعارف میکرد نگاه کردم اوه اوه این چی بود

  یعنی واقعا خاک تو سر هومن با این انتخابش
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 پدرش و نشررسررت جاش سررر رفت خانوم بنفشرره همون یا دختره  بعد از برداشررتن چای

  و بود نشسته   معذب که هومنم دوتا این اال میگفت چی همه از زدن حرف به کرد شروع 

اومد شررررکت و   عجله با هومن که افتادم پیش هفته دو یاد میداد تکون سررررشرررو همش

  گفت از یه دختری خوشش اومده میخواد باهم بریم خواستگاریش

به دختر جماعت مح  نمیداد حاال                بما  ند که اونروز چقدر من تعجب کردم هومنی که 

میخواد زن بگیره نگاهی به هومن انداختم آخی ببین داداشم چقدر مظلوم نشسته هنوزم    

باور نمیکنم بخواد زن بگیره تو چهرش دقیق تر شدم چشمای خاکستری که از مامان به    

شت  شتراش   و لبهای قلوه ای و بینی  ارث برده بود ابروهای تقریبا پرپ ش  خو  که مموها

 نهوم پای به ظاهر لحاظ از اصررال کردم نگاه بنفشرره به بود جذاب خداییش ای خامه کال

  رسید نمی

یه نگاه به جمع انداختم ظاهرا همه از پرچونگیه آقای شررایان خسررته شررده بودن صرردامو  

 صاف کردم و گفتم:ببخشید

  که ادامه دادم:بهتر نیست دیگه بریم سراص  مطلبهمه ی نگاها به سمتم برگشت 

  شایان سری تکون داد و باخنده گفت:البته برای ما هومن جان مایه ی افتخاره

هومن لبخند کمرنگی زد که مادر بنفشرره گفت:بنفشرره جون برید با آقا هومن حرفاتونو   

  بزنید دخترم

شای  بنفشه و هومن بلند شدن و رفتن سمت پله هایی که به طبق     ان هم ه باال ختم میشد و 

 شروع کرد دوباره
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شت فک میزد که با اومدن            ساعت فقط دا سته تا نیم  شت ب ست هرچی زنه از پ خدایا د

هومن و بنفشرره سرراکت شررد نگام رفت سررمت هومن کارد میزدی خونش درنمی اومد و   

  بنفشه هم پوزخندی رو لبش بود

بلند شم برم که با حرف بنفشه خشک     از قیافه هاشون میشد فهمید که جواب چیه اومدم  

  شدم

  جواب من مثبته-

  متعجب به هومن نگاه کردم که سرشو انداخت پایین نخیر انگار یه خبرایی هست

  دونه  هی  مادر بنفشررره بلند شرررد و با گفتن مبارکه ظرف شررریرینی رو به سرررمتم گرفت         

  کردم نگاه هومن به دوباره و برداشتم

 باید می فهمیدم چی شده

 :ومنه

با خستگی رو تختم نشستم چه شب مزخرفی بود آخ که چقدر دوس داشتم گردن اون        

  دخترو بشکنم دراز کشیدم رو تخت که در زده شد و پرهام اومد داخ 

 چی شده؟-

 اینو من باید ازت بپرسم-

 یعنی چی؟ چی میگی؟-

 یعنی این که این مسخره بازیا چیه؟-
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 زن گرفتن مسخره بازی نیست-

ندایی حرف از ازدواج و          نگو ای- تا ز که  باورم نمیشررره هومن خودتی؟ تو  که اصرررال  نو 

خواستگاری میزد ترش میکردی چی شده حاال واسه من یهویی سربه راه شدی و به فکر   

 تشکی  خونواده ای؟؟

 اون مال قبال بود بعدم من حق عاشق شدن ندارم؟؟-

 ز اتاق اومدی بیرون مشخص بودپرهام نگاهی بهم کرد و گفت:از قیافت وقتی با دختره ا

 چقدر عاشقی

اخم کردم و چیزی نگفتم که پرهام ادامه داد:اصرررال اینش به کنار باور کردم که عاشرررق  

 شدی دختره هم عاشقته؟؟

 معلومه که هست-

  اینم مشخص بود از مهریه ای که گذاشتن-

ه دو  تا سرررکه؟ نترس من اونقدر دارم ک    4000اخم کردم و گفتم:مشرررکلت چیه پرهام؟   

 برابر اینو بهش بدم تو نمیخواد نگران باشی

ئه اینو بفهم من فقط نگران خودتم      - مال تو گه داریم؟ هرچی من دارم  احمق من وتو م

هومن این کاری که میکنی اسررمش ازدواجه بچه بازی نیس که پس فردا نیمه کاره ولش  

 کنی باید اون قدر مرد باشی که پای همه چیش وایسی

 سالمه میدونم دارم چیکار میکنم27گفتم:نگران نباش بچه نیستم پوزخندی زدم و 

 بلند شد و در حالی که به سمت در می رفت گفت:امیدوارم
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  بعد از رفتن پرهام از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره و به آسمون نگاه کردم

  خدایا خودت کمکم کن

س      شن کردم و به دو هفته پیش فکر کردم وقتی که اح شکل سیگاری رو ش  ان راجع به م

واسم گفت و منم قول دادم کمکش کنم و تا ته این راه میرم مطمئنا اگه به پرهام میگفتم  

قبول نمیکرد و ساز مخالف میزد بخاطر همین ازش مخفی نگهش داشتم ولی عاقبت این   

  کار چی میشه نمیدونم واقعا نمیدونم

  خچالوی در بودم گرسنه  کم یه ما آهی کشیدم و رفتم پایین با این که شام خورده بودم ا  

 حاضری  زدم لبخندی کالباس و سوسیس دیدن با و کردم باز

 

 :شکوفه

  آهی کشیدم و به قطره های بارون نگاه کردم دقیقا یه هفته اس که بی سرپناه شدیم

ازاین پارک به اون پارک از این خیابون به اون خیابون باز خداروشرررکر دیگه گیر معتادا  

  نیفتادیم

نگاهی به آسرررمون کردم خیلی گرفته بود صرررددرصرررد فردا هم بارونیه هوا هم کم کم   

  داشت سرد میشد و برای ما که لباس گرمی نداشتیم کار سخت تر میشد

 ارغوان دستشو جلوم تکون داد و گفت:کجایی؟ سه ساعته صدات میکنم

  ببخشید داشتم فکر میکردم-

 به چی؟-
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 به اون دوتا معتاد یادته که؟-

خنده ی کوتاهی کرد و درحالیکه دسررتاشررو بهم میمالید تا گرمشررون کنه گفت:آره بابا   

  مگه میشه یادم بره تا مرز خیس کردن شلوارم رفتم

 خداروشکر که پلیس پیداش شد-

  اوهوم پیر پاتاالی یابو سن بابابزرگمو داشتن بعد میان میگن-

   نمیگذره بهتون عروسکاصداشو کلفت کرد و ادامه داد:یه شب با ما باشی بد 

 بیخیال بابا بازم خوبه خالص شدیم-

  آره دم احسان جون گرم-

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:خوبی؟ احسان دیگه کیه؟

  همون پلیسی که شر اون دوتا رو کند دیگه-

 تو از کجا میدونی اونوقت؟-

ی اسمش   و نگاه کنشونه باال انداخت و گفت:خره لباس فرم تنش بود کافی بود رو سینش   

  نوشته شده بود احسان یاوری تازه فک کنم سرگرد بود

 اینو دیگه از کجا میدونی؟-

 بابا از درجش میگم تازه گفتم فک کنم مطمئن که نیستم-

 چشم غره ای بهش رفتم که نیششو باز کرد و گفت:جونم چشم غرررره
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سری تکون دادم     ردس  خیلی دیگه هوا وشک :گفت ارغوان دقیقه چند از بعد خندیدم و 

 چی؟ تو کردم یخ شده

 منم دقیقا وضعیت مشابهی داشتم سر تکون دادم و گفتم:چاره چیه باید تحم  کنیم

 به نظرت دنبالمون میگردن؟-

 کیا؟-

 اون دوتا نره خر-

 متین و مبین؟-

 اوهوم-

  نمیدونم شاید سعیدی فرستاده دنبالمون بگردن-

  اه دیگه نمیخوام برگردم اونجا-

 منم همینطور-

  ارغوان از جاش بلند شد و شروع کرد به رفتن

 کجا میری؟-

  یه جا که گرم بشم-

 نمیشیم خیس حداق  اینجا بیا بشین -

  تو هم بیا بدو پاشو نچ -
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 سری تکون دادم و دنبالش راه افتادم

 

 :ارغوان

د  مون ترمز کرآروم آروم از کنار خیابون راه میرفتیم که یهو یه ماشرررین مدل باال جلو پا    

سرررمو آوردم باال و دیدم سرره تا پسررر توش نشررسررتن یکیشررون شرریشرره رو داد پایین و   

 گفت:چند؟؟؟

 من و شکوفه با تعجب به هم نگاه کردیم و شکوفه گفت: یعنی چی؟ چی چند؟

  ها فابریکه معلومه دو تا پسر دیگه خندیدن و یکیشون گفت:افشین 

  اباپسره که اسمش افشین بود گفت:فیلمشه ب

بعد رو کرد به ما و گفت:صررد وپنجاه میدم معلومه بچه گدایید همینم از سرررتون زیاده   

  برید خداروشکر کنید بخاطر هیک  و قیافتون

له                 چا کاری کنم از  یا عمرا همچین  خدا ید  گه مغزم سررروت کشررر یدم چی می تازه فهم

شکوفه کردم که اخم وحشتناکی داشت     باغیض به و درنیومدم که بیفتم تو چاه نگاهی به 

  افشین نگاه میکرد

  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:برید رد کارتون ما از اوناش نیستیم

سر            شد دوتا پ شین باز  شکوفه رو گرفتم و هنوز چند قدم نرفته بودیم که در ما ست  د

اومدن بیرون یکیشررون بازوی شررکوفه رو گرفت و گفت:بابا فهمیدم دسررته اولید بخاطر  

 همین دویست میدیم
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 ن قروچه ای کردم و گفتم:ولم کن عوضی عمت دسته اولدندو

  من مرحوم ی  نچ نچ نچ نچ بی احترامی نداشتیما اونم به عمه -

بعدم بلند خندید و دسررتمو کشررید و انداختم تو ماشررین رنگم پرید شررکوفه هم انداختن  

  کنار من و خودشون هم سوار شدن

  پویا اون قفلو برن میترسم مرغ از قفس بپره-

عد از زدن قف  نگاهی به ما انداختن و لبخندای کریهی زدن تمام بدنم داشت میلرزید و  ب

شار میدادیم فکر اینکه چندساعت بعد چی         ستای همو محکم ف شکوفه هم بدتر از من د

  به سرمون میاد مو رو به تنمون سیخ میکرد

 اونم بیادافشین نگاهی به ما کرد و گفت:بچه ها نظرتون چیه به پرهام زنگ بزنم 

  پویا گفت:دنبال دردسری اون که مخالف این کاراس

 بابا میگیم کلید خونشو بده االن که اونجا نیست-

  نمیدونم هرکاری دوس داری بکن-

 موند منتظر افشین گوشیش رو برداشت و بعد از گرفتن شماره 

 به سالم داش پرهام خوبی چه میکنی؟-

 

  اداشقربانت خوبه که فهمیدی کلید خونه د-
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  نه بابا این سری دسته اول خورده به پستمون-

 

   دستت مرسی میام دم خونه ازت میگیرم-

 

 فعال-

 گوشی رو قطع کرد و گفت:برو دم خونه پرهام تا کلیدا رو بگیرم

من و شرکوفه که دیگه دسرت کمی از میت نداشرتیم بعد از یه ربع بیسرت دقیقه ماشرین       

ختم محلش خیلی برام آشرررنا بود داشرررتم همینجوری   وایسررراد نگاهی به دور و برم اندا   

سرم زد تنها        شد یه فکری به  شین پیاده  اطرافو میدیدم که پویا قف  مرکزی رو زد و اف

سریع گرفت         شون دادم که  شکوفه نگاه کردم و با چشام درو ن راه نجاتمون فرار بود به 

سرش تو گوشیش بود اون یکی      شو ب  نگاهی به اون دوتا انداختم یکیشون  سته  هم چشا

 سرم  تپش  از بود تو یه حرکت سریع درو باز کردم و با شکوفه پریدم بیرون و الفراااار   

  ایسید کصافطاو لعنتیا:میومد افشین صدای

با تموم سرعت میدویدیم که رسیدم به یه پارک سریع رفتیم بین بوته هاش قایم شدیم      

  دنکه صدای پا اومد و بعد صدای افشین:لعنتیا فرار کر

  بیخیال بابا اینا نشدن دو نفر دیگه-

 آخه خیلی لعبت بودن پویا-

 میدونم ولی فعال که رفتن-
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  داداش مثه اینکه پرنده پرید-

  این صدا چقدر آشنا بود

  خفه شو پرهام خفه شو-

شدم         سرمو از الی بوته ها آوردم بیرون بعد اینکه مطمئن  شد  شون دورتر می صدا بعدم 

دیم بیرون شررکوفه نگاهی بهم کرد و گفت:مثله اینکه بخیر گذشررت  رفتن با شررکوفه اوم

  خداروشکر

  بله واقعا خداروشکر-

 با شنیدن صدا پریدم عقب که صورت آشنایی رو دیدم و خشکم زد

 

 :پرهام

نگاهی به قیافشون انداختم که سفید سفید شده بودن آروم رفتن سمتشون و گفتم:بهتون  

 و با دوستای عوضیه من بگردیننمیخوره از اون دخترا باشید 

 یکیشون با پررویی زل زد تو چشام و گفت:کی هستی که باید بهت جواب پس بدیم؟

 ابرویی باال انداختم و گفتم:اگه اشتباه نکنم ناجیتون

 دختره پوزخندی زد و گفت:بابا ناجی تو خودت هم جزو همین قماشی

ندم  فتم پشت این بوته هایید فقط مو نه دیگه اگه بودم که خیلی راحت به اون سه تا میگ -

  چرا انقدر احمقن که کوله های شما دوتا رو ندیدن
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شون که کنار بوته ها افتاده بود کردم نگاهی به کوله ها و بعد     شاره ای به کوله ها وبعد ا

 به همدیگه انداختن و چیزی نگفتن

ردم  نگاهش میکچهره یکیشررون خیلی برام آشررنا بود انگار که قبال جایی دیدمش خیره  

که              گام کرد  با تعجب ن باال آورد و  گاهمو حس کرد و سررررشرررو  گار سرررنگینی ن که ان

 گفتم:چهره ی شما برام آشناس ما قبال همو جایی ندیدیم؟

احسررراس کردم رنگش پرید و با تته پته گفت:ن....نه....م....من که اولین بارمه شرررمارو             

 میبینم

 ه اون یکی دختره بلند پرسید:کجا؟؟؟؟متفکر سری تکون دادم و برگشتم تا برم ک

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:اگه اجازه بدید خونم

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:پس ما چی؟

 چشام گرد تر شد وگفتم:یعنی چی؟

شکوفه منظوری        شید  ستش رو گرفت و گفت:ببخ اون یکی دختره اومد جلو و بازوی دو

  نداشت

 همین که شما مارو لو ندادید ممنون

کوفه بازوشررو کشررید و گفت:خوب ما االن کجا بریم؟؟ اگه بریم پارک که دوباره گیر  شرر

 معتاد میفتیم اگرم بریم قدم بزنیم دوباره از این بالها سرمون میاد تو بگو کجا بریم؟

 متعجب نگاهی بهشون کردم و گفتم:یعنی چی؟چرا پارک؟ مگه شما خونه ندارید؟

 نهشکوفه نگاه پردردی بهم کرد و گفت:
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 متعجب به جفتشون نگاه کردم و گفتم:مگه میشه؟چرا؟

 بعد با شک پرسیدم:دختر فراری هستین؟

  اون یکی دختره با صدای لرزونی گفت:نه بخدا

 ...ما دختر فراری

صدای غم           شکوفه هم با  ستش نگاهی کرد و  شو قطع کرد و به دو یهو خشکش زد حرف

 نجوری که فکر میکنیآلودی گفت:چرا ما دختر فراری هستیم اما نه او

دیگه واقعا داشتم هنگ میکردم نگاهی بهش کردم که آهی کشید و ادامه داد:داستان ما    

  خیلی مفصله

 رفتم جلوتر و گفتم:میشنوم

گاه کردن خودمم نمیدونسرررتم چرا همچین چیزی میخواسرررتم گوش         به من ن متعجب 

  م بشنومکردن به دروغای دو تا دختر که جذابیتی نداشت ولی من میخواست

بازوی اون یکی دختره رو گرفتم وکشیدمش که یهو داد زد:هوی نره خر ولم کن چیکار  

 میکنی؟

 فعال تا اطالع ثانوی الل میشی فهمیدی؟-

 و شروع به حرکت کردم شکوفه هم اجبارا دنبالم میومد

 

 :ارغوان
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ما رو              که  یاد خداروشرررکر  ته بودم و منتظر بودم پرهام ب با اسرررترس رو مب  نشرررسررر

شناخت   شناخت  اگه که ن  من مانداخت عمارت بر و دور به نگاهی میکشتم  خودمو باید می

 نه توشو ولی بودم دیده بیرونشو

پذیرایی خونه حالت مسرررتطیلی داشرررت و میز ناهار خوری ده نفره ای و یه دسرررت مب   

  سفید راحتی

 تو ضلع شمالی عمارت یه دست مب  سلطنتی شیری رنگ هم تو ضلع جنوبی بود

شکی رنگ بود و تلویزیون هم تو          شیک زر ست مبلمان  ستیم یه د ش و جایی هم که ما ن

 ضلع غربی عمارت بود و جلوش یه دست مب  سفید خوشگ 

شده!!! رنگ پارکتا هم که قربونش برم   سمت  تو چه خونه ایه خرکی چیده   الک شمالی  ق

 میشد تر تیره یکم بعد و میخورد پله تا دو بعد بود کرم

  و گلدون بود ولی پرگ 

محو تماشررای خونه بودم که یهو پرهام از پله های عمارت پایین اومد لباسرراشررو عوض    

  کرده بود شلوار سفید ورزشی با تیشرت جذب مشکی

ندی زد و              که بهش زل زده بودم پوزخ یدن من  با د ما نشرررسرررت و  به روی  مد رو  او

 گفت:پسندیده شدم

 ستیپشت چشم نازک کردم و گفتم:همچین مالیم نی

  پوزخند پررنگ تر شد:تو که راست میگی

 بعد تکیه داد به پشتی مب  و گفت:خوب تعریف کنید میشنوم
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مردد به شکوفه نگاه کردم که دیدم اونم استرس داره خدایا عجب غلطی کردیم اومدیم  

اینجا البته خودمون که میومدیم به زور آوردنمون آخ آخ دستت بشکنه هنوز بازوم درد   

 هم انقدر وحشی آخه میکنه مرد

 تو همین فکرا بودم که با صدای پرهام از جا پریدم:چی شد پس؟؟

ستیم......یعنی نه      ستیم.......یعنی ه شکوفه گفت:ما دختر فراری نی اومدم حرفی بزنم که 

 میدونی اونجوری که فکر میکنی نیستیم

 پرهام ابروهاشو باال داد و گفت:خوب؟

یه تولیدی کار میکردیم صرراحب اونجا همه چی به ما راسررتش من و خواهرم ارغوان تو -

داده بود از پول بگیر تا خونه و ماشررین زن خیلی خوبی بود تا اینکه یه روز با شرروهرش   

 اومد و شوهرشم خیلی هیز تشریف داشت و رو ارغوان زوم بود تا اینکه

ارغوانم کلی  به من اشرراره کرد و ادامه داد:به گفته ی خود ارغوان بهش پیشررنهاد میده و 

داد و بیداد میکنه و دسررت آخر از اونجا میره اما سررری بعد دوباره مرده جلوی ارغوانو   

باره جیغ و داد میکنه و         یده و ارغوانم دو یه سرررری چرت و پرت تحویلش م میگیره و 

تهدیدش میکنه که به زنش میگه دو هفته گذشرررت که یهو الهام خانوم صررراحب تولیدی  

که بهمون داده بود ازمون گرفت       عذر من و ارغوانو خوا  هایی  مام چیز   از و سرررت و ت

ون  یت نمیکنم ممن شرررکا  دسرررتتون از که  قدر  همین:وگفت  بیرون کرد پرتمون تولیدی 

باشررید وگرنه هیچ زنی حاضررر نیسررت از کسررایی که میخواسررتن شرروهرشررو اغفال کنن   

  همینجوری بگذره

  اونم باور کردهگویا شوهرش یه سری دروغ راجع به ارغوان بهش گفته و 

  دیگه اینجوری شد که ما رو پرت کردن بیرون
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با دهن باز زل زده بودم به شررکوفه و دروغ شرراخدارش که پرهام گفت:انتظار داری باور 

 کنم؟

شرررکوفه اخمی کرد و چیزی نگفت حاال نوبت من بود از جام بلند شررردم و همزمان اخم          

صرار کردید     کردم و گفتم:ما مجبورتون نمی کنیم باور کنید ا شما بودید که ا ما این خود 

  پاشو بریم شکوفه

و دسررت شررکوفه رو گرفتم بلندش کنم که یهو صررداش متوقف کرد:االن میخواید کجا    

 برید؟

  فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه-

  با خشم نگام کرد و گفت:پیشنهاد خوبی براتون داشتم حیف که زبون تو بر بادش داد

 ی گفت:چه پیشنهادی؟شکوفه با کنجکاو

پرهام نفس عمیقی کشررید و گفت:من بهتون یه پیشررنهاد میدم اگه قبولش کنید هم کار   

 دارین هم خونه

 چه پیشنهادی؟-

 لبخند مرموزی زد و گفت:سرایداری

  :شکوفه

 به محض تموم شدن حرف پرهام ارغوان با جیغ گفت:چیییییییی؟؟؟؟

متکار هم نیاز داریم موقتشرررو داریم اما زیاد پرهام بدجنس خندید و گفت:البته ما به خد

  به کارمون نمیاد
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 بعد ابروهاشو باال انداخت و گفت:انتخاب با خودتونه یا خدمتکار یا سرایدار

ارغوان صررورتش قرمز شررده بود با خشررونت گفت:همینم مونده خدمتکار توی عوضرری   

  بشم

  شکوفه بیا بریم از اولشم حماقت بود اومدیم اینجا

به ارغوان انداختم که حسررابی حرصرری شررده بود از یه طرف بهش حق میدادم که  نگاهی

عصرربی بشرره اما از یه طرف دیگه میدیدم پیشررنهاد پرهام واقعا خوب بود هم یه درآمد  

داشتیم هم یه سرپناه تازه سعیدی هم حاالحاال ها نمی تونست پیدامون کنه نفس عمیقی  

 تم:خدمتکار شبانه روز؟کشیدم ومردد به پرهام نگاه کردم و گف

 سری به معنای تایید تکون داد

  قبوله-

  ارغوان با بهت نگام کرد و من رو به پرهام ادامه دادم:اما یه شرط دارم

  پرهام منتظر نگام کرد که گفتم:ما یه سری خط قرمز داریم امیدوارم ازشون رد نشی

  ریمپرهام پوزخندی زد و گفت:نترس ما به خدمتکارامون کاری ندا

 ارغوان به سمتم اومد ویشگونی از بازوم گرفت و گفت:معلوم هست چه غلطی میکنی؟

 آروم زمزمه کردم:توضیح میدم بهت

  سری تکون داد و ساکت شد
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حاال که شررما شرررط گذاشررتید منم بگم این خونه قوانین خاص خودشررو داره به عنوان    -

  خدمتکار الزمه که بهشون عم  کنید

 ارغوان:میشنویم

  دم گرفت داشت ادای پرهامو در میاوردخن

پرهام اخمی کرد و ادامه داد:اوال که من و برادرم راس سرراعت هشررت باید سررر کارمون  

سای  مورد نیاز ما رو          صبحانه و هم و شید که هم  شما موظفید زودتر بیدار ب شیم پس  با

  پس وریم و ناهارمون رو همونجا میخ4برمیگردم خونه و برادرم 3آماده کنید من ساعت 

یم باید آماده باشید تا هرچی میگیم انجام   اومد ما اینکه محض به اما بیکارید موقع اون تا

ساعت   شتیم وقتتون     9بدید و راس  شامه بعد از اون هم اگه کاری باهاتون ندا هم موقع 

آزاده درضمن یه نکته ی مهم اگه بخواید میتونید بیرون برید اما فقط اون وقت هایی که  

   تومن600هم ماهی حقوقتون اما و ای دیگه زمان هیچ نه دوم تو خونه نیستیم ما هیچک

بعد از زدن حرفاش نگاهی به ما انداخت و بلند شررد و به سررمت پله ها رفت وقتی رفت   

  ارغوان رو کرد بهم و گفت:پولش که خوبه

سعیدی هم     سری تکون دادم و گفتم:همه چیش خوبه حداق  هم خونه داریم هم کار و 

 پیدامون نمیکنه

ستمون          شست و برگه هایی رو به د سری تکون داد که پرهام برگشت و رو به روی ما ن

  کنید امضا نیست مشکلی اگه داد و گفت:این قرارداد یکساله ای که شما اینجا باشید 

صیلیتون        ستی مدرک تح سید:را نگاهی به ارغوان و بعد به برگه ها انداختم که پرهام پر

 چیه؟
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  اهم گفتیم:دیپلمهمزمان ب

  سری تکون داد و چیزی نگفت

بعد از امضای برگه ها نگاهی بهمون کرد و گفت:همه ی اتاقا طبقه ی باال هستن میتونید     

 هر کدومو که دوس داشتید انتخاب کنید بجز دو تا اتاقی که درشون مشکی و خاکستریه

  سری تکون دادیم و به سمت باال حرکت کردیم

سر من یه اتاق      دونه دونه اتاقا  شتن آخر  رو با ارغوان دیدیم هرکدوم یه رنگ قشنگ دا

خواب انتخاب کردم که ترکیبی از رنگ یاسرری و سررفید بود یه تخت سررفید با ملحفه ی   

یاسی و دیوارای یاسی و سفید و یه مب  و میز آرایش و تابلوی گلی که باالی تخت وص       

نفهمیدم چه جوری خودمو پرت کردم    بود اجزای اتاق من بودن اونقدر خسرررته بودم که     

 رو تخت و خوابیدم

 :ارغوان

خدای من چه اتاق قشنگیه اصال عاشقش شدم خیلی خوشگله تمام سفید دیوارا تخت میز  

آرایش مب  همه چیش سرررفیده خیلی خوشرررم اومده ازش از همه مهم تر یه در هم به         

  سمت بالکن داره

شدم تو این یه هفته هم که خوا     سته  شتیم اول باید یه      خیلی خ سابی ندا ست و ح ب در

  اتاق از حموم برم ولی تو اتاق که حمومی نمیدیدم باید میرفتم از اون بوزینه میپرسرریدم 

  رفتم ریعسرر میبینه تلویزیون داره دیدم که رفتم پایین ی طبقه سررمت به و بیرون اومدم

 ؟گفتم:می بخشی حموم طبقه ی باال کجاس کنم نگاش اینکه بدون و پیشش
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بدون اینکه چشررمشررو از تلویزیون برداره گفت:یکی انتهای راهرو سررمت راسررت یکیم   

 سمت چپ

بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم به سررمت پله ها رفتم که همزمان در ورودی باز شررد و   

 .....صدای یه پسری اومد که گفت:سالم من اوم

پرهام درحالیکه   با دیدن من تعجب کرد و حرف تو دهنش ماسررید و به پرهام نگاه کرد

  بیای نمیخوای اونجایی چی واسرره  اومدی خوش سررالم:گفت تی وی رو خاموش میکرد 

 داخ ؟

شیدی           شد ببخ ست و داخ  عمارت  سری تکون داد و درو ب سره که همون هومن بود  پ

 گفتم و به سمت باال رفتم و سریع چپیدم تو حموم

حموم داشتیم لباسامو درآوردم و     اوالال چه حموم لوکسی هی خدا اینا حموم دارن ما هم  

 سرررعیدی  االن یعنی خدا  هی کنه  بخار  گذاشرررتم  و کردم باز  داغو آب خزیدم تو وان  

  میکنه دفن مارو زنده زنده کنه پیدامون اگه اوه دنبالمونه؟

نزدیک یه سررراعتی تو حموم بودم و بعد سرررریع اومدم بیرون و به سرررمت اتاقم رفتم و          

ی در اومد لعنت بر کره خر مزاحم بی حال بلند شرردم و  شرریرجه زدم تو تخت که صرردا 

 رفتم سمت در که آقای بوزینه ی محترمو دیدم

 فرمایش؟-

 اخمی کرد و گفت:تو ادب حالیت نیست نه؟

  خمیازه ای کشیدم و گفتم:نخیر

 سری به نشونه ی تاسف تکون داد و کیسه ای به سمتم گرفت باتعجب گفتم:این چیه؟
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  ش دستم خسته شدخودت میفهمی بگیری-

 کیسه رو ازش گرفتم و اونم بدون حرفی رفت

برگشررتم داخ  اتاق و با دیدن لباسررا ی تو کیسرره کلی نوق کردم دو دسررت مانتو دوتا    

شلوار دوتا سارافون بلند و دوتا شال و یه دست لباس راحتی سریع لباسامو با بلوز شلوار         

 د خوابم بردراحتیم عوض کردم و رفتم تو تخت و به ثانیه نکشی

 :هومن

  با بهت به پرهام نگاه کردم

 دیوونه اومدیمو قاچاقچی باشن-

  اوال که به قیافشون نمیخوره دوما اگرم باشن سریع تحوی  پلیس میدیمشون-

آخه من نمیدونم دسرررت دوتا دخترو گرفتی آوردی اینجا بعد گوش کردن داسرررتان          -

  درنمیادزندگیشون استخدامشون کردی هیچ جاش با عق  جور 

  پرهام بلند شد و در حالی که به سمت باال میرفت گفت:تو نگران خودت باش نه من

پوفی کشرریدم و به مب  تکیه دادم چرا احسرراس میکنم چهره ی دختره واسررم آشررناس   

سم  دیدن با انگار قبال جایی دیدمش با زنگ موبایلم از جا پریدم  شه  ا  تو فتر اخمام بنف

  نمیکردم تحملش هم دقیقه  یه  نبود احسررران بخاطر  اگه  نمیکنه  ولم چرا این خدا  ای هم

یدم و گوشررری رو جواب دادم:جونم    ن کنم بازی  نقش بودم مجبور ولی فس عمیق کشررر

 خانومی؟

 سالاام عزیزم خوبی؟-
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  االن که صداتو شنیدم خوبه خوب شدم خانومی-

 خنده ای کرد و گفت:هومن جوونم

 ش اخم کردم و به زور گفتم:جونمحالم داشت بهم میخورد از لحن حرف زدن

 شب بیام پیشت؟؟؟-

  یا خدا دختر انقدر بی حیا ندیده بودم

  دیگه وقت یه واسه بذار خانومی امشب قراره دوستای پرهام بیان اینجا -

 چه حیف باشه پس میای بریم خرید؟-

 االن؟؟؟؟-

  یه ساعت دیگه-

  نفسمو فوت کردم و گفتم:باشه

 بای دیگه ساعت یه تا پس وای مررسی عشقم -

  فعال-

گوشرریو پرت کردم اونور و سرررمو تو دسررتام گرفتم خدایا با این دیگه چیکار کنم؟چرا   

زودتر این بازی تموم نمیشرره نمیدونم چقدر گذشررته بود که با لیوان آبی که جلوم ظاهر 

شد سرمو بلند کردم و دختری رو دیدم که بی نهایت واسم آشنا بود متعجب خیره شده       

ودم بهش که شروع کرد حرف زدن:اومم راستش نمیخواستم ناراحتتون کنم ولی دیدم    ب

 یه ربعه اینجوری نشستین گفتم اگه بهتون آب بدم شاید بهتر بشید
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  ازجام بلند شدم و لیوان آبو گرفتم یه نفس سر کشیدم و گفتم:ممنون

س  یب برام آشنا لبخندی زد و لیوانو ازم گرفت و خواست بره که گفتم:چهره ی شما عج  

 ما قبال همو ندیدیم؟

  بوضوح دیدم تکونی خورد و گفت:نه....اص.....اصال من یادم نمیاد

و سریع به سمت آشپزخونه رفت نگاهی به ساعتم کردم هنوز نیم ساعت وقت داشتم به     

 سمت اتاقم رفتم تا یکم بخوابم

 

 :پرهام

 با صدای در از خواب پریدم بلند داد زدم:چی میخوای؟

  صبحانه آمادس-

  باشه اومدم-

از جام پاشدم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم بعد از شستن دست و صورتم با همون          

شت میز          سالمی کردم و پ شغول خوردنه  شت میزه و م سا رفتم پایین و دیدم هومن پ لبا

  نشستم و یکی از اون دخترا خواست واسم چای بذاره که سریع گفتم:قهوه

  مجلو و اومد قهوه فنجون با بعد وچندلحظه رد و سرررشررو تکون داد دختره نگاهی بهم ک

  م خوردم و گفتم:دو تا نکته ی خیلی مهم باید بگما قهوه از ای جرعه گذاشت
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با این حرف هومن و اون دوتا دختر بهم نگاه کردن که ادامه دادم:اول اینکه در نبود من       

به اینجا اومر حتما حتما بهمون       بدید    و برادرم اگه کسررری   در گوشررری تا  دو دوم خبر 

 س بگیرینتما باهامون داشتین ضروری کار اگه که  میذارم اختیارتون

  سری تکون دادن که ادامه دادم:در ضمن

  دوباره نگاهم کردن که گفتم:پرهام راد

 هومنم سریع گفت:منم هومنم

  دخترا سری تکون دادن و اون دختره که سرتق بود گفت:ارغوان

  منم شکوفه-

با معرفی شکوفه هومن سرشو آورد باال و موشکافانه نگاش کرد و بعد از چند دقیقه بی      

 تفاوت شونه باال انداخت رو به ارغوان گفتم:لباسامو حاضر کن

حرصرری نگام کرد و به سررمت باال رفت بعد از خوردن صرربحانه باال رفتم و دیدم کت و    

صدفی رو تخته وارغوان     هم خیره به عکس تو اتاقمه رفتم  شلوار دودی رنگ با پیراهن 

  پشت سرش که زمزمه شو شنیدم:چقدر خوشگله

  رد نگاهشو گرفتم و رسیدم به خاله

  خالمه-

سام میرفتم              سمت لبا سرد درحالیکه به  شت خون سریع برگ صدای من از جا پرید و  با 

 گفتم:خاله آیدا که توی فرانسه زندگی میکنه

 اس عوض کنمآهانی گفت که ادامه دادم:میخوام لب
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  سریع سرشو انداخت پایین و به سمت در اتاق رفت

 بعد از پوشیدن لباسام زدم بیرون و سوار لوتوسم شدم و به سمت شرکت رفتم

 :ارغوان

بعد از اینکه اون بوزینه رفت رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کشرریدم زندگی ماهم خرکی  

 یی خدابودا اول که دزد بودیم حاال هم خدمتکار هییعععی

شررکرت کاش منم خانواده داشررتم البته شررایدم داشررته باشررم نمیدونم تنها سرررنخم       

  گردنبندم بود که اونم این پرهام بیشعور گرفتش

یدوارم فقط            مد آخ جون ام یدم و کم کم لبخند روی لبم او خت پر با این فکر یهو از ت

یال  ی نیسررت با خهومن رفته باشرره به بهانه ی آب خوردن رفتم پایین و وقتی دیدم کسرر

راحت رفتم سررمت اتاق پرهام به اتاقش نگاهی انداختم ظلمات بود بخدا سررری اول که  

اومدم از بس حرصی بودم از دستش زیاد دقت نکردم ولی االن تازه دیدمش انگار دیوار  

سه خودش یه پرده         تیره ای داشت اتاقش و اگه پنجره نداشت صددرصد جهنمی بود وا

شکی هم ازش آویز  شکی و یه تابلوی خط     ی م سی م ون بود بعد یه تخت با ملحفه ی طو

شکی و        شکی باالی تختش یه تی وی بزرگ جلوی تختش و میز آرایش م سفید م خطی 

درنهایت یه مب  مشرررکی گوشررره اتاق صررردرحمت به اتاق خودم خداییش من و پرهام            

مدم                     با من او با یال  به درک بیخ ب  هم بودن اه  قا طه ی م قا نق قامون دقی تا بال    ا دن

  باشه  هنداشت  دوربین اتاقش معلوم کجا از زد خشکم  یهو برداشتم  که اولو قدم گردنبند 

 با و مانداخت وبر دور به نگاهی درمیاره پدرمو میگردم وسررایلش تو دارم ببینه اگه خدا یا

 تو فتمر دوباره و برداشررتم دسررتمال چندتا و رفتم پایین طبقه سررمت به نهنم تو فکری

وووف بخیر گذشررتا مشررغول گردگیری بودم که یهو تلفن اتاقش به صرردا    ه پرهام اتاق

دراومد دودل بودم جواب بدم یا نه که صرررداش قطع شرررد دوباره مشرررغول کارم شررردم 
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شد روم      سراغ کمدش درو که باز کردم یه کوه لباس آوار  شد رفتم  گردگیری که تموم 

ازه دوزاریم افتاد و جیغ جیغ   هاج و واج مونده بودم داشرررتم لباسرررا رو نگاه میکنم یهو ت      

کردم:تف به روت بیاد بوزینه ی شرررلخته ی کثیف این چه کاریه؟ خاک تو سررررت مگه          

  لباسو اینجوری میذارن تو کمد پسره ی کثیف

همینجوری غر غر میکردم و به پرهام و لباسررراش فحش میدادم که دوباره تلفن زنگ           

شتم      سمت تلفن و گوشی رو بردا و دهن باز کردم فحش بدم که با خورد با حرص رفتم 

صرردای پرهام دهنم همونجوری باز موند وانگار یه سررط  آب سرررد ریخت رو سرررم:اوال  

سوما اگه بار اول جواب       شی  شلخته ی کثیف خودتی دوما انقدر غر نزن پیر می بوزینه ی 

 میدادی مجبور نبودی لباسامو جمع کنی چهارما دهنتم ببند مگس توش نره

شده بودم       و قطع کرد همو شوکه  ستم مونده بود و تو هنگ بودم انقدر  شی د نجوری گو

سرجاش و با قدمای لرزون بدون        شتمش  شی رو نگاه کردم و بعد گذا که چندبار تو گو

 توجه به لباسا به سمت اتاقم رفتم

 :پرهام

پوزخندی به قیافه ی متعجبش زدم و بعد اینکه از اتاق خارج شرررد مانیتور رو خاموش              

صرررندلیم تکیه دادم که همزمان تقه ای به در خورد و پشرررت بندش منشررریم   کردم و به

 خانوم عباسی وارد شد اخمی کردم و گفتم:چیزی شده

شه ی مربوط به        - سه دارید اینم پو شرکت ققنوس جل ستش امروز با نماینده های  بله را

 سوابق کارشون

 پوشه رو روی میز گذاشت که پرسیدم:چه ساعتی؟

 یگهتقریبا یک ساعت د-
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  باشه میتونی بری-

شدم و انقدر غرق خوندن بودم که متوجه        بعد از رفتن منشی مشغول خوندن اون پوشه 

گذر زمان نشرردم با دیدن سرراعت از جام بلند شرردم و کش و قوسرری به بدنم دادم و از     

 دفترم خارج شدم و به سمت اتاق جلسات راه افتادم

  ودن جلسه شروع بشهوقتی رسیدم تقریبا همه حاضر بودن و منتظر ب

سالم و خوش آمد میگم به               صحبت کردم: شروع به  شستم و  صندلی مخصوصم ن پشت 

  تک تکتون پرهام راد هستم رییس شرکت البرز و امیدوارم بتونیم باهم همکاری کنیم

هر چهار نفر سررری تکون دادن و پسررری که نزدیکم نشررسررته بود گفت:ارشرریا صررالحی  

  سهامدار شرکت ققنوس هستم

 سری که کنارش نشسته بود گفت:پیمان محبی مدیر عام  هستمپ

بعد از اون دو نفر پسری که سمت چپ نشسته بود گفت:کیوان امیری یکی از مهندسین      

  شرکت

 و دختر بغ  دستیش با عشوه گفت:پانیذ صابری واز مهندیسن شرکت

  سری تکون دادم:از آشنایی باهاتون خوشبختم بهتره بریم سر قرارداد

  تمانداخ سرراعتم به نگاهی  رفتن ها نماینده و شررد تموم جلسرره دیک یک سرراعت بعد نز

شتم  کیفمو و رفتم دفترم سمت  به و شدم  خارج اتاق از بود ناهارم وقت   متس  به و بردا

  حوصررله اصررال بار این اما میخوردم غذا شرررکت تو همیشرره اینکه با کردم حرکت خونه

 ید حال این دختره رو هم بگیرمبا ضمن در بمونم اونجا بیشتر نداشتم
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 :شکوفه

شدن در از اتاقم بیرون اومدم و در کمال تعجب پرهامو دیدم هنوز      سته  صدای باز و ب با 

نشرررده پس این چرا االن اومده؟ هنوز داشرررتم نگاش میکردم که یکی خورد پس کلم  3

 برگشتم و ارغوانو دیدم که با خنده میگه:خوردی پسر مردمو

 رفتم و گفت:نوش جون خاطرخواهاشچشم غره ای بهش 

  لبخندی زد و گفت:بله بله و یکیشونم تویی

و چشرررمکی زد و سرررریع رفت پایین منم بعد حرص خوردن رفتم پایین با دیدن پرهام         

 سالمی کردیم و اونم سری تکون داد و گفت:ناهار حاضره؟

 به همدیگه نگاه کردیم و ارغوان با بیخیالی گفت:نه

 ن االن باد هوا بخورم؟یعنی چی نه؟پس م-

 مگه خودتون نگفتید ناهارو تو شرکت میخورین؟-

  حاال امروز خواستم تو خونم بخورم باید به تو جواب پس بدم-

 ارغوان اخم کرد و اومد جواب بده که من زودتر گفتم:اگه یکم صبر کنید حاضر میشه

:خوب  بهم کرد و گفت پرهام سری تکون داد و به طبقه باال رفت با رفتنش ارغوان نگاهی

 حاال بفرمایید اولیا حضرت چه کوفتی برای اون نره خر میخواد درست کنه؟

  اوه بابا این همه غذا-
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  مرگ و این همه غذا د آخه من که بلد نیستم-

  من که بلدم این همه سال به لطف من زنده ای-

  االنم کم غر بزن بیا بریم زود باش

 پوفی کرد و دنبالم اومد

ا نیم سرراعتی در حال آشررپزی بودم که غذا حاضررر شررد بعد از چیدن میز با ارغوان  تقریب

  از دبع و داد تکون سررری ارغوان بکشررم ناهارو منم تا کنه صرردا پرهامو بره بهش گفتم 

 اب گذاشررتم رو غذا اینکه بعد منم میز سررر نشررسررت پرهام و اومدن پرهام با دقیقه چند

ستی    پذیرایی تو رفتیم ارغوان ش شدیم یعنی    م هن صاحب خونه زندگی  ی خدا الکی الکی 

االن سرررعیدی کجاس داره دنبال ما میگرده وای خدا اگه پیدامون کنه چی حتما ما رو              

میکشرره وای نه دعا میکنم پیدامون نکنه تو فکر بودم که با باز شرردن در پذیرایی هم من 

ه وارد شررردن  هم ارغوان سررررمون به طرف در چرخید و هومن و یه دختره رو دیدیم ک    

 این عشررقم هومن:گفت و کرد بهمون نگاهی متعجب ما دیدن با شررد وارد وقتی دختره 

 کین؟ دیگه دوتا

 هومن که مشغول درآوردن کت اسپرتش بود گفت:خدمتکارمون

بابام میگفتی اون           به  دختره اخمی کرد و گفت:الزم نکرده هومن خدمتکار میخواسرررتی 

 ینا از این جا برنبهت دوتا خدمتکار مرد میداد بگو ا

مد سرررمتش و               فت هومن او گه چی میگ گاش میکردیم این دی جب داشرررتیم ن با تع

 گفت:بیخیال بنفشه عزیزم اونا فقط دوتا خدمتکارن

  بنفشه با حرص گفت:اولش آره ولی بعد کم کم واست تور پهن میکنن
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  اخراجیدبعد اومد جلوی ما و ادامه داد:سریع تر وسایالتونو جمع کنید شما از االن 

 یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم تو کار من دخالت کنی-

همون به پرهامی نگاه کردیم که بعد زدن این حرف خونسررررد به بنفشررره نگاه میکرد           

 بنفشه گفت:اما پرهام اونا

صال به این توجه      - شه وگرنه کالهمون میره تو هم و ا سرت تو کار خودت با کافیه بهتره 

  نمیکنم که زنداداشمی

بنفشه که سرخ شده بود به درکی گفت و از خونه خارج شد چیزی که بیشتر از همه برام  

که ارغوان و پرهامم تعجب             ها من بل نه تن تعجب آور بود چهره ی خندون هومن بود 

  کرده بودن

هومن با نیش باز نگاهی به ما کرد و گفت:چیه؟خب خیلی باحال حالشرررو گرفتی تا اون               

 باشه دخالت نکنه

  ام پوزخندی زد وگفت:مثال زنتهپره

 هومن ابرویی باال انداخت و بی توجه به پرهام گفت:امشب احسان میاد اینجا

 چرا؟-

 نمیدونم زنگ زد گفت میاد اینجا-

 پرهام سری تکون داد و رو به من گفت:مرسی ناهار خوشمزه ای بود

ن و گفت:چیزی   لبخندی زدم و نوش جانی گفتم بعد از رفتن پرهام هومن اومد جلوی م     

 از ناهارت مونده؟
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 سری تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم

 :هومن

بعد از خوردن ناهار به سررمت اتاقم رفتم و رو تخت دراز کشرریدم که یهو گوشرریم زنگ   

 خانومی سالم:زدم اتصالو دکمه خورد با دیدن اسم بنفشه اخمام رفت تو هم 

 !!سالم بی سالم هومن واقعا خجالت نمیکشی؟؟-

 چرا عزیزم؟-

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟اون داداش بی شعورت هرچی از دهنش دراومد به من گفت بخاطر دوتا   -

 خدمتکار عوضی اونوقت تو از من دفاع نکردی؟؟؟؟

شون دادی و از خونه رفتی که     - سریع عکس العم  ن ستش تو انقدر  عزیزم آروم باش را

  من موندم

  و کلی با پرهام بحث کردمنیشخندی زدم و ادامه دادم:باور کن بعد رفتن ت

 راست میگی؟-

 پوزخندی زدم:به جون خودت عزیزم

 واااای عاااشقتم هومن جووونم-

  خوب دیگه خانومی کاری نداری؟میخوام یکم چرت بزنم-

 اوم نه مواظب عشخه من باش-
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 باشه خدافظ-

 بای-

ش             تاوووف راحت شدما گوشیمو گذاشتم رو سایلنت و چشمامو بستم کم کم چشام دا

شمامو باز کردم و دوباره          شنیدم با تعجب چ صدای جیغ  شود که یه لحظه انگار  گرم می

منتظر موندم که دوباره و این بار بلندتر صررردای جیغ و پشرررت بندش صررردای پارس            

  اقشات از من با پرهام همزمان که بیرون رفتم و پایین پریدم تخت از سریع  اومد جسی  

  بیرون اومد

 چی شده؟-

  م همین االن شنیدمنمیدونم من-

سری تکون داد و باهم به سمت پایین رفتیم که دوباره صدای جیغ اومد صدا دقیقا از تو      

حیاط میومد با پرهام به سرررمت در رفتیم و بعد از باز کردن شرررکوفه و ارغوانو دیدیم              

درحالیکه شررکوفه پشررت ارغوان وایسرراده بود و رنگش مثه گچ سررفید شررده بود و جیغ   

انم سعی میکرد جسی رو با چوب توی دستش دور کنه:چخه هووو چخه با    میکشید ارغو 

  تواما برو اونور ای بابا چه زبون نفهمی هستی کدوم خری تو رو آزاد گذاشته

 یکی همیشررره عادتشررره  پرهام  میدونسرررتم  خوب با زدن این حرف پقی زدم زیر خنده   

  بذاره آزاد رو جسی دوساعت

 خت و سوتی زدپرهام با خشم نگاهی به من اندا

شدن پرهام هم جسی رو برد         سریع از هم جدا  شدن و  شکوفه متوجهمون  که ارغوان و 

 تا ببندتش موندم من و اری و شکو
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 خخخخخ چه مخففی

 نگاهی به شکوفه کردم که رنگ به رخسار نداشت

  بهتره بری داخ  حالت بده-

سریع گرفتمش تو بغل     شت از حال  شده بود که دا ی  م ارغوان با نگرانهنوز حرفم تموم ن

  پرسید:چی شد؟ چرا از حال رفت؟ وای خدا

 نگران نباش زیادی هیجان زده شده بهتره واسش یه لیوان آب قند بیاری-

سری تکون داد و با حالت دو به سمت عمارت رفتم منم آروم آروم از پله ها باال میرفتم    

 درحالیکه شکوفه رو بغلم داشتم

 

  :ارغوان

آشررپزخونه و آب قندو درسررت کردم و رفتم تو سررالن که دیدم هومن   با عجله رفتم تو

  شکوفه رو آورد و با دقت رو مب  گذاشت

 

شید  شکوفه  صورت  رو قطره چند رفتم طرفش و آب قندو بهش دادم ازم گرفتو   هک پا

وانو گرفت جلوی لبش و گفت:از این بخور حالتو     لی هومن بعد  اومد  هوش به  شرررکوفه 

  بهتر میکنه

 

 ن موقع پرهامم اومد تو سالن و با دیدن شکوفه پرسید:چش شده؟همو
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 هومن نگاهی بهش انداخت:هیچی زیادی ترسیده

  پرهام سری تکون داد:اگه حالش خیلی بده زنگ بزنم شروین

 فک نکنم اما-

  رو به من کرد و گفت:اگه دوباره حالش بد شد بهم بگو

هومنم رفتن طبقه ی باال شررکوفه  سررری تکون دادم و کنار شررکوفه نشررسررتم و پرهام و  

  همچنان داشت آب قندو جرعه جرعه میخورد

 دستشو گرفتم و گفتم:خوبی عزیزم؟

  سری تکون داد و با صدای ضعیفی گفت:خوبم

 

ستراحت کنه و خودمم رفتم تو     ستادمش تو اتاقش تا ا بعد اینکه آب قندو تموم کرد فر

  آشپزخونه

 

  بود6به ساعت نگاهی انداختم 

 خدا حاال کی میخواد شام بپزه واسه اینایا 

داشرررتم قدم میزدم و با خودم میگفتم من که بجز نیمرو غذایی بلد نیسرررتم چه خاکی تو 

سمت گوشیم که پرهام بهم داده بود         سریع رفتم  سرم زد  سرم بریزم که یهو فکری به 

  خدارو شکر قابلیت اینو داشت برم تو اینترنت
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  مرغ با پلو زرشک ی تهیه زطر سریع رفتم و سرچ کردم 

بعد از باز کردن صرفحه و اومدن طرز تهیه اش سرریع دسرت به کار شردم و وسرایالشرو        

   آماده کردم

 دوباره دستورالعملشو خوندم و زیرلب گفت:خدایا فقط شور نشه

 

با لذت به غذام نگاه کردم به به نه شررور شررده بود نه بی نمک نه شررفته مرغشررم خیلی    

  خوب پخته بود

  سررمت رفتم بود مونده شررام تا سرراعت یه هنوز پوووف بود 8نگاهی به سرراعت انداختم 

  شدم کردن درست ساالد مشغول و آوردم خیار گوجه یکم و یخچال

دیگه آخراش بود که سررنگینی نگاهی رو حس کردم سرررمو بردم باال که نگام به پرهام   

م نگاش میکنم اخمی کرد و   افتاد داشرررت با اشرررتیاق به سررراالد نگاه میکرد تا دید دار         

 گفت:اوم..... امشب مهمون داریم شام گذاشتی؟

سررری تکون دادم و برگشررتم سررمت گاز و زیر غذا رو کم کردم و برگشررتم برم سررمت  

شدم       صحنه ی عمرم مواجه  شت  آروم آروم پرهام ساالد که با بامزه ترین    ساالد  به دا

  یرونب رفت و انداخت قاشقو سریع دافتا من به که نگاش میخورد لذت با و میزد ناخنک

 اسررهک یه شررد تموم که سرراالدم کار خندم گرفته بود شرردید کاش ازش عکس میگرفتم 

 دی زدم و به لبخن  پرهام  دیدن  با  انداختم  سرررالن به  نگاهی  ریختم داخلش کمی و آوردم

شتم جلوش         سه رو گذا شدم و کا   بدون و سمتش رفتم همونجور که تی وی میدید خم 

 آشپزخونه تو پریدم فیحر هیچ
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 :پرهام

چشررمم به تی وی بود اما حواسررم پیش سرراالد!!!! المصررب چه مزه ای داشررت انگشررتاتم   

  میخوردی

   از بچگی عاشق ساالد شیرازی بودم

  ف بزرگ درست میکردظر یه واسم مامان هم همیشه 

شدم به تی وی که احساس کرد     شتم و زدم کانال دیگه ای و خیره  کی م یکنترل رو بردا

  داره میاد سمتم اومدم برگردم که خم شد چیزی رو میز گذاشت و رفت

  با دیدن کاسه ای که توش ساالد بود لبخندی زدم قطعا کار ارغوان بود

کاسه رو برداشتم و مشغول خوردن شدم که هومن با چشماس خوابالو اومد پایین نگاش  

  که به من افتاد زد زیر خنده

 به چی میخندی؟ با اخم نگاش کردم:مرض

  صادقانه گفت:به تو خیلی بامزه میخوری

 حاال چی هست؟

  ساالد-

 اوه بله بله باالخره بعد از سالها بهم رسیدین-

شماش گرد       شنیدن این حرف چ صدای خنده ی هومن بیرون اومده بود با  ارغوان که با 

واسررش  شررد هومن نگاهی بهش انداخت و گفت:آخه میدونی بچه که بود مامان همیشرره 
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درسررت میکرد و این آقا هم تا سرراالد سررر سررفره نبود نمیومد غذا بخوره از وقتی مامان   

  رفته دیگه کمتر دیدم بخوره و واسم عجیب بود

 ارغوان متاسف سری تکون داد و گفت: خدا رحمتشون کن

 هومن متعجب پرسید:کیو؟

 مادرتونو-

ن با بهت نگاش کرد و  به محض زدن این حرف هومن شرررروع به خندیدن کرد که ارغوا

بعد از چند دقیقه با ناراحتی گفت: اونقدر بهش وابسرررته اید که باور مرگش واسرررتون               

 سخته درک میکنم

   هومن همچنان میخندید و منم با لبخند داشتم به ارغوان نگاه میکردم

سمت ارغوان رفتم با لبخند         شتم و به  سه رو که خالیش کردم بردا شدم و کا از جام بلند 

  ش کردم و گفتم:منظور هومن مرگ مامان نبودنگا

  پدر و مادرم ایران زندگی نمیکنن

 تو رفت  و گفت  ببخشررریدی  سرررریع و شرررد قرمز ارغوان با فهمیدن سررروتی بزرگش   

 آشپزخونه

 

   هومن بعد اینکه خنده اش تموم شد به سمت مب  رفت و روش نشست

و میچینه بعد از اتمام کارش     منم کاسررره رو بردم آشرررپزخونه که دیدم ارغوان داره میز     

  نفسی کشید و سرشو باال آورد که نگاهش به من خورد
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 کاسه رو گذاشتم تو سینک و برگشتم سمتش:ممنون خوشمزه بود

  سرشو انداخت پایین اومدم برم بیرون که صدام کرد:آقای راد

  نگاش کردم که گفت:من معذرت میخوام منظوری از اون حرفم نداشررتم چون برادرتون

  گفتم رفته من....راستش

پریدم وسررط حرفش و گفتم:ایرادی نداره هم من هم هومن میدونیم از قصررد این حرفو  

  نزدی

 م و گفتم:اما یه تنبیه اساسی داریکرد سری تکون داد که با یاد آوری کار صبحش اخم 

 با تعجب نگام کرد و گفت:من؟ چرا؟

  شدیاگه اشتباه نکنم صبح بدون اجازه وارد اتاقم -

 رنگش پرید و گفت:خو....خوب...من...چیزه داشتم..... یعنی میخواستم مرتبش کنم

  چقدرم که مرتبش کردی همه لباسامو ریختی بیرون-

با زدن این حرف اخمی کرد و گفت:ببخشررریدا ولی شرررما اگه یکم مرتب تر بودید و            

هم مرررتبتووون بلباسررراتونو تو کمد انبار نمیکردید اونا رو سرررر من نمیریختن و اتاق        

  نمیخورد

خانوم                 فت: قدم رفتم جلوتر و گ یه  ته بود  نه گف با طع گاش کردم مرتبتونو  با حرص ن

 رئیستم؟ من رفته یادت کوچولو 

  شونه باال انداخت و گفت:نخیر یادمه
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  خدایا چقدر پررو بود اخم کردم و گفتم:پس حواست باشه اخراج نشی

  باال انداختمبا خشم نگام کرد که مث  خودش شونه 

 و از آشپزخونه خارج شدم

 :هومن

شکوفه داره میاد پایین با دیدنش        سته بودم و کانال عوض میکردم که دیدم  ش رو مب  ن

 از جام بلند شدم رفتم سمتش که متوجهم شد و ایستاد

 

 نگاش کردم و گفتم:حالت بهتره؟

  سری تکون داد:بله ممنون بهترم

زمان پرهام از آشپزخونه اومد بیرون و با دیدن شکوفه    اومدم کنار و گذاشتم رد بشه هم  

 پرسید:بهتری؟

  نه هب مونده ربع یه کردم ساعت به نگاهی سری تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت 

 ور آیفن زنگ که زدم لبخندی امشرررب احسررران کم کم دیگه باید پیداش بشررره از فکر 

  زدن

  پرهام رفت و درو زد نگاش کردم که گفت:احسانه

  و بلند داد زد:ارغوان

  ارغوان اومد و سوالی نگاش کرد پرهام ادامه داد:وسای  پذیرایی رو بیار
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  ارغوان با حرص نگاش کرد و سری تکون داد

  رفتیم طرفش به پرهام بعد از چند دقیقه احسان اومد داخ  با 

  به به پسرخاله چه عجب چشممون به جمالت روشن شد-

ستم کلی کار      احسان خنده ای کرد و   شعور من که مثه تو بیکار نی سالم دوما بی گفت:اوال 

  ریخته سرم

  خوش اومدی-

  احسان به پرهام نگاه کرد و گفت:مرسی پسرخاله

شکوفه با ظرف میوه           شت بندش  سینی قهوه و پ ستیم که ارغوان با  ش همگی روی مب  ن

سم        سینی رو گرفت  شغول حرف زدن با پرهام بود که ارغوان  سان م شو   اح تش قهوه ا

شو برگردوند اما بعد چند ثانیه با       صورت شت و نیم نگاهی به ارغوان انداخت و بعد  بردا

شرردت سرررشررو چرخوند و به ارغوان که حاال داشررت با تعجب نگاش میکرد نگاه کرد و  

 بلند گفت:تو؟؟؟؟

ارغوان اخمی کرد و سرررینی رو به طرف من گرفت شرررکوفه هم دسرررت کمی از ارغوان     

  مون گیجی به همه میوه تعارف کردنداشت با ه

 با کنجکاوی پرسیدم:شما همو میشناسید؟؟

ارغوان سررینی رو برداشررت و خواسررت به آشررپزخونه بره که با صرردای پرهام متوقف      

  شد:بشین ارغوان

  ارغوان نگاهی بهش انداخت و ناچارا روی مب  سفید دو نفره نشست
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  شکوفه تو هم همینطور-

  دو نشست پرهام به جفتشون نگاه کرد و گفت:گوش میکنمشکوفه هم سری تکون دا

 ارغوان دست به سینه اخمی کرد و گفت:چرا از جناب سرگرد نمی پرسین؟

با تعجب نگاش کردم از کجا احسررانو انقدر دقیق میشررناخت به احسرران نگاهی کردم که 

  اونم با تعجب داشت نگاش میکرد

  پرهام روشو کرد سمت احسان و منتظر موند

شتم         شتم از آگاهی برمیگ شب دا سان نگاهی به هممون انداخت و گفت:خوب من اون اح

سرررمت خونه و ماشرررینمم خراب بود به خاطر همین باید یه ربع پیاده روی میکردم تا به 

 ......آژانس برسم داشتم میرفتم یهو

 

 :گذشته

شرد یکی از م       شکوفه رو محکم ف ردا با ارغوان نگاهی به دو مرد مست انداخت و دست 

چشرررمای هیزش به ارغوان نگاه کرد و گفت:جووووون منصرررور چه لعبتایی به تورمون          

 خورده

  شکوفه با داد گفت:خفه شو عوضی

 ارغوان با خشم گفت:عنتر جای بابابزرگمی

 مرد قهقهه ای زد:یه شبو با ما باشین بهتون بد نمیگذره عروسکا
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  منصور جلو اومد که ارغوان جیغی زد و عقب رفت

  رد دومی پرید و بازوی شکوفه رو گرفت شکوفه جیغی زد:ولم کن آشغال خرفتم

ارغوان و شرررکوفه در حال تقال بودن که یهو صررردای مردی اومد:اینجا چه خبره؟ دارین  

 چیکار میکنین؟

شررکوفه و ارغوان با ترس به مردی نگاه کردن که یونیفرم پلیس به تن داشررت و با اخم  

  ردبه هر چهار نفر نگاه میک

ست مرد دومی رو گرفت     صور با دیدن پلیس د ستن  و من  عسری  مرد که کنن فرار خوا

  نخوره تکون جاش از کسی:گرفت نفر چهار هر سمت به و درآورد کلتشو

  بعد به طرف اون دوتا مرد رفت و به دستاشون دستبند زد

  جناب سروان بخدا ما کاری نکردیم-

  شهخفه شو تو کالنتری همه چیز مشخص می-

بعد با بی سیم درخواست ماشین کرد و نگاهی به دخترا انداخت که ترسیده بودن مسلما  

 از اون دخترای خیابونی نبودن و از بدشانسی گیر این دوتا افتادن

با اومدن ماشررین چشررم از اون دوتا برداشررت و بعد از تحوی  دادن اونا و توضرریح دادن   

   قضیه اون دو مرد رو بردن

رغوان و شررکوفه رفت ناخودآگاه به ارغوان زل زد انگار که خیلی براش مرد به سررمت ا

  آشنا بود و میشناختش اما نمیدونست کجا اونو دیده

 ارغوان که نگاه اون مردو رو خودش دید اخمی کرد و گفت:چیه؟ آدم ندیدی؟
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 مرد پوزخندی زد و گفت:احمق ندیدم

 کافیه یه بار بری جلو آیینه-

 : تا نقد هست چرا نسیه؟مرد اخمی کرد و گفت

 ارغوان با پوزخند گفت:پلیس که تو باشی وای به حال خالفکار

 مرد عصبانی رو به ارغوان گفت:جای تشکرته؟

  چرا باید تشکر کنم-

  چون نجاتت دادم-

  خوب اون که وظیفته-

  مرد با حرص نگاهی به ارغوان کرد و گفت:واقعا متاسفم برات لیاقت نداری

 لیاقت این لباسو نداریفعال که تو -

  مرد خشمگین به ارغوان نگاه کرد که شکوفه اومد جلو و بعد از تشکر از اونجا رفتن

 و مرد نظاره گر رفتن اونا بود

 :شکوفه

به ارغوان انداخت و خندید پرهامم              بعد از تموم شررردن حرف احسررران هومن نگاهی 

  متعجب داشت نگاش میکرد
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 د و گفت:واسه چی میخندی؟احسان با حرص به هومن نگاه کر

  نمیای هومن با خنده گفت:چون از پس یه دختر بر 

 احسان نگاهی به ارغوان کرد و گفت:دختر داریم تا دختر

 ارغوان پوزخندی زد و روبه پرهام گفت:اجازه هست شامو بکشم؟

  کارامون انجام از بعد بچنیم میزو تا پرهام سررری تکون داد و ارغوان و من بلند شرردیم  

ستیم بریم تو آشپزخونه که پرهام           سه  تاییشون اومدن و سر میز نشستن با ارغوان خوا

 پرسید:کجا؟

  ما تو آشپزخونه غذا میخوریم-

 پرهام اخمی کرد و گفت:احتیاجی نیست همینجا بخورید

  ارغوان اومد چیزی بگه که پرهام با تحکم گفت:همینجا

سط غذا خوردن بو        سر میز و ستیم  ش شیدی از   ناچار ما هم ن دیم که دیدم ارغوان با ببخ

جاش بلند شررد و به سررمت آشررپزخونه رفت و چند لحظه بعد با کاسرره ی بزرگی بیرون   

  اومد

نشست سر میز و کاسه رو نزدیک پرهام گذاشت و پرهامم بعد از دیدن کاسه لبخندی         

  به ارغوان زد و دوباره مشغول غذا خوردن شد

  و رفا رو جمع کردیم و گذاشتیم تو ماشین ظرفشویی    بعد از تموم شدن غذا با ارغوان ظ 

  برد قهوه براشون و شد قهوه ریختن مشغول ارغوان
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بعد اینکه کارا رو انجام دادیم با گفتن شرررب بخیر هرکدوم به اتاقمون رفتیم و بعد از             

  پوشیدن لباس راحتی رفتم تو تخت و سرم به بالش نرسیده خوابم برد

  شدم بیدار تشنگی ه ازشدت نمیدونم ساعت چند بود ک

  سالنه سالنه به سمت در اتاق رفتم

  چشمام بسته بود و جایی رو نمیدیدم

داشتم از پله ها پایین میرفتم که صدای شکستن چیزی از آشپزخونه اومد سریع هوشیار  

  رفتم آشپزخونه شدم و به سمت 

یادی مشرررخص نبود  و از پشرررت دیوار نگاهی به داخلش انداختم چون تاریک بود چیز ز

  میاد داره بیرون سمت به که دیدم رو محوی سایه یه فقط یه لحظه 

  با ترس نگاهی به دور و برم انداختم و یه گلدون برداشتم تا اگه دزد بود بزنم تو سرش

آروم رفتم جلوتر و دقیق شرردم تو چهرش اما چون تاریک بود زیاد نمیتونسررتم ببینمش  

جیغ خفه ای زدم و دسررتی که گلدون توش بود رو بردم  که یهو دسررتمو گرفت و کشررید

باال بزنم تو سرش که اون دستمم گرفت و چسبوندم به دیوار و زیر لب غرید:چه غلطی     

 داری میکنی؟

  با شنیدن صداش تعجب کردم و نگاش کردم

 که دست برد و برقو روشن کرد

 :هومن

 شروع کنهبعد از رفتن شکوفه و ارغوان به احسان عالمت دادم که 
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احسررران نگاهی به دور و برش انداخت و بعد از مطمئن شررردن رو به پرهام گفت:باید             

  راجب موضوع مهمی باهات حرف بزنم

سان           سری تکون داد که اح سان کرد و  شو میخورد نگاهی به اح شت قهوه ا پرهام که دا

ص         سر ا ستم پس یهو میرم  صال اه  مقدمه چینی نی    شروع کرد: ببین خودت میدونی ا

  مطلب

  نفسی کشید و ادامه داد: من ازت میخوام با پلیس همکاری کنی

 پرهام با اخم گفت:احسان قبال بهت گفته بودم از هیجان خوشم نمیاد

  پرهام قبال قضیه فرق میکرد اون موقع هومن وارد ماجرا نشده بود-

 پرهام با تعجب نگاهی بهم کرد و گفت:یعنی چی؟

  ته هومن دوهفته پیش یهویی گفت میخوام زن بگیرم؟؟؟بذار االن واست میگم یاد-

 پرهام سری تکون داد که احسان گفت:نقشه بود

 چیییییی؟؟؟؟؟-

  پرهام ساکت بذار بقیشو بگم-

ست از قت  و آدم        شون ه ستیم که همه نوع خالفی تو ساله دنبال یه گروه ه نزدیک چند

  نتیجه هیچ به نتونسررتیم اما کردیم صرررف نیرو و وقت کلی ربایی تا دزدی و جیب بری 

  برسیم ای

حتی این اواخر بابا هم میخواسررت برگرده ایران کمکم کنه که نذاشررتم تا اینکه سرره ماه  

پیش وقتی از سررررکار بر میگشرررتم دیدم یه موتوری کیف یه زنه رو زد دنبالش رفتم و         
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سردسته ی دزدای اون منطقه بود بعد کلی با      شانس من  ستم گیرش بیارم از  جویی  زتون

و تحقیق تونسررتیم سررردسررته ی مواد فروشررا هم بگیرم اما هرچی ازش بازجویی کردیم  

 توردسررر دختر یه  از میگفت  حرفی نزد تا اینکه یه ماه پیش تونسرررت دهنشرررو باز کنه        

اقعی  وده فقط موب تلفنی مکالماتش ی همه و نداره ازش آدرسی و نشون هیچ اما میگرفته

  ی چهره شررردیم موفق باالخره و بردیمش چهره نگاری  که قرار میذاشرررتن اونو میدیده

شک   یه حاال اما کنیم پیدا دخترو اون شتیم  بزرگتر م   شهر  ینا تو کردنش پیدا اونم و دا

  پیشررم مداو هومن اتفاقی روز یه اینکه تا موند نتیجه بی اما کردیم تالش کلی بود بزرگ

م  از شرراگرداشرره اگه بگلی صررحبت اون عکسررو دید و گفت میشررناسررتش و یکی ک بعد و

یدا کردم            یدمش یقین پ یک د که از نزد عد این بهترین خبر عمرم بود دروغ نگفتم ب

شدن به         شدیم نزدیک  شدم باید یه جوری به اون دختر نزدیک می صمم تر  شه و م خود

ستم و بهش گفتم     اون میتونست اطالعات زیادی در اختیارمون بذاره از هومن کمک خوا

  و بازی کنی و اونم قبول کرد و حاال تو هم باید کمک کنیکه باید نقش یه عاشق

بعد تموم شدن حرفای احسان پرهام با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت:یعنی بنفشه    

 خالفکاره؟

  سری تکون دادم که بهتش بیشتر شد و گفت:پس بخاطر همین امروز

نداختم و گفتم:ببین پرهام االن          گاهی بهش ا نداد ن مه  گه ادا بد    و دی عا تو  احسررران واق

  شرایطی قرار داره ما باید کمکش کنیم

  پرهام نگاهی به من و هومن انداخت و از جاش بلند شد و گفت:باید فکر کنم

  و به طرف اتاقش رفت

  احسان با ناامیدی گفت:فک نکنم قبول کنه
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  زدم رو شونش و گفتم:نگران نباش پرهام انقدرم بد قلق نیست

  د شد:من دیگه میرمسری تکون داد و بلن

 کجا؟ بمون اینجا امشبو-

  نه دیگه امشب شیفتم-

  آها-

  تا دم در بدرقش کردم و بعد از رفتنش به سمت خونه رفتم

ساعت افتاد        شتم فکر میکردم که نگاهم به  سته بودم و دا ش   شده  سه  زود چه رو مب  ن

  بود

  وردخ دستم که برم اومدم آب خوردن از بعد  بخورم آب  آشپزخونه تو بلند شدم رفتم 

  شکست افتاد و لیوان به

لعنتی سریع خورده هاشو جمع کردم و از آشپزخونه خارج شدم که انگار کسی رو پشت        

  و گرفتم دسرررتشرررو نبود مشرررخص اش چهره نبود روشرررن هم برقی چون دیوار دیدم 

یدمش  باال و      ج که  کشررر گار چیزی توش بود رو برد  که ان یغی زد و اون یکی دسرررتش 

 واست فرو بیاره رو سرم که اون دستشم گرفتم و گفتم:چه غلطی داری میکنی؟خ

 سریع نگام کرد که برقو روشن کردم با دیدن شکوفه پرسیدم:اینجا چیکار میکنی؟

با من و من گفت:ببخشررید .....من....من اومدم آب بخورم که دیدم کسرری تو آشررپزخونه  

  هست و فکر کردم دزده
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ون تو دسررتش اشرراره کردم و گفتم:با این میخواسررتی از خودت   پوزخندی زدم و به گلد

  دفاع کنی؟

  چیزی نگفت 

  نگاهی به چهره اش انداختم

شیده مژه های        سبزش اولین چیزی بود که توجه آدمو جلب میکند ابروهای ک شمای  چ

متناسررب صررورتی رنگ و موهای قهوه ای که تا زیر شررونش    لبهای و کوچیک بینی بلند 

  نگیر صورتی  شلوار  و بلوز شد  جلب لباساش  به توجهم ه رهاشون کرده بود  بود وآزادن

  میکرد زیباش واقعا که داشت تن به

سرمو تکون دادم تا این چرت و پرتا برن بیرون ازش فاصله گرفتم و با گفتن شب بخیر  

 به اتاقم پناه بردم

 :پرهام

  دو هفته از اون شب گذشته

  نم بنفشه خالفکارههنوزم که هنوزه نمیتونم باور ک

  هنوز به احسان جواب قطعی ندادم

  هنوز سردرگمم

  هیچوقت تو زندگیم خواستار هیجان نبودم

  همیشه زندگی آروم رو ترجیح میدادم
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   اما اینبار پای هومن هم وسط بود

 نمیدونم چیکار کنم

  ق شدمتو فکر بودم که در اتاق به صدا در اومد با گفتن بفرمایید پانیذ وارد اتا

  اخم عمیقی رو صورتم نشست

حالم از این دختر بهم میخورد همیشررره سرررعی در جلب توجه داشرررت حاال که اینجا هم 

  اومده بدتر شده یا برا من عشوه میاد یا برا بقیه

 سری تون دادم و با لحن جدی پرسیدم:کاری داشتین خانوم صالحی؟

  ادلبخند اغواگرانه ای زد و با عشوه گفت:بله جناب ر

راستش من پرونده های شرکت های البرز و رستگار رو خوندم مشکلی نداشتن میتونیم       

 باهاشون قرار داد ببندیم

  لطفا پرونده ها رو بذارید خودم بررسی میکنم-

  چشمی گفت و پرونده ها رو روی میز گذاشت

  منتظر شدم بره بیرون که گفت:ببخشید مهندس

 بفرمایید-

من یه مهمونی گرفتم و نصرررف بچه های شررررکت هم دعوت     راسرررتش آخر این هفته  -

  هستن خوشحال میشم شما هم تشریف بیارید
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  اخمی کردم و جواب دادم:از دعوتتون ممنونم اما سرم شلوغه

  ولی بدن شما صفا نداره-

  ناخودآگاه اخمم عمیقتر شد و گفتم:عرض کردم سرم شلوغه بفرمایید

  و دیگه بهش توجه نکردم

شنیدن   شیدم و روی           با  شدن در نفس بلندی ک سته  شنه ی کفش و دنبالش ب صدای پا

  صندلیم ولو شدم

  نگاهی به ساعت انداختم هشت بود

   خیلی خسته بودم از صبح توی شرکت بودم تا االن

  امروز به خاطر این دوتا شرکت هم کلی عالف شدم

  پوفی کشیدم

  رونبی زدم شرکت از و گذاشتم کیفم پرونده ها رو توی 

   نزدیک یک ساعت بعد به خونه رسیدم

ماشینو تو پارکینگ پارک کردم و داخ  رفتم به محض باز کردن در عمارت صدای دعوا  

  به گوشم خورد

تو فکر کردی کی هسررتی دختره ی دهاتی؟ تو فقط کلفت خونه ی شرروهرمی به محض  -

 اینکه خانوم این خونه شدم حسابتو میرسم
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 کنار بذار باد بیادهنوز که نشدی پس برو -

سم؟ تا یه مرد پولدار میبینید میچسبید بهش تا براش       - شنا شما رو نمی فک کردی امثال 

  تور پهن کنید ولی اینجا از این خبرا نیست نمیذارم هومنو از راه به در کنی

 بیا برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه کی با هومن کار داشت-

 پس حتما تو نخ پرهامی-

 هر خری باشم به توی گاو مربوط نیستتو نخ -

  برو اونور

 فعال که گاو تویی وقتی زیرابتو جلو پرهام زدم میفهمی کی به کیه؟-

  برو هر غلطی دوس داشتی بکن همینم مونده از توی بچه ننه بترسم-

  بنفشه اخمی کرد و از پله ها باال رفت

  سرجاش خشک شدارغوانم در حالیکه غر غر میکند برگشت که با دیدن من 

 آروم رفتم جلو و پرسیدم:چه خبر بود؟

  ارغوان با من و من گفت:ه...هیچی

 سرچی بحث میکردی باهاش؟-

  فک میکنه.....واسه شما تور پهن کردم-

 نکردی؟-
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 ؟!!!!شدم سیر جونم از مگه با اخم و عصبانیت گفت:معلومه که نه 

 خیلی درازه کوچولو با خشم رفتم جلو و بازوهاشو گرفتم تو دستم:زبونت

 همینه که هست-

بازوشرررو محکم فشرررار دادم و گفتم:د نه د اگه بخوای بلب  زبونی کنی از ریشررره قطعش  

 میکنم

 در حالیکه صورتش از درد جمع شده بود گفت:سگه کی باشی؟

  با زدن این حرف یه لحظه انگار زمان متوقف شد

یه دزد رو گرفته         به دوماه پیش درحالیکه گلوی  بودم و تهدیدش میکردم:خیلی     رفتم 

 بلب  زبونی نمیترسی بالیی سرت بیارم؟

 و شنیدن همین جمله:سگه کی باشی؟

  شدیدا تو فکر بودم که با اومدن صدایی به طرف در برگشتم

 چی شده؟-

 :ارغوان

  با صدای هومن به طرف در برگشتیم

 هومن اومد جلو و نگاهی بهمون انداخت:چیزی شده پرهام؟

  حالیکه به من خیره شده بود گفت:یکی به ادب احتیاج داره فک کنمپرهام در
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هومن به طرف من برگشررت که سرررمو انداختم پایین و چیزی نگفتم که پرهام بازوهامو  

  ول کرد و به طرف اتاقش رفت

  انقدر حرصش نده-

  جااان؟؟؟؟

 برگشتم سمت هومن و گفتم:چی؟

  و حرص ندهلبخند کمرنگی زد و گفت:میگم انقدر داداشم

  واال داداش شما بنده رو حرص میده-

 باهمون لبخندش گفت:پرهام تا سربه سرش نذاری کاری به کسی نداره

 نگاش کردم که ادامه داد:کال از بچگیش آروم بوده و زیاد کاری به کسی نداره

 به اطراف نگاه کرد و پرسید:راستی شکوفه کجاس؟

  متعجب نگاش کردم و گفتم:تو اتاقش

  نی گفت و خواست بره که صداش کردمآها

  آقای راد-

 با تعجب به دور و برش نگاه کرد و گفت:با منی؟

سررری تکون دادم که اخم کرد:بهم بگو هومن خوشررم نمیاد از آقای راد احسرراس پیری   

 میکنم
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  خنده ای کردم و گفتم:باشه

 خوب حاال چیکار داشتی؟-

 بنفشه اومده اینجا-

 اومده اینجا؟هومن متعجب گفت:واقعا؟ 

  اوهوم-

  سری تکون داد:باشه مرسی

  و به اتاقش رفت

   پوووف خسته شدم االن نزدیک دو هفتس بیرون نرفتم

  همش تو خونه ام

  گوشیمو برداشتم و مشغول بازی شدم

  نزدیک یک ساعتی بازی میکردم که با دیدن ساعت ده سرم سوت کشید

  یا خدا شام درست نکردم

  خوابه شکوفه هم که همش

بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و همزمان تو دلم کلی غر سر شکوفه میزدم که با       

 ورودم

  به آشپزخونه چشمام از تعجب گشاد شد
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  شکوفه در حالیکه میزو میچید نگاهی بهم انداخت و گفت:به به اری جون

  و بعد چشمکی زد

 با تعجب پرسیدم:تو کی اومدی؟

  خیلی وقته-

  ندیدمت پس چرا من-

 چون سرت تو گوشی بو کدبونا-

 به حرفش خندیدم از دوهفته پیش که واسه اولین بار غذا درست کردم بهم میگه کدبونا

رفتم سرررمتش و درحالیکه از پشرررت بغلش میکردم گفتم:چی درسرررت کردی شرررکو     

 جووون؟؟؟

  قیمه-

 اووووم دمت گرمممم-

داره گفت:بچه انقدر به من     شرررکوفه در حالیکه که سرررعی میکرد دسرررتامو از دورش بر      

  نچسب

 من کجام بچس؟؟؟-

  خنده ای کرد و گفت:همه جا

 شکو جوووونممممم؟؟؟؟-
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 چی میخوای؟-

 واه واه یکم احساسات داشته باشی بد نیستا-

   دوباره شروع به تقال کرد:وووییی اری ولم کن

  نچچچچچ ول نمیکنم-

شکوفه       شتم میخندیدم و  رد  هم با خنده داشت تالش میک و بعد بیشتر بهش چسبیدم دا

  یهو با صدای سرفه برگشتیم

  بنفشه با تحقیر و تمسخر و هومن با مهربونی داشتن نگامون میکردن

  سریع به خودم اومدم و شکوفه رو ول کردم

  و مشغول کمک کردن بهش شدم

  وقتی همه چی رو چیدیم

  پرهام هم اومد و همگی سر میز نشستیم

  ی گفت:حالم بد میشه با اینا سر یه میز باشمبنفشه با حالت چندش

   هومن نگاهی به پرهام کرد و پرهامم اخمی رو صورتش بود

  شکوفه خیلی ریلکس از جاش پاشد و با گفتن سیر شدم از آشپزخونه رفت

  با تعجب نگاهی به بشقابش کردم

  خالی بود
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م  میکرد از جام پاشرردبا حرص نگاهی به بنفشرره کردم که با لبخند مرموزی داشررت نگام 

  وگفتم:چه تفاهمی عزیزم

 با حرص نگام کرد که از آشپزخونه خارج شدم

 :شکوفه

 !!روی تختم نشستم و اشکامو پاک کردم

  لعنت به زندگی من لعنت به سعیدی لعنت به خودم

  ریاینجو احمق ی دختره اون و اگه پدر و مادرم ولم نمیکردن شاید االن یه کلفت نبودم 

  نمیزد رفح باهام

خانوادمو میخوام چیزی               مادرمو میخوام فقط  پدر و  یا من فقط ازت  خدا یدم: نال با گریه 

  نیست که نتونی انجامش بدی

  اشکام دونه دونه صورتمو خیس میکرد

  از جام بلند شدم و صورتمو پاک کردم

  و از اتاقم خارج شدم

  باید میرفتم بیرون

  نگاه به آشپزخونه به سمت در عمارت رفتمآروم از پله ها پایین اومدم و بدون 

  با گذاشتن پام توی حیاط موجی از هوای سرد به صورتم خورد
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  اواخرپاییز بودیم و هوا روز به روز سردتر میشد

  نگاهی به جسی انداختم

  توی لونه اش خوابیده بودم

 به سمت در رفتم و از عمارت خارج شدم

  میچسبیدبا اینکه هوا سرد بود اما قدم زدن 

  نگاهم به پسری افتاد که جلوی مغازه ای ایستاده بود و آستین مانتوی مادرشو میکشید

  لبخندی زدم

  من هیچوقت فرصت این کارو پیدا نکردم

  هیچوقت نتونستم خودمو واسه کسی لوس کنم

  که اگه اینکارو میکردم بدجور کتک میخوردم

 آهی کشیدم و به راه رفتنم ادامه دادم

  در راه رفته بودم که پاهام از شدت سرما گز گز میکرداونق

  نگاهی به ساعت انداختم

  یا خدا کی دوازده شده بود و من نفهمیدم

  ای وای به ارغوان هم نگفته بودم
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  سریع باید برمیگشتم

  برای یه تاکسی دست تکون دادم و سوارش شدم

  دوقتی به مسیری که داشت میرفت نگاه کردم دهنم باز مون

  من این همه راهو پیدا اومده بودم

  باالخره رسیدیم

  بعد از دادن کرایه از ماشین پیدا شدم

   بود به ساعت نگاهی کردم یا خدا نزدیک دو 

  آب دهنمو قورت دادم

  االن چیکار کنم

  زنگ بزنم یا از دیوار برم باال

  ای خدا عجب گیری کردم

  باالخره شهامت به خرج دادم و زنگو زدم

بعد از چنددقیقه در باز شرررد سرررریع وارد عمارت شررردم و از پله ها باال رفتم و خودمو           

  انداختم تو خونه

  چه عجب-

 با صدای ارغوان هینی کشیدم و با اخم نگاش کردم:مرض داری؟
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  کمی تا قسمتی-

 سرمو به نشونه ی تاسف تکون دادم که پرسید:کجا بودی؟

 اصال حواسم به ساعت نبود کسی که نفهمید؟بابا گفتم خیر سرم برم قدم بزنم -

  شانس آوردی چندبار هومن خواست بیاد تو اتاقت بهش گفتم خوابی-

 نفسی عمیقی کشیدم و گفتم:یکی طلبت

  اون که بله-

خندیدم و با هم به سررمت باال رفتیم بعد از گفتن شررب بخیر وارد اتاقم شرردم و با همون   

 لباسا افتادم

 :هومن

  رفتم ماشینم سمت به و شدم از مؤسسه خارج 

   دیگه واقعا تحم  بنفشه واسم سخت بود

  هر روز افتضاح تر

  از طرفی احسان هم هنوز به اطالعات نیاز داره

 دیگه نمیدونم چیکار کنم

  به سمت خونه روندم
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  بعد از پارک کردن ماشین به سمت خونه رفتم و وارد شدم

  خیلی سوت و کور بود

 کوفه و ارغوان کجانمتعجب بودم که ش

  به سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب خوردم

  آخیییش

  چه خنک بود

  یه لیوان دیگه پر کردم و همزمان صدای در سالن اومد

  با فکر اینکه پرهامه رفتم بیرون

  که با دیدن شکوفه با یه عالمه خرید تعجب کردم

 ومد:شکوفه تویی؟با دیدنش اومدم حرفی بزنم که قب  من صدای ارغوان ا

  شکوفه با همون دستای پر پرید تو آشپزخونه و با التماس نگام کرد

 ارغوان اومد پایین و با دیدن من گفت:اا شمایید؟

  سری تکون دادم که گفت:خسته نباشید بذارید واستون یه چیزی بیارم بخورید

  ردس میکنگام به سمت شکوفه افتاد که عالوه بر نگاش با دستاش هم داشت التما

  سریع جلوی ارغوانو گرفتم و گفتم:احتیاجی نیست چیزی نمیخورم
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  با تعجب نگام کرد که ادامه دادم:بهتره بری استراحت کنی

  ارغوان با تخسی گفت:ولی میخوام شام درست کنم

  و بریت بهتره سریع گفتم:امشب از بیرون غذا میگیرم 

  به طرف اتاقش رفتچندلحظه نگام کرد و درحالیکه اخم کرده بود 

  شکوفه وقتی فهمید ارغوان رفته نفسی کشید و گفت:ممنون

 سری تکون دادم و پرسیدم:دعواتون شده؟

  نه-

 پس چی؟-

  با شیطنت دستاشو مالید به هم و گفت:میخوام سوپرایزش کنم

 خنده ای کردم و گفتم:چه جوری؟

 امشب تولدشه-

 جدی؟-

  سه همین هرسال غافلگیرش میکنماوهوم خودش هیچوقت یادش نمیمونه وا-

بعد با نگرانی به من نگاه کرد و گفت:شرررما که مشرررکلی ندارید؟ میتونم واسرررش تولد             

 بگیرم؟

 نگاهی بهش کردم و با مظلومیت ساختگی گفتم:منم دعوتم؟
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  لبخندی زد و گفت:البته

 منم متقابال لبخندی زدم و گفتم:پس حله حاال دقیقا بگو میخوای چیکار کنی؟

شم کیک     ا- ستیم بعد یکم تزئین کنیم اینجا رو و بعد ول باید ارغوانو از خونه بیرون بفر

  درست کنیم و بعد دیگه جشنو شروع کنیم

  فکرت عالیه ولی کی ارغوانو ببره بیرون؟-

  با این حرف با ناامیدی گفت:نمیدونم

  فکری به سرم زد سریع گوشیمو درآوردم و به شیدا زنگ زدم:الو

 بی شیدا؟سالم خو-

 سالم پسردایی چه خبر؟-

  سالمتی میتونی بیای اینجا-

 واسه چی؟-

  تو بیا میگم اون شروین هم بیار-

 باشه-

 قطع کردم و با لبخند گفتم:ح  شد

  گنگ نگام کرد که ادامه دادم:شیدا میتونه ارغوانو ببره بیرون

 شیدا کیه؟-
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 دخترعممه-

 ون عاالیهدستاشو مث  بچه ها بهم کوبید و گفت:آخ جو

 محو حرکتش بودم و خیره نگاش میکردم که معذب گفت:چیزی شده؟

  سرمو تکون دادم و گفتم:نه

  مکثی کردم و ادامه دادم:نمیخوای خریداتو قایم کنی

  هینی کشید و شروع به جمع کردنشون کرد

منم کمکش کردم و بعضرری ها رو تو یخچال گذاشررتیم و بعضرریا رو هم تو کابینت چندتا  

 رو هم باید میبردم تو اتاقش بسته

  با دیدن اتاقش لبخندی زدم

  واقعا خوش سلیقه بود

  بسته هارو کنار تخت گذاشتم و اومدم بیرون

 که صدای زنگ در اومد

 :ارغوان

  با صدای زنگ از اتاقم اومدم بیرون که دیدم هومن با سرعت به طرف در دوید

  وا این امروز یه چیزیش شده

  رشکوفه هم همینطو
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از صرربح رفته بیرون و هنوزم برنگشررته از پله ها رفتم پایین که در سررالن باز شررد و یه   

  دختر و پسر وارد عمارت شدن

  با تعجب داشتم نگاشون میکردم و اونا هم بدتر از من

 هومن پرید وسط نگاهمون و گفت:شروین و شیدا دخترعمه و پسرعمم

 و رو به اونا هم گفت:ارغوان

شونم        منتظر بقیه ی  ستم بگم خدمتکار سکوت کرد نگاش کردم و خوا شدم که  حرفش 

که دختره پرید سمتم و یکم تف مالیم کرد و گفت:سالممم من شیدام خوشبختم ارغوان  

  جون

سررری تکون دادم و از بهت خارج شرردم و باهاش دسررت دادم که یهو شررروین هم پرید  

  م کنه جیغ زدم و رفتم عقبب.و.سسمتم از ترس اینکه اونم 

شروین کرد و رو به من       شیدا با اخم نگاهی به  شروین دارن میخندن  که دیدم هومن و 

  گفت:ببخشید گلم یکم دیوونس

  در تایید حرفش با بدجنسی سری تکون دادم و گفتم:مشخصه

  اینبار نوبت ما بود تا به اون بخندیم هومن با خنده گفت:تف کن شروین جان

  ه بهش خندیدیم و اینبار خودشم همراهیمون کردشروین با حرص نگام کرد که دوبار

  سالم-

 با صدای شکوفه همه به سمتش برگشتیم عههههه این ورپریده کی اومد نفهمیدم؟
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   شیدا به سمتش رفت و مثله من باهاش احوالپرسی کرد

   شکوفه به بود نگام رفت سمت شروین با حیرت زل زده 

  وفه هم داشتن بهش نگاه میکردننه تنها من بلکه هومن و شیدا و خود شک

 هومن اومد جلوتر و گفت:شروین کجایی؟

  شروین سری تکون داد و گفت:هیچی

  و بعد خودشو به شکوفه معرفی کرد

 هومن با خنده کفت:ایشون هم شکوفه خانوم هستن

شکوفه                شون که  سمت ستم برم  شپزخونه خوا شروینو گرفت و برد آ شیدا و  ست  بعد د

 ت:چطوری اری جون؟بازومو گرفت و گف

 با اخم گفتم:زهرمار اری تا حاال کدوم گوری بودی؟

  بابا حال تو خونه موندن نداشتم زدم بیرون-

  میمیردی منم میبردی؟منم میخوام بیرون برم-

شیدا اومد کنارم و درحالیکه لبخند میزد گفت:اتفاقا منم میخواستم االن برم بیرون میای    

 باهام؟

  ختم که ادامه داد:بیا دیگه خوش میگذرهمردد نگاهی بهش اندا
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سری تکون دادم و رفتم لباسامو عوض کردم و برگشتم تو سالن رو به شکوفه گفتم:تو        

 نمیای؟

  لبخندی زد و گفت:نه تو برو خوش بگذره

  از همه خداحافظی کردیم و سوار بنز شیدا شدیم و پیش به سوی بیرون

  صرار کرد یه لباس انتخاب کنماول رفتیم تو یه پاساژ بزرگ و شیدا ا

  هرچیم میپرسیدم چرا میگفت واسه یه دوست میخواد

باالخره با سررلیقه من یه لباس دکلته ی مشررکی رنگی که جلوش یه پاپیون بزرگ گلبهی  

  بود به همراه کیف و کفش ستش برداشت

  بعد از خرید رفتیم توی کافی شاپ و هردو بستنی سفارش دادیم

  خوشگلی میدونستی خیلی-

 لبخندی زدم و گفتم:خودتو تو آیینه دیدی؟

  لبخندی زد و گفت:اولین باره که میبینم پرهام خدمتکار دختر استخدام میکنه

توی لحنش نره ای تحقیر نبود به همین خاطر با لبخند گفتم:منم تو کار پسررردایی شررما  

  موندم

ای به بسرتنی کرد و    خنده ای کرد و خواسرت چیزی بگه که سرفارشرمونو آوردن اشراره    

  گفت:حاال فعال بزن تو رگ

 خندیدم و باهم مشغول خوردن شدیم
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 :شکوفه

  به محض رفتن شیدا و ارغوان دست به کار شدیم

  تمام وسای  تزئینی رو آوردم و با هومن و شروین مشغول شدیم

  شروین بادکنک باد میکرد و بعد از گره زدنشون میذاشت کنار

   رنگی ها و چندتا گ  و قلب داشتیم خونه رو تزئین میکردیم من و هومنم با کاغذ

از صررندلی رفته بودم باال و داشررتم بادکنک میچسرربوندم که یهو یکی از بادکنکا ترکید    

   رفتم روف نرمی و گرم جای تو جیغی کشیدم و تعادلم بهم خورد قب  اینکه بیفتم زمین 

  سرمو باال آوردم و به ناجیم نگاه کردم

 با نگرانی پرسید:شکوفه حالت خوبه؟ چیزیت که نشد؟ هومن

  سری تکون دادم که خیره شد بهم

به همدیگه خیره شررده بودیم و از دنیای اطراف غاف  بودیم که با صرردای سرررفه ای به   

  خودمون اومدیم

  کنید مراعات شروین با شیطنت گفت:پسر جوون اینجا نشسته 

  اومدم بیرونهومن اخمی کرد و منم سریع از آغوشش 

  باالخره بعد یک ساعت کار تزئین تموم شد و حاال نوبت کیک بود
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ست کردن خمیر              سط در شدیم و شغول  سایال م شپزخونه و بعد از آوردن و رفتیم تو آ

بودیم که شروین کمی ازش برداشت و به هومن که سخت مشغول ورز دادن خمیر بود      

  نگاهی انداخت

  ت هومن مالیدبه من چشمکی زد و خمیرو به صور

شو دید اونم خمیری        شیطنت آمیز شروین کرد و وقتی لبخند  هومن با تعجب نگاهی به 

  برداشت و قب  اینکه شروین به خودش بجنبه مالید دور دهنش

 بعد لبخند موفقیت آمیزی زد که شروین دوباره خمیر برداشت

  داشتم با تعجب به جدالشون نگاه میکردم

 ی شده بود و هنوزم مشغول بودنتموم سر و صورتشون خمیر

  یهو به خودم اومدم و به عمق فاجعه پی بردم

 عصبی شدم و جیغ زدم:بسسسه

  با جیغ من جفتشون سر جاشون خشک شدن

  با اخم یکی یه دونه ظرف بهشون دادم و گفتم:برید سر میز

  وقتی دیدم هنوز سرجاشون موندن و کاری نمیکنن دوباره جیغ زدم:برید دیگه

  یهو به خودشون اومدن و سریع رفتن پشت میز نشستن از جذبه ام خندم گرفت که

  یه ظرف پر توت فرنگی و کیوی برد گذاشتم جلوشون و گفتم:اینارو حلقه حلقه کنید



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

97 

 

 شروین با مظلومیت گفت:چه جوری؟

چاقویی برداشتم و یه توت فرنگی برداشتم بعد از حلقه کردنش چاقو رو دادم دستش و    

شد به هومن نگاهی کردم    اونم م زدم  دیلبخن متقابال میکرد نگاه من به لبخند با شغول 

  که با همون لبخند شروع به حلقه کردن شد

  انداختم سرراعت به نگاهی و گذاشررتم فر توی بعد از نیم سرراعت خمیر آماده شررده رو  

  بود شیش

  هنوز وقت داشتم برگشتم و با دیدن اون دوتا لبخندی زدم

وم شده بود و شروین سرش رو میز بود و هومنم سرشو به صندلی تکیه داده  کارشون تم

  بود

  رفتم سمتشون و گفتم:مرسی دستتون درد نکنه

  با این حرفم جفتشون صاف نشستن سرجاشون

  خنده ای کردم و با اشاره به صورتاشون گفتم:بهتره سریعتر برین دوش بگیرین

شد و درحال      سته بلند  سمت باال میرفت گفت:خدا خیرت بده  شروین از خدا خوا یکه به 

  شکوفه جون خیر از جوونیت ببینی مادر

  خندیدم و سری تکون دادم

 هومن بلند شد و به سمتم اومد و با مهربونی گفت:خسته نباشی

  لبخندی زدم:مرسی شما هم همینطور
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  بهم نگاه کرد و دستشو آورد سمت صورتم

نگاش کردم که دسرررتی به گونه ام کشرررید و وقتی        متعجب از اینکه میخواد چیکار کنه     

  دستشو برداشت خمیری بود

  با لبخند گفت:فک کنم تو هم به یه دوش احتیاج داری

 سرمو انداختم پایین که یهو صدای پرهام از تو سالن اومد:اینجا چه خبره؟

 :پرهام

  با خستگی ماشینو پارک کردم و وارد خونه شدم

ن خونه ای که با بادکنک و کاغذ رنگی تزئین شررده بود هنگ  وقتی درو باز کردم از دید

کردم اول فکر کردم دارم اشرررتباه میبینم اما بعد از باز و بسرررته کردن چشرررمام فهمیدم  

  اشتباه نیست

 بلند پرسیدم:اینجا چه خبره؟؟

  یهو هومن و شکوفه از آشپزخونه اومدن بیرون و جفتشون ترسیده نگام کردن

 ی شده؟ اینجا چرا این شکلی شده؟رو به هومن گفتم:چ

  و با دست به سالن نسبتا شلوغ اشاره کردم

  هومن نفسی کشید و گفت:تولده

 متعجب گفتم:چی؟ تولد؟
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   سری تکون داد

 که دوباره پرسیدم:تولد کی؟

 اینبار شکوفه جواب داد:ارغوان

صبح بهتون بگم         ستم  ضیح دادن:بخدا من خوا شروع کرد به تو شما   وو بعد تند تند  لی 

  سریع رفتین

 اخمی کردم و گفتم:تو اتاق خودش براش جشن بگیرید 

ایندفعه هومن جلو اومد و گفت:اتفاقا میخواسررت اینکارو کنه اما من نذاشررتم در ضررمن    

  بهتره شما هم بری حموم دعوت شدی

 متعجب نگاش کردم:دعوت شدم؟

من و شرریدا هم صرردای شررروین اومد:بله برادرمن دعوت شرردی تازه فقط تو نیسررتی    

  دعوتیم

  پوفی کردم و گفتم:من حوصله این بچه بازیارو ندارم

شما    شته  حضور  باید شکوفه با التماس گفت:خواهش میکنم  شین  دا   وشحال خ ارغوان با

  میشه

 !پوزخندی زدم و گفتم:مطمئنی اون از بودن من خوشحال میشه ؟؟

  سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت

  ه کردم که دیدم جفتشون اخم کردنبه هومن و شروین نگا
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 پرسیدم:حاال ارغوان کجاس؟

  شروین با اخم گفت:گفتیم شیدا ببرش بیرون تا ما به کارا برسیم

 نگاهی بهشون انداختم و گفتم:کادو گرفتین؟

  هومن و شروین متعجب و شکوفه با امیدواری نگام کردن

هفته شررما هم به شرریدا زنگ  اخمی کردم و گفتم:من و شررروین میریم سررراغ کادو تازه 

 بزنید بگید راس نه خونه باشن

  شکوفه با خوشحالی سری تکون داد و شروین هم دنبالم اومد

  بعد نیم ساعت به پاساژ رسیدیم

  سریع پیاده شدیم و رفتیم داخ 

  شروین با وسواس مثه این دخترا شروع به گشتن کرد

 ودیمیه ربع گذشته بود و هنوز چیزی انتخاب نکرده ب

 رفتم دست شروینو کشیدم که گفت:عهه چیکار میکنی؟؟

  زهرمار همش یه ساعت وقت داریم اونوقت تو بازیت گرفت بیا ببینم-

  بردمش تو یه بوتیک و گفتم:زودباش

با غر غر داشرررت به لباسرررا نگاه میکرد دسرررت آخر پوفی کشرررید و اومد چیزی بگه که 

  نگاهش به پشت سرم خورد و چشاش برق زد
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 پارسا ادکلن بود نوشته که کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم  

  قب  اینکه شروین رو بگیرم رفت تو اون مغازه و منم همراهش رفتم

 سریع ادکلنی گرفت و گفت همونجا هم کادوش کنن

  منم از طرف هومن یه مانتو شیک واسش گرفتم

  داشتیم بر میگشتیم که چشمم به ساعت سفید دخترونه ای افتاد

   خیلی قشنگ وشیک بود

 بدون اینکه به شروین بگم رفتم داخ  مغازه

 :هومن

  بعد از رفتن پرهام و شروین رفتم باال تا دوش بگیرم

  حدود نیم ساعت بعد از حموم خارج شد

  بعد از خشک کردن موهام

  شروع کردم به پوشیدن لباس

  پیراهن طوسی با شلوار مشکی

 می ادکلن زدمموهامو رو به باال دادم و ک

  از اتاق خارج شدم و به سمت پایین رفتم
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 چندباری شکوفه رو صدا زدم اما وقتی جوابی نگرفتم حدس زدم باید تو اتاقش باشه

   روی مب  نشستم و به شاهکارای شکوفه نگاه کردم

  چند نوع میوه که با سلیقه هرکدومو برش داده بود

  شربتی که توی تنگ بلوری ریخته بود

  یین خونهو تز

  کیک هم که پخته بود و آماده توی یخچال بود

 میخواست شامم درست کنه که جلوشو گرفتم و گفتم از بیرون سفارش میدم

  همینجوری تو فکر بودم که شکوفه اومد پایین

  نگاهی بهش انداختم که درجا خشک شدم

  شانی درخ سگک  و میخورد روش مشکی  کمربند یه که لباس دکلته ی هندونه ای رنگی 

  مشکی کفش و ساپورت با داشت

  موهاشو روی شونه هاش رها کرده بود

  آروم به سمتم اومد و لبخند شیرینی زد

 بلند شدم و رو به روش ایستادم و به شوخی گفتم:خیلی زشت شدی

  متعجب نگام کرد و با دیدن لبخند بدجنسم گفت:خدا از دهنتون بشنوه

  و بعد چشمکی زد
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  رت زیباش شده بودممحو خنده و صو

  ناخودآگاه با بنفشه توی نهنم مقایسش کردم

  شکوفه صد در صد از بنفشه سرتر بود

  کاش بنفشه نبود

  کاش اصال وجود نداشت

 .......اونوقت میتونستم

  سرمو تکون دادم و رو بهش گفتم:من میرم تو حیاط

  سری تکون داد

  به سمت حیاط حرکت کردم

  ختم صافه صاف بودنگاهی به آسمون اندا

   آهی کشیدم و روی پله ها نشستم

  شد حیاط داخ  چند دقیقه گذشت که در باز شد و ماشین پرهام 

 

  از جام بلند شدم که همزمان پرهام و شروین هم پیاده شدن

 چی شد؟گرفتین؟-

  شروین با لبخند گفت:البته که گرفتیم
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 به پرهام نگاه کردم بی تفاوت سرشو تکون داد

  گی رفتیم داخ  و پرهام و شروین رفتن آماده بشنهم

   بعد از نیم ساعت جفتشون اومدن پایین

  کرده تا آستیناشو   و بود پوشیده  ای سرمه  پیراهن همراه به ای تیره جین شلوار  پرهام 

  بود

 و شروین هم بلیز سفید براق با شلوار مشکی پوشیده بود

 دا زنگ زدین؟همه رو مب  نشستیم که پرهام پرسید:به شی

 شکوفه سری تکون داد وگفت:آره زنگ زدم گفت تا یه ربع دیگه میرسن

  مشغول صحبت شدیم که یهو صدای زنگ شنیدیم شکوفه سریع از جاش پرید

  برف شادی رو برداشت و بعد از خاموش کردن چراغا درو زد و همونجا وایساد

   من و شروین هم از جامون پاشدیم و منتظر شدیم

  ض وارد شدن ارغوانبه مح

شکوفه جیغی کشید و برقا رو روشن کرد و من و شروین و شیدا شروع کردیم به دست         

  زدن

  شکوفه همچنان مشغول ریختن برف شادی رو صورت ارغوان بود

 ارغوان که همینجوری مات و مبهوت به ما خیره شده بود
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 :ارغوان

  با تعجب داشتم نگاشون میکردم

  رف شادی تو دستش بود گفت:تولد مبارک زلزلهشکوفه در حالی که ب

  !خدای من

  امروز هفتم بود

  باورم نمیشه اصال یادم نبود

  به شکوفه نگاه کردم که با لبخند بهم نگاه میکرد

  تمام این سالها واسم تولد گرفته بود

 هیچوقت یادش نمیرفت تولدمو

  اشک تو چشام حلقه زده بود

  رکت خودمو انداختم تو بغلشرفتم سمت شکوفه و توی یه ح

  محکم همدیگه رو فشار میدادیم

  شاید نزدیک ده دقیقه تو همون حالت موندیم

  و همه هم ساکت به ما نگاه میکردن

 18بعد ده دقیقه شیدا با شیطنت گفت:بسه دیگه خوبه همجنسید وگرنه شاهد مسائ  +       

  بودیم
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  با خنده از هم جدا شدیم

  با لبخند داشت نگاهم میکرد شروین هم همینطوربه هومن نگاه کردم که 

 اماااا

  نگاه پرهام گنگ بود واسم

 نه سرد

  نه بی تفاوت 

 نه خشک

  نه حتی با محبت 

  نگاهش یه جور خاصی بود

  سعی کردم چشمامو ازش بردارم و موفق شدم

  ایشکوفه دستمو گرفت و منو به سمت باال برد و پرتم کرد تو اتاق:برو لباس بپوش ب

  با تعجب گفتم:ولی من که لباس ندارم

  در حالیکه درو می بست گفت:کنار تختت گذاشتم

  بود بسته دوتا کنارش به سمت تخت رفتم 

  برشون داشتم و خالیشون کردم
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  یکیشون لباس و کفشم بود اون یکی ست لوازم آرایش و کیف و عطر

و   ون قشرررنگی میخورد با کیفلباس سررررمه ای رنگی بود با کمربند طالیی که روش پاپی

  کفش مشکی

  واقعا ممنونش بودم سلیقش حرف نداشت

  کردم رها ام شونه روی باز موهامو و شدم آماده سریع 

  از اتاقم خارج شدم و به سمت طبقه ی پایین رفتم

  اولین کسی که متوجه حضورم شد

  پرهام بود

  سرشو به سمتم برگردوند و با دیدن من خیره شد بهم

تعجب مثه بز داشرررتم نگاش میکردم که لبخند کمرنگی زد و ناخودآگاه منم لبام کش          م

  اومد و جوابشو دادم

  به به اری جون چه خوشگ  شدی امشب-

  به شروین نگاهی انداختم و تشکر کردم

 و به سمت مب  رفتم و روش نشستم

 :پرهام

  رو به روم نشست و سرشو انداخته بود پایین
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  ون انداختمنگاهی به لباسام

  ست شده بودیم

  لبخند محوی زدم و خیره بهش شدم

  مثله اینکه سنگینی نگاهمو حس کرد که سرشو آورد باال و چشم تو چشم شدیم

  نگاه من تو چشماش بود و اونم با گیجی داشت نگام میکرد

  تو حال خودمون بودیم که با صدای زنگ در از جا پریدیم

  ون رفت و بعد از چندلحظه از سالن خارج شدهومن بلند شد و به سمت آیف

  شیدا و شکوفه هم از آشپزخونه بیرون اومدن و کنار ارغوان نشستن

چند دقیقه بعد هومن با دوتا کیسه برگشت و کیسه ها رو روی میز گذاشت و گفت:اینم      

  از غذا

  همگی رفتیم سر میز و نشستیم

  کوبیده و جوجه گرفته بود

شغول خوردن بودیم  شت به جوجه های       م که چشمم به ارغوان افتاد با حالت چندشی دا

  توی بشقابش نگاه میکرد

  نگاهی به میز انداختم

  ظرف کوبیده درست جلوی من بود
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  برش داشتم و بدون هیچ حرفی گذاشتمش جلوی ارغوان

  با تعجب نگاهی به ظرف و بعد به من انداخت و چند ثانیه نگام کرد

گ  از گلش شکفت و جوجه هاشو گذاشت کنار و چندتا دونه کباب    لبخندی زدم که یهو

   برداشت و مشغول خوردن شد

  خنده ای کردم و از لیوان پایه بلندم کمی آب خوردم

  بعد شام من و شروین و هومن مشغول حرف زدن بودیم

   و دخترا هم رفتن تو آشپزخونه

رون و اصرررال هم به اصررررار هاش اما بعد چندلحظه شررریدا و شرررکوفه ارغوانو انداختن بی

  توجهی نکردن

 شیدا رو به شروین کرد و گفت:ببینم عرضه داری دو دقیقه نذاری این بیاد

  شروین سری تکون داد که ارغوان با ترس نگاش کرد و گفت:به من نزدیک نمیشیااا

  شروین خواست از جاش بلند بشه که دستمو گذاشتم رو پاش و خودم بلند شدم

  غوان که تو دست شکوفه بود رو گرفتم و کشوندمش سمت مب  دو نفرهبازوی ار

  از تماس مستقیم دستم با پوست بدنش یه حالتی بهم دست داد

  نمیگم داغ شدم یا تحریکم کرد 

  اونقدر ضعیف النفس نیستم
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  اما یه حالی شدم

 سرمو تکون دادم و نشوندمش رو مب  و خودمم کنارش نشستم

 :ارغوان

  ام نشسته بودم و پوست لبمو میکندم که صداش اومد:زخم میشهکنار پره

  نگاش کردم و با تخسی گفتم:بشه

 لبخند خبیثی زد و گفت:هرجور راحتی کمک میخوای؟

  با حرص نگاش کردم شامپانزه ی منحرف

 خنده ای کرد و مشغول کار با گوشیش شد

 خواستم زیرزیرکی ببینم که داره چیکار میکنه

وری که تابلو نباشررره یکم نزدیکش شررردم و سررررمو کمی خم کردم تو     بخاطر همین ج 

  گوشیش

  داشت به کسی پیام میداد

  سرمو بیشتر کشیدم که پیاماشو بخونم

 *احسان چرا نمیفهمی؟ من خودم کلی کار دارم نمیتونم پیشنهادتو قبول کنم*

م از هومن یک بابا مگه من میگم کارت ول کنی؟ نخیر تو فقط اعتماد بنفشه رو جلب کن*

 *یاد بگیر
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 *اون خریت کرده*

 .......اتفاقا کار درستو اون کرده تو اصال*

  اااااا کجا رفت؟ چی شد؟ چرا یهو موبایلشو کشید کنار

  سرمو باال آوردم که دیدم با اخم غلیظی داره نگام میکنه

  در جواب اخمش چیزی نداشتم بخاطر همین نیشمو تا آخررر باز کردم

  فلش دوربین و بعد خنده ی هومن و شروین بلند شدیهو صدای 

برگشتیم سمتشون و نگاشون کردیم که هومن گفت:وای خدا قیافتون خیلی باحال شده        

  بود

  بعد اومد سمتمون و گوشیش رو گرفت جلومون

  خنده ای کردم راست میگفت

  باحال شده بودیم

  پرهام با اخم غلیظ من با نیش باز

  کرده بود رو به هومن گفت:پاکش کن پرهام که هنوز اخم

  هومن کله ای انداخت باال و گفت:حرفشم نزن

  و برگشت سرجاش

 چشمم هنوز به هومن بود که صدای پرهام اومد:الزمه تربیتت کنم تا فضولی نکنی؟
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 نگاش کردم و گفتم:به اندازه ی کافی ننه بابام تربیتم کردن نیازی به تربیت تو نیست

 که راست میگیپوزخندی زد:تو 

 معلومه که راست میگم فکر کردی مثله تو دروغ گوام-

  نگاه تیزی بهم کرد که درجا توجه داشته باشید درجا خفه شدم

 واال

 من جونمو دوست دارم

 والسالم

 :هومن

  دوباره به عکس نگاه کردم و خندیدم

  خیلی جالب بود

  یادم باشه به شکوفه هم نشونش بدم

 راستی شکوفه کجاس؟

شروین که گفت کجا فقط گفتم        شدم و در جواب  سالن انداختم و از جام بلند  نگاهی به 

  االن میام

  به بهانه ی خوردن آب وارد آشپزخونه شدم

  و شیدا و شکوفه رو دیدم که مشغول تزئین کیک بودم
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  آب خوردم و خواستم بیام بیرون که یه دونه از توت فرنگیا بهم چشمک زد

  و خواستم برش دارم که دستی محکم زد رو دستمدستمو بردم جلو 

  با حرص به شیدا نگاه کردم که گفت:ناخنک نزن بچه

  اخمی کردم و گفتم:به تو چه مامان بزرگ

  شیدا خیلی بدش میاد بهش بگن مامان بزرگ تا اینو گفتم سریع جیغ زد:هوووووومن

ش  بیرون گفتم:نوووخندیدم و سرررریع توت فرنگی برداشرررتم و در حالیکه که میرفتم       

 جووونت

  نگاهی به شکوفه انداختم

  انگار نه انگار

  بیخیال داشت کارشو میکرد

  اومدم بیرون و بعد نیم ساعت شیدا و شکوفه هم با کیک اومدن

  کیک رو جلوی ارغوان گذاشتن و شمع روشو روشن کردن

 ؟؟؟؟21

  با تعجب نگاهی بهش کردم

  بهش نمیخورد

  زیادی بیبی فیس بود
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 ساله باشه19حداکثر میخورد 

  ارغوان چشماشو بست و شمع رو فوت کرد

  همه دست زدن و شکوفه کیکو تقسیم کرد

  بعد از خوردن کیک نوبت به کادوها رسید

  اول از همه شیدا و شروین کادوهاشونو دادن

   شروین یه ادکلن و شیدا هم لباس مجلسی دکلته مشکی با پاپیون گلبهی

  ن رفتم و مانتویی که پرهام گرفته بود رو بهش دادمبعد از اون م

  ازم تشکر کرد

  بعد از من شکوفه جلو رفت

  و یه جعبه ی مخم  آبی رو بهش داد

ارغوان با کنجکاوی درشو باز کرد و با دیدن شی داخلش با قدردانی به شکوفه نگاه کرد  

 بهت میاد و شکوفه هم گفت:میدونم مثله قبلیه نیست ولی قشنگه و مطمئنا

  ارغوان با لبخند گفت:مرسی

  و شکوفه رو محکم بغ  کرد

  هممون کنجکاو بودیم ببینم تو اون جعبه چیه

 بترکیم شروین دلو زد به دریا و گفت:حاال انقدر نشون نده تا از فضولی 
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  ارغوان در حالیکه میخندید جعبه رو به سمت ما گرفت

  و تا قلب که داخ  هم فرورفته بودن بودیه گردنبند ظریف با پالکش که به صورت د

 شیدا با نوق گفت:وااای چقدر خوشگله طالست؟

  شکوفه با لبخند گفت:آره

 ارغوان با این حرف با اخم به شکوفه نگاه کرد که شکوفه بهش چشمک زد

 

 :شکوفه

سته  ارغوان همچنان با اخم نگام میکرد که پرهام    و داد بهش رو ای شده  پیچ کادو ی ب

  مبارک تولدت:گفت

  حاال ارغوان دیدن داشت

  به سمت پرهام برگشته بود

 2016دهنش غار علیصدر چشماش توپ طالی 

  به زور خندمو کنترل کرده بودم

  نه تنها من شروین و هومن و شیدا هم همینطور

  حتی خود پرهامم لبخند رو لبش بود

 ارغوان به خودش اومد و پرسید:ما...مال منه؟
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  تکون دادپرهام سری 

  و ارغوان با تعجب نگاهی به کادوش انداخت و مشغول باز کردنش شد

  چشمش که به کادو افتاد لبخندی زد و گفت:مرسی خیلی زیباست

  پرهام هم سری تکون داد

  رفتم کنارش و با دیدن کادوش منم لبخند زدم

  ساعت شیک و دخترونه ی سرامیکی سفید رنگی که واقعا زیبا بود

 که بود نکه همه کادوهاشررونو دادن مشررغول صررحبت شرردن و طرفای سرراعت یک بعد ای

  برن شدن بلند شروین و شیدا

  بعد از خداحافظی باهاشون

  من و ارغوان به سمت سالن رفتیم و مشغول جمع و جور کردن شدیم

  پرهام و هومن هم اومدن داخ  با دیدن ما پرهام با جدیت گفت: بذاریدش واسه فردا

  هتره استراحت کنید دیر وقتهاالن ب

 

  و به سمت اتاقش رفت

 هومن هم با کمی مکث رفت

 موندیم من و ارغوان
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  نگاهی به سالن انداختم زیادی هم شلوغ نبود

یهو بازوم تیر کشید به سمت ارغوان که بازومو نیشگون گرفته بود برگشتم و گفتم:چته      

 وحشی؟

  عمته-

 ا؟اخمی کردم و خواستم برم که گفت:کج

  برم بکپم-

 قب  اینکه بکپی از دل من دربیار-

 با تعجب نگاش کردم:چیو؟؟

 دستشو باال آورد و درحالیکه گردنبندو نشون میداد گفت:اینو

 خب؟-

  خب که خب من از تو طال خواستم-

  لبخندی زدم و گفتم:من خودم خواستم واست بگیرم

 به حقوقش نمیاخمی کرد و گفت:پس بگو خانوم چرا تو این دوماه دست 

  چشمکی زدم و به سمت اتاقم رفتم که ارغوان صدام زد:شکو

  برگشتم سمتش که با لبخند گفت:دوست دارم

  خنده ای کردم و گفتم:خوبه پسر نیستم
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 با اخم نگام کرد که سریع به سمت اتاقم رفتم

 :ارغوان

  با بی حوصلگی روی مب  نشستم اصال خوابم نمیومد

  منگاهی به اطرافم کرد

  با اینکه پرهام گفته بود بذاریم واسه فردا ولی واسه من بی حوصله بهتر از هیچی بود

  از جام بلند شدم و مشغول جمع و جور کردن شدم

  تقریبا یک ساعتی طول کشید

  با لذت به اطرافم نگاه کردم

  خونه از تمیزی برق میزد

  با اینکه خسته بودم اما هنوز خوابم نمیومد

  آشپزخونه و یه لیوان آب خوردمرفتم توی 

  و به هال برگشتم

دوباره روی مب  نشررسررتم و به در و دیوار خیره شرردم که با صرردای رعد و برق از جام     

  پریدم

  به سمت پنجره رفتم و پرده رو کشیدم

  واااای بارون داشت میومد
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  شدم خارج سالن از لبخند عمیقی زدم و سریع 

  آسمون نگاه میکردم وسط حیاط ایستاده بودم و به

 قطره های بارون روی سر و صورتم میریخت

  چشمامو بستم و به ملودی قطره های بارون گوش کردم

  دستامو باز کردم و چرخی زدم

  عاشق بارون بودم

  نمیدونم چه قدر گذشته بود که با صدای جسی از خلسه ی شیرینم بیرون اومدم

  رو به روم وایساده بود و نگام میکرد

  برعکس شکوفه ازش نمیترسیدم

 لبخندی زدم و زمزمه کردم:توام بارونو دوس داری؟

  خم شدم و برای اولین بار سرشو نوازش کردم

  مثه اینکه خیلی خوشش اومده بود چون بیشتر به سمتم اومد

روی زانوهام نشرررسرررتم و همونجور که نوازشرررش میکردم گفتم:تو مارو شرررناختی مگه  

  ز به سمت من و شکوفه اومدینه؟بخاطر همین اونرو

 

   نگاش کردم که دیدم داره دمشو تکون میده
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 خنده ای کردم و گفتم:این راز بمونه بین من و تو باشه؟

ناخوآگاه تصررویر پرهام جلو چشررمم اومد و ادامه دادم:اگه صرراحبت بفهمه با لگد پرتم    

   میکنه بیرون

  جسی پارسی کرد که همزمان خنده ی منم رفت باال

 غاف  از دوتا چشم نافذ

 :پرهام

  بعد از تعویض لباسام روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم

  به پیشنهاد احسان فکر کردم

  ازم خواسته بود اعتماد بنفشه رو به عنوان یه برادر جلب کنم

   از اول ازش بدم میومد اما از وقتی فهمیدم خالفکاره ازش متنفر شدم

 چرخیدم که نگام به گوشیم افتاد پوفی کردم و به پهلو

 یهو یاد کار ارغوان افتادم و اخمام رفت تو هم

  دختره ی فضول

  به چه حقی سرشو کرده بود تو گوشیم

  باید یه گوشمالی اساسی بهش بدم
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زیرلب فحشی بهش دادم که با یادآوری قیافش موقع دادن هدیه ام اخمام از بین رفت و   

  جاشو به یه لبخند داد

  ی بامزه تعجب کرده بودخیل

  پوفی کشیدم و از رو تخت بلند شدم

  مثله اینکه بی خواب شدم

  دستم به سمت کشوم رفت و پاکت سیگار و فندکمو درآوردم

  به سمت بالکن رفتم

  درو باز کردم

  داشت بارون میومد

  سیگارمو روشن کردم و گوشه لبم گذاشتم و همزمان به آسمون نگاه میکردم

 یقه گذشت سرمو پایین آوردم که ارغوانو دیدمچند دق

  سرشو باال گرفته بود و چشماشو بسته بود

  بعد از چندلحظه دستاشو باز کرد و چرخی زد

  از همینجا هم میتونستی لبخندشو حس کنی

  به لباساش نگاه کردم

  همونایی بود که تو جشن تنش بود
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 واب شده بودعوضشون نکرده بود و این یعنی اونم مث  من بی خ

  با اومدن جسی از فکر اومدم بیرون

  باز خوبه این دختر از سگ نمیترسه

  همینجوری نگاهشون میکردم

  که همزمان صدای پارس جسی و خنده ی ارغوان اومد

  دستی به سر جسی کشید و به سمت داخ  رفت

  رفتم تو اتاق سیگارمو خاموش کردم و توی سط  انداختم

  م خارج شدم و به سمت طبقه ی پایین رفتمناخودآگاه از اتاق

  ارغوان داشت آب میخورد با دیدن من لیوانو از لبش جدا کرد و با تعجب بهم نگاه کرد

  جلوتر رفتم و روبه روش ایستادم

  و بهش نگاه کردم

  بخاطر سرما نوک بینیش قرمز شده بود و موهای خیسش به صورتش چسبیده بودن

 ا نخوابیدی؟با جدیت ازش پرسیدم:چر

 :ارغوان

 با اخم گفتم:خوابم نمیومد
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اونم بدتر از من اخماشو کرد تو هم و با دستش اطراف خونه رو نشون داد و گفت:یادمه     

  گفتم تمیزکاری باشه واسه فردا

 شونه باال انداختم:حوصلم سر رفته بود هیچ سروصدایی هم نکردم

  وقتی حرفی میزنم انتظار دارم بهش عم  کنی-

 یدونستم شما در زمینه خدمتکاری هم سررشته داریدنم-

  عصبی شد و گفت:رم کردی

  منم متقابال عصبی شدم و دست به کمر گفتم:هر کاری دوس داشته باشم میکنم

بازومو گرفت و چسررربوندم به دیوار و زیرلب غرید:قبال بهت هشررردار داده بودم زبونتو       

  کوتاه میکنم

  منم قبال جوابتو دادم-

  دو بازومو فشار دادیهو هر

  فشار دستش به قدری محکم بود که آخی گفتم و از درد لبامو گاز گرفتم

  نگاش که بهم افتاد پوزخندی زد و گفت:از آدمای ضعیف متنفرم

  با این که از درد داشتم میمردم ولی گفتم:اتفاقا منم از تو متنفرم

در حالی که به سرررمت باال میرفت         تیز نگام کرد و تا به خودم بیام پرتم کرد رو زمین و     

 گفت:آدمت میکنم
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 نگاهی به بازوهام انداختم و با دیدن رد جای دستاش هرچی فحش بود بهش گفتم

 کصافط مریض

  از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم

  مطمئنم بازوهام کبود میشن

  لباسامو عوض کردم و خودمو پرت کردم رو تخت و به ثانیه نکشید خوابم برد

 

  صبح با صدای ساعت از خواب بیدار شدم

  کی حوصله داشت بره کار کنه

  همش سه ساعت خوابیدم

   از جام بلند شدم

  بلوز آستین بلند خردلی و شلوار سفیدی پوشیدم

  یاد یه ماه پیش افتادم

 وقتی اولین حقوقمو گرفتم

  رفتم و خودمو با خرید خفه کردم

  ولی هر کاری کردم شکوفه نیومد

  هنوزم بابت گردنبند ازش دلخورم
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 شال سفیدی هم انداختم رو سرم و رفتم پایین تا صبحانه رو آماده کنم

 :شکوفه

  با ارغوان مشغول آماده صبحانه بودیم که هومن و پرهام وارد آشپزخونه شدن

  سالمی کردیم که هومن جواب داد اما پرهام فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد

  نشستن و شروع کردن به خوردنهردو پشت میز 

  نگاهی به ارغوان انداختم که بی خیال داشت چایی میخورد

  پرهام در حالیکه قهوه اشو میخورد گفت:برو باال واسم لباس آماده کن

 مونده بودم با کدوممونه

  از جام بلند شدم که گفت:تو نه

  و بعد به ارغوان گفت:با توام بلند شو

 کرد و بلند شد بره که دوباره پرهام گفت:نشنیدم چی گفتیارغوان با خشم نگاهش 

 ارغوان نفسشو فوت کرد و گفت:چشم

  چشم آقا-

  ارغوان با صورتی که از خشم سرخ شده بود گفت:چشم آقا

  پرهام دستشو تکون داد:برو
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 هم من هم هومن متعجب داشتیم به پرهام نگاه میکردیم که هومن گفت:خوبی پرهام؟

  آره-

 ی؟مطمئن-

پرهام جوابی نداد که هومن غر زد:با ارغوان چیکار داشرررتی؟چرا همش به اون بیچاره          

  گیر میدی

  دارم حق میکنم هرکاری پس اربابش منم و پرهام پوزخندی زد و گفت:اون خدمتکاره 

بعد به من نگاه کرد و گفت:اینبار که هیچی اما بار دیگه بسرراط جشررن و اینجور چیزا راه  

  بندازی

 دونم و تومن می

ای هومن بلند شد:به شکوفه چیکار داری؟ من خودمم دوس  صد که کفری نگاش کردم  

 داشتم جشن بگیریم اصال تو چته؟

  بهتره زیاد ازشون طرفداری نکنی ارزششو ندارن-

   و از جاش بلند شد و رفت

 با بغض بلند شدم که هومن گفت:شکوفه پرهام منظوری نداشت یکم عصبی شده

م و درحالیکه سعی میکردم صدام از بغض نلرزه گفتم:مهم نیست حق داشتن  نگاش کرد

  شما خودتونو انیت نکنید

 و به سمت باال رفتم
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  هومن: پوفی کشیدم و نشستم سر میز

 پرهام امروز چش شده؟

 چرا همچین رفتاری داره؟

  تا دیشب که همه چیز خوب بود

  قهوه امو برداشتم و گوشیمو درآوردم

 نفشه زنگ میزدمباید به ب

  قدم بعدی واسه نقشه

 چندتا بوق که خورد صداش تو گوشی پیچید:جونم عزیزم؟

 سالم خانومی خواب که نبودی؟-

  سالم عشقم نههه باید پاشم حاضر بشم میخوام برم کالس آقامون-

 لبخند کجی زدم:آفرین خانوم حاضر باش میام دنبالت

  وااای مرررسی عزیزم-

 داری؟خواهش گلم کاری ن-

  نه-

  بای-
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  بای گلم-

  گوشی رو گذاشتم تو جیبم و بلند شدم

  میکنه گردگیری داره که دیدم رو شکوفه اومدم تو سالن 

  رفتم سمتش و صداش زدم:شکوفه

 به سمتم برگشت و نگام کرد:بله

  کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم:از دستش دلخور نشو چیزی تو دلش نیست

  سردی گفت:متوجه امپوزخندی زد و به 

 اگه اجازه بدید به کارم برسم

 سری تکون دادم و به سمت در رفتم

 تقریبا یک ساعت بعد جلوی خونه بنفشه نگه داشتم

  بهش زنگ زدم و اونم سریع اومد پایین

 ید گفت:سالم عشقمب.و.سنشست تو ماشین و در حالی که گونمو می

  خیلی سعی کردم بهش فحش ندم

 و گفتم:سالم خانومی خوبی؟ لبخند تصنعی زدم

مررسی وای هومن تا یادم نرفته باید گیتارمو واسم کوک کنیااا از دیشب انگاری خراب  -

  شده
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  باشه-

  بعد اینکه به آموزشگاه رسیدیم

  سریع پیاده شدیم و به سمت کالس رفتیم

  تقریبا همه ی بچه ها از رابطه ی من و بنفشه با خبر بودن

  اه اعتراض کرد که بهشون گفتم نامزدیمحتی یه بار آموزشگ

  پشت میز نشستم و شروع کردم

  از بچگی عاشق موسیقی بودم

شم اما             شرکت با صرار کرد که تو  شرکت به نام منه و پرهام کلی ا سهام  صف  با اینکه ن

  من تدریس موسیقی رو ترجیح دادم

  مشغول بودم که گوشیم زنگ خورد

 و فقط یک کلمه شنیدم:احسان

 :امپره

  با سرعت به سمت خونه میروندم

  فقط خدا خدا میکردم حدسم درست نباشه

 که اگه درست باشه میدونم چه بالیی سر اون دختر عوضی بیارم

 :ارغوان
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  شوکزده به گوشی تو دستم نگاه کردم

  باورم نمیشد این امکان نداره

 مگه میشه؟

 چه طوری؟

 چه طوری فهمیدن؟

  :هومن

  ه زدم بیرونبا سرعت از آموزشگا

  خدایا احسان نه

  ماشینو روشن کردم و به سمت خونه رفتم

  خدایا کمک کن کمک کن

 دستامو رو فرمون کوبیدم و فریاد زدم:لعنننتتتیییی

 :شکوفه

  کنار پله ها لیز خوردم

  با بهت به ارغوان نگاه کردم

  اونم بدتر از من
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  این محاله

  محااااله

 خدایا چرا ما؟

  گذشته

  ه نگاهی به دور و برش انداخت و با احتیاط از دیوار باال رفتبنفش

با اینکه از وجود جسرری خبر داشررت اما ریسررکشررو به جون خریده بود فقط و فقط بخاطر 

 !!نابودیه احسان

  کمی به سمت پایین خم شد و بعد از چند لحظه وارد حیاط شد

  شهآروم پشت یکی از درختا پناه گرفت تا جسی متوجه حضورش ن

  مطمئن بود که زنجیرشو باز کردن

  در دل به پرهام فحش داد

   آروم و با احتیاط به سمت پنجره رفت و به داخ  نگاه کرد

  لبخند پلیدی زد و زمزمه کرد:جمعتونم که جمعه

  دوربین عکاسی رو بیرون آورد

 

 زمان حال
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 :ارغوان

  با دستای لرزون شماره ی پرهام و گرفتم

 جواب داد:چیه؟ بعد از چند بوق

  بقدری شوکه بودم نمیتونستم جواب بدم

 با توام کری؟-

  لبم و با زبون خیس کردم و به زحمت گفتم:پرهام.....احسان.....فقط...بیا...زودباش

 با نگرانی گفت:چی شده ارغوان؟ چرا درست حرف نمیزنی؟

  احسان و....احسانو....گ.....گرفتن-

  آزاد دیگه صدایی نشنیدم و بعدم بوق

 تلفنو سرجاش گذاشتم که گوشیم زنگ خورد

 

 :شکوفه

  تو اتاقم دراز کشیده بودم که گوشیم زنگ خورد

  شماره ناشناس بود

   جواب دادم:الو بفرمایید

  بالفاصله منحوس ترین صدای عمرمو شنیدم:بازی تموم شد عزیزم
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  گذشته

  بنفشه عکسا رو جلوی مرد انداخت و گفت:یکی طلبم

خندزنان گفت:گ  کاشرررتی دختر جون حاال دیگه نوبت ماسرررت تا به احسررران                مرد لب

 بفهمونیم اونقدرا هم زرنگ نیست

 

 :ارغوان

 با دستای لرزونم عکسا رو به طرف شکوفه گرفتم

  کرد نگاشون ناباوری با و با دیدن عکسا جیغی کشید 

 تو تمام عکسا احسان خونین و مالین شده بود

 ه حتی از توی عکس هم میشد دردشو حس کرداونقدر کتکش زده بودن ک

 شکوفه زمزمه کرد:بخاطر ماست؟؟؟

  نگاش کردم

  واقعا جوابی واسه سوالش نداشتم

 هنوزم نمیدونستم کسی که احسانو گرفته کیه؟

 آیا به ما و اون تلفن ربط داره؟
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  در گیر فکر بودم

  که در ورودی به شدت باز شد و پرهام و هومن وارد شدن

  عصبی بودن جفتشون

  شکوفه سریع پرید تو آشپزخونه و چند لحظه بعد با دو لیوان آب برگشت

 پرهام رو به من گفت:فقط بگو چی شده؟

آب دهنم قورت دادم و گفتم:صرربح بعد اینکه شررما رفتین مشررغول تمیزکاری بودم که   

  زنگ رو زدن

  هرچی از آیفون نگاه کردم کسی رو ندیدم بخاطر همین رفتم دم در

  وقتی درو باز کردم یه پاکت افتاد داخ 

  برش داشتم اما اثری از صاحبش نبود

  اومدم تو خونه که تلفن زنگ خورد

  وقتی جواب دادم فقط یه نفر گفت این تازه اولشه

  واقعا نفهمیدم چی گفت

  فهمیدم منظورشو تازه اما با دیدن محتوی داخ  پاکت 

 کت چی بود؟پرهام قدمی به سمتم اومد:توی اون پا

 سرمو انداختم پایین که بلندتر گفت:ارغوان گفتم تو اون پاکت چی بود؟
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  به شکوفه نگاه کردم

  اونم سرش پایین بود

  پرهام و هومن هر دو بی طاقت بهم نگاه کردن که پاکت رو جلوشون گرفتم

  پرهام سریع ازم گرفتش و عکسا رو بیرون آورد

 پریدبا دیدن اون عکسا جفتشون رنگشون 

 

 :پرهام

  باورم نمیشه

 یعنی این آدم احسانه؟

صدای بی           ستاش گرفت و با  شو تو د سر شست و  مات به هومن نگاه کردم که رو مب  ن

  جونی گفت:همش تقصیره منه همش تقصیر منه

  اونقدر عصبی بودم که حد نداشت

   احسان خیلی برای ما عزیز بود

  از همه عزیز تر

 زدم:من اون دخترو میکشمبه سمت در رفتم و فریاد 
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هومن سریع پرید جلوم و گفت:پرهام میخوای چیکار کنی؟ با این کار فقط وضعو از اینی  

  که هست خرابتر میکنی

با خشررم یقشررو گرفت:صرربر کنم که چی بشرره که اون آشررغاال جنازشررو بیارن بهت گفتم  

ه ولی تو این قضی هومن بهت گفتم این دختر و نیار تو این خونه بهت گفتم بکش کنار از 

 گوش نکردی ببین چی شد؟

شه تو فک کردی اگه          صیبت نمی شی چیزی ن شه رو بک هومنم با داد گفت:د آخه اگه بنف

  بفهمه جاشو به ما لو میده

  چشمامو رو هم فشار دادم و عقب رفتم

  نگاهی به شکوفه و ارغوان انداختم که با ترس و تعجب بهمون خیره شدن

  رفتم و وارد اتاقم شدم عصبی از پله ها باال

  سیگاری روشن کردم و مشغول کشیدن شدم

  وقتی تموم شد یکی دیگه بیرون آوردم

  باز یکی دیگه و یکی دیگه

  تا جایی که تو اتاق پر دود شده بود و به سرفه افتاده بودم

 در اتاقم به صدا در اومد

  با صدای گرفته گفتم:بیا تو

  هاصال واسم مهم نبود کی پشت در
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  در باز شد و ارغوان وارد اتاقم شد

  با بهت به من و اتاق دود گرفته نگاه میکرد

  بعد از چند لحظه با اخم به طرف بالکن رفت و درشو باز کرد

  و پنجره رو هم باز کرد

 بعد از اتاقم خارج شد و چند دقیقه بعد با یه لیوان آب برگشت

 :شکوفه

  ه کردمبعد از رفتن پرهام با بغض هومن نگا

  میترسیدم

  هم از اینکه لو بریم و بفهمن ما کی هستیم

 هم از اینکه بخاطر ما بالیی سر احسان بیاد

  درسته احسانو فقط چندبار کوتاه دیده بودم

  اما من آدمم نمیتونم ببینم همنوعم بخاطر من به این روز افتاده باشه

  با اینکه هنوز شک دارم کارسعیدی باشه

  میکنه نه آدم ربایی اون فقط دزدی

  نگاهم به هومن افتاد که روی مب  بود و کالفه به موهاش چنگ میزد
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   رفتم کنارش

 با دیدن من لبخندی زد و گفت:تو چرا چشمات خیسه؟

  به چشمام دست کشیدم

 کی گریه کردم؟

 میخورید؟ چیزی:گفتم و سرمو انداختم پایین 

  حشررتناک درد میکنه یه قرص برامبا خسررتگی گفت:هیچی گرسررنه نیسررتم فقط سرررم و 

 میاری؟

  سری تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم

  بعد از پیدا کردن قرص با یه لیوان آب واسش بردم بعد از تشکر به سمت اتاقش رفت

  تازه حواسم سر جاش اومد

 پس ارغوان کجاست؟؟

  داختمتا وقتی که پرهام پایین بود کنارم بودا االن غیبش زده شونه باال ان

  البد تو اتاقشه

 به سمت اتاقم رفتم

 :ارغوان

  با رفتن شکوفه پیش هومن
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  منم به سمت اتاقم رفتم

  روی تخت دراز کشیدم و به احسان فکر کردم

  به اینکه چه بالیی سرش میارن

  با اینکه نمیدونستم کار سعیدیه یا نه

  به تلفنی که به من و شکوفه شد فک کردم

  له:بازی تموم شد عزیزمهمزمان فقط یه جم

 خدایا یعنی چی؟ کدوم بازی؟

  از جام بلند شدم

  با دراز کشیدن کاری نمیتونستم انجام بدم

  از اتاق خارج شدم که همزمان صدای سرف شنیدم

  از اتاق پرهام بود

  تو بیا:گفت ای گرفته باصدای که زدم در و متعجب به سمت اتاقش رفتم 

  د به صورتم حمله کردبه محض ورودم موجی از دو

  با تعجب به پرهام و جا سیگاری پر و پاکت سیگارش نگاه میکردم

به خودم اومدم اخمی کردم و به سررمت بالکن رفتم و درشررو باز کردم پنجره رو هم باز  

  کردم
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 مردم احمق خجالتم خوب چیزیه

  میکشه سیگار داره نشسته اتاقش تو مثه معتادا 

 ن تو که احسان برنمیگردهآخه ریقو با سیگار کشید

  آخ که چقدر دوس داشتم اینارو بلند بگم

  ولی اگه میگفتم سریع پرتم میکرد اون دنیا

  رفتم پایین و لیوان آبی براش آوردم

با تعجب به من و کارام نگا میکرد که طاقت نیاوردم و با خشم گفتم:به نظرتون با سیگار    

 کشیدن مشکلی ح  میشه؟

  بمو ندادپوزخندی زد و جوا

  یعنی گونی گونی حرص میخوردم از دست این بشر

 اخمی کردم و خواستم برم که صداش به گوشم رسید:به نظرت باهاش چیکار میکنن؟

  برگشتم سمتش و نگاش کردم

ادامه داد:ما خیلی احسانو دوس داریم از بچگی باهم بزرگ شدیم اگه...اگه بالیی سرش    

 بیاد اونوقت

  دیگه چیزی نگفت
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شما زیاد نگران     ر سمتش و با لحنی که ازم بعید بود گفتم:خدا بزرگه اتفاقی نمیوفته  فتم 

 نباشین

  نگام کرد و با دست به کنارش اشاره کرد

  متعجب بهش نگاه کردم نه به رفتار صبحش نه به االن

 تعجبمو که دید لبخندی زد که بیشتر هنگ کردم

 :پرهام

  اشاره کردملبخندی بهش زدم و دوباره به کنارم 

  واقعا احتیاج داشتم با یکی حرف بزنم

  با کمی تعل  اومد و با فاصله ازم نشست

  دستم به سمت پاکت سیگار رفت که سریع پاکت و از جلوم برداشت

  با اخم نگاش کردم

  که با من و من گفت:چیزه....خوب االن....با سیگار کشیدن که مشکلی ح  نمیشه

  هم اینو گفتیبا همون اخم گفتم:قبال 

  سرشو خاروند و گفت:خوب خوب آخه....چیزه من حساسیت دارم

  متعجب نگاش کردم که با نیش باز سرشو تکون داد:حساسیت دارم دیگه

  پوفی کشیدم و دیگه بحث نکردم
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  ارغوان پاکت و فندکمو برداشت و توی کشو گذاشت

 وقت برادری داشتی؟با لبخند نگام کرد که جوابشو ندادم و بجاش گفتم:تو هیچ

  غمگین سرشو انداخت پایین و گفت:نه

  پس احساس منو درک نمیکنی-

 اما شما که برادرتون صحیح و سالمه-

  احسان کم از برادر نیست واسم-

 

احسان و شروین هردوشون مثله هومن میمونن واسم شاید بخاطر اینکه از بچگی باهم      -

شدیم کال تو ک  خانواده ی ما فقط ع  شیرین و خاله آیدا تو ایران بودن و بقیه  بزرگ  مه 

  همه اونور آب نمیدونم چه جذابیتی واسشون داشت

شد بره       ضایا خاله آیدا هم مجبور  سری ق سان  فقط و بعد یه   بخاطر اونم اینجا موند اح

  شغلش

  تفاوت  که  این با  جا  همه  بودیم نفری باهم  6آهی کشررریدم و ادامه دادم:بچه که بودیم      

  بود سالش یه ترینمون کوچیک و سال9 بزرگترینمون بود ادزی سنمون

 با تعجب نگام کرد و پرسید:شیدا؟؟

  خنده ای کردم و گفتم:شیدا اون موقع به دنیا نیومده بود

 پس کی؟-
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  دختر خالم، آرزو خواهر احسان-

  آرزو و شبنم شروین احسان هومن دوباره متعجب نگام کرد که ادامه دادم:من 

 ن خواهر داره؟مگه احسا-

  داشت-

 یعنی چی؟-

 میگفتن مرده-

  هینی کشید و گفت:متاسفم

  ولی هیچکس باور نکرد-

 منظورتون چیه؟-

  پوفی کشیدم و گفتم:قصه اش مفصله

 :سالم بود9از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و برگشتم به گذشته به زمانی که 

ه تو مدرسه چه دانشگاه چه بعدها   شوهرعمم و شوهر خالم از دوستای صمیمی بودن چ     

  سر کار

  اون موقع همش نه سالم بود

  زندگیم تو بازی و درس و مشق خالصه میشد

  سرتو درد نمیارم
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  نفر همه جا باهم بودیم6گفتم ما 

  وقتی کنار هم بودیم هرکسی با یه نفر اخت میشد

  من با احسان

  هومن با شروین

  و شبنم با آرزو

  م صمیمی بودیمما ها خیلی باه

  ولی صمیمیت بین شبنم و آرزو یه چیز دیگه بود

 نمیدونم شاید بخاطر پدراشون بود

   تو اون دوران همه چیز خوب پیش میرفت

 .........تا اینکه یه روز

 :هومن

  یه روز خالم با استرس به خونه ما اومد و از مادرم پرسید که آرزو کجاس؟-

  مادرمم اونو پیش ارغوان برد

همه ی ماها از نگرانی و اضررطراب خالم متعجب بودیم این تعجب وقتی بیشررتر شررد که  

  خالم آرزو رو گرفت تو بغلش و شروع کرد به اشک ریختن

  مادرم دستپاچه پیش خالم اومد و پرسید که جریان چیه
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  هیچوقت یادم نمیره

  مادرم همه ی ما بجز آرزو و شبنم رو بیرون کرد

  بودیمما هم خیلی کنجکاو 

  به خصوص من و شروین

  آروم رفتیم سمت در و گوشامونو چسبوندیم بهش

 مرررثررر  کرررلرررمررراتررری صرررررداهرررا واضرررررح نررربرررود فرررقرررط ترررونسرررررتررریرررم   

  دزدی...آرزو......قاچاقچی(....شوهرخالم)امیر

  رو بشنویم

  سالم بود6بچه بودیم و عقلمون قد نمیداد من همش 

پیش ما باشه همش اونو پیش خودش    اون روز گذشت اما خالم دیگه اجازه نمیداد آرزو 

  نگه میداشت و ازش دور نمیشد

  خوب ماها واسمون سخت بود اینکه آرزو رفته

  تقریبا همه بهش عادت کرده بودیم

  اما هیچ کدوممون مثه شبنم نبودیم

  اون واقعا واسش سخت بود

  همش بهونه ی آرزو رو میگرفت
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  بود و شبنم هم گوشه گیر شده بودتقریبا یه هفته ای میشد که آرزو پیش ما ن

  بودیم جون آقا باغ همه یه روز 

  ما پسرا تو استخر مشغول بودیم

  وشبنم هم بعد مدتها کنار آرزو نشسته بود

  و باهم بازی میکردن

  اتاق تو برد و خوابوند رو آرزو بعد از ناهار خالم 

  همگی تو حال نشستیم که یهو برقا رفت

  برقا یکم عجیب بود اونوقت روز و رفتن

  شوهر عمم و عموم رفتن فیوز رو چک کنن

  اومد برقا و شد برطرف مشک  دقیقا بیست دقیقه بعد 

  بعد یک ساعت دور همی همه بلند شدن برن

  خالم رفت تو اتاق که آرزو رو بیاره بعد چنددقیقه صدای جیغ خالم اومد

 با هول اومد پایین و با جیغ گفت:آرزو نیست

  خالم با نگرانی رفت سمت باال شوهر

  بعد از چند دقیقه همه مشغول تکاپو شدن



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

147 

 

  هر کسی یه جا رو میگشت تا آرزو رو پیدا کنه

  اما انگار دود شده بود رفته بود هوا

 شکوفه در حالیکه نگام میکرد گفت:پس چه بالیی سر اون دختر اومد؟

  دزدیدنش-

 چییییی؟-

  همون قاچاقچیا دزدیدنش-

 قاچاقچی؟ کدوم-

 :پرهام

  شوهر خالم و شوهرعمم پلیس بودن-

  سرگرد

  هردوشون روی پرونده ای کار میکردن که بزرگترین باند قاچاق بودن

این اواخر دیگه به دسررتگیری اونا خیلی نزدیک شررده بودن که گویا اونا شرروهرخالم و    

  تهدید میکنن به دزدیدن دخترش

  اما اهمیتی نمیده

  حرفشونو به کرسی میشوننتا این که واقعا 

  اوای  همه دنبال آرزو میگشتن
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  اما با دیدن جنازه ی سوخته شدش دست بر داشتیم

  اونروز رو هیچ وقت یادم نمیره

  شوهر خالم سکته کرد

   خالم انقدر گریه کرد که بستریش کردیم بیمارستان

  باورش واسمون سخت بود

  از صورت خوشگلش چیزی نمونده بود

  ی معصومش خاکستر شده بودقیافه 

 همش یه سالش بود و تصور کن وقتی یه بچه ی یه ساله بسوزه چی ازش میمونه؟

  دوران واقعا سختی داشتیم

  خالم به شدت افسرده شده بود

 تا دو سه ماه اصال با هیچ کس حرف نمیزد

  شوهرخالم که بدتر بود

  یه پاش اداره یه پاش خونه

  دحتی احسان هم حالش بد بو

  به هرحال خواهرش بود و دوستش داشت
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یادم میاد وقتایی که من انیتش میکردم احسان هم با من دعوا میکرد که کاری به کارش 

  نداشته باشم

  بود شبنم با اون سن کمش گریه میکرد و غصه دار شده 

  هممون عزادار بودیم

  برگشت کم کم اوضاع به حالت عادیش 

  شده فکر میکردیم همه چیز تموم

  اما اینطور نبود

 حاال نوبت عمم بود

 :هومن

  دقیقا یکماه بعد شبنم رو هم دزدیدن

  واقعا اوضاع بدی بود

  تازه با مرگ آرزو کنار اومده بودیم

  حاال ضربه دوم رو خوردیم

  میتونم به جرئت بگم شوهر عمم کمرش خم شد

  عمم هر روزش آه و گریه بود

 شروین هم گریه میکرد
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 با بغض پرسید:شروین چرا؟شکوفه 

  خوب طبیعیه خواهرش بود-

  سری تکون داد

  فک کنم اونقدر هضمش سخت بوده که دیگه نای تعجب کردن نداشت

 بعدش چی شد؟-

  جنازه ی اونم سوخته تحویلمون دادن-

  همون کاری که با آرزو کردن

 چرا روی این آهی کشیدم و ادامه دادم:فکر میکنی چرا احسان راه پدرشو پیش گرفت؟   

پرونده انقدر پافشراری کرد؟همش به من میگفت تنها دلیلم آرزو و شربنم هسرتن اینکه    

  انتقام اونارو بگیرم

  به شکوفه نگاه کردم که چشماش پر از اشک بود

  لبخندی زدم و گفتم:چشمای شبنم رنگ تو بود

  سبز به عمم رفته بود شروین و شیدا هیچکدوم شبیه عمه نیستن

 از شبنم کوچیکتره؟شیدا -

شد زخمای عمم و          شیدا به دنیا اومد و باعث  شبنم  سال بعد از  سری تکون دادم:آره یه 

  شاهرخ)شوهرعمم( کمی التیام پیدا کنه
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 از جام پا شدم و دستمالی جلوی شکوفه گرفتم

 :ارغوان

  واقعا شنیدن این حرفا سخت بود

  چه برسه به تجربه کردنش

 نگاه کردم:دلم واسه خالتون میسوزهنفسی کشیدم و به پرهام 

پرهام با نگرانی گفت:خالم هرروز با احسان در تماس بود االن موندم چه جوری جوابشو    

بدم؟ چی بهش بگم؟ بگم پسررررش کجاسرررت؟ خالم یه بار داغ دیده اینبار دیگه واقعا            

  نمیتونه تحم  کنه

 سری تکون دادم و گفتم:پس چی میخوایید بگید؟

  دونم واقعا نمیدونمکالفه گفت:نمی

 از جام بلند شدم و گفتم:من میرم شام درست کنم

 نگاهی بهم کرد وگفت:مرسی

 بابت؟-

  بابت شنیدن حرفام-

  خواهش میکنمی گفتم و از اتاق خارج شدم

  همزمان با من شکوفه از اتاق هومن خارج شد
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شکو حالت      شش و متعجب گفتم: وبه؟  خمتعجب به چشمای قرمزش نگاه کردم رفتم پی

 چی شده؟؟

 سری تکون داد و گفت:چیزی نیست؟ پرهام حالش خوبه؟

 زیاد تعریفی نداره داشت واسم از گذشتش میگفت-

 از شبنم و آرزو؟؟؟-

 تو از کجا میدونی؟-

  چون هومنم داشت به من همینا رو میگفت-

  بهش نگاه کردم اونم غمگین بود

صدامو انداختم    شپز به     سعی کردم از اون حالت درش بیارم  سرآ تو گلوم و گفتم:خوب 

 شام فکر کردی؟؟؟

 موفق شدم چون لبخندی زد و گفت:نظرت راجع به املت چیه؟؟؟

  خنده ای کردم و گفتم:فک کن پرهام با اون همه دبدبه کبکبه بیاد املت بخوره

 چشه مگه؟؟-

 هیچی بابا بریم درست کنیم بااانوووو-

  با هم رفتیم پایین و شروع کردیم

   جه قاچ میکردم و شکوفه هم رنده میکردمن گو
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  آواز کردم ه.و.سیهو 

  رو به شکوفه گفتم:تو با من همراهی کن

 چی؟؟؟-

  میگم همراهی کن میخوام یه دهن بخونم-

  شکوفه خندید و سری تکون داد

ست دارم خیییلی تو       ست دارم خیییییلی واویالااا لیلی دووو شروع کردم:واویالااا لیلی دو

شب     لیلی من م شادی من دلخون ز خیمه ی قلبت مرا نکن بیروووون مبادا یک  جنون تو 

 ی باااشی حاالاااابیاااااااه.و.سمال کسی باشی مبادا یک شب در 

شررکوفه هم گاهی دسررت میزد گاهی هوو میکشررید گاهی بشررکن میزد و سرررشررو تکون  

 میداد

  برگشتیم نفر تو اوج حس بودیم که با صدای خنده ی د 

 میخندیدن بهمون و بودن داده تکیه اپن به ن پرهام و هوم

  هم خجالت میکشیدم که ما رو دیدن

 هم خوشحال بودم که ناراحتیشون تا حدی برطرف شده

 :شکوفه

  پرهام و هومن بعد از خندیدن وارد آشپزخونه شدن
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

هومن با شرریطنت گفت: به به خواننده های عزیز تروخدا به من یه امضررا بدید من کشررته  

  مرده شمام

  با ارغوان خندیدیم و مشغول کارمون شدیم

 هومن با کنجکاوی پرسید:چی میخوایید به خورد ما بدید؟

  آشپزارغوان با خنده گفت:املتتتت مخصوص سر

 هومن با تعجب گفت:املت؟

 اوهوم-

 خیلی وقته نخوردم-

با تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد:کال از وقتی مامان اینا رفتن فرانسررره زیاد غذای             

  خونگی نخوردم

  دستشو آورد جلو تا ناخنک بزنه که همزمان با ارغوان زدیم رو دستش

  اهابا هنگی نگامون کرد و گفت:از شیدا هم بدترید شم

  همینه که هست-

  برید بیرون لطفا-

  هومن اخم مصنوعی کرد و با حالت قر رفت بیرون

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 که من و ارغوان بهش خندیدیم

 بعد از آماده شدن غذا میزو چیدیم

  و پرهام و هومن رو صدا کردیم

  اومدن و پشت میز نشستن

  ریز ریز به هومن خندیدم

  هنوز قهر بود انگار

 تر اخم کرد که منم بیشتر خندیدم که اونم خندش گرفتمتوجه خندم شد و بیش

 و خندید

 :پرهام

  بعد از خوردن غذا تو هال نشسته بودیم که گوشی ارغوان زنگ خورد

 با ترس به گوشیش نگاه کرد و جواب داد

متعجب داشررتیم نگاش میکردیم که یهو صررداش بلند شررد:خیله خوب خیله خوب میام    

  فقط کاری نکن

  هم با ترس نگاش میکرد اینبار شکوفه

باال میرفت گفت:بهت گفتم میام                 به سرررمت  ارغوان از جاش بلند شرررد وهمونطور که 

 .......ولی
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  دیگه بقیشو نشنیدیم

  به سمت شکوفه برگشتم وپرسیدم:این کی بود؟ کجا قراره بره

  شکوفه دستپاچه جواب داد:ن...نمیدونم...شاید دوستش بود

 دوستش؟-

  سری تکون داد

  گه چیزی نگفت و ما هم بیخیال شدیمدی

  بعد از چند دقیقه ارغوان پایین اومد

  و با گفتن ببخشید سر جاش نشست

 نگاهی به من کرد و پرسید:ببخشید در راجع به احسان به پلیس خبر دادین؟

 هومن:آره چطور؟

 پس چرا هنوز خبری ازش نشده؟-

ی خودشرررو داره آدم ربایی هم  تکیمو از مب  گرفتم و گفتم:هر چیزی پروسررره ی زمان   

  همینطور باید صبر کنیم

  دیگه چیزی نگفت

اینبار شررکوفه گفت:اگه پلیس نتونه پیداش کنه و اونا بالیی سرررش بیارن چی؟ اگه دیر  

 بشه چی؟
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 منظورت چیه؟-

سانو          ضحه اومدیم و قب  از اینکه پلیس اح شد و ادامه داد:منظورم وا سر جاش جابه جا 

  شنشپیدا کنه اونا بک

  هومن اخمی کرد و گفت:خدانکنه

  ارغوان:به هرحال همه ی جوانب رو باید در نظر گرفت

  هومن:مطمئن باش ردشونو میزنن

 شکوفه:از کجا انقدر مطمئنی؟

  هومن:چون هرچی نباشه پلیسن کارشونو بلدن

  ارغوان:فقط چون پلیسن دلی  نمیشه

 داری؟ عصبی شدم رو به ارغوان گفتم:تو راه بهتری سراغ

 ارغوان کمی نگام کرد و آروم گفت:نه

  پس الکی بحث نکنید-

 و از جام پا شدم و رفتم تو اتاقم

 :هومن

  با رفتن پرهام منم خواستم برم سمت اتاقم که گوشیم زنگ خورد

  با دیدن اسم روش عصبی شدم
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  گوشی رو پرت کردم رو میز و رفتم باال

  وارد اتاقم شدم و رو تخت دراز کشیدم

 خدایا یعنی االن احسان تو چه وضعیتیه؟

 اون عوضیا باهاش چیکار کردن؟

 جواب خاله رو چی بدیم؟

 برد خوابم و شد گرم چشام که بودم فکرا همین تو 

 

  با صدای فریاد از خواب پریدم

 سریع از اتاق پریدم بیرون و با دیدن پرهام که بازو های ارغوانو گرفته تعجب کردم

  میکرد گریه داشت شکوفه 

 رفتم سمتش و گفتم:پرهام..داداش چی شده؟

 با اخم غلیظ به ارغوان نگاه کرد و گفت:از این دزد بپرس که یواشکی اومده تو اتاق من

 با بهت به ارغوان نگاه کردم:یعنی چی؟

  ارغوان جیغ زد:من دزد نیستم من فقط گردنبندمو میخوام

 یکنه؟پرهام پوزخندی زد:گردنبند تو دست من چیکار م

  منم داشت گنگ نگاش میکردم
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 واقعا مگه ارغوان و پرهام چند دفعه باهم برخورد داشتن که پرهام گردنبندشو بگیره؟

 یا اصال مگه ارغوان گردنبندی داره؟

 یهو از فکری که به نهنم رسید با حیرت به ارغوان خیره شدم

 .....نکنه

 :ارغوان

 یعنی چی ارغوان؟ تو که قبول نکردی؟-

  کشیدم:چرا مجبور شدم تهدید کرد اگه نرم احسان و میکشهآهی 

 مگه احسان دست اوناس؟-

 شقیقه هامو فشار دادم:نمیدونم ولی متین خیلی مطمئن حرف میزد

 شکوفه با نگرانی گفت:کی باهاش قرار گذاشتی؟

 5واسه فردا ساعت -

 میریم؟-

  با اخم گفتم:میریم نه میرم

  بذارم تنها بری شکوفه هم اخمی کرد و گفت:عمرا

 من-
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  بیخود ما نه من و دیگه هم بحث نکن چون اصال کوتاه نمیام-

  سری تکون دادم:باشه ولی قبلش

 قبلش چی؟-

  باید گردنبندمو پس بگیرم از پرهام-

 شکوفه بلند گفت:چییییییی؟

  هییس چه خبرته میخوای بیدارشون کنی-

د تاقشه معلوم نیست خوابه یا بیدار بع  یواشتر گفت:عقلتو از دست دادی؟پرهام االن تو ا  

  تو میخوای بری تو اتاقش

پوفی کشررریدم:مجبورم شرررکو مجبور تنها چیزی که از خانوادم دارم گردنبندمه نمیتونم        

  بیخیالش بشم

  شکوفه:فقط یواش کسی نفهمه

  کی میخواد بفهمه همه خوابن-

 بلند شد و گفت:به هرحال احتیاط شرط عقله

  هست خیله خوب حواسم-

 و از جام بلند شدم
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 :شکوفه

  با ارغوان رفتیم باال

  هر چی اصرار کرد که برم تو اتاقم قبول نکردم

  قرار شد من جلوی در اتاق وایسم تا اگه هومن اومد بیرون به اری خبر بدم

   نزدیکه بیست دقیقه بود وایساده بودم

 اد زمینکه یهو در با شتاب باز شد و ارغوان پرت شد بیرون و افت

 با بهت رفتم سمتش:ارغوان حالت خوبه؟ چی شد،

  هیچی نقشتون شکست خورد-

  با ترس به سمت پرهامی برگشتم که فوق العاده عصبی بود

  باورم نمیشد

  باید اشهدمونو میخوندیم

  شدیم بلند با ارغوان 

 پرهام با چشماش بهمون نگاه کرد و فریاد زد:دفعه ی چندمتونه؟؟؟

  و بازوی ارغوانو گرفت:جواب بدهو جلو اومد 

سید:پرهام...داداش       شو باز کنه که هومن اومد بیرون و با تعجب پر ست دهن ارغوان خوا

 چی شده؟
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 پرهام با اخم غلیظ گفت:از این دزد بپرس که یواشکی اومده تو اتاق من

 یعنی چی؟-

  خوامو میهمین کافی بود تا ارغوان منفجر بشه جیغ زد:من دزد نیستم فقط گردنبندم

  ای واااای

  بدبخت شدیم

  دختره ی خنگ چرا لو دادی

 پرهام پوزخندی زد و گفت:گردنبند تو دست من چیکار میکنه؟

  دعا دعا میکردم که نفهمن

  با ترس به پرهام و هومن نگاه میکردم

  هومن هم نگاش گنگ بود اما بعد از چندلحظه با حیرت به ارغوان نگاه کرد

  وای نه

  قط نفهمیده باشهخدایا ف

  صدتا صلوات نذر میکنم

 صلوات؟؟؟؟؟ من؟؟؟؟؟

  وسط ترس خندم گرفته بود
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  که یهو هومن گفت:پرهام

 نههههه

  خدایا غلط کردم

  مدفوع خوردم

  باشه همون صدتا

 .....پرهام به سمت هومن برگشت که یهو

 :راوی

  لطی کردین تمام مرد با عصررربانیت سررریلی محکمی به متین زد:احمق هیچ میفهمی چه غ      

  نقشه هامو خراب کردید

 متین:اما قربان

 خفه شو فقط خفه شو برو برو اون سعیدیه ابله رو بیار اینجا برووووو-

  چشم-

  بعد از چند لحظه سعیدی وارد اتاق شد

 چی شده قربان منو احضار کردین؟-

  این چه وضعشه تو به من تضمین دادی همه چیز تحت کنترلته-

  م هستقربان همین-
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 مرد داد زد:کجاش تحت کنترلته؟ این چه وضعشه؟من گفتم اون پلیسو بیارین اینجا؟

  نه اما اینجوری نقشه بهتر میشه-

رو به روی سررعیدی ایسررتاد و گفت:بار آخرت باشرره که تو کار من دخالت میکنی همین  

 االنم اون پلیس رو آزاد میکنی

  اما قربان-

یه بار دیگه تکرار کنم همزمان یه گلوله هم تو  اسررلحشررو به سررمتش گرفت:اگه حرفمو

  اون مغز پوکت خالی میکنم زودباش برو

  سعیدی از ترس جونش سری تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد

شت:خودم باید        سی رو بردا سمت میزش رفت و عک سلحه رو کناری انداخت و به  مرد ا

 دست به کار بشم

 

 :پرهام

  دای زنگ در بلند شدبه سمت هومن برگشتم که ص

  ارغوانو ول کردم و رفتم سمت آیفون

  هیچ کس نبود

  اومد در صدا به زنگ دوباره که برم خواستم 

  بازم هر چی سوال کردم کسی جوابگو نبود
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  عصبانی شدم

  دو قدم بیشتر نرفته بودم که دوباره صدای زنگ اومد

  اینبار از عمارت خارج شدن و به سمت در حیاط رفتم

  درو باز کردم

  متعجب با دیدن شخصی که پشت در بود زمزمه کردم:احسان

  احسان غرق در خون و بیهوش جلوی در افتاده بود

  زیر بازوشو گرفتم و بلندش کردم و به سمت خونه بردم

  وارد عمارت شدم و داد زدم:ارغوان

  ارغوان و شکوفه وهومن با سرعت به سمت پایین اومدن

  همگی ماتشون بردبا دیدن احسان 

  رو به ارغوان گفتم:سریع زنگ بزن شروین

  ارغوان چشمی گفت

  و سریع به سمت تلفن رفت

  شکوفه رفت تو آشپزخونه و با بتادین و گاز استری  برگشت

 شده؟ چش:پرسید نگرانی با و هومن کنار احسان نشست 
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  کالفه گفتم:نمیدونم نمیدونم اون آشغاال این بال سرش آوردن

  ومن چیزی نگفته

  شکوفه شروع کرد به ضدعفونی و پانسمان زخمای احسان

 ارغوان بعد چند مین اومد پیش ما و گفت:شروین گفت تا ده دقیقه دیگه اینجاس

 سری تکون دادم و به احسان خیره شدم

 :ارغوان

  پرهام به سمت آیفون رفت

داره بهمون نگاه    بازوهام و مالیدم و برگشرررتم که دیدم هومن با چشرررمای ریز شررردش         

  میکنه

با ترس نگاش کردم که گفت:بعدا باید بهم توضرریح بدید چون االن دیگه مطمئنم شررما   

  همون دوتا دخترید

  آب دهنم و قورت دادم و گفتم:ب..باشه

  با صدای پرهام همه به سمت پایین رفتیم

  با دیدن احسان هممون تعجب کردیم

  خدای من

  افتضاح شده بود
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  صورتش خونی بود تمام سر و

 با حرف پرهام به سمت تلفن رفتم و شماره شروینو گرفتم با دو بوق جواب داد:بله؟

  الو آقا شروین-

 بفرمایید شما؟-

  ارغوانم-

 به به سالم اری خانوم احوال شما؟-

  ممنون راستش پرهام گفتن بیاید اینجا به کمکتون احتیاج دارن-

 چه کمکی؟-

 شده زخمی احسان -

 خدا چرا؟یا -

  مفصله شما لطف کنید بیاید توضیح میدم خدمتتون-

   اونجام دیگه دقیقه ده باشه -

  بعد از قطع کردن به سمت احسانی که رو مب  افتاده بود رفتم

  نگاهی به شکوفه کردم که داشت زخماشو پانسمان میکرد

  نشستم رو مب 
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  بعد ده دقیقه شروین اومد

 ا سرعت اومد سمتش:پرهام؟ چی شده؟ چش شده؟با دیدن احسان شوکه شد و ب

  میگم بعدا برس کارت به فعال:گفت کالفه پرهام 

 سری تکون داد و مشغول شد

 

 :شکوفه

کار شرررروین تموم شرررد روبه پرهام گفت:خونریزی داخلی نداشرررته ولی محض احتیاط          

بدید بخوره جون          یاد سررروپ  ببرش آزمایش ازش بگیرن تو این چند روز هم بهش ز

  یرهبگ

 بعد با بی طاقتی ادامه داد:نمیخوای بگی چی شده؟

  پرهام هم شروع کرد به توضیح دادن

بعد اینکه حرفاش تموم شررد شررروین با تعجب گفت:اگه این همه سررختگیرن پس چه   

 جوری احسان فرار کرده؟

  همگی ساکت شدیم

 واقعا احسان چطور تونسته بود فرار کنه؟

ست حداق      سعیدی آدم کش نی سته  شه اما اگه از     در سال من ندیدم آدم با   تو اون چند

  کسی خورده حساب داشته باشه تا ازش نگیره ولش نمیکنه
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  متفکر داشتم فکر میکردم که صدای ارغوان سکوت رو شکست:شاید فرار نکرده باشه

 هومن به ارغوان نگاه کرد و گفت:یعنی چی؟ اگه فرار نکرده پس چرا االن اینجاس؟

 گفت:شاید اونا ولش کردن شاید خواستن ببینن کجا میرهارغوان با شک 

  با ترس بهش نگاه کردم

 نکنه نقشه داشتن که جای مارو پیدا کنن

  پرهام سری تکون داد و گفت:بعید میدونم یه نگاه به احسان بنداز کامال بیهوشه

  ارغوان دیگه چیزی نگفت

  اما هنوزم تو فکر بود

  به شروین نگاه کردم

  احسان خیره شده بود و تو فکر بوداونم به 

  خداکنه هر چه زودتر حالش خوب بشه

  از جام پا شدم

  به ساعت نگاه کردم

  نصفه شب بود 2یا خدا 

 چه زود گذشت
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  به بقیه نگاه کردم

  همشون تو فکر بودن

  سرفه ای کردم و رو بهشون گفتم:بهتره برید استراحت کنید دیروقته

  پاشد و گفت:منم دیگه میرم با حرف من شروین از جاش

 پرهام اخمی کرد و گفت:کجا؟

  خونه دیگه-

 االن؟دیره همینجا بخواب-

  به مامان خبر ندادم نگران میشه-

هومن بلند شد و دستی به شونه ی شروین زد:االن که نه ولی صبح که شد زنگ بزن بگو       

 اینجایی

 شروین هم دیگه تعارف نکرد و موند

 

 :ارغوان

  ن شروین و پرهام، هومن رو مب  نشست و گفت:میشنومبعد از رفت

  ناخودآگاه یاد روز اولی که اومدم اینجا افتادم

  خندم گرفت
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 پرهامم همینو گفت

  دو تا برادر عین همن

 هومن پرسشی نگام کرد که خندمو قورت دادم و گفتم:چیو؟

  پوزخندی زد و گفت:حقیقتو

  ه کردمنفس عمیقی کشیدم و مستأص  به شکوفه نگا

  اونم مث  من

  چند دقیقه داشتیم بهم نگاه میکردیم که هومن با تحکم گفت:بشنید

  کنار هم روی یه مب  دو نفره نشستیم

 شکوفه با تردید پرسید:چیو میخوایید بدونید؟

 اینکه شما دقیقا کی هستید؟-

   شکوفه نفسی گرفت و شروع به تعریف زندگیمون کرد

  از اون اول

  ا و رنج های که کشیدیماز بدبختی ه

  از طعنه و توهین هایی که شنیدم

  از حسرت هایی که داشتیم
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  از کتک هایی که خوردیم

   همه رو گفت

آخرش رو هم گفت که چطور خسررته شرردیم و فرار کردیم و اضررافه کرد:اگه بیرونمون   

استیم  ما میخوکنید حق دارید چون هیچکسی تا االن به دوتا دزد پناه نداده اما بدونید اگه 

دوباره این راهو در پیش بگیریم هیچ وقت با برادرتون قرارداد نمی بسرررتیم،هیچ وقت       

  قبول نمیکردیم یکسال اینجا کار کنیم، هیچ وقت خودمون رو پایبند نمیکردیم

  بعد از اتمام حرفش به هومن نگاه کردم

 با اخم و تعجب بهمون نگاه میکرد

 :هومن

 واقعا باورم نمیشد

 این دو نفر انقدر گذشتشون تلخ بود؟ یعنی

  اخمی کردم

  ولی اینا همونایی بودن که اون بال رو سر من و پرهام آوردن

  تازه یاد صورتم افتادم

 نگاهی به ارغوان کردم و گفت:پرهام که ضرب شصتتو چشید من ضرب اسپریتو

  سرخ شد و سرشو انداخت پایین
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  گذرم ولی پرهام نهخنده ای کردم و گفتم:حاال من میتونم ب

  اینبار با ترس نگام کرد شکوفه هم همینطور

 با جدیت گفتم:نگران نباشید تا خودش نفهمه من هیچی بهش نمیگم

 مکثی کردم و ادامه دادم:دزدیدن احسان به شما ربط داشت؟

 شکوفه:نمیدونیم

یه  طارغوان:اونروزی که احسرران و گرفتن مبین و متین به من و شررکوفه زنگ زدن و فق

 جمله گفتن

 چه جمله ای؟-

  نگاهی به شکوفه انداخت و گفت:بازی تموم شد

 یکی از ابروهامو باال انداختم و گفتم:این یعنی چی؟ 

منم نمیدونم ولی فکر میکنم نقشررره ی دیگه ای دارن که وسرررعتش از آدم ربایی هم      -

  بیشتره

 پس بخاطر همین به برگشتن احسان شک داشتی؟-

 تایید تکون داد سرشو به نشانه ی

  از جام پا شدم و گفتم:من خیلی خسته ام میرم بخوابم شماهم بهتره برید

 هردو از جاشون پاشدن و به طبقه باال رفتن
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 :پرهام

  به احسان نگاهی انداختم

  رنگش پریده بود و رو صورتش چند جای بریدگی بود

 عوضیا مگه دستم بهتون نرسه

  میدونم چه بالیی سرتون بیارم

  ه سمت پنجره رفتم و بهش تکیه دادمب

  آسمون شب صاف صاف بود

 چی میشد زندگی ما هم مثله آسمون بود؟

  صاف و یکنواخت به دور از هر هیجانی

  نفسی کشیدم و سیگارمو روشن کردم که نگام به احسان افتاد

  سریع از اتاق خارج شدم و به طرف حیاط رفتم

  مشغول کشیدن سیگار شدم روی صندلی های کنار استخر نشستم و

  در همون حین به اطرافم هم نگاه میکردم

  کشید دستام بین از سیگارم نصفه شده بود که دستی سیگار و 

  با تعجب به عقب برگشتم که ارغوانو دیدم
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  همینجوری بهش نگاه میکردم

شیده و کوچیک و      سته بینی ک شمای آبی، ابروهای هاللی،گونه های برج   به دختری با چ

 تو ارسیگ  یه و ساده  شلوار  بلوز با  لبای قلوه ای و موهای مشکی که تا کمرش میرسید   

  دستش

  اونم به من خیره بود

 به خودم اومدم و با اخم پرسیدم:اینجا چیکار میکنی؟چرا نخوابیدی؟

  سرشو کج کرد و گفت:خوابم میاد اما نمیتونم بخوابم

 چرا؟-

  نمیدونم-

  اخت و گفت:نکشید براتون واقعا ضررهبعد نگاهی به سیگار اند

  پوفی کشیدم و گفتم:قبال گفتی

 اومد سینه به سینم ایستاد و گفت:ولی گوش نکردید 

  نگاهی به چهره ی عصبیش انداختم

 ناخودآگاه خندم گرفت و لج کردم:دلم میخواد میکشم تو حرفی داره؟

  باهمون قیافه گفت:بله که دارم ضرر داره

  میکشم داشته باشه من-
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یهو چشررماش شرریطون شررد و گفت:اگه دوس دارید به خودتون آسرریب برسررونید به من 

  بگید من انجام میدم

 لبخندی زدم و گفتم:چطوری؟

  نخودی خندید و گفت:کاری نداره که خودم یه تنه کلی بال سرتون میارم

 فاصله رو کمتر کردم و بازوهاشو گرفتم و گفتم:میتونی؟

  د از دستم خالص بشه گفت:چرا نمیتونم؟ خوبم میتونمدر حالیکه تقال میکر

 جدی؟ نشونم بده ببینم-

 دست از تقال برداشت و بهم نگاه کرد و گفت:نشون بدم؟

  آره نشون بده ببینم-

  لبخندی زد و گفت:باشه

  دستاشو آورد باال و گذاشت رو سینم

  متعجب بهش نگاه کردم که لبخند زد و سرشو آورد جلوتر

 تم نگاش میکردمات داش

  صورتش هرلحظه نزدیکتر میشد و من هرلحظه متعجب تر

  تو یه میلی متریه صورتم متوقف شد

  نفساش تو صورتم پخش میشد
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  چشماشو به لبم دوخت و لبخند زد

  عقب داد هولم حرکت یه با و آورد فشاری سینم به یهو که هنوز متعجب بودم 

 ت شدم تو استخرچون حواسم نبود تعادلم بهم خورد و پر

 :ارغوان

  بعد از افتادنش تو استخر کلی خندیدم

  و با صدایی که بشنوه گفتم:دیدید تونستم تازه خیلی هم حرفه ای انجامش دادم

  صدایی ازش نیومد

 لبخند رو لبم کمرنگ شد رفتم جلوتر و صدا زدم:آقای راد

  بازم صدایی نیومد

  وای خدا

 نکنه چیزیش شده؟

  لطی کردمای بابا عجب غ

  دوباره صداش زدم:آقای راد

  بازم سکوت

 رفتم جلوتر و دقیقا لبه ی استخر ایستادم و با نگرانی صداش زدم:پرهام
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 به ثانیه نکشید دستی از آب اومد بیرون و منو کشید تو استخر

  جیغی کشیدم و پرت شدم تو آب

  شنا بلد نبودم بخاطر همین مدام دست و پا میزدم

س  متم و منو گرفت بین بازوهاش و درحالیکه میخندید گفت:آخه دخترجون  پرهام اومد 

  وقتی شنا بلد نیستی چرا شوخی میکنی

  در حالیکه از ترس به بازوش چنگ میزدم گفتم:خودت گفتی

  خندید و محکم تر گرفتم و به سمت کنار استخر رفت

  اول خودش رفت بیرون و بعد دست منو کشید و آوردم بیرون

سرما کنم و           هوا یکم ساس  شتر اح شد بی سرد بود و چون تو آب هم رفته بودیم باعث 

  یکم بلرزم

  پرهام وقتی منو دید سریع دستمو گرفت و وارد عمارت شدیم

  تند تند از پله ها باال میرفت و منم به دنبالش میکشید

  دم اتاقم که رسید دستمو ول کرد و گفت:سریع لباساتو عوض کن سرما نخوری

  گفتم و وارد اتاقم شدم چشمی

  بعد از تعویض لباسام خواستم دراز بکشم که در اتاقم به صدا در اومد

  درو باز کردم که قامت پرهام نمایان شد
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  در حالیکه بهم لیوانی میداد گفت:اینو بخور گرم میشی

 لبخندی زدم و بهش نگاه کردم:خودتون چی؟

  منم میخورم نگران نباش-

  ممنونم-

  مرنگی زد و گفت:شب بخیرلبخند ک

  شب بخیری گفتم و درو بستم

 به در تکیه دادم و به لیوان چایی خیره شدم که ازش بخار داغ خارج میشد

 :پرهام

  بعد از تعویض لباسم رو تختم دراز کشیدم

  و به ارغوان فکر کردم

  به کار امشبش

  لبخندی زدم

  دختره ی سرتق

  م بودیاد وقتی افتادم که دستاش رو سین

  وقتی که صورتش مماس با صورتم بود و هرم نفساش به صورتم میخورد
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  خیلی حس عجیبی بود

  به پهلو شدم و سعی کردم بخوابم اما نشد

 انقدر تو جام تکون خوردم که باالخره چشمام گرم شد و خوابم برد

 

  با صدای در از خواب پریدم

  خمیازه ای کشیدم و گفتم:بیا تو

باز شرررد و    پایین و              در  نداخت  با دیدن من سرررریع سررررشرررو ا ما  ارغوان داخ  اومد ا

  گفت:صبحانه حاضره

  و بعد سریع جیم شد و رفت

  متعجب به خودم نگاه کردم که با دیدن عضالت برهنه ام همه چیزو فهمیدم

 از جام پا شدم و بعد از پوشیدن لباسم به سمت پایین رفتم

  همه سر میز نشسته بودن

  نشستم و مشغول خوردن شدم سالمی کردم و

  آزمایش برای بعد از چند دقیقه شروین گفت:امروز بهتره احسانو ببریم 

 سری تکون دادم و گفتم:حتما امروز با هومن میبرمش

  رفت و  کرد خدافظی ازمون شروین بعد از خوردن صبحانه 
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 تانیمارسبقیه هم مشغول کار خودشون شدن و قرار شد دوساعت دیگه احسانو ببریم ب

 :راوی

 مرد نگاهی به بنفشه کرد و گفت:در ازاش چی میخوای؟

 سیبی به هومن و پرهام نرسونیآ هیچ میخوام ازت فقط هومن و -

 پوزخندی زد وگفت:عاشق شدی؟ بهت نمیاد

 

 خیله خوب برو کاری به کارشون ندارم-

  سری تکون داد و از اتاق خارج شد

 مسخر گفت:عاشق ههمرد پک محکمی به سیگارش زد و با ت

  :هومن

  داشتم تی وی میدیدم که گوشیم زنگ خورد

  با دیدن اسم بنفشه اخمام تو هم رفت و گوشیو انداختم اونور

  تو این چندروز بیشتر از بیست بار زنگ زده بود ولی جوابشو ندادم

 چون قطعا اگه جواب میدادم دهنم باز میشد و هرچی که الیقش بود بارش میکردم

  ر بودم احسان به هوش بیاد تا بفهمم باید چیکار کنممنتظ

  با قرار گرفتن ظرفی جلوم از فکر بیرون اومدم
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  نگاهی به ظرف انداختم

  پر از میوه های قاچ شده

  به شکوفه نگاه کردم که با لبخند شیطون داشت نگام میکرد

 لبخندی زدم و گفتم:چیه؟

  ورید تا ناهار حاضر میشهسرشو پایین انداخت:هیچی بفرمایید اینو بخ

  به اطرافم نگاه کردم

  خبری از پرهام و ارغوان نبود

 بلند شدم رو به روش ایستادم و گفتم:نه دیگه باید بگی چرا میخندیدی؟

 ای وای هیچی همینجوری-

 نچ نچی کردم و گفتم:میبرمت دکتر

 با تعجب نگام کرد:دکتر چرا؟

 یچشمکی زدم:تا درمانت کنه که الکی نخند

  اخمی بهم کرد که قهقهه زدم

  خواستم بشقابو ازش بگیرم که دستشو برد عقب

  اینبار نوبت من بود با تعجب نگاش کنم
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  لبخندی زد و یه دونه سیب برداشت و گازش زد

  خوب اگه میوه میخوای برو بخور ظرف منو بده بهم-

   حبت کردسری باال انداخت و گفت:حاال که فکر میکنم به شما مردا نباید م

 با حرص گفتم:شکوفه اون ظرفو بده من

  خنده ای کرد:نه دیگه شد مال من

  یه قدم به سمتش رفتم که اونم یه قدم عقب رفت

  همینجوری من میرفتم جلو اون میرفت عقب که خورد به پرهامی که پشت سرش بود

 با ترس برگشت و با دیدن پرهام ببخشیدی گفت

 د:چی شده؟پرهام با تعجب نگامون میکر

  با اخم گفتم:هیچی خودم حلش میکنم

 همزمان ارغوان هم از آشپزخونه اومد بیرون و به ما سه نفر نگاه کرد:چی شده؟

  شکوفه لبخندی زد و گفت:هیچی

  ارغوان کنار شکوفه ایستاد و ظرفو ازش گرفت

 و گفت:مطمئنی چیزی نشده؟

یخواد گفتم االن وقت ناهاره  شرررکوفه با لبخند گفت:خوب نه راسرررتش آقا هومن میوه م   

 نمیشه
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  با حرص گفتم:من گفتم میوه میخوام؟ یا خودت واسم آوردی

  معلومه شما گفتی-

  روتو برم الحق که دکتر الزمی-

  نخیر نیستم-

  چرا هستی-

  نیستم-

  هستی دیگه-

 نیییستممم-

 :ارغوان

  متعجب به اون دوتا که باهم جر و بحث میکردن نگاه کردم

ستم  شد از قیافش و لبخندی که       خوا شغول دیدن  شت و م پادرمیونی کنم که پرهام نذا

  روی لبش بود میشد فهمید داره لذت میبره

 پوفی کشیدم و چشمم به ظرف پر از میوه افتاد

  یه دونه سیب برداشتم و مشغول خوردن شدم

  ظرفو به سمت پرهام گرفتم که اونم مشغول خوردن شد

 ت:نظرت چیه بشینیم؟پرهام آروم دم گوشم گف



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

185 

 

  سری تکون دادم

  روی مب  پشت سرمون نشستیم

  ظرفو گذاشتم بینمون و دوباره شروع کردیم خوردن

 اون دوتا هنوز داشتن بحث میکردن

  مگه من دیوونم که منو ببرید دکتر؟-

  اگه نیستی پس چرا الکی میخندی-

  دوس دارم بخندم-

  پس دیوونه ای-

  خندم گرفته بود

 سخت مشغول کلک  بودن و من و پرهام سخت مشغول خوردناونا 

  دستم واسه برداشتن سیب رفت که با ظرف خالی مواجه شدم

  پرهامم مثله من داشت بهش نگاه میکرد

 رو بهش گفت:دوباره میخوایید؟

  نگام کرد و گفت:نه

  اگه میخوایید برم بیارم-
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  نمیخواد االن دیگه ناهاره-

 میوه های من کو؟؟؟؟-

  با صدای هومن به سمتش برگشتیم

  با چشمای گشاد شده داشت نگامون میکرد

  هم اون هم شکوفه

  نگاهی به ظرف انداختم بعد به هومن

  دوباره به ظرف بعد به هومن

  ظرف هومن

  ظرف هومن

  ظرف هومن

  یهو نیشم باز شد:فک کنم خورده شدن

 هومن با حرص گفت:کی خورده؟

  ن خوردم داداش عجب چسبید بهمپرهام بلند شد و گفت:م

  هومن با حرص:کوفتت بشه

  هر سه مون به لحن هومن خندیدیم
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  خیلی بامزه گفت

 هنوز داشت غر میزد که پرهام رو به من گفت:میزو میچینی؟

  اینبار برخالف سریای قب  دستور نداده بود

  لبخندی زدم:حتما

  اونم لبخندی زد و به سمت هومن رفت

  تیم نگاش میکردیم که بفهمیم میخواد چیکار کنهبا شکوفه داش

  یهو دستشو برد باال و پس گردنی محکمی به هومن زد

 ما به و هومن بدبخت هم چون سرررش پایین بود یهو مث  چوب خشررک صرراف وایسرراد  

  کرد نگاه

  من و شکوفه هم که درحال غش بودیم از خنده

 حتی خوده پرهام هم میخندید

 :شکوفه

  و بهت شدت ضربه بود و ما سه تا هم بهش میخندیدیمهومن هنوز ت

یهو به خودش اومد و شروع به نفرین کردن پرهام کرد:الهی دستت بشکنه....الهی کچ      

  بشی......الهی انگشت پات بخوره به مب 
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مگه مرض داری؟؟ آخ آخ بیشور چه ضرب دست محکمی هم داره آخ آخ مامان کجایی  

 که پسرتو غریب گیر آوردن

  هومن همینجوری میگفت و ماهم میخندیدیم

 یهو چشمش خورد به من

با حرص گفت:همش تقصرریر این ورپریدس اگه اون ظرفو بهم میدادی االن این بسرراط   

  نبود که گردنم بشکنه

  با خنده گفتم:کجاش شکسته خیلیم سالمه

   با چشمای ریز شدش نگام کرد که منم از لجش نیشمو باز کردم

  خنده دار شده بود فک کنم قیافم

 چون با دیدنم خندید و سری تکون داد

  بعد از شوخی و خنده با ارغوان رفتیم تو آشپزخونه و میزو چیدیم

  به پیشنهاد اری جون ساالدم درست کرده بودیم

  بعد از تموم شدن کارمون

 من رفتم تو هال و گفتم:ناهار آمادس

  تپرهام از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رف

  منم خواستم برم که از پشت دستم کشیده شد
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  برگشتم به هومن نگاه کردم که شیطون داشت نگام میکرد

  سرشو آورد کنار گوشم و لب زد:اول بزرگترا

  نفسش که به گوشم خورد مورمورم شد و سرمو کشیدم

ما بعد کم کم لبخند بدجنسررری زد و گفت:نگو که قلقلکت                با تعجب نگام کرد ا اولش 

 د؟اوم

  با ترس نگاش کردم که خنده ای کرد و گفت:چه نقطه ضعفی

   کنم استفاده ازش بار یه فقط اخمی کردم که گفت:حاال اخم نکن قول میدم هرروز 

  بازم اخم کردم که خندید

خواسررتم دسررتمو بکشررم بیرون که من و کشررید به سررمت آشررپزخونه:بیا فعال بریم غذا  

  بخوریم بعدا باهم توافق میکنیم

  و دوباره خندید

  از دهنم پرید:کوفت

  بازم خندید

  وارد آشپزخونه شدیم

  هنوزم دستمو ول نمیکرد

  چه کنه ای بودا
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  ارغوان و پرهام با تعجب داشتن نگامون میکرد

 هومن با پررویی گفت:چیه؟

 ارغوان:فکر کنم دستشو کندی

  هومن لبخندی زد و گفت:عیب نداره

 خودش که مشکلی نداره

 من

 منهو

 پرهام

 ارغوان

 :پرهام

  شکوفه به هزار بدبختی دستشو از دست هومن بیرون آورد و نشست پیش ارغوان

 هومنم اومد کنار من نشست و گفت:واییی از گرسنگی االن پرهام و میخورم

  نگاش کردم که شونه باال انداخت:خوب حاال خیلیم خوشمزه نیستی که

  سری تکون دادم و مشغول خوردن شدم

  وان جلوی هممون ظرف ساالدی گذاشتارغ
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  با دیدنش چشام برق زد

  ارغوانم متوجه شد و خندید

  لبخندی زدم و شروع به خوردن کردم

 

  رو مب  نشسته بودم و پرونده های شرکتو بررسی میکردم

  هومن هم مشغول کوک کردن گیتارش بود

  شکوفه و ارغوان با سینی حاوی قهوه به سمتمون اومدن

  رو روی میز گذاشتن و کنار هم نشستنسینی 

 شکوفه با اشتیاق رو به هومن گفت:بلدید بزنید؟

  هومن در حالیکه سخت مشغول بود لبخندی زد و گفت:البته

  میشه االن یکم بزنید-

 اجازه میدی کوک بشه؟-

  شکوفه شرمگین سری پایین انداخت که هومن خندید

  ی رو حس کردمنگاهم به پرونده ها بود که سنگینی نگاه

 سرمو بلند کردم که با ارغوان چشم تو چشم شدم

 :ارغوان
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 اجازه میدی کوک بشه؟-

  شکوفه سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت

  کال عاشق موسیقی و آهنگ بود این دختر

یادمه بچه که بودیم هر چیزی که جلوی دسررتش بود باهاش آهنگ میزد قاشررق چنگال   

 چاقو لیوان هرچی

  ون دوتا گرفتم و به پرهامی خیره شدم که سرش تو یه سری پرونده بودنگاه از ا

  یکی از دستاش روی زانوش بود و با دست دیگه اش پرونده رو گرفته بود

   به صورتش دقیق شدم

چشم و ابروی مشکی، بینی کشیده، لبای تقریبا درشت و موهای مشکی که به سمت باال         

  زده بود

سفید ج    ستین کوتاه  شون میداد به همراه       بلوز آ شو به خوبی ن ضالت ذبی تنش بود که ع

  شلوار گرمکن طوسی

  به هومن نگاه کردم

  درسته هومن خوشگ  بود اما پرهام بی نهایت جذاب بود

 دوباره نگاهمو به طرف پرهام کشیدم و مشغول دیدنش شدم

 یهو پرهام سرشو باال آورد و چشم تو چشم شدیم
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  هول شدم

  باال رفته داشت نگام میکردپرهام با ابروی 

  سرمو انداختم پایین

  حاال نوبت پرهام بود بهم خیره بشه

  یکم که گذشت دیدم نخیر دست بردار نیست

  از جام پا شدم و با گفتن میرم بخوابم

  به طبقه ی باال رفتم

  دستم به دستگیره ی در خورد که صدای ناله ی ضعیفی شنیدم

  صدا اومد از اتاقی که احسان توش بود

  به سمت اتاق رفتم و درشو باز کرد

  احسان از تخت افتاده بود و داشت ناله میکرد

  به سرعت به سمتش رفتم

 احسان؟ آقا احسان؟ حالت خوبه؟-

 صداش به شدت ضعیف بود:آ...ب

  دادم از پارچ کنار تختش لیوان آبی پر کردم و آروم آروم به خوردش 
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  کیه داد به پایه ی تختبعد اینکه آبشو خورد سرشو ت

 حاال چه جوری بذارمش رو تخت؟؟

  زیر بازوشو گرفتم و سعی کردم بلندش کنم

 وااای مگه میشد؟

  چه سنگین بود

  همچنان دستم زیر بازوش بود و یکم بلندش کرده بودم که در باز شد

  به طرف در نگاه کردم که پرهام و دیدم

  دیگه در حالیکه نفس نفس میزدم گفتم:بیا کمک

  پرهام سریع اومد به سمتم

 در حالیکه منو کنار میزد و احسان و بلند میکرد گفت:چی شده؟

  نمیدونم اومدم برم تو اتاقم که صدای ناله شنیدم اومدم اینجا و دیدم افتاده رو زمین-

  پرهام کالفه گفت:حالش هنوز خوب نشده برو به هومن بگو بیاد ببریمش بیمارستان

 دم و به سمت پایین رفتمسری تکون دا

 :هومن

  دیگه کار گیتارم تموم شده بود
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 رو به شکوفه گفتم:خوب حاال آهنگ درخواستی چیه؟

 شکوفه با خوشحالی گفت:هرآهنگی؟

 خندیدم:به فکر منم باشیا سخت نگو

  شکوفه اومد حرفی بزنه که ارغوان سریع از پله ها اومد پایین: احسان حالش بد شده

  بلند شدشکوفه با ترس 

  گیتارو انداختم رو مب  و رفتم باال

  پرهام، زیر بازوشو گرفته بود و آوردش بیرون

  سوییچو به طرفم گرفت:برو ماشینو روشن کن

 ارغوان با نگرانی گفت:ما هم بیایم؟

  پرهام با تحکم گفت:نمیخواد

  سریع به سمت حیاط رفتم

  ماشینو روشن کردم و منتظر پرهام شدم

  عد از یه ربع پرهام اومدباالخره ب

  در عقبو باز کرد و احسانو به صورت دراز کش گذاشت رو صندلی

  خودشم سوار شد و گفت:زودباش هومن
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  درو با ریموت زدم و پامو رو گاز فشردم

  بعد از نیم ساعت به بیمارستان رسیدیم

  به سرعت پیاده شدیم و سریع احسانو بردیم داخ 

 

  ه بودیم خونهیکساعتی میشد که اومد

دکتر احسانو معاینه کرده بود و گفته بود حالش خوبه و با آزمایش مشخص شده بود که 

  خونریزی داخلی نداره

  یه سری دارو و پماد هم داد و گفت برای خوب شدن زخماشه

  االنم باال تو اتاقش بود

  کالفه تکیه امو از مب  گرفتم و بلند شدم

  همه ی اینا تقصیر بنفشه بود

  مطمئنم اونم تو این کار دست داشته

  به سمت آشپرخونه رفتم

  شکوفه مشغول درست کردن شام بود

 با دیدن من از کارش دست کشید و پرسید:مشکلی پیش اومده؟

 یه فنجون قهوه به من میدی؟-



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

197 

 

سرررری تکون داد و به سرررمت قهوه جوش رفت و چند دقیقه بعد فنجون قهوه رو جلوم         

  گذاشت

  مرسی-

  ند شیرینی زد:نوش جانلبخ

  به چال روی گونش نگاه کردم

  این دختر واقعا زیبا بود

  داشتم نظرش زیر برگشت سر کارش و منم 

  تونیک سفیدی با شلوار جین پوشیده بود

   و شال سفیدی هم روی سرش انداخته بود

  تند و تند داشت قارچ خورد میکرد

 پرسیدم:میخوای سوپ درست کنی؟

اد و بدون اینکه نگام کنه گفت:بله واسررره آقا احسررران دو روزه چیزی  سررررشرررو تکون د

  نخوردن

 چندسالته؟-

 دست از کارش کشید و متعجب بهم نگاه کرد

 خندیدم و گفتم:چیه؟ بابا فقط سنتو پرسیدم
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  با شیطنت جواب داد:هیچ وقت سن یه خانومو نپرسید

 دستی به گردنم کشیدم:اینم حرفیه میخوای اول من بگم؟

 27گام کرد که گفتم:ن

 22دوباره مشغول خورد کردن شد و گفت:من 

 بهت نمیخوره-

  خندید و گفت:ممنون

 لبخندی زدم و دوباره بهش خیره شدم

 :شکوفه

  واقعا زیر نگاهش معذب شده بودم

  هنوزم داشت خیره نگام میکرد

 آخه پسره ی دیوونه من چی دارم که نگام میکنی؟

  چشم چرون بدبخت هیز

  دآگاه خنده ای کردمناخو

 هومن سریع پرسید:چیز خنده دار هست؟

 برگشتم طرفش و صادقانه گفتم:بله چشم چرونی شما
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  چشماش گرد شد

  منم داشتم با لبخند نگاش میکردم

  یهو به خودش سرشو انداخت پایین

  آخی بچم خجالت کشید

 ..لبخند خجولی زد وگفت:ببخشید ولی

 با کنجکاوی پرسیدم:ولی؟

  ار تو چشمام زل زد و گفت:ولی تو زیادی خوشگلیاینب

 سرخ شدم و سرم چسبید به چونه ام

  حاال نوبت اون بود بخنده

  با خنده گفت:آخی خجالت نداره که واقعیتو گفتم

  با لحنی که سعی داشتم عصبی باشه گفتم:میشه برید بیرون بذارید به کارم برسم

  تمهومن با سرتقی گفت:نوچ نمیشه من که راح

  ولی من ناراحتم-

  نیشش باز شد:مشک  خودته

  با حرص نگاش کردم که بازم بهم لبخند زد
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 قید احترامو زدم و جیغ زدم:پاشو برو بیرون

  سرشو به معنی نه تکون داد و بیشتر خندید

 مالقه ای که جلوی دستم بود رو برداشتم و به سمت هومن رفتم:میری بیرون یا نه؟

  یا نه-

 اا تو چرا انقدر پررویی؟ای خدااا-

  شونه باال انداخت:نمیدونم

مالقه رو به سمتش پرت کردم که جا خالی داد و در کمال تعجب من زبون درازی کرد و  

  گفت:نخورد بهم

  دیگه واقعا کفری شدم

  ناخودآگاه جیغ زدم:هوووومن

  و بعد تازه فهمیدم چی گفتم و سریع جلوی دهنم و گرفتم

 بهش نگاه کردم

  ه جور خاصی داشت نگام میکردی

با من و من گفتم:ب..ببخشررید...من...منظورم این بود که....یعنی .....میشرره خواهش کنم   

 برید بیرون تا به کارم برسم؟

  خم شد مالقه رو برداشت و اومد روبروم
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 مالقه رو به طرف گرفت و چشمکی زد و گفت:باشه مامان بزرگ چرا انقدر غر میزنی؟

  نگاش کردم که با خنده رفت بیرون با دهن باز

  خدایا این بشر چه رویی داشت

 

میزو چیده بودم و داشتم تو کاسه ی مخصوص واسه احسان سوپ میریختم که ارغوان          

  اومد

 نگاش کردم:تموم شد؟

  سری تکون داد و گفت:آره دلم واسش سوخت شکوفه همه جای بدنش زخم بود

شو درآورد و ادامه داد:پرها      شا ستک ست تو      د شد نتون شو دید خیلی ناراحت  م وقتی بدن

  اتاق بمونه

شد       سش مثه هومن عزیزه حاال پمادش تموم  سان وا با اخم گفتم:چه انتظاری داری؟ اح

  یا نه؟

  نه بابا زخمای صورتش هنوز مونده اونا رو بعد شام میرم انجام میدم-

 باشه به نظرت میتونه سوپ بخوره؟-

  ورم میرم بهش سوپ میدمآره بابا بذار شاممو بخ-

 بعد با غر غر گفت:از پرستاری متنفرم

 :پرهام
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  بعد از خوردن شام ارغوان با یه ظرف سوپ رفت اتاق احسان

  چند دقیقه بعد منم از جام پاشدم و رفتم پیش احسان

  وارد اتاق شدم که دیدم ارغوان داره رو زخمای صورتش پماد میزنه

 بیدار میشه؟ رو صندلی نشستم و گفتم:پس کی

ید این             با یدار میشررره چون  با لبخند نگاهم کرد و گفت:چیزی نمونده کم کم ب ارغوان 

  بدم خوردش به سوپو 

  و با دست به ظرف اشاره کرد

  به احسان نگاه کردم

  احساس میکردم تو این چند روزه یکم الغر شده

  صورتش پر از زخم بود

  میدونم چه بالیی سرشون بیارم با نفرت گفتم:فقط دستم به اون آدما برسه

  ارغوان با ترس نگام کرد

 دلی  ترسشو میدونستم

  گوشیم زنگ خورد

  از جیبم بیرون آوردمش و به صفحش نگاه کردم

  خاله بود
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تو این دو سه روز نزدیک بیست بار بیشتر به من و هومن زنگ زده بود و سراغ احسانو       

  اموریتگرفته بود ما هم بهش گفته بودیم رفته م

  پوفی کشیدم و جواب دادم:سالم خاله جون

 صدای خاله با گریه اومد:چه سالمی پرهام احسان من کجاس؟ پسرم کجاس؟

   با کالفگی گفتم:خاله مگه تا حاال از من دروغ شنیدی بخدا پسرت صحیح و سالمه

ش انقدر سر نیم نگاهی به احسان انداختم و ادامه دادم:اتفاقا از ماموریت هم برگشته اما   

  شلوغه حتما یادش رفته بهتون زنگ بزنه

سه احسان افتاده بهم بگو بخدا     خاله در حالی فین فین میکرد گفت:پرهام جان، اتفاقی وا

 طاقتشو دارم

ای بابا خاله چه اصراری داری که واسه احسان اتفاقی بیفته، بهت گفتم احسان صحیح و       -

  سالمه

شو    - صدبار اونم بر    پس چرا هر چی زنگ میزنم گوشی شم زنگ زدم  برنمیداره؟ به خون

 نمیداره

خاله جون شما نگران نباش حتما کاری دار که جواب نمیده من خودم بهش زنگ میزنم  -

  میگم باهاتون تماس بگیره

 باشه پسرم من منتظر تماسشم-

 چشم حتما فعال خدافظ-

  خدافظ-
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

  گوشی رو قطع کردم و کناری انداختم

  ارغوان با ناراحتی داشت نگام میکرد

 چیزی شده؟-

  نفسی کشیدم:خاله خیلی نگران شده

  دوباره به احسان نگاه کردم:خداکنه زودتر به هوش بیاد

  گفت:موقعی که داشتین حرف میزدین پلکش تکون خوردارغوان با لبخند 

 با خوشحالی گفت:واقعا؟؟

  البته،خودم دیدم به نظرم چنددقیقه دیگه بهوش بیاد-

 خداکنه-

  لبخندی بهم زد و دستکشاشو درآورد

  با قدر دانی نگاش کردم

  واقعا بهم خیلی کمک کرده بود

دن زخماش نتونسررتم خودمو کنترل کنم  من میخواسررتم پماد احسررانو بزنم اما وقتی با دی

 ارغوان اینکارو کرد بی منت با اینکه وظیفش نبود

  لب زدم:ممنون

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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سرررشررو باال آورد و با تعجب نگام کرد که ادامه دادم:بابت احسرران ازت ممنونم میدونم   

 وظیفت نبوده

تعجبش جاشررو به لبخندی زیبا داد:این چه حرفیه؟ خوشررحالم که تونسررتم کمکی به آقا  

احسرران بکنم میدونید که من مدیون ایشررون هسررتم اگه اون شررب نبودن قطعا منم االن   

  اینجا نبودم

  مکثی کرد و ادامه داد:به هرحال انسان باید به همنوع خودش کمک کنه

 خبیث گفتم:پس اگه یه روز به کمک احتیاج داشته باشم خیالم راحته که تو هستی

  میگیرم هرآدمی جز شمااونم با لبخند بدجنسی گفت:حرفمو پس 

خنده ای کردم و گفتم:بلب  زبونی نکن کار اون شبت هنوز یادمه ها شانس آوردی سرما 

  نخوردم

  با حرص گفت:نیست که شما تالفی نکردین

 خندیدم و خواستم چیزی بگم که صدای سرفه ای اومد

 :ارغوان

ون  داره نگام با تعجب به سررمت صرردا برگشررتیم که دیدیم احسرران با لبخند کم جونی   

  میکنه

 پرهام سریع به سمتش رفت:احسان؟ خوبی؟

 احسان با همون لبخند و با صدای بی رمقش جواب داد:خوبم....ولی مثله اینکه تو بهتری
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  و با دستش به من اشاره کرد

 پرهام اخمی کرد و گفت:یعنی چی؟

  احسان سرشو به طرفین تکون داد:هیچی بابا

 ما خوبید؟بعد رو به من کرد و گفت:ش

  لبخندی زدم:ممنون خوشحالم که میبینم بهترید

  بعد ظرف سوپ رو گذاشتم رو پام و یه قاشق پر کردم و جلوی دهن احسان گرفتم

به پرهام نگاه کرد که پرهام گفت:اونجوری نگاه نکن اینبار طرف               با تعجب  احسررران 

  ارغوانم چندروزه هیچی نخوردی

  لبخندی زدم و چیزی نگفتم

  ره صدای احسان اومد:خوب میخورم یکم بذار حالم خوب بشه خودم میخورمدوبا 

  روی کلمه ی خودم تاکید کرد

  به پرهام نگاه کردم و اونم به من نگاه کرد

قشنگ میتونستم برق بدجنسی رو تو چشماش ببینم بخاطر همین اخم مصنوعی کردم و       

  ن گفتهرو به احسان گفتم:نخیر همین االن باید بخورید دکترتو

  و قاشق رو جلوتر بردم

  احسان به پرهام نگاهی کرد که اونم شونه باال انداخت
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  و ناچارا مجبور شد بخوره

شی پرهام دوباره زنگ خورد پرهام با دیدنش محکم کوبید رو     سوپ بود که گو آخرای 

  پیشونیش و گفت:پاک یادم رفته بود

سان گرفت:بگیر مامانته تو       سمت اح شی رو به  ست بار    و گو سه روز نزدیک بی این دو 

  زنگ زده فقط لو ندیا ما گفتیم رفته ماموریت

  احسان سری تکون داد و دکمه ی اتصالو زد:الو مامان جان

 

 سالم قربونت برم خوبی؟-

 

الهی احسرران فدات بشرره ببخشررید یه ماموریت مهم واسررم پیش اومد مجبور شرردم برم -

  دیگه یادم رفت بهتون خبر بدم

 

  زیزم سالمه سالممنه ع-

 

  باشه چشم قول میدم-

 

  مادر من گفتم قول میدم دیگه-
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  چشم حتما خدافظ-

  و گوشی رو قطع کرد

  پوفی کشید و رو به پرهام گفت:دستت درد نکنه مونده بودم به مامان چی بگم

  پرهام سری تکون داد

  بود احسان به من نگاه کرد و گفت:دست شما هم درد نکنه سوپ خوشمزه ای

 نوش جانی گفتم و از اتاق خارج شدم

 :هومن

  با صدای گوشیم از خواب پریدم

  نگاهی به ساعت انداختم هشت شب بود

  اوه چه قدر خوابیدم

  دوباره صدای گوشیم بلند شد

  نگاش کردم

  بنفشه بود

  اخمی کردم و بدون توجه به گوشی وارد حموم شدم

  اومدم بیرونبعد از یه دوش ده دقیقه ای از حموم 
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  حوله رو دور کمرم بسته بودم و با حوله ی دیگه مشغول خشک کردن موهام بودم

  صدای در اتاقم اومد و بعد صدای ارغوان:آقا هومن شام حاضره

  خیله خوب اومدم-

به سرعت بلوز مشکی و شلوار سفیدی پام کردم و موهامم رو به باال شونه زدم کمی عطر  

  زدم و از اتاق خارج شدمبه مچ دستام و گردنم 

  وارد آشپزخونه شدم

چشررمامو بسررتم و با لذت بو کشرریدم:به به به به چه کرده سرررآشررپز چه عطری چه بویی 

 .....الحق که

صفه موند و چشمام از حدقه زد        شخص رو به روم جمله ام ن با باز کردن چشمام و دیدن 

  بیرون

کردم که صداش دراومد:دیوونه مگه جن  چندبار چشمامو مالیدم و دوباره به احسان نگاه 

 دیدی؟ منم احسان

 کم کم از بهت دراومدم و با خوشحال رفتم سمتش:بیشووور تو کی به هوش اومدی؟

 وقتی که جنابعالی خواب بودی؟-

 به پرهام نگاه کردم و گفتم:خوب بیدارم میکردی؟

  بیخیال حاال که بیداری-

  سری تکون دادم و پشت میز نشستم
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  دیس برنجو گذاشت وسط ارغوان

  و همه مشغول خوردن شدیم

سوپش نمیزنه           شده و لب به  سبزی ما خیره  سرت به قورمه  سان با ح همش میدیدم اح

  خندم گرفته بود

چندبار همینجوری نگاهمون کرد که طاقت نیاوردم اومدم حرفی بزنم که شررکوفه دیس  

  برنج و برداشت و برای احسان کمی کشید

  انی نگاش کرد و شکوفه هم لبخندی بهش زداحسان با قدرد

  نمیدونم چرا

  ولی اصال از این صحنه خوشم نیومد

  خودمم تعجب کردم ولی خوشم نیومد شکوفه اونجوری به احسان لبخند زد

  سرو چرخوند که نگاش به من افتاد

 به منم لبخندی زد که اخم کردم و سرمو انداختم پایین

 :شکوفه

  اه کردمبا تعجب به هومن نگ

  این چرا اینجوری اخم کرد

 مگه من چیکار کردم؟



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

211 

 

  شونه ای باال انداختم و مشغول خوردن شدم

  بعد از تموم شدن شام پرهام و هومن کمک کردن تا احسان به اتاقش بره

  من و ارغوان هم مشغول جمع کردن میز شدیم

 بو گند عرق بعد جمع کردنشرررون ارغوان با چندش خودشرررو بو کرد و گفت:پیف پیف      

  سگی میدم من میرم دوش بگیرم

  باشه-

  ارغوان رفت و منم مشغول شستن ظرفا شدم

  بعد از تموم شدنش ظرفا نفسی کشیدم و دستکش ها رو در آوردم و گذاشتم رو سینک

  تکیه داده بود و با پوزخند نگام میکرد این با  دیدم و هومن که بیرون برم برگشتم 

 چیزی میخواستین؟-

  مد داخ  و پشت میز نشست:یه فنجون قهوهاو

  سری تکون دادم و در عرض یه ربع واسش قهوه درست کردم

  فنجون و جلوش گذاشتم

  جرعه ای خورد که صورتش جمع شد

 نگام کرد و با اخم گفت:این چه وضعشه؟ چرا انقدر تلخه؟

  تعجب کردم
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  ظهر که تلخ خورده بود

 بدید شیرینش کنم-

  فتم و دو قاشق شکر ریختم داخلش و هم زدم و دوباره بهش دادمفنجون و ازش گر

جرعه ای خورد و دوباره اخم کرد:یعنی چی؟ مگه چای شررریرینه؟ چرا انقدر شررریرینش  

 کردی؟

  با حرص نگاش کردم و گفتم:خودتون گفتید

  فنجون و پس زد:یکی دیگه واسم بریز

  شتم جلوشاخم کردم و یه فنجون دیگه واسش ریختم و با شکر گذا

 خواستم برم که گفت:کجا؟

  با تعجب گفتم:اتاقم

  به قهوه اش اشاره کرد:شیر هم توش بریز

  واقعا دیگه حرصم دراومده بود

  بیشعور نفهم انگار خودش نمیتونه

ستش          ستم برم که گفت:در شتم و دوباره خوا شیر آوردم و جلوش گذا رفتم از یخچال 

  کن

 نا خودآگاه گفتم:خودت چالقی؟؟؟
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 با خشم از جاش پاشد:چه زری زدی؟

 ..با اینکه ترسیده بودم ولی گفتم:همون که شنیدی چ 

  حرفم با سیلی که تو صورتم زد نصفه موند

  با بهت بهش نگاه کردم

 هومن-

  با صدای پرهام به طرفش برگشتیم

 با ناباوری داشت به هومن نگاه میکرد

 :پرهام

  با حیرت به هومن نگاه میکردم

  ودشم شوکه شده بودهومن خ

  شکوفه با ببخشیدی به سرعت از آشپزخونه خارج شد و به سمت اتاقش رفت

 با خشم به هومن نگاه کردم:این چه کاری بود هومن؟

  کالفه دستی تو موهاش کشید:من...من عصبی شدم

  عصبی شدنتو باید رو اون خالی کنی؟؟-

  هومن سکوت کرد و چیزی نگفت
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  باتوام با عصبانی گفتم:هومن

  خیله خوب پرهام بس کن عصبی شدم دست خودم نبود-

 پوزخندی زدم:تو که خوب بلد بودی خودتو کنترل کنی چی شد؟

  هومن عصبی نگام کرد:حوصله ندارم ولم کن

 االن میخوای چیکار کنی؟-

  یه جوری از دلش در میارم ولی االن فقط ولم کن-

  سری تکون دادم:حداق  فعال دور و برش نرو

  هومن نگام کرد که ادامه دادم:اگه بری میترسم یه دونه دیگه هم بزنی بهش

  با شرمندگی سرشو انداخت پایین:اصال نمیخواستم اینجوری بشه

  فعال که شده-

  هومن اومد حرفی بزنه که ارغوان سریع وارد آشپزخونه شد

  نگاش با خشم هومن و نشونه گرفته بود

 هومن هم سرش پایین بود

  :وانارغ

  بعد از دادن داروهای احسان از اتاقش بیرون اومدم
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داشررتم به سررمت اتاقم میرفتم که شررکوفه با چشررم گریون از جلوم رد شررد و رفت تو    

  اتاقش

  متعجب داشتم مسیر رفتنشو نگاه میکردم

 چی شده که داره گریه میکنه؟

  بیخیال خواب شدم و رفتم تو اتاقش

شدم دید  صدا          درو باز کردم و داخ   شه و داره بی ستش رو گون سته رو تختش و د ش م ن

  گریه میکنه

  منو که دید جا خورد

 با تعجب ازش پرسیدم:شکو چیزی شده؟ چرا گریه میکنی عزیزم؟

  در حالیکه اشکاشو پاک میکرد گفت:نه چیزی نیست فقط یکم دلم گرفته

  رفتم جلوتر و اومدم حرفی بزنم که چشمم به گونش خورد

  وش بودرد انگشت ر

  انگار کسی بهش سیلی زده بود

 تیز نگاش کردم:کی زده تو صورتت؟

  هیچکس-

 شکوفه بگو کی زده تو گوشت؟ پرهام؟-



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

216 

 

  نه بابا اون که اصال به من کاری نداره-

 پس کی؟ هومن؟-

  مکثی کرد و چشاشو ازم دزدید:نه...نه اصال

 میشد این حالتشو خوب میشناختم وقتی میخواست دروغ بگه اینجوری

  پس هومن بوده

  سریع از اتاق خارج شدم و به ارغوان گفتن شکوفه توجهی نکردم

  با عصبانیت وارد آشپزخونه شدم که چشمم به هومن و پرهام خورد

  با خشم هومن و نگاه میکردم اونم سرش پایین بود

 با صدایی که سعی داشتم بلند نشه گفتم:ضعیف گیر آوردی؟

-...... 

ن صرردامو بردم باال:با توام واسرره چی دسررتت رو شررکوفه بلند شررده؟ فکر   ایندفعه یکم ت

  کردی چون بی کس و کاریم میتونی هر غلطی بکنی؟

  بازم از هومن صدایی نیومد

تت بهش              که دسررر ند شرررده بود:فکر کردی کی هسرررتی  نا صررردام بل گه عل بار دی این

تو خیلی بیجا   خورده؟چطور به خودت همچین اجازه ای دادی که دست روش بلند کنی؟ 

ست ولی           ستین در سمون ه ست ریی شهر هرته خدمتکاریم در کردی بیخود کردی مگه 

  یادم نمیاد تا حاال کاری کرده باشیم خالف قوانین شما



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

217 

 

  پرهام با اخم و هومن با شرمندگی داشتن نگام میکردن

ک  ونفسرری گرفتم و رو به هومن با ترسررناکترین لحنم گفتم:هومن اگه یکبار دیگه فقط ن

شیمون       شکوفه بخوره اونوقت اون روی منو میبینی کاری میکنم از کردت پ انگشتات به 

  بشی میدونی که ازم هرکاری برمیاد

 هومن هنوزم سرش پایین بود و پرهام اما داشت با تعجب نگام میکرد

 :هومن

  وجود با و بود شده  بهتر حالش احسان   دو سه روزی از ماجرای من و شکوفه میگذشت    

  خودش ی خونه برگشت ما های اراصر

  هنوز درست و حسابی نتونسته بودم شکوفه رو ببینم تا از دلش دربیارم

  تدریس میکردم6برنامه ی کالسام هم عوض شده بود و باید تا 

  از همه بدتر بنفشه بود

  مثه کنه بهم چسبیده بود

   احسان بهم گفت یکم دیگه تحم  کنم تموم میشه

  دم بیرون که بنفشه بازومو چسبیداز آموزشگاه اوم

 نگاش کردم که گفت:هومنی؟

 با وجود نفرتم ازش جواب دادم:جانم؟
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  مامان گفت بهت بگم امشب بیای اونجا-

  بنفشه اصال حوصله ندارم سرم به شدت درد میکنه-

  آخه زشته اگه نیای-

  خانومی از طرف من از مامانت تشکر کن و بگو حتما یه شب دیگه میام-

  بنفشه با غر غر خدافظی کرد و به سمت ماشینش رفت

 سوار جنسیسم شدم و پامو رو گاز فشردم

  بعد از یک ساعت به خونه رسیدم

  ریموت رو زدم و ماشینو پارک کردم

  وارد عمارت شدم که دهنم از تعجب باز موند

وفه هم کشیدا و ارغوان دو تا بالش دستشون بود و داشتن شکوفه رو دنبال میکردن و ش     

  میخندید و دور تا دور خونه میدوید

  یهو پاش گیر کرد به فرش و افتاد زمین

  شیدا و ارغوان پریدن سرش و شروع کردن زدنش

 .... شکوفه قهقهه میزد و بهشون فحش میداد:روانیا....بیشووورا.....االغاااااا.....نکنییید

 ایارغوان با خنده گفت:حقته تا تو باشی واسه من قپی نی
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  فکر دبو مسرررتونت جیغ جیغ خانوما شررریدا هم در حالیکه محکمتر میکوبید گفت:خانوم 

 بود زمستونتم

  خندم گرفته بود و به اونا نگاه میکردم

  باالخره ارغوان و شیدا دست کشیدن و بلند شدن که شیدا چشمش به من افتاد

  با صدای بلند گفت:سالم هومن

  متم برگشتبا این حرفش ارغوان و شکوفه به س

  شکوفه سالم کوتاهی کرد و به سمت باال رفت

  ارغوان هم بدون اینکه بهم نگاه کنه دنبالش رفت

 شیدا اومد سمتم و با تعجب گفت:اینا چشون شد یهو؟

 نفسمو بیرون دادم:هیچی پرهام کجاس؟

  با شروین رفتن خرید واسه فرداشب-

 فرداشب؟ چه خبره مگه؟-

  مامان مهمونی گرفته-

 ری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتمس

 :شکوفه

  رو تختم دراز کشیده بودم که ارغوان وارد اتاقم شد
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  بالش رو به سمتش پرت کردم:یه وقت در نزنی

  جاخالی داد و خندید:گمشو

  اومد رو صندلی میز آرایش نشست و گفت:شکووو

 نگاش کردم:چیه؟

  بی نوق بگو جونم-

  خندیدم و گفتم:جونم

  سر رفته حوصلم-

 به من چه-

  خیلی خری-

  نظر لطفته-

  مشغول کلک  بودیم که شیدا اومد حاضر و آماده

  با تعجب نگاش کردم:جایی میخوای بری

  بانوق گفت:آره خرید

 ارغوان:خوش بگذره بهت

 بهمون-
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 یعنی چی؟-

  یعنی اینکه مثه دوتا دختر خوب آماده میشین تا بریم-

  ارمول کن شیدا اصال حوصله ند-

   انیت نکن دیگه اری زود برمیگردیم-

بیرون رفتن کرده بودم بخاطر همین گفنم:باااشررره من االن حاضرررر      ه.و.سمن که واقعا   

  میشم

 ارغوان با حرص و شیدا با خوشحالی نگام کردن

 به رو ثانیه نکشید که حاضر شدم و ارغوانم فرستادم تا حاضر بشه البته با کلی غرغر

 :هومن

ظر دخترا بودم و با پام مشررغول ضررربه زدن به سررنگی بودم که در با ریموت تو حیاط منت

  باز شد و ماشین پرهام اومد داخ 

  شروین و پرهام پیاده شدن

 به سمتشون رفتم

 پرهام با دیدنم پرسید:سالم کی اومدی؟

 سالم نیم ساعتی میشه-

  دراومد درمپ کردم کار قدر شروین در حالی دستش به کمرش بود گفت:وای خدا چه 
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 پرهام با خشم نگاش کرد و گفت:مطمئنی کار کردی؟

  شروین خندید و گفت:به جون دوست دخترام قسم

  خنده ای کردم و گفتم:دیگه مطمئن شدم داری راست میگی

  پرهام با غر غر گفت:آقا فقط زحمت کشیدن نظارت کردن

  شروین:همونم کلی سختی داشتااا پرهام خان

  سمت شروین و مشتی توی شکمش زد پرهام سریع برگشت

  چون ضربه ناگهانی بود شروین خورد زمین

  و منم داشتم با خنده نگاش میکردم

  پرهام لبخند پیروزی زد و با غرور نگاش کرد

  که یهو شروین بلند شد و اونم مشتی به کتف پرهام زد و دعوا شروع شد

  با خنده داشتم نگاشون میکردم

  م مشت میزدن و باهم سرشاخ بودناونا هم با خنده به

  نزدیک یه ربع داشتن بهم مشت میزدن که صدای جیغ اومد

  هم من متعجب بودم هم پرهام و شروین

 .....یهو در عمارت باز شد و
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 :ارغوان

  با جیغی که زد منم کر شدم چه برسه به شکوفه که کنارش بود

  سری تکون دادم و از عمارت خارج شدم

اومدم پایین که شرریدا چسرربید به بازوم:مرسرری اری جون مرررسرری جبران    از رو پله ها 

  میکنم

  خندیدم و به راهم ادامه دادم

  شکوفه هم پشت سرمون میومد

  با دیدن پرهام و شروین توقف کردم

  شیدا با نوق رفت سمتشون:سالم پرهام سالم داداش

ش        سید:خو شروین با لبخند ازش پر شو دادن و بعد  شون جواب سه چی   هردو گ  خانوم وا

  جیغ زدی؟

شیدا با نوق دستاشو بهم کوبید:باالخره بعد کلی اصرار ارغوان و شکوفه هم قبول کردن  

 بیان مهمونی

  شروین با لبخند گفت:چه عجب

  سرمو انداختم پایین

بیشرررتر از ده بار خود شرررروین به من و شرررکوفه گفت اما قبول نکردیم چون در حدی         

  ن های خانوادگیشوننبودیم که بریم تو جش
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  حتی پرهامم اصرار کرد

  هومنم غیر مستقیم میگفت بیاید

  ولی ما قبول نمیکردیم

 تا اینکه امروز باالخره شیدا تونست راضیمون کنه

  شروین با خنده گفت:حاال نمیخواد خجالت بکشی بابا

  پرهام رو به شیدا گفت:خوب خانوم حاال باید کجا بریم

 خرید-

  ون دادپرهام سری تک

  متعجب بهشون نگاه کردم

 مگه این سه تا هم میخواستن بیان؟

  سوالی به شکوفه نگاه کردم

  اونم بدتر از من بود

  شیدا رو به هومن گفت:سوییچت و بده پسرعمه

  هومن اخم کرد:به همین خیال باش ماشینمو بدم به تو

  شیدا جیغ زد:هووومن
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  پرهام بگیرهومن با بیخیالی شونه باال انداخت:از 

شریدا زیر چشرمی به پرهام نگاه کرد و گفت:از جونم سریر نشردم که بعدم زورم به اون      

  نمیرسه

 پرهام خنده ای کرد

  نگاهی بهش انداختم

  چه از خداشم هست همه ازش بترسن

  البته خوبه ها از یه نظر مرد باید سگ اخالق باشه همه ازش بترسن

  به افکار خودم خندیدم

  رو پرهام بود که سقلمه ای تو پهلوم خورد نگام هنوز

  آخی گفتم و به شکوفه نگاه کردم که در گوشم گفت:بسه تموم شد

  گیج نگاش کردم که اشاره ای به پرهام کرد

 خندیدم و چیزی نگفتم

 :پرهام

باالخره شررریدا با هزار زور و بدبختی ماشرررین هومن و گرفت و هومنم با غر غر اومد تو         

  ماشین من

  ی حرکت کردیمهمگ
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  هومن دست برد و ضبطو روشن کرد

 صدای آهنگ تو فضای ماشین پیچید

 

  دنیامون آرومه چشمات رو به رومه ))

  کی چشماش مثله تو اینقدر معصومه

  وقتایی که دلگیرم دو تا دستتو میگیرم

  من زندم چون واسه چشمات میمیرم

 از تو چشمام میخونی تب عشقو به آسونی

  همه بهتر میدونیدردامو از 

 فقط با تو میخوام بارونی شه هوای چشمام

  تویی تنها نقطه ی روشن این روزام

  حال خوبیه دیوونگی با تو

  چه قدر دوس دارم دیوونگیاتو

   حال ما دوتا همینه همیشه

 هیچکی مثه ما دیوونه نمیشه

  آره زندگی کنار تو خوبه
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  خوبه حالم و دل من میکوبه

  یشه ببارهباید آسمون هم

  آره عاشقی دیوونگی داره

  دوست دارم دارم دلو به دل تو میسپارم

  تنها بودم تنها حاال تو رو تو دلم دارم

  دوتا عاشق مثه هم دو تا دیوونه ی بی آزار

 حالشون خوبه بی دلی  دوتا دیوونه دوتا بیمار

  حال خوبیه دیوونگی با تو

  چقدر دوس دارم دیوونگیاتو

 ا همینه همیشهحال ما دوت

  هیچکی مثه ما دیوونه نمیشه

  آره زندگی کنار تو خوبه

  خوبه حالم و دل من میکوبه

  باید آسمون همیشه بباره

 ((آره عاشقی دیوونگی داره
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  بعد از چند دقیقه رسیدم به یه پاساژ

  ماشینو پارک کردم و پیاده شدیم

  دخترا هم به سمتمون اومدن

  وارد پاساژ شدیم

   ز همون اول شروع کردشیدا ا

  تو همه ی مغازه ها میرفت و لباسارو نگاه میکرد

  ما هم کنارش راه میرفتیم تا خانوم لباسشو بگیره

  چنددقیقه بعد ارغوان و شکوفه از ما جداشدن و مشغول گشتن شدن 

 بعد از چند لحظه هومن هم دنبالشون رفت

 :شکوفه

  ردیم و نظرمونو راجع به لباسا میگفتیمبا ارغوان به ویترین مغازه ها نگاه میک

ارغوان به گفته ی خودش احتیاجی به لباس نداشررت و لباسرری که شرریدا واسرره تولدش   

گرفته بود میپوشررید میموند من که باید یه دسررت لباس میگرفتم ولی هنوز لباس جالبی   

  رو ندیده بودم

  از جلوی یه مغازه رد شدیم که لباسای قشنگی داشت

  بز رنگ نظرمو جلب کردیه لباس س
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با           به صرررورت اریب روش اومده بود و دور کمرش هم  پارچه ی حریری  ته بود و  دکل

  الماسهای سبز تزیین شده بود و حالت کمربند دور لباس بود

  مدلش خیلی قشنگ بود

  خواستم از ارغوان نظرشو بپرسم که دیدم کنارم نیست

  با تعجب به اطرافم نگاه کردم

 کجا رفته؟

  الن همینجا بودا

سه      شتم با تعجب و کمی ترس دور و برمو نگاه میکردم ترس از اینکه نکنه حاال که وا دا

  اولین بار اومدیم بیرون سعیدی و دار و دستش پیدامون کنن

 یهو صدای یه پسری رو شنیدم:چی شده خانومی؟ راه خونتو گم کردی؟

  و بعد صدای خنده ی دو سه نفر بلند شد

 منگاشون کرد

چهارتا پسرررر بودن که به طرز فجیعی خودشرررونو مثه دخترا کرده بودن کم مونده دامن  

  بپوشن

 از فکرم خندم گرفت که پسر اولیه جسورتر شد:فدای خنده هات خانومی

 اخمی کردم و گفتم:خفه شو بیشعور
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  پسره در حالیکه جلوتر میومد گفت:جوونم عصبی

  قدمی عقب رفتم که بازوم کشیده شد

  قب برگشتم و با دیدن هومن تعجب کردمبه ع

  هومن با خشم داشت پسره رو نگاه میکرد

 پسره هم از همه جا بی خبر یهو برگشت گفت:هووی عمو ولش کن چیکارش داری؟

 هومن با خشم گفت:اینو من باید از تو بپرسم؟ با زن من چیکار داری؟

 ��جاااااانمممم

  من کی شدم زنش خبر نداشتم

من و پسره باز شده بود البته چون من پشت هومن بودم پسره نمیتونست       همزمان دهن 

  منو ببینه

سمت          شتم خودش اومد  شد:چیزه...من...من که کاریش ندا سره بلند  صدای من و من پ

  ما

  هومن به سمت من برگشت و با اخم نگام کرد

 ....زمزمه کردم:هومن داره

  اکتهومن پرید وسط حرفم و آروم گفت:ساکت شکوفه س

  بعد برگشت سمت پسره که نیشش باز بود
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  عوضی

  رفت جلوتر و یقشو گرفت:یه بار دیگه از این غلطا کنی پدرتو درمیارم

  و بعدم بدون هیچ حرفی ولش کرد

  پسره هم شروع کرد کری خوندن:مال این حرفا نیستی عمو

  هومن برگشت و به سرعت مشتی تو دهن پسره زد که باعث شد بیفته زمین

دوستاش تا این صحنه رو دیدن به سمت هومن هجوم آوردن و هومنم باهاشون درگیر       

  شد

  اولین مشت که به صورت هومن خورد جیغ بلندی کشیدم

  مردم همه جمع شده بودن

سعی میکردن اونا رو از هم جدا کنن که موفق         شتن نگاه میکردن و بعضی هام  ضیا دا بع

 نمیشدن

  داشتن با سرعت به این سمت میومدن از دور دیدم پرهام و شروین

  به محض رسیدنشون اون پسرا فرار کردن

  پرهام رفت سمت هومن و با نگرانی نگاش کرد

  هومن یقشو درست کرد و به پرهام گفت:خوبم

  مردم کم کم متفرق شدن فقط موندیم ما چهار نفر
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  هومن با اخم داشت نگام میکرد

زنم که رو کرد به سمت پرهام و گفت:من میشینم  حدس میزدم برای چیه اومدم حرفی ب

  تو ماشین تا شما بیاید

   پرهام که خیالش راحت شده بود سری تکون داد

 و هومن رفت

 :هومن

 سرم رو روی فرمون گذاشته بودم و به شکوفه فکر میکردم

 به کسی که این روزا بیشتر فکرم و به خودش اختصاص داده

  پاش به زندگیم باز شد کسی که نمیدونم اصال چه جوری

صی رو کنارم حس کردم با فکر اینکه           شخ ضور  شد و ح شین باز  تو فکر بودم که در ما

 پرهامه گفتم:پرهام فعال برو رفتیم خونه همه چی رو برات تعریف میکنم

  اما صدایی از شخص کنارم بلند نشد

  تشسرمو بلند کردم و درکمال تعجب شکوفه رو دیدم با یه بطری آب تو دس

سرش پایین بود با صدایی که انگار بغض داشت گفت:هومن بخدا اون دروغ میگفت من    

داشررتم دنبال لباس میگشررتم یعنی من و ارغوان باهم یهو دیدم ارغوان نیسررت داشررتم    

  دنبالش میگشتم که اونارو دیدم بخدا من از قصد اون سمتی نرفتم

  میدونستم باور کرده بودم
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 از حرف پسره متعجب بود و میخواست بهم بگه که نذاشتم همون لحظه ای که شکوفه

  چون فهمیده بودم چشماش حقیقت رو بهم گفت

  لبخندی بهش زدم و صداش کردم:شکوفه خانوم

  سرشو باال آورد و نگام کرد اشک تو چشماش حلقه زده بود

  خدایا چه دختر زودرنج و حساسی

دادم یه برگ برداشت و اشکاشو پاک      دستمال کاغذی رو از رو داشبرد برداشتم و بهش   

  کرد

همونجوری که نگاهش میکردم گفتم:احتیاجی به قسم نیست دختر خوب من همون اول    

  فهمیدم اون عوضی داره دروغ میگه

  با تعجب نگام کرد که ادامه دادم:چشمات خیلی راحت بی گناهیتو ثابت کرد

  گونش چال واسه رفت ضعف دلم ومن لباش به لبخندی باز شد 

 متقابال لبخندی بهش زدم و گفتم:خوب خانوم خانوما نمیخوای خرید کنی؟

  سرشو تکون داد:چرا ولی اول باید یه کار دیگه انجام بدم

  دستمالی برداشت و کمی از بطری آب ریخت روش و نمناکش کرد

  با دقت داشتم نگاش میکردم که دستمال رو آورد سمت لبم و کشید کنار لبم

  داشتم نگاش میکردم خشک شده
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بعد اینکه دو سرره بار دسررتمالو کنار لبم کشررید دسررتشررو عقب برد و من تازه تونسررتم     

  دستمال خونی رو ببینم

ستمال رو انداخت بیرون نگاهی به من کرد که هنوز بهش خیره       شه رو داد پایین و د شی

  بود

  لب زد:ببخشید ولی گوشه ی لبتون خونی بود

  دم و لبخندی بهش زدمباالخره از بهت دراوم

شکوفه رفت توی همون مغازه ای که از           ساژ رفتیم  سمت پا شدیم و به  شین پیاده  از ما

  لباسش خوشش اومده بود و منم دنبالش رفتم نگاهی به لباس انداختم

  واقعا زیبا بود

  اون لباس و به همراه کیف و کفش ستش انتخاب کرد

سریع کارتمو به     ن  سمت مرد فروشنده گرفتم و بعد از گفت   دستشو توی کیفش برد که 

  رمزش ساکت شدم

  شکوفه تو همون حالت دست توی کیف داشت نگام میکرد

  کارتمو گرفتم و با شکوفه از مغازه خارج شدیم

  بهم اخم کرد که با لبخندی جوابشو دادم

 حاال حاال ها مونده اخم کنی خانوم

 :ارغوان
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  عین خیالش نبود با اخم به پرهام نگاه کردم ولی اون

پالتو از مغازه بیرون اومدیم و همزمان غرغر من شرررروع          بعد از حسررراب کردن پول 

صال          ستم اینو بخرید؟ ا صال میخوام بدونم چرا اینکارو کردید؟ مگه من ازتون خوا شد:ا

  من از این پالتو خوشم نمیاد رنگش خوب نیست سریع کثیف میشه ببریم پسش بدیم

 :پس عمه ی من بود که از پشت ویترین داشت میخوردش؟پرهام با بدجنسی گفت

  سرمو انداختم پایین راست میگفت واقعا

  نزدیک یه ربع بهش خیره شده بودم

  کشید و بردم تو مغازه و برام خریدش دستمو اومد پرهام یهو که 

 .....دوباره اخم کردم و گفتم:حداق  میذاشتید خودم پولشو

سناکش ح  شدم     با دیدن قیافه ی تر شم هرچند اگه نمی رفمو خوردم و ترجیح دادم الل ب

  به روش خودش اللم میکرد

  شونه به شونه ی پرهام حرکت میکردم

  بیشتر دخترا با حسرت نگاهمون میکردن

از جلوی یه گروه دختر رد شدیم که با چشماشون داشتن مارو قورت میدادن مخصوصا         

  پرهامو

  ه کردم و زبونمو تا ته براشون درآوردماز فرصت استفاده کردم به اونا نگا

  بدبختا نمیدونستن بخندن یا گریه کنن
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هاج و واج داشتن بهم نگاه میکردن منم داشتم ریز ریز بهشون میخندیدیم که خنده ی      

 پرهامم شنیدم به سمت برگشتم و با تعجب پرسیدم: چیه؟

  همونجور که میخندید گفت:نمیدونستم زبون درازی هم بلدی

  این گفت از خجالت سرخ شدم و ناخودآگاه قدم هامو تندتر کردمتا 

ستمو تو             سوند و د شو بهم ر شم که فهمید با دو قدم بلند خود شتم ازش دور ب سعی دا

  دستش گرفت

به دسرررتامون نگاه کردم و بعد به پرهام که چشرررمکی بهم زد و گفت:اینجا آدم زیاده              

  میترسم ولت کنم بری بخوریشون

  ردم که خندید و دستم رو فشردحرصی نگاش ک

  و دنبال خودش کشیدم

  به دستاش نگاه کردم

  دستای بزرگ و مردونه ای داشت

  به طوریکه دستای کوچولو و ظریف من تو دستش گم شده بود

  با یه دستش دست من و با دست دیگه کیسه پالتو رو گرفته بود

سته از خداته و       شم گفت:در سمتم اومد و زیر گو ستم نگاه سرش به    لی انقدر تابلو به د

  نکن کوچولو

 با خشم نگاش کردم که اینبار قهقهه زد و باعث شد چندنفر با تعجب نگامون کنن



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

237 

 

 :پرهام

  بعد از کلی خرید همگی به پیشنهاد هومن به رستوران رفتیم

  جای قشنگی بود

سطش      سنتی که دور تا دورش پر از گ  و گیاه بود و یه حوض هم و ستوران    بود و یه ر

  موسیقی سنتی هم درحال پخش بود

  رفتیم روی یکی از تخت ها نشستیم

  شیدا با نوق گفت:چه جای قشنگی

   شروین هم تایید کرد و گفت:واقعا معرکس

  بعد با خنده ادامه داد:یادم باشه دوست دخترامو بیارم اینجا

  شیدا با کیفش محکم کوبید تو سرش و گفت:خجالت بکش

  یکه سرشو میمالید گفت:آخ آخ خودت خجالت بکش به من چهشروین در حال

  شیدا سری به نشونه ی تاسف تکون داد

 هومن و شکوفه به اون دوتا میخندیدن و مسخرشون میکردن

  به ارغوان نگاه کردم

  انگار اصال تو این دنیا نبود

  با اشتیاق به فضای اطراف نگاه میکرد
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  با لبخند بهش نگاه کردم

  شیش ساله بود-ثه بچه های پنجرفتارش م

  همچنان بهش خیره بودم که با صدای گارسون به خودم اومدم

  همه سفارش کوبیده دادیم و منتظر غذا بودیم که گوشی هومن زنگ خورد

  کالفه به گوشیش نگاه کرد و انداختش اونور

 شیدا با تعجب پرسید:کی بود هومن؟

 بنفشه؟-

 بنفشه کیه؟شروین و شیدا با تعجب پرسیدن:

 شکوفه هم تعجب کرد:مگه شما نمیشناسینش؟

  نه-

 نه-

  هومن با جدیت گفت:دوست دخترمه

  ارغوان و شکوفه با تعجب نگاش کردن

  شروین با خنده گفت:کلک تو هم راه افتادیا

  هومن خنده ای کرد و چیزی نگفت
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 ولی ارغوان و شکوفه هنوز هم متعجب بودن

 

 :شکوفه

  و پرداخت صورتحساب از رستوران زدیم بیرونبعد از خوردن غذا 

  همگی خسته بودیم

  ایندفعه دیگه شیدا سوییچو داد به هومن و خودش رفت تو ماشین پرهام

  من و ارغوان هم تو ماشین هومن نشستیم

  بعد از چند دقیقه به خونه رسیدیم

  ارغوان شب بخیری گفت و به اتاقش رفت

  گرفت منم خواستم برم که هومن جلومو

 با چشمای غرق خوابم نگاش کردم که خنده ای کرد و گفت:خوابالو

  رو بهش گفتم:هومن بذار برم دیگه

  سری تکون داد:چشم خانوم فقط اینو از بنده قبول کن

  و بسته ای به سمتم گرفت

 با تعجب به بسته ی تو دستش نگاه کردم

  لبخندی زد و گفت:هدیه ی آشتی کنون
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تم نگاش میکردم که بسرته رو تو دسرتم گذاشرت و شرب بخیری      همونجوری هنگ داشر 

  گفت و از کنارم گذشت

  رفتم تو اتاقم

  با اشتیاق بسته رو باز کردم

 هب نقشررهایی و ها طرح روش و بود پام مچ تا بلندیش که رنگ شرریری یه مانتوی شرریک 

  داشت روشن ای قهوه رنگ

  خیلی زیبا بود

  دراز کشیدم

 ه هومن زدم و باالخره خوابم به اشتیاقم غلبه کردلبخندی به مهربونی

 :ارغوان

  به پالتو ی تو دستم نگاه کردم

سه تا دکمه        سفید رنگی که دور آستیناش و گردنش و قسمت پایینش خز بود و  پالتوی 

  ی گ  مانند میخورد

  آفرین به سلیقه خودم

  خندیدم و پالتو رو تنم کردم

  کامال اندازه بود
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  سته شدم درش آوردم و گذاشتمش تو کمدبعد اینکه خ

  لباسامو با یه تاپ و شلوارک عوض کردم

  آروم از اتاقم خارج شدم

پاورچین پاورچین به سررمت آشررپزخونه رفتم و بعد از خوردن یه لیوان آب برگشررتم به 

  اتاقم

  خواستم برم تو اتاقم که صدای در اومد احتماال پرهامه

  د که صدای شکستن چیزی اومددستم به دستگیره ی اتاق خور

  ترسیدم

   آروم آروم از پله ها اومدم پایین

  و همزمان صدا زدم:پرهام

  صدایی نیومد بیشتر ترسیدم

  اینبار بلندتر صدا زدم:پرهام

  سایه ای تو تاریکی دیدم

   به سمتش رفتم

 و با دیدن شخص رو به روم جیغی زدم

 :راوی
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  و به روش نگاه میکردارغوان مبهوت و ترسیده به شخص ر

  هضم اینکه اون اینجا باشه واسش سخت بود

 چه طور ممکن بود که جاشو پیدا کنه؟

  متین خنده ای کرد و گفت:قبلنا شجاع تر بودی خانوم خانوما

  ارغوان قادر به تکلم نبود

  متین جلوتر اومد و روبه روی ارغوان ایستاد

 ده؟با پوزخند نگاش کرد:آخی زبونتو گربه خور

 ارغوان تکونی خورد و به سختی پرسید:این...اینجا چی میخوای؟

  متین خندید و گفت:چه عجب فک کردم الل شدی

  بعد اخمی کرد و گفت:یه هفته

 ارغوان آب دهنشو قورت داد:یه هفته چی؟

یه هفته وقت دارید برگردید هم تو هم اون شرکوفه اگه یه هفته بشره به هفته و یه روز   -

 تنها شما دوتا بلکه این دوتا شازده پسرم میکشم میدونی که نمیترسماونوقت نه 

  بعد گفتن این حرف سریع از خونه خارج شد

 و تنها ارغوان با ترس و لرز وسط عمارت ایستاده بود

 :ارغوان
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  نمیدونم چه قدر از رفتن متین گذشته بود که در عمارت باز شد و پرهام اومد داخ 

  د انگار انتظارشو نداشت که بیدار باشمبا تعجب به من نگاه کر

 کمی جلوتر اومد و پرسید:ارغوان حالت خوبه؟

  به زور سری تکون دادم

  با شک نگام کرد که شب بخیری گفتم و آروم آروم به طرف پله ها رفتم

  به متین فکر میکردم

  به حضورش تو این خونه

 اصال از کجا فهمیده بود ما اینجاییم؟

 عملی میکنه؟ یعنی تهدیدش و

  معلومه که میکنه از اون عوضی هر چیزی بر میاد

 خدایا چیکار کنم؟

  به خودم اومدم

  هنوز جلوی پله ها ایستاده بودم

 اگه بخواد بالیی سر پرهام و هومن بیاره چی؟

  ما مدیون این دو نفریم
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  هکمتر کسی پیدا میشه به دوتا دختر پناه بده بدون اینکه ازشون سواستفاده کن

  لیوان آبی مقابلم قرار گرفت

  به لیوان خیره شدم

 جواب پرهامو چی بدم؟ جواب این همه خوبی؟

  چی بهش بگم؟ بگم دزدم؟

 نه نمیتونم جراتشو ندارم

  دستم گرم شد

به پرهام نگاه کردم دسرررتمو تو دسرررتش گرفته بود و با نگرانی نگام میکرد:ارغوان چی  

 شده؟ چرا انقدر آشفته ای؟

 چی بهش بگم؟خدایا 

سرش بیاد          سم از اینکه بالیی  سم از اینکه پرهام همه چیو بفهمه میتر سم میتر من میتر

 بخاطر من

  کالفه لیوان آب رو تو دستم گذاشت و گفت:بخور

  نگاش کردم

واقعا مهربون بود با اینکه سرررعی داشرررت خودشرررو مغرور و بی تفاوت نشرررون بده اما          

 نمیتونست مهربونی تو ناتش بود
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  نگرانی صدام کرد:ارغوانبا 

  و من دلم سوخت

  دلم سوخت از اینکه زندگیش بخاطر ما بهم بخوره

 ناخودآگاه اشکی از گوشه چشمم چکید

 پرهام خودشو بهم نزدیک کرد و بازوهامو گرفت

  لیوانو تو دستم فشار دادم

 نگام کرد و گفت:ارغوان بهم بگو بهم بگو چی شده؟

 اشکام شدت بیشتری گرفتن

 :هامپر

  با نگرانی به ارغوان نگاه میکردم

 تند و تند اشک میریخت

 یعنی چش شده بود؟

  سرشو باال آورد و بهم نگاه کرد

  منم خیره بودم به اون دوتا گوی دریایی

  با بغض گفت:ببخشید
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  تعجب کردم

 مگه چیکار کرده بود؟

  بازوهاشو از حصار دستام درآورد

  به سمت اتاقش رفتشب بخیری گفت و با قدمای لرزون 

  گیج شده بودم

  چرا اینکارو کرد

 مگه چه اتفاقی افتاده؟

  رفتم روی مب  نشستم

 دوختم چشم شومینه آتش به متفکر و  کردم سیگاری روشن 

  بعد از تموم شدن سیگارم از جام بلند شدم و به طبقه ی باال رفتم

  مقاب  اتاق ارغوان ایستادم

 گریه میکنه؟ یعنی االن خوابه؟ یا هنوزم

  دستگیره رو آروم کشیدم به سمت پایین و وارد اتاقش شدم

  اولین بار بود اینجا میومدم

 اتاقی رو انتخاب کرده بود که از رنگ بندیش به شدت متنفر بودم
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  در بالکن باز بود و هوای سردی داخ  اتاق میومد

  ارغوان اما آروم رو تختش خوابیده بود

  درشو بستمبه سمت بالکن رفتم و 

 چراغ اتاق رو خاموش کردم و فقط آباژور رو روشن گذاشتم

  به طرف ارغوان رفتم

  پتو رو روش مرتب کردم

  نگام به چشمای خیسش افتاد

  معلوم بود تازه خوابش برده

 یدمب.و.س شبشو رنگ به موهای روی آروم و کردم با دستم اشکاشو پاک 

  یهو مثه برق گرفته ها از جا پریدم

 ..من چه غلطی کردم؟من.

 به سرعت از اتاقش خارج شدم و به سمت اتاق خودم رفتم

 :شکوفه

  از حموم دراومدم و نگاهی به اطراف انداختم که کسی نباشه

  هرچند بعید بود کسی این وقت صبح بلند بشه به خصوص که جمعه هم بود
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  رفتم سمت اتاقم و داخ  شدم

   ل سبزی انداختم که به رنگ چشمام میومدبعد از خشک کردن موهام بستمشون و شا

  از اتاقم خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن صبحانه شدم

  بعد از ریختن دو تا چای و دوتا قهوه

  به سمت باال رفتم

  اول وارد اتاق ارغوان شدم

  تنب  کوچولو

  هنوز خواب بود

  ش صورتشکنارش رو تخت نشستم و شروع کردم به نواز

  بعد از چند دقیقه چشماشو باز کرد و لبخند گنده ای بهم زد

  متقابال لبخند زدم و گفتم:پاشو خانوم خانوما که صبحونه از دهن افتاد

  خمیازه ای کشید و گفت:باشه اومدم

  چشمکی زدم و رفتم بیرون که دیدم پرهام از اتاقش خارج شد

 لبخندی زدم:سالم صبحتون بخیر

  ند کمرنگی زد و جوابمو داداونم لبخ
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  به سمت اتاق هومن رفتم و در زدم

  کسی جواب نداد

  چندبار در زدم و بازم جواب نداد

  ناچار وارد اتاقش شدم

  چه اتاق شیکی

ضلع شرقی اتاق سه تا پنجره ی تمام قد داشت که پرده های سفیدی ازش آویزون بود       

ری  خاکستری با ملحفه ی سفید و خاکست و یه کمد سفید کوچولو کنارش بود و بعد تخت

  و یه فرش تقریبا خاکستری رنگ هم وسط اتاق بود

  اتاق شیکی داشت واقعا

  نگام رفت سمت هومن

  رو تختش خوابیده بود و منظم نفس میکشید

  رفتم سمتش چندبار صداش کردم

  اما هنوزم خواب بود

  حرصی شدم

  یهو یه فکری به نهنم رسید

  ت گوششسرمو بردم سم
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  یک دو سه

  جیغ بلندی کشیدم که فک کنم تا سه تا خونه اونورتر رفت

  هومن یه ضرب سیخ نشست و با وحشت منو نگاه کرد

  خندیدم و گفتم:صبح بخیر صبحانه آمادس

  اولش با تعجب نگام کرد و بعد با اخم و با تهدید گفت:میکشمت شکوفه

  سریع از اتاق زدم بیرون

  ها و دویدم سمت پله

  ارغوان و پرهام کنار پله ها بودن و با نگرانی به من نگاه میکردن

  سریع پریدم پشت ارغوان

 ارغوان با تعجب گفت:چی شده شکوفه؟ صدای جیغ تو بود؟ چرا جیغ زدی؟

  هومن از پله ها سرازیر شد:چون منو بیدار کنه

 ارغوان یهو زد زیر خنده

 :هومن

 سه چی میخندی؟با حرص به ارغوان نگاه کردم:وا

  میون خنده اش گفت:وقتی قیافتو تصور میکنم خندم میگیره
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  پرهامم داشت میخندید

  با اخم به شکوفه نگاه کردم

  زبونی واسم درآورد که چشمام گرد شد

  لب زد:تالفی اونروزت

 با یاد اونروزی که منم تو آشپزخونه همین کارو کردم خندم گرفت

  عجب زرنگی بود این دختر

  الخره همه به آشپزخونه رفتیم و مشغول خوردن صبحانه شدیمبا

  به سمت خونه عمه شیرین حرکت کنیم 3قرار بود ساعت 

 خیلی مونده بود 3و تا 

 بعد از خوردن صبحانه من و پرهام از آشپزخونه خارج شدیم

   بعد از بیست دقیقه ارغوان و شکوفه هم اومدن پیش ما نشستن

  پرهام تی وی میدید

  کوفه و ارغوان هم باهم حرف میزدن و منم داشتم مگس میپروندمش

  یهو فکری به سرم زد

  به اتاقم رفتم و گیتارمو برداشتم و رفتم پایین
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  نشستم رو مب 

  شکوفه با نوق نگام کرد

  لبخندی زدم و گفتم:زودباشید آهنگ درخواستی

 شکوفه کمی فکر کرد و گفت:خودتون چی بلدین؟

 و شروع کردم به خوندنچشمامو بستم 

 :راوی

  عاشقی عطر نشسته کنار سیب و رازقی ))

  دلبستگی از خبر بی من از تبار خستگی 

 عاااااشقم

 ابر شدم صدا شدی

 شاه شدم گدا شدی

  شعر شدم قلم شدی

  عشق شدم تو غم شدی

  لیالی من دریای من

 آسوده در رویای من
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  این لحظه در هوای تو گم شده در صدای تو

 ن عاشقم مجنون تو گم گشته در باارون توم

  مجنون لیلی بی خبر در کوچه های در به در

 مست و پریشون و خراب هر آرزو نقش برآب

 ...شاید که روزی عاقبت آروم بگیرد در دلت

  هومن آروم چشماشو باز کرد

  پرهام با تحسین ارغوان با لبخند و شکوفه با نوق نگاش میکردن

  فهخیره موند به شکو

  شکوفه ای که در زیبایی نظیر نداشت

  شکوفه ای که این مدت فکر هومن و درگیر کرده بود

 شکوفه که نگاه خیره ی هومن رو دید سرخ شد

 :هومن مشتاق تر نگاهش کرد و ادامه ی آهنگ و خوند

  ای پاره ابر نشسته کنار هر ستاره ای ...

  از دل دادگی خبر بی من از تبار سادگی    

  اااشقمعاا
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  ماه شدم ابر شدی

  اشک شدم صبر شدی

  برف شدم آب شدی

  قصه شدم خواب شدی

  لیالی من دریای من  

 آسوده در رویای من

  این لحظه در هوای تو گم شده در صدای تو

 من عاشقم مجنون تو گم گشته در باارون تو

  مجنون لیلی بی خبر در کوچه های در به در

 آرزو نقش برآبمست و پریشون و خراب هر 

 ((شاید که روزی عاقبت آروم بگیرد در دلت

شویقش کردن اما نگاه هومن روی       شکوفه ت شدن آهنگ پرهام و ارغوان و  بعد از تموم 

  شکوفه بود

  شکوفه با لبخند تشویقش میکرد و به چشماش نگاه میکرد

  نفهمیدن چه قدر بهم خیره بودن که با سرفه ی ارغوان به خودشون اومدن

 نگار هردو از خواب عمیقی بیدار شده باشنا
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 :ارغوان

شکوفه        شویق کردیم اما هومن فقط نگاش به  شدن آهنگ همه هومن رو ت بعد از تموم 

  بود

  به شکوفه نگاه کردم اونم خیره به هومن بود

  با تعجب نگاشون کردم

  به سمت پرهام برگشتم

  داشت با لبخند نگاشون میکرد

  ن دوتادوباره برگشتم سمت او

  هنوز خیره بودن

  سرفه ای کردم بلکه به خودشون بیان و نتیجه هم داد

  جفتشون انگار که از خواب بیدار شده باشن یهو پریدن

  شکوفه لپاش گ  انداخت و هومنم دستی به گردنش کشید

 با پرهام بهشون خندیدیم که هومن اخم کرد و پرسید:کوفت به چی میخندین؟

 ماهمزمان گفتیم:به ش

  و دوباره خندیدیم

  شکوفه ببخشیدی گفت و به آشپزخونه رفت
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

  هومن محوش شد دوباره

  اشاره ای به پرهام زدم و کوسن مب  رو برداشتم

  که فکرم و خونده بود لبخندی زدپرهام 

  بی هوا کوسن رو پرت کردم تو صورت هومن

  که سریع از جاش پرید

 حاال نخند کی بخند

  من که دلم رو گرفته بودم و پرهام هم روی مب  نشسته بود و میخندید

  هومن با خشم نگامون کرد:مرض کوفت حناق مسخره ها

 شدت خندمون بیشتر شد

صدای خندمون از آشپزخونه اومده بود بیرون و هاج و واج نگامون     شکوفه هم با شنیدن  

 میکرد

 هومن زیرلبی فحشمون میداد و ما هم میخندیدیم

  بعد از چنددقیقه خودشم شروع کرد خندیدن

 و همچنان شکوفه با تعجب داشت نگامون میکرد

 :پرهام

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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  با هومن کنار ماشین ایستاده بودیم و منتظر دخترا بودیم

  چند دقیقه شکوفه و ارغوان اومدن بعد از

  ارغوان همون مانتویی که هومن بهش داده بود رو پوشیده بود با شال و شلوار مشکی

  و شکوفه هم یه مانتوی بلند به رنگ شیری پوشیده بود با روسری قهوه ای

  باالخره سوار شدیم و به سمت خونه عمه راه افتادیم

  شهابم دعوته؟هومن با کنجکاوی ازم پرسید:دایی 

سرررمو به نشررونه ی ندونسررتن تکون دادم:نمیدونم اما شررروین دیشررب بهم گفت عمه    

  احسانو دعوت کرده

 ارغوان با تعجب گفت:عمتون از کجا احسانو میشناسه؟

از آینه نگاهی بهش انداختم:چون همه ی فامیال بجز عمه و دایی و احسان خارج از کشور  

میگیریم سررعی میکنیم همه دور هم باشرریم بجز اون  هسررتن بخاطر همین وقتی مهمونی 

  کال طرف پدر و مادرم همه باهم رفت وآمد دارن

 ارغوان سری تکون داد و چیزی نگفت

 اینبار شکوفه پرسید:فقط همین تعداد مهمون هستن؟

  هومن:نه دوستای عمه هم هستن

 ارغوان:مناسبت این مهمونی چیه؟
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  د کرده واسه شروین زن بگیرهمن:تا اونجایی که خبر دارم عمه قص

 شکوفه:با مهمونی؟

  هومن:آره بیچاره عمه تا حاال همه راهی رو امتحان کرده ولی شروین قبول نکرده

 ارغوان:حاال چه اصراری به زن گرفتن شروین دارن؟

  من:بخاطر اینکه از نظر عمه داره پیر میشه

 شکوفه:مگه چندسالشه؟

 27هومن:

  یطونی زد و گفت:از آقا پرهام که پیرتر نیستنایندفعه ارغوان لبخند ش

 هومن و شکوفه خندیدن و منم با حرص از تو آیینه نگاش کردم:من کجام پیره؟

  با بیخیالی گفت:همه جاتون

  تو خیلی بچه ای-

  نخیر شما خیلی پیرمردین-

 بعد با تذکر گفت:آقا لطفا حواستون به جلو باشه من هنوز واسه مردن جوونم

  دمداغ کر

  غیر مستقیم داشت بهم میگفت راننده
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 اخمی کردم که هر سه تاشون زدن زیر خنده

 :ارغوان

  باالخره رسیدیم

  رفتیم داخ  به زنگ زدن از بعد از ماشین پیاده شدیم و به سمت عمارت رفتیم 

  عجب خونه ای

   تمام عمارت از سنگهای سفید ساخته شده بود و در ضلع غربی پارکینگ قرار داشت

برعکس خونه ی پرهام و هومن زیاد گ  و گیاه نداشت و همینطور استخری هم نداشت     

  اما شیک بود ولی به شیکی عمارت اونا نبود

  رفتیم داخ  و خدمتکار بهمون خوش آمد گفت

  نگاهی بهشون کردم

  هه

  منم االن خدمتکار بودم

 ولی من چطور تو این جشن حاضر شدم و اون چطور؟

  دلم گرفتیه جورایی 

  از این همه اختالف طبقاتی

  خیره مونده بودم به خدمتکار که دستی روی بازوم قرار گرفت
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  به عقب برگشتم و شکوفه رو دیدم

  داشت با همدردی نگام میکرد

  شک نداشتم تمام فکرهایی که تو نهن من اومده بود تو نهن اونم بود

  لبخندی بهش زدم

  بالمون اومدیه زن بسیار شیک پوش به استق

  حدس اینکه عمه شیرین باشه کار سختی نبود

  یدب.و.سچون به محض اومدنش پرهام و هومن رو در آغوشش گرفت و صورتشونو 

  خوش اومدید بچه ها-

   هومن لبخندی زد:مرسی عمه

  پرهام هم با نگاش تشکر کرد

هام                     به پر نت رو  با شررریط عد  گامون کرد و ب جب ن با تع تاد  ما اف به  گاهش  و هومن ن

 گفت:نگفته بودین مزدوج شدین؟

 بد سلیقه باشیم؟ انقدر میاد ماها به هومن خندید و دست انداخت گردنش:عمه جون 

  همزمان با شکوفه اخم کردیم و گفتیم:دلتم بخواد

  هومن دستاشو باال گرفت:من تسلیم ببخشید

  عمه شیرین خندید و اومد سمتمون:آفرین به شما میگن زن زندگی
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  دی نثارش کردیملبخن

  ید:خوش اومدی گلمب.و.سگونه ی منو 

  مرسی-

  به سمت شکوفه رفت یکم خیره بهش موند و انگار که داره چیزی رو کشف میکنه

  با تعجب داشتم نگاش میکردم

 که پرهام به حرف اومد:عمه خوبی؟

شید:خوش            شش ک شکوفه رو درآغو سری تکون داد و  شیرین به خودش اومد و  عمه 

 زیزماومدی ع

  مرسی خانوم-

  شکوفه سعی کرد خودشو جدا کنه اما شیرین خانوم نمیذاشت

 این چرا اینجوری میکنه؟

  اینبار پرهام و هومنم تعجب کرده بودن

 یهو صدای شیدا اومد:ارغوان شکوفه

 :پرهام

  با صدای شیدا عمه به خودش اومد و شکوفه رو رها کرد

  شون کرد:خوش اومدینشیدا به سمت ارغوان و شکوفه رفت و بغل
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  بعد رو به عمه گقت:مامان با دوستام ارغوان و شکوفه آشنا شو

  عمه لبخندی زد و گفت:آشنا شدم دخترم

  شیدا دست ارغوان و شکوفه رو کشید:بیایید بریم لباساتونو عوض کنید

  و اونا رو برد

 عمه به سمت من نگاه کرد:پرهام اینا دقیقا با شما چه نسبتی دارن؟

  ه هومن نگاه کردم با اخم نگام کردب

 نفسی کشیدم و پرسیدم:عمه جون به من اعتماد داری؟

  معلومه که دارم پسرم-

  پس نگران نباش بیگدار به آب نمیزنم-

عمه سری تکون داد که هومن به شوخی گفت:صابخونه تا صبح میخوای مهموناتو دم در     

 نگه داری

  هم درس بدی ورپریدهعمه خنده ای کرد و گفت:الزم نکرده ب

  بعد دستشو پشت ما گذاشت و به داخ  سالن هلمون داد

 بعد از احوالپرسی با بقیه رو مب  کنار امید نشستم

 امید نگاهی بهم کرد:چه خبر پسرعمه؟

  هیچی بابا خبرا که دست شماس جناب وکی -
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  امید خنده ای کرد:شکسته نفسی نفرمایید جناب مهندس

  ی رو ندیدمخندیدم و گفتم:دای

  با شاهرخ خان رفتن بیرون-

 نمیدونی کجا؟-

  نه بابا من که مثه هومن فضول نیستم-

صدای پس گردنی اومد و امید تو جاش پرید    هک دیدم  و هومن و برگشتم  عقب به یهو 

  میکنه نگاش داره گشاد لبخند با

 آخ دستت بشکنه مگه مرض داری؟-

  ری هم ازم فیض ببریننه عزیزم دیدم نکر خیرمه گفتم حضو-

   امید دیوونه ای زیر لب گفت

هومن کنارش نشررسررت و گفت:خووب به به پسررردایی چه عجب چشررممون به جمالتون  

  روشن شد

 امید:زهرمار میخواستی بیام که اینجوری استقبال کنی؟

  هومن خندید و گفت:شاید

 لبخندی زدم که ایمان با دوتا لیوان اومد سمتم و کنارم نشست

  یشو به دستم دادیک
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 چیه؟-

  چپ چپ نگام کرد:زهرمار

 خندیدم و گفتم:درصد پایینه دیگه؟

  سرشو به نشونه ی تایید تکون داد

  لیوانو به لبم نزدیک کردم و جرعه ای خوردم

  همیشه مشروب نمیخوردم اما تو مهمونیا بدم نمیومد

  ز مشغول کلک  بودنبه امید و هومن نگاه کردم اونا هم لیوانی دستشون بود و هنو

  به بقیه نگاه کردم

  اکثرا مشغول صحبت بودن

شروین که         شروینو نمیدیدم از ایمان که پرسیدم با دستش جایی رو نشون داد با دیدن 

  بین یه مشت دختر بود خندم گرفت

   قیافش مثله این ماتم زده ها بود

  ون اومدنمشغول نگاه کردن به شروین بودم که ارغوان و شکوفه به سمتم

  با دیدن ارغوان ناخودآگاه محوش شدم

شونش ریخته      شم فر کرده بود و یه طرف  لباسش همون لباس هدیه ی ویدا بود و موها

  بود
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  آرایش خیلی کمرنگی هم داشت که واقعا زیباش کرده بود

به ایمان نگاه کردم که دم گوشرررم            بهش خیره شرررده بودم که سرررقلمه ای بهم خورد 

 و خوردیگفت:دختر مردم

 

 :هومن

  با اشتیاق به شکوفه نگاه کردم

  بی نظیر شده

  چشررماش رنگ با موهاش رو لخت کرده بود و پایینش حالت دار شررده بود و لباسرراش 

  بود کرده ایجاد جالبی هارمونی

شکوفه و ارغوان           شون به  سرای مجلس نگا صف پ شدم نه تنها من فک میکنم ن محوش 

  بود

  روی مب  نشستن اومدن سمت ما و روبرومون

ایمان بهشررون نگاه کرد و گفت:به به عجب حوریای قشررنگی افتخار دادین منور کردین  

  مجلس مارو

  ارغوان نگاه چپکی بهش انداخت:مجلس شیرین خانومه فک کنم

  ایمان با نیش باز گفت:ما و ایشون نداریم که
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ت  :باعث افتخار ماسارغوان اومد حرفی بزنه که شکوفه جلوشو گرفت و روبه ایمان گفت

  که تو این مهمونی شرکت کردیم

  ایمان سری تکون داد:من ایمان هستم پسردایی پرهام و هومن

 و با دستش به امید اشاره کرد:ایشونم برادر بزرگ من امید هستن

   ارغوان و شکوفه هم خودشونو معرفی کردن

  کردنیم ساعتی از مهمونی گذشته بود که صدای آهنگ همه جا رو پر 

   همه ی جوونا ریختن وسط و شروع کردن به رقصیدن

  شروین دست یکی از دخترا رو گرفته بود و باهاش میرقصید

 شیدا هم طی یه حرکت ارغوان و شکوفه رو بلند کرد و بزور بردشون وسط

 

 :شکوفه

  مشغول رقص بودیم

 به شیدا نگاه کردم خیلی خوشگ  شده بود

اشرررت که سررراتن سرررفید بود و روش یه پارچه ی مشرررکی  لباس دکلته ی بلندی به تن د

 کشیده شده بود و گلهای زیبایی رو ساخته بود

  یکمی با شیدا رقصیدیم و رفتیم سرجامون نشستیم
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  خدمتکار سینی رو جلومون گرفت

  من سریع رد کردم

  ارغوان هم همینطور

  دبی حوصله نشسته بودم و اطرافمو نگاه میکردم که دستی جلوم دراز ش

 متعجب به هومن نگاه کردم که گفت:افتخار یه دور رقص رو بهم میدی خانوم؟

 لبخند گیجی زدم:من؟؟؟

  با لحن آرومی گفت:بله خوده خود شما

  با تردید دستمو تو دستش گذاشتم و به وسط سالن رفتیم

   آهنگ مالیمی در حال پخش بود

  نیستم سریع به هومن نگاه کردم:من رقص دونفره بلد 

  لبخندی زد:یادت میدم

 شیطون گفتم:حتی اگه پات رو لگد کنم؟

  هومن به چشمام نگاه کرد:تو همه جامو لگد کن ولی من یادت میدم

  لبخندی زدم و شروع کردیم

  واقعا تو رقص مهارت داشت
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  به تیپش نگاهی کردم

  کت و شلوار سرمه ای رنگی به تن داشت با پیراهن سفید و کراوات سورمه ای

  وهاشم رو به باال داده بودم

  اعتراف میکنم جذاب بود خیلیم جذاب بود

 نگاه همه ی دخترا روش بود

 آهی کشیدم که توجهش به سمتم جلب شد:چیزی شده؟

  لبخندی زدم:نه

 کمرم و فشار داد که اخم کردم:چه خبرته؟

 لبخندی زد و دوباره فشار داد

 :راوی

 مرد به متین نگاه کرد:چی شد گفتی؟

  له قربان گفتمب-

 خوب؟-

   خیلی ترسید وقتی گفتم یه هفته وقت دارین و تهدیدش کردم-

  لبخندی زد:خوبه موعد یک هفته ات تموم شد سعی کن زیر زیرکی انیتش کنی
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 از کدوم انیتا قربان؟-

 هرنوع که دوس داری؟-

 متین لبخندی زد و با اجازه ای گفت و بیرون رفت

 :ارغوان

  ی انداختمبه جمعیت وسط نگاه

  همه در حال رقص

 اما به نظرم جالبترینشون هومن و شکوفه بودن

 شکوفه که رقص بلد نبود تو دستای هومن نقش یه عروسکو داشت خندم گرفته بود

  با حس اینکه کسی کنارم نشست سرمو برگردوندم و امید رو دیدم

  لبخندی بهم زد که جوابشو دادم

 :میتونم بپرسم چه نسبتی با پرهام و هومن دارید؟کمی سرجاش جا به جا شد و پرسید

با تعجب نگاش کردم که ایمان هم سمت چپم نشست و با کنجکاوی فراوان گفت:درسته  

  سوال منم هست

  مونده بودم چی جوابشونو بدم این پرهام گوربه گوری هم معلوم نیست کجا غیبش زده

  نفس عمیقی کشیدم

  در هر صورت که میفهمیدن



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

270 

 

 کردم:من و شکوفه خدمتکارشون هستیم لب باز

  به وضوح جا خوردنشون رو دیدم

  جفتشون تعجب کرده بودن و این کامال از قیافه هاشون مشخص بود

 چند دقیقه ای هیچی نگفتن تا باالخره ایمان به حرف اومد:شوخی میکنید؟

 اخمی کردم:چه لزومی داره شوخی کنم؟

  خوب باورش یکم سخته-

 ؟تعجب کردم:چرا

اینبار امید جوابمو داد:پرهام کال مخالف این بود که خدمتکار جوون داشرررته باشررره به              

خصوص دختر چندبار خود من بهش پیشنهاد دادم اما قبول نکرد گاهی اوقات فقط دو تا    

  زن مسن واسه نظافت و آشپزی میومدن خونشون

 شما اینارو از کجا میدونین؟-

  از وضعیت هم بی خبر نیستیم خندید:ما اونقدرا هم که فکر میکنی

  سری تکون دادم

  ایمان دوباره پرسید:چه طور پرهام راضی شد؟

 بعد مکثی کرد و نگام کرد:شایدم راضیش کردین

  امید نگاه تندی بهش انداخت:ایمان
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  اما من شنیدم حرفی رو که نباید میشنیدم

  بدون اینکه جوابشو بدم از جام بلند شدم

  بغض کردم

د بودم درسررته از اول راه غلط رو در پیش گرفتم اما هیچ وقت خودفروشرری   درسررته دز

  نکردم

  هیچ وقت حتی نذاشتم انگشت متین یا هرکس دیگه ای بهم بخوره

قدم اول رو برداشررتم که صرردای نادم ایمان بلند شررد:ارغوان من...من متاسررفم منظوری   

  نداشتم

 قدم دوم

  ارغوان ببخشید-

  قدم چهارم

  یمان از ته دلش نگفتارغوان ا-

  قدم پنجم رو برداشتم که خودمو روبه روی شخصی دیدم

 سرمو بلند کردم که با احسان و اخمش مواجه شدم

  بهش لبخند زدم
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اما اون بدون توجه به لبخندم به ایمان با جدی ترین لحن ممکن گفت:این دفعه چیزی              

  ستفاده ا مشتم  از باش مطمئن هدیگ ی دفعه اما بهت نمیگم فقط به احترام شیرین خانوم  

  میکنم

  اشاره ای به من کرد و گفت:پاک تر از اونیه که بخاطر پول تن به همچین کارایی بده

  ایمان شرمنده سرشو انداخت پایین:معذرت میخوام

  احسان دستم رو گرفت و از اونجا دورم کرد

  ام کنهبا دیدن در عمارت سرجام ایستادم که باعث شد احسان با تعجب نگ

  لبخندی زدم:اگه امکانش هست میخوام برم تو حیاط

  اونم لبخندی زد و گفت:چرا نشه بفرمایید

   با احسان از عمارت خارج شدیم و به سمت تاب بزرگی که گوشه ی حیاط بود رفتیم

  روش نشستم و نفس عمیقی کشیدم

ثه و رک میگه مزیاد به حرف ایمان توجه نکن پسررر بدی نیسررت اما بعضرری وقتا نظراشرر-

 همین االن

کنارم نشررسررت و ادامه داد:نمیدونم چرا ازت دفاع کردم جلوی پسرررداییم شرراید بخاطر 

 پرستاریت از من

  بعد خنده ای کرد و گفت:پرستار کوچولو

 اخمی کردم:من کجام کوچولوئه؟
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  همه جات-

  شما خیلی غول تشریف داری به من چه-

 ه وقت؟نگام کرد و با خنده گفت:کم نیاری ی

  نه نگران نباشید حاال حاالها تو آستینم دارم-

  سرشو تکون داد

یه چیزی این چند وقت نهنمو درگیر کرده بود باید از احسان هم کمک میگرفتم بخاطر 

  همین صداش زدم:آقا احسان

 نگام کرد و گفت:با من راحت باش همون احسان کافیه

 گی؟چشمی گفتم که پرسید:خوب حاال چی میخواستی ب

 راستش میخواستم بدونم تونستی هویت اون آدم رباها رو پیدا کنی؟-

 با تعجب گفت:چطور؟

  لبخندی زدم:هیچی همینجوری خواستم بدونم فقط

  خوب هنوز نه ما فقط یه اسم ازش داریم-

 یه اسم؟-

  آره-

 چه اسمی؟ اسم کی؟-
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 اسم کسی که دستور دزدیده شدنم رو داد-

 و اون کیه؟-

  یهاسمش سعید-

  با شنیدن اسمش رعشه ای تو بدنم افتاد

  خدایا نه باورم نمیشه

 بزور لب باز کردم:ن..نفهمیدی چرا دزدیدنت؟

  احسان از جاش بلند شد و گفت:چرا فهمیدم

مکثی کرد و ادامه داد:چون تو کاراشرررون خیلی فضرررولی میکردم حتی میخواسرررتن منو     

  ین یکم مشکوکهبکشن اما نمیدونم چی شد که یهو ولم کردن و ا

 با تعجب گفتم:این که ولت کردن مشکوکه؟

  سری به نشونه ی مثبت تکون داد:آره احتمال میدم نقشه ی دیگه ای داشته باشن

 ترسیده نگاش کردم:چه...چه نقشه ای؟

  هنوز نمیدونم-

  نگاش کردم

  احساس میکردم کالفه شده
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کت  کمک خواستی با جون و دل کم لبخندی زدم و گفتم:با اینکه من پلیس نیستم اما اگه

  میکنم

  احسان با قدردانی نگام کرد:مرسی

  لبخندی زدم

 { قدم اول }

 :هومن

  بعد از تموم شدن آهنگ با شکوفه برگشتیم سرجامون

  کنار ایمان نشستم که ایمان با خنده گفت:خسته نباشی پهلوان

 . خندیدم و چیزی نگفتم

د و از امید و ایمان پرسرررید:ببخشرررید ارغوان       شرررکوفه متعجب دور و برش رو نگاه کر   

 کجاست؟

  ایمان سرشو انداخت پایین

  امید با لبخند به شکوفه گفت:با احسان رفتن

 کجا؟-

  راستش نمیدونم-

  شکوفه سر تکون داد و دیگه چیزی نگفت
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  چند دقیقه بعد پرهام اومد

 ایمان طلبکارانه پرسید:کجا بودی تا حاال؟

  و گفت:عمه شیرین کارم داشتپرهام خنده ای کرد 

  ایمان آهانی گفت و ساکت شد

 پرهام با کنجکاوی پرسید:پس ارغوان کجاست؟

  با احسان رفتن-

 کجا؟؟؟-

  خبر ندارم ای بابا-

 خوب حاال چته؟-

 هیچی اول که شکوفه بازخواستم کرد حاالم نوبت توئه-

  پرهام اخمی به امید کرد

  امید هم شونه باال انداخت

  با نیم ساعت از اومدن پرهام گذشته بود که ارغوان و احسان هم اومدنتقری

 پرهام:کجا بودین؟

  احسان درحالیکه دست ارغوانو گرفته بود گفت:حیاط داشتیم یکم حرف میزدیم
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 ایندفعه من پرسیدم:حاال چرا حیاط؟

  احسان چپ چپ به ایمان نگاه کرد و گفت:ارغوان میخواست یکم هوا بخوره

  با اخم گفت:حاال این همه آدم تو چرا باهاش رفتیپرهام 

  احسان چشمکی زد و گفت:دیگه دیگه

  ارغوانم خندید و کنار شکوفه نشست

  صدای ضبط قطع شده بود و عمه همه رو برای شام به سالن غذاخوری دعوت کرد

  همه به سالن رفتیم و پشت میز نشستیم

  ارغوان و شکوفه کنار شیدا نشستن

  ایمان هم کنار اونا نشستن شروین و

  روشون روبه پرهامم و امید و من 

  وقت خوردن شام هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد

 

  بعد از اتمام شام دوباره به سالن اصلی برگشتیم

  دوباره صدای آهنگ همه جا رو پر کرد

 مشغول دید زدن اطراف بودم که دیدم احسان از جاش بلند شد و به سمت ارغوان رفت

  کنجکاوی نگاش میکردم که خم شد و به ارغوان پیشنهاد رقص دادبا 
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  ارغوان هم با لبخند قبول کرد

 لبخندی زدم و سرمو چرخوندم که با پرهام فوق العاده عصبانی مواجه شدم

  با اخم زل زده بود با احسان و ارغوان

 رفت طمتوجه نگاهم که شد لبخند کمرنگی به صورت متعجبم زد و سریع به سمت حیا

  :شکوفه

یاط                 فت تو ح که ر ته بودم وقتی  هام رو زیر نظر گرف کات پر بدجنسررری حر ند  با لبخ

  ناخودآگاه زدم زیر خنده

  مشغول خندیدن بودم که سنگینی نگاهی رو حس کردم

 سرمو باال آوردم و نگام با نگاه خیره ی هومن تصادف کرد

 !لبخند جذابی بهم زد که منم اخم کردم

 ��کرد و منم شروع کردم خندیدن به این یکیبا تعجب نگام 

  ای خدا الکی خوشمااا

  از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست

 با اخم پرسید:چیز خنده داری هست؟

  با نیش باز گفتم:بعله قیافه تو داداشت

  بهم چشم غره رفت که دوباره خندیدم
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 دختری به سمت هومن اومد و با نیش باز گفت:سالم استاد خوبید؟

 هومن با لبخند گفت:سالم خانوم رحیمی خوب هستین؟ خانواده خوبن؟

 دختره سری تکون داد:بله ممنون سالم دارن خدمتتون انتظار نداشتم اینجا ببینمتون

  به دعوت عمه اینجام-

  من از دوستان شیدا جون هستم-

  خوشحال شدم از دیدارتون-

 و به هومن گفت:معرفی نمی کنید؟دختره لبخندی زد و نگاش به من افتاد با تعجب ر

  هومن نگاهی به من انداخت و دستشو دورم حلقه کرد:شکوفه جان از آشناهامون هستن

 بعد رو به من گفت:عزیزم ایشونم یکی از شاگردام هستن

  لبخندی رو به دختره زدم:خوشبختم

  دختره هم لبخند گرمی زد:منم همینطور

 دم:عزیزم؟؟؟بعد از رفتن دختره اخمی به هومن کر

  خندید و گفت:فرمالیته بود عزیزم

 عزیزم رو کشدار گفت که باعث شد خندم بگیره

 :پرهام



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

280 

 

  با حرص سیگارمو پرت کردم تو سط 

  به آسمون ابری نگاه کردم احتماال بارون بیاد

  رفتم تو فکر ارغوان و احسان

  چرا درخواستشو قبول کرد؟

 این همه آدم چرا احسان؟

 دیگه ای جز احسان بود ناراحت نمیشدم؟؟؟ حاال اگه شخص

  چرا

  اصال چرا ناراحتم؟ مگه اون دختر با من چه نسبتی داره؟

  هیچی اون فقط خدمتکار خونمه

  مطمئنی؟ فقط خدمتکار؟

  کالفه شدم

  اگه فقط خدمتکار بود پس چرا من انقدر ناراحت شدم از رقصیدنش با احسان؟

 نگرانش شدم؟اگه فقط خدمتکار بود چرا دیشب 

 یدمش؟؟ب.و.سچرا 

  ه کوچولو لبخندی زدمب.و.سبا یادآوری اون 
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  اووووف

  پاک خ  شدم رفت

  از یه طرف ناراحتم از یه طرف میخندم

 روی تاب نشستم و سیگار دیگه ای درآوردم

  صدای پایی اومد

  سرمو برگردوندم و با دیدن ارغوان تعجب کردم و سیگار گوشه لبم موند

  و با دیدن سیگار اخمی کرد به سمتم اومد

 پوزخندی زدم:خوش گذشت؟؟؟

 لبخند خبیثی زد:جای شما خالی

 نگاه تندی بهش انداختم که با همون لبخند کنارم نشست

  به آسمون نگاه کرد و با نوق گفت:خداکنه بارون بیاد

  پکی به سیگارم زدم:با این هوا مطمئنم میاد

  صدای موزیک تا تو حیاط میومد

به سیگاری که در حال سوختن بود نگاه کرد و طی یه حرکت از بین لبم کشیدش   ارغوان

  و انداختش تو سط 

  با لبخند از سر رضایت نگام کرد:حاال بهتر شد
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  ناخودآگاه لبخندی بهش زدم

 از رو تاب بلند شدم:چرا اومدی بیرون؟

  ارغوان با شیطنت نگام کرد:بماند

 یعنی چی؟-

  یعنی همین-

 اش کردم که بازم لبخند زدچپ چپ نگ

  خیره شدم تو چشماش

  چشمایی که دریای بیکران بود

  اونم به من خیره شده بود و داشت نگام میکرد

  نمیدونم چه قدر گذشته بود که به خودم اومدم و چشم ازش برداشتم

  همو موقع موزیک زیبایی پخش شد

  لوش گرفتمنگاهی به ارغوان که سرش پایین بود انداختم و دستمو ج

  با تعجب سرشو باال آورد و گیج نگام کرد

 با لبخند گفتم:افتخار میدی؟

  نگاهش مدام بین من و دستم در گردش بود
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  لبخندم پررنگ تر شد:ارغوان

  نگام کرد

  لب زدم:با من برقص

  لبخندی زد و دستشو تو دستم گذاشت

  بلندش کردم و دستامو دور کمرش حلقه کردم

 شروع به باریدن کردبارون نم نم 

 :راوی

 من همه چیزم قب  تو انگار یخ زده سرده ))

 حس تو توی این دل تنهام معجزه کرده

 من تو رو خواستم، تو رو دارم

 نمیخوام دیگه اون روزا برگرده

 سخته بتونم بی تو بمونم حاال میدونم

 گم شدی تو دنیای منو خیلی پریشونم

  سخته بمونم تو غریبی

 ی بی تو نمیتونمتو که میدون
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 من حسی جز تو ندارم

 نه این بار نمیزام

  هیشکی جای تو باشه

 دنیام داره میپاشه

 آزادم کن از این درد

 تنهایی بغلم کرد دور از دستات

 تو این دنیای دو روزه حیفه قلبی بسوزه

 آتیش تو نفسامه درده خاطره هامه

 عادت کردم عزیزم اشکامو اینجا بریزم پیش چشمات

  ......چشماتپیش 

  هر دو به هم خیره بودن و لحظه ای چشم از همدیگه بر نمیداشتن

  قلب هردو محکم به سینه میکوبید

دسررتای پر قدرت پرهام حصرراری به دور ارغوان بود و ارغوان دسررتهای ظریفشررو دور   

  گردن پرهام حلقه کرده بود

  اما اونا بی توجه قطرات بارون کمی شدت گرفتن و روی سر و صورتشون فرود میومدن    

به دنیای اطراف غرق در نگاه هم بودن////در جای دیگه ی عمارت دو قلب تپنده ی            
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دیگه هم وجود داشررت قلبایی که از سررر شررب برای همدیگه میکوبیدن ولی هیچ کس    

  خبردار نبود

دسررتای هومن محکم شررکوفه رو در بر گرفته بود و شررکوفه دسررتاش رو روی شررونه ی  

  دهومن گذاشته بو

 دومین بار بود

  و این برای هردو با وجود لبخند های زیباشون لذت بخش بود

 خیلی جاها بود که با تو قبال اونجا نبودم .....

 وقتی تو بودی تنها بودم باز تنها نبودم

  میمیرم حاال تو نباشی

 چی می شد جدا از تو نمیموندم

 عاشقتم که مث  همیشه فکر منی تو

 نها میمیره بی توحیف که نفهمیدم دل ت

  تو یه کاری کن که بفهمم

 دیگه این دفعه حرف حساب تو

 من حسی جز تو ندارم

 نه این بار نمیزام
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  هیشکی جای تو باشه

 دنیام داره میپاشه

  آزادم کن از این درد

 تنهایی بغلم کرد دور از دستات

 تو این دنیای دو روزه حیفه قلبی بسوزه

 مهآتیش تو نفسامه درده خاطره ها

  عادت کردم عزیزم اشکامو اینجا بریزم

 پیش چشمات

 ((پیش چشمات

بعد از تموم شرردن آهنگ در حالی که هردو خیس شررده بودن به هم لبخند زدن کم کم  

لبخندشرررون بزرگتر و بزرگتر و در نهایت تبدی  به خنده ی زیبایی شرررد////با اینکه              

  آهنگ تموم شده بود اما هنوز به هم خیره بودن

  ند به لب داشتن کم کم لبخندشون وسعت گرفت و تبدی  به خنده ی زیبایی شدو لبخ

 این چه جادویی بود که قدرت تکلم رو ازشون گرفته بود؟

 چه چیزی باعث شده بود که هر چهار نفرشون از خود بیخود بشن؟

 چرا هر چهار نفر احساس سبکبالی داشتن و میخندیدن؟
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 ورده بود؟چه چیزی قلب همشون رو به تپش درآ

 چه چیزی جز...عشق

 :ارغوان

  لباسم کمی خیس شده بود و صورتمم همینطور

 رو به پرهام گفتم:سرد شد بریم تو؟

  پرهام لبخندی زد:برو اگه سردته

 تعجب کردم:مگه شما نمیاید؟؟؟

  نفس عمیقی کشید:نه

 چرا؟-

  سیگاری از جیبش در آورد و گفت:بماند

  یاوردخندم گرفت داشت ادای منو در م

  سیگارشو با فندک نقره ای رنگ شیکی روشن کرد و گوشه لبش گذاشت

  بهش نگاه کردم

 �واقعا خره نمیفهمه ضرره یا خودشو زده به خریت؟

  نمیدونم واال
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  اصال بذار انقدر بکشه تا بمیره به من چه

 عه نگو دلت میاد اری؟

  گناه داره

  خوب خدانکنه بمیره

  به تیپش نگاهی انداختم

  کت و شلوار مشکی با جلیقه و کراوات سفید و کفشای مشکی

 مثله همیشه جذاب و شیک پوش

  اومدم برم باال که صدام زد:ارغوان

 به طرفش برگشتم:بله؟

  لبخندی بهم زد:رقص خوبی بود ممنون

  منم متقابال لبخند کمرنگی زدم:خواهش میکنم

  و به سرعت به سمت عمارت رفتم

  رفتم پیش شکوفه و کنارش نشستموارد عمارت شدم و 

 شکوفه با لبخند خبیثی گفت:خوش گذشت؟

  اخمی کردم:زهرمار



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

289 

 

  خندید که ادامه دادم:بایدم بخندی این آشی بود که شما واسم پختی

 شکوفه ابروهاشو باال انداخت:نه این که بهتون بد گذشت بانو

  مایشگاهنیشم باز شد:نه واال کلی هم حال کردم فردا هم باید برم آز

 شکوفه با تعجب پرسید:همش نیم ساعت بیرون بودید سرعت عم  تا این حد؟

شی        ست و یکمه االن از بغ  یه نفر رد ب شت چشم نازک کردم:پس چی عزیزم قرن بی پ

  حامله ای چه برسه به نیم ساعت تنها بودن باهاش

  شکوفه خندید و گفت:خاک تو سرت ببند آبرومونو بردی

 گه چیزی نگفتممنم خندیدم و دی

بعد از چند دقیقه شروین با لیوانی تو دستش اومد و رو به روی ما نشست:به به حوریای       

 عزیز خوش میگذره؟

  شکوفه با لبخند گفت:بله خیلیم خوش میگذره

 بعد اشاره ای به دخترای پشت سر شروین کرد و گفت:به شما که بیشتر خوش میگذره

  نذار که خونهشروین اخمی کرد و گفت:دست رو دلم 

شکوفه با لبخند گفت:خیلی سخت میگیری آقا شروین خوب یه دونه انتخاب کن خالص    

  دیگه

  درد همون یه دونس من هنوز موقعیت ازدواج رو ندارم-
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  سالتونه27ولی شما -

  سالشه تازه دو ماه از منم بزرگتره ولی هنوز ازدواج نکرده27هومنم -

ادی شلوغش کرده من هنوز نتونستم شخص مورد عالقمو  پوفی کرد و ادامه داد:مامان زی

پیدا کنم ولی اون اصرررار داره زودتر ازدواج کنم دارم کالفه میشررم اگه همینجوری ادامه  

  بده برمیگردم آلمان

 مگه شما آلمان بودی؟-

 جرعه ای از مشروبش خورد:واسه تحصی  بله

  شکوفه آهانی گفت

 منم که کال تماشاگر بودم

 :هومن

  یبا ساعت یک بود که همگی قصد رفتن کردیمتقر

روشررنک یا همون خانوم رحیمی اومد پیشررم و با لبخند گفت:شرربتون بخیر اسررتاد واقعا   

  خوشحال شدم دیدمتون

  لبخندی زدم و تشکر کردم

  بعد از خداحافظی از عمه و بقیه ما هم به سمت ماشین رفتیم

و گفت:صبر کن یه لحظه با ارغوان کار   پرهام خواست راه بیفته که احسان به شیشه زد      

  دارم
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 بعد رو به ارغوان گفت:پیاده میشی؟

  ارغوان با تردید پیاده شد

  هر سه زوم شدیم رو اون دوتا

  مخصوصا پرهام که اخم کرده بود و نگاه ازشون برنمیداشت

قیافه ی ارغوان کم کم تو هم رفت و با حرص به احسرران نگاه کرد که احسرران خندید و  

  نمیدونم چی بهش گفت که باعث شد ارغوانم لبخند بزنه

  و ردک نگاه احسررران به تعجب با بعد از چند دقیقه نمیدونم احسررران چی بهش گفت که 

  داد تکون سرشو و شد نمایان چهرش تو ترس بالفاصله

  باالخره حرفاشون تموم شد و به سمت ماشین اومد

 سوار شد و پرهام سریع گاز داد و حرکت کرد

 چی شد؟ چی بهت گفت؟:شکوفه با نگرانی به ارغوان نگاه کرد

  ارغوان که هنوز تو بهت و ترس بود فقط ناله کرد:بدبخت شدیم

  با تعجب به عقب برگشتم و پرهام بالفاصله زد رو ترمز

 با اخم برگشت سمت ارغوان:یعنی چی؟ منظورت چیه؟

ما و موقعیتش شررررد سرررری تکون دا        جه  تازه متو که  با صرررردای لرزون   ارغوان  د و 

 گفت:هی..هیچی
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 پرهام اخمش پررنگ تر شد:گفتم چی شده؟

  خود..خوده احسان بهتون میگه-

  کالفه به پرهام نگاه کردم اونم دیگه ادامه نداد و حرکت کرد

  فک کنم فقط شکوفه منظور ارغوان رو فهمید چون اونم مثه ارغوان ترسیده بود

 ن رد و بدل نشدتا رسیدن به خونه هیچ حرفی بینمو

  به محض اینکه رسیدیم پرهام پیاده شد و رو به من گفت:ماشینو ببر تو پارکینگ

 بعد در سمت ارغوانو باز کرد و بازوی ارغوان رو کشید و به سمت خونه بردش

 :شکوفه

  با ترس به ارغوان و پرهام نگاه میکردم

  وارد عمارت شدن

  رک کرداز ماشین پیاده شدم و هومن هم ماشینو پا

  بارون شدید تر شده بود و لباسامو خیس کرده بود

  هومن از ماشین پیاده شد و به سمتم اومد:چرا وایسادی اینجا؟برو تو خیس شدی

  سرمو تکون دادم و شونه به شونه ی هومن وارد عمارت شدیم

  ارغوان روی مب  نشسته بود و اشک میریخت پرهام هم کالفه موهاشو چنگ میزد
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 ه سمت پرهام رفت:پرهام،داداش چی شده؟هومن ب

پرهام با ناراحتی به هومن بعد به ارغوان نگاه کرد و رو به هممون گفت:خیلی خسرررتم            

 میرم بخوابم

  و از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت

سمت       شد و به  سرعت بلند  هومن به ارغوان نگاه کرد و اومد حرفی بزنه که ارغوانم به 

  اتاقش رفت

  فه گفت:یعنی چی؟اینجا چه خبره؟ مگه احسان چی گفتههومن کال

شتم:منم نمیدونم هومن اما حدس میزنم راجع به        شونش گذا ستمو رو  سمتش و د رفتم 

  سعیدیه

  نگام کرد که سعی کردم بهش لبخند بزنم

 نمیدونم تا چه حد موفق بودم اما باالخره هومن هم بهم لبخند زد

 :پرهام

  باورم نمیشه

 ن انقدر دیوونس که همچین کاری از ارغوان بخواد؟یعنی احسا

  امکان نداره بذارم

  امکان نداره بذارم برگرده
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  اگرم خودش قبول کنه من نمیذارم

  کالفه تو اتاق قدم میزدم و فکرم مشغول بود

  در اتاقم به صدا دراومد و بعد ارغوان وارد اتاقم شد هنوزم چشماش پر از اشک بود

  من بهت توضیح میدمپرهام....من...-

  رفتم سمتش و دستشو گرفتم و روی صندلی نشوندمش

من ازت توضرریحی نخواسررتم خانوم همون اولش شررک کرده بودم اما وقتی قضرریه ی     -

گردنبند پیش اومد مطمئن شدم االن نمیخوام بازخواستت کنم و به گذشته برگردم فقط     

  یه چیزی ازت میخوام

  اد احسانو قبول نکننگام کرد که ادامه دادم:پیشنه

  با غم نگام کرد:نمیتونم مجبورم آینده من و شکوفه به این کار بستگی داره

  داد زدم:دیوونه خطرناکه میفهمی؟پای جونت در میونه

  لبخند تلخی زد:شاید باید تاوان کارای گذشتمو االن بدم

شیدم:نمیذارم          شم ک شو به آغو ستم و تمام حجم بدن ش ان  ارغو طاقت نیاوردم کنارش ن

  نمیذارم

  تو آغوشم اشک میریخت و من محکم به خودم میفشردمش

 خدایا خودت کمکمون کن



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

295 

 

 :راوی

  احسان با دقت مشغول خوندن پرونده بود که صدای گوشیش بلند شد

  شماره ناشناس بود

  با کمی تاخیر جواب داد:بفرمایید

 

 الو؟-

 

 چرا جواب نمیدی؟-

 

  مردم آزار-

ه صرردایی از پشررت خط گفت:کار خوبی نکردی جناب سرررگرد     و خواسررت قطع کنه ک 

  یاوری

   احسان با تعجب به گوشی نگاه کرد و تا خواست حرفی بزنه تماس قطع شد

 لعنتی زیر لبی گفت و به سرعت شماره هومن رو گرفت

 

مرد با لبخند به عکس تو دسررتش خیره شررد:باالخره وقتش رسررید منتظرم باش جناب    

  سرهنگ
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  آشپزخونه بود که صدای تلفن بلند شدشکوفه تو 

 به سمت تلفن رفت و جواب داد:الو بفرمایید؟

  به به شکوفه خانوم-

  شکوفه با صدایی که حاال ترسیده بود گفت:م..مبین

 مبین خنده ای کرد:خودمم عزیزم چه خبرا؟

 چی...چی میخوای؟-

  هیچی خانومی فقط زنگ زدم یادآوری کنم-

 چیو؟-

  رو قرار آخر هفته-

 چی؟-

  از دوست جونت بپرس بهت میگه-

 ولی-

 صدای بوق آزاد تو تلفن پیچید و شکوفه مضطرب خیره شد به گوشی

 

 :شکوفه
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 با نگرانی به گوشی خیره شده بودم که با صدای هومن از جا پریدم:کی بود؟

  برگشتم طرفش:ه..هیچکس

 مشکوک بهم نگاه کرد:مطمئنی؟

 گفتم کی بود؟ با ترس نگاش کردم که گفت:شکوفه

 م. .مبین-

 یهو هومن شد مثه اژدهای خشمگین:اون آشغال با تو چیکار داشت؟؟؟

  هیچی بخدا فقط یه سری چرت و پرت گفت-

 دقیقا چی گفت؟-

  حرفای مبین رو تو چند جمله واسش گفتم

سرمو باال گرفتم و با دیدن         شد  شو به زمین میکوبید وقتی حرفام تموم  صبی پا هومن ع

  برزخیش ناخودآگاه قدمی به عقب رفتم قیافه ی

 هومن دستی تو موهاش کشید و گفت:تو نمیدونی از کدوم قرار حرف میزد؟

  نه گفتم که گفت فقط ارغوان میدونه-

  هومن با عصبانیت به سمت پله ها رفتم

 سریع دویدم جلوش وایسادم:هومن میخوای چیکار کنی؟

  برو کنار-
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  هومن-

خواهش میکنم برو کنار نترس کاری به ارغوان ندارم فقط ازش   کالفه نگام کرد:شررکوفه

  یه سوال میپرسم

  از سر راهش رفتم کنار و دنبالش از پله ها رفتم باال

  اول به اتاق ارغوان رفتیم کسی نبود

  به طرف اتاق پرهام حرکت کردیم و هومن بدون در زدن در اتاق رو باز کرد

 ودن از جا پریدنارغوان و پرهام که تو آغوش هم ب

 پرهام با اخم گفت:در زدن بلد نیستی؟

  هومن پوزخندی زد:فعال مسائ  مهمتری از در زدن هست

سابی         ست و ح سم و انتظار یه جواب در سوال ازت میپر بعد به ارغوان نگاه کرد:فقط یه 

 دارم

 جفتشون تعجب کردن و پرهام پرسید:هومن منظورت چیه؟

  هومن:االن میفهمی

 ارغوان پرسید:آخر این هفته با کی قرار داری؟ بعد رو به

 به وضوح لرزش ارغوانو حس کردم و بعد صدای پر از تعجبش:تو از کجا میدونی؟

 :ارغوان
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 ی؟گذاشت قرار کسی با تو مگه چی؟ یعنی:برگشت سمتم به با زدن این حرف پرهام 

  سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم

 ایندفعه هومن پرسید:با کی؟

 ا بهشون بگم یا نه؟خدای

  با صدای پرهام به خودم اومدم:ارغوان

  بهش نگاه کردم

  با نگرانی داشت نگام میکرد ناخودآگاه لبخندی بهش زدم و گفتم:چیز خاصی نیست

  و بعد تمام قضیه ی اون شب رو واسشون تعریف کردم

  شکوفه و هومن که هردو تو بهت بودن

  حق دارن

  داشت تعجب ا رو پیدا کرده و اومده واقعا اینکه چه جوری متین اینج

  اما پرهام با اخم داشت نگام میکرد

 ...پرهام..من مجبور بودم ق-

 دستشو به نشونه ی سکوت جلوم گرفت:پس واسه همین اون شب انقدر حالت بد بود؟

 سرمو پایین انداختم که ادامه داد:چرا به من نگفتی؟
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  ورداومدم حرفی بزنم که گوشی هومن زنگ خ

شد لبخند کوتاهی        صدای گوشی از جاش پرید که باعث  هومن که هنوز تو شوک بود با 

  رو لبم بشینه

 بگو احسان-

 

 چی؟-

 

  هومن نگاهی به من انداخت و گفت:باشه گوشی رو نگه دار

  بعد موبایلشو سمت من گرفت:با تو کار داره

  با تعجب و کمی هم دلشوره جواب دادم:الو

 

 عنی چی؟با ترس گفتم:ی

اینجایی کاری نکن بقیه بهت شرررک       7یعنی همین که گفتم ارغوان فردا راس سررراعت   -

  کنن تابلو بازی هم در نیار

  باشه-

  گوشی رو بده هومن-

 گوشی رو به هومن دادم و به حرف احسان فکر کردم
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 :پرهام

بعررد اینکرره هومن تمرراس رو قطع کرد همگی برره ارغوان نگرراه کردیم کرره سرررریع                    

  واست ببینه آماده هستم یا نهگفت:میخ

  با اخم گفتم:آماده هم باشی من نمیذارم

  شکوفه با گیجی پرسید:یکی به منم بگه اینجا چه خبره

  هیجان کرده ه.و.سبه شکوفه نگاه کردم:هیچی فقط این خانوم 

 شکوفه به ارغوان نگاه کرد:یعنی چی؟

  ارغوان لبخندی زد:میخوام برگردم پیش سعیدی

 وفه هردو داد زدن:چی؟هومن و شک

  ارغوان:احسان گفت اگه برگردم ممکنه خیلی چیزا واسش روشن بشه

  هومن با جدیت گفت:تو هیچ جا نمیری

  تایید کردم:محاله بذارم پاتو بذاری اونجا

  ارغوان با اخم گفت:من تصمیم گرفتم برم و مطمئن باشید میرم

  هومن اخم کرد:میکشنت

  ارغوان:میدونم

 فتم:میدونی و میخوای بری؟با خشم گ
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  سری به نشونه ی مثبت تکون داد

تازه بنفشررره االن           نه  کارو پیگیری ک بذار خود پلیس این  ید:ارغوان  هومن پوفی کشررر

 وجودش واسه ما یه مدرکه پس دیگه نیازی نیست تو بری

 با تعجب گفت:بنفشه؟

 هومن سری تکون داد و ماجرای بنفشه رو تعریف کرد

  فت:یعنی اونم از آدمای سعیدیهارغوان با بهت گ

  هومن سری به نشونه ی مثبت تکون داد:آره پس خواهشا فکر رفتن رو از سرت بنداز

  ارغوان نچی کرد:نمیتونم باید برم

  خواستم حرفی بزنم که

 منم میام-

 

 :هومن

  با خشم به شکوفه نگاه کردم:به همین خیال باش

  منم باهاش میرم شک نکن شکوفه با جدیت نگام کرد:اگه ارغوان بره

  کالفه چنگی تو موهام زدم و به ارغوان نگاه کردم

 من نمیتونم بذارم شکوفه بره
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  نمیتونم

 اگه اتفاقی واسش بیفته اونوقت چیکار کنم؟

 اگه بالیی سرش بیاد خودمو نمیبخشم؟

  لحظه به لحظه عصبی و ناراحتتر میشدم

  که حرف ارغوان شد آبی روی آتش درونم

  کان نداره بذارمام-

 شکوفه با اخم نگاش کرد:چرا؟

  احسان اینو فقط از من خواسته-

  شکوفه با لجاجت گفت:ولی منم میخوام بیام

  اتفاقا من به احسان گفتم ولی اون قبول نکرد-

 اما-

  اما نداره تو همینجا میمونی تا من برگردم-

  شکوفه با ناراحتی سری تکون داد

 م بخاطر موندن شکوفهاز یه طرف خوشحال بود

  از طرفی ناراحت بخاطر رفتن ارغوان
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  به پرهام نگاه کردم

 کالفه تو اتاق قدم میزد آخرم طاقت نیاورد و از اتاق خارج شد

  شکوفه هم بعد از پرهام از اتاق رفت

سرش پایین بود کردم   صرار  انقدر میبینی اگه:گفتم و رو به ارغوان که    نری که ممیکنی ا

سه  چون سته  عزیزی هممون وا ست  خیلی در سمت    که نی شنا سه  اما می   و یزی عز من وا

  ندازیب خطر به خودتو نیسررتی مجبور تو ارغوان بیفته واسررت اتفاقی ندارم دوسررت واقعا

  برن جلو میتونن راحتتر خیلی اونا هست پلیس وقتی

 

خاب کردم از ه       ما من خودم این راهو انت یدونم هومن ا ندی بهم زد:م متون  ارغوان لبخ

ممنون که به فکرم هسرتین اما این کاریه که باید انجامش بدم شراید یه جور انتقام باشره     

  انتقام تموم این سالهایی که زیر دست اون آشغال بودم

 از جاش بلند شد و بعد از گفتن شب بخیر از اتاق خارج شد

 و من موندم و دلهره

 :راوی

  ت درحال وقوعهر چهار نفر تو اتاقشون بودن غاف  از اتفاقا

  پرهام روی تختش دراز کشیده بود و به ارغوان فکر میکرد

 ارغوانی که تو این مدت کوتاه بهش عادت کرده بود و طاقت دوریشو نداشت
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  تو از کجا به من رسیدی"

 که دیر اومدی زود میری

 به این راحتی نمیتونی

 "چشماتو از من پس بگیری

  قطرات بارون نگاه میکردهومن کنار پنجره ایستاده بود و به 

صمیمش غلط بود اما از ته قلب      سه ارغوان نیفته با این که ت در دل آرزو میکرد اتفاقی وا

 براش آرزوی موفقیت میکرد

  انقدر غم داره نبودت"

 که بدتر از پاییز میشم

  نه فکرشم نمیکنم نه

 "از فکرشم مریض میشم

  کر میکردشکوفه با بغض روی تخت نشسته بود و به دوستش ف

  دوستی که از همه چی تو دنیا واسش عزیز تر بود

  حاضر بود حتی به خاطر ارغوان از جونش هم بگذره

با فکر اینکه ارغوان برمیگرده چشررماش پر از اشررک شررد و قطره قطره رو صررورتش     

  ریخت
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 احساس میکنم که میخوام"

  تو رو با بند بند وجودم

  غمت منو میکشه

  ندیده بودمای کاش اصال تو رو 

  چی ته اون چشمات داری

  که انقده واسم عزیزه

  کوهم ولی چیزی نمونده

 "با اشک تو قلبم بریزه

  احسان کالفه تو اتاقش قدم میزد

  به نقشه ای که داشت فکر میکرد به اینکه از فردا باید شروعش کنه

  به ارغوان که از فردا وارد نقشه میشد

  پوفی کشید و روی مب  نشست

  دستای من میخواد از امشب"

  دست تو رو محکم بگیره

  خدا تو رو به من ببخشه
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 "هر چی که دارم و بگیره

  بهار!با دست اشکاشو پاک کرد و به برادر کوچیکش خیره شد

 برادری که تو تب میسوخت اما دریغ از پولی برای مداواش

 ناز پنجره به آسمون نگاه کرد و ته دلش فریاد زد:خدایا کمکم ک

  سخته که نشکنم نبارم"

  سخته با این حال پریشون

  بغضم که امشب گیر کردم

 "یه جایی بین ابر و بارون

  ارغوان تو حیاط زیر بارون بود و به احسان و حرفاش فکر میکرد

  به اینکه راه سختی در پیش داره و این راه تنها تا چندساعت دیگه شروع میشد

 وقتی تو لبخندتو میگیری"

  داری از دست من میریوقتی 

  حالم مثه هوای پاییزه

 "که ناخودآگاه اشک میریزه

 :ارغوان
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  به اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم

  گردنبندی که شکوفه واسم خریده رو برداشتم و انداختم گردنم

 نگاهی به داخ  کمد انداختم و با دیدن اون لباسا زهرخندی زدم

  ن نبودنهیچ کدوم از این واسه م

  فقط همون لباسای قبلی خودمو که گوشه کمد بود پوشیدم

  کولمو برداشتم وآماده رفتن شدم

  نگاهی به سرتاسر اتاق انداختم و بعد از اطمینان کام  خارج شدم

  به طرف اتاق شکوفه رفتم و با احتیاط در رو باز کردم

  اط شرط عقلهصبح بود و مطمئنا خواب بود اما بازم احتی 4هر چند ساعت 

  با دیدنش که رو تخت خوابش برده لبخندی روی لبم اومد

  به سمتش رفتم و باالی سرش ایستادم و بهش خیره شدم

  اگه تو دنیا یه نفر باشه که حاضربشم جونمم واسش بدم اون شکوفس

  یدمب.و.سخم شدم و پیشونیشو 

  زمزمه کردم:مواظب خودت باش شکوفه

  رون و از پله ها پایین رفتمبه سرعت از اتاقش زدم بی
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  به طرف در عمارت رفتم که یهو یه چیزی یادم افتاد

  کاغذی برداشتم، یه جمله روش نوشتم و گذاشتمش رو میز

 بعدم به سرعت از عمارت خارج شدم

 :پرهام

  با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم

 کش و قوسی به بدنم دادم و به سمت حموم رفتم

  عد از حموم بیرون اومدم و بعد از تعویض لباس رفتم پاییننیم ساعت ب

  شکوفه تو آشپزخونه بود و مشغول درست کردن صبحانه بود

  پشت صندلی نشستم:صبح بخیر

  جوابمو داد و یه فنجون قهوه جلوم گذاشت

 یه قلوپ خوردم:هومن کجاس؟

  هنوز خوابه-

 ارغوان؟-

  فک کنم اونم خوابه-

  شغول خوردن شدمسری تکون دادم و م
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 یه ربع بعد هومن اومد

  هر سه مشغول خوردن بودیم

  البته شکوفه مدام با لقمه هاش بازی میکرد و درست و حسابی نمیخورد

 هومن با اخم پرسید:تو چرا چیزی نمیخوری؟

  شکوفه بی حوصله جواب داد:نمیدونم اصال نمیتونم همش دلشوره دارم

 بخاطر حرف دیشب ارغوانه؟-

 کرد و سری به نشونه ی مثبت تکون داد نگام

با احسرررران حرف میزنم        باش من  عه ی قهوم رو خوردم و گفتم:نگران ن آخرین جر

 منصرفش میکنم

 االنم برو صداش کن بیاد پایین صبحانشو بخوره

 

 سری تکون داد و از آشپزخونه خارج شد

  دیشب دیر خوابید-

 نگاش کردم:ارغوان؟

 حیاطه آره از پشت پنجره دیدم تو-

  نفسی کشیدم و چیزی نگفت
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به احسررران زنگ               به صرررندلیش تکیه داد:حاال میخوای چیکار کنی؟ واقعا  هومن کالفه 

 میزنی؟

 اخم کردم:چاره ای ندارم باید راضیش کنم پای ارغوان رو از این بازی بیرون بکشه

هومن اومد حرفی بزنه که شررکوفه سررراسرریمه وارد آشررپزخونه شررد با صرردای لرزونی     

 ت:ن..نی...نیستشگف

 با تعجب بهش نگاه کردم:یعنی چی؟

  بغضش ترکید با گریه گفت:ارغوان.....ارغوان نیست....تو اتاقش نیست

  هومن بلند شد و به سمت شکوفه رفت:آروم باش آروم باش شاید تو حیاطه

  شکوفه چیزی نگفت

  از جام بلند شدم و به طرف حیاط رفتم

 

  حیاط هم نبودبا خشم به عمارت برگشتم تو 

  به شکوفه و هومن نگاه کردم

   شکوفه داشت گریه میکرد و هومن هم کالفه سرشو تو دستاش گرفته بود

 رفتم سمتشون:چی شده؟

  هومن بدون حرف کاغذی به سمتم گرفت
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  با تعجب ازش گرفتم و با خوندن جمله ای که روش نوشته شده بود همه چیزو فهمیدم

 (( من رفتم))

 :شکوفه

  ک میریختم و به ارغوان فکر میکردماش

 خدایا یعنی االن کجاس؟

 واسه چی االن رفت؟

  ارغوان از دست تو

  تو که انقدر بی معرفت نبودی حداق  به من میگفتی

  هق هقم شدت گرفت

  پرهام با عصبانیت گوشیشو در آورد

  نمیدونم شماره کیو گرفت اما به محض اینکه جوابشو داد

 ؟داد زد:کجاااس؟؟

-......... 

 احسان خودتو نزن به اون راه میگم ارغوان کجاس؟؟-

  پس احسان بود

-............ 
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 یعنی چی مگه پیش تو نیومده؟؟-

 

  نه زده بیرون-

 

  منم نمیدونم-

-......... 

  باشه فعال-

  و گوشی رو قطع کرد

 منتظر نگاش کردیم که گفت:احسانم خبر نداشت

رفته شررده بود گفتم:از کجا معلوم راسررت بگه؟ شرراید    با صرردایی که از شرردت گریه گ 

  فیلمشه

  پرهام نشست رو مب  و چیزی نگفت

 به هومن نگاه کردم که داشت کالفه نگام میکرد

  ناخودآگاه یه قطره اشک از چشمم اومد پایین

  هومن نفسشو فوت کرد و دستمالی به سمتم گرفت

  با تشکر گرفتم و اشکامو پاک کردم
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ربونی بهم گفت:گریه نکن شکوفه بهت قول میدم پیداش میکنیم اصال میریم  هومن با مه

   پیش اون عوضی و ارغوانو برمیگردونیم

  پوزخندی زدم:شما اونا رو نمیشناسین محاله ممکنه ارغوانو زنده بذارن

 پرهام با نگرانی نگام کرد:یعنی چی؟

 دنش زیر صفرهلبخند تلخی زدم:کسی که از اونجا فرار کنه شانس زنده مون

  هردو با نگرانی به هم نگاه کردن و هومن به حرف اومد:ولی ما میتونیم به پلیس بگیم

 دوباره پوزخند زدم:به چه جرمی؟

 دزدی-

ضمن        - شتر در  شیش ماهه بعدش میان بیرون با انگیزه ی بی شن پنج  خیلی تو زندان با

  شما عمرا بتونید از اونا مدرک گیر بیارین

 :چرا؟پرهام اخم کرد

 چون بعد از هر کاری همه ی مدارکو نابود میکنن-

با اخم ادامه دادم:یه بار که من و ارغوان باید میرفتیم یکی یه اسلحه بهمون دادن که اگه   

  کسی ما رو دید بکشیمشون

 هومن با بهت نگام کرد:تو...تو آدم کشتی؟

  نگاش کردم:نه هیچوقت
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 فقط دزدی؟-

 ...دزدی، جیب بری، چندباری هم-

 چندبار چی؟-

  گفتنش واسم سخت بود ولی باید میگفتم

  نفسمو فوت کردم:جا به جایی مواد

  هومن حیرت زده و پرهام شوکه نگام کردن

  از جام بلند شدم:کاری به احسان و شما ندارم خودم دنبال ارغوان میگردم

 و سریع به اتاقم رفتم

 :هومن

  باورم نمیشه

  این امکان نداره

 مواد؟؟؟

  ا تعجب به پرهام نگاه کردم اونم وضعش بدتر از من بودب

 ......من فکر میکردم فقط دزدی بوده ولی االن

  پرهام پوزخندی زد:مواد؟ جالبه
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از جام بلند شرردم و خواسررتم برم سررمت اتاقم که همزمان شررکوفه حاضررر و آماده اومد   

  پایین

 با اخم نگاش کردم:کجا به سالمتی؟

  یدا کنمنگام کرد:ارغوان و پ

 خواست رد بشه که سد راهش شدم:اونوقت فکر کردی من میذارم؟

  پوزخندی زد:احتیاجی به اجازه ی تو ندارم بکش کنار

  با تعجب نگاش کردم

 این دختر شکوفه بود؟

 پرهام بلند شد با تمسخر از شکوفه پرسید:از کجا میخوای شروع کنی خانوم مارپ ؟

 و بکنیشکوفه اخمی کرد:هر جایی که فکرش

با تحکم گفتم:تو هیچ جا نمیری اونقدر احمق نیسررتیم دسررت رو دسررت بذاریم خودمون  

  پیداش میکنیم و مطمئن باش از تو بهتر دنبالش میگردیم

با پوزخند نگام کرد:مثه اینکه یادت رفته من کیم؟ محض اطالعت آقا کافیه یه سررر بری  

 تو از تر تراح خیلی من میبینی تاونوق کیه؟ تهران شرق  ساقیای  رییس بپرسی   بیرون 

 کنم پیدا دوستمو میتونم

  لبخند تلخی زدم:فکر کنم فقط ما نمیشناختیمت

  چیزی نگفت که ادامه دادم:معلومه دلت تنگ شده واسه پست ومقامت
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با خشررم نگام کرد:دلم تنگ نشررده ولی وقتی پای ارغوان وسررط باشرره من یه آدم دیگه  

  میشم

  حرفی نزدم

 جلوم رد شد و چند لحظه ی بعد از عمارت خارج شدشکوفه از 

 

 :ارغوان

  بعد از قطع کردن گوشی پوفی کشید و گفت:بخیر گذشتا

 لبخندی زدم:حاال باید چیکار کنم؟

  فعال که یه مدت پیش منی تا بتونم یه جوری شکوفه رو بفرستم بره-

  نهباید کمک ک با غم نگاش کردم که گفت:درکت میکنم میدونم دوسش داری ولی اونم

  حداق  میذاشتی بهش بگم-

اگه بهش میگفتی اونم میخواست همزمان با تو بیاد و این یکم تابلو بود ولی االن اون یه  -

 .....مدت دنبالت میگرده و بعدم

 لبخند تلخی زدم:میدزدنش

 سری تکون داد و برای عوض کردن بحث پرسید:گشنت نیست؟

 چرا اتفاقا صبحونه هم نخوردم-
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 تاشو بهم مالید:االن یه صبحونه ی مخصوص بهت میدم کیفشو ببریدس

  خندیدم:نکشیمون

  اخمی کرد:حوصله ی نعش کشی ندارم وگرنه اینکارو میکردم

  متعجب نگاش کردم که قهقهه زد

با حرص بچه پررویی بهش گفتم که با غرور گفت:خانوم با سررررگرد مملکت درسرررت          

  صحبت کنا

  ید و رفت تو آشپزخونهچپ چپ نگاش کردم که خند

  از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم

  مطمئنم االن شکوفه داره دنبالم میگرده

  مطمئنم از همین االن شروع کرده

  نفسی کشیدم و سرمو به پنجره تکیه دادم

 خدایا کمکم کن

 :راوی

  با سرعت میدوید و کوچه ها رو یکی پس از دیگری رد میکرد

تعقیبش میکردن اما اون دختر سررررعتش خیلی زیاد بود و باالخره با دو مرد قوی هیک  

  رد کردن چند کوچه اون دومرد گمش کردن
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  دختر همچنان میدوید تا به خیابون رسید

   نفس نفس میزد و قفسه ی سینش میسوخت اما هیچکدوم واسش مهم نبودن

  خیابون رو رد کرد و وارد کوچه ای شد تا به یه در قدیمی رسید

  درو به صدا درآورد بعد از چند لحظه در باز شد

  دختر با ترس و لرز وارد خونه شد

  دو تا مرد تو حیاط روی کرسی رنگ و رو رفته ای نشسته بودن

 و دو مرد دیگه داشتن جنس های زیادی رو وارد زیر زمین خونه میکردن

  یکی از مردا صداش زد:بیا اینجا

  رسی رفتآب دهنشو قورت داد و به سمت ک

 خوب چیکار کردی؟-

  دختر کوله پشتی رو جلوشون گذاشت

  یکی از اون دوتا کوله رو باز کرد و محتویاتش رو خالی کرد

  پر از مواد و پول

  چشمای هردو برق زد

 آفرین کارت حرف نداشت با این که تجربه ی اولت بود ولی خوب از پسش براومدی-
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 دختر سری تکون داد:م..ممنون

 ده ای کرد:حاال چرا انقدر ترسیدی؟اسمت چی بود؟مرد خن

  با ترس زمزمه کرد:ب...بهار

  بهار؟ اسم قشنگی داری شنیدم داداشت مریضه-

  بهار سری تکون داد

 مرد لبخندی زد و دو دسته اسکناس بهش داد:بگیر اینم مزدت

شد:        صدای مرد دوباره بلند  ست بره که  شحالی پولها رو گرفت و خوا ردا  از فبهار با خو

  مواد پخش میکنی

  بهار ترسید

  میدونست اگه گیر پلیس بیفته باید تاوان سختی بده

  اما مجبور بود مجبور

  بخاطر باربد عزیزش، برادرش

  برادری که تنها یادگار خانوادش بود

  رو به مرد سری تکون داد:چشم

 خوبه میتونی بری-

 ران یکی از مردان نشده.و.سان بهار با سرعت اون خونه رو ترک کرد و متوجه چشم
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 :شکوفه

  با خستگی روی نیمکت پارک نشستم

  همه جا رو گشتم اما نبود

  از سوراخ سنبه های نوچه های سعیدی تا پاتوق همیشگیمون

  نبود

  آب معدنی که خریده بودم رو درآوردم و چند قلپی ازش خوردم

  هوا تقریبا تاریک شده بود

اومد نزدیکم و با التماس گفت:خاله....خاله تروخدا ازم گ   از جام بلند شرردم که پسررری 

 بخر

  نگاش کردم

  تقریبا شیش هفت ساله بود و صورت معصومی داشت

  بود پاش پالستیکی تمام لباساش پاره و کثیف بودن و دمپایی 

 تو این سرمای هوا چه جوری دووم میاورد؟

  به صورتش نگاه کردم

  ریده بودبینیش قرمز شده بود و رنگش پ
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 خم شدم روی زانوم نشستم:به به چه پسر خوشگلی چه گالی قشنگی داری

  با اصرار گفت:خاله فقط یه دونه تروخدا

  لبخندی زدم و دستم و گذاشتم رو لپش

  بود داغ کوره مثه خدای من 

 با تعجب نگاش کردم:تب داری خاله جون؟

  خندید:نه همش یکمه

 قت میگفت کمه؟این بچه داشت آتیش میگرفت اونو

 اخمی کردم:با این حالت چرا اومدی بیرون؟ بدتر میشی که پسر خوب

  نه آخه باید همه ی گالمو بفروشم تا با پولش برم تخم مرغ بگیرم-

لبخند تلخی زدم:باشه خاله جون اما اول با من میای دکتر بعد من خودم واست تخم مرغ    

  میگیرم

  ولی من پول دکتر ندارم-

  زدم:عیب نداره عزیزم فقط صبر من زنگ بزنم ماشین بیاد لبخندی بهش

  نگام کرد و سرشو تکون داد

 گوشیمو درآوردم و شماره ی هومن و گرفتم

  :هومن
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  خسته از آموزشگاه بیرون اومدم و قب  اینکه بنفشه به سمتم بیاد وارد ماشینم شدم

  خواستم راه بیفتم که گوشیم زنگ خورد

  شکوفه بود

 ی جواب دادم:الو شکوفه؟با نگران

  با صدایی که انگار بغض داشت نالید:هومن

 جانم؟ تو کجایی آخه؟ میدونی چندبار بهت زنگ زدم؟-

  هومن میتونی بیای جایی که میگم-

 کجا؟-

 .......خیابان-

 تو اونجا چیکار میکنی؟-

  بیا واست میگم فقط زودتر-

  همونجا باش اومدم-

 باشه خدافظ-

  خدافظ-

  و قطع کردمگوشی 
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  بنفشه از آموزشگاه اومد بیرون و با دیدن من به سمتم اومد

  پامو رو گاز فشردم و از جلوی چشمای متعجبش مثه برق گذشتم

  با سرعت میروندم

  جای خیلی پرتی بود تقریبا میشه گفت پایین شهر بود

  بعد از چه  دقیقه رسیدم

  سر کوچولو هم کنارشهشکوفه رو دیدم که روی یه نیمکت نشسته و یه پ

  براش بوقی زدم که متوجهم شد

  از جاش بلند شد و دست پسره رو گرفت و به سمت ماشین اومد

  درو براش باز کردم

 اول خودش نشست بعد اون پسرو گذاشت رو پاش

 با تعجب به پسره نگاه کردم و از شکوفه پرسیدم:این کیه؟

  ط برو بیمارستانشکوفه نگام کرد:هومن بهت میگم ولی االن فق

  هنوز بهش خیره بودم که پر حرص گفت:هومن

  از بهت دراومدم و به سمت بیمارستان روندم

 

  به پسری که رو تخت بود نگاه کردم
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  بهش سرم زده بودن

گه نمی آوردیمش از حال میرفت و تشرررنج         دکتر میگفت تبش خیلی شررردید بوده و ا

  میکرد

ت باهاش حرف میزد:خوب خاله جون کالس      به شرررکوفه نگاه کردم با اشرررتیاق داشررر       

 چندمی؟

  مدرسه نمیرم خاله-

 چرا عزیزم؟-

  پسره صادقانه جواب داد:خاله پول نداریم

شکوفه اومد:عیب نداره خاله        صدای لرزون  سرمو انداختم پایین که  ناراحت از جوابش 

 میخوای درس بخونی؟

  آره دوس دارم خیلی-

  مدرسهباشه تو خوب شو من خودم میبرمت -

  پسره خندید و گفت:مرسی خاله

  شکوفه لپش و کشید:نگفتی گ  پسر اسمت چیه؟

 اسمم باربده خاله-

  به به چه اسم قشنگی-
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 لبخندی زدم و روبه پسره گفتم:خوب آقا باربد چی میخوری برم برات بگیرم؟

 نه عمو من چیزی نمیخوام میخوام تخم مرغ بگیرم برم با آبجیم بخورم-

 خوبه؟ میگیرم آبجیتم واسه م:خوب لبخندی زد

  باربد با خوشحالی سرشو تکون داد

 رو به شکوفه گفتم:تو چیزی نمیخوای؟

  با قدردانی نگام کرد:نه مرسی

  لبخندی زدم و از اتاق خارج شدم

  بعد یک ساعت با سه تا پیتزا و پنج تا کمپوت برگشتم تو اتاق

  پرستار داشت سرمو از دست باربد در میاورد

 کنار شکوفه ایستادم و گفتم:بهتره؟

  سری تکون داد:تبش اومده پایین دکتر یه سری دارو هم گفت که بگیریم

 باشه ای گفتم و رو به باربد گفتم:بریم عمو؟

 دمپایی هاشو پوشید و گفت:بریم

  بعد از گرفتن داروهاش به سمت جایی که باربد میگفت رفتیم

  اش همه قدیمی بودنیه کوچه ی تقریبا مخروب که خونه ه
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  عمو همینجاس-

  ماشینو نگه داشتم

  شکوفه پیاده شد،دست باربد رو گرفت و اونم پیاده کرد

  منم همراهشان پیاده شدم و داروها و خوراکی هارو برداشتم

  باربد ما رو به سمت خونه ای برد که در آهنی سفید رنگی داشت

یدن باربد جیغی کشرررید و بغلش کرد:باربد چندبار به در زد که دختری درو باز کرد با د

  داداشی کجا بودی؟ مگه نگفتم از رختخوابت بیرون نیا

  بعد نگاهش به ما افتاد و تعجب کرد

شکوفه        شدم خاله  سه باربد گفت:آبجی من رفتم دکتر دیگه خوب  قب  اینکه چیزی بپر

  منو برد

ستیکا رو       ستم رفت جلو و پال شک نگامون کرد که د ارو  بهش دادم:بفرمایید ددختره با 

 های برادرتون

  با اخم گفت:ما گدا نیستیم آقا

شکوفه پیشدستی کرد:این چه حرفیه عزیزم؟ ما قصدمان فقط کمک بود نگفتیم که شما       

  خدای نکرده گدایید االنم خواهشا بخاطر دل برادرتون اینارو قبول کنید

سرریله ها با باربد خداحافظی  دختر ناچار سررری تکون داد و تشررکر کرد بعد از گرفتن و 

 کردیم و به سمت ماشین رفتیم
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 :شکوفه

  سوار ماشین شدیم

  ساعت تقریبا ده بود

  به هومن نگاه کردم خستگی از سر و روش میبارید

 لبخندی زدم و صداش کردم:هومن

 به طرفم برگشت

  تسررررمو انداختم پایین و درحالیکه با دسرررتام بازی میکردم گفتم:بابت امشرررب هم از          

  معذرت میخوام که کشوندمت این سر شهر هم ممنونتم که اومدی

  صدایی ازش نیومد

  سرمو باال آوردم که دیدم با لبخند داره نگام میکنه

  وقتی دید دارم نگاش میکنم باهمون لبخند گفت:من هر جا بگی میام تو فقط بخند

  لبخندی زدم که چشماش برق زد

واسررم گنگ و مبهم بود اما بعدا فهمیدم بخاطر چی  شرراید اونجا اون لحظه برق نگاهش 

 بود

  ماشینو روشن کرد و راه افتاد
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  دوباره صداش زدم:هومن

 اینبار نگاهم نکرد اما صداش مثله نگاهش نوازشم کرد:جانم؟

  با من و من گفتم:م...من...معذرت میخوام بابت ......بابت رفتار صبحم...اصال نمیخواستم

سط حرفم:احتی  ست درکت میکنم میدونم چقدر ارغوان   پرید و اجی به معذرت خواهی نی

واسررت عزیزه و دوسررش داری همونطور که من پرهامو دوس دارم اما شررکوفه تنهایی    

  نمیتونی پیداش کنی بذار احسان بگرده دنبالش مطمئنم میتونه پیداش کنه

  سری تکون دادم:باشه ولی فقط چند روز دیگه

  نرفتم چون دو سه جا هست که هنوز

  با اخم نگام کرد که نیشمو باز کردم:آقای راننده حواست به جلو باشه

  با حرص گفت:آقای راننده عمته

  سرمو خاروندم:نمیدونم عمه دارم یا نه ولی عمه ی خودته

 نگام کرد:چرا هیچوقت راجع به خونوادت اقدام نکردی؟

 مثال چه اقدامی؟-

  بگردی دنبالشون-

ستن و        پوزخندی زدم:دلت خو شه من حاضر نیستم با کسایی زندگی کنم که منو نمیخوا

  تو پارک ولم کردن
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  هومن ساکت شد و چیزی نگفت

 سرمو به شیشه تکیه دادم و به آسمون خیره شدم

 

 :ارغوان

  یک هفته ای از بودنم پیش احسان میگذشت

  احساس میکردم دلم تنگ شده

  تنگ شکوفه هومن حتی اون غول بداخالق

  ای کردم اگه میفهمید بهش میگم غول پوستمو میکندخنده 

  ناخودآگاه یاد رقصمون تو مهمونی افتادم

  وقتی که دستاش دور کمرم بود و به چشمام نگاه میکرد

  اونموقع چشماش دیگه خشن و سرد نبود

  حتی به جرات میتونم بگم گرما داشتن

  اون دوتا تیله ی سیاه منبع حرارت و گرما بود

  بودم که یهو بالشی توی صورتم پرت شد تو فکر

  چون حواسم نبود کمی تو جام پریدم

  چند ثانیه به بالش نگاه کردم و بعد به احسانی که با لبخند خبیث نگام میکرد
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شروع کرد به     ضیه از چه قراره و اومدم حرفی بزنم که خودش تند تند  کم کم فهمیدم ق

کردم ولی از اونجایی که فکرت پیش پری   توضیح دادن:به جون اری من ده دفعه صدات

 جون با لوتوس مشکیش بود متوجه نشدی

 پری؟-

  بعله پری جون-

 پری کیه؟-

 ��نگام کرد:خودتی اری خانوم

 با تعجب نگاش کردم یعنی چی؟پری دیگه کیه؟

  یهود یاد پرهام افتادم و زدم زیر خنده

 چه جالب مخففش کرده بود

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 بعله بخند بخند خوشت اومده دیگه

  دیوونه به اینکه مخففش کردی خندیدم-

  تو که راس میگی-

  باور کن-

 آره جون خودت فکر نکن اونشب ندیدمتون-

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 هول شدم:ک....کدوم شب؟

 ید و کشدار گفت:هموووون شبخند

  جیغ زدم:احسان

  خنده ای کرد:مرض منو کشتی تو این یه هفته با این جیغات اه اه دختر انقدر لوس

  بعد بدون توجه به دهن باز شده ی من به آشپزخونه رفت

 خدایا چه جونوری خلق کردی؟

  بعد از نیم ساعت صدام کرد واسه ناهار

  نشستم رفتم تو آشپزخونه و پشت میز

  به به قیمه درست کرده بود

  خندیدم و گفتم:به به خانوم کدبونا دیگه وقتشه شوهرت بدم

  احسان با خنده نشست پشت میز:بخور بچه انقدر حرف نزن

  بعد از تموم شدن غذا من ظرفاشو شستم و احسانو شوت کردم تو هال

 دو تا چایی ریختم و رفتم پیشش

  اشت نگاهشون میکرددو تا قاب عکس دستش بود و د

  کنارش نشستم و به عکسا نگاه کردم
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تو یکیشررون یه زن و مرد کنار هم وایسرراده بودن و زنه یه بچه تو بغلش داشررت و کنار   

  مرده هم یه پسر وایساده بود

 عکس بعدی هم همون پسره بود با همون بچه تو بغلش

 به احسان نگاه کردم:اینا کین؟

  لبخند تلخی زد:خانوادم

  باره به عکسا خیره شده بودمدو

پس پدر و مادرش اینا هسرررتن با اینکه قبال مادرشرررو دیده بودم اما اینجا انگار کال فرق             

  میکرد جوونتر بود و زیباییش صدبرابر

  احسان به حرف اومد:اون بچه هم خواهرمه

 لب زدم:آرزو؟

  با تعجب نگام کرد که لبخندی زدم:پرهام واسم گفته بود

سن تو بود البته دور    سری تکون   شاید االن هم داد و گفت:میدونی ارغوان اگه زنده بود 

  از جون تو

 لبخندی زدم:دوسش داشتی؟

  کدوم آدمی میتونه خواهرشو دوس نداشته باشه-

آهی کشرررید و ادامه داد:کاش زنده بود ارغوان کاش بود اونوقت تمام دنیا رو به پاش             

  میریختم واسش بهترین برادر میشدم
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  لم واسش سوخت اومدم حرفی بزنم که نذاشت:ولی نیست نیست تا بهم بگه داداشد

  تا بهش بگم آبجی کوچولو

 آرزو نیست و من حسرت میخورم

  حسرت اینکه از زبونش بشنوم داداش

  حسرت اینکه دایی بشم

  حسرت اینکه همدم ندارم

  با غم نگاش کردم بغض کرده بود انگار

    ونه زنگ خورددهن باز کردم که تلفن خ

  احسان عکسا رو گذاشت رو میز و تلفن رو برداشت

 از صحبتاش میشد فهمید مامانشه

  لبخندی زدم

 تو این هفته نزدیک بیست باره

 :پرهام

 با کالفگی به سمت خونه میروندم

  خدایا یه هفته گذشته
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  یه هفته گذشته و ارغوان هنوز پیداش نیست

  کردیم اما نبودبا شکوفه همه جا رو زیر و رو 

  به خونه رسیدم

  درو با ریموت باز کردم و ماشینو پارک کردم

  جسی با دیدنم پارسی کرد دستی رو سرش کشیدم و به طرف عمارت رفتم

  وارد شدم که بنفشه رو دیدم

  با تعجب نگاش کردم که بهم لبخندی زد:سالم داداش خسته نباشی

  ر سر توئهسالم و زهرمار دختره ی عوضی همه چی زی

  بزور لبخندی بهش زدم

  نباید تابلو بازی درمیاوردیم

 سالم خوش اومدی از اینورا؟-

  موهاشو پشت گوش داد:اومدم چندساعتی پیش هومن باشم

  سری تکون دادم که شکوفه از آشپزخونه اومد بیرون

  سالمی بهم کرد که جوابشو دادم

  بنفشه با اخم داشت بهش نگاه میکرد
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 لبخند مصنوعی گفت:شام حاضره میرم آقا هومن و صدا کنم شکوفه با

  بنفشه با تشر گفت:الزم نکرده خودم میرم

  بعدم سریع از پله ها رفت باال

  شکوفه با بی حوصلگی برگشت تو آشپزخونه

 در حالیکه کتمو در میاوردم پرسیدم:کی اومد؟

  یه ساعتی میشه-

  سری تکون دادم

  و منم روی صندلی نشستمشکوفه مشغول چیدن میز شد 

  بعد از چند دقیقه هومن و بنفشه هم اومدن

همه سر میز نشستیم که بنفشه با لحن بدی به شکوفه گفت:یادمه قبال گفتم دوس ندارم       

  با شما سر یه میز غذا بخورم

  شکوفه از جاش بلند شد که پر تحکم گفتم:بشین

  نگاهی بهم کرد

  تبا اخم نگاش کردم که دوباره نشس

  بنفشه اومد حرفی بزنه که گفتم:و منم یادمه بهت گفتم تو کارای من دخالت نکنی

  بنفشه با حرص نگاهی به هومن انداخت
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  هومن با بی حوصلگی گفت:بنفشه خواهشا غذاتو بخور حوصله ندارم

  بنفشه با اخم مشغول خوردن شد

  پذیرایی بعد از خوردن شام به اتاقم رفتم و هومن و بنفشه هم رفتن تو

  روی تختم دراز کشیدم

 ارغوان کجایی؟

  به پهلو شدم و از توی کشوم گردنبندشو بیرون کشیدم

 تنها چیزی که ازش داشتم و بهش ندادم

 :شکوفه

  با رفتن پرهام منم خواستم به اتاقم برم که بنفشه صدام زد:دو تا قهوه واسمون بیار

  شد:من می  ندارمپوفی کردم و خواستم برم که صدای هومن بلند 

 چرا عشقم؟-

  االن نمیخورم-

  بنفشه سری تکون داد و رو به من گفت:پس فقط واسه من بیار

  حرصی رفتم تو آشپزخونه

  ایشاال قهوه ی آخرت باشه
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  دختره ی االغ

  با حرص قهوه رو درست کردم و بردم پیش الیزابت دوم

  گذاشتم جلوش و سریع به اتاقم رفت

  ندم و پرت کردم رو تختشالمو از سرم ک

  همونجا به در تکیه دادم و نشستم رو زمین

  بغضی که از سر شب تو گلوم بود ترکید

  نبودن ارغوان داشت منو میکشت

  فکر اینکه اتفاقی واسش افتاده داشت دیوونم میکرد

  گریم شدیدتر شد

  خاک تو سر من خاک تو سر من

  نیمکاش الل میشدم و هیچوقت نمیگفتم فرار ک

  اگه نمیگفتم شاید االن ارغوان پیشم بود

  دستمو گذاشتم جلوی دهنم و از ته دلم جیغ زدم و گریه کردم

  خدایا ارغوانو برگردون بهم برشگردون

  من که جز اون کسی رو ندارم
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  ما به جز هم هیچکسو نداریم

شتم و نالیدم:خدایا گناهکارم میدونم دزدم میدونم    حروم خورم   سرمو روی زانوهام گذا

میدونم ولی تو بزرگی کن منو ببخش من توبه کردم دیگه سرررمت اینکارا نرفتم و نمیرم  

  مگه نمیگی توبه کننده ها رو دوس داری؟

 پس چرا االن داری عذابم میدی؟

 چرا ارغوانو ازم گرفتی؟

شده بود و جیغ میزدم     صال  صدام بلند  سم   هم ا  قیهب و پایین بره صدام  که نبود مهم وا

 بشنون

مگه ما چه گناهی کردیم که از اول بی خانواده بودیم؟ تقصیر ما چیه که خانواده هامون   -

ولمون کردن؟ یکیمونو تو پارک اون یکی تو پرورشگاه قصاوت و بی رحمی اونا ما رو به   

 اینجا کشوند بعد تو داری از من تقاصشو پس میگیری؟

  تمام صورتم از اشک خیس شد

  ی نداشتم متنفرم متنفر لب زدم:از خانواده

  تقه ای به در خورد و بعد صدای پرهام اومد:شکوفه

  از پشت در کنار رفتم و درو باز کردم

  پرهام با نگرانی نگام کرد و من با اشک

 خوبی؟-
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 پوزخندی زدم:به نظرت خوبم؟ کجای من به آدمای خوب میخوره؟

  نبود خواهرم میفهمی؟ دق میکنم با کالفگی نگام کرد که ادامه دادم:دارم دق میکنم از

  حاضر شو بیا پایین-

  با تعجب نگاش کردم که گفت:منتظرتم

 و به سمت اتاقش رفت

 :هومن

  با صدای جیغ شکوفه از جا پریدم

  خواستم به سمت باال برم که بنفشه نذاشت

 کجا میری؟-

  با اخم نگاش کردم:فک کنم صدای جیغ اومد

  نداخت:خوب بیاد حتما اون دخترس ولش کنبنفشه بی تفاوت شونه باال ا

  پوفی کشیدم و نشستم سر جام

  خدایا شر اینو از سر من کم کن

  بعد از چند لحظه پرهام با اخم اومد پایین و شکوفه هم پشت سرش

  با تعجب نگاشون کردم هر دو حاضر شده بودن
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  پرهام رو به من گفت:میریم بیرون

 ا تحقیر نگاش کرد:با این؟بنفشه به شکوفه اشاره کرد و ب

 پرهام عصبی سر بنفشه داد کشید:خفه شو

  بنفشه از ترس تو خودش جمع شد

  به شکوفه نگاه کردم اونم ترسیده بود

شد و بهم نگاه کرد که بهش لبخند زدم جوابمو با لبخند کمرنگی      سنگینی نگاهم  متوجه 

  داد

   پرهام رو به من گفت:زود برمیگردیم

  رت خارج شدو سریع از عما

  شکوفه خدافظی زیر لبی کرد و اونم رفت

  بنفشه تا چند ثانیه تو خودش بود اما بالفاصله از جاش بلند و با لبخند به سمت من اومد

  متعجب به تغییر حالتش نگاه کردم

  دستاشو دور گردنم حلقه کرد و سرشو رو سینم گذاشت

 دستامو دورش حلقه کردم:خوبی؟

  لیمچون پیش توام عا-

  سرشو آورد باال و تو چشمام نگاه کرد
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  شوکه شدم چشماش پر از اشک بود

  بنفشه خوبی؟ چیشده؟اگه حالت بده-

پرید وسررط حرفم و با لحنی که میشررد به راحتی صررداقتو توش حس کرد گفت:دوسررت   

  دارم

  به چشماش خیره شدم

 این این دختر واقعا عاشق من بود؟

 بعد من داشتم بازیش میدادم؟

 چشمامو بستم:دیر وقته برسونمت؟

  لبخندی زد:االن حاضر میشم

  به سمت اتاقم رفت

  کالفه روی مب  نشستم

 چیکار کنم؟

 :پرهام

  از ماشین پیاده شدم و به شکوفه نگاه کردم

  روی زمین نشسته بود و داشت گریه میکرد

  کردخوبیش این بود هیچکس اینجا نبود و شکوفه راحت همه ی انرژیشو تخلیه 
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  بود 12به ساعتم نگاه کردم 

  به سمتش رفتم

  شکوفه دیره باید برگردیم-

  بهم نگاه کرد

  اشک قطره قطره از چشمای سبز رنگش بیرون میریخت

  با صدای گرفته ای جوابمو داد:باشه

  بلند شد و لباسشو تکون داد

  رفتیم و تو ماشین نشستیم و حرکت کردم به سمت خونه

  بودم که گوشیم زنگ خوردمشغول رانندگی 

  شکوفه برش داشت و بهم داد که گفتم:بذار رو بلندگو لطفا

  سری تکون داد و کاری که گفتم رو کرد

 الو-

  چند لحظه صدا نیومد و بعد در حالی که قطع و وص  میشد جواب دادن:ا....ال....الو

  بفرمایید-

  پرهام پسرم-
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 !متعجب صدا زدم:مامان

 ی؟سالم عزیزم خوب-

 سالم ممنون چه عجب یادی از ما کردی مادر-

  مامان خندید و گفت:خبر خوش واست دارم درجه یک

  لبخندی زدم:بگو مادر

  با نوق گفت:ما داریم برمیگردیم ایران

  با شدت ترمز کردم طوری که شکوفه به جلو پرتاب شد

 خداروشکر خیابون خلوته خلوت بود

  غره رفتبا نگرانی نگاش کردم که بهم چشم 

 الو ....الو پرهام چی شد پسرم؟-

 هیچی هیچی میخوایین برگردین؟-

  وا اگه ناراحتی نیایم-

 دستی تو موهام کشیدم:نه مادر من این چه حرفیه آخه

  آره معلومه چقدر خوشحال شدی-

  نفسمو فوت کردم:عزیز من یهویی گفتی شوکه شدم
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  باشه حاال یه چیز دیگه بگم-

  نگاه کردم که شکوفه خندیدبا حرص به گوشی 

 صدای متعجب مامان بلند شد:کی بود؟

  اینبار نوبت من بود بهش چشم غره برم:هیچکی

مامان چندلحظه سررراکت شرررد و بعد زد زیر خنده:پرهام دروغ از این باالتر من خودم             

  صدای خنده ی یه دخترو شنیدم

  پوفی کشیدم:حاال شما بیاین ایران بهتون میگم

به این بود که دو تا خدمتکار دختر اسررتخدام کردم ولی مامان جور دیگه ای  من منظورم 

  برداشت کرد:جدی؟ پس تو هم بععله؟

بعد با صررردایی که توش نوق بود پرسرررید:خوبی عروس گلم؟ پرهام انیتت نمیکنه که؟ 

  هرموقع چیزی بهت گفت سریع یه ندا به من بده خودم حالشو میگیرم

  با تعجب به گوشی زل زدم

 جان؟ عروس گلم؟

شت از           شکمش و دا ستش رو  ستش رو دهنش بود و یه د شکوفه نگاه کردم که یه د به 

  خنده غش میکرد

  بعد چند لحظه صدای مامان بلند شد:خوب حاال نخورش

  شکوفه دیگه طاقت نیاورد و از ماشین پیاده شد خودمم خندم گرفته بود
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 کی میاین مادر؟-

  یگهاحتماال تا یکی دو هفته د-

 خوش اومدین تنها؟-

 نه حدس بزن کی با ما میاد؟-

 کی؟-

 خاله آیدا-

 :راوی

 مرد با خشم فریاد زد:یعنی چی که نیست؟

متین:یعنی نیسرررت قربان یه هفته جلوی خونشرررون به پا گذاشرررتم ولی اثری از ارغوان         

  نیست

 مرد با خشم به متین نگاه کرد:اینجوری حواست به همه چی بود؟

  اممعذرت میخو-

  معذرت خواهیه تو چیزی رو درست نمیکنه اون دخترو پیدا کن-

  چشم-

 متین خواست خارج بشه که صدای مرد متوقفش کرد:اون یکی هم غیب شده؟

  نه اون همونجاس-
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  مرد لبخندی زد:اونو واسم بیار

 اما ارغوان چی؟-

  با گرفتن شکوفه اونم مجبور میشه خودشو نشون بده-

  د و پرسید:ببخشید قربان میتونم سوالی بپرسممتین سری تکون دا

تا              ید  تا دختر دزدن چرا تالش میکن نا فقط دو ید:او که متین پرسررر گاهش کرد  مرد ن

 بگیریدشون؟

  مرد پوزخندی زد:دو تا مدرک مهم دستشون دارم که باید از بین ببرمشون

 چه مدرکی؟-

 یه دستبند و گردنبند-

 

 :ارغوان

 بد بیاری پشت هم کالفه روی مب  نشست:عالیه

 نفسمو فوت کرد:خوب زیادم بد بیاری نیست فقط خانوادت دارن برمیگردن

 با خشم نگام کرد:من بهش میگم بد بیاری

 چرا؟-
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چون کافیه مامان بو ببره دوباره میخوام تو اون باند نفون کنم هر چی قدرت داره بکار           -

 میگیره تا منصرفم کنه

  خندیدم:چه خشن

داد:از خشررن اونور تر بعد قضرریه ی آرزو دو برابر رو من حسرراس  احسرران سررری تکون 

  شده

  سکوت کردم و چیزی نگفتم

  هردومون ساکت بودیم

  من تو فکر شکوفه و نقشه مون

  احسان شاید تو فکر خانوادش

 بعد از نیم ساعت احسان از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت:چی میخوری؟

  یستمسری تکون دادم:هیچی گرسنه ن

 اخمی کرد:یعنی چی ناهارم نخوردی

  چون واقعا گرسنم نیست میخوام برم بخوابم-

  از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم

  روی تخت دراز کشیدم

  اتاق اینجا با اتاق قبلیم فرق داشت
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  گرم های پرده و  صررندلی و میز و تختش یه نفره کرم رنگ بود با ملحفه ی سررفید بود 

  رنگ

  ت کرمی بود اتاقکال س

  به شکوفه فکر کردم و اشکم سرازیر شد

 هر بازی یه قربانی داشت و حاال قربانی این بازی شکوفه بود

 

 :هومن

  رسیدم خونه و ماشینو پارک کردم

  وارد عمارت شدم

  اثری از شکوفه و پرهام نبود

 یعنی هنوز بیرون بودن؟

  پوفی کردم و روی مب  نشستم

  تکیه دادم و چشمامو بستم سرمو به پشتی مب 

 خدایا با بنفشه چیکار کنم؟

باهام حرف زد از آینده از خونه ای که            وقتی داشرررتم میرسررروندمش تو ماشرررین کلی 

ید .و.س بمیخواستیم بگیریم تا اسم بچه هامون وقتیم در خونشون پیادش کردم گونمو    

  و با محبت بهم گفت دوست دارم
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  چون خودم هیچ حسی بهش نداشتم من نمیخواستم نمیخواستم عاشقم بشه

  ناخودآگاه نهنم رفت سمت شکوفه و لبخند کوچیکی روی لبم جا خوش کرد

  دختری که همه چیزش واسم تک بود

  یه لحظه به خودم اومد

  چرا انقدر بهش فکر میکنم؟

 مگه چی داره؟

  یهو از جام پریدم

 نکنه.....نکنه....نکنه من عاشقش شدم؟

  سری تکون دادم

  ه اصال من فقط....فقطن

 فقط چی؟

  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم که همزمان شکوفه وارد عمارت شد

  داشت میخندید نگاش که به من افتاد سالمی کرد و دوباره خندید

  جوابشو دادم و محو خنده هاش شدم

 بعد از چند دقیقه پرهامم وارد شد و با دیدن شکوفه اخمی کرد:به چی میخندی؟
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  ه با خنده گفت:به توشکوف

 متعجب نگاشون کردم:چی شده مگه؟

 :پرهام

 چی شده مگه؟-

نگاهی به هومن انداختم که متعجب به ما نگاه میکرد سرررری تکون دادم و گفتم:هیچی           

  مامان اینا دارن برمیگردن ایران

  اینکه خوبه-

 بعد اشاره ای به شکوفه کرد:خندش کجاس؟

  یف کردمپوفی کردم و ماجرا رو براش تعر

  به ثانیه نکشید هومنم زد زیر خنده

 مرض تو به چی میخندی؟-

  به تو-

  بعد نگاهی به شکوفه کرد و باهم زدن زیر خنده

 زهرمار زیر لبی بهشون گفتم و به سمت اتاقم رفتم

  وارد اتاق شدم و بعد از تعویض لباس به طرف بالکن رفتم

  کشیدن کردم داخلش ایستادم و سیگاری درآوردم و شروع به
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 یعنی االن ارغوان کجاس؟

 پیش اون پیرمرده حرومزادس؟

 سالمه؟

  دارم دیوونه میشم

  فکر اینکه بالیی سرش بیاد مو به تنم سیخ میکنه

  پک عمیقی به سیگار زدم و به آسمون شب خیره شدم

  صافه صافه بود و بدون هیچ آشوبی

 درست برعکس دل من

 :شکوفه

  از خندیدن برداشتیم بعد از رفتن پرهام دست

 هومن رو به من پرسید:کجا رفتین؟

  جای خاصی نبود روی یه بلندی که من راحت بتونم جیغ و داد کنم-

 لبخندی زد و به سمتم اومد:جیغ و داد؟

  سری تکون دادم:بله

 دقیقا رو به روم وایساد:خوش گذشت؟
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  اوهومی گفتم که نزدیکتر شد و ناخودآگاه قدمی به عقب رفتم

 ابرویی باال انداخت:میترسی؟

 نگاش کردم:از چی؟

 از من-

  لبخندی زدم:نه چرا بترسم

 دوباره جلو اومد خواستم به عقب برم که بازومو گرفت:نمیترسیدی که

  اخم کردم که سرش جلو اومد و من متعجب شدم

 ...سرش نزدیک و نزدیک تر اومد که

 :هومن

 خودمم نمیتونستم چم شده بود

  ه به صورتش نزدیکتر میشدصورتم هر لحظ

  درست در چند میلیمتری صورتش بودم که گوشیم زنگ خورد

  به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم

  دستی تو موهام کشیدم و به گوشیم نگاه کردم

  بنفشه بود
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  بدون اینکه جواب بدم به شکوفه نگاه کردم

  گونه هاش به رنگ آتیش شده بود و سرش پایین بود

  وی لبم جا گرفتلبخندی ر

 خم شدم زیر گوشش زمزمه کردم:برو بخواب خانومی دیر وقته

  شکوفه کمی عقب رفت که باعث شد خندم پررنگ تر بشه

 !قلقلکی کوچولو

  شب بخیر ضعیفی گفت و به سمت باال رفت

  با همون لبخند نظاره گر رفتنش بودم

  نمیدونم شاید.....شاید دلم راست بگه

  ذاشتمدستمو روی قلبم گ

  محکم به دیواره ی سینم میکوبید

  دمای بدنم باال رفته بود و تو مغزم یه اسم اکو میشد:شکوفه

  نفس عمیقی کشیدم

  با وجود همه ی این حالت ها فقط میتونم یه چیزی رو اعتراف کنم

  عاشقش شدم
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  دلمو به دختری باختم که دفعه ی اول برای دزدی به اینجا اومد

  ختم که یه خالفکارهدلمو به کسی با

  به کسی که اگه دستگیر بشه صددرصد یه زندانی میشه

  روی مب  نشستم

  گوشیم دوباره زنگ خورد

  بنفشه

 خدایا چیکار کنم؟

درسته شکوفه میدونه بنفشه کیه و دلی  نامزد شدنم چیه ولی میترسم و ترسم فقط بابت 

  شکوفس

  از نبود شکوفه میترسم

  اری ازش بر میادبنفشه آدمیه که هر ک

 اگه به شکوفه آسیبی برسونه چی؟

 

 :شکوفه

  روی تختم نشستم و به چند لحظه پیش فکر کردم

  گونه هام هنوزم داغ بودن و گز گز میکردن
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 دستمو روی گونم گذاشتم و زمزمه کردم:داشتی چیکار میکردی؟

 ناخوآگاه لبخندی مهمون لبام شد

 !هومن دیوونه

  این پسر کال کم داره

 اگه....اگه گوشیش زنگ نمیخورد چی؟

 چه اتفاقی میفتاد؟

 لبخندم پررنگ تر شد که صدایی درونم نهیب زد:به چی میخندی؟

 خودمم نمیدونستم

  دلی  خندمو نمیدونستم

 یدت؟ب.و.سدوباره همون صدا گفت:می

  جوابی نداشتم

 واقعا همچین کاری میکرد؟

 چرا نمیکرد کامال به صورتت نزدیک شده بود

  یه.و.سبراش ابزار  تو

 لبخند رو لبم خشکید
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 امکان نداره هومن همچین پسری نیست

 از کجا میدونی؟

  همچین چیزی ازش ندیدم

  چون ندیدی دلی  نداره که وجود نداره

  صددرصد با بنفشه

 با صدای بلندی به افکارم گفتم:خفه شو

  سرمو تو دستم گرفتم

 من چم شده؟

 ه چیکار کردهاصال به من چه که هومن با بنفش

  اصال مهم نیست واسم

  مهم فقط خودمم که دیگه نمیذارم هومن کار امشبش و تکرار کنه

  نمیذارم بهم نزدیک بشه

 رو تختم دراز کشیدم و ساعدمو روی پیشونیم گذاشتم

  چشمامو بستم و سعی کردم به تصمیمم فکر کنم

 در حالیکه قلبم مخالف و مغزم موافق بود
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 :ارغوان

  و صدایی که از بیرون میومد چشم باز کردمبا سر 

  نگاهی به ساعت انداختم

  بود 10

  اووف جدیدا تنب  شدم

  برپا بودم 7قبلنا 

  از رو تخت بلند شدم

  بعد از تعویض لباسام از اتاق خارج شدم و وارد سرویس بهداشتی داخ  سالن شدم

عدم صرردای احسرران  مشررغول شررسررتن دسررت و صررورتم بودم که تقه ای به در خورد و ب 

 اومد:بیداری؟

  بله سالم صبح بخیر-

  ظهر بخیر! بیا ظهرونه-

  خنده ای کردم و بیرون اومدم

 به احسان نگاه کردم با لبخند داشت نگام میکرد:به به ارغوان خانوم احوال شما؟

  خوبم-

  به طرف آشپزخونه حرکت کردیم و پشت میز نشستیم



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

359 

 

  و زدنمشغول خوردن بودیم که زنگ خونه ر

 با تعجب به احسان نگاه کردم:منتظر کسی هستی؟

  نه-

 پس کیه؟-

  نمیدونم-

شپزخونه         سیمه داخ  آ سرا شد و به طرف آیفون رفت و بعد از چند لحظه  از جاش بلند 

  اومد:بدبخت شدیم پرهامه بدو برو تو اتاق

  با ترس به طرف اتاق دویدم

 پرهام اینجا چیکار میکرد؟

  صدای پرهام اومدروی تخت نشستم که 

  سالم-

 سالم آقا پرهام چه عجب منور کردی-

  کار مهمی باهات دارم-

  لحن پرهام برخالف احسان کامال جدی بود و این منو میترسوند

  خیله خوب بشین برم واست یه چیزی بیارم-

  نمیخورم بشین-
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  پر از تحکم و غرور

شرو        ست که پرهام  ش سان ن ع کرد:میدونی که اه  مقدمه بعد از چند ثانیه فک کنم اح

  چینی نیستم پس میرم سر اص  مطلب

 مکثی کرد و ادامه داد:ارغوان کجاس؟

 از من میپرسی؟-

 پس از کی بپرسم؟-

  من چه میدونم-

  پرهام فریاد زد:فکر کردی خرم فکر کردی نمیفهمم مطمئنم پیش توئه

  اطمینان زیاد کار خوبی نیست داداش-

ی معنی تلفن زدن اون عوضرریا و گفتن اینکه چون ارغوان سررر  جدا؟ پس میشرره بهم بگ-

 قرار نرفته اونا هم تهدیدشونو عملی میکنن یعنی چی؟

  از احسان صدایی در نیومد

  ت برم بیروننمیذاش احسان که وای خدا به ک  قرار رو فراموش کرده بودم به خصوص 

  زش بی خبرنپرهام با خشم ادامه داد:یعنی پیش اونا نیست یعنی اونا ا

  یعنی ارغوان اونجا نرفته

  یعنی اینجاست مطمئنم
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 بازم جواب احسان سکوت بود و بس

 

  :پرهام

  با خشم احسانو زیر نظر داشتم

  مطمئن بودم ارغوان اینجاس

  چون امروز اونا زنگ زدن و گفتن ارغوان سر قرار نرفته

 یست؟احسان بعد از سکوت طوالنیش گفت:از کجا میدونی نقششون ن

 تیز نگاش کردم:به نظرت من احمقم؟

  چیزی نگفت

  ادامه دادم:خونه ی من نیست پیش اون حرومزاده ها هم نرفته پس صددرصد اینجاس

 از جام بلند شدم و به سمت اتاقا رفتم که احسان سریع جلومو گرفت:کجا؟

  میخوام ببرمش-

 کجا اونوقت؟-

  خونه ی خودم-

 ونی اونجا امنیت داره؟احسان پوزخندی زد:از کجا مید

 چیزی نگفتم و خواستم کنارش بزنم که نذاشت
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  برو اونور احسان-

  اخمی کرد:هیچ مجوزی برای گشتن نداری

یقشررو تو مشررتم گرفتم و فریاد زدم:ببین جوجه پلیس من هیچ احتیاجی به مجوز ندارم   

ن میاد چون من  اون دختر خدمتکار خونه ی منه و باهام قرارداد بسرررته و همین االن با م        

  میگم

احسرررانم یقمو گرفت و بلندتر از من گفت: تو هیچی نمیدونی پس بیخودی سرررعی نکن  

  ببریش چون من نمیذارم

هردو با خشرررم بهم نگاه میکردیم و منتظر فوران شررردن دیگری بودیم که صررردای داد  

 زد:بسه دیگه ول کنید همدیگه رو

 

 :ارغوان

  میکردمبا اخم و عصبانیت به هردوشون نگاه 

  از دیدن دوباره ی پرهام هم خوشحال بودم هم ناراحت

  هردو با اخم داشتن نگام میکردن

رفتم جلو و بزور از هم جداشون کردم:خجالت نمیکشین؟ مگه بچه شدید؟ با دعوا و جر  

  و بحث شما دوتا هیچ چیزی درست نمیشه

  پرهام با پوزخند گفت:چه عجب شما رو دیدم
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  نگاش کردم

  پوزخند میزد اما چشماش چیز دیگه ای رو نشونم میدادن درسته

 در جواب پوزخندش لبخندی زدم و گفتم:بهت توضیح میدم

  گره ابروهاش کمی باز شد و مال احسان کور تر شد

نگاه تندی بهم انداخت که گفتم:احسان خواهش میکنم باید بهش همه چیزو بگم پرهام   

  غریبه نیست

  شنید منم برم ببینم چیزی واسه خوردن پیدا میکنماحسان پوفی کشید:برید ب

  در اص  میخواست من و پرهام و تنها بذاره تا من همه چیزو بهش بگم

  میدونستم خودش نمیتونه

  نمیترسید اما قطعا نگران بود

 نگران اینکه پرهام زیر همه چیز بزنه

  با پرهام روی مب  نشستیم

  بهم نگاه سردی انداخت:میشنوم

 میقی کشیدم و شروع کردمنفس ع

 

 :گذشته



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

364 

 

  شب مهمونی

  ارغوان از ماشین پیاده شد و به دنبال احسان به کناری رفت

 خوب چیکارم داشتین؟-

 احسان با لبخند گفت:یادته تو حیاط چی بهم گفتی پرستار کوچولو؟

ارغوان با حرص نگاش کرد که احسان خندید و گفت:چشم دیگه نمیگم پرستار کوچولو  

  د پرستار کوچولوببخشی

  ارغوان طاقت نیاورد و خنده ای کرد

ستم روت        شته از اینا تو حیاط بهم گفتی اگه کمکی خوا شد:گذ سان اینبار کمی جدی  اح

  حساب کنم حاال کمک میخوام

سوس رو بازی      سان ادامه داد:ازت میخوام نقش یه جا ارغوان با بهت نگاهش کرد که اح

  کنی

  ا نفون کنیم و تنها راهش داشتن جاسوسهباید یه جوری به باند اون

  ارغوان سریع گفت:اما خطرناکه

  میدونم اما بهت تضمین میدم که مراقبت باشم و خطری تهدیدت نکنه-

  اما ارغوان اصال از مرگ نمیترسید

  ترس او لو رفتن هویتش پیش احسان بود
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  هاحسان ادامه داد:االن نمیشه توضیح بدم اما بهت زنگ میزنم باش

 ارغوان ترسیده سری تکون داد

 

هومن گوشررری رو به طرف ارغوان گرفت و ارغوان تنها یک جمله شرررنید:اونا خونه رو          

 تحت محاصره گرفتن و موندن تو اونجا اصال درست نیست

 :پرهام

 با تموم شدن حرفاش با اخم بهش نگاه کردم:خوب؟

  ارغوانم اخم کرد:یعنی چی خوب؟ خوب همین دیگه

 دم:تو نقشتون باید حتما باید اینجا باشی؟پوزخندی ز

  و با دستم به خونه ی احسان اشاره کردم

شپزخونه بیرون میومد         سینی از آ سان درحالیکه با یه  ست حرفی بزنه که اح ارغوان خوا

پیشقدم شد:آره چون اونی که ارغوان واست تعریف کرد درواقع بخش کوچیکی از این     

  نقشه بود

 ب :بقیش؟؟تکیه دادم به پشتی م

احسان رو به روم نشست و گفت:این که ارغوان بهت گفت برمیگرده کم و بیش درست     

 بود چون باید به عنوان جاسوس برگرده تا اینجاشو که فهمیدی؟
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سری تکون دادم که ادامه داد:حاال که ما میخواییم به عنوان جاسوس بفرستیمش باید به    

  اونا دست از دنبال کردنش بردارنجوری نشون بدیم انگار که ناپدید شده تا 

 ابرویی باال انداختم:مگه اونا دنبالشن؟

 احسان سری تکون داد که ارغوان با ترس پرسید:چ...چرا؟

 احسان نگاهش کرد:من از گذشتت خبر دارم ارغوان

 هردو همزمان گفتیم:چییی؟؟؟

ار از یه یه باحسان ریلکس گفت:وقتی دزدیدنم مدام اسم تو و شکوفه رو میاوردن وقتی    

  نفرشون پرسیدم گفتن دو تا از آدمای سعیدی بودن که فرار کردن

 ارغوان با بهت گفت:یعنی بخاطر ما تو رو دزدیدن؟

  هم آره هم نه-

 اون شب که بهم گفتی واسه خاطر این بود که تو کارشون فضولی میکردی-

  احسان خندید:دروغ نگفتم

 یعنی چی؟-

وساله روی یه باند تحقیق میکنم که همه نوع خالفی توش  نفسی کشید و گفت:من االن د  

 هست وقتی میگم همه نوع یعنی همه نوع ولی هیچ رد و نشونی ازش نداشتم

 خوب این به ما چه ربطی داره؟-
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وقتی منو دزدین اول فکر کردم از اون آدمایی هسرررتن که پول میخوان اما فهمیدم نه       -

م که واسه   یفته منو میکشن خیلی کنجکاو بودم ببین تنها دنبال پول نیستن بلکه اگه پاش ب 

چی منو دزدیدن تا یه روز از زیر زبون یه پسری که اونجا بود همه چی رو کشیدم بیرون  

  نوم که هسررتن کسررایی همون و فهمیدم اون باندی که تو این دوسررال من دنبالش بودم 

  دزدیدن

 ارغوان با تعجب گفت:یعنی چی؟

ون باندی که تو توش بودی و فک میکردی فقط دزدیه بزرگترین      اینبار من گفتم:یعنی ا 

  باند قاچاق و خالفه

 با بهت به هردمون نگاه میکرد:یعنی....من....عضو این باند بودم؟

 سری تکون دادم که ارغوان با ترس بهمون نگاه کرد

 :ارغوان

  باورم نمیشه

 یعنی تمام این سالها بازی خوردم؟

 بودم؟من عضو یه باند قاچاق 

  فک میکردم فقط دزدیه اما مثه اینکه احمق بودم دزدی خالف خیلی کوچیکشونه

با صدای احسان به خودم اومدم:کسی که اونجا بود نمیدونم چه جوری فهمیده بود که تو    

شما دوتا رو         ستن  ستین و از اونجایی که همه جوره میخوا شکوفه تو خونه ی پرهام ه و 
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نن سرجام با یه تیر دو نشون زدن با گرفتن و کشتن من     برگردونن و همینطور منو بشو 

  هم از شر من راحت میشدن و هم شما دوتا برمیگشتین اما نمیدونم چرا یهو ولم کردن

   بکنن ای دیگه کار پرهام با اخم گفت:شاید میخوان 

احسان سری تکون داد:منم همین فکرو میکنم به همین خاطر گفتم ارغوانو بفرستیم به     

  ن جاسوسعنوا

احسرران من قبال فکر میکردم تو منو نمیشررناسرری بخاطر همین فعال نمیخواسررتم بگم اما  -

 االن که فهمیدی اونا منو میشناسن به این فکر کردی؟

  احسان لبخندی زد:از اولم فکر کرده بودم

 خوب؟-

  گریمور-

 چی؟-

  گریمور-

  به هلو تبدی  میشینگاش کردم که ادامه داد:کافیه گیریم بشی اونوقت از لولو 

 چشم غره ای بهش رفتم که پرهام گفت:بقیه ی نقشتون چیه؟

احسرران:وقتی از پیدا کردن ارغوان ناامید بشررن فقط میمونه یه نفر و اونم شررکوفس پس  

  میرن سراغ شکوفه

  پرهام:پس باید مواظب شکوفه باشیم
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  اتفاقا برعکس-

 پرهام با تعجب گفت:یعنی چی؟

  کنیم که شکوفه رو بدزدن یعنی باید کمکشون-

 چی؟-

  اینجوری ارغوان میاد تو بازی با هویت جعلیش-

 پرهام با نگرانی به من نگاه کرد که بهش لبخند زدم

 :پرهام

 رو به احسان گفتم:تو مثه اینکه یادت رفته؟

 چیو؟-

  اینکه مادر گرامی من همراه مادر شما دارن برمیگردن-

د:میدونم ولی چیکار کنم؟ نمیتونم ارغوانو تنها اینجا  احسان کالفه دستی به موهاش کشی   

  بذارم

  ارغوان اخمی کرد:من بچه نیستم میتونم مواظب خودم باشم

 احسان:میدونم اما بازم ریسکه که تو تنها اینجا باشی

  پوفی کردم

  مشک  پشت مشک 
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 اگه ارغوانو با خودمون ببریم چی؟-

سازی کنیم   - صحنه  شده بعد تو میگی با   من میگم باید یه جوری  که انگار ارغوان غیب 

  خودمون ببریمش

جا             ها این یه راه میمونه اونم اینکه تو بری و من تن ند شرررد:پس فقط  ارغوان از جاش بل

  بمونم

  احسان خواست حرفی بزنه که ارغوان ادامه داد:و مواظب خودمم هستم

  احسان پوفی کشید:نمیشه ارغوان اصرار نکن

  لطفا احسان من نمیخوام از دیدن خانوادت محروم بمونی میشه خوبم میشه-

 احسان دیگه چیزی نگفت

 :ارغوان

  از اینکه قبول کرده بود خوشحال بودم

  به طرف پرهام برگشتم که اونم با اخم داشت نگام میکرد

  لبخندی بهش زدم که گفت:تنها خطرناکه

 ؟؟خواهشا بیخیال حاال احسان راضی شده تو قبول نمیکنی؟؟-

  سری تکون داد و ساکت شد

 رو به احسان گفت:با من میای؟
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  احسان اخمی کرد:چرا بیام امنیت جانی ندارم که

به مجوز احتیاجی             مه داد:جوجه پلیس من  بعد در حالی که ادای پرهام رو در میورد ادا

  ندارم

 پرهام:ادای منو در آوردی؟

 نه پس ادای عممو درآوردم-

  ندیدمپرهام اخمی کرد و منم خ

  احسان واقعا بامزه بود

  باالخره بعد کلی اصرار احسان همراه پرهام رفت و من تنها موندم

 خدایا اتفاقی واسه شکوفه نیوفته

 :هومن

  با پرهام و احسان تو فرودگاه بودیم و منتظر مامان اینا

  باالخره بعد یه ساعت همشونو از دور دیدیم و به طرفشون رفتیم

سیدنمون  سط  پرید سریع  خاله  به محض ر سان  گردن از و و   شروع  و شد  آویزون اح

  رد گریه کردنک

  من و پرهام با بهت داشتیم نگاش میکردیم که دو سه تا چمدون پرت شد طرفمون

  برگشتیم دیدیم مامان و بابا خیلی ریلکس دارن نگامون میکنن
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  سالم عرض شد مامان و بابای گرام-

 مامان:سالم خوبید؟

  دادم:هالک عشق و محبتتونم بخدا سری تکون

  مامان خنده ای کرد:همین که برگشتیم از سرتونم زیاده

  خندیدم و رفتم سمتشون

  به نوبت اول بابا و بعد مامان رو بغ  کردم و پرهامم به تبعیت از من همینکارو کرد

  بعد نوبت خاله و امیر خان شد

  به به خاله ی گرام خوش اومدی عزیزم-

سی              خاله در شو پاک میکرد گفت:مر شکا سبیده بود و ا سفت چ سانو  حالیکه بازوی اح

  هومن جان

سمت من و           صله گرفت و به  سان فا سریع از اح شه  بعد یهو انگار چیزی یادش افتاده با

 پرهام اومد و با کیفش کوبید تو سرمون

 آخ-

 آی خاله چرا میزنی؟-

  کوفت مگه قرار نبود مواظب احسان باشید-

  ن مگه بچس مواظبش باشیمخاله جا-
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خاله دوباره زد تو سررررم که اعتراضرررم بلند شرررد:ای بابا خاله دیوار کوتاه تر از من پیدا   

  نکردی

خاله چشررم غره ای بهم رفت که امیر خان گفت:آیدا جان بهتره بقیشررو بذاری تو خونه   

  عزیزم

 میگیرخاله در حالیکه تایید میکرد گفت:باشه بریم تو خونه بیشتر انگیزه م

 با تعجب بهش نگاه کردم که همگی زدن زیر خنده

 :شکوفه

 نگاهی به افراد داخ  سالن انداختم

  شیرین خانوم آقا شاهرخ شروین و شیدا

  آقا شهاب الهام خانوم امید ایمان

  پوفی کردم و روی یکی از مبلها نشستم

 شیدا اومد کنارم:حالت خوبه شکو؟

 سری تکون دادم:خوبم؟

  تی اگه ارغوان بود میدونست االن چیکار کنه تا بهتر بشینه خوب نیس-

  لبخندی زدم
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پرهام به همه گفته بود که ارغوان مدتی رفته خونه ی یکی از اقوامش و حاال حاال ها بر             

  نمیگرده

شروین لیوان آبی برام آورد و داد دستم:بخور رنگت پریده انگار داره واست خواستگار      

  میاد

  یداخمی کردم که خند

 شیرین خانوم اومد کنارم نشست:چیکارش داری شروین چرا انیت میکنی؟

  مادر من کجا انیت کردم-

  لبخندی زدم:عیب نداره شیرین خانوم کاری نکرد که

 ..اما-عزیزم خانومش چیه دیگه؟ بهم بگو شیرین جون -

  میگی شیرین خانوم احساس میکنم پیر شدم-

  لبخندی زدم:باشه چشم

ن که نظاره گر بحثمون بود اخمی کرد:من چیم از این شررریرین نلی  مرده      زندایی هوم 

  کمتر به منم باید بگی الهام جون

  شیرین جون خنده ای کرد:حسود دیوونه

  الهام هم پشت بندش خندید

  اونجور که شیدا میگفت از دانشگاه باهم صمیمی هستن
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  ومدنامید در حالی که از جاش بلند میشد گفت:پس چرا اینا نی

  ایمان:من چه میدونم البد ترافیکه

  نفسی کشیدم

 من باید خودمو چی معرفی میکردم؟

  صددرصد یه خدمتکار

  از جام بلند شدم:من میرم تو آشپزخونه

  روی صندلی تو آشپزخونه نشستم و سرمو گذاشتم رو دستم

  هرکاری کردم شیرین جون نذاشت غذا درست کنم گفت از بیرون میگیرن

  اسه ارغوان تنگ شده کاش اینجا بوددلم و

 شاید اگه اینجا بود این همه استرس نداشتم

 :پرهام

  ماشینو تو حیاط پارک کردم به فاصله ی چند دقیقه ماشین احسانم کنار من پارک کرد

  همگی پیاده شدیم و به سمت عمارت رفتیم

سمت مامان اینا و موج   س به محض ورودمون همگی پریدن  شروع     ه و احوالپب.و. سی  ر

   شد
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با هومن و احسان عقب ایستاده بودیم و نگاشون میکردیم که یهو شکوفه از آشپزخونه        

  بیرون اومد

  از همینجا هم میشد ترس رو تو نگاش بخونی

  به سمت ما اومد و کنار احسان وایساد

  سالم-

  سه تامون جوابشو دادیم

 رو کرد سمت من:ارغوان چی شد؟

  انداختاحسان نیم نگاهی بهم 

  نفسی کشیدم:هیچی همه جارو گشتم نبود

 شکوفه سرشو پایین انداخت که صدای متعجب مامان بلند شد:ببخشید شما؟

  داشت به شکوفه نگاه میکرد

 شکوفه دستپاچه گفت:س. .سالم

  مامان:سالم

 بعد رو به من گفت:پسرم معرفی نمیکنی؟

  پوفی کردم:مامان شکوفه خدمتکارمون

 به من نگاه کرد:خدمتکار؟؟ مامان با تعجب
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  سری تکون دادم

  شکوفه:خیلی خوش اومدین خانوم

  مامان لبخندی زد:ممنونم

خاله آیدا جلو اومد و در حالیکه بهم چشمک میزد گفت:کلک گفتم راه افتادیا ولی نه تو  

  هنوز همون بی بخاری هستی که بودی

  خندیدم و شکوفه سرشو بیشتر پایین انداخت

 دوندم تا به هومن چیزی بگم که دیدم داره با حرص به خاله نگاه میکنهسرمو برگر

 

 :هومن

   با حرص به خاله نگاه میکردم که پرهام زد رو شونم:چته داداش؟ خوردی خالمو

  نگاش کردم

  باید به پرهام میگفتم شاید میتونست کمکم کنه

  لبم و با زبون تر کردم:چیزی نیست بعدا بهت میگم

  اد و چیزی نگفتسری تکون د

  همه نشستیم و شروع به صحبت کردیم

 خوب آیدا جون چی شد اومدی ایران؟-
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  وا الی من که ماهی یه بار میام اینجا-

  خوب این سری اتفاقی بود-

  خاله خنده ای کرد:آها خوب دیگه گفتم یه بارم غافلگیرتون کنم

مه کرد و گفت:شررریرین جون هنوز نتونسرررتم این         به ع مان رو  به     ما قا رو )اشررراره  آ

 شروین(زن بدی؟؟

 شروین اعتراض کرد:زندایی شما هم؟ بابا مگه ازم سیر شدین؟

 مامان خنده ای کرد:واال من که سیر شدم مامانتو نمیدونم

 شروین با تعجب به عمه نگاه کرد:مامان؟

  عمه لبخند بدجنسی زد:خدا از زبونت بشنوه آتی منم سیر شدم

  انومدستت درد نکنه مامان خ-

 بعد روشو کرد به سمت باباش:بابا نکنه شما هم سیر شدی؟

  عمو شاهرخ خنده ای کرد:دقیقا

شروین ناامید به شیدا نگاه کرد که شیدا سریع جبهه گرفت:چیکار به داداشم دارین؟؟       

  نشدم سیر ازش خیلیم اتفاقا من 

  بعد بلند شد و کنار شروین نشست

  قیه نگاه کردشروین لبخندی زد و با غرور به ب
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  خندیدم و رو بهش گفتم:خوب حاال همش یه نفر تحویلت گرفته

 شیدا با اخم گفت:آقا هومن شما همون یه نفرم نداری

  بلب  زبون شدی دخترعمه-

 پشت چشم نازک کرد:به کوری چشم بعضیااا بعله

  اخمی کردم که بقیه خندیدن

  خودمم خندم گرفته بود

  ت و لبخند داشت به شیدا نگاه میکردچشمم به ایمان افتاد با لذ

  ابرویی باال انداختم

 پسردایی ما هم راه افتاد

با لبخند بدجنسرری رو به شرریدا گفت:همین کارا رو کردی ترشرریدی موندی رو دسررت    

 مامانت

  شیدا جیغی زد و پرید سمت ایمان

  و با کوسن مب  به سر و صورتش میزد

ینا میگی ضرررربه؟؟ من که بیشرررتر قلقلکم میاد تا  ایمانم میخندید و میگفت:جوجه تو به ا

 درد

  شیدا حرصی میزدش و بهش فحش میداد:بیشور دیوونه خودت ترشیدی غول بیابونی
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  همگی به شیدا و کاراش میخندیدیم

  ایمانم که اصال عین خیالش نبود و پا به پای ما میخندید

ست:به این داداش ر          ش شد و رفت کنار امید ن سته  وانیت یه چیزی بگو شیدا آخرش خ

  مثال بزرگتری

  امید لبخندی زد:هر موقع شروین تونست جلوی تو رو بگیره منم جلوی ایمانو میگیرم

  ایندفعه نوبت امید بود

  شیدا محکم میزد تو سرش و به امیدم فحش میداد

  ما هم که مشغول خنده

ست همون موق          ش شد و رفت رو مب  تکی ن سته  شیدا واقعا خ شکوفه ب بعد یه مدت  ا ع 

  سینی چای از آشپزخونه اومد بیرون

  شیدا با خوشحالی گفت:دستم به دامنت شکو بیا به دادم برس اینا منو تنها گیر آوردن

  شکوفه لبخندی زد و سینی رو یه دور بین همه چرخوند و کنار شیدا نشست

 مامان رو به شکوفه گفت:چند سالته؟

-22 

  سالته همش19وره عزیزم من گفتم خاله با محبت گفت:اصال بهت نمیخ

  شکوفه لبخندی زد:نظر لطفتونه
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  نگاش به من افتاد

  بهش لبخندی زدم که بهم اخم کرد

 پوفی کردم از صبح اینجوریه

 :شکوفه

  حقشه

  حاال حاالها باید بهش اخم کنم

  پسره ی پررو

  هنوز یادم نرفته میخواست چیکار کنه

ی با انرژی سالم کرد و وقتی از جانب من سالم سرد    صبحم اومده بود تو آشپزخونه خیل  

  و خشکی گرفت وا رفت

  قیافش یادم نمیره��

  خیلی بامزه شده بود و من چه قدر زور زدم خندم نگیره

 با صدای شیدا به خودم اومدم:ها؟ چی گفتی؟

 خسته نباشی کجا سیر میکنی؟-

  خندیدم:حاال بماند

  ای کلک پس تو هم از دست رفتی-
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 ه بابا حاال چی میگفتی؟ن-

  نامحسوس به ایمان اشاره کرد:خیلی دوس دارم خفش کنم

 بیچاره مگه چیکار کرده؟-

  هیچی فقط رو مخمه-

 نگاهی به ایمان انداختم پسر خوبی بود

  بارها حین نگاه کردن به شیدا مچشو گرفته بودم

 یعنی از شیدا خوشش میاد؟

 رو به شیدا گفتم:ازش بدت میاد؟

  نمیاد اما خوششم نمیاد خیلی دیوونسبدم -

 واقعا؟-

  آره از همین االن میگم واقعا بیچاره زنش-

  نه دیگه اونجوریام نیست پسر خوبیه از نظر من-

  شونه ای باال انداخت:بیخیال بابا آدم قحطه داریم راجع به اون حرف میزنیم

  اخمی کردم و گفتم:شیدا خوب نیست اینجوری میگی

  و کوله کرد و چیزی نگفتابروهاش کج 
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  نفسی کشیدم و به بقیه نگاه کردم

  همه مشغول صحبت بودن

  دلم هوای ارغوانو کرده بود

  دوست عزیزم

 اری کجایی؟

  چطوری دلت اومد بدون من بری

  بغض کردم

 اری کجایی؟

  حداق  بهم میگفتی بهم میگفتی میخوام برم که قبلش حسابی بغلت میکردم

  کوچولوی دیوونه

  یاد بچگیامون افتادم

همیشه وقتی میخواستیم بخوابیم ارغوان سرشو میذاشت رو دست من و میگفت واسش          

  قصه بگم منم اون موقع قصه ی دو تا دوست رو واسش میگفتم

 دوتا دوست صمیمی که از بچگی باهم بودن

  هنوزم یادم نمیاد آخرش چی میشد

  دم هردومون خوابمون میبردچون درست چنددقیقه بعد از اینکه شروع میکر
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  اشکی از گوشه چشمم چکید

  سریع پاکش کردم

  کسی نباید میفهمید

  نباید از خودم ضعف نشون بدم

  نفسی کشیدم و سرمو باال آوردم که سه تا نگاه رو رو خودم دیدم

  پرهام با ناراحتی

  احسان با دلسوزی

 ....و هومن

 هومن با اخم و نگرانی

 :پرهام

  درکش کنممیتونستم 

  میتونستم بفهمم چقدر دوری از ارغوان براش سخته

  لبخند تلخی زد و از جاش بلند شد:ببخشید اگه اجازه بدین میزو آماده کنم

  بابا لبخندی بهش زد:دستت درد نکنه دختر جون

  شکوفه با لبخندی به سمت آشپزخونه رفت
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  پوفی کشیدم و بلند شدم

 رم؟مامان سریع پرسید:کجا میری پس

  میرم تو حیاط زود برمیگردم-

  کسی چیزی نگفت

  وارد حیاط شدم و به سمت استخر رفتم

  یاد اون شب افتادم

  شبی که ارغوان منو پرت کرد تو این استخر

  لبخندی زدم از چه روشی استفاده کرده بود

  جسی پارسی کرد

  کردم باز قالدشو و رفتم به طرفش 

  چرخید و پارس دیگه ای کرداز لونه اش بیرون اومد دورم 

 دستی رو سرش کشیدم:تو هم متوجه نبودش شدی؟

 پارس

 لبخندی زدم:یادته خودت باعث شدی اولین دیدارمون رقم بخوره؟

  پارس
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  منم مثه تو بهش عادت کرده بودم-

  دمشو تکون داد

  به آسمون نگاهی انداختم

 آخر این بازی به کجا میرسه؟-

  سرمو انداختم پایین

  و فکری به نهنم رسیدیه

  سریع گوشیمو درآوردم و خونه ی احسانو گرفتم

 بعد از چند لحظه جواب داد:الو؟

 سکوت

 الو؟ چرا حرف نمیزنی؟-

  بازم سکوت

  وا مردم آزار-

  نفسی کشیدم:سالم

 چند ثانیه صداش نیومد و بعد با صدای ضعیفی گفت:پرهام؟

 خوبی؟-
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 مرسی چیزی شده؟-

 نه چطور؟-

 زنگ زدی؟ پس چرا-

 پوفی کشیدم:ناراحت شدی؟

  چی؟ نه نه واسم جای تعجب داره که این موقع روز زنگ زدی-

 ناهار خوردی؟-

  آره-

 مطمئن؟-

 ای بابا آره دیگه تو اصال حالت خوبه؟-

  خوبم-

  مشخصه-

  چیزی نگفتم

 اونم سکوت کرده بود

 :ارغوان

 جفتمون ساکت بودیم و فقط صدای نفسامون شنیده میشد
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 اقعا تعجب کردم که چرا زنگ زده اونم این موقعو

یهو رادارم فعال شررد با صرردای لرزونی ازش پرسرریدم:پ... پرهام واسرره شررکوفه اتفاقی   

 افتاده؟

  نه-

 مطمئنی؟-

  آره شکوفه صحیح و سالم پیش بقیس-

  آهی کشیدم:کاش میشد باهاش صحبت کنم

  میدونی که نمیشه-

  اسش تنگ شدهمیدونم میدونم ولی واقعا دلم و-

  فعال که باید تحم  کنی-

  چاره ی دیگه ای ندارم-

 پشیمون شدی؟-

  پشیمون؟؟؟ عمرا من اه  جا زدن نبودم

  نه نه اصال،اتفاقا هرچی میگذره راسخ تر میشم واسه انجامش-

  خواست حرفی بزنه که صدایی اومد:پرهام بیا ناهار

  اومدم تو برو-
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  ارغوان-

  بله-

  من باید برم-

  باشه مواظب شکوفه باش-

  باشه تو هم مواظب خودت باش اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن-

  باشه-

 خدافظ-

 خدافظ-

  گوشی رو قطع کردم و سر جاش گذاشتم

    از صمیم قلبم امیدوار بودم بخاطر ما اتفاقی واسه پرهام یا هومن نیفته

  ما واقعا مدیون اونا بودیم

 از کشیدمنفسی کشیدم و رو کاناپه در

 :راوی

  بهار با قدمهای لرزون به سمت مرد رفت

 مرد نگاه گذرایی بهش انداخت و رو به متین! گفت:مطمئنی از پسش بر میاد؟
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  متین:مطمئنم قربان

 متین پای چند کیلو جنس وسطه-

  نگران نباشید این دختر قبال امتحانشو پس داده-

  باشه-

هار گفت:فردا راس      به ب یه کیف بهت میدیدم توش پر هروئین و        صررربح اینجایی 6رو 

سالم به مقصد برسونیش انعام خوبی بهت میدم درضمن اگه فقط یه مورد          شیشس اگه 

شی فقط فرار یادت        ست کجا با سی دنبالت کرد فرار میکنی مهم نی شکوک دیدی یا ک م

 نره اگه پلیس بفهمه پای خودت بیشتر از همه گیره مفهومه؟

  بهار سری تکون داد

 ونی بریمیت-

  بهار و متین از اتاق خارج شدن

 مبین با دیدنشون جلو اومد:چی شد؟

  متین با لبخند گفت:رییس قبول کرد

  مبین با نگاه هیزش به بهار خیره شد:خوبه پس از فردا میای پیش من

  اول باید ببینیم میتونه یا نه-

  مبین خنده ی زشتی کرد:مطمئنم میتونه
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  نها بهار بود که از درون میسوختهردو خندیدن و این وسط ت

هیچ وقت فکرشرررم نمیکرد یه روزی قاچاقچی بشررره اما حاال شرررده بود از درد بی پولی         

  مجبور بود تن به این کار کثیف بده

 اما خبر نداشت سرنوشتش تنها این نیست

 :هومن

  همه سر میز نشسته بودیم

 ا میری دختر جون؟شکوفه خواست از آشپزخونه خارج بشه که امیر خان گفت:کج

شدن میام       سرش پایین بود:با اجازتون من میرم تو اتاقم بعد از تموم  شکوفه در حالیکه 

  و میز رو جمع میکنم

 خاله از جاش بلند شد و دست شکوفه رو گرفت:مگه تو با ما ناهار نمیخوری؟

  من بعدا میخورم-

 اد با ما ناهار بخوری؟خاله لبخندی زد:چرا بعدا االن که همه هستیم نکنه خوشت نمی

  نه خانوم این چه حرفیه-

  خاله دستشو کشید:پس بیا وگرنه ناراحت میشم

  نشست و شکوفه رو کنار خودش نشوند

  میتونستم بفهمم شکوفه کامال معذبه
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  از رفتارش مشخص بود

 !بعد از ناهار همه از آشپزخونه رفتیم بیرون بجز شیدا و شکوفه و ایمان

  رار کرد شیدا قبول نکرد بیاد بیرون گفت کمکش میکنهشکوفه هر چی اص

 ایمانم گفت میمونه نظارت میکنه بر کارها که باعث شد از شیدا پس گردنی بخوره

 :شکوفه

با شیدا مشغول ظرف شستن بودیم و ایمانم گه گاهی سرک میکشید که شیدا تهدیدش        

 میکرد

  ظرفا تموم شد و شیدا مشغول چای ریختن شد

  ایمان نشستم منم کنار

 ایمان بهم چشمکی زد و رو به شیدا گفت:دانشگاه میری دیگه؟

 شیدا با تعجب گفت:وا مگه نمیدونی؟

  ایمان با لبخند بدجنسی گفت:نه

  مسخره-

  خودتی-

  ایمان بس کن-

  نوچ-
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  شیدا اخمی کرد و به کارش مشغول شد

 ایمان دوباره گفت:ترم چندی؟

 اینبار شیدا جواب نداد

 دوباره پرسید:چه رشته ای؟ ایمان

  بازم شیدا جواب نداد

 ایمان ایندفعه گفت:قب  ناهار که خوب بلب  زبونی میکردی چی شد پس االن کوتاه شد؟

   شیدا اینبار جواب داد:واسه هر بی لیاقتی بلب  زبونی نمیکنم

قت  ابه وضوح دیدم ایمان ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد و گفت:منظورت از بی لی

  همون پسرای تو دانشگاهتونه

  شیدا برگشت به سمتش:نه اتفاقا اونا خیلیم خوبن

  ایمان اخمی کرد که شیدا با لبخند سینی چای رو برد و رفت

  به ایمان نگاه کردم

  قیافش گرفته شده بود

 لبخندی زدم:دوسش داری؟

 ابلوئه؟:خیلی تبا تعجب نگام کرد و وقتی اثری از شوخی توی صورتم ندید پوفی کشید

  خندیدم:نه زیاد من خیلی ریز بینم
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 باز خوبه فقط تو فهمیدی البد اینم فهمیدی که شیدا از من بدش میاد؟-

  سکوت کردم

راست میگفت شیدا درسته گفت بدم نمیاد اما االن که دهن به دهن شدن مشخص بود از  

  ایمان بدش میاد

  ایمان نفسی کشید:بیا بیرون بقیه منتظرن

 خارج شدو 

 :پرهام

  بعد از ناهار همگی قصد رفتن کرد

شب یه مهمونی میگیریم خونه       ستین ولی فردا زندایی رو به مامان گفت:االن که خسته ه

  ما همتونم بااید بیاین

  رو کلمه ی باید تاکید کرد

  مامان لبخندی زد:زحمتت میشه الی بذار یه وقت دیگه

  وش میگذرهنه بابا چه زحمتی اتفاقا دور همیم خ-

  مامان سری تکون داد:باشه

  پس منتظرتونم-

  بعد با مامان خدافظی کرد
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  بعد از زندایی عمه اینا هم بلند شدن و رفتن

  خاله هم بلند شد:خوب دیگه امیر ماهم بریم

  تعجب کردم

  مگه اینجا نمیموندن

 سوال منو مامان پرسید:مگه اینجا نمیمونی؟

  اننه دیگه میریم خونه ی احس-

  رنگ احسان به وضوح پرید

  با نگرانی به همدیگه نگاه کردیم

   اصال حواسم نبود

رو به خاله با لبخند مصنوعی گفتم:چه کاریه خاله جون همینجا بدونید دیگه خود احسانم   

 اینجا میمونه

  احسان سریع حرفمو تایید کرد:آ....آره منم اینجام

ی بگه که عمو امیر پرید وسط حرفش:بیخیال   خاله نگاهی به احسان انداخت و اومد چیز 

شبو اینجا بمونیم بعد فردا میریم خونه ی      صله ی جابه جایی ندارم ام خانوم من واقعا حو

 احسان البته اگه پدرام خان اجازه بدن؟

  بابا خنده ای کرد:این چه حرفیه خونه ی خودته داداش
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  خاله که متقاعد شده بود گفت:باشه ولی فقط یه امشب

امان در حالی که آزرده به نظر میرسید گفت:دستت درد نکنه آیدا یعنی خونه ما راحت  م

  نیستی

  خاله درحالیکه میخندید:نه آبجی اصال میخوای تا وقت رفتن همینجا بمونم

  من که از خدامه-

  خاله چیزی نگفت

  من و هومن رفتیم چمدونا رو از تو ماشین بیاریم

  من عس  هم نمیشد خوردش هومن اخم کرده بود و با یه

  نمیدونم چش شده بود

  رو بهش گفتم:هومن خوبی؟ از ظهر تا االن اخمات تو همه

  سری تکون داد:چیزی نیست

  تو که راست میگی-

  با صدای احسان به طرفش برگشتم

 هومن با حرص نگاهی به احسان انداخت:بس کن

  احسان خندید و گفت:پرهام که غریبه نیست بهش بگو
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عد خودش رو به من گفت:اون لحظه که شکوفه و ایمان از آشپزخونه اومدن بیرون باید ب

که من و امید و شرررروین هنگ کرده            فه ی هومن و میدیدی جوری اخم کرده بود  یا ق

  بودیم

  هومن اخمی کرد:احسان

کوفت بذار بقیشرررو بگم هیچی دیگه اخماش چنان تو هم بود ایمانم حتی ترسرررید ولی          -

شم اومد  شن تر     خو شکوفه تا نگاش به هومن و اخمش افتاد اخم کرد دو برابر هومن خ

  اونموقع باید داداشتو میدیدی دهنش چنان باز شد من گفتم تشنج کرد رفت

  احسان-

  احسان خندید و چیزی نگفت

  منم در حالیکه لبخند میزدم گفتم:آفرین به شکوفه

 هومن تیز نگام کرد که نیشمو باز کردم

 :هومن

  دونا رو از ماشین درآوردیم و به سمت عمارت رفتیمچم

  احسانم پشت ما میومد

  پرهام نگاهی بهم انداخت و گفت:حداق  االن اخماتو باز کن

  چیزی نگفتم و بیشتر اخم کردم

  دختره ی دیوونه
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  جلو اون همه آدم به من اخم کرد مگه چیکارش کردم

  از صبح کال رفتارش با من عوض شده

   میگه میخنده به من که میرسه اخماشو میکنه تو همبا همه 

  آهی کشیدم که نظر احسان و پرهام بهم جلب شد

  پرهام با کالفگی گفت:تو چته هومن؟ به من بگو شاید تونستم کاری کنم

 سری تکون دادم:کاری از هیچ کس برنمیاد

 احسان اخمی کرد:یعنی چی؟

  یعنی هیچی-

م جلوم وایسرراد و با جدیت پرسررید:هومن پرسرریدم چی   قدمی به جلو برداشررتم که پرها

 شده؟

 چی بهش میگفتم؟

 میگفتم دل و دینمو باختم به دو تا تیله ی سبز رنگ؟

 میگفتم عاشق شدم؟

  منی که تو زندگیم سمت هیچ دختری نرفته بودم

 فقط بنفشه بود که اونم جزوی از نقشه ی احسان بود

  دوباره آه کشیدم:چیزی نیست داداش
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  منم باور کردم-

  نگاهی بهشون انداختم

  جفتشون با اخم داشتن نگام میکردن

  بی حوصله گفتم:پرهام بذار برم چیزی نیست

اینبار احسرران گفت:پس چرا از ظهر اخمات تو همه و با یه من عسررلم نمیشرره خوردت    

  دیوونه اگه انقدر میپرسیم نگرانتیم تو چت شده؟

 چیزیم نیست-

  :هستپرهام با تحکم گفت

عصبی شدم:آره هست هست ولی شما دو تا نمیتونید درکم کنید چون مثله من نیستین          

شما تو برزخ دست و پا نمیزنید          مثله من عاشق نشدین عاشق دختری که قبال دزد بوده 

شید           سینتون بخوره از اینکه هر لحظه نگران این با ست رد به  سید از اینکه د شما نمیتر

اتفاقی واسررش بیفته از اینکه یه روز از خواب پاشررید و ببنید   نکنه تو این بازی مسررخره 

  نیست

  پرهام و احسان با بهت نگام میکردن

شق اون دختری که االن تو یکی از اتاقای این خونس        شدم عا شق  ادامه دادم:آره من عا

  عاشق دختری که یه روزی دزد بوده

  نگاهی به پنجره ی اتاقش انداختم

  چراغش روشن بود
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  ه احسان و پرهام رو کنار زدم و رفتم تو عمارتکالف

 باید باهاش حرف میزدم

 :پرهام

  با بهت به احسان نگاه کردم

  اونم مثه من تعجب کرده بود

  همینو کم داشتیم

  رسما بدبخت شدیم

  کافیه هومن از نقشه ی احسان با خبر بشه

  احسان بعد از چند دقیقه به حرف اومد:گاومون زایید

  دم:نباید به هومن حرفی بزنیمپوفی کر

  احسان تایید کرد:آره هیچی نباید بفهمه

  نگاهی به احسان انداختم:نمیشه شکوفه وارد این بازی نشه

احسان:اصال نمیشه اونا باید از بودن شکوفه یا ارغوان کنار خودشون مطمئن بشن ارغوان  

  که دیگه قبول کرده نفونی بشه فقط میمونه شکوفه

  آخه هومن-
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دستشو رو شونم گذاشت:هر کدوم از ما باالخره یه سختیهایی رو تحم  میکنه و سختی        

  هومن هم شاید اینه

  سری تکون دادم

  با احسان چمدونا رو بردیم داخ 

 بابا باخنده گفت:پرهام رفتین چمدون بیارید یا بسازید؟

  لبخندی زدم

  افه ی درهمی داشت میرفت باالمامان با نگرانی اومد پیشم:پرهام هومن چش بود؟ با قی

  چیزی نیست مادر از صبح یکم سردرد داره-

  مامان:االن واسش قرص میبرم

  احسان پرید وسط حرفش:نمیخواد خاله جون یکم بخوابه خوب میشه

کردم:نگران نباش عزیزم   ب.و.سمامان با نگرانی نگامون کرد که خم شررردم گونش و      

 مگه هومن بچست؟

 شماها صد سالتونم بشه بازم بچه ایدمامان خنده ای کرد:

 احسان:مامان من کجاست یکم لوسم کنه

  مامان خندید و گفت رفت یکم با هومن حرف بزنه

  آهانی گفتم و به سمت باال رفتم
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  روبروی اتاق هومن ایستادم و در زدم

  بیا تو-

 رفتم داخ  دیدم هومن نشسته رو صندلی و خاله هم رو تخت

 ون؟اجازه هست خاله ج-

  خاله خندید:بیا پسرم ببینم تو میتونی از زیر زبون داداشت حرف بکشی

 خاله کجای کاری هومن خودش خودشو لو داد

  به هومن نگاهی کرد بهم نگاه کرد و به خاله اشاره کرد

 اخمی بهش کردم و رو به خاله گفتم:خاله میشه چند لحظه با من بیاین؟

  چرا نمیشه بریم-

  فت:بعد سراغ تو هم میام آقا هومنبعد رو به هومن گ

  هومن خنده ای کرد و چیزی نگفت

  با خاله اومدیم بیرون و به سمت اتاق من رفتیم

  روی صندلی نشستم:خاله هومن یکم اعصابش بهم ریخته

 خاله در حالی که به عکسای خودشون رو دیوار نگاه میکرد پرسید:چرا؟

  پوفی کشیدم:عاشق شده
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 سمتم چرخید:عاشق شده؟ عاشق کی؟خاله به سرعت به 

  منم نمیدونم-

  از جام بلند شدم و به سمت تختم رفت

  چیزی روی تخت خودنمایی میکرد

  نگاش کردم

  گردنبند ارغوان

  ای بابا یادم رفته بود بذارمش تو کشو

  برش داشتم و خواستم بذارمش تو جیبم که دستی رو دستم قرار گرفت

  وت خاله مواجه شدمبرگشتم که با چهره ی مبه

 خاله خوبی؟-

 بزور لباشو از هم باز کرد:ا....ای..این گردن..گردنبند

 :شکوفه

  تو اتاقم نشسته بودم که صدای در بلند شد

  از جام بلند شدم:بفرمایید

  در باز شد و هومن اومد داخ 
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  با دیدنش اخمی کردم

  اونم بدتر از من اخم کرده بود

 کارم داشتین؟-

  و بست:آرهدر اتاق 

  بفرمایید گوش میکنم-

  اومد جلو و نزدیکم ایستاد

 ناخودآگاه قدمی به عقب رفتم که صداش بلند شد:مشکلت با من چیه؟

نگاش کردم که ادامه داد:از صرربح برخوردت باهام مثه یه غریبه شررده همش اخمات تو  

 همه مگه چیکارت کردم؟

 که حاال غریبه بشم؟ نگاش کردم:مگه بین ما آشناییتی هم وجود داشته

 با غیض نگام کرد:یعنی چی؟

  یعنی همین من ابزار دست شما نیستم که هرکاری دوست دارید باهام انجام بدید-

 شکوفه نمیفهمم مگه من کاری کردم؟-

دیگه میخواسرررتید چیکار کنید با خودتون گفتید یه دختر تنها و بی کس و کاره ازش             -

  همه کهاستفاده کنم کی به کیه کسی نمیف

  با عصبانیت نگام کرد و دستش اومد باال
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  چشمامو بستم و هر آن منتظر سیلی از جانبش بودم که خبری نشد

 چشمامو باز کردم و همزمان تو یه جای گرم فرو رفتم

 :هومن

  دستمو دورش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم

  کرد:ولم کن..هومن ولم کناولش نفهمید انگار چی شده بعد از چند ثانیه شروع به تقال 

  بیشتر به خودم فشارش دادم و زیر گوشش گفتم:ولت نمیکنم تو جات اینجاس

اومد حرفی بزنه که نذاشتم:شکوفه شکوفه من از دست تو چیکار کنم؟ من تا حاال کاری      

کردم که باعث بشرره فکر کنی میخوام ازت اسررتفاده کنم؟ نزدیک چهار ماهه اینجا پیش  

شکوفه هیچ وقت   منی اتاقت دی وار به دیوار اتاقمه هرروز میبینمت ولی تا حاال هیچ وقت 

به همین لحظه قسم هیچ وقت به چشم بد نگات نکردم نه تو رو نه ارغوانو بعد تو میگی    

 شدی ابزار دست من؟

 چرا؟ چی باعث شده همچین فکری کنی؟

 صدایی ازش نیومد

 از خودم جداش کردم

  ق میزدچشماش پر اشک شده بود و بر

 شکوفه عزیزم گریه نکن بهم بگو بگو چی شده که همچین فکری کردی؟-

  لبهاش از هم باز شدن و با صدای لرزونی گفت:او...اون شب...تو...میخواستی
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  ادامه نداد

 خودم تا تهشو رفتم

دستمو رو لباش گذاشتم:شکوفه کاش اون شب گوشیم زنگ نمیخورد اونوقت میفهمید        

  انجام هیچ کاری رو نداشتم که من اون شب قصد

  بهم خیره شد

لبخندی زدم و ادامه دادم:تو برای من مقدس تر از اونی هستی که بخاطر این چیزا بخوام  

  بهت نزدیک بشم

  سرشو انداخت پایین:ب..ببخ...ببخشید

  لبخندم پررنگ تر شد

  دستمو زیر چونش گذاشتم و سرشو بلند کردم

  یچ وقت هیچ وقت بهم اخم نکنخیره شدم تو چشمای جنگلیش:ه

 لباش به خنده باز شد

 :شکوفه

 با لبخند نگام کرد:تو گرسنت نیست؟

 گرسنم بود؟

  آره واقعا گرسنه بودم
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   ظهر از بس معذب بودم چیزی از گلوم پایین نرفت

  سری تکون دادم

  خندید و گفت:پس بیا بریم فک کنم االنه که غذا رو بیارن

  صداش زدم:هومنخواست بره که با عجز 

  برگشت به سمتم:جانم 

 سرمو انداختم پایین:میشه...میشه من نیام؟

 اخمی کرد:چرا؟

 راستش..من یکم جلو خانوادت...یعنی میترسم خوششون نیاد من اونجا باشم-

  اصال اینجوری نیست-

 میدونم ولی میشه من تو اتاقم باشم؟-

  شکوفه-

  نگاش کردم:خواهش میکنم

  هپوفی کشید:باش

  لبخندی زدم که با اخم نگام کرد:فقط همین امشب

  ناچار سری تکون دادم:باشه
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  از اتاق رفت بیرون

  نفسی کشیدم

  روی تختم نشستم و به اتفاقات چند دقیقه پیش فکر کردم

 واقعا چقدر احمق بودم که فکر میکردم هومن میخواد ازم سو استفاده کنه

   روی لبم اومد با فکر اینکه تو آغوشش بودم لبخندی

 سریع به خودم تشر زدم:چه مرگته دختر؟ نکنه هوایی شدی با یه بغ ؟

  سرمو تکون دادم:نه نشدم

 ��خندیدم

 دیوونه شدم رفت

 :راوی

  باربد انیت نکن بشین سرجات-

  آبجی بذار بازی کنم دیگه-

  بهار خندید و چیزی نگفت

  ازی میکردباربد با ماشینی که تو دستش بود تو اتاق کوچیک ب

  بهار از جاش بلند شد
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با پولی که بهش داده بودن هم تونسته بود برای باربد اسباب بازی دلخواهشو بگیره هم    

  اجاره خونه

البته خونه که نه یه اتاق بیسرررت متری بود تو یه خونه ی قدیمی که پنج تا همسرررایه ی               

  دیگه هم داشت

  چاقش بهش گفت:بهار جون گنج پیدا      بهار به حیاط رفت که منیره خانوم با اون هیک         

 کردی؟

  بهار لبخندی زد:نه منیره جون یه کار پیدا کردم

 صدای سهیال خانوم اومد:کار پیدا کردی یا آدمشو؟

  بهار سرشو انداخت پایین

  والدینش هیچ وقت بهش بی احترامی یاد نداده بودن

  منیره چنگی به لپش زد:نگو سهیال جون

را نگم ماشرراال بر و رو هم که داری کافیه آدمشررو گیر بیاری کلی  سررهیال پوزخندی زد:چ

  پول بهت میدن

  بهار دیگه طاقت نیاورد با عجله به سمت اتاقش رفت

 در دل فقط به اون پیرزن عوضی فحش میداد

 

 :شکوفه
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  متعجب به هومن نگاه کردم

 اینا چیه؟؟؟-

  هومن لبخندی زد:اینا بهش میگن غذا

 ودم میدونم غذاس چرا دو تا بشقاب؟؟چپ چپ نگاش کردم:خ

  بخاطر اینکه منم میخوام بخورم-

 آها اونوقت شما مگه خودت اتاق نداری؟-

  ابروهاشو باال انداخت:چرا ولی دوس دارم اینجا بخورم

 یعنی چی؟-

  یعنی همین-

  کن شروع دیگه خوب:نشست کنارم خودشم و تخت رو گذاشت رو بعد سینی 

  یان ببینن با من غذا میخوری شاید ناراحت بشنپس بقیه چی؟ اگه ب-

سی نمیدونه من اومدم اینجا بغیر از          شت گفت:اوال ک شو بر میدا شقاب هومن در حالیکه ب

  پرهام دوما حتی اگه بفهمن هم بدشون نمیاد مطمئن باش

  نگاهی بهش انداختم که اخم کرد:بخور دیگه

  به غذاها نگاه کردم

  هم کباب بود هم جوجه
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  ارغوان افتادم یاد

  از جوجه متنفر بود

  لبخند تلخی زدم

 بشقابمو برداشتم و مشغول خوردن شدم

  بمیری هومن

  مثه چی زل زده به من

  اه کوفتم شد بابا

 سرمو باال آوردم و با اخم غلیظی بهش توپیدم:میذاری غذامو بخورم یا نه؟

  من به تو چیکار دارم تو بخور-

  هار چشمی به من زل نزنی منم غذامو میخورماگه شما اجازه بدی و چ-

 لبخندی زد و سرش انداخت پایین:باشه

 :هومن

  بعد از تموم شدن غذا ظرفا رو کنار گذاشتم

  شکوفه نگام کرد و گفت:خوب دیگه خوش گذشت برو بیرون

  نگاش کردم و لبخند بدجنسی زدم:من که همینجا راحتم
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  ولی من ناراحتم برو بیرون-

  باال انداختم و طی یه حرکت سریع رو تختش دراز کشیدم:آخیش چقدر نرمه ابروهامو

  با حرص نگام کرد:هومن پاشو برو بیرون

  نچ نمیرم و نمیخوام برم-

 پوفی کرد:اگه ازت خواهش کنم؟

  نچ-

  جیغ خفه ای زد:هومن

  خندیدم:جونم

  کوفت و جونم پاشو برو تو اتاق خودت بزار بگیرم بخوابم-

  م:نه من که راحتمغلتی زد

  صدای نفسای حرصیشو میشنیدم

 ��خخخخ حقته

  تا تو باشی با ایمان خلوت نکنی

  یهو یه چیزی محکم کوبیده شد تو صورتم

  با گیجی بلند شدم و به شکوفه نگاه کردم
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  بالشی تو دستش بود و خبیثانه به من نگاه میکرد

  میکشمت-

ون پریدم و دستشو گرفتم و چسبوندمش به    جیغی زد و به سمت در رفت که زودتر از ا 

 دیوار

 االن شما چیکار کردی؟-

  لبخندی زد:من؟؟ هیچی کار خاصی نکردم که

 جدی؟-

  سری تکون داد:بله جدی

  از این همه پرروییش خندم گرفت که اونم بلند خندید

 کم کم خنده ی من از بین رفت و محو خنده های شکوفه شدم

 

 :شکوفه

  نم تموم شد به هومن نگاه کرد و از نگاهش به خودم جا خوردمبعد اینکه خندید

 با چشمای خاکستری شفافش خیره بود تو صورت من

 همه ی اجزای صورتمو از نظر گذروند

  تا رسید به چشمام
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  خیره شدیم به همدیگه

  هومن مشتاقانه تو چشمام نگاه میکرد

  نمیفهمیدم

  دلی  این همه اشتیاقو نمیفهمیدم

  کاوی تو چشماش نگاه میکردم که سرش نزدیک تر و نزدیک تر شدبا کنج

 تا جاییکه نفسای داغش تو صورتم پخش میشد

  نفسم بند اومده بود

  هومن میخواست چیکار کنه

  سرش کمی نزدیکتر شد که تاب نیاوردم و چشمامو بستم

  چند دقیقه ای چشمام بسته بود اما هومن هیچ کاری نمیکرد

سرمو به طرفش خم       اومدم چشمامو   باز کنم که هومن زیر گوشم نفسشو فوت کرد که 

 کردم

  با صدای لرزونی گفتم:ن..نکن

  صداش اومد

 صدای بم و جذابش:گفته بودم از این نقطه ضعفت استفاده میکنم نگفتم؟

  نالیدم:هومن
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  نکن-

  کاری نکردم که خانومی-

  ب..برو عقب-

  چیزی نگفت

  ذاشتم و خواستم هلش بدمدستامو رو سینه ی بزرگش گ

  اما نشد

  یعنی نتونستم

  انگار با قوی ترین چسب دنیا دستامو به سینش چسبونده بودن

  نگاهش کردم

  ظاهرش خنثی بود اما چشماش

  چشماش پر از گرما و محبت بود

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد:شکوفه؟

 سکوت

 شکوفه خانوم؟-

 سکوت
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  شکو خانومی-

 ب...بلهبزور لب باز کردم:

 منو محکم به خودش فشرد:هیچ وقت ازم نترس

  ید و در کسری از ثانیه از اتاقم خارج شدب.و.سنگاش کردم که خم شد و پیشونیمو 

 من موندم و یه دنیا بهت و لذت

 :هومن

  رو تختم نشستم و به اتفاقات چند لحظه پیش فکر کردم

  شکوفه بهترین دختری بود که تو تمام عمرم دیده بودم

  طمئنم عاشقشمم

  از ته قلبم مطمئنم

  صدای گوشیم بلند شد

 !بنفشه

 پوفی کشیدم و جواب دادم:بله؟

  سالم آقای کم پیدا-

 سالم خانوم خوبی؟-
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 خوبم تو خوبی عشقم؟-

 منم خوبم خانومی چه خبر؟-

  خبرا که پیش شماس شنیدم خانوادت برگشتن-

  آره اومدن-

 بته بعد اینکه برگشتمپس واجب شد حتما بیایم دیدنشون ال-

 تعجب کردم:مگه کجایی؟

  االن که خونم ولی قراره برم سفر-

 گوشام تیز شد:سفر؟

  اوهوم میخوام برم سوئد-

 چرا اونجا؟-

  همینجوری تفریحی-

  زیاد کنجکاوی نکردم:آها خوش بگذره خانومی

 مرسی عشقم هومن مامان صدام میکنه کاری نداری؟-

  ت باشنه عزیزم برو مراقب خود-

  باشه گلم دوست دارم بای-
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  بای-

  بالفاصله به احسان تک انداختم

 ده دقیقه بعد احسان اومد تو اتاقم:چی شده؟

  همه ی حرفای بنفشه رو براش بازگو کردم

 احسان متفکر داشت بهم گوش میداد

 گفتی سوئد؟-

  آره-

 چرا اونجا؟-

  نمیدونم-

 احسان از جاش بلند شد:نگفت کی میره؟

  چیزی نگفت نه-

  باشه حواست باشه اینبار زنگ زد صدام کن یا اگه نبودم صداشو ضبط کن واسم-

 سری تکون دادم

 :پرهام

  با کالفگی به خاله و بعد به احسان نگاه کردم
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  اونم بدتر از من بود

  خاله جون حداق  یه شب دیگه بمونید-

 ونه احسانخاله مخالفت کرد:نه دیگه زحمت دادیم امشب دیگه میریم خ

  مامان با لحن ناراحتی گفت:حاال یه شب دیگه بمون آیدا

  نه دیگه آبجی حاال بازم میایم-

 و رو به احسان گفت:بریم پسرم؟

  احسان ناچار به من نگاهی انداخت

  منم که بدتر از اون بودم

  شخاله از صبح بعد صبحانه گیر داده بود که باید بره خونه احسان و یه روزم خونه پسر    

  باشه نمیتونستم پیش بینی کنم عکس العم  خاله با دیدن ارغوان چی میتونه باشه

  به خصوص با اتفاقی که دیشب افتاد و چیزی که فهمیدم

  از جام بلند شدم

  باید به ارغوان خبر میدادم

  به احسان لبخند اطمینان بخشی زدم و به سمت حیاط رفتم

 کجا میری پسرم؟-

  کار دارم میرم شرکت مامان یکم تو شرکت-



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

420 

 

  حاال بمون بعد برو-

  نه دیگه االن میرم ولی زود برمیگردم خدافظ خاله-

  خدافظ پرهام جان مواظب خودت باش-

  سری تکون دادم و از عمارت خارج شدم

 به سرعت سوار ماشین شدن و همزمان خونه ی احسان و گرفتم

 :ارغوان

  ردداشتم تی وی میدیدم که تلفن خونه زنگ خو

  از جام بلند شدم و گوشی رو جواب دادم:الو

  الو ارغوان منم پرهام-

 پرهام؟ چی شده باز؟-

  همین االن وسایلتو جمع میکنی و از خونه ی احسان میای بیرون-

 تعجب کردم یعنی چی؟

 معلوم هست چی میگی؟ چرا باید اینکارو کنم؟-

  چون من میگم زودباش زیاد وقت نداریم-

  چیزی به من نگفتاما احسان -
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  فریادش پرده ی گوشمو پاره کرد:دارم بهت میگم از اون خونه بیا بیرون زودباش

  ب..باشه-

  تا نیم ساعت دیگه اونجام-

  و قطع کرد

  بیشور نذاشت خدافظی کنم

گوشررری رو با حرص سرررر جاش گذاشرررتم و در حالیکه غر غر میکردم به سرررمت اتاقم   

مگه من مسخره ی توام بیا بیرون بیا بیرون برو عمتو    رفتم:پسره ی دیوونه ی خ  و چ  

  مسخره کن

  یاد شیرین خانوم افتادم

  آخی نه گناه داره

  نه نه عمتو مسخره نکنه خودتو مسخره کن دیوونه ی نره خر-

 وسایالمو جمع کردم و کولمو انداختم رو دوشم

گ اومدم به طرفش  از خونه زدم بیرون که همزمان ماشررین احسرران پیچید جلوی پارکین

  برم که با دیدن زن و مردی که پیاده شدن سریع پریدم پشت یه درخت

 اونا دیگه کین؟

  احسان درو باز کرد



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

422 

 

  اول زنه و بعد مرده وارد خونه شدن

  احسان دستی به موهاش کشید و به اطراف نگاه کرد

  از پشت درخت اومدم بیرون و براش دست تکون دادم

 ن خوبی؟به طرفم دوید:ارغوا

 من خوبم احسان اینا کی بودن؟ چرا پرهام به من گفت باید از خونت بیام بیرون-

  گوش کن اینارو پرهام بهت میگه االناس که پیداش بشه-

 حرفش تموم نشده بود که صدای الستیک ماشین پرهام اومد

 :پرهام

  ارغوان از احسان خدافظی کرد و بالفاصله سوار ماشین شد

  شردم و حرکت کردمپامو رو گاز ف

  سالم-

  نگاهی بهش انداختم:سالم

بی طاقت به سمتم برگشت:پرهام چی شده؟ چرا انقدر با عجله باید میومدم بیرون؟ چی     

 شده مگه؟

  نفسی کشیدم:خانوادم برگشتن

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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  خوب این چه ربطی به این قضیه داره

با خانواده ی احسرران برگشررتن و خالم اصرررار داشررت که بیاد خونه ی احسرران دیشررب   -

تونسررتیم متقاعدش کنیم که بمونه اما امروز نه و اومدن اینجا اگه خالم تو رو میدید و از  

  باش نمیذاشت احسان ادامه بده کار و نقشه ی احسان سر در میاورد مطمئن

  سری تکون داد و چیزی نگفت

  اتفاق دیشب یادم اومد

 با مکث پرسیدم:میگم که یه سوال؟

 نگام کرد:چی؟

 گردنبندت که دست منه مال خودته یا اونم-

  پرید وسط حرفم:نخیر اونو ندزدیدم مال خودمه

 حیرتزده نگاش کردم:مطمئنی؟

 دروغ بگم؟ معلومه که مطمئنم چرا باید-

 چیزی نگفتم و به فکر فرو رفتم که با صدای جیغش به خودم اومدم

 پرهاام-

 چته تو؟-

 گرسنمه-
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 مگه ناهار نخوردی؟-

  نخیر از صبح فقط یه لیوان شیر خوردم-

  سری تکون دادم:االن میریم رستوران

 جیغ زد:نههههه

 کوفت چه خبرته؟-

  وریمخوب رستوران نریم برو بگیر بیار همینجا بخ-

  امر دیگه-

  لبخندی زد:بعدش بستنی هم میخوام

 پوفی کشیدم و به سمت رستورانی حرکت کردم

 :ارغوان

  تو ماشین منتظر پرهام نشسته بودم

  پسره ی گاو

  عین چی سرشو انداخت پایین رفت

  اصال یه نظر خواهی هم نکرد

 که چی کوفت میکنی؟ چی کوفت نمیکنی؟
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  ه گرفته باشه میکشمشاه اه دیوونه فقط اگه جوج

  پوفی کشیدم و دستمو به سمت گردنم بردم

 گردنبندمو لمس کردم

  کادوی شکوفه

  دوست عزیزم

  آهی کشیدم خدایا بالیی سرش نیاد

  اصال کاش قبول نمیکردم شکوفه هم وارد نقشه بشه

  در باز شد و پرهام اومد داخ 

  بدون مقدمه گفتم:جوجه خریده باشی میزنم میکشمت

  نیم خیز سرجاش خشک شد

  با حرص نگام کرد و دوباره برگشت به رستوران

 ��خخخخخ

  چه حالی داد

 بمیری پرهام یعنی جوجه گرفته بودی؟؟؟

  مگه اون شب خودت ندیدی که من لب به جوجه نزدم؟
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  پسره ی گاو

  عه نه اینو که یه بار گفتم

  پوف اینا دیوونم کردن

  دوباره پرهام اومد تو ماشین

  دوتا ظرف غذا دستش بود

  تیز نگاش کردم که غر زد:نترس یکیش کوبیدس

 لبخندی زدم و بدون گفتن هیچ حرفی مشغول خوردن شدم

 :پرهام

  بعد از خوردن غذا حرکت کردیم تا برای خانوم بستنی بگیرم

  خدایا چه گیری کردم

 چرا بین این همه دختر چرا این به تور من خورده؟

 ��ای خداااا

  ی یه بستنی فروشی نگه داشتم و با ارغوان پیاده شدیمجلو

  رفتیم داخ  مغازه و روی یکی از میز و صندلی ها نشستیم

  من آب پرتقال و ارغوان هویج بستنی انتخاب کرد
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  تو سکوت منتظر حاضر شدن سفارشامون بودیم

  گوشیم زنگ خورد

 بدون نگاه کردن بهش جواب دادم:الو؟

  ااااامصدای جیغ اومد:پره

  جانم جانم-

 کوفت تو مگه نگفتی زود میای چی شد پس؟-

  سه ساعته منتظرتم

  ببخشید عزیزم زود میام-

  نگام به ارغوان افتاد با تعجب زل زده بود بهم

  ناخودآگاه لبخند بدجنسی زدم

  پرهام قربونت بره حرص نخور عزیزم زود میام پیشت-

ما مامانتم اینجوری حرف نزن حالم بد      وا پرهام خ  شررردی؟ من دوس دخترت نیسرررت  -

 میشه

 رو چشمام گلم تو فقط ناراحت نباش که دل پرهامتو میشکنی-

  چشمای ارغوان گشادتر و لبخند من عریض تر میشد

  اوق حالم بهم خورد زود گمشو بیا خونه-
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 �واقعا عاشق محبت مامانمم

  چشمی گفتم و گوشی رو قطع کردم

  غول خوردن شدمسفارشمونو آوردن و من مش

 اما ارغوان با بهت به من خیره شده بود و لب به بستنیش نمیزد

 :ارغوان

 این چه مرگش شد یهو؟؟

 کی بود داشت باهاش حرف میزد؟؟

  ول کن بابا به من چه مربوط

  اتفاقا خیلیم مربوط

 با کی حرف میزد که انقدر قربون صدقش میرفت؟

  بیشور دیوونه

  ینجوری حرف میزنهخجالت نمیکشه جلوی من ا

کم کم اخمی رو صررورتم پدیدار شررد و با حرص و ولع شرردید مشررغول خوردن بسررتنیم   

  شدم

  اه کوفتت بشه پرهام که بستنی رو بهم کوفت کردی

  یهو آب پرتقال پرهام پرید تو گلوش
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  اولش با تعجب نگاش کردم بعد کم کم زدم زیر خنده

  وای دمت گرم خداجونم

  ازش میخواستماکاش یه چیز دیگه 

  پرهام همونجوری که سرفه میکرد اخم غلیظی بهم کرد که باعث شد درجا خفه بشم

شین منتظرتم خوردی          شد:من تو ما شد با اخم از جاش بلند  سرفش تموم  بعد از اینکه 

  بیا

 .....سری تکون دادم که رفت و من

  پهن شدم رو میز از خنده

 :پرهام

 ن اومد و سوار شدبعد از ده دقیقه انتظار ارغوا

  بالفاصله بعد از سوار شدنش گاز دادم و با سرعت حرکت کردم

 ارغوان با وحشت نگام کرد:چته دیوونه؟ قصد کردی جفتمون و به کشتن بدی؟

  پوزخندی زدم و سرعتمو کم کردم

ارغوان با بدخلقی گفت:مرض داری آخه؟ قلبم اومد تو آسرررتینم تو اگه میخوای بمیری         

  نممن هنوز جوو

  با اخم نگاش کردم که ساکت شد
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 ��جونم جذبه

 بعد از یه ربع سکوت پرسید:کجا داریم میریم؟

خونه ما که نمیشرره چون خانوادم هسررتن و نمیتونم االن حضررورتو توجیه کنم خونه ی    -

  احسانم نمیشه چون اونجام هستن

  پوفی کشیدم و ادامه دادم:فعال باید واست خونه پیدا کنم

  ر سری تکون داد:درسته پس برو سمت محله های پایینارغوان متفک

 متعجب پرسیدم:چرا؟

به دو دلی  اوالامکان اینکه آدمای سرررعیدی اونجاها باشرررن زیاده و من راحتتر میتونم             -

نقش بازی کنم تازه باید به احسرررانم بگی همین فردا واسرررم گریمور پیدا کنه تا بتونم           

  جاره ارزونترهکارمو شروع کنم دوم هم اینکه اونجا ا

  چپ چپ نگاش کردم که گفت:بابا بخاطر خودت میگم پولت حیف و می  نشه

 سری تکون دادم و به سمت بنگاه های پایین شهر روندم

 :هومن

  با اعصاب داغون به بنفشه نگاه کردم

  تو که قرار بود بری سوئد-

ستی هومن مام     - شقم را شب دیگه االن اومدم پیش ع ان چرا تعجب  اوهوم میرم ولی دو 

 کرد از دیدن من؟
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  طبیعیه چون تو رو نمیشناخت-

  یعنی منو بهشون معرفی نکردی؟-

  فرصت نشده خانومی-

  آهانی گفت و سرشو بیشتر تو بغلم فرو کرد

  واقعا تو وضعیت بدی بودم

شو دور گردنم          روی تخت دراز کشیده بودم و بنفشه هم کنارم دراز کشیده بود و دستا

  ودحلقه کرده ب

 پوفی کشیدم:بنفشه بهتره بری

 نوچ نمیرم هومن تو چت شده؟ چرا جدیدا منو از خودت میرونی؟-

  جوابی واسه حرفاش نداشتم

  یعنی داشتم اما االن موقع گفتن نبود

 بی حوصله نگاش کردم و خواستم حرفی بزنم

  ردممتحیر مونده بودم و داشتم نگاش میک

  به شدت عصبانی شدم

  چند لحظه چشمامو بستم

  سعی کردم به خودم مسلط بشم
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 ....صدای در اومد و بعدم صدای فرشته دوست داشتنیم:شام حا

  چشمامو باز کردم

  با بهت به ما نگاه میکرد

  با دیدن چشمای بازم بالفاصله از اتاقم خارج شد

 لعنتی همینو کم داشتم

 :شکوفه

  له ها رفتم پایین و وارد حیاط شدمبا سرعت از پ

  نمیدونم چم شده بود

  چرا همچین حالتی داشتم

  اما با دیدن اون دوتا تو اون وضع ناخودآگاه دلم گرفت

  جوشش اشکو تو چشمم حس کردم

  نه نه لعنتی من نباید گریه کنم

 مگه هومن کیه؟

 مگه کیه که بخاطرش اشکام بریزه؟

  صورتم میریختاما میریخت دونه دونه رو 
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  به در عمارت نگاه کردم

  نمیتونستم

  هوای اینجا خفه بود

  نمیتونستم نفس بکشم

  تو یه حرکت سریع از خونه زدم بیرون و به صدای پارس جسی توجهی نکردم

  با سرعت میدویدم و به اطرافم هیچ توجهی نداشتم

  رسیدم به یه پارک

  روی صندلی نشستم و اشکام شدت گرفتن

  عا نمیدونستم واقعا دلی  اشکامو نمیدونستمواق

  من چرا دارم گریه میکنم؟

  سرمو تو دستام گرفتم و به هومن فکر کردم

  اون پسر چی داشت که دلی  اشکای من شده بود؟

  آهی کشیدم و از جام بلند شدم

  شروع کردم به قدم زدن

  وسطای پارک بودم که احساس کردم کسی تعقیبم میکنه
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  برگشتم اما کسی رو ندیدمبه عقب 

سی          شتم اما بازم ک شنیدم باز به عقب برگ صدای پا  دوباره چند قدم رفته بودم که بازم 

  نبود

  پوفی کردم و دوباره راه افتادم

  لعنتی بازم صدای پا

نفسرری گرفتم و خواسررتم بدوم که دسررتی بازوهامو گرفت اومدم جیغ بزنم که دسررتمالی  

 د سیاهی مطلقجلوی دهنم گرفته شد و بع

 

 :راوی

  باالخره بعد کلی گشتن ارغوان و پرهام خونه ی مورد نظرشونو پیدا کردن

  یه خونه ی قدیمی ساخت که پنج خانواده توش زندگی میکردن

  یه معلم بازنشسته و زنش

  یه زن و دوتا پسرش

  دو تا دختر دانشجو

  یه راننده تاکسی

   و یه خواهر و برادر
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  اتاق بیست متری انداخت ارغوان نگاهی به

  بد نبود

 !یه تخت و یه صندلی و ساعت و کمد

 تنها داشته های خونه ی جدیدش

  اما واسه یه دختر تنها خوب بود

 پرهام:خیلی کوچیک نیست؟

  نه بابا مگه چند نفرم؟ همینم از سرم زیاده-

  رمهپرهام سری تکون داد:با من کاری نداری؟ دیگه واقعا دیر شده مامان منتظ

  ارغوان نگاهی به ساعت قراضه انداخت

  شب بود9

  از پرهام واقعا ممنون بود

 تموم تالششو کرده بود واسه پیدا کردن خونه

  لبخندی بهش زد:مرسی پرهام واقعا زحمت کشیدی

باش کاری چیزی هم داشرررتی بهم          پرهامم متقابال لبخند زد:وظیفم بود مواظب خودت 

  زنگ بزن

  باشه-
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  افظی ارغوان به اتاقش برگشت و روی صندلی نشستبعد از خد

  لحظاتی بعد در اتاق به صدا دراومد

 ارغوان به سمت در رفت و بارش کرد

  دختری پشت در بود با یه بشقاب تو دستش

 سالم شما همسایه ی جدیدی؟-

  سالم بله من ارغوان هستم-

  دختر لبخندی زد:خوشبختم ارغوان جون خوش اومدی

  شاره کرد:گفتم شاید گرسنت باشه بفرما شامبه بشقاب ا

  ارغوان لبخندی زد:مرسی عزیزم

  خواهش میکنم نوش جان-

 دختر عقبگرد کرد بره که ارغوان صداش زد:ببخشید؟

 دختر برگشت:بله؟

  خودتو معرفی نکردی-

  عه راست میگی اصال حواسم نبود-

  عیب نداره عزیزم-
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 دختر لبخندی زد:من بهارم

 :پرهام

  د از پارک ماشین به سمت خونه رفتم و وارد شدمبع

  مامان با اخم نگام کرد که خندیدم:سالم

 سالم و کوفت زود میای یعنی غروب میای؟؟؟-

  بیخیال مادر من کار بود دیگه-

مامان سررری تکون داد و به آشررپزخونه رفت:من که از کار تو سررر در نمیارم ماها شررام    

  خوردیم بیا برات بکشم

 و آشپزخونه و پشت میز نشستم:بابا و هومن کجان؟رفتم ت

  بابات که رفت بخوابه هومنم زده بیرون دنبال این دختره-

 تعجب کردم:کدوم دختره؟

  شکوفه-

 با نگرانی نگاش کردم:مگه شکوفه کجا رفته؟

راستش نمیدونم گفتم بره هومن و اون دختره ی گستاخ رو صدا بزنه بعد از چند لحظه    -

 و سریع از خونه رفت راستی پرهام بنفشه واقعا نامزد هومنه؟ اومد پایین

 جا خوردم بنفشه؟
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  اومده بود اینجا مگه؟-

  آره-

  مامان برات توضیح میدم-

  توضیح نمیخوام فقط میخوام بدونم واقعا نامزد هومنه؟-

  آره-

  عجیبه-

 چی عجیبه مامان؟-

  قبال دیده بودمش-

 تعجب کردم:چی؟

شونه باال  سه دیده بودمش وقتی با خالت میرفتیم     مامان  سه باری تو فران انداخت:قبال دو 

  خرید اونو میدیدم همیشه هم میرفت تو یه کافه تنها مینشست

 گوشام تیز شد:کدوم کافه؟

 ......مامان کمی فکر کرد:راستش اسمشو دقیق یادم نیست فک میکنم کافه ی

  آهانی گفتم و از جام بلند شدم

 د:کجا؟مگه شام نمیخوری؟مامان اخمی کر

  چرا مادر شما میز و بچین منم برم لباسامو عوض کنم-
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  مامان سری تکون داد و مشغول چیدن میز شد

  به سمت اتاقم رفتم

  باید به احسان میگفتم

  موبایلمو درآوردم

  سه تماس بی پاسخ

  ابروم رفت باال

  بارشون کردم

  دوتا از هومن بود و یکی هم عرشیا

 ی احسان و گرفتم شماره

  بعد از دو تا بوق جواب داد

  البته نه خودش

 !یه زن

 بله؟-

 احسان؟-

 شما؟-
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 من از بستگانش هستم و شما؟-

ببخشید من همکارشونم جناب سرگرد االن توی یه جلسه مهم هستن و گوشیشون رو         -

  روی میز جا گذاشتن

 هاشون دارمبسیار خوب حتما بهشون خبر بدید من زنگ زدم کار مهمی با-

 چشم خدانگهدار-

 خدافظ-

  تماس قطع کردم و شماره ی هومن و گرفتم

 "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد"

  لعنتی

  شماره ی عرشیا رو گرفتم

 الو؟-

 عرشیا کاری داشتی؟-

پرهام هیچ معلومه کجایی؟ کارای شرکت همشون مونده االن دو سه روزه نیستی تمام       -

  ختهحساب کتابا بهم ری

  دستی تو موهام کشیدم:سرم شلوغ بود فردا میام ببینم چی شده

 باشه حتما بیا-
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  باشه فعال-

  بای-

  گوشی رو روی تخت پرت کردم

 هومن چرا گوشیش خاموش بود؟

  رفته دنبال شکوفه

  وای خدا شکوفه

 سریع به گوشی و سویچم چنگ زدم و به سرعت به سمت پایین رفتم

 ...بیا پرهام واست-

 با دیدن من حرف تو دهنش ماسید

 با بهت نگام کرد:کجا داری میری؟

  دنبال هومن-

 ...ولی-

  مامان زود برمیگردم-

 غر زد:آره از نوع همون صبحه

  به سرعت به حیاط رفتم و سوار ماشین شدم
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 نمیدونمم از کجا بگردم دنبال برادرم

 هومن کجاست االن؟

 :هومن

  ابونکالفه ماشینو پارک کردم گوشه خی

  سرمو گذاشتم رو فرمون

  لعنتی نیستش

  همه جا رو گشتم

  نیست

  شکوفه غلط کردم

  برگرد تو فقط برگرد

 سرمو بلند کردم و موهامو چنگ زدم

 شکوفه عزیزم آخه تو کجایی؟

  لعنت بهت بنفشه

  محکم کوبیدم رو فرمون:لعنت به تو دختره ی عوضی

  تالفی اینکارو سرت در میارم
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 شه ی ماشین زدکسی به شی

  برگشتم سمت پنجره و دختر کوچولویی رو دیدم که فال میفروخت

  شیشه رو پایین کشیدم

  عمو عمو تروخدا یه دونه فال بخر-

  لبخندی بهش زدم:باشه عموجون

 دو تا چک پول ده تومنی بهش دادم

  عمو این خیلی زیاده-

  لبخند تلخی زدم:همش مال خودت عزیزم

 ینی کرد و ازم دور شددختره خنده ی شیر

 فال و باز کردم و شروع به خوندن کردم

 :ارغوان

  بعد از تموم شدن غذا از اتاق خارج شدم

  به طرف آشپزخونه ی کوچیک حیاط رفتم ظرفو شستم و به طرف اتاق بهار رفتم

  در زدم

  چند ثانیه طول کشید تا در باز شد
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 پسری اومد بیرون و گنگ نگام کرد:بله؟

 زدملبخندی 

  حتما برادرش بود

 آبجی بهارت هست؟-

  سری تکون داد:آره بیاین تو

  وارد اتاق شدم

  تقریبا مثه اتاق خودم بود با این تفاوت که دوتا تخت داشت

  بهار روی صندلی نشسته بود

 با دیدنم از جاش بلند شد و به سمتم اومد

  لبخندی بهش زدم:مرسی از لطفت خیلی خوشمزه بود

  زد:نوش جونت اونم لبخند

سال          سم جالبه که یه دختر هم سن و  ظرفو ازم گرفت و گذاشت رو صندلی:بیا بشین وا

  خودم اینجاس

 اینجا با برادرت زندگی میکنی؟-

  آره تقریبا یه سالی هست اینجاییم-

  پس پدر و مادرت چی؟-
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 آهی کشید:دو سالی هست که فوت شدن

  متاسفم عزیزم-

  نعیب نداره تو تصادف مرد-

 کنارش نشستم:خدا رحمتشون کنه

 مرسی تو چی؟-

 من چی؟-

 تو چرا تنهایی خانوادت کجان؟-

  خوب منم تقریبا مثه توام-

 فوت شدن؟-

  نه یعنی نمیدونم شایدم فوت شدن-

یدم از بچگی و                ند خانوادمو  مه دادم:راسرررتش من کال  که ادا گام کرد  با تعجب ن هار  ب

  گه بزرگتر شدمنمیدونم کی هستن زیر دست یه نفر دی

 بهار ساکت شد و چیزی نگفت

 :شکوفه

  با سردرد وحشتناکی چشم باز کردم

  تو یه اتاق بودم
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  یه اتاق کوچیک بدون پنجره

  محیط اطرافم واسم ناآشنا بود

  سعی کردم از جام بلند بشم اما نتونستم

  تازه نگاهم به وضعیت خودم افتاد

  لی بسته شده بودنروی صندلی بودم و دست و پاهام به صند

  هیچ رقمه نمیتونستم خودمو تکون بدم

 من اینجا چیکار میکردم؟

 کی منو آورده اینجا؟

  با فکر سعیدی و آدماش مو به تنم سیخ شد

  خدایا خدایا اونا نه

  تو همین افکار بودم که در به شدت باز شد

  مد شدبا ترس به در نگاهی کردم و با دیدن فرد روبروم خون تو بدنم منج

 !مبین

  با لبخند خبیثی به سمتم اومد:به به شکوفه جان مشتاق دیدار

  آب دهنم و با ترس قورت دادم که قهقهه زد:چه خبرته؟ قبال شجاع تر بودی
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مکثی کرد و ادامه داد:نترس باهات کاری نداریم البته فعال به وقتش یه گوشمالی حسابی  

  بهت میدیم

 کون دادم:میخوای باهام چیکار کنی؟خواست بره بیرون که لبهامو ت

  مبین نگام کرد:عزیزم من باهات کاری نمیکنم رییس اینکارو میکنه

 رییس؟؟ بابات؟-

  نه از بابام باالتر-

  و از اتاق خارج شد

  هنگ کردم

 مگه...مگه از سعیدی باالتر هم کسی بود؟

 :پرهام

  باالخره بعد از گشتن زیاد هومن و پیدا کردم

  خیابون نشسته بود و یه کاغذ تو دستش کنار جدول

 از ماشین پیاده شدم و کنارش نشستم:معلومه تو کجایی؟

  با صدای گرفته ای گفت:نیست پرهام نیست همه جا رو گشتم نبود

  شکم به یقین تبدی  شد

  حاال مطمئن بودم که اونا شکوفه رو گرفتن
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  نفس عمیقی کشیدم:پاشو بریم خونه

  نمیام-

 یعنی چی؟-

  تا شکوفه رو پیدا نکنم نمیام-

  هومن بچه نشو تو تا صبحم اینجا بشینی شکوفه پیداش نمیشه-

  باید به پلیس خبر بدیم-

 اول باید به احسان بگیم-

 یعنی چی؟-

  شاید احسان مخالف خبر دادن به پلیس باشه-

سان ندا      شد و داد زو:من کاری به نظر اح صبی از جاش بلند  رم من با این حرفم هومن ع

  واسه پیدا کردن شکوفه ریسک نمیکنم و همین االن به پلیس خبر میدم

 منم از جام بلند شدم:خیله خوب هومن خیله خوب به احسان میگم اونم پلیسه نیست؟

  با حرص نگام کرد و چیزی نگفت

  توجهم به کاغذ تو دستش جلب شد

 از دستش کشیدم و مشغول خوندن شدم

 :ارغوان
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  بهار گرفته بودم نگاه کردم به کتابی که از

 !دیوان حافظ

  عاشق اشعارش بودیم

  علی الخصوص غزل معروفش

  نشستم روی تخت و کتابو ورق زدم

  تا رسیدم به اولین غزلش

  لبخندی زدم و زمزمه کردم

 

 :شکوفه

  روی صندلی مدام تکون میخوردم تا بتونم طنابارو باز کنم اما نمیشد

  بودنملعنتیا خیلی محکم بسته 

  تف به روشون بیاد

  اه

  سرمو به صندلی تکیه دادم

  به ارغوان فکر کردم

 دختره ی دیوونه کجایی؟
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 فقط کافیه پیدات کنم

  ناخودآگاه شعر دوران بچگیمون یادم اومد

  شعری که عاشقش بودیم

 چشمامو بستم و شروع به خوندن کردم

 ارغوان:اال یا ایها الساقی

  اپرهام:ادرکاسا و ناوله

  هومن:که عشق آسون نمود اول

 شکوفه:ولی افتاد مشکلها

  به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید*

  ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

 مرا در منزل جانان چه امن چون عیش هردم

 جرس فریاد میدارد که بربندید محملها

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

  خبر نبود ز راه و رسم منزلها که سالک بی

  شب تاریک بیم موج و گردابی چنین های 
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 کجا دانند حال ما سبکباران ساح  ها

 همه کارم ز خوکامی به بدنامی کشید آخر

 *نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلها

  پرهام:حضور گر همی خواهی

 هومن:از او غایب مشو حافظ

 شکوفه:متی ما تلق من تهوی

 غوان:دع الدنیا و اهملهاار

 :پرهام

  به احسانی نگاه کردم که هاج و واج داشت نگام میکرد

 چته تو؟-

 تو مطمئنی؟-

  آره بابا مامان گفت-

  ولی اون کافه کافه ی یکی از دوستام تو فرانسس من بارها به اونجا رفتم-

 اینبار نوبت من بود با بهت نگاش کنم:واقعا؟

د:آره من وقتی پاریس بودم هرروز پیش مایک  تو کافش      احسررران کالفه سرررر تکون دا 

  بودم
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 حاال میخوای چیکار کنی؟-

  باید برم فرانسه-

 چی ؟؟؟ دیوونه شدی؟ تو بری کی اینجا مراقب اوضاع باشه؟-

احسان نفسی کشید:بجز من کسای دیگه ای هم هستن که رو این پرونده کار میکنن اونا  

   ستناز دور مواظب ارغوان و شکوفه ه

  نگران نگاش کردم:میترسم اتفاقی واست بیفته

  لبخند زد:نترس بابا من ضدضربه ام

  به طرفش رفتم و درآغوشش کشیدم:از االن دلم برات تنگ میشه مواظب خودت باش

  احسانم دستاشو دور شونم حلقه کرد:دیوونه هنوز که نرفتم چشم مواظبم هستم

  بسههلش دادم اونور:خیله خوب گمشو دیگه 

 چپ چپ نگام کرد:انگار من گفتم بغلم کن

 خندیدم و چیزی نگفتم

 :ارغوان

  از صبح همش دلم شور میزنه

  همش نگرانم نکنه اتفاقی افتاده باشه

  دیشبم خوب نتونستم بخوابم
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  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

 تا کی باید اینجا میموندم؟

 همسایه ی خوبی داشتم به جز صاحبخونه سهیال

  لبته اونم از زبون بهار شنیدما

  وگرنه تا االن برخوردی باهاش نداشتم

  از جام بلند شدم و گوشیمو درآوردم

  اونروز پرهام به هزار زور و بدبختی واسم خریدش گفت الزمم میشه

  شماره ی پرهام و گرفتم

  یه بوق دو بوق سه بوق چهار بوق پنج بوق.....اشغال

 !لعنتی

 رفتمشماره ی هومن و گ

 "مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد"

 اه یعنی چی؟

 با ناامیدی شماره ی احسان و گرفتم

 بعد از دو بوق جواب داد:بله؟
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 با خوشحالی گفتم:سالم احسان

 شما؟-

  منم بابا ارغوان-

  ارغوان تویی؟ خوبی؟ کجایی دختر من که مردم از نگرانی-

 من خوبم احسان شکوفه حالش خوبه؟-

  ه؟ آ..آره خوبهش..شکوف-

  خداروشکر همش نگرانم-

  ارغوان-

  بله-

  فردا میام دنبالت-

 چرا؟-

  باید ببرمت پیش گریمور تیممون-

  آها باشه-

 فعال کاری نداری؟-

 ناخوآگاه نهنم کشیده شد سمت پرهام:از پرهام خبر داری؟
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 پرهام؟-

  آره بهش زنگ زدم جواب نداد-

 من االن پیششم کارش داری؟-

 م بگم نه که صدای پرهام تو گوشی پیچید:ارغوان؟اومد

  لبمو با زبون تر کردم:سالم

  سالم خوبی؟-

 مرسی-

 اونجا راحتی؟ کسی انیتت نمیکنه؟-

  نه جای خوبیه-

  به هر مشکلی بر خوردی بهم بگو-

 !گله کردم:چقدرم که جواب میدی

  ببخشید گوشیم تو اتاقمه دسترسی بهش ندارم-

 ؟باشه کاری نداری-

  نه مواظب خودت باش-

 خدافظ-



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

456 

 

 خدافظ-

  گوشی رو قطع کردم و تو دستم فشردم

 چرا یه دفعه سراغ پرهامو گرفتم؟

  نمیدونم

 نمیدونم

 :هومن

  دو روز گذشته

  دقیقا دوروز از گم شدن شکوفه گذشته

  خدایا بهم برشگردون

 چرا گذاشت رفت؟

  بنفشه ی لعنتی همش تقصیر اونه

  ند شدمکالفه از رو مب  بل

  این دو روزه همش تو خونه ام

 دیگه آموزشگاهم نمیرم

 مامان اینا صداشون دراومده که چرا اینجوری شدم
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  حتی مهمونی دایی شهابم نرفتم

  نه من نه پرهام نه احسان

  من نهنم درگیر شکوفه بود و اونا درگیر نقشه

  نسهگه قطعا رفته فراتا جاییکه فهمیدم بنفشه به همه گفته میره سوئد اما احسان می

  پوفی کشیدم و از خونه خارج شدم

  فضای اینجا خفقان آوره

  نمیتونم تحم  کنم

  نمیتونم

 سوار ماشین شدم و زدم بیرون

  کاش شکوفه پیشم بود

 اگه اون االن اینجا بود صددرصد حسمو بهش میگفتم

  میگفتم دوسش دارم

  عاشقشم

  میگفتم شده تموم زندگیم

و برگرد من همه چیزو بهت میگم اعتراف میکنم فقط تو برگرد حاضرررم  آهی کشرریدم:ت

  همه چیزم و بدم تا برگردی
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  ماشینو کنار یه طال فروشی نگه داشتم

 رفتم داخ  مغازه و بعد کلی گشتن یه حلقه ی ظریف طال سفید گرفتم

 :شکوفه

  االن دو روزه که اینجام

 اصال نمیدونم کجا هست؟

 هرداخ  شهره یا خارج ش

  تو این دو روز فقط موقع خوردن غذا دست و پاهام وباز کردن

  پوزخندی زدم

  میکنم فرار اینجا از خودشون میدونن اگه بازم کنن سه سوت در و باز میکنم و 

  لعنتی هیچ پنجره ای هم نداشت که حداق  بفهمم شبه یا روز

  بزرگن قاچاق باند یه و دزدیه ناچیزشون خالف اینا فهمیدم مبین به لطف دهن لق 

  فهمیدم و از همه مهم تر اینکه هویت اصلیمو 

  لبخند تلخی زدم

  باالخره فهمیدم کیم

 خانوادم کین
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  چرا زیر دست اینا بزرگ شدم

 هدفشونو فهمیدم

  آهی کشیدم

تو دختر دشمن مایی فکر کردی چرا بزرگت کردیم فکر کردی چرا تا االن نکشتیمت  ""

برنده ای هنوز کلی جنس داریم که باید انتقال بدیم اونور آب تو چون واسرره ما یه برگ 

 ""باید پیش ما باشی تا زمانیکه کارمون تموم شد بعد از شرت خالص میشیم

 خدایا قصد داری با من چیکار کنی؟

 :راوی

 مرد با فریاد اسلحه رو به طرف متین گرفت:یعنی چی که جای جنسا لو رفت؟

سر ق  سا رو تحوی  بدیم پلیس ریختن و همه  متین:قربان ما رفتیم  رار ولی قب  اینکه جن

  رو گرفتن فقط من و مبین تونستیم فرار کنیم دو سه تا از افرادمون هم کشته شدن

مرد با خشرررم گفت:شرررما دو تا چه غلطی میکردین؟ نباید قب  رفتن به اونجا از امنیتش           

 مطمئن میشدین؟

  متین چیزی نگفت

  گفت:برو اون دختره شکوفه رو بیار اینجامرد با همون عصبانیتش 

  متین:قربان

  گفتم برو-
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  متین به سرعت از اتاق خارج شد

 مرد با صدای بم شده از خشم گفت:گور خودتو کندی احسان یاوری

 :هومن

  گیتارمو گرفتم تو دستم و به شکوفه فکر کردم

 به نوقی که اونروز برای خوندنم از خودش نشون داد

  ن روز بود که بهش دل بستمشاید از همو

از همون روز که چشررمای سرربز رنگشررو ازم دزدید و من مشررتاقانه به صررورتش چشررم    

  دوختم

 آهی کشیدم و دستم رو سیم گیتار لغزید

 :شکوفه

  با ترس به آدمای رو به روم نگاه میکردم

 اینا میخوان چیکار کنن؟

 مگه نه شکوفه؟سعیدی با لبخند گفت:خوب خوب نوبت یه گوشمالی اساسیه 

  با ترس نگاش کردم

  به دو نفر اشاره کرد و اونا دست و پاهام و باز کردن

  ترسیده رو صندلی نشسته بودم و بهشون نگاه میکردم
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  مبین جلو اومد و بلندم کرد

  پرتم کردم رو زمین و قب  اینکه بفهمم چی شده

  دو سه نفر شروع کردن به پرتاب کردن مشت و لگد به سمتم

  ا درد جیغ میزدم:ولم کنید.....ولم کنیدب

  اما هیچ کس گوش نمیکرد

  هر ضربه ای که بهم میخورد احساس میکردم دارم میمیرم

  جیغ میزدم

  زجه میزدم

  ولی کسی توجه نمیکرد

  نمیدونم چقدر گذشت

 ولی میدونم اونقدر کتک خوردم که از هوش رفتم

 :شکوفه

 شدم با تموم وجودم جیغ کشیدم و بیهوش

 :ارغوان

  با ترس از خواب پریدم و جیغ زدم:شکوفه
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  :هومن

قلبم انگار داشررت مچاله میشررد اشررکام راه خودشررونو پیدا کردن و ریختن با بغض به     

  خوندن ادامه دادم

 :پرهام

  با نگرانی به آسمون نگاه کردم دلم گواه خوبی نمیداد

 :شروین

 ؟ چرا اینجوری شدم یهو؟خودکار از دستم افتاد خدایا چه اتفاقی افتاد

  خسته ام از بغض کهنه ی عشق ))

  سنگینه تحملش تو صدام

  خوبه که به یاد تو قانعم

  میتونم بگذرم از شکوه هام

  باورش سخته برام ولی من

  میرم و چیزی ازت نمیخوام

  اما بدون هر جا برم بعد تو

  بغض عشق میمونه از تو برام

  بغض من وا نمیشه تو صدام   
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 خدایا یه دریا گریه میخوام      

  نفهمید اون که باید میدونست          

  بیشتر از جون هنوز عزیزه برام               

  با جدایی هیچی تموم نمیشه

  عاشق از عاشقی سیر نمیشه

  بگو تو اگه عاشق نبودی

  عاشقت از تو دلگیر نمیشه

 بغض عشق مونده هنوز تو صدام      

  هنوزم هیچی ازت نمیخوام        

  عاشقت بودم و از عاشقی          

  جز غمت هیچی نمونده برام            

  اما من هنوز به پات مونده ام               

  یه لحظه بی درد نیاسوده ام                  

  از جدایی خیلی اگه گذشته                     

  هنوز به عشقت آلوده ام اما                        
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  با جدایی هیچی تموم نمیشه

  عاشق از عاشقی سیر نمیشه

  بگو تو اگه عاشق نبودی

 ((عاشقت از تو دلگیر نمیشه

 :ارغوان

  تو ماشین پرهام نشسته بودم و مقصدمون خونه ی احسان بود

  احسان گفت امروز تنهاست و خانوادش رفتن خونه داییش

  ا بریم و گریمور بیادپرهامم اومد دنبالم ت

  دیشبم افتادم ب.و.سیاد کا

  !شکوفه

  به پرهام نگاهی انداختم

  اخم ظریفی رو صورتش بود و داشت رانندگی میکرد

  امیدوارم فقط درست و حسابی جوابمو بده

 سرفه ای کردم و گفتم:میتونم یه سوال بپرسم؟

  نیم نگاهی بهم انداخت:بپرس
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 کوفه اتفاقی افتاده؟آب دهنم و قورت دادم:برای ش

 مردد نگام کرد:چرا؟

  دیشب خواب خیلی بدی دیدم-

 نفسی عمیقی کشید:مگه قرار نبود شکوفه رو بدزدن؟

  سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم و نگرانیم بیشتر شد

  ادامه داد:خوب دزدیدن

  با شنیدن این حرف قلبم از کار افتاد

  ت طاقتشو نداشتمدرسته که جزوی از نقشه بود ولی هیچ وق

 رومو کردم سمت شیشه و آروم آروم اشک ریختم

پرهام با صررردای آرومی گفت:با گریه کردن چیزی ح  نمیشررره ارغوان دزدیده شررردن  

شکوفه دوباره            شته باش ماها همه اینجاییم تا  شه بوده یکم امید دا شی از نق شکوفه بخ

  برگرده تو خودتم باید برای نجاتش تالش کنی

  کردم اشکامو پاک

  پرهام راست میگفت

  نباید ببازم االن نه

  باید تمام سعی و تالشمو کنم
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  نگاش کردم و لبخندی زدم:مرسی بابت حرفات

  اونم لبخند کمرنگی زد:خواهش میکنم

  بعد از یک ساعت رسیدیم

 پرهام ماشینو پارک کرد و با احتیاط به سمت خونش رفتیم

 :پرهام

وان زیر دسرررت گریمور تو اتاق بود و هنوزم بیرون   نزدیک دو سررراعتی میشرررد که ارغ   

  نیومده بود

  حوصلم کم کم داشت سر میرفت

  احسانم معلوم نبود کجا گذاشته رفته

  از جام بلند شدم و به سمت بالکن رفتم

  سیگاری از جیبم درآوردم و روشنش کردم

  بعد از ده دقیقه گریمور اومد بیرون

سی د    ستگی به خودش کش و قو شد میتونید برید ارغوان جون رو  با خ اد:باالخره تموم 

  ببینید کال عوض شده

 لبخندی بهش زدم:از لطفتون ممنونم چه قدر خدمتتون تقدیم کنم؟

  با اخم نگام کرد:این چه حرفیه؟جناب سرگرد بیشتر از اینا به گردن من حق دارن
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  میدونم اما باالخره شما هم زحمت کشیدین-

طر جناب سرررگرد هر کاری میکنم اگه ایشررون نبودن همسررر منم   لبخندی زد:من به خا

  االن زنده نبود

شررالشررو رو سرررش درسررت کرد و ادامه داد:من دیگه رفع زحمت میکنم سررالم منو به    

  سرگرد برسونید با اجازتون

  تا دم در بدرقش کردم

بعد از رفتنش درو بسررتم و برگشررتم سررمت سررالن که با دیدن ارغوان سررر جام خشررک  

  مشد

  مبهوت نگاش میکردم

 این واقعا ارغوان بود؟

 با تعجب خیره شدم بهش و اونم با لبخند مرموزی زیر نظرم داشت

 چطور شدم؟-

 به زحمت لب باز کردم:خودتی؟

  خنده ای کرد:آره بابا

  دوباره بهش نگاه کردم

  واقعا تغییر کرده بود
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ماشررم لنز مشررکی کار  صررورتش تیره تر شررده بود و موهاش قهوه ای سرروخته توی چشرر

  گذاشته بودن

  لبخندی زد:خوبه که نتونستی بشناسیم مطمئنم بقیه هم نمیشناسم

 بعد مکثی کرد و با لحن شیطونی گفت:احسان هنوز برنگشته؟

 نه-

 با همون لحن ادامه داد:نظرت چیه یکم سرکارش بذاریم؟

  خندیدم:دیوونه ای تو

  چشمکی زد:اومد صدام کن

 فتو به سمت اتاق ر

 :ارغوان

 تو اتاق نشسته بودم و منتظر احسان بودم

  خخخخ فقط منتظرم تا بیاد

  ده دقیقه ای گذشت که صدای در و متعاقبش صدای احسان اومد:سالم

 پرهام:سالم خوبی؟ معلوم هست کجایی؟؟

 ببخشید کار داشتم ارغوان هنوز حاضر نشده؟-

  نه هنوز-
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  صدام کن اوکی من میرم یکم بخوابم ارغوان اومد-

  باشه-

  پنج دقیقه بعد با احتیاط از اتاق خارج شدم

 رو به پرهام گفتم:رفت؟

 آره االن دقیقا میخوای چیکار کنی؟-

  صبر کن و ببین-

  به سمت لباسام رفتم و پوشیدمشون

 پرهام با تعجب پرسید:کجا؟

  من میرم تو راه پله ها هر موقع احسان بیدار شد بهم تک بزن بیام-

  رد:الزم نکردهاخم ک

 منم اخم کردم:چرا؟

 سه ساعت الکی تو راه پله معط  بشی که چی؟-

  نوچ میخوام برم به قیافه احسان فکر کن بابا-

  چپ چپ نگام کرد که خندیدم و گفتم:یادت نره

 و از خونه خارج شدم
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  تقریبا یک ساعتی رو پله ها نشسته بودم

 من و ببینن خداروشکر از واحدای دیگه نیومدن بیرون که

  پرهام به گوشیم تک زد و منم به سرعت بلند شدم

  رفتم جلوی واحد احسان و زنگو زدم

 پرهام درو باز کرد و سعی کرد خودشو متعجب نشون بده:بفرمایید؟

ستم        شید من خواهر ویدا)گریمور( ه سالم ببخ در حالیکه لبخندمو کنترل میکردم گفتم:

 میتونم بیام داخ ؟

 کنمی گفت و به داخ  هدایتم کردپرهام خواهش می

 احسان رو مب  نشسته بود با دیدن من از جاش پرید و با تعجب پرسید:شما؟

  لبخندی زدم:سالم ببخشید من خواهر ویدا هستم

احسرران آهانی گفت و به مب  اشرراره کرد:بفرمایید ویدا خانوم امروز کارشررون یکم طول 

  کشیده

 خونه رفتروی مب  نشستم و احسان به سمت آشپز

  به پرهام نگاه کردم سرخ شده بود از خنده

 زیر لب گفتم:مرض نخندیا لو میریم

 سری تکون داد و کم کم به حالت عادی برگشت
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 :پرهام

  چند دقیقه بعد احسان با سینی حاوی شربت اومد بیرون

  شربتی جلوی ارغوان گذاشت و کنار من نشست

 یلی طول میکشه؟ارغوان خیلی جدی رو به احسان گفت:کارش خ

سم             ساعته تو اتاقن و وا سه چهار  ستش نمیدونم االن تقریبا  سری تکون داد:را سان  اح

  جای تعجبه که چرا انقدر زیاد طول کشید

 میخوایید من برم ببینم؟-

  احسان لبخندی زد:ممنون میشم چون ما نمیتونیم بریم نه من و نه پسرخالم

  ارغوان سری تکون داد و از جاش بلند شد

  داشتم از خنده میمردم

 چقدر این دختر بازیگر ماهری بود

با ترس سررراختگی             بعد از چندلحظه ارغوان سرررراسررریمه اومد بیرون و روبه احسررران 

 گفت:کسی اونجا نیست؟

 احسان با تعجب نگاش کرد:یعنی چی؟

  یعنی هیچکس تو اون اتاق نیست-

  احسان با نگرانی دوید سمت اتاق
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  ا بفهمه منو میکشهارغوان اومد پیشم:بخد

  خندیدم:منم میکشه

  دو دقیقه بعد احسان اومد بیرون

  کالفه و با نگرانی به موهاش چنگ زد:یعنی چی؟ هیچکس نیست اونجا پرهام

  چیزی نگفتم

  تو خونه راه میرفت و مدام با ترس میگفت:نکنه بالیی سرش اومده؟خدایا چیکار کنم

  ترل کرده بودبه ارغوان نگاه کردم بزور خودشو کن

  منم همینطور

  بهم نگاه کردیم

 3 2 1ارغوان لب زد:

  بعد ترکیدیم از خنده

 احسانم هاج و واج داشت به ما نگاه میکرد

 :ارغوان

 احسان متعجب داشت نگامون میکرد و ما هم میخندیدیم

پرهام روی مب  نشرررسرررته بود و قهقهه میزد منم که دسرررتمو رو دلم گذاشرررته بودم و           

  ممیخندید
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 احسان با بهت گفت:چتون شده؟

 سری تکون دادم:احسان خیلی دیوونه ای خیلی چطور منو نشناختی؟

 احسان با بهت نگام کرد:مگه..مگه تو کی هستی؟؟

  در حالیکه میخندیدم گفتم:بابا ارغوانم

 اولش مبهوت نگام کرد اما بعد اخمی کرد:خانوم منو مسخره کردین؟

شدم رو مب :نه بابا منم  شه و    پخش  ارغوان همون که نزدیک یه ماه تو خونت بود بابا نق

  سعیدی و اینا دیگه

 احسان دوباره تعجب کرد:ارغوان خودتی؟

  اوهوم خودمم-

 پس-

  پرهام پرید وسط حرفش:سرکارت گذاشتیم

 چشم غره ای بهمون رفت:بمیرید مرض گرفته ها میدونید چقدر ترسیدم

 چشمکی بهش زدم:چرا سرگرد؟

سمتم:تو یکی حرف نزن همه        سرگرد و   شو پرت کرد  شد دمپایی شدار گفتم که خم  ک

  چی زیر سر توئه

 خندیدم و چیزی نگفتم
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  احسان به سمتم اومد و با دقت نگام کرد:واقعا عوض شدی اصال نشناختمت

 و این بده؟-

  لبخندی زد:شوخی میکنی؟ عالیه هرچقدر ناشناس باشی بهتره

  دا میری تو گروه سعیدینفسی کشید و ادامه داد:از فر

  لبخندم محو شد

  پرهامم با جدیت نگامون میکرد

 از فردا؟-

  سرشو تکون داد:آره از فردا با یکی از همکارام هماهنگ کردم قراره صحنه سازی کنیم

  باشه-

 پرهام با نگرانی نگام کرد:ارغوان تو مطمئنی که میتونی از پسش بر بیای؟

  نگاشون کردم

  انی داشتن نگام میکردنجفتشون با نگر

 چشمامو یه بار باز و بسته کردم و با لحن محکمی گفتم:میتونم

 :هومن

  با خستگی وارد خونه شدم
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  سوئیچ و گوشی رو انداختم رو میز و روی مب  نشستم

  کسی خونه نبود

  مامان و خاله که خرید بودن

  بابا و امیرخان هم رفته بودن استخر

 یه دادم به مب چشمامو بستم و سرمو تک

  خسته شدم

 از این زندگی یکنواختم خسته شدم

 از نبود شکوفه خسته شدم

  از همه چی خسته شدم

  حتی حوصله ی خودمم نداشتم

  از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم

  وارد اتاق شدم و یه راست به سمت حمام رفتم

  االن واقعا بهش احتیاج داشتم

 

  ودم که صدای زنگ در اومدمشغول خشک کردن موهام ب

  تعجب کردم
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  هم مامان هم بابا کلید داشتن

  پرهامم همینطور

 پس کیه؟

  به سرعت لباسامو پوشیدم

  از اتاق خارج شدم و به سمت آیفون رفتم

 بله؟-

  صدایی نیومد

  حتی کسی هم دیده نمیشد

  کوچه خلوته خلوت بود

  دوباره بلند شداهمیتی ندادم و برگشتم تو سالن که صدای زنگ 

  به سمت آیفون رفتم

  اما بازم نه صدا بود نه تصویر

  از عمارت زدم بیرون و به سمت در رفتم

  بازش کردم

  کسی نبود



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

477 

 

  نگاهی به کوچه انداختم

  پرنده پر نمیزد

 پس کی زنگ رو زد؟

  اومدم برگردم داخ  که پاکت جلوی در توجهم جلب کرد

  خم شدم برش داشتم

 ی بود؟این دیگه چ

  بازش کردم

  چندتا عکس داخلش بود

 عکسا رو آوردم بیرون و نگاشون کردم

  با دیدنشون دنیا رو سرم خراب شد

  خدای من

 امکان نداره این یه شوخیه مسخرس

  با درد و بهت به عکسا نگاه کردم

  زانوام واقعا تحم  وزنم نداشتن

  روی زمین زانو زدم
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  میکشمشون

 این بال رو سر شکوفه آوردن میکشممیکشمشون اونایی که 

 :هومن

  با خستگی وارد خونه شدم

  سوئیچ و گوشی رو انداختم رو میز و روی مب  نشستم

  کسی خونه نبود

  مامان و خاله که خرید بودن

  بابا و امیرخان هم رفته بودن استخر

 چشمامو بستم و سرمو تکیه دادم به مب 

  خسته شدم

 سته شدماز این زندگی یکنواختم خ

 از نبود شکوفه خسته شدم

  از همه چی خسته شدم

  حتی حوصله ی خودمم نداشتم

  از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
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  وارد اتاق شدم و یه راست به سمت حمام رفتم

  االن واقعا بهش احتیاج داشتم

 

  مشغول خشک کردن موهام بودم که صدای زنگ در اومد

  تعجب کردم

  بابا کلید داشتنهم مامان هم 

  پرهامم همینطور

 پس کیه؟

  به سرعت لباسامو پوشیدم

  از اتاق خارج شدم و به سمت آیفون رفتم

 بله؟-

  صدایی نیومد

  حتی کسی هم دیده نمیشد

  کوچه خلوته خلوت بود

  اهمیتی ندادم و برگشتم تو سالن که صدای زنگ دوباره بلند شد

  به سمت آیفون رفتم
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  دا بود نه تصویراما بازم نه ص

  از عمارت زدم بیرون و به سمت در رفتم

  بازش کردم

  کسی نبود

  نگاهی به کوچه انداختم

  پرنده پر نمیزد

 پس کی زنگ رو زد؟

  اومدم برگردم داخ  که پاکت جلوی در توجهم جلب کرد

  خم شدم برش داشتم

 این دیگه چی بود؟

  بازش کردم

  چندتا عکس داخلش بود

 وردم بیرون و نگاشون کردمعکسا رو آ

  با دیدنشون دنیا رو سرم خراب شد

  خدای من
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 امکان نداره این یه شوخیه مسخرس

  با درد و بهت به عکسا نگاه کردم

  زانوام واقعا تحم  وزنم نداشتن

  روی زمین زانو زدم

  میکشمشون

 میکشمشون اونایی که این بال رو سر شکوفه آوردن میکشم

 :راوی

 ؟خوب چی شد-

  هیچی قربان طبق دستورتون عکسا رو براشون فرستادم-

 خوب؟-

  با دیدن عکسا پسره خیلی بهم ریخت-

  مرد لبخندی زد:خوبه حال اون دختره چطوره؟

  قربان زیاد جالب نیست-

  خودت یه کاریش کن من هنوز باهاش کار دارم واسه مردنش زوده-

 متین سری تکون داد و از اتاق خارج شد
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  ندی زدمرد لبخ

  همه چیز خوب پیش میرفت

 اما آیا خدایی وجود نداشت؟

 خدایی که بی حکمتش برگی به زمین نمی افتد

 :ارغوان

ستاده بودم و منتظر اون شخصی که احسان           سر کوچه ای که احسان تعیین کرده بود ای

  میگفت

ب  مناسررر  قرار بود امروز مبین و متین یه معامله انجام بدن و پلیسرررا هم منتظر موقعیت      

  بودن تا دستگیرشون کنن

شرایط فرار متین با پولها رو فراهم میکنه و اونوقته که    اما تو یکی از این موقعیتا احسان 

  من باید وارد عم  بشم

  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اضطرابمو کم کنم

  یکساعتی میشد که منتظر بودم

  تا اینکه صدای قدمهایی اومد

  کردماز کنار دیوار نگاه 

  خودش بود
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 !متین

  میدوید داشت با یه کیف مشکی توی دستش 

  صبر کردم تا کمی نزدیکتر بشه

  و یهو خودمو پرت کردم جلوش

  همزمان باهم افتادیم روی زمین

 با خشم رو بهش گفتم:هی یارو حواست کجاس؟

 متین در حالیکه بلند میشد و کیف رو برمیداشت گفت:خفه شو

 وایسادم:کجا؟ اومدی خوردی بهم حاال میخوای بری؟اومد بره که جلوش 

  متین با خشم هلم داد و گفت:گمشو برو اونور دختره ی نفهم

  خواستم حرفی بزنم که صدای احسان اومد:ایست...سرجات وایسا

 با تعجب ساختگی پرسیدم:پلیس دنبالته؟

  چیزی نگفت و اومد فرار کنه که دستشو گرفتم

  تشو کشیدم:زودباش از این طرف بیا بدوبا خشم نگام کرد که دس

  دنبال خودم کشیدمش و اونم مثه یه بره مطیعم شد و دنبالم میومد

  چندتا کوچه رو رد کردیم تا رسیدیم به خونه ای که احسان گفته بود
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  رفتیم داخ  و درو محکم بستم

  جفتمون نفس نفس میزدیم

  بعد اینکه نفسم باال اومد برگشتم سمت متین

  یهو به سمتم حمله ور شد و گلومو گرفت و چسبوندم به دیوار که

  داشتم خفه میشدم

  دست و پا میزدم تا ولم کنه

 با غیض فریاد:تو کی هستی عوضی؟ از کجا پیدات شد؟ نکنه پلیسی؟ ها؟

  واقعا نمیتونستم نفس بکشم

 به زحمت گفتم:ن...نه...پ..لیس....نیس..تم...ب...خدا..و..لم..کن

 ول کرد و هلم داد وسط حیاط به سرفه افتاده بودم گلومو

اسلحشو درآورد و گرفت سمتم:میگی کی هستی یا خالصت کنم؟صدام از شدت سرفه           

  گرفته شده ی د:ب.بخدا من پلیس نیستم

  با دست به در خونه اشاره کردم:اگه باور نمیکنی برو داخ  مدارکمو ببین

 ن خونه پلیس نباشه؟با شک نگام کرد:از کجا باور کنم تو او

  حرصی از جام بلند شدم:پس من میرم واست میارم

  اسلحه رو دوباره به سمتم گرفت:حواست باشه دست از پا خطا کنی مردی
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 سری تکون دادم و به طرف خونه رفتم

 :شکوفه

  با درد چشمامو باز کردم

  تمام بدنم کوفته بود

  عوضیا

  باهام مثه یه حیوون رفتار کردن

  زمین بلند شدم از روی

  هنوز تو همون اتاق کوچیک بودم

  نشستم و تکیه امو دادم به دیوار

  بعد از چند لحظه در باز شد و مردی با سینی غذا اومد داخ 

  سینی رو گذاشت جلوم و خشک گفت:بخور

  نگاهی به سینی انداختم

 باید میخوردم؟

 اگه توش سم ریخته باشن چی؟

 من بکارشون میادنه بابا متین گفت زنده ی 
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  بعدم االن باید تقویت بشم

  مشغول خوردن شدم

  اون هرکول هم زل زده بود بهم

 اخمی کردم و گفتم:به چی نگاه میکنی؟کوفتم شد بابا

  اخم غلیظی کرد و سرشو برگردوند

  تا آخر غذامو خوردم

  بلند شد خواست بره که صداش زدم:من میخوام رئیستو ببینم

  صدای نکرش گفت:رئیس به دیدن تو عالقه نداره پوزخندی زد و با

  حرصی نگاش کردم که رفت بیرون

  بعد از چند دقیقه دوباره برگشت

 !اما اینبار با طناب

 اخمی کردم:اون چیه؟

  بشین رو صندلی میخوام ببندمت-

 داد زدم:مگه من حیوونم عوضی؟

 ستفاده کنمکاری به جنسیتت ندارم گفتم بشین و مجبورم نکن از خشونت ا-
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  با حرص نگاش کردم:حیوون هفت جد آبادته نمیخوام بشینم

  با خشم اومد سمتم و قب  اینکه بفهمم میخواد چیکار کنه پرت شدم رو صندلی

  اومدم بلند بشم که سریع اومد و مشغول بستن پاهام شد

جیغ میزدم و فحشش میدادم:ولم کن عوضیه حیوون ولم کن مردشور خودت و رییستو       

  اهام ببرن نفهمای بیشعورب

  بعد از اینکه پاهام و به زور بست

  رفت سراغ دستام

  هرچی زور میزدم ولم کنه نمیشد

  خیلی قوی تر از من بود

  باالخره دستامم بست و رفت

  لعنت بهشون

 عوضیا

 :ارغوان

  با دقت به مدارکم نگاه میکرد

 حق به جانب گفتم:حاال باورت شد؟؟

 نجاتم دادی؟ سری تکون داد:چرا
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  پوفی کردم:چه میدونم البد چون از پلیسا دلخوشی ندارم

 چرا نداری؟-

  چشمامو چرخوندم:الزم نمیبینم بهت همه چی رو بگم

 نگام کرد:تو کار خالفی؟

  دستمو تکون دادم:برو بابا حرف مفت نزن

  عصبی نگام کرد

  به در اشاره کردم:خوش اومدی

  رفی از خونه خارج شدکیفو برداشت و بدون زدن هیچ ح

  پوفی کشیدم

  تازه شروع شد

  االن تا دو سه هفته زیرنظر آدمای سعیدیم

  به سمت خونه رفتم

  به اصرار احسان اومدم اینجا

میخواستم تو همون خونه بمونم اما احسان نذاشت گفت ممکنه خطری واسه همسایه ها       

  پیش بیاد

  رچندوقت یکبار به بهار سر بزنممنم باالجبار قبول کردم اما به شرطی که ه



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

489 

 

  درسته مدت اقامتم کم بود

 اما حس میکردم بهار دختر خوبیه و بهش عادت کرده بودم

 خودمو رو تخت پرت کردم و گردنبندمو که توش ردیاب کار گذاشته بودن و درآوردم

  واقعا احتیاج به خواب داشتم

 سرمو رو بالش گذاشتم و کم کم چشمام گرم شد

 :شکوفه

 با ترس به مرد روبه روم نگاه کردم:تو کی هستی؟

 خنده ای کرد:خودت چی فکر میکنی؟

  جوابی ندادم که گفت:فرض کن همون آدمی که دستور دزدیدنت و داده

 متعجب نگاش کردم:تو رییس این باندی؟

  جوابی بهم نداد در عوض خیره شد بهم

 اخم کردم:آدم ندیدی؟

 و فهمیدی؟پوزخندی زد:تا االن حتما هویتت

 سرمو انداختم پایین که ادامه داد:و حتما هم فهمیدی که پدرت دشمن منه؟

 نگاش کردم:چرا؟
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  سیگاری روشن کرد:برمیگرده به سالها پیش

  منتظر نگاش کردم که ادامه داد:اسم پدرت شاهرخه،شاهرخ سمیعی

 مکثی کرد و گفت:اسم منو میدونی؟

  آب دهنم و قورت دادم:نه

 دونستی خیلی شبیهشی؟لبخندی زد:می

 شبیه پدرم؟-

  چشمات رنگ بجز میخوره بیشتر اون به چهرت ته مادرت -

 مادرمو میشناختی؟-

  آهی کشید:شاید اگه مادرت نبود منم االن تو این وضعیت نبودم

 متعجب گفتم:یعنی چی؟چه ربطی داره؟

  سیگارشو خاموش کرد:من شاهین سمیعی ام

 با بهت نگاش کردم:چ... چی؟

 !عموت-

 :ارغوان

  با قدمهای خسته به سمت خونه رفتم
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 !از صبح بیرون بودم و مشغول دزدی

 بخاطر اینکه کسی شک نکنه مجبور بودم انجامش بدم

  مطمئن بودم از صبح بیشتر از پنج نفر منو زیر نظر داشتن

  و باید جوری نقش بازی میکردم که باورشون بشه

  وارد خونه شدم

  همه جا تاریک بود

  برقای حیاط رو روشن کردم

  کفشامو درآوردم و وارد اتاق شدم

 !اینجا هم تاریک بود

  من که یادم نمیاد برقا رو خاموش کرده باشم

  دستم رو کلید برق ثابت موند

 !من...من برقی خاموش نکردم

 بدون اینکه برقو روشن کنم گفتم:کی اینجاست؟

  صدایی نیومد

 ست؟باز تکرار کردم:گفتم کی اینجا
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  بازم صدایی نیومد

  برگشتم سمت کلید برق

  روشنش کردم که یهو یه نفر از پشت بهم چسبید

  سعی کردم از دستش خالص بشم اما زورش زیاد بود و سفت منو گرفته بود

  با پام پاشو لگد کردم و با زانو کوبیدم تو شکمش

 به صورتش زدمکمی خم شد و منم از فرصت استفاده کردم و با سرم از پشت محکم 

  ازم فاصله گرفت

  سریع برگشتم و خواستم بزنمش که با دیدن متین جا خوردم

 تو اینجا چیکار میکنی؟-

  یقشو صاف کرد:دفاع کردنت خوبه

  عصبی شدم:با توام دیوونه تو خونه ی من چیکار میکنی؟

  رفت و روی تخت نشست:حرف میزنیم

  نمبا تندی گفتم:بیخود پاشو برو بیرون از خو

 نگام کرد:امروز خوب کاسبی کردی

 با تعجب ساختگی پرسیدم:تو از کجا میدونی؟
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  خنده ای کرد:من از همه چی خبر دارم

   بعد صداشو صاف کرد:اومدم بهت یه پیشنهاد بدم

 خوبه دارم به هدفم نزدیک میشم

 ابرویی باال انداختم:چه پیشنهادی؟

 نگام کرد:میخوام واسه من کار کنی

 :شکوفه

 م..منظورت چیه؟-

 منظورم واضحه من برادر پدرتم یعنی عموت-

مبهوت نگاش میکردم که شرررروع کرد:ما از بچگی باهم بودیم من شررراهرخ امیر هر جا  

بودیم سه تایی بودیم همیشه پشت هم بودیم اینو همه میدونستن تا اینکه وارد دانشگاه       

و همین سررادگیش منو   شرردیم اونجا با مادرت آشررنا شرردم دختر صرراف و سرراده ای بود 

  جذبش کرد هم من و هم شاهرخ

  هر کاری که میخواست انجام بده یا من پیشقدم میشدم واسه اون کار یا شاهرخ

  یکسالی گذشت

 عشق من و شاهرخ همزمان باهم زبونه میکشید

  اما هیچکدوممون از حال اون یکی خبر نداشت
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  شتم و رفتیم خواستگاریتا اینکه من زودتر موضوعو با مادرم در میون گذا

  هیچوقت یادم نمیره قیافه ی شاهرخ رو

  با دیدن مادرت چنان کمرش خم شد که حتی منم حس کردم

  بعد از اون شب همه چی به سرعت گذشت و من و مادرت عقد کردیم

 شاهرخ یه مدت رفت سفر تا بتونه مادرتو فراموش کنه

 !خیلی ساده

  اما این تازه شروع ماجرا بود

  اجرای من پدرت و امیرم

  یک ماه از عقد ما گذشته بود که یه شب دوستام منو به مهمونی دعوت کردن

  با امیر به اون مهمونی رفتیم

  من اونشب اونقدر خوردم که مثه یه خوک مست شده بودم

 نفهمیدم چی شد فقط یادمه یه دختر اومد جلوم و بعد باهم به اتاق رفتیم

  ستحدس بعدش چنان سخت نی

  کاری رو کردم که نباید میکردم

  سعی کردم به کسی نگم تا اینکه شاهرخ از سفر برگشت
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  به من گفت که فراموشش کرده اما باور نکردم

 مگه میشد همچین عشقی رو فراموش کرد

  بعد از یه هفته سر و کله ی اون دختر پیدا شد و ادعا کرد که از من بارداره

  اونم جلوی همه

  ر نرفتم اما بعد از دادن آزمایش و دیدن نتیجش باورم شداولش زیربا

  باورم شد که اون بچه مال منه

  همه چیز بهم ریخت

  مادرت به بدترین نحو ممکن تنهام گذاشت و طالق گرفت

  خانوادم اعتمادشونو نسبت به من از دست دادن

  و من موندم و یه دنیا حسرت

  م بچه رو بندازه و انداختبه هر زوری بود اون دختر رو راضی کرد

  یه مدت رفتم سفر

  رفتم و خودمو ساختم

  همه ی تالشم بر این بود که وقتی برگردم دوباره برم خواستگاری مادرت

  اما وقتی برگشتم با یه خبر مواجه شدم
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  اونم ازدواج مادرت و برادرم بود

 و میدونی کی بهشون کمک کرده بود؟

  امیر

  ستمهکسی که ادعا میکرد دو

 

  سکوت کرد

 با ترس پرسیدم:بعدش چی شد؟

 :ارغوان

 چه کاری؟-

 هر کاری-

 منظورت چیه؟-

شد و به طرفم اومد:تو یه دزدی یعنی تو کار خالفی و یه خالفکار هر کاری    از جاش بلند 

  رو میپذیره

 با شک نگاش کردم:چرا من؟

  تو فکر کن ازت خوشم اومده-

 دقیقا چه کاری باید بکنم؟-
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  قا همه کار دزدی، آدم ربایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد و هر چیزی که فکرشو کنیدقی-

 پوزخندی زدم:چی بهم میرسه؟

  لبخند زشتی زد:از مال دنیا بی نیاز میشی

 نگاش کردم که گفت:چی شد؟

  اگه بهت بگم نه-

  پرید وسط حرفم:نمیتونی

 با تعجب پرسیدم:چرا؟

ن دنیا چون االن از چیزایی خبر داری که نباید داشررته  اگه قبول نکنی یه راسررت رفتی او-

 باشی

 ابرویی باال انداختم:داری تهدیدم میکنی؟

  هرجور میتونی فکر کنی-

 پوفی کشیدم:یکم ریسکش باالس

  چیزی نگفت

  نگاش کردم

 داشت با چشمای ریز شدش بهم نگاه میکرد

  نفسی کشیدم و گفتم:باشه قبول
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 [قدم دوم ]

 

 :شکوفه

  ؟هیچی فقط تخم کینه و نفرت تو دلم کاشته شدبعدش-

  از پدرت از مادرت از امیر

  قسم خوردم انتقام بگیرم

از ایران رفتم واسرره همیشرره و یه جوری صررحنه سررازی کردم که همه فکر کنن شرراهین   

  مرده و موفقم شدم

  ندابا یه گروه خالف آشنا شدم و مشغول فعالیت شدم تا اینکه تونستم بشم رییس این ب

  دوباره برگشتم ایران و تو ایران مشغول شدم

  یه روز اتفاقی مادرتو دیدم با یه پسربچه

 !پسرش بود

  نفرتم صد برابر شد

  نه از مادرت،از پدرت از برادر خونیم

 از دور و نزدیک هم شنیدم امیر هم ازدواج کرده

 حاال نوبت من بود باید زهرمو میریختم
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  نمتصمیم گرفتم نقشمو عملی ک

 میدونی نقشم چی بود؟

  نگاش کردم که ادامه داد:دزدیدن تو و دختر امیر

 با بهت نگاش کردم:یعنی چی؟

سنگینی به خونواده هاتون وارد شد و من لذت بردم تنها       - با دزدیدن شما دوتا ضربه ی 

  چیزی که آزارم میداد بی تابی های مادرت بود

  شاید مسخره به نظر بیاد

  بودم اما هنوزم عاشقش

شتم که باید تو نقشه ی          شتم؟ من چه گناهی دا شد:لعنتی من چه گناهی دا شکام جاری  ا

 کثیفت قربانی میشدم؟

  نگام میکرد و چیزی نمیگفت

ک  صررورتم خیس شررده بود:ازت متنفرم تو باعث شرردی یه عمر تو بدبختی زندگی کنم  

  فکارباعث شدی از نعمت پدر و مادر محروم باشم باعث شدی بشم یه خال

  جیغ زدم:ازت متنفرم

با خشررم نگام کرد:حسررمون متقابله اگه بهت احتیاج نداشررتم همون موقع که دزدیدمت   

  میکشتمت اما تو
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به سرررمتم اومد و ادامه داد:تو برگ برنده ی منی تو چیزی رو پیش خودت داری که اگه  

 دست پدرت بهش برسه تمام نقشه هام نقشه برآب میشن

 چی؟-

  یه دستبند-

 متعجب پرسیدم:دستبند؟؟

سه مادرت گرفته بودم و مادرتم خیلی دوسش         ستبندو من وا سری تکون داد:آره اون د

  داشت وقتی تو رو دزدیدم اونم با خودم آوردم اون دستبند مدرک زنده بودن منه

 با جدیت نگام کرد:کجاست؟

 ن...نمیدونم-

م مهم نیسرررت تو دختر  عصررربی غرید:کاری به نسررربت خونیم با تو ندارم و اصرررال واسررر

شرراهرخی دختر دشررمن من اگه درسررت و حسررابی جوابمو ندی منم از یه راه دیگه وارد  

  میشم که دردش صد برابر از کتکای اونروزت بیشتره

  هیچی نگفتم

  نفسی کشید:خودت خواستی

  از در بیرون رفت و چند لحظه بعد رو سه نفر اومدن داخ  اتاق

 زم فریاد..بازم درد...و در آخر سیاهی محضبازم کتک...بازم جیغ....با

 :ارغوان
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  یک هفته از پیشنهاد متین گذشته بود

  تو این مدت سه چهار ازم دزدی و پخش مواد خواست که همه رو درست انجام دادم

  احسانو در جریان تمام کارام گذاشته بودم

  اشهیه جاسوس ب اونم گفت به زودی یکی از همکاراش و میفرسته پیشم تا اونم مثه من

  پوفی کشیدم و از روی صندلی بلند شدم

  دلم واسه بقیه تنگ شده بود

  شکوفه

  هومن

  احسان

  بهار

 !و پرهام

 گوشیمو برداشتم و به احسان زنگ زدم

 بعد از دو بوق سریع جواب داد:بله؟

 سالم، احسان من میخوام برم پیش بهار-

 مهلت بده عزیزم اوال سالم دوما واسه چی؟-
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  واسه اینکه حوصلم سر رفته-

  دقم دادی ارغوان تو این یه هفته صبر کن یکی رو بفرستم دنبالت-

  باشه منتظرم خدافظ-

  خدافظ-

  بعد از نیم ساعت احسان تک زد به گوشیم

  سریع حاضر شدم و رفتم بیرون

  در کمال تعجب یه مرد موتوری رو دیدم

 با تعجب رفتم سمتش:ببخشید شما؟

  ه سرش بود نمیتونستم قیافش و ببینمچون کال

  خیلی آروم زمزمه کرد:ارغوان پرهامم سوار شو

 پرهام؟؟؟؟

 اینجا؟؟؟

   همچنان با تعجب نگاش میکردم که غرید:زودباش دیگه

  نگاهی به اطراف کردم

  مطمئن بودم دیگه آدمای متین زیر نظرم ندارن
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  چون تو این یه هفته خودمو بهشون ثابت کردم

  با احتیاط رفتم پشتش رو موتور نشستم خیلی

  پرهام سرعت بری خودم میکشمت-

  خنده ای آرومی کرد:باشه

 و راه افتاد

 :پرهام

  دستای ظریفشو دور کمرم حلقه و روی شکمم قف  کرد

  حرکت کردم

  با این که دیگه آدمای متین ارغوانو زیر نظر نداشتن اما احتیاط شرط عق  بود

  ندتا کوچه پس کوچه ی درهم رسیدیمبعد از رد کردن چ

 ارغوان سریع پیاده شد و خواست بره که بازوشو گرفتم:کجا؟

  بی حوصله نگام کرد:خوب برم تو خونه دیگه

 به قیافش اشاره کردم:اینجوری؟

  انگار که تازه یادش افتاده باشه دستشو کوبید به پیشونیش:اه اصال حواسم نبود

  باز احسان حواسش بوده کیسه ای به طرفش گرفتم:خوبه
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  کیسه رو از دستم گرفت و لبخندی زد

  سریع کاراشو انجام داد و وقتی بهش نگاه کردم شده بود همون ارغوان قبلی

  با لبخند به سمت در رفت

  منم موتورو پارک کردم و به سمت خونه رفتم

  خوشبختانه بهار خونه بود

 جون چه عجب یادی از ما کردی؟با دیدن ارغوان گ  از گلش شکفت:به به اری 

  ارغوان به سمتش رفت و همو بغ  کردن

  ببخشید بابا درگیرم-

  نگاه بهار به من افتاد:سالم آقا پرهام

 سالم خوبید؟-

  ممنون-

وقتی که ارغوان اینجا بود چندباری که اومده بودم بهار منو دیده بود و ارغوانم منو به            

  بودعنوان یکی از دوستاش معرفی کرده 

  بهار به اتاقش اشاره کرد:بفرمایید باال

  با ارغوان به سمت اتاق بهار رفتیم

  وقتی وارد شدیم باربد سریع به طرفم اومد:سالم عمو
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  رو زانو نشستم و بغلش کردم

  تو این مدت خیلی به دلم نشسته بود

 سالم باربد خان چه خبرا؟-

  سالمتی عمو خوش اومدی-

  بهم ریختملبخندی زدم و موهاشو 

  باربد از بغلم بیرون اومد و به ارغوان هم سالم کرد:سالم خاله

 ارغوان لپش کشید:سالم آقا باربد خوبی عزیزم؟

  خوبم-

  بهار هم اومد داخ :وا شماها چرا وایسادین؟ بشینید دیگه

  همراه ارغوان رو زمین نشستیم

  بهار هم کنارمون نشست

 جاش بلند شدبعد از کمی حرف و صحبت بهار از 

 کجا میری؟-

  رو به ارغوان گفت:میرم یه چیزی واسه ناهار بخرم

ارغوان اخم کرد و اومد حرفی بزنه که بهار پرید وسط حرفش:بیخود که نمیخوای تا من  

  میام سفره میندازی خدافظ
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  بعدم به سرعت از اتاق خارج شد

  و باربد زدیم زیر خنده ارغوان مبهوت مونده بود و قیافش به قدری بامزه بود که من

 رو به ما با حرص گفت:مرض نخندین ببینم

  بعدم بلند شد و مشغول چیدن سفره شد

  منم بلند شدم کمکش کنم

  باربدم با گوشیم سرگرم شده بود

  ارغوان سفره رو پهن کرد:تو بلند نشو

  نمیشه که بشینم بده من چندتاشو-

  وهرت بدمعه چقدر بهت میاد کار خونه کم کم باس ش-

  بعدم خنده ای شیرینی کرد که دلم ضعف رفت و محوش شدم

 ((ای جان))

 چرا من اینجوری شدم تازگیا؟

 چرا طاقت دوری و جداییشو ندارم؟

  وقتی به احسان زنگ زد من کنار احسان بودم و خودم داوطلب شدم برم دنبالش

  انگار کال به این دختر عادت کرده بودم
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 حتی به این خندش

  اگه از هم جدا باشیم))

  حال من خیلی بد میشه

  نمیدونم میتونی تو بمونی تا همیشه

 عادت کردم به همین خنده ی زیبات

 عادت کردم ای جان ای جان

  عادت کردم به آروم بودن چشمات

  عادت کردم ای جان ای جان

 عادت کردم به همین خنده ی زیبات

  عادت کردم ای جان ای جان

  روم بودن چشماتعادت کردم به آ

  عادت کردم ای جان ای جان

بهت عادت کردم راحتتر از تو و با هیچکی نیستم منه المصب وابستم وقتی دوری طاقت     

باور کرد حتی اسرررتراحت بی تو دیگه حالش نیس چه جوری بخوابم         کم دل من تو رو 

شکی  م وقتی سرت رو بالش نیس وقتی هستی خوب وقتی نیستی اخما تو هم و همه لباسا

وقتی صررربح پا میشررری کنار من و راه میریم کنار هم تو خیابون همه چشرررما رو مائه راه      

میریم و این شرررهر خوشرررحاله به خودش میباله که تو دلش مارو داره االن به تو دارم یه 



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

508 

 

ولی تو باید مال من باشرری آره شررده به هر   Wow حسرری که نمیدونم داره چه اسررمی 

 ....طلسمی

 

 :ارغوان

  م نگاه کردمبه پرها

  خیره شده بود به من و منم خیره به چشماش بودم

  چشمایی که منبع آرامش بود

  و من به این آرامش عادت کرده بودم

ید من             هام شرررا گاه گرم پر با این ن ما االن تو این لحظه  یدونم نمیخوام اغراق کنم ا نم

   خوشبخترین بودم

 سرمو انداختم پایین

  !دیوونه شدم رفت

  ز حس خوشبختیپرم ا ))

  با تو آسون میشه سختی

  با تو آروم میشه قلبم

  چه خوبه همدمم هستی
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  دیوونم

   دیوونتم بخدا

  نمیشم از تو جدا دنیامی

   دیوونم

  دیوونتم بخدا

  نمیشم از تو جدا همرامی

  عادت کردم به همین خنده ی زیباست

  عادت کردم ای جان ای جان

  اتعادت کردم به آروم بودن چشم

  عادت کردم ای جان ای جان

Sheik Wite 

  عادت کردم به همین خنده ی زیبات

  عادت کردم ای جان ای جان

  عادت کردم به آروم بودن چشمات

  عادت کردم ای جان ای جان

  جان ای     عادت کردم 
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  عادت کردم

  عادت کردم به آروم بودن چشمات

 ((عادت کردم ای جان ای جان

 گاش و حس میکردمهنوزم سنگینی ن

  تقه ای به در خورد و بهار وارد شد

 که پرهامم نگاهشو ازم برداشت

 :پرهام

  یکساعتی بعد از خوردن ناهار از بهار و باربد خداحافظی کردیم

  سوار موتور شدیم و به طرف خونه ی فعلی ارغوان روندم

  دمیش وقتایی که سرعت میگرفتم میدیدم که دستاش چه جوری رو شکمم محکمتر

  باالخره رسیدیم خونه

 ارغوان پیاده شد:نمیای تو؟

  نه دیگه باید برم وقت ندارم-

 سرشو کمی کج کرد:حتی برای یه لیوان چای؟

 آخ خدا مگه من میتونستم به این لحن نه بگم؟
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 لبخندی زدم:چای با چی؟

  خندید:با قند دیگه

  پس بپر درست کن تا منم موتورو پارک کنم-

  و به سمت خونه رفت باشه ای گفت

  منم موتورو پارک کردم

  اما کالهمو برنداشتم و تا موقع رفتن به اتاق رو سرم بود

  روی مب  کرمی و قدیمی نشستم

  ارغوانم تو آشپزخونه بود

  بعد از نیم ساعت ارغوان با سینی چای اومد بیرون

  لبخندی زدم:تو زحمت افتادیا

 ت داره؟؟؟چپ چپ نگام کرد:چی درست کردن زحم

  خندیدم:خوب بابا اصال وظیفت بود

  کوفت-

  بلند خندیدم که خودشم خندش گرفت

  چای رو خوردیم و یکمی هم باهم صحبت کردیم راجع به همه چی
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  در حالیکه از جام بلند میشدم گفتم:دستت درد نکنه خیلی چسبید

  اونم بلند شد و لبخندی زد:نوش جان

 چیزی احتیاج نداری؟-

  ه خواستم بهت میگمنه اگ-

  کالهمو برداشتم و لبخندی زدم:حتما اینکارو بکن من دیگه میرم نمیخواد بیای تا دم در

  باشه-

سمم به زیباترین لحن ممکن از            شنیدن ا شم که با  ستم خارج ب سمت در رفتم و خوا به 

  دهنش سرجام خشک شدم:پرهام

  جانمی رو که میرفت سر زبونم جاری بشه قورت دادم

  گشتم سمتش:بله؟بر

  سرشو انداخت پایین:مواظب خودت باش

 لبخندی رو لبم جا کرد:تو هم همینطور

  نگام کرد:تو بیشتر

 بعد لحنشو لوس کرد:باشه؟؟؟

  دیگه طاقت نداشتم

  طاقت این همه دلبری رو نداشتم
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  به سمتش رفتم و تو یه حرکت حجم ظریف بدنشو تو آغوشم کشیدم

نم سرررشررو رو شررونم گذاشررته بود انگار که جفتمون به این   به خودم میفشررردمش و او

  آرامش احتیاج داشتیم

با صردای بم شرده ای زیر گوشرش زمزمه کردم:من اول باید مواظب یه دختر کوچولوی     

  سربه هوا باشم بعد خودم

  چیزی نگفت

 از خودم جداش کردم و به سرعت از خونه خارج شدم

 :ارغوان

  مبا حال عجیبی روی مب  نشست

 یعنی االن من تو بغ  پرهام بودم؟

  چه حس خوبی داشت

  دستمو روی صورتم گذاشتم

 من چم شده؟

  نباید االن خوشحال باشم نباید

  باید فقط و فقط به نقشه فکر کنم

  آره من نمیتونم فکرم و درگیر پرهام بکنم
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  ولی پرهام

  اه بسه دیگه

  از جام بلند شدم

  دومم زنگ خوردخواستم برم بخوابم که گوشی 

  اینو متین بهم داده بود و فقط مختص تماسای خودش بود

 الو؟-

شی میای به این آدرس قراره یه معامله   - سایه همین االن پا می گوش کن ببین چی میگم 

  انجام بدیم

  باشه بفرست-

  گوشی رو قطع کردم

  تا کی باید مثه قبلنم باشم نمیدونم

  صدای گوشی دراومد

  اس کرده بودآدرسو واسم 

 یه جایی نزدیک لواسون بود

 سریع حاضر شدم و از خونه زدم بیرون

 یه تاکسی گرفتم و رفتم به آدرسی که داده بود
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  بعد از یک ساعت رسیدم

  جای واقعا پرتی بود

  رفتم به همون خونه ای که گفته بود

  یه خونه ی تقریبا قدیمی

 واردش شدم

 :هومن

  ب بلند شدمبا سر و صدای مامان از خوا

  کش و قوسی به خودم دادم و از رو تخت پا شدم

 به لباس شکوفه که کنارش بود نگاه کردم

  پوزخندی زدم

  تقریبا هرشب با لباساش خوابم میبرد

 آهی کشیدم

 شکوفه کجایی؟ کجایی که حال و روزمو ببینی؟

  از اتاقم خارج شدم

 مشغول تمیز کاری بودمامان آهنگ شادی گذاشته بود و با خاله و زندایی 
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  سالم-

 مامان بهم نگاهی کرد:سالم پسرم خوب خوابیدی؟

 سری تکون دادم:آره خبریه؟

 زندایی:وا هومن یعنی خبر نداری؟

  گنگ نگاش کردم

 از چی باید خبر داشته باشم؟

  خاله لبخندی زد:از دنیا عقبیا خاله جون امروز تولده ها

 تعجب کردم:تولد؟ تولد کی؟

 اخم گفت:هومن تو که حافظت خوب کار میکردمامان با 

 پوزخندی زدم

 مادر من کجایی که چندوقته حتی گذر شب و روزمم نمیدونم

 پوفی کشیدم:نمیگید تولد کیه؟

  پرهام-

  حواسم نبود مبارکه-

 به سمت در رفتم که مامان صدام زد:هومن جان؟
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 جانم؟-

  اگه میری بیرون یه سری خرید دارم بگم بگیریشون-

  آره بگو مامان-

  پس صبر کن االن میام-

  تکیمو به دیوار دادم

  یاد تولد ارغوان افتادم

  لبخند کمرنگی روی لبم اومد

 چقدر خوش گذشت

 :شکوفه

 با عجز به طنابا نگاه کردم

  لعنت بهشون

 درد بدنم به کنار درد دست و پامو اضافه شدن

  یرفتماگه دست و پاهام باز بود االن سه سوت از اینجا م

  پوفی کشیدم و به صندلی تکیه دادم

  در اتاق باز شد و همون مرد همیشگی با یه سینی غذا وارد شد
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  دیگه بهش عادت کرده بودم

  سینی رو گذاشت رو زمین و دستامو باز کرد

 بدون هیچ حرفی کنارم ایستاد و زل زد به زمین

چه جوری از این جا خالص  آروم مشغول خوردن شدم و همزمان به این فکر میکردم که 

  بشم

  بعد از تموم شدن غذام دوباره دستامو بست و رفت بیرون

  بعد از چند دقیقه آقای به اصطالح عمو اومد داخ 

  اخمی کردم:یه دقیقه هم از دستت راحت نیستم

 پوزخندی زد:خانوادت بهت احترام یاد ندادن؟

 منم متقابال پوزخند زدم:کدوم خانواده؟

 به حرفم گفت:اون دستبند کجاس؟ بدون توجه

  با این که میدونستم اما خودمو زدم به اون راه

  اون دستبند تنها راه نجات من بود:نمیدونم کجاس

  عصبی فریاد زد:میدونی مطمئنم میدونی اگه میخوای زنده بمونی دهنتو باز کن

  سکوت کردم

  ده بود اما توخیلی سگ جونی هر کی جای تو بود با اون همه کتک االن مر-
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 نفسی کشید:باشه نظرت راجع به چیزی فراتر از کتک چیه؟

 با شک نگاش کردم

دسررتش به سررمت پیرهنش رفت:حاال که با کتک حرف نزدی شرراید با ناز و نوازش به   

 حرف بیای

  نظرت چیه؟ یه شب عالی و پر از لذت بین عمو و برادرزاده

  با وحشت نگاش کردم

 نظر من که خیلی خوبهلبخند چندش آوری زد:به 

  قدمی به سمتم برداشت که صدام بلند شد:عوضی آشغال نزدیک من نشو برو عقب

  قهقهه ای زد:دیگه دیر شد عمو جون

  روبرم وایساد و مشغول درآوردن لباسام و لباساش شد

  من داد میزدم اون لذت میبرد

  من جیغ میکشیدم اون نوازش میکرد

  ش ادامه میدادمن ضجه میزدم و اون به کار

  چون دست و پاهام بسته بود نمیتونستم کاری کنم و اون راحت کارش میکرد

 نه دلم فقط خدا رو صدا میزدم

 خدایا دستش بهم بخوره خودمو میکشم
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  جیغ میزدم فریاد میزدم اما اون انگار کر شده بود

  یهو یاد هومن افتادم  

  یاد اون دوتا تیله ی خاکستری

  زدم:هووومن از ته دلم داد

 ....درست لحظه ی آخر بود که

 :پرهام

 با تعجب به احسان نگاه کردم:یعنی چی؟

  احسان لبخندی زد:نترس بابا چیزی نمیشه بچه نیست که

  دستی تو موهام کشیدم:اما مامان

  پرید وسط حرفم:راضی کردن خاله با من بهش میگیم قراره یه مدت بره سفر

  خوت میدونی سری تکون دادم:باشه هر جور

 لبخندی زد و گوشیشو درآورد و شماره ای گرفت:الو هومن کجایی؟

 

 جدی؟نه بابا؟ این که هرکول شده-

 

 اینم حرفیه فعال خریدو ول کن پاشو بیا خونه ی من-
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  خوب البد کارت دارم-

 

 باشه دیر نکنی منتظرم خدافظ-

  گوشی رو قطع کرد و بهم نگاهی انداخت:خدا به دادت برسه

 تعجب کردم:چرا؟

  با اینکه هرکولی هستی واسه خودت ولی خاله واست جشن تولد گرفته-

 پوزخندی زدم:تو این شرایط مامان چه دل خوشی داره

باالخره اون که از شرررایط شررما دوتا باخبر نیسررت ببین مادر منم پا به پاش داره میگه و  -

  میخنده

 بازم پوزخند

 ؟احسان از کجا حال مادرشو میدونست

  مادری که به ظاهر قیافش شاد و شنگول بود اما از درون داغونه داغون

  از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم سیگاری روشن کردم

  احسانم به مب  تکیه داد و چشماشو بست

  هیچکدوم از آینده خبر نداشتیم
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  آینده ای پر از رمز و راز

  پر از غم

 پر از شادی

  :ارغوان

  رو به روم دنیا رو سرم آوار شدبا دیدن شخص 

 این امکان نداره

  با بهت بهش خیره بودم

این دختر میتونه کمکت کنه زودتر از تو وارد باند شررده اما هنوز زیاد خودشررو نشررون   -

  نداده

 گفتی اسمت چی بود؟

 !بهار-

امیدوارم بتونی تو این عملیات موفق بشررری میدونی که پای چند میلیارد جنس وسرررطه          -

  ه مبین هم باهاتون میادالبت

  بهار سری تکون داد و چیزی نگفت

 خدای من این بهاره؟؟

 همون بهاری که قیافش معصوم و پاک بود؟
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 همون دختری که بهش عادت کرده بودم؟

 یعنی اونم یه خالفکاره؟

 اما آخه چرا؟

 با صدای بهار به خودم اومدم:چی صدات کنم؟

  و کوتاه گفتم:سایه دست از فکر کردن برداشتم و خیلی سرد

 چندوقته اومدی؟تازه کاری؟-

 تقریبا یه هفته-

 واسه چی اومدی تو این باند؟-

  تو فکر کن از سر هیجان کارش-

  لبخند تلخی زد:خوبه من به خاطر نداری اومدم

  خواستم حرفی بزنم که بلند شد و گفت:بریم دیر شد

  و چند قدم جلوتر رفت

  آهی کشیدم

  بهار واقعا حیفه

  واسه زندان حیفه
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  باید با احسان صحبت کنم

  صددرصد میتونه کمکم کنه

 از جام بلند شدم و به سمت بهار رفتم

  اول از همه باید تو این ماموریت حسابی اعتمادشونو جلب کنم

  آره باید همین کارو کنم

  به مح  قرار رسیدیم

 چندتا مرد اسلحه به دست دور تا دورمون ایستاده بودن

  ر خرنچقد

  ما هم کلی از این حافظا داشتیم

  اما به صورت مخفی پشت سرمون بودن نه جلو چشم همه

  مبین رفت جلو و بعد از چند دقیقه دیدن و چک کردن پوال

  جنسا رو تحوی  داد

  معامله ی آسون و خوبی بود

  البته تا اینجا

ن رو رش بازوی مبیخواسررتیم برگردیم که یکی از محافظا به سررمتمون شررلیک کرد و تی

  شکافت
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  شروع شد

  هر دو گروه شروع به تیر اندازی کردن

  دست بهارو گرفتم و پشت یکی از درختا پناه گرفتیم

  بعد از یه ربع صدای آژیر پلیس هم اومد

 خودشه

 :هومن

  روی مب  نشستم:خوب گفتی کارم داشتی

  احسان لبخندی زد:بابا چه قدر عجولی اول یه چیزی بخور

  ی  ندارم کارتو بگوم-

 نفس عمیقی کشید و به پرهام نگاه کرد

 پرهامم نگاش به احسان بود

  هیچکدوم حرفی نمیزدن

 با بی حوصلگی بهشون نگاه کردم:اگه نمیگید پاشم برم

  احسان نیم نگاهی بهم انداخت:باید بری تو یه باند قاچاق

 با تعجب نگام کرد:چی؟
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  نامزد کردیهمون باندی که بخاطرش با بنفشه -

 اخمی کردم:برم که چی بشه؟

  هومن باید یه سری توضیحات بهت بدم-

 چه توضیحی؟-

  راجع به ارغوان و شکوفه-

 تند نگاش کردم:چی شده؟ پیداشون کردی؟

  سرشو به نشونه ی نفی تکون داد

 خواست حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد:بله؟

 

 هیجان زده از جاش بلند شد:این عالیه کجا؟

 

  خیله خوب هرچه سریعتر با افرادت برو اونجا-

 

 به سرهنگ گفتی؟-

 

 باشه برو علی یارت-
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 گوشی رو قطع کرد و با خوشحالی برگشت سمتمون:حدی بزنید چی شده؟

 منتظر نگاش کردیم که ادامه داد:چندتا دیگه از افراد سعیدی تو داممون افتادن

 

 :پرهام

 واقعا؟ چه جوری؟-

 ام زنگ زد گفت از طریق ردیاب ارغوان جاشونو پیدا کردناالن یکی از همکار-

 با نگرانی از جام بلند شدم:مگه ارغوانم اونجا بوده؟

  احسان سری تکون داد:صددرصد بوده واسه جلب اعتماد متین

  اینجا چه خبره؟ مگه شما از جای ارغوان خبر دارید؟-

  به هومن نگاه کردم

  متعجب داشت بهمون نگاه میکرد

  ان نفسی کشید:آره خبر داریم یعنی از اولم داشتیماحس

  پس چرا چیزی بهمون نگفتین؟ به من به شکوفه-

 یهو عصبی از جاش بلند شد:هیچ میدونی شکوفه چقدر انیت شد؟؟؟

  احسان نگاش کرد:هومن باید یه چیزایی رو واست توضیح بدم

 چیا رو؟-
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 ولاحسان شروع کرد به تعریف کردن همه ی ماجرا از ا

 احسان میگفت و چشمای هومن لحظه به لحظه گردتر میشد

  وقتی احسان ماجرای دزدیدن شکوفه رو گفت

هومن به ثانیه نکشید یقشو تو مشتت گرفت و فریاد زد:واسه چی پای اونو به این نقشه        

 بار کردی؟ اگه بالیی سرش بیاد چی؟

سعی کردم جداش کنم:هومن هیچ اتفاقی نمیو   سمت هومن و  سه چی   رفتم  فته پس ما وا

 ارغوانو فرستادیم اونجا؟

 به  دیگه  فرسرررتادین  هومن با خشرررم بهم نگاه کرد:درد منم همینه شرررماها که ارغوانو        

 تیا مگه از حس من خبر نداشتینلعن داشتین؟ چیکار شکوفه

  دستش از یقه ی احسان جدا شد و عقب عقب رفت تا نشست روی مب 

ت:مگه نفهمیدین چقدر دوسش دارم؟مگه بهتون   سرشو تو دستاش گرفت و با بغض گف   

 نگفتم؟

 چرا باهام اینکارو کردین؟چرا؟

 بلند فریاد زد:از عذاب کشیدن من لذت میبرید؟ آره؟

رفتم رو به روش و اخمی بهش کردم:هیچ میفهمی چی داری میگی؟ کی گفته ما از دیدن 

 عذابت لذت میبریم؟

  نگام کرد
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  نگاهش پر از غم بود

  ه شد واسه برادرمقلبم مچال

  برادر عزیزم

شد و بدون نگاه کردن به ما از خونه       ستم حرفی بزنم که از جاش بلند  سمتش خوا رفتم 

 بیرون زد

 

 :ارغوان

  بهار با ترس گفت:وای پلیسا اومدن

  سعی کردم آرومش کنم:خوب بیان ما رو که نمیبینن

 دیوونه شدی؟ باالخره دور و اطرافو میگردن-

  دم:باشه پس دنبال من بیاسری تکون دا

 از جام بلند شدم بهار با ترس زمزمه کرد:نگیرنمون؟

  نه بابا خیالت راحت حواسم بهت هست-

  باشه ای گفت و از جاش بلند شد

  حاال وقت اجرای نقشه ای بود که تو نهنم داشتم

  با بهار آروم آروم داشتیم میدویدیم که یهو دو تا پلیس با دو به سمتمون اومد
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  سریع فرار کردیم

  حین فرار کردنمون سعی کردم کمی به بهار نزدیک بشم

ال به الی درختا میرفتیم که یهو به صررورت نامحسرروس به بهار تنه زدم و چون حواسررش  

  نبود پخش زمین شد

  ببخشید بهار ببخشید اما مجبورم

  به خاطر خودت به خاطر باربد

  ی ازش دور شدم و باالخره بهارو گرفتنبهار چندباری صدام زد اما من با بی رحم

  نفس نفس میزدم

  بعد از یک ساعت دویدن به خیابون اصلی رسیدم

  سریع یه تاکسی گرفتم و سوار شدم

 باید هر چه زودتر وجود بهارو به احسان خبر میدادم

 

 :شکوفه

  سرمو به صندلی تکیه داده بودم و اشک میریختم

  هم از سر خوشحالی هم ناراحتی
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اوز بشه اونم توسط کسی که از گوشت و خونش        ج ناراحت واسه اینکه قرار بود بهم ت 

  بودم

  خوشحال از اینکه اون عوضیه رنل نتونست کاری بکنه

 چون بهش خبر دادن که یکی از عملیاتاشون لو رفته و پلیس همه رو گرفته

  تقریبا دو ساعت پیش این خبرو بهش دادن

  شکر کردم ته دلم صد هزار بار خدا رو

  در باز شد و همون مرد همیشگی اومد داخ 

  با دیدن بدن نیمه برهنم تعجب کرد

  با عجز نالیدم:به چی نگاه میکنی؟ دستامو باز کن بتونم لباسمو بردارم

  اومد جلو و بدون هیچ حرفی دستامو باز کرد

  به لباسم نگاهی انداختم

  از آستین پاره شده بود ولی قاب  پوشیدن بود

 خداروشکر که شلوارمو کام  در نیاورد

  لباس پوشیدم و بدون حرف مشغول خوردن غذا شدم

  اونم انگار حرفی واسه گفتن نداشت

  بعد از اتمام غذا دوباره دست و پاهام و بست و از اتاق خارج شد
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 و من موندم یه اتاق کوچیک و تقریبا تاریک

 

 :هومن

  با خشم روی فرمون کوبیدم

  نستن تمام این مدت میدونستن شکوفه کجاس اما به من حرفی نزدناونا میدو

  به منی که لحظه به لحظه دلتنگش میشدم

  اونا از حال و روزم خبر داشتن اما بهم چیزی نگفتن

  آهی کشیدم و به جلو نگاه کردم

  حتی با اینکه فهمیدم یه نقشه بوده اما بازم دلم شور میزنه و نگران شکوفه هستم

 الیی سرش بیاد چی؟اگه ب

  اونجا پر مرده و شکوفه یه دختر زیبا و جذاب

 اگه مردی پاشو از گلیمش دراز کنه چی؟

 اگه بهش

دستامو محکم رو فرمون مشت کردن و زمزمه کردم:میکشمشون دست هرکی که به تن 

  ناموسم خورده باشه رو قطع میکنم

  همه سالشکوفه تنها دختریه که تونستم بهش دل ببندم بعد این 
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  نمیذارم

 نمیذارم هیچ چیز و هیچ کس بین ما جدایی بندازه

 

 :راوی

  بهار با دلی شکسته سوار ماشین پلیس شد

 دلش هوای برادرشو کرده بود

  باربد کوچولوش

 یعنی بدون بهار چیکار میخواد بکنه؟

  از فکر کردن بهش تنش لرزید

 همش تقصیر اون دختره تازه وارد،سایه بود

  بهار ته چهره ی آشنایی داشتبه نظر 

  اما نه لحن حرف زدنش نه نوع برخوردش بویی از آشنا بودن نمیداد

  دندوناشو رو هم فشرد

 مطمئن بود اون دختر از قصد بهش نزدیک شده و بعد تنه زده

  لعنتی

  به اداره پلیس رسیدن و پیاده شدن
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  حاال بهار نابودی رو با چشمای خودش میدید

  آگاهی ایستاده بوددقیقا جلوی 

  لعنت به تو سایه

  اگه اون نبود و باهاش نمیومد شاید بهار هیچ وقت گیر پلیس نمی افتاد

  مامور زن دستور داد:راه بیفت

 کرد حرکت اداره طرف به و بهار آهی کشید 

 

 :ارغوان

 متین با خشم نگام کرد:نمیشد حواست بهش باشه؟

  چلفتی بود و نتونست فرار کنه اخمی کردم:به من چه که اون دست و پا

  مبین با اخم گفت:اگه بترسه و لومون بده چی؟

  متین کالفه سری تکون داد:نباید بده چون اونوقت منم میرم سر وقت برادرش

  سرمو با شدت باال گرفتم و به متین نگاه کردم

 باربد؟

  نه نه

  تنها کسی که واسه بهار مونده باربده
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  خبر بدمباید زودتر به احسان 

  بعد از یه ساعت اون مح  رو ترک کردم و به خونه رفتم

 

 یعنی چی؟-

  گوش کن احسان اون دختر دوستمه فکر میکنم میتونه کمکمون کنه-

 احسان با اخم نگاه کرد:از کجا انقدر مطمئنی؟

  جوابی نداشتم

  یستن تقریبا یه ماه بود که با بهار آشنا شده بودم و میدونستم اعتماد بهش درست

 اما یه حسی ته دلم میگفت میتونه کمکمون کنه

  نزدیک یکساعتی میشد که به اینجا اومده بودم و با احسان مشغول بحث بودم

  از من اصرار و از اون انکار

شمون            سکش باالئه ارغوان امکان لو رفتن نق شد:ری احسان نفسی کشید و از جاش بلند 

  دیمهست نقشه ای که این همه واسش زحمت کشی

  با خواهش نگاش کردم:مطمئنم میتونه،باور کن از پسش بر میاد

 با شک نگام کرد:تو تضمینش میکنی؟

  خوشحال از اینکه راضی شده گفتم:آره من تضمین میکنم
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  سری تکون داد و گوشیشو درآورد

  شماره ای گرفت

  الو کاوه دنبال یه نفر میگردم-

 

  همین امروز آوردنش اداره-

 

 فاصله داد و ازم پرسید:اسمش؟گوشی رو 

  بهار،بهار شایسته-

  سری تکون داد و تو گوشی گفت:بهار شایسته

 

  نه همین امروز میخوامش کار واجبی دارم-

 

 باشه مرسی-

  گوشی رو قطع کرد و انداخت کنار

 لبخندی زدم که اخم کرد:من و دق دادی تو

 

 :شکوفه
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  با عجز نگاهی به دستام کردم

   تف به روشون

  چه محکم بسته بودن منو

  هر چی خودمو تکون دادم باز نشد

  کالفه پوفی کشیدم و به صندلی تکیه دادم

 خدایا کی میشه این بازی تموم بشه؟

  در اتاق باز شد و همون مرد اومد تو

 !با سینی غذا

 دست و پاهام و باز کرد و سینی رو جلوم گذاشت

  آروم مشغول خوردن شدم

  غذا سینی رو دادم عقب و به اون مرد گفتم:میخوام برم دست به آب بعد از تموم شدن

  اخمی کرد:بلند شو بریم

  بیشعورا

  تا امروز هر موقع دستشویی هم میرفتم یکی باهام میومد

  دستشویی حتی آیینه هم نداشت
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  فقط مجهز به یه هواکش کوچولو بود

ستم از دستشویی بیام بیرون که     ک  با دیدن یه میله ی فلزی کوچی بعد از اتمام کارم خوا

  چشمام برق زد

  سریع خم شدم برش داشتم

 !خودشه

  با نوق تو جیب لباسم قایمش کردم و بیرون رفتم

  مرده با اخم داشت نگام میکرد

  به جهنم انقدر اخم کن تا بترکی

  شونه باال انداختم و راه افتادم سمت اتاق

  اتاق خارج شدبعد از کار همشیگش که بستن من بود از 

  این میله واقعا خوب بود

  اما من به یه سنجاق هم احتیاج داشتم

 خداکنه سریعتر پیداش کنم

 

 :پرهام

  دوباره به عکس نگاه کردم و لبخندی زدم
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  عکسی بود که شب تولد ارغوان هومن ازمون گرفته بود

  من با اخم غلیظ و ارغوان با نیش باز

  م برات تنگ شدهدستی به عکس ارغوان کشیدم:دل

 گوشی رو کناری انداختم و گردنبندشو برداشتم

  یاد حرفا و اشکای خاله افتادم

  باز خوبه تونستم کنترلش کنم وگرنه تا االن همه فهمیده بودن

  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

  حوصله خونه موندنو نداشتم

  از اتاقم خارج شدم و رفتم پایین

  بود و بابا هم تی وی نگاه میکرد مامان مشغول خوندن کتاب

  من دارم میرم بیرون-

  مامان روشو اونور کرد و جوابمو نداد

  میدونستم ازم دلخوره

  خیلیم دلخوره

  دیشب هر کاری کرد اجازه ندادم تولد بگیره برام و گفتم حوصله ندارم
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  و واقعا هم نداشتم

  نهنم به ک  درگیر بود

 داشتماصال وقت واسه خوشگذرونی ن

  بابا لبخندی زد:برو به سالمت

  لبخندی زدم:خدافظ

  سوار ماشین شدم و از خونه زدم بیرون

  بی هدف تو خیابونا میچرخیدم

  یهو دلم واسه باربد تنگ شد

  ماشینو به سمت محلشون روندم

  بعد از نیم ساعت رسیدم

  ماشینو پارک کردم و به سمت خونشون رفتم

  همسایه ی دوست داشتنی در رو باز کرددرو زدم که منیر خانوم 

 با دیدنم لبخندی زد:سالم پسرم هوبی؟

 سالم منیر خانوم ممنون شما خوبید؟-

 مرسی چه عجب یادی از ما کردی؟-
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  این چه حرفیه ما همیشه به یاد شمایی-

گه؟ هر چند من از دسرررتش               عارفم میکرد گفت:ارغوانم اینو می خ  ت به دا که  حالی در 

  حسابی دلخورم

  لبخندی زدم و چیزی نگفتم

  بعد از احوالپرسی با بقیه به سمت اتاق باربد و بهار رفتم

  بعد از زدن دو تا تقه باربد درو باز کرد

  با دیدن قیافش تعجب کردم

 چشماش پر اشک بود

 نشستم رو به روش:باربد چی شده؟

  هق هق کرد:آ..آبجیم

 آبجیت چی؟-

 هنوز نیومده-

  نیستخوب این که چیزی -

   چرا هست آبجی همیشه دو ساعت قب  خونه بود-

  دستی به سرش کشیدم:عیب نداره حتما کارش زیاده

  با بغض نگام کرد
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 لبخندی زدم و گفتم:میخوای تا خواهرت برگرده ماهم بریم یه دوری بزنیم؟

  ولی آبجیم-

  وقتی ما برگردیم خواهرتم برمیگرده-

  سری تکون داد:باشه

  و بعد از خدافظی با همه از خونه خارج شدیمدستشو گرفتم 

 به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم

 :هومن

 با بغض دستمو رو سیم گیتارم کشیدم

  دوباره دل هوای با تو بودن کرده ))

  نگو این دل دوریه عشقتو باور کرده

  دل من خسته از این دست به دعاها بردن

  همه ی آروزهام با رفتن تو مردن

  یه آرزو دارم تو سینه حاال من

  که دوباره چشم من تو رو ببینه

  حاال من یه آرزو دارم تو سینه
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 ...که دوباره چشم من تو رو ببینه

 شکوفه کجایی حال و روزمو ببینی؟

 کجایی؟

عزیزدلم، همش تقصرریر منه باید بیشررتر مواظبت بودم باید همه جا پیشررت بودم ولی من 

  و بری منه احمقفقط انیتت کردم من باعث شدم ت

  من باعث شدم که تو خطر بیفتی

  چشمام پر از اشک شد و سرمو انداختم پایین 

 در اتاق باز شد

 واسه پیداکردنت تن به دل صحرا میدم))

  آخه تو رنگ چشات هیبت دنیا رو دیدم

  توی هفتا آسمون تو تک ستاره ی منی

  بخدا ناز دو چشماتو به دنیا نمیدم

  دارم تو سینه حاال من یه آرزو

  که دوباره چشم من تو رو ببینه

  حاال من یه آرزو دارم تو سینه

 که دوباره چشم من تو رو ببینه
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  دوباره دل هوای با تو بودن کرده

  نگو این دل دوریه عشقتو باور کرده

  دل من خسته از این دست به دعاها بردن

  همه ی آروزهام با رفتن تو مردن

  فتن تو مردنهمه ی آروزهام با ر

  حاال من یه آرزو دارم تو سینه

 ((که دوباره چشم من تو رو ببینه

  قطره های اشک از چشمم پایین اومدن

همیشه اعتقاد داشتم یه مرد نباید گریه کنه ولی مثه اینکه این اعتقاد واسه پسرم صدق      -

  نمیکنه

  نگاهی به مامان انداختم

  نی هومنبا ناراحتی نگام کرد:خیلی سوزناک میز

دسرتی به چشرمام کشریدم و با صردای خشردارم گفتم:وقتی دلت بسروزه اون سروز توی         

  حرفات هم میاد

 مامان کنارم نشست:کی هست؟

  نگاش کردم
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  با لبخند داشت نگام میکرد

  پوزخندی زدم:فعال که ازم دوره

  فک نمیکردم تو عاشق بشی-

 با غم گفتم:شدم مامان شدم دلمو باختم

 :ارغوان

  استرس تو خونه راه میرفتم با

  احسان رفته بود دنبال بهار تا بیارتش

  نمیدونم چقدر گذشته بود

  فقط میدونم اونقدری راه رفتم که پاهام درد گرفت

  روی مب  نشستم که در با صدای تیکی باز شد

  از جام پریدم

  احسان به همراه بهار وارد خونه شدن

 تو..اینجا؟بهار با دیدنم تعجب کرد:ارغوان؟ 

  سری تکون دادم:بهت توضیح میدم

  رو به احسان گفتم:ممنون
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  سری تکون داد:میرم دوش بگیرم تا اون موقع میتونی همه چی رو بهش بگی

  باشه-

   احسان به سمت اتاقش رفت

بهار با تعجب پرسید:ارغوان تو با این پلیسه چه نسبتی داری؟ چیو میخوای واسم توضیح  

 سرگرده کی هست؟ چرا منو آورد خونش؟بدی؟ اصال این 

  نفس عمیقی کشیدم:آروم باش بهار واست همه چی رو میگم

  منتظر نگام کرد که شروع کردم به تعریف کردن

  گفتم و گفتم

 با هر حرف من چشمای بهار درشت تر میشد

 حرفام تموم شد اما بهار هنوز تو شوک بود

 خوبی بهار؟-

 ای؟ی..یعنی..تو هم..همون سایه -

  سری تکون دادم:آره

 سرشو تو دستاش گرفت:یعنی از اول با نقشه اومدی جلو؟

معلومه که نه بهار من اصال تو رو نمیشناختم تا اینکه امروز دیدمت و فهمیدم عضو اون      -

  باند هستی



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

547 

 

 از من چی میخوای؟-

  همکاری با پلیس-

  به سمت احسان برگشتیم

  ر نگاه میکردحوله ای رو سرش بود و با اخم به بها

 بهار با ترس نگاهی بهم انداخت:اگه بالیی سر برادرم بیاد چی؟

احسررران:خیالت راحت کسررری به خونه ی من رفت و آمد زیادی نداره یه مدت برادرتو              

 میاریم اینجا

  نگاهی بهش انداختم

  مردد داشت نگامون میکرد

  یه دقیقه.....دو دقیقه......سه دقیقه

  بهار همچنان ساکت بود

 ناامید از قبول کردنش خواستم حرفی بزنم که با حرفش خشک شدم

 چیکار باید بکنم؟-

 :راوی

  میکردن نگاه بهار به دلی دو و شک با احسان و ارغوان با تعجب و خوشحالی 

  بهار خوب میدونست که چه راهی رو انتخاب کرده
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  از انتخابش مطمئن بود

  یکردوقتی بازداشت شده بود به سرنوشتش فکر م

   اگه راه خالفو پیش نمیگرفت هیچ وقت گیر پلیس نمیفتاد

  تصمیم گرفته بود اگه از دست پلیس خالص بشه دیگه هیچوقت سمت این کار نره

  و حاال هم پیشنهاد ارغوان همون چیزی بود که میخواست

  تنها نگرانیش برادرش، باربد بود

   رادرم اتفاقی نیفتهرو به احسان گفت:قبول میکنم به شرطی که واسه ب

  احسان با اخم سری تکون داد:حواسم بهش هست اینجا جاش امنه

 بهار دیگه چیزی نگفت

 ارغوان از جاش بلند شد و رو به احسان گفت:بهارم باید جاسوس باشه؟

احسرران:آره منتهی باید یه جوری وانمود کنی که انگار از دسررت پلیس فرار کردی اینکه 

سعی کن مثه ارغوان     چطور فرار کردی رو خ ستانی جور کنی بعد کم کم  ودت باید یه دا

 همه چون اعتمادشونو جلب کنی من با سعیدی کاری ندارم من رییس اصلیشونو میخوام 

  اونه نظر زیر چی

بهار کمی فکر کرد:دیدنش یکم سخته چون ماها که تازه واردیم زیر دست امثال متینیم    

  نه اون

  م کاری کردیم شکوفه رو بگیرناحسان:میدونم بخاطر همین
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 بهار با تعجب گفت:شکوفه دیگه کیه؟

 ارغوان آهی کشید:دوستم

 :شکوفه

  حساب روزا از دستم در رفته بود

  نمیدونم چندوقته که اینجام

  دلم تنگ شده واسه ارغوان

  واسه پرهام

  واسه هومن

  نمیدونم االن در چه حالین

  آهی کشیدم 

  ره همون مرد اومددر اتاق باز شد و دوبا

  بعد از خوردن غذا و انجام کارای همیشگیش رفت بیرون

  پوفی کشیدم

 این چرا خسته نشده؟

  من شخصا خسته شدم از دیدن قیافه ی نحسش
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 دو دقیقه بعد دوباره در باز شد و برخالف انتظارم شاهین اومد داخ 

  دهبا ترس نگاش کردم که پوزخندی زد:خوبه میبینم روشم جواب دا

  آب دهنم و قورت دادم و بهش نگاه کردم

 سیگاری روشن کرد:هنوزم نمیدونی اون دستبند کجاس؟

 سکوت کردم

  با چشمای ریز شدش نگام کرد:مثه اینکه هنوزم رام نشدی

  بازم سکوت

  به طرفم اومد و سیگارشو نزدیک صورتم گرفت

  سرمو تا جاییکه میشد عقب بردم

 نظرت راجع به گرماش چیه؟-

  با نفرت نگاش کردم

  اگه یه روز از عمرم مونده باشه با دستام خفت میکنم عوضی

 لبخند وحشتناکی زد:نظرت چیه ازم یه یادگاری داشته باشی؟

  قب  اینکه منظورش بفهمم سیگارشو رو دستم خاموش کرد

  جیغ بلندی کشیدم
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  دردش وحشتناک بود

 خنده ی بلندی کرد:نظرت چیه؟ خوب بود؟

  ریختن رو صورتماشکام 

  با صدای بی رمقی گفتم:تو...تو یه حیوونی

 خودت خواستی من باهات مهربون بودم حاال بگو اون دستبند کجاس؟-

  مطمئن...باش اگرم بدونم به توی آشغال حرفی نمیزنم-

  چند لحظه نگام کرد و بعد به سرعت خارج شد

  چند ثانیه بعد آدماش اومدن داخ 

  ناله ای کردم

  یا نهخدا

  دیگه طاقت کتک ندارم

 اومدم حرفی بزنم که ضربه ی اول به شکمم خورد

 

 :پرهام

  مشغول رانندگی بودم که گوشیم زنگ خورد

  به باربد نگاهی انداختم
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  غرق خواب بود

  گوشی رو برداشتم و دکمه ی اتصالو زدم:الو

 پرهام کجایی؟-

 بیرون چطور مگه؟-

  باید بری جایی-

 کجا؟-

  ر صدای ارغوان اومد:احسان بده من گوشی و خودم میگماز اونو

  و بعد صداش تو گوشی پیچید:الو پرهام

 چی شده؟-

 خونه ی بهارو بلدی دیگه؟-

 ابرویی باال انداختم:آره بلدم چرا؟

  االن برو اونجا،باربد و بیارش خونه احسان-

 تعجب کردم:واسه چی؟

  تو بیارش همه چی رو میگم بهت-

 ه باربد انداختم:االن پیشمهنیم نگاهی ب
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 چی؟-

  میگم االن پیشمه-

 باربد؟-

  آره-

 خوب پرهام سریع بیاین اینجا-

  باشه اومدم-

  خدافظ-

  خدافظ-

  گوشی رو روی داشبرد گذاشتم

  چرا باید این پسرو میبردم خونه ی احسان؟

 مگه چی شده بود؟

  پوفی کشیدم

  صددرصد خود ارغوان بهم میگفت

  سمت خونه ی احسان روندمبا سرعت به 

 

 به هر سه نفرشون نگاه کردم:دارید شوخی میکنید؟
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 احسان:به نظرت لحن ما به آدمای شوخ میخوره؟

 نگاهی به بهار انداختم:اما مگه قرار نبود هومن بره؟

شه به جای هومن بهار میره با این تفاوت که بهار یه قدم از هومن    - شه عوض می خوب نق

  جلوتره در ضمن

  شو به سمت بهار کرد و ادامه داد:اونجوری از جرمت هم کم میشهرو

  بهار لبخند کمرنگی زد و چیزی نگفت

  یهود یاد ارغوان و شکوفه افتادم

  اونا هم دست کمی از بهار نداشتن شاید حتی بدتر بودن

 رو به احسان پرسیدم:ارغوان و شکوفه چی؟

 نگام کرد:یعنی چی؟

  اونا کم نمیشه لبمو تر کردم:یعنی از جرم

 ارغوان لبخند تلخی زد

احسان گرفته نگام کرد:چرا بخاطر همکاری با پلیس کم میشه اما چون جرمشون از بهار 

  بیشتر بوده زیاد تاثیری نداره

 با نگرانی به ارغوان نگاه کرد

 :هومن
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  به خاله نگاه کردم

 چند وقتی بود که رفتاراش عجیب شده بود

  ل بودزیادی میخندید و خوشحا

  هممون تعجب کرده بودیم

  حتی منی که کم میدیدمش

  اما مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده

 االنم کنار مامان نشسته بود و باهم حرف میزدن

بابا و امیر خان هم مشررغول درسررت کردن شررام بودن و طبق معمول از پرهام و احسرران  

 خبری نبود

  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

 سمتم برگشت:کجا میری پسرم؟ مامان سریع به

 تو حیاطم مامان-

  سری تکون داد و چیزی نگفت

  وارد حیاط شدم

  روی پله ها نشستم و به آسمون خیره شدم

  به آسمون صاف و تیره ی شب
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 تنها اسمی که تو نهنم چشمک میزد شکوفه بود

  اونقدر طی این مدت تو نبودش عوض شدم که حد و اندازه نداره

  ضعیف شدم

  خیلی ضعیف

  حالم از خودم بهم میخوره

  میاد بدش من از ببینه وضعیت این تو پوزخندی زدم صددرصد شکوفه هم من و 

  اما نه

  من فقط منتظر برگشتن بنفشه ام

  بعد از برگشتنش منم وارد این بازی میشم تا عشقم و نجات بدم

  در حیاط باز شد و ماشین پرهام اومد داخ 

  از جام بلند شدم

  بعد از پارک کردن ماشین احسان و پرهام پیاده شدن

  به طرفشون رفتم

 باید باهاشون مفص  صحبت میکردم

 :ارغوان
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  با خوشحالی به بهار نگاه کردم

  مطمئن بودم قبول میکنه

 نگاهش بهم افتاد و لبخند زد:چیه؟

  سری تکون دادم:هیچی، خوشحالم که همکارم شدی

  بهار خنده ای کرد

د انگار چیزی یادش افتاده باشرره سررریع پس گردنی حواله ام کرد:بیشررور تو چرا    اما بع

 هلم دادی بخورم زمین؟

  خندیدم:خوب دیوونه اگه گیر پلیس نمیفتادی که نمیتونستم بکشونمت سمت خودم

 نگام کرد:پس نقشه بود؟

  اوهوم-

  لبخند قدرشناسانه ای زد:نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم ارغوان

  گرفتم:احتیاجی نیست بهاردستشو 

شد اگه تو نبودی معلوم نبود         - شمم باز نمی ست اگه تو نبودی هیچ وقت چ ست ه چرا ه

  چقدر تو این منجالب فرو میرفتم ازت ممنونم بابت خودم،باربد و همه چیز

  بخاطر همه چیز ازت ممنونم

  لبخندی زدم
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  یهو سگرمه هاش تو هم رفت

 با تعجب گفتم:چی شد؟

  ن سرگرده افتادمیاد ای-

 چطور؟-

با لحنی که مشخص بود داره حرص میخوره گفت:دیوانس بخدا، نبودی ببینی چطوری با  

 من حرف میزد

 خندیدم:چطوری؟

  هیچی بابا، آقا اومده جلوم با اون اخمش میپرسه-

 صداشو کلفت کرد و ادای احسانو درآورد:بهار شایسته تویی؟

تا بزنم تو سرررش تا دیگه اینجوری باهام صررحبت   آخ اری به جون باربد میخواسررتم دو

  نکنه

  پسره ی دیالق بداخالق دیوانه

 خنده ای کردم:ولی احسان چیزی تو دلش نیست

  دهنشو کج کرد:مشخصه

 خوب حاال توهم ببین روش غیرت دارما-

 اوهوع نکنه خبریه؟-
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 تعجب کردم:خبر؟ چه خبری؟

  عشق و عاشقی دیگه-

  با همون حالت نگاش کردم

 من و احسان؟

 عشق؟

  زدم زیر خنده:خیلی خلی بهار، معلومه که نه من همچین حسی بهش ندارم دیوونه

 پس چرا روش غیرت داری؟-

اوال که شوخی بود دوما اگرم داشته باشم چون بهش مدیونم احسان تو این مدت خیلی      -

 کمکم کرده به جرئت میگم اگه اون نبود شاید من االن اینجا نبودم

  سری تکون داد و چیزی نگفتبهار 

 سرمو به مب  تکیه دادم و ناخودآگاه نهنم به سمت پرهام پر کشید

 

  پرهام:با تعجب به هومن نگاه کردیم

  یعنی چی هومن؟ دیوونه شدی؟-

  نگام کرد:آره دیوونه شدم دیوونه شدم

  احسان کالفه از جاش بلند شد:ولی این خطرناکه
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  همه نه هیچ چیز دیگهمهم نیست، فقط شکوفه واسم م-

  احسان از سر ناچاری نگاهی به من انداخت

  پوفی کشیدم:هومن گوش کن

سمون بیاد زمین        سط حرفم:نه پرهام تو گوش کن من رو حرفم میمونم آ سریع پرید و

شم جونمم              شده با شکوفه، سه  شه اینکارو میکنم وا سمون حرفم عوض نمی زمین بره آ

  واسه اون بیفتهفداش میکنم اما نمیذارم اتفاقی 

به فکر خودت            بدم؟ بهش بگم کجا رفتی؟  مانو چی  ما نه من جواب  داد زدم:آخه دیوو

نیسرررتی به فکر ما باش یکم مامان چه گناهی کرده که باید چوب ندونم کاریای تو رو                

  بخوره؟

هومن دسرررتشرررو تو موهاش فرو کرد:من چی؟ چرا هیچکس به فکر من نیسرررت؟ چرا     

 هیچکس درکم نمیکنه؟

 ز جاش بلند شد و فریاد زد:چرا درک نمیکنید؟ا

ست تا            شخورایی که معلوم نی شخوره، ال ستای چندتا ال شقم، زندگیم، همه چیزم تو د ع

االن باهاش چیکار کردن پرهام فکر اینکه بالیی سررر شررکوفه اومده باشرره منو میکشرره    

  تی؟نیس داغونم میکنه بعد تو به فکر خودتی؟ به فکر مامانی؟ چرا یکم به فکر من

با همون داد جوابشو دادم:به فکرتم منه احمق به فکرتم که میگم این راهش نیست فک    

شوخی و خنده؟ نه ارغوان دیر یا زود            سه  ستاد؟ وا سه چی ارغوانو فر سان وا کردی اح

  جای شکوفه رو پیدا میکنه اینو مطمئنم

  هومن پوزخندی زد:تا اون بخواد کاری کنه من تلف شدم
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خم گفت:هومن میدونم حال و روزت چه جوریه اما یکم تحم  کن بزودی          احسررران با ا 

  همه چی تموم میشه

  من کاری به شما دو تا ندارم خودم وارد عم  میشم-

  دیگه وحشتناک عصبانی شدم

  یقشو گرفتم و فریاد زدم:تو هیچ غلطی نمیکنی

 پرهام داری چیکار میکنی؟-

 انی داشت نگامون میکردهر سه به طرف مامان برگشتیم که با نگر

 

 :شکوفه

  با نفرت به مرد روبروم زل زدم

 قهقهه ای سر داد:چطور بود؟

  نای حرف زدن نداشتم

  یعنی جونی واسم نمونده بود که حرف بزنم

  اونقدر کتک خورده بودم که هرآن احساس میکردم میخوام بمیرم

  وحشیا

  تمام بدنم مطمئنا کبود و سیاه شده بود
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 حاال به حرف بیای امیدوارم-

  چیزی نگفتم

 پوفی کشید:خیلی سگ جونی میدونستی؟

  هرکسی جای تو بود تا االن صدبار مرده بود ولی تو

  با نفرت نگام کرد:البته از دختر شاهرخ بیشتر از این انتظار نمیره

نکرره                  ی میسررروزی..ا..از ا تو...داری.. کردم:ت.. پوزخنرردی زدم و برره سرررختی زمزمرره 

 رترهپدرم...ازت...س

  نعره کشید:خفه شو

  و بعد لگدی حواله ی شکمم کرد

  از درد ناله ای کردم و تو خودم جمع شدم

موهامو تو مشتش گرفت و بلندم کرد:دختره ی عوضی حالیت میکنم با کی طرفی پدرت 

  باید از رو جنازه ی من رد بشه تا رنگ تو رو ببینه

  مشتی تو دهنم کوبید

  حس کردم طعم شور خون رو توی دهنم

  بلد بودم دفاع کنم از خودم

  اما االن واقعا توانشو نداشتم
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  پرتم کرد رو زمین

  تا به خودم بیام

 مشت و لگدش به سمتم پرتاب شد 

  با شدت میزد با تموم قدرتش و من فقط ناله میکردم

 اونقدر کتکم زد که یهو دهنم پر خون شد و بعد از هوش رفتم

 

 :هومن

  نگاه میکردیمکالفه به مامان 

  پرهام دستشو از یقم جدا کرد

 با حرص نگاش کردم:همینو میخواستی؟

  تیز نگام کرد:هومن ساکت شو

اخمی کردم و اومدم حرف بزنم که صررردای مامان اومد:بسررره دیگه چتونه؟ مثه سرررگ و  

گربه به جون هم افتادید شرررکوفه کیه؟ ارغوان کیه؟ این دوتا کین که شرررما دو نفرو به             

 انداختن؟ جون هم

  نگاهی به مامان کردم:بعدا واست توضیح میدم

  و سوئیچ و گوشیمو برداشتم
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 احسان سد راهم شد:کجا؟

  پوزخندی زدم:نگران نباش فعال قصد انجام هیچی کاری رو ندارم

  پرهام با تاکید گفت: و نخواهی داشت

  به سمتش برگشتم:زیاد مطمئن نباش

  از اتاق خارج شدم

  نمیتونم تو هوای خونه نفس بکشماحساس میکردم 

  سوار ماشینم شدم و از عمارت زدم بیرون

  بی هدف تو خیابونا میگشتم

  بدون اینکه مقصد مشخصی داشته باشم

 شکوفه االن کجاس؟

  سوالی که هرروز و هرشب بیشتر از صدا از خودم میپرسم اما جوابی واسش پیدا نمیکنم

 ه داشتمآهی کشیدم و ماشینو کنار پارکی نگ

  از ماشین پیاده شدم

  عجیب حس و حال قدم زدن داشتم

 هر قدم که برمیداشتم خاطره هام با شکوفه میومدن جلو چشمم
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  اولین بار وقتی منو دید دو متر پرید هوا

  لبخند کمرنگی زدم

  ترسو کوچولو

  وقتی با چشمای پر از اشکش ازم خواست پرهامو از ارغوان جدا کنم

  به حرفش گوش کردمنمیدونم چرا 

  اما مطمئنم هم اون موقع و هم االن طاقت اشکاشو نداشتم

  آروم آروم راه میرفتم که پام با جسمی برخورد کرد

  نگاش کردم

  یه گوشی بود

  خم شدم و برش داشتم

 ...چقدر آشنا بود انگار که

  یهو سرجام خشک شدم

 ...این گوشی... این گوشی

  مطمئنم مال شکوفس

  مطمئنم
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  خواستم به عقب برگردم که ضربه ی محکمی به سرم خورد

  افتادم روی زمین و تا به خودم بیام

 دستمالی جلوی دهنم گرفته شد

 

 :ارغوان

 با تعجب ساختگی به بهار خیره شدم:چه جوری تونستی از دستشون در بری؟

  نه تنها من مبین و متین هم نگاش میکردن

 قطعا سوال اونا هم بود

ستن ببرنم داخ  آگاهی که پلیس کناریمو    بهار اخ می کرد:از ماشین که پیادم کردن خوا

ه  دادم و شرررروع کردم به دویدن واقعا شرررانس آوردم زنده موندم چون چندباری هم 

تیراندازی کردن دیگه به هر بدبختی بود فرار کردم و مجبور شرردم تا شررب یه جا قایم   

  بشم

  دختره ی دیوونه

  یکنهچه نقشی هم بازی م

متین سرررری تکون داد و درحالیکه به دسرررتای بهار اشررراره میکرد رو به مبین گفت:برو  

  دستاشو با یه چیزی باز کن

  نگاهی به دستای بهار انداختم
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به پیشنهاد احسان برای اینکه کسی شک نکنه به دستاش دستبند زده بود و چقدرم بهار       

  حرص خورد

  نموند لبخند محور زدم که از نگاه بهار دور

  فکر کنم فهمید دارم به چی فکر میکنم که سریع بهم اخم کرد

 سرمو انداختم پایین و لبخندمو کنترل کردم

 متین رو به من گفت:فردا باید به رییس معرفیت کنم

 با تعجب گفتم:یعنی منو میبری پیشش؟

 پوزخندی زد:معلومه که نه گزارش کاراتو بهش میدم

  سری تکون دادم:باشه

  با چندتا آچار برگشت و شروع کرد به ور رفتن با دستای بهارمبین 

  ناخودآگاه یاد شکوفه افتادم

  اگه اون اینجا بود صددرصد با یه حرکت بازش میکرد

  یهو با فکری که به سرم زد سر جام خشک شدم

  خدای من

 چرا تا حاال بهش فکر نکرده بودم؟

 :راوی
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ست و پا      ستن د شاهین بعد از ب شکوفه داخلش   نوچه های  ی هومن اونرو توی اتاقی که 

  بود انداختن

  هر دو بیهوش بودن

  شکوفه از شدت درد و کتک زیاد

  و هومن در اثر داروی بیهوشی

  بعد از گذشت چند ساعت هومن کم کم چشماشو باز کرد

  محیط اطرافش براش ناشناخته بود

  نگاهی به اطراف انداخت

  پنجره دید که دختری کفش افتادهتو یه نگاه کلی یه اتاق بدون 

  با گیجی از جاش بلند شد و تازه حواسش به وضعیتش افتاد

 دست و پاهاش با طناب نسبتا ضخیمی بسته شده بودن

 هر چی تالش کرد که تکونشون بده نشد

 ناچار از این همه تالش به دیوار سنگی تکیه داد

 و فقط یه سوال تو نهنش بود:اینجا کجاست؟

  د و شاهین وارد اتاق شددر باز ش

  با دقت به هومن نگاه کرد
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 هومن با اخم پرسید:تو کی هستی؟

 شاهین جوابی نداد و جلوتر اومد

 اینبار هومن با صدای بلندتری پرسید:گفتم تو کی هستی؟

 بدون توجه به سوال هومن گفت:پسر کوچیکه ی پدرامی؟ درسته؟

 هومن متعجب نگاش کرد

 یشناخت؟این مرد از کجا اونو م

  سوالشو به رو زبون آورد:تو کی هستی؟ از کجا منو میشناسی؟ لعنتی حرف بزن

  بازم جوابش از جانب شاهین سکوت بود

  شاهین به طرف شکوفه رفت

  خم شد و آروم شکوفه رو بلند کرد

 هومن مشتاق بود بدونه اون دختر کیه

  چون شکوفه پشت به هومن بود

 هومن به صورتش دید نداشت

  هین شکوفه رو روی صندلی گذاشت و از جلوش کنار رفتشا

 هومن با دیدن شکوفه از شدت بهت و ناباوری خشکش زد
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  چطور امکان داشت؟

 یعنی این دختر با موهای آشفته و صورت خونی و کبود شکوفه بود؟

  شاهین لبخندی زد:حاال تازه این اولشه جناب راد

  و بالفاصله از اتاق خارج شد

 و با یه دنیا بهت و پشیمونی و بغض تنها گذاشتو هومن ر

 

 :شکوفه

  با چشم بسته ناله ای کردم

  تمام بدنم کوفته بود

  خدا لعنتشون کنه

  آروم چشمامو باز کردم

  و از دیدن شخص رو به روم چشمام گرد شد

 به سختی لب زدم:ه..هومن

شکوفه عزیزم چه بال      شکوفه،  شت نگام میکرد:جانه هومن؟ سرت اومده؟ با بغض دا   یی 

 این عوضیا باهات چیکار کردن؟

  لبخند کم جونی زدم
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  دیدن هومن اونم اینجا واقعا بهم انرژی میداد

  اینکه تنها نیستم اینکه هومن کنارمه

اما بعد با یادآوری اینکه اونم قراره مثه من شررکنجه بشررم لبخندم محو شررد و جاشررو به  

  نگرانی داد

 م:تو..تو اینجا..چیکار میکنی؟ چرا آوردنت...اینجا؟با نگرانی به هومن خیره شد

  لبخند تلخی زد:شاید به همون دلیلی که تو رو آوردن

  سعی کردم از جام بلند بشم

 خوبیش این بود که یادشون نبود دست و پامو ببندن

  آروم بلند شدم که نالم دراومد

  بری ونی راههومن ستریع گفت:بشین شکوفه معلوم نیست چیکارت کردن که نمیت

  سعی کردم لبخند بزنم:چیزی نیست

  و آروم پاهام و حرکت دادم

  بعد از چند دقیقه ی طاقت فرسا رسیدم کنار هومن

  خیره شدم به چشماش

 اونم همینطور
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 :هومن

  با پشیمونی نگاش میکردم

  همش تقصیر منه

 تقصیر منه که این بال سرش اومده

 اینجا؟نگاش و ازم گرفت:چه جوری آوردنت 

  رفتم تو همون پارکی که قبال اونجا بودی-

 با تعجب نگام کرد:تو بودی منو تعقیب میکردی؟

  نه اما گوشیتو اونجا دیدم و گفتم حتما قبال اونجا بودی-

 مکثی کردم و دوباره پرسیدم:تو رو هم تو همون پارک گرفتن؟

 کردنسری تکون داد:آره اون شب منم تو اون پارک بودم یهو بیهوشم 

  چیزی نگفتم

  دستاش به طرف دستام حرکت کردن و روی طناب توقف کردن

 شروع کرد به باز کردن طنابا

  میدونستم سختشه

  چون طنابا خیلی محکم بسته شده بود
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  با هر زوری بود گره ی دستامو ش  کرد

  خودم بقیشو انجام دادم و دستامو از شر اون طنابا راحت کردم

  که جلوش و گرفتم:نمیخواددستش رفت سمت پام 

 چرا؟-

  خودم باز میکنم-

  چیزی نگفت که مشغول باز کردن پاهام شدم

  بعد از چند دقیقه پاهام هم باز شدن

  از جام بلند شدم شکوفه هم با من بلند شد

 حاال باید چیکار کنیم؟-

  پوفی کشیدم:فقط باید به پرهام زنگ بزنم

 اونا گوشیتو برداشتن-

 ونی؟از کجا مید-

  پوزخندی زد:مطمئنم

  سری تکون دادم:پس باید خودمون فرار کنیم

 نگام کرد:چه جوری؟
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  به در اشاره کردم:اول باید اونو باز کنیم

  به در نگاهی کرد

  یهو انگار چیزی یادش افتاده باشه از جاش پرید که همزمان آخش بلند شد

  اخم کردم:بشین سرجات

 ط اتاق رفتتوجهی نکرد و به سمت صندلی وس

 :شکوفه

با خوشحالی میله ی آهنی رو نشون هومن دادم:اگه یه دونه سنجاق داشته باشیم من درو 

 باز میکنم

 نگاهی بهم کرد:سنجاق از کجا بیارم؟

  شونه باال انداختم:نمیدونم

 اخمی کرد و چیزی نگفت

  خوب یه کلید هم باشه حله-

 نم داد:این خوبه؟تو جیباشو گشت و در نهایت یه کلید کوچیک نشو

 سری تکون دادم:آره خوبه

  به طرف در رفتم و مشغول کارم شدم

 هومن هم باال سرم وایساده بود و نگام میکرد
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 بعد از چنددقیقه موفق شدم و در با صدای تیکی باز شد

  با خوشحالی گفتم:ایول همینه

 هومن سرزنشگر نگام کرد:این چیزا خوشحالی نداره شکوفه

  پایین و غر زدم:خوب بابا بداخالق سرمو انداختم

  اخمی کرد و دستمو کشید

  نالم بلند شد:آخ هومن دستم درد میکنه

  بهم نگاه کرد

  تازه حواسش اومد که من حالم خوش نیست زیاد

  آروم دستمو گرفت و راه افتاد:عجله کن اگه میخوای دوباره گیر نیفتیم

  پله خوردیم وارد یه راهرو تاریک شدیم و بعد به یه راه

  تند و تند از پله ها پایین میرفتیم

 واسم جای تعجب داشت که نگهبانا کجان؟

  به یه در بزرگ رسیدیم

  هومن دستمو ول کرد

  با احتیاط درو باز کرد و داخ  شد
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 بعد از چند دقیقه صدام زد:بیا تو کسی اینجا نیست

  با سرعت وارد اتاق شدم و درو بستم

  چشمام از تعجب گرد شدبا دیدن اون اتاق 

 اینجا چه خبره؟

 تمام دیوارا پر بود از عکس یه زن

 هومن هم با تعجب نگاه میکرد:عکسای عمه اینجا چیکار میکنه؟

  یاد حرفای شاهین افتادم

 "عاشقش شدم"

  آهی کشیدم:هومن بیا بریم بعدا واست میگم زودباش

  با همون بهت سری تکون داد

  ویدیموارد یه راهرو شدیم و د

  تا به در ورودی رسیدیم

 خواستم برم بیرون که هومن نذاشت

 با تعجب گفتم:چی شد؟

 مشکوک به اطراف نگاه کرد:اینجا مگه نباید پره خالفکار باشه؟
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 سری تکون دادم:چرا

 پس کجان؟-

  نگاهی به اطراف کردم

  هومن راست میگفت

  هیچ خبری از هیچ کسی نبود

 واقعا کجا رفتن؟

 :هومن

 عا چرا خبری از هیچ کس نبود؟واق

 شکوفه با نگرانی نگام کرد:هومن فعال بیا بریم

  من میترسم

  نگاش کردم

  راست میگفت

  فعال باید بریم

  دستشو گرفتم و از در خارج شدیم

 با دیدن فرد رو به روم از تعجب چشمام گرد شد
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  شکوفه هم دست کمی از من نداشت

 احسان؟ اینجا؟

 میکنی؟تو اینجا چیکار -

 با نگرانی نگام کرد:هومن خوبی؟

  اخم کردم

  خواستم حرفی بزنم که چند نفر به سمت احسان اومدن

  کردن فرار همشون نبود جناب سرگرد همه جا رو گشتیم اثری از کسی -

  احسان با اخم گفت:بسیار خوب برگردیم اداره اما چند نفرو اینجا بذارید

  بله قربان-

بازا به احسران نگاه کردم:نگفتی؟ اینجا چیکار میکنی؟ اصرال از کجا    بعد از رفتن اون سرر 

 پیدامون کردی؟

  احسان:برید سوار ماشین بشید تو راه همه چیز رو میگم

 سری تکون دادم و همراه شکوفه سوار ماشین شدیم

 :شکوفه

نزدیک پنجاه بار به گوشررریت زنگ زدیم وقتی جواب ندادی خاله خیلی نگران شرررد با -

ضوع رو به یکی       پرهام سمت اداره رفتیم و مو شبختانه  گفتم سریع به   GPS چون خو
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گوشیت روشن بوده سریع تونستن ردتو بزنن احتمال میدادم شکوفه هم پیشت باشه و          

جفتتون و یه نفر گرفته باشرره بخاطر همین با نصررف نیروهام اومدیم اینجا ولی متاسررفانه  

  ب  اینکه ما برسیم فرار کردنمثه اینکه اونا از موضوع باخبر شدن و ق

  با خوشحالی به احسان نگاه کردم

  خداروشکر

  باالخره از اون جهنم نجات پیدا کردم

  با تیر کشیدن دلم آخ بلندی گفتم

 هومن با وحشت نگام کرد:شکوفه خوبی؟

احسررران هم که تازه وضرررعیتم و دیده بود با اخم رو به راننده که یه سررررباز جوون بود           

  برو بیمارستان زودباش گفت:سریع

  خواستم بگم نمیخواد اما با اخم هومن و نگاه احسان درجا خفه شدم

  چه خشن بودن اینا رو نمیکردن

  سرمو به صندلی تکیه دادم و تا رسیدن به بیمارستان حرفی نزدم

 دستی دور کمرم حلقه شد

  خاک تو مخت هومن

  بابا جلو اینا یکم حیا داشته باش
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  کردم که نیشش و باز کرد با حرص نگاش

  خندیدم و چیزی نگفتم

احسررران در حالیکه از آیینه ما رو میدید گفت:عزیزان رعایت کنید لطفا اینجا جوون                  

  مجرد نشسته

 و به خودش و اون سرباز اشاره کرد که باعث شد خندمون بره باال

 

 :هومن

 با اخم به دکتر نگاه کردم:یعنی چی؟

سر جون،    - ضحه پ ضعیف   منظورم وا اون دختر بخاطر کتک هایی که خورده خیلی خیلی 

صورت امکان اینکه       ستراحت مطلق کنه در غیر این  سه هفته ای ا شده و باید حداق  دو 

  بدنش ضعیف بشه و خونریزی داخلی کنه زیاده

  اخمم غلیظ تر شد

  از اتاق دکتر زدم بیرون

 احسان با دیدنم سریع به سمتم اومد:چی شد؟

 ه هفته ای باید کال استراحت کنهمیگه دو س-

  خوب خداروشکر چیزیش نشده-

 کجا ببرمش به نظرت؟-
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 چی؟-

 خونه ی خودمون نمیشه که چون ماماینا هستن-

  خونه ی تو هم نمیشه چون خاله اینا یه روز در میون میان اونجا

 خونه ی خودت چی؟-

  نگاش کردم

 ببرش تو یکی از آپارتمانای خودت-

 کنمهمین کارو می-

  بعد از چند لحظه شکوفه از اتاق تزریقات اومد بیرون

 خوبی شکوفه؟-

  سری تکون داد:آره بهترم یه سرم بهم زدن بهتر شدم

  احسان:خوب بریم اول داروهاتو بگیریم بعد بریم خونه ی هومن

 با تعجب نگام کرد:خونه ی هومن؟

 توضیح میدم-

 :راوی

سه نفر نگاه کرد       شم به اون  شمتون همه تون رو  شاهین با خ و زیر لب زمزمه کرد:میک

  میکشم
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  رو به متین گفت:حرکت کن

  ماشین حرکت کرد و اونا از اونجا دور شدن

 قربان نظرتون چیه یه فرد جدید وارد نقشه بشه؟-

 شاهین با تعجب نگاش کرد:منظورت چیه؟

 کسی که هیچ احدی حتی اون سرگرد هم نمیشناستش-

 کیه؟-

 سایه تازه وارد باند شده یه دختره به اسم-

 

 :ارغوان

 بی حوصله به متین نگاه کردم:خوب که چی؟

  پوزخندی زد:یعنی مثه بچه ی آدم با من میای تا بریم پیش رییس

 با اینکه ته دلم از خدام بود اون کفتارو ببینم

  ولی نباید اشتیاق نشون میدادم

  چون اون موقع متین سریع شک میکرد

 گر بحثمون بود اشاره کردم:چرا اینو نمیبری با خودت؟به بهار که نظاره 

  بهار با خشم ظاهری نگام کرد:هوی، این به درخت میگن
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  بی تفاوت نگاش کردم:کسی که گیر پلیس بیفته از درختم کمتره

  بلند شد وگفت:خفه شو بابا اگه تو هلم نمیدادی من گیر نمیوفتادم

 اه کرد:خفه میشید یا نه؟مبین که تا حاال ساکت بود به جفتمون نگ

  بهار اخمی کرد و چیزی نگفت

  منم ساکت شدم

  متین بدون توجه به بحث،گفت:ریئس میخواد تو رو ببینه نه بهار

  اخمی کردم:من خوشم نمیاد قرارمون این نبود

بازوم تو دسررتش گرفت و محکم فشررار داد:خفه، کاری به اینکه خوشررت میاد یا نه ندارم  

  همیدی؟تو باید بیای ف

 و محکمتر بازومو فشار داد

 دردش زیاد بود جوریکه اشک تو چشمام حلقه زد

 متین ادامه داد:نشنیدم چی گفتی؟

  زیرلب غریدم:باشه لعنتی میام میام ولم کن

  دستمو پرت کرد و همراه مبین رفتن بیرون

 بهار با نگرانی نگام کرد و آروم پرسید:خوبی؟

  سری تکون دادم:خوبم
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 رفمو باور نکرد چون همچنان نگران بودانگار ح

 :پرهام

  با تعجب به شکوفه نگاه کردم

 باورم نمیشد؟

 یعنی این دختر شکوفه بود؟

  تمام صورتش کبود شده بود و جای بریدگی داشت

  لبخندی زد و با صدای ضعیفی گفت:خوشحالم میبینمت

 روی مب  نشستم:چیکار کردی با خودت دختر؟

 یست باباخنده ای کرد:چیزی ن

 هومن اخمی کرد:کجاش چیزی نیست شکوفه؟

  شکوفه لبخندی به هومن زد و چیزی نگفت

به اصرار احسان اومده بودیم خونه ی اون تا یه سری موضوعات مشخص بشه بعد هومن 

  شکوفه رو ببره خونش

  احسان کنارم نشست و رو به شکوفه گفت:خوب شروع کن

 شکوفه با تعجب گفت:چیو؟

 اینکه کیا گرفتنت؟ چیکارت داشتن؟ چرا وضعت اینجوری شده؟ همه چیو،-
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  شکوفه نفسی کشید:بازجویی میکنی؟

  اصال و ابدا، فقط ازت اطالعات میخوام-

  شکوفه پوزخندی زد:همون بازجوییه منتهی محترمانه ترش

 احسان خواست حرفی بزنه که صدای باربد اومد:عمو؟

 همه به طرفش برگشتیم

  خواب بلند شده بودانگار تازه از 

  با صدای که دراثر خواب عوض شده بود گفت:من گرسنمه

  قب  اینکه احسان چیزی بگه

 شکوفه از جاش بلند شد و با تعجب گفت:باربد تو اینجا چیکار میکنی؟

 تعجب کردم:مگه تو میشناسیش؟

  نگام کرد و سری تکون داد:آره هم من هم هومن

 یرفت گفت:معلومه که میشناسمش خوبی عموجون؟هومن در حالیکه به سمت باربد م

 باربد:سالم عمو شمام اینجایید؟

 هومن لبخندی زد:آره عموجون

 :هومن
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 صدای احسان بلند شد:از کجا میشناسیش؟

باربد و بغ  کردم و همونجور که به سررمت مب  میرفتم شررروع کردم تعریف کردن اون  

 شب

  بعد از تموم شدن حرفام

  :چه پیچ در پیچپرهام سری تکون داد

  خندیدم و چیزی نگفتم

  احسان با جدیت رو به شکوفه گفت:خوب حاال تو تعریف کن

  شکوفه که داشت با باربد حرف میزد نگاهی به احسان کرد و چشم غره رفت

بعد از جاش بلند شررد و همراه باربد، بدون توجه به احسرران به اتاق رفت و در رو محکم  

 بهم کوبید

  احسان دیدن داشتحاال قیافه ی 

 احسان

 پرهام

 من

  هنگ کرده بود

 با پرهام فقط داشتیم بهش میخندیدم که اخم کرد:چیه؟
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 هیچی داداش به کارت برس-

 کدوم کار؟-

  هنگ بودن-

 با اخم نگام کرد که زدم زیر خنده

 :شکوفه

  فعال نه

  فعال زوده که همه چیو بگم

  کسی نباید فعال از هویتم با خبر بشه

  بذارم به وقتشباید 

 به باربد نگاه کردم

  داشت با خوشحالی رو تخت میپرید

 ......لبخندی زدم و بعد از چند دقیقه

 !منم بهش ملحق شدم

  رو تخت میپریدیم و میخندیدم

 !عین این دیوونه ها
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  صدای خنده هامون اونقدر بلند بود که فک کنم همه میشنیدن

  سر و رومون میباریدبعد از نیم ساعت، در حالی که عرق از 

  رو تخت افتادیم

  چون تختش یه نفره بود

 باربد سرشو رو شکم من گذاشت و گفت:وای خاله چه قدر حال داد

  لبخندی زدم:آره خاله خیلی حال داد

 جای آجی بهارم خالیه-

 نگاش کردم:مگه اون االن کجاس؟

  نمیدونم ولی عمو احسان میدونه-

  تعجب کردم

 تر مگه چه نسبتی داشت؟احسان با اون دخ

  تو همین فکر بودم که در اتاق باز شد و هومن وارد اتاق شد

  با لبخند نگامون کرد

 متقابال لبخندی بهش زدم:سر و صدامون زیاد بود ببخشید

شنیدم،هم خنده ی باربد رو       شدم که  در و بست و اومد کنار تخت:اتفاقا خیلی خوشحال 

  هم
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  د لبخندم محو بشهنگاهی بهم انداخت که باعث ش

 با لحن پر احساسی ادامه داد:هم خنده ی تو رو

  خیره شدم به چشماش

 خدایا تو چشماش چی بود که همیشه منو به سمت خودش میکشوند؟

  که همیشه غرق میشدم تو اون دوتا تیله ی خاکستری

  اونم داشت بهم نگاه میکرد

  ولی جنس نگاهش با نگاه من فرق داشت

  محبت ناشناخته تو نگاش بود انگار یه نوع

  محبتی که من نمیشناختم

  محبتی که واسم تازگی داشت

  با صدای باربد به خودمون اومدیم:عمو، عمو احسان صدامون کرد

 و بالفاصله از اتاق خارج شد

 :هومن

بعد از رفتن باربد، شرررکوفه هم از جاش بلند شرررد:بریم ببینم چیکار داره فقط خدانکنه            

  ویی رو شروع کنهدوباره بازج

 نگاش کردم:چرا؟ دوس نداری حرفی بزنی؟
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  چیزی نگفت

 صداش کردم:شکوفه؟

  نگام کرد

 چرا نمیخوای چیزی بگی؟-

  چون بدم میاد اینجوری حس میکنم داره ازم بازجویی میکنه-

تعجب کردم:اصرررال اینجوری نیسرررت، این چه حرفیه؟ احسررران فقط میخواد از همه چیز  

  تر اون باند و منح  کنه همینباخبر بشه تا زود

 آزرده نگام کرد:هومن، منم عضوی از اون باندم با منح  شدنش منم گیر میفتم

نفس عمیقی کشرریدم:اوال که بودی حاال دیگه نیسررتی دوما حرف نزدنت اوضرراع رو بدتر 

  میکنه

  اخمی کرد:ولی نمیخوام چیزی بگم

  با حرص نگاش کردم:شکوفه

 که نیست چیه؟ نمیخوام بگم زور-

 چرا؟ چرا نمیخوای بگی؟-

  با غم نگام کرد:نمیخوام، فعال زوده هومن فعال نباید بگم

  با تعجب نگاش کردم که گفت:من فقط ازت یه کمک میخوام
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 چه کمکی؟-

 ازت میخوام منو ببری پیش شوهر عمت، آقا شاهرخ-

 

 :ارغوان

 به فرد رو بروم نگاه کردم

 این رییس بود؟

  شام میکردبا اخم داشت تما

 رو به متین گفت:گفتی اسمش چی بود؟

 قب  اینکه متین حرفی بزنه گفتم:سایه

 ابرویی باال انداخت:من بهت اجازه ی حرف زدن دادم؟

 این چیزی که پرسیدین راجع به من بود و ترجیح دادم خودم جواب بدم-

  همین بود

 یز خراب میشدجلوی اینا نباید نره ای ترس به دلم راه میدادم وگرنه همه چ

 پوزخندی زد:چه جسور

  سیگارشو روشن کرد:از آدمای جسور خوشم میاد

 چیزی نگفتم که ادامه داد:در جریان هستی که واسه چی اینجایی؟
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  چیزی بهم نگفتن-

  خوبه-

شب یکی از مخفیگاهامون لو          ستاد:همین دی شت پنجره ای شد و پ صندلیش بلند  از روی 

ش  شد اونم با فرار کردن       رفت و پلیس ردمونو زد،ک  نق شه خراب  سمتی از نق ه نه اما ق

  گروگان ها

  با تعجب نگاش کردم

 گروگان؟

 یعنی...یعنی شکوفه؟؟؟

  اما نه جمع بست

 پس بجز شکوفه دیگه کی بوده؟

  به سمتم برگشت:یه دختر و یه پسر بودن

شونو متین بهت میده و تو وظیفت اینه که جفتشون رو خالص کنی حتی ا      ه به گمشخصات

  قیمت جونت تموم بشه

  شک نداشتم که دختره همون شکوفس

  مطمئن بودم خودشه

  خداروشکر که نجات پیدا کرد
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 اما اون پسره کیه؟

 عکسایی رو به طرفم گرفت

  با دیدنشون هنگ کردم

  اینا که عکسای ما بود

  همون شبی که واسه من تولد گرفتن

 اما چه جوری؟

آورد بیرون:عالوه بر اون دوتا که گفتم این دختره رو هم   صررردای اون مرده منو از فکر 

  پیدا کن واسم حتی اگه زیر سنگ بود پیداش کن

 پس این یکی پسره چی؟-

  اون فعال به کارم نمیاد فقط اون سه نفر-

  سری تکون دادم:باشه

  همراه متین از اتاق خارج شدیم

 شدیدا کنجکاو بودم بدونم گرفتن اون عکسا کار کیه؟

 ی ممکنه اون شب اومده باشه و اون عکسا رو گرفته باشه؟ک

 به خصوص که انگار طرف خارج خونه بوده و ما هیچ جوره نمی دیدیمش

 سرفه ای کردم و از متین پرسیدم:این عکسا رو کی گرفته؟
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 به طرفم برگشت و با شک پرسید:چطور؟

  شونه ای باال انداختم:عکاسیش صفره

  فک کن اونم مثه تو یه دخترهکمی نگام کرد و بعد گفت:

  تیز نگاش کردم:محاله دخترا انقدر آماتور باشن

 پوزخندی زد:فعال که هستن

 کردم حرکت چیزی نگفتم و به سمت در خروجی 

 یه دختر؟

 کی میتونست باشه؟

 :هومن

 با تعجب به شکوفه نگاه کردم:شوهر عمم؟

  آره-

 با اون چیکار داری؟-

 یشش کارش دارمنپرس هومن فقط منو ببر پ-

  با شک نگاش کردم

 یعنی چیکارش داره؟
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  نگاش و ازم گرفت و سرشو انداخت پایین

  تقه ای به در خورد و پشت بندش پرهام اومد داخ 

  کجایین شما؟احسان معطلتونه-

  شکوفه نگاهی به پرهام کرد:اومدم بریم

  و از اتاق خارج شد

  اما من هنوز همونجا وایساده بودم

  ومن؟خوبی ه-

  نگاهی به پرهام کردم:یه چیزی عجیبه واسم

 چی؟-

 وقتی اونجا بودیم، تو یه اتاق پر بود از عکسای عمه-

 عمه شیرین؟-

  آره-

 پرهام با تعجب نگام کرد:چرا؟

  نمیدونم ولی عجیب تر اینکه االن شکوفه میخواست با آقا شاهرخ حرف بزنه-

 دلیلشو نگفت؟-
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  نه-

  له ی مهمیهسری تکون داد:البد مسئ

  شاید-

 با فریاد احسان به خودمون اومدیم:باید حرف بزنی

  با تعجب بهم نگاه کردیم و خیلی زود از اتاق خارج شدیم

  شکوفه با خشم به احسان نگاه میکرد و احسانم همینطور

 رفتم سمتشون:چی شده؟

  شکوفه به احسان اشاره ای کرد:از جناب سرگرد بپرس

  کشید:چرا نمیفهمی؟ حرفای تو مطمئنا میتونه کمکمون کنه احسان دستی تو موهاش

  من حرفی ندارم، اونجا فقط منو تو یه اتاق زندانی کردن همین و بس-

 احسان تیز نگاش کرد:مگه احمق باشم حرفای تو رو باور کنم

  هر جور میلته ولی من حرفی ندارم-

جا بودی اونم    نه یکی دو روز، دو سرررره   احسرررران داد زد:د داری، لعنتی داری تو اون

  باشه شده دستگیرت چیزایی یه باید صددرصد هفته 

شکوفه چیزی نگفت که دوباره فریاد احسان بلند شد:احمق، من اگه چیزی میگم بخاطر    

  خودته، نمیفهمی؟ تو یه مجرمی و من وظیفم اینه که همین االن بازداشتت کنم
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  با خشم نگاش کردم:احسان

  پرهام:هومن

بهشون نگاه کردم که شکوفه گفت:منتظر چی هستی جناب سرگرد؟ بازداشتم       با حرص 

 کن

 

 :شکوفه

شه ی لعنتی نبود مطمئن باش اینکارو میکردم ولی        شم فریاد زد:اگه این نق سان با خ اح

  االن بهت احتیاج دارم، هم به خودت هم به حرفات

  ظیفت عم  کنیپس این نقشه رو همینجا تموم کن تا هم خودت راحت بشی هم به و-

  با همون فریاد گفت:اگه پای دو تا از عزیزام وسط نبود بیخیال همه چیز میشدم

کم کم صرررداش اومد پایین:اگه پای خواهرم و شررربنم وسرررط نبود من رنگ ایران هم        

  نمیدیدم چه برسه به نقشه و پلیس شدن

ه تصور کن اگه  با غم نگام کرد:میدونم خواهر نداری ولی ارغوان واست مثه خواهر عزیز

 بالیی سرش بیاد چی به حال و روزت میاد؟

   از این فکر مو به تنم سیخ شد

  نمیتونم حتی ثانیه ای تصور کنم

  چشمامو بستم و روی مب  نشستم
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احسررران که حالمو دید گفت:دیدی؟ حتی نمیتونی تصرررور کنی ولی من، من خواهرامو از  

  ها من همموندست دادم، آرزو و شبنم و از دست دادم نه تن

  بغض کردم

 باید میگفتم؟ یا صبر میکردم؟

  نمیدونم

 خدایا گیج شدم

صدای غمگین احسان بلند شد:شکوفه نمیدونم چرا حرفی نمیزنی واقعا نمیدونم اما ازت      

  خواهش میکنم یکم حالمو درک کن من سالهاست دارم تو برزخ دست و پا میزنم

  نفسی کشیدم:باشه

  م چرخیدسر هر سه شون به طرف

  تو با فقط باشه حرف میزنم احسان، اما -

  بعد نگاهی به پرهام و هومن کردم:فقط تو نه کس دیگه

  پرهام با تعجب و هومن با اخم نگام کردن

 یعنی ما غریبه ایم؟-

  من منظورم این نبود هومن،فقط فعال به احسان میگم-

 هومن سری تکون داد:باشه
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 :پرهام

  گیر کرده بودحرفای احسان نهنمو در

  نمیدونستم باید حقیقتو بهش میگفتم یا نه

  بدونه بود حقش احسان اما نگه کسی هر چند خودم به خاله گفتم فعال به 

  پوفی کردم و بدون توجه به بقیه رو به احسان گفتم:باید باهات حرف بزنم

  احسان:فعال میخوام با شکوفه صحبت کنم

  با تحکم گفتم:احسان

 نگام کرد

  همین االن-

  احسان:پرهام ولی

  گفتم همین االن-

  و بالفاصله وارد اتاق شدم

  بعد از چند دقیقه احسان وارد اتاق شد

  اخمی کرد:دیوونه میذاشتی بعدا االن شکوفه واجبتره

  حرفای من از حرفای شکوفه مهم تر و واجب تره مطمئن باش-
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  یا شک نگام کرد:خوب بگو میشنوم

  اید بهم قول بدی که حرفام بین خودم و خودت بمونهقبلش احسان، ب-

  داری نگرانم میکنی-

  لبخند کمرنگی زدم:نگران نباش فقط قول بده

  باشه حاال بگو-

  نفس عمیقی کشیدم

 و شروع کردم به تعریف کردن ماجرا

 :گذشته

 :پرهام

  با تعجب به خاله نگاه کردم که بهت زده به گردنبند تو دستم خیره شده بود

 خاله جان خوبی؟-

  ا...ای..این گ..گرد..گردنبند-

 نگاهی به گردنبند انداختم و بعد دوباره به خاله نگاه کردم:این گردنبند چی خاله؟

 چشماش پر اشک شد:پرهام..پرهام این گردنبند....اینو..از..از...کجا آوردی؟

 چرا میپرسی خاله جون؟ چیزی شده؟-
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  فقط...فقط جوابمو بده-

  ید گفتم:این گردنبند خدمتکاریه که اینجا کار میکردبا ترد

 خاله سریع پرسید:االن...االن کجاس؟

  نگاهی بهش انداختم:نمیدونم، خیلی وقته از اینجا رفته

 خاله زد زیر گریه

 خاله؟ خاله چی شد؟ چرا گریه میکنی عزیزم؟-

  پر..پرهام این..گردن...گردنبند-

 این گردنبند چی خاله؟-

  نبند..همون گردنبندیه که من...من تو...قنداقه ی آرزو گذاشتماین گرد-

  با بهت به خاله نگاه کردم

 چی داشت میگفت؟

 خاله از کدوم گردنبند حرف میزنی؟ منظورت چیه؟-

خاله در حالی که رو تخت مینشرررسرررت گفت:این گردنبند و مادرجون کادوی تولد آرزو 

 بهش داد

   مگفت هر وقت بزرگتر شد واسش ببندی
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اما من هیچوقت نتونسررتم اینو بندازم گردنش چون هیچ وقت بزرگ شرردن دخترمو به   

  چشم ندیدم

ستم آرزو     شید و ادامه داد:اما گردن خودم انداختمش تا اینکه اون روز وقتی خوا آهی ک

 رو بخوابونم خیلی شیطونی کرد

تای   دسررر لبخند تلخی زد:خیلی شررریطونی میکرد بیش از حد هیچوقت اونجوری نبود با     

  کوچولوش همش به گردن و صورتم ضربه های آروم میزد

دو سرره بار دسررتش به گردنبند خورد و خواسررت برش داره اما زورش نمیرسررید منم به  

هوای اینکه بخوابه قف  گردنبند و باز کردم و دادم دسرررتش بعد از چند لحظه خوابش           

گردنبند رو از دسرررتش  برد و منم بدون اینکه حواسرررم باشررره اومدم بیرون بدون اینکه

  بگیرم

  آهی کشید:و بعدش هم اون اتفاق افتاد

 با بهت به حرفای خاله گوش میکردم

 یعنی ارغوان دخترخالمه؟

 یعنی همون دختریه که دزدیدنش؟

  باورم نمیشه

  به خاله نگاه کردم

  اگه بفهمه دخترش زندس و داره با جونش بازی میکنه مطمئنا دیگه دووم نمیاره

 اید بگمنه نب
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  نباید چیزی به خاله بگم

خاله با التماس نگام کرد:پرهام، پرهام تروخدا بهم بگو اون کسررری که این گردنبند و              

  بهت داده کی بوده؟ بهم بگو

نفسررری کشررریدم:خاله فعال رفته اما من میگردم دنبالش بهت قول میدم میگردم دنبالش            

  نزن حرفی کسی با فقط تا موقعی که پیداش نکردم 

 خاله اشکاشو پاک کرد و گفت:باشه باشه فقط پرهام پیداش کن دخترمو پیداش کن

 

 :پرهام

 احسان با بهت و ناباوری بهم نگاه میکرد

 پ..پرهام.دار...داری شوخی.م.می کنی؟-

 نگاش کردم و چیزی نگفتم

سررررشرررو تکون داد:ای..این امکان نداره....ما خودمون جنازه ی آرزو رو دیدیم که....که  

  خته بود..پر..پرهامسو

  نشست رو تخت و موهاشو چنگ زد

کنارش نشستم:آروم باش احسان، این فقط یه احتماله، شاید ارغوان اون گردنبند و پیدا      

  کرده باشه

 احسان نالید:خدایا مامانو چیکار کنم؟ اون چرا باید انقدر زجر بکشه؟
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 احسان آروم باش-

د از بیسررت سررال فهمیدم خواهرم زندس   چه جوری آروم باشررم؟ پرهام چی میگی؟بع-

  میفهمی یعنی چی؟ آرزو زندس حاال ازم میخوای آروم باشم؟ نمیتونم، نمیتونم

  چشماش پر از اشک شدن

  باورم نمیشد

  میکرد؟ گریه احسان داشت 

از جاش بلند شد:سخته پرهام، خیلی سخته بیست سال بغضتو نگه داری، خیلی سخته از          

شت بخونن  سوخته ی خواهرتو ببینی و      بچگی تو گو سخته جنازه ی  مرد گریه نمیکنه، 

  کاری ازت بر نیاد چون یه بچه ای، یه بچه ی هشت ساله

آهی کشید و ادامه داد:ولی االن راحتم، راحتم چون بغضم باالخره شکست، چون خواهرم  

  پیدا شده، چون دیگه عذاب وجدان ندارم

  نهبرگشت به سمتم:تنها نگرانیم بابت ماما

 چرا نگران؟-

 امکانش هست با دیدن آرزو بهش شوک وارد بشه-

از جام بلند شدم:احسان گوش کن، این فقط یه احتماله اصال از کجا معلوم ارغوان همون     

 آرزوئه؟

  احسان چیزی نگفت
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 میدونستم نباید نوق و اشتیاقشو کور کنم اما اگه واقعا ارغوان همون آرزو نباشه چی؟

 

 :هومن

  فتن احسان و پرهام، با اخم به شکوفه نگاه کردمبعد از ر

  میدونم کارم خیلی بچه گانس

  میدونم مسخرس

 اما چرا فقط احسان؟

 مگه من غریبه ام؟

 یه صدایی درونم گفت:از کجا معلوم نیستی؟

  جا خوردم

 من واسه شکوفه غریبه بودم؟

  معلومه که هستی

  کی دیدی شکوفه باهات خوب رفتار کنه

 ...شی ولی اونتو عاشق

 اون چی؟

 یعنی اون منو نمیخواد؟
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  از فکر اینکه شکوفه منو نخواد اخمام غلیظ تر شد

 و این از نگاه تیز بین شکوفه دور نموند

 با لبخند صدام کرد:هومن؟

 با همون اخم جواب دادم:جونم؟

 از دستم ناراحتی؟-

 نگاش کردم

 ناراحت بودم؟

یخوام با یه سرررری چرت و پرت الکی شرررما رو     ببین آخه من االن واقعا گیج شررردم نم  -

  دلخوش کنم

  بازم هیچی نگفتم

  من از این ناراحت نبودم

  حداق  االن این موضوع مهم نبود

  االن فقط عالقه ی شکوفه به من مهم بود

  همین و بس

 هومن؟ هومن کجایی؟-

 گیج به شکوفه نگاه کردم:چی گفتی؟
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 فامو نشنیدی؟اخم ظریفی کرد:دستت درد نکنه یعنی حر

  سکوت کردم

  انگار خوش فهمید چون اخمش کورتر شد:واقعا که

  لبخندی زدم:معذرت میخوام راستش فکرم درگیر بود

 با کنجکاوی نگام کرد:درگیر چی؟

 بهتره بگی درگیر کی-

  چشماش ریز شد و بعد پوزخندی زد:البد درگیر بنفشه جونت

  با تعجب نگاش کردم

 ین روزا واسم مهم نبوداتفاقا تنها کسی که ا

  بنفشه بود

 قیافه ی متعجبمو که دید دوباره پوزخند زد

 باید از اشتباه درش میاوردم

  دهنم و باز کردم و ناخودآگاه مزخرف ترین سوتی عمرمو دادم:ببین بنفشه

  جملمو خوردم

  خاک تو سرم گند زدم
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  شکوفه با اخم وحشتناکی نگام کرد

  ..منظورم شکوفه بود...یهو از دهنم پرید باور کنسعی کردم درستش کنم:ببین.

  پوزخندی زد:تو راست میگی

  عصبی نگاش کردم

خدایا من چه جوری به این دختر بفهمونم داشرررتم به خودش فکر میکردم نه کس دیگه 

 ای

  پوفی کشیدم و به مب  تکیه دادم

 شکوفه هم مشغول بازی با انگشتاش شد

 :شکوفه

 خر خره اشو بجوم آخ که چقدر دوس داشتم

  دیوونه ی الدنگ

 به من میگه بنفشه

  بچه پررو

 شیطونه میگه پاشم از وسط قاچش کنم

  اه اعصابمو خورد کرد

 همونجور که حرصمو سر انگشتام خالی میکردم
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  زیر لب آروم به هومن فحش میدادم

 صداش بلند شد:شکوفه؟

  جوابشو ندادم

  کارت دارما-

 !به من چه

  اشکوفه باتوام-

 !برو بابا

 شکوفه خانوم؟-

  همچنان سکوت

  اخم کرد:شکوفه اعصابمو نریز بهم گفتم که از دهنم پرید

  بازم جوابشو ندادم

 عصبی غرید:شکوفه

  آخ نوش جونت عزیزم

  بخور بخور

 بیشتر بخور
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  بازم چیزی نگفتم و تموم تالشمو کردم تا لبخند شیطانیمو مخفی کنم

  د کنارمهومن از جاش بلند د و اوم

 با اخم نگام کرد:مگه با تو نیستم؟

 !جانم چه کیفی میده

  نفس عمیقی کشید:باشه جواب نده

 بعد با لبخند زل زد بهم

 وا؟

 این خ  شده؟

 سوالمو به زبون آوردم:خ  شدی هومن؟

  جوابمو نداد و به زل زدن ادامه داد

 حرصی نگاش کردم:آدم ندیدی؟

  بازم جواب نداد

  ه باشمسعی کردم بی توج

  اما واقعا نگاش رو اعصابم بود

  بعد از چند دقیقه کفری شدم و با حرص نگاش کردم اما اون عین خیالش نبود
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 دقیقا به چی نگاه میکنی؟-

 

 هومن با توام-

 

  مسخره ی دیوونه-

 

 اخم کردم:نگاه داره واقعا؟

 !!بالخره لب باز کرد:دیدن خر صفا داره واقعا

 چییییی؟؟؟؟

 وومنجیغ زدم:هو

  خندید و از جاش بلند شد:تا تو باشی جوابمو بدی

  هومن، هومن خودتو مرده فرض کن-

  و شروع کردم به پرت کردن

  کوسن مب 

  جوراب

  دمپایی
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  میوه

  هر چی تو دستم میومد پرت میکردم و اونم میخندید و جا خالی میداد

  لحظه ی آخر یه سیب گنده برداشتم و پرت کردم سمتش

 خالی داد و بالفاصله در اتاق باز شد هومن جا

 

 :پرهام

  آخ

 این چی بود؟

  با تعجب به سیب روی زمین نگاه کردم

  و بعد به شکوفه و هومن

  شکوفه که دستش رو چشماش بود

 هومنم داشت میخندید

 احسان با تعجب پرسید:چی شده؟

نگاه   شرررکوفه دسرررتاشرررو آروم آروم از رو صرررورتش آورد پایین و با شررررمندگی بهم        

 کرد:ببخشید کار من بود

  با تعجب نگاش کردم
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  هومن با خنده گفت:بیخیال داداش، خواست به من بزنه منتهی خطا رفت

  و چشمکی به شکوفه زد

  شکوفه با حرص به هومن نگاه کرد که باعث شد هومن لبخند زیبایی بهش بزنه

  از اینکه هومن رو باز سرحال میدیدم خوشحال بودم خیلی خوشحال

  هیچوقت فکر نمیکردم دیدن شکوفه این همه به وجدش بیاره

 ....اما حاال

   لبخندی زدم و کنار هومن نشستم

 احسان به سمت تلفن رفت:از صبح هیچی نخوردم فست فود یا سنتی؟

  به هومن نگاه کردم و هومن هم به شکوفه

  شکوفه:ولی من اصال گرسنم نیست

 احتیاج دارههومن اخمی کرد:باید بخوری، بدنت 

  بعد بدون توجه به شکوفه رو به احسان گفت:سنتی

  شکوفه اعتراض کرد:شاید من فست فود خواستم

  هومن:خیله خوب، فست فود

  نه همون سنتی-
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  هومن چپ چپ نگاش کرد:احسان هممون سنتی میخوایم

 !شکوفه:نه ولش کن فست فود

  زدم زیر خنده

  ه میکرداحسانم گوشی به دست به این دوتا نگا

 هومن با حرص گفت:مسخره کردی؟

  شکوفه شونه ای باال انداخت:نه

  هومن حرصی رو به احسان گفت:باشه همون فست فود

 !سنتی کردم ه.و.سشکوفه لبخند گنده ای زد:آخه من 

  دیگه هومن منفجر شد:بگو کوفت بیارن احسان

  هر سه زدیم زیر خنده

 هومن:چتونه؟نخندین ببینم

 ت گرفتخنده هامون شد

  یهو وسط خنده شکوفه زد زیر گریه

  با تعجب نگاش کردم

 چی شد؟
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 هومن به سرعت رفت کنارش:شکوفه، شکوفه چی شد؟

  با بغض گفت:دلم..دلم تنگ شده واسه ارغوان

  همش فکر میکنم قراره اتفاقی واسش بیفته

  دلم شور میزنه هومن

  با کالفگی به احسان نگاه کردم

  داونم بدتر از من بو

  به خصوص که االن ارغوان واسه ی ما یه مدرک مهم بود

هومن آروم زیر گوش شررکوفه چیزی زمزمه کرد که باعث شررد شررکوفه لبخند زیبایی   

  بزنه

  احسان سرفه ای کرد:دیوونه اینجا بچه نشسته مراعات کن

  با اسم بچه یاد باربد افتادم

 باربد کجاس؟-

 احسان:تو اتاق

 خوابه؟-

  نمیدونم-

  وفه بلند شدشک
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 اشکاشو پاک کرد و گفت:من میرم میارمش

 

 :شکوفه

  در اتاقی که باربد توش بود رو باز کردم

  با تعجب به صحنه ی روبروم نگاه کردم

 باربد در حالیکه رو تخت جمع شده بود داشت بیصدا گریه میکرد

 با عجله رفتم سمتش:باربد، خاله جون چی شده؟

  ، آجی بهارمباربد نگام کرد:خاله، آجیم

 نشستم پیشش:آبجیت چی؟چی شده مگه؟

  دماغشو باال کشید:دلم واسه آجیم تنگ شده خاله

 دستی به سرش کشیدم:پسر خوب آبجیت که چیزیش نشده

  چیزی نگفت

  موهاشو بهم ریختم:مرد که گریه نمیکنه عزیزم

 چرا گریه نمیکنه؟-

  به سمت احسان برگشتم

  با اخم تکیه داده بود به در
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  من داشتم با باربد حرف میزدم-

  به سمتمون اومد

 نگاهی به باربد انداخت:تنهامون بذار

  تعجب کردم

 این یه دستور بود یا خواهش؟

  احسان که دید حرکتی نمیکنم

  با جدیت نگام کرد:شکوفه گفتم تنهامون بذار

  ناخودآگاه از جام بلند شدم و به سمت در رفتم

  احسان و شنیدم:همه حق گریه کردن دارنفقط لحظه ی آخر زمزمه ی 

  از اتاق خارج شدم

 یعنی احسان ناراحت شد از حرفم؟

  اما من که منظوری نداشتم

  به پرهام و هومن نگاه کردم

  پرهام رو کاناپه دراز کشیده بود و ساعدشو رو چشمش گذاشته بود

  هومنم داشت به من نگاه میکرد



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

618 

 

  پسره ی دیوونه

  یاد حرفش افتادم

 "همه کاری واست میکنم تو فقط بخند"

  دروغ چرا

  از حمایتش خوشحال بودم

  اینکه کسی هست پشتم بهش گرم باشه

  کسی که هوامو داشته باشه

  حس خوبی بهم میداد

 لبخند زدم که باعث شد هومنم لبخند بزنه

  رفتم کنارش نشستم

 خواب بود؟-

 نه داشت گریه میکرد-

 تعجب کرد:گریه چرا؟

  واسه خواهرش تنگ شده دلش-

  آهی کشیدم و ادامه دادم:درست مثله من
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  هومن با محبت نگام کرد:شکوفه

 نگاش کردم

 بهت اطمینان میدم ارغوان حالش خوبه،تو اونو نمیشناسی؟-

  لبخندی زدم

  چرا میشناختم

  میدونستم چقدر کله شق و دیوونس

  شنیدم هومن آروم زیر لب حرفی زد که بخاطر تیز بودن گوشام

 "قربون خنده هات برم"

  لبخندم پررنگ تر شد

 !دیوونه

 :راوی

  بهار سراسیمه تو اتاق راه میرفت

 امشب عجیب دلتنگ باربد کوچولوش شده بود

  ارغوان با حرص نگاش کرد:بهار چندبار بگم اون پیش احسان جاش امنه مطمئنم

 بهار با بغض گفت:میدونم میدونم، ولی بازم میترسم
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سان اعتماد کام  دارم مطمئن باش نمیذاره      ارغوان ستای بهار رو گرفت:بهار من به اح د

  هیچ اتفاقی واسش بیفته

  بهار با دلهره نگاهش کرد

 احسانو میشناخت؟

  نه اصال

  احسان از دید بهار فقط یه سرگرد بداخالق و مغرور بود و بس

  ارغوان که حال بهار رو دید فکری به سرش زد

 خیلی دلتنگشی بریم پیشش؟میخوای اگه -

 بهار با نوق نگاش کرد:میشه؟

  ارغوان خندید:چرا نمیشه حاضرشو بریم

  بعد از ده دقیقه هر دو آماده بودن

 به احسان زنگ زدی؟-

  ارغوان شونه ای باال انداخت:نه، بذار یه بار غافلگیر بشن

  بهار خندید و چیزی نگفت

 ودنیک ساعت بعد هردو جلوی خونه ی احسان ب

  ارغوان خواست زنگ بزنه که در ساختمون باز شد و پیر مردی بیرون اومد
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  ارغوان زیر لب زمزمه کرد:چه بهتر

لبخندی زد و رو به مرد که میخواسررت درو ببنده گفت:ببخشررید آقا میشرره نبندین، ما از  

  اقوام یکی از همسایه هستیم

  مرد لبخندی زد:باشه دخترم بفرمایید

  بهار:ممنون

  دو وارد ساختمون شدن و به طرف آسانسور رفتنهر

  بعد از شنیدن طبقه ی مورد نظر از آسانسور خارج شدن

  بهار دستش به طرف زنگ رفت و فشردش

  چند لحظه ای طول کشید تا احسان درو باز کنه

  با دیدن بهار و ارغوان جا خورد

 ارغوان:به به سالم جناب سرگرد

 شما اینجا چیکار میکنین؟-

  بابا بذار بیایم داخ  بعد بازجویی کن-

  بعد دست بهار رو گرفت

  احسانو کنار زد و وارد خونه شد

 اما با دیدن شخص رو به روش با بهت سرجاش ایستاد و زمزمه کرد:ش..شکوفه
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 :ارغوان

  نمیدونستم بخندم یا گریه کنم

 یعنی واقعیت داره؟

 یعنی کسی که جلومه همون شکوفس؟

 شک شدچشمام پر از ا

 خدایا شکرت

  هومن و پرهام با تعجب و نگرانی نگامون میکردن

  احسان که کامال اخماش تو هم بود و بهارم با بهت به شکوفه نگاه میکرد

 

 :شکوفه

 باورم نمیشه

  نه این امکان نداره

 ار..ارغوان؟

 یعنی خودشه؟

  چشمام از اشک پر شد
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 ارغوان، ارغوان عزیزم

 اونم به سمتم اومدبه سمتش رفتم و همزمان 

 عشق مثه دیدنه راه درست تو دو راهی ))

 عشق مثه تو که تو تاریکیو مثه ماهی

 عشق مثه شوریه اشکه رو لب که قشنگه هر از گاهی

 عشق مثه زهره با طعمه عس  مثه جوونه

 عشق مثه رویایه نیمه شبه نمیمونه

 عشق مثه عشقه فقط که فقط تویه قلبایه مهربونه

 دله منه با غم مثه چشمایه خیسه یه آدم , دلیله سر به راه شدنه عشق مثه درد

 ...عشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی میگی مواظبت هستم مثه راه نجاته منه

  محکم در آغوشش گرفتم و زدم زیر گریه

  اونم همینطور

  گریه میکردیم و همدیگه رو فشار میدادیم

ن        بودی؟  میشرررم؟              لررب برراز کردم:دی..دیوونرره..کجررا  نگران م.. نمیگی...من..ن.. می..

 نم..نمیگی..دق میکنم؟
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ید                ید..ببخشررر که در اثر گریه بریده بریده شرررده بود گفت:ببخ...ببخشررر با صررردایی 

  شکوفه...ببخ.ش که ترسوندمت...ببخشید خواهری

  بیشتر فشردمش

  باورم نمیشه

 خدایا شکرت

 :ارغوان

  هق هقم باال رفت و محکم بغلش کردم

 ه لمسه یه صورت خیس مثه دستاتعشق مث ))

 عشق مثه آتیشه تو دله شب مثه فریاد

 عشق مثه مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد

 عشق مثه بغضایه بی سرو ته تو غروبه

 عشق مثه گریه ی بیخودیه ولی خوبه

 عشق مثه بارونه اول سال که رو پنجره میکوبه

 عشق مثه درد دله منه با غم

 سه یه آدم , دلیله سر به راه شدنهمثه چشمایه خی

 عشق یعنی غیر تو از همه خستم
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 ((یعنی میگی مواظبت هستم مثه راه نجاته منه

  دلم واست تنگ شده بود-

  خنده ی تلخی کردم:منم همینطور

  از هم جدا شدیم

  و تازه صورتش و دیدم

  اشکام بیشتر شد

 چه بالیی سرت اومده؟-

  کردنلبخندی زد:یکم ازم پذیرایی 

  با بغض نگاش کردم

  خندید:قیافش و نگاه کن مثه این بچه های دماغو

 اخم کردم:مرض، کجای من دماغوئه؟

  چشمکی زد:همه جات

  حرصی نگاش کردم:کوفت

  خندید و چیزی نگفت

غر زدم:دیوونه بعد این همه مدت منو دیده بهم میگه دماغو اصررال نباید میومدم تا حالت  

  جا بیاد
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  گفت:خوب برو با خباثت 

 شکو میام میکشمتا-

  بازم خندید

 !مرض

  به طرف بقیه برگشتم

 داشتن با مهربونی و لبخند نگامون میکردن

 :پرهام

  با لبخند داشتم نگاشون میکردم

 کی گفته عشق فقط باید بین دو جنس مخالف باشه؟

  من میتونم واقعا عشق بین ارغوان و شکوفه رو حس کنم

  یه عشق پاک

 که جنسش با همه فرق دارهعشقی 

 سالم شکوفه-

  به طرف بهار برگشتم

 تازه متوجهش شدم
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 شکوفه جواب سالمشو داد و بعد با چشمای ریز شده نگاش کرد:ما قبال همو ندیدیم؟

 بهار لبخندی زد:چرا دیدیم

 شکوفه:کجا؟

 هومن:یادت نیست شکوفه؟ ایشون خواهر باربده

  تری که اون شب دیدمششکوفه با تعجب نگاش کرد:تو همون دخ

 بهار سری تکون داد

  آره خودتی-

  بعد به سمتش رفت و باهاش دست داد:خوشحالم که میبینمت

  منم همینطور-

 !آبجی-

 بهار با اشتیاق به سمت باربد برگشت:جان آبجی؟

  روی زمین نشست و دستاشو باز کرد

  باربد با گریه دوید و رفت تو بغلش

  جدا شدن بعد از چند دقیقه از هم

  احسان به سمت باربد رفت:دیدی گفتم آقا باربد اینم خواهرت صحیح و سالم



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

628 

 

  باربد خندید:مرسی عمو

 بهار از جاش بلند شد و با قدردانی به احسان نگاه کرد

 

 :هومن

  شکوفه با لبخند دستاشو بهم زد:االن یه شام خوشمزه میچسبه

 یا سنتی؟ احسان خنده ای کرد:باالخره نفهمیدیم فست فود

  شکوفه با لبخند گفت:من سنتی، ولی تابع جمع هستم

  ارغوان:منم سنتی

  بهار:منم سنتی

  باربد:منم هر چی آجیم میخوره

 پرهام:منم سنتی

 پوفی کشیدم و رو به احسان گفتم:نلی  بشی با این رای گیریت زنگ بزن سنتی بگیر

  احسان خندید و به سمت تلفن رفت

  م و مشغول حرف زدن شدیمهمگی روی مب  نشستی

  من با پرهام

  ارغوان و شکوفه
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  و بهار و باربد

 به احسان نگاه کردم بعد از زنگ زدن اومد و رو به روی بهار نشست

 و موشکافانه به بهار نگاه کرد

  تعجب کردم

  بهار سرشو بلند کرد و اونم با دیدن احسان که بهش نگاه میکرد، تعجب کرد

 ظه اخمی به احسان کرد و سرشو انداخت پاییناما بعد از چند لح

 :ارغوان

 تا حاال کجا بودی؟-

 اوه جریانش مفصله، اول که یه هفته اینجا بودم بعد رفتم یه خونه ی دیگه اجاره نشینی-

 شکوفه نگاهی به بهار انداخت و آروم پرسید:با اون چه جوری آشنا شدی؟

  خونه ی قبلی که بودم، بهارم اونجا بود-

 تکون داد:تو رو میشناسه؟ سری

 منظورشو فهمیدم

سان اونم مثه من         شنهاد اح ست، تازه به پی شکو اون در جریان همه چی ه لبخندی زدم:

  شده یه نفونی

 شکوفه تعجب کرد:واقعا؟
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  آره-

شتی، باید نقش یه..یه قربانی رو       بعد لحنم غمگین شد:حتی تو هم تو این نقشه دست دا

  دنتبازی میکردی با دزدیده ش

 لبخند مهربونی بهم زد:من ناراحت نیستم ارغوان

 نگاش کردم که ادامه داد:ناراحت نیستم چون تونستم منم یه کمکی بکنم

  لبخندی زدم و دستشو فشردم

  این دختر سمب  مهربونی بود

  با صدای زنگ همگی به خودمون اومدیم

  احسان بلند شد:فکر کنم غذا رو آوردن

  و به طرف در رفت

  رفتن احسان، بهار به سمتمون اومد با

  در حالیکه حسابی اخماش تو هم بود کنار شکوفه نشست

 با خنده پرسیدم:کی زده تو پرت بهار خانوم؟

  چشماشو چرخوند:این سرگرد بی ریخت بی خاصیت

 شکوفه خندید:بیچاره، چرا؟ چیکار کرده مگه؟

  انگار آدم کشتم چیکار نکرده، از موقعی که نشستم مدام خیره شده بهم-
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 احسان؟-

 !نه عمه ی من-

  چشمکی زدم:البد ازت خوشش اومده

  بهار چشم غره ای رفت:صد سال سیاه میخوام نیاد، پسره ی دیوونه

  خیله خوب حاال حرص نخور بیا بریم غذا بخور-

 

 بهار پوفی کشید

این  تشکوفه دستشو رو شونه ی بهار گذاشت و گفت:ناراحت نباش عزیزم، منم از دس       

  خنگ زیاد کشیدم

 با تعجب نگاش کردم:من و میگی؟

 بهار لبخندی زد:آخ گفتی، من که هرروز پیششم داره دیوونم میکنه

  گنگ نگاشون کردم

 اینا با من بودن؟

 :شکوفه

  با دیدن قیافه ی متعجب ارغوان، همراه بهار زدیم زیر خنده

  خیلی بامزه شده بود
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 یه کم باز چشماشو درشت کرده بود و دهنشم

 با صدای احسان که به شام دعوتمون میکرد همگی به سمتش رفتیم

  من که اصال گرسنم نبود

  نشستیم سر میز و احسان غذا ها رو گذاشت پیشمون

 سه پرس جوجه و چهار پرس کوبیده

 من و بهار وباربد کوبیده برداشتیم

  هومن و احسان هم جوجه برداشتن

 ودنفقط پرهام و ارغوان مونده ب

  پرهام خیلی راحت کوبیده رو برداشت و سرجاش نشست

  همگی مشغول خوردن شدیم

  دو سه قاشق خوردم و خواستم بکشم کنار که هومن با اخم نگام کرد

  دقیقا دو به روم نشسته بود

  لبخندی بهش زدم

  اخمش عمیقتر شد و به غذام اشاره کرد

  سری به معنای نفی تکون دادم
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  شده بودم و جا نداشتم واقعا دیگه سیر

  ولی مگه هومن حالیش میشد

   هنوزم اخم داشت و به غذام اشاره میکرد

 ای خدا این دیگه کیه؟

  بلند گفتم:من سیر شدم، ممنون احسان

 تو که چیزی نخوردی؟-

  لبخندی زدم:اصال گرسنه نبودم

  هومن پرید وسط حرفم:باید داروهاتو بخوری و با شکم خالی نمیتونی

  لی من گرسنم نیستو-

هومن چیزی نگفت اما بعد دو دقیقه بازی با غذاش اونم کنار کشرررید:منم سررریر شررردم، 

  مرسی احسان

 ای بابا توام که چیزی نخوردی؟ شماها چرا اینجوری میکنید-

  هومن لبخندی زد:سیر شدم

  بهش نگاه کردم

 واقعا سیر شده بود یا بخاطر من نخورد؟

  سرمو تکون دادم
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  ا آخه مگه من واسه هومن مهمم که بخاطرم غذا نخورهخ  شدم

 البد اونم گرسنش نبوده

  از جام بلند شدم و به سمت سالن رفتم

 باید سریع داروهامو میخوردم

 

 :پرهام

 اولین قاشق و خواستم بذارم دهنم که نگام به ارغوان افتاد

  با اخم به غذاش نگاه میکرد

  ن از چه قرارهبا دیدن غذاش تازه فهمیدم که جریا

  اصال حواسم به این نبود

 سریع دستمو بردم و غذاشو برداشتم

  با تعجب نگام کرد

  لبخندی زدم و درحالیکه غذای خودمو بهش میدادم آروم گفتم:من جوجه دوس دارم

  با نوق نگام کرد

  خنده ای کردم و به بشقابش اشاره کردم

  سری تکون داد و مشغول خوردن شد
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  غذامون تموم شدبعد اینکه 

  همه به طرف سالن رفتیم

صرارای بهار و          صال هم به ا شت هیچکس حتی یه دونه ظرف جابه جا کنه و ا سان نذا اح

 شکوفه گوش نکرد

  بعد از یه ساعت دیگه قصد رفتن کردیم

 هومن:بریم شکوفه؟

  شکوفه سری تکون داد:بریم

  رو به ارغوان گفتم:منم پایین منتظر تو وبهارم

  ن اومد حرفی بزنه که احسان سریع گفت:نه پرهام تو فقط ارغوانو ببرارغوا

  بعد نگاهی به بهار کرد:من با ایشون کار دارم

  بهار با ترس و تعجب نگاش کرد

 ارغوان:چیکارش داری؟

 احسان اخمی کرد:باید بگم؟

  ارغوان هم اخم کرد و چیزی نگفت

 رو به ارغوان گفتم:بریم؟

 از خداحافظی با بقیه وارد آسانسور شدیمسری تکون داد و بعد 
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 :شکوفه

  با نوق به خونه ی هومن نگاه میکردم

  دکوراسیون شیک و قشنگی داشت

 هومن با خنده نگام کرد:شکوفه بریم تو؟

  تازه به خودم اومدم

  هنوز جلوی در بودم

 نیشمو باز کردم:ببخشید بریم

  وارد خونه شدیم

 دمبا اشتیاق به اطراف نگاه میکر

یه خونه ی صد و شصت متری نقلی که سمت راستش آشپزخونه بود و وسطش رو مبالی  

  کرم قهوه ای پر کرده بودن

  دو تا اتاق خوابم داشت

  هومن روی یکی از مبال نشست و دستش رو گذاشت رو صورتش

  الهی، حتما خیلی خسته بود

 کنارش نشستم:هومن؟
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 نگام کرد:جانم؟

 دلم آب میکرد این جانم گفتناش قند تو

  لبخندی بهش زدم:اگه خسته ای، برو بخواب

  چشماشو مالید:باید برگردم خونه

ستراحت          ساعت ا سر و روت میباره حداق  یکی دو  ستگی از  اخم کردم:الزم نکرده، خ

  کن

 مهربون نگام کرد:چشم خانوم هر چی شما بگی

  لبخند زدم

 هومن از جاش بلند شد و به سمت یکی از اتاقا رفت

  منم رفتم سمت آشپزخونه

  چایی کرده بودم ه.و.سعجیب 

  چای ساز رو روشن کردم و روی صندلی نشستم

  فکرم رفت سمت پسری که تو اتاق خوابیده بود

 !هومن

  لبخند زدم

 این روزا تنها حامیم بود
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  تنها کسی که وقتی پیشم بود، دیگه از ترس و دلهره خبری نبود

  گاه کردمسرمو برگردوندم و به اتاق ن

 یعنی االن خواب بود؟

 یاد وقتی افتادم که با جیغ بیدارش کردم

  خندیدم

  چقدر من بدجنس بودم

 به چی میخندی؟-

  هینی کشیدم و به سمت صدا برگشتم

 هومن با لبخند نگام کرد

  نگاهی به تیپش کردم

 لباساشو با یه تیشرت کرمی و شلوار مشکی عوض کرده بود

 مگه نرفتی بخوابی؟-

 لبخندش پررنگ شد:نه خانومی، خواب چیه؟

 چایی کردی؟ ه.و.سروبروم نشست:

  سری تکون دادم:آره خیلی
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 مظلوم سرشو کج کرد:واسه منم میریزی؟

 لبخندی زدم

 :ارغوان

  با استرس به پرهام که رانندگی میکرد نگاه کردم

 نیم نگاهی بهم انداخت:چی شده؟

 یعنی احسان چی به بهار میگه؟-

 اگه میخواست تو هم بدونی که بهت میگفت خانوملبخندی زد:

  ولی من نگرانم-

 نگران چی؟-

  خب نگران بهار، میترسم احسان چیزی بگه که ناراحت بشه-

 نترس، مگه احسانو نمیشناسی؟-

  میشناختم

 یه مدت پیشش زندگی کردم اما بهارم میشناختم پیش اونم زندگی کردم

  پوفی کشیدم:نمیدونم

سان که ترس - سری حرف بزنه       اح سمش، االنم فقط میخواد با بهار یه  شنا نداره، من می

  همین نگرانی نداره خانوم خانوما
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 نگاش کردم:خداکنه

  ولی میگم تو هم خوب فضولیا-

 جان؟

 این با من بود االن؟

 با تعجب نگاش کردم:چی؟

  خنده ای کرد و همونطور که به جلو خیره شده بود گفت:میگم فضولی

  کردم:نخیر نیستم حرصی نگاش

  چرا هستی-

  نخیر من فقط یکم کنجکاوم-

  لبخند زد:اوه بله ولی معنیش همون فضولیه

  جیغ زدم:پرهام

 خندید:خیله خوب بابا کرم کردی، اصال به من چه

 اخمی کردم و رومو برگردوندم سمت شیشه

  خرید به سرم زد ه.و.سبا دیدن مغاره 

  نمی شدبیخیال سعی کردم فراموشش کنم اما 
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 نگاهی به ساعت ماشین انداختم

  یازده بود

 یعنی به پرهام بگم؟

 نگم؟

  ولش کن نمیگم

  نه بابا چی چیو نگم، میگم خوبم میگم

  نگاش کردم:اهم

 باز چیه؟-

  صدامو کشیده کردم:پرهام

  نه-

 چی؟-

  میگم نه-

 یعنی چی؟ مگه اصال میدونی من چی میخوام بگم؟-

  ه هست نهنمیدونم اما هر چیزی ک-

  پکر شدم
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  برگشتم سمت شیشه و دیگه چیزی نگفتم

  بعد از چند دقیقه صداش بلند شد:حاال بگو حرفتو

  جوابی ندادم

 ارغوان؟-

  نگاش کردم

  لبخندی زد:بگو

  مهم نیست وقتی میگی نه یعنی نه دیگه-

  خندید:بگو ببینم چی میخوای فسقلی

 فسقلی خودتی-

 :پرهام

 نگفتیا هنوز-

 ی باال انداخت:تو که از من بدتریابروی

 در چه موردی؟-

  لبخند بدجنسی زد:فضولی

  خندیدم:کمال همنشینی اثر کرد خانوم
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  لبخندی زد و چیزی نگفت

 نمیگی؟-

  سرشو کج کرد و با لحنی که دلم ضعف رفت گفت:پرهام

 از دهنم پرید:جونم؟

 لبخندی زد:بریم خرید؟

 با تعجب نگاش کردم:االن؟

  خرید کردم ه.و.سخیلی -

 سری تکون دادم:از دست شما زنا، چه خریدی؟

  هر چی-

  باشه پس بذار ببرمت یه جای خوب-

  با نوق نگام کرد:مرسی

  قابلتو نداره خانوم-

 لبخندش پررنگ تر شد و سرشو انداخت پایین

  با لبخند به سمت پاساژ دایی روندم

  بعد از نیم ساعت به مح  موردنظر رسیدیم
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  پارکینگ پارک کردم و با ارغوان پیاده شدیم ماشینو تو

  چه پاساژ بزرگی-

 حاال داخلش و ندیدی-

  به دستش نگاه کردم

  کاش میشد بگیرمش

  نگاهی به ارغوان انداختم

  اونم نگاش به دست من بود

  تا نگاهمو حس کرد سرشو انداخت پایین

  لبخندی به تله پاتیمون زدم و دستشو گرفتم

  ت که باعث شد دستشو فشار بدملپاش گ  انداخ

 با لبخند وارد پاساژ شدیم

 

 :ارغوان

  با نوق به مغازه ها نگاه میکردم

  پاساژ واقعا بزرگی بود

  واقعا از پرهام بعید بود اه  خرید باشه
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 پس این پاساژو از کجا میشناخت

 بهش نگاه کردم:پرهام؟

 پرهام که حواسش به مغازه ها بود به سمتم برگشت:بله؟

 تو این پاساژو از کجا میشناسی؟-

 چطور؟-

  آخه بهت نمیاد اه  خرید رفتن باشی-

  لبخندی زد:تقریبا آره، اینجا هم مال داییمه

 دایی شهابت؟-

 آره-

  ساکت شدم و دیگه حرفی نزدم

  بعد از چند دقیقه راه رفتن وارد یه مغازه شدیم که لباس مجلسی میفروخت

  سرمو به سمت گوش پرهام بردم

  فهمید میخوام حرفی بزنم و خم شد سمتم

 من که لباس مجلسی نمیخوام-

 خرید کردی؟ ه.و.سمگه نگفتی -
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 ..چرا ولی-

  پرید وسط حرفم:پس فقط انتخاب کن

  ولی من الزم ندارم-

  چشمکی زد:چرا داری، انتخاب کن و اصال به قیمتش فکر نکن

 لبخندی زدم و مشغول دیدن لباسا شدم

ساده بود     بعد از چند دقی ساده ی  قه لباس بلند و دکلته ی آبی رنگی چشمم و گرفت که 

  و فقط رو قسمت سینش تزئین شده بود

  با لبخند پرهامو صدا زدم

 چی شد؟ انتخاب کردی؟-

 لباسو نشونش دادم:چطوره؟

 کمی براندازش کرد و گفت:خوبه، میخوای پرو کنی؟

 باشه-

 اس شدمبه سمت اتاق پرو رفتم و مشغول پوشیدن لب

 

 :پرهام

  بعد از چند دقیقه ارغوان از اتاق پرو اومد بیرون
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 تعجب کردم:تموم شد؟

  آره-

  چقدر زود-

  دیگه دیگه-

  خنده ای کردم و به سمت فروشنده رفتیم

ستیم از مغازه خارج بشیم که در ورودی باز شد و پست         بعد از حساب کردن لباس خوا

 د داخ ترین آدمی که تا حاال دیده بودم اوم

  اخم غلیظی کردم

 با تعجب نگام کرد و بعد صداش رفت باال:به به رفیق قدیمی چطوری پرهام خان؟

  خوبم-

  نگاش به سمت ارغوان رفت

 با چشمای ریز شده نگاش کرد

  ارغوان به بازوم چنگ زد

 غریدم:به چی نگاه میکنی؟

  تو همون دختر اون شبی نیستی که با دوستش به تورمون خوردید-

  ارغوان با ترس نگام کرد



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

648 

 

اخمم غلیظ تر شد:افشین اگه االن از جلو چشمم گم نشی تضمین نمیکنم جای سالمی تو       

 بدنت بمونه

  اخمی کرد:باشه بابا تو چرا انقدر عصبی هستی

  چیزی نگفتم و با ارغوان از مغازه خارج شدیم

 هنوزم بازومو گرفته بود

 

 :ارغوان

  یترسیدمهنوزم از اون پسره ی عوضی م

 !بیشعور کثافت

  هنوزم وقتی به اون شب فکر میکنم موهای بدنم سیخ میشن

  بازوی پرهامو بیشتر فشردم

  دستشو رو بازوم گذاشت:آروم باش ارغوان

  اخمی کردم:دست خودم نیست وقتی به اون شب فکر میکنم اعصابم بهم میریزه

  پرهام سری تکون داد و چیزی نگفت

  افتادم یهو یاد یه موضوعی

  دستمو از بازوش جدا کردم و با اخم نگاش کردم
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 تعجب کرد:چی شده؟

  تا اونجایی که یادمه افشین دوستت بود-

 خوب؟-

  بازهه.و.سخوب؟؟ پرهام تو با اون دوستی؟ اون یه خوک -

  نفسی کشید:خیلی وقته باهاش حرف نمیزنم

  قبال که حرف میزدی-

  اخمی کرد:قبال خر بودم

  :معلوم نیست چندبار باهاش همکاری کردیپوزخندی زدم

  تیز نگام کرد:حواست به حرفات باشه

  دروغ میگم؟ محاله تا االن عشق و حال نکرده باشی-

  دستمو گرفت و فشرد

  جوریکه استخونام در حال شکستن بودن

 آخ، چته وحشی؟-

  گوشاتو باز کن، بار آخرته به من تهمت میزنی-

  و بی ناموس نیستمباز ه.و.سمن هر گندی باشم 
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 چشمامو از درد بستم:دستمو ول کن، لهش کردی

  با اخم دستمو ول کرد:بریم، برسونمت خونه

 عوضی، خریدمو کوفت کرد

  اخمی روی پیشونیم نشوندم

 !نشونت میدم جناب راد

 

 :پرهام

 !دختره ی دیوونه

  با حرص فرمون و فشار دادم

  سر جاش ساکت نشسته بود و اخماش تو هم

  حرص پامو رو گاز میفشردم با

  بعد از چند دقیقه رسیدیم دم خونش

  جلوی در ایستادم

  بدون اینکه حرفی بزنه از ماشین پیاده شد و درو کوبید

  همین که ازم فاصله گرفت، گاز دادم و از اونجا دور شدم

 !دختره ی احمق
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  شدیدا حرصی شده بودم

 هیچ کس حق نداشت به من تهمت بزنه

  بازه.و.سبرگشته بهم میگه  حاال این

  میگه الشی

 !محکم کوبیدم رو فرمون:لعنتی

  گوشیم زنگ خورد

  به شماره نگاه کردم

 !ارغوان بود

  با تعجب ماشینو گوشه ای پارک کردم

 و دکمه ی اتصال و زدم:الو

  چی ازم میخوای ولم کن لعنتی-

  ر کردی از دستمنه دیگه امشب باید بهم سرویس بدی به جبران اون شبی که فرا-

  ارغوان جیغ زد:برو گمشو ولم کن

  سریع ماشینو روشن کردم و همزمان گوشی رو تو دستم میفشردم

 میکشمت افشین، میکشمت
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 :راوی

 احسان با اخم به بهار نگاه کرد:خوب نظرت؟

 بهار مردد سری تکون داد:نمیدونم، آخه اگه بفهمه چی؟

  نمیفهمه بهت اطمینان میدم-

تکون داد:امکان داره شررک کنه، من یه بار راجع به خانوادش ازش پرسرریدم بهار سررری 

باره              حاال برم دو نداشرررت  خانوادش  گاه بودم و اطالعی از  که تو پرورشررر فت  اونم گ

  بپرسم؟شک میکنه، شک میکنه

  احسان:ولی من واقعا احتیاج دارم به این اطالعات واقعا احتیاج دارم

 بهار نگاش کرد:چرا؟

 کشید:داستانش مفصله اما االن فقط ازت کمک میخوام میتونی؟ احسان پوفی

  بهار کالفه سری تکون داد:نمیدونم، نمیدونم

  احسان رو به روش نشست و نگاش کرد

 هردو سکوت کردن

  تقه ای به در خورد و باربد وارد اتاق شد

  آبجی-

 بهار از جاش بلند شد:جان آبجی؟ چی شده؟
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 امشب پیشم میمونی؟-

 .بخندی زد:نه عزیزم، بایدبهار ل

  میمونه-

  بهار با تعجب به احسان نگاه کرد

  احسان از جاش بلند شد و به سمت باربد اومد

  دستی به سرش کشید و گفت:آبجیت امشب پیشت میمونه

 باربد با خوشحالی پرسید:راست میگی عمو؟

صبح    - ست میگم، االنم برو بخواب من بهت قول میدم فردا  ت  آبجیت کنارمعلومه که را

 باشه

  باربد:باشه عمو مرسی

  ید و شب بخیری گفتب.و.سگونه ی بهار رو  

  و از اتاق خارج شد

  بهار:اما گفتین منو میبرید خونم

  احسان نفسی کشید:یه امشب رو اینجا بمونید باربد بهتون احتیاج داره

  بهار سری تکون داد:مرسی

 احسان:حاال چی شد؟ قبول میکنی؟
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  گاش کردبهار کمی ن

 اعتماد کردن به این مرد یکم واسش سخت بود

  احسان:بهت اطمینان میدم کسی غیر از من و تو از این موضوع با خبر نشه

 بهار:باشه قبوله

 :هومن

  لیوان چای رو مقابلم گذاشت:اینم چایی لب دوز لب سوز بفرمایید

  لبخندی زدم:مرسی خانومی، دست شما درد نکنه

 خواهش میکنم-

  کی زد:حاال بخور دیگهچشم

  چشم میخورم-

  لیوان رو برداشتم و به لبم نزدیک کردم

  جرعه ای خوردم

  داغ بود هنوز

 داغه؟-

  سری تکون دادم:آره یکم داغه
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  لیوانو رو میز گذاشتم:ولی خوش طعمه

  لبخند شیرینی زد:نوش جون

 بعد یهو انگار چیزی یادش افتاده باشه صدام زد:هومن؟

 جونم؟-

 ردا میری خونه؟ف-

 چطور؟-

 آخه میگم هم به آقا شاهرخ بگی هم کولمو بیاری-

   اخمی کردم:تو هنوز به من جریانو نگفتی

  نفسی کشید:هومن باور کن االن نمیتونم بگم واسم سخته

 اخم ظریفی کردم:چرا؟

  چون هنوز باورش واسه خودمم سخته-

 مگه چی بهت گفتن؟-

  همیدم، فهمیدم کیمهمینقدر بهت بگم که هویتمو ف-

 با تعجب نگاش کردم:اونا بهت گفتن؟

 سر تکون داد:آره اونا گفتن
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 اونا از کجا میدونستن؟-

  نمیدونم، هنوز هیچی نمیدونم-

  نگاهمو بهش دوختم

 یعنی چی؟

 مگه اونا کی بودن که خانواده ی شکوفه رو میشناختن؟

 به لیوانم اشاره کرد:بخور سرد شد

  به دهنم نزدیک کردملیوانمو برداشتم و 

  همزمان گوشیم زنگ خورد

  با دیدن اسم رو گوشیم اخم کردم

 !بنفشه

 

 :شکوفه

  کنجکاو به هومن نگاه کردم

  با اخم داشت به گوشیش نگاه میکرد

 کیه؟-

 نگاهی بهم انداخت:یه مزاحم
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 بیشتر کنجکاو شدم

  مزاحم؟

 یعنی کیه؟

  هومن گوشیشو انداخت کنار

  دوباره طرف زنگ زد بعد از چند دقیقه

  خوب هومن جواب بده-

  شکوفه حوصله ندارم-

 مگه کیه؟-

 هیچ کس ول کن-

  با کنجکاوی به صفحه ی گوشی نگاه کردم

 !بنفشه

  اخمام ناخوآگاه رفت تو هم

 این چیکار داشت این وقت شب؟

   گوشی رو برداشتم

 دکمه ی اتصال و فشردم و گذاشتم رو اسپیکر
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  کردهومن با اخم نگام 

 الو هومن جان؟-

  با سر اشاره کردم که جوابشو بده

 هومن بی حوصله گفت:سالم خوبی؟

 سالم عشقم، تو خوبی عزیزم؟-

  حرصی به گوشی نگاه کردم

 خوبم، کجایی عزیزم؟-

  من هنوز سوئدم، اما آخر این هفته بر میگردم-

  خوش اومدی خانومی-

  با حرص به هومن نگاه کردم

  و ابروهاشو باال انداختلبخند خبیثی زد 

  اخمم غلیظ تر شد

 !دیوونه ی بیشعور

 :ارغوان

  با حرص و نفرت به افشین نگاه میکردم
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 عوضی چی از جونم میخوای؟-

  فقط یه شب باهام باشی، همین-

  حالم ازت بهم میخوره-

  پوزخندی زد:من عاشقتم

  چند قدم جلو اومد که همزمان چند قدم عقب رفتم

 ش، هیکلمو برانداز کرد:فکر کنم امشب نونم تو روغن باشهبا نگاه هیز

  آب دهنم و قورت دادم و چسبیدم به دیوار

  اونقدر عقب عقب اومده بودم که دیگه راهی برای فرار نکردم

دستاشو دو طرفم گذاشت و گفت:هر چی بیشتر تقال کنی من حریص تر میشم در ضمن        

 امشب پرهام جونتم نمیاد

  زدم تو دلم پوزخندی

 !فقط صبر کن و ببین

  با دستاش،دستامو گرفت و صورتش و نزدیک آورد

  سرمو به طرفین تکون میدادم:آشغال عوضی، گور خودتو کندی امشب

  قهقهه ای زد:به همین خیال باش

  صدای شکستن چیزی از تو حیاط اومد
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  با امیدواری به در خیره شدم

 یعنی پرهام بود؟

  صدا نبود و میخواست یه جوری کارشو کنه افشین که اصال حواسش به

  دستشو به مانتوم گرفت و از وسط پارش کرد

  با وحشت نگاش کردم و جیغ زدم

  از زور ش*ه*و*ت* سفیدی چشماش به سرخی میزد

  با شنیدن جیغم، دستش باال رفت و روی گونه ام فرو اومد

  شوری خون رو تو دهنم حس کردم

دستش خالص بشم جیغ زدم:تو یه حیوونی.....یه موجود نفرت   در حالیکه تقال میکردم از

  انگیز ولم کن عوضی

  در با صدای وحشتناکی باز شد و بعد پرهام با قیافه ی خشمگین وارد خونه شد

  افشین با دیدن پرهام رنگش پرید و با ترس نگاش کرد

  پرهام با خشم غرید:میکشمت افشین

  و با سرعت به افشین حمله کرد

  تای پی در پیش به صورت افشین اصابت میکردمش

  افشین خیلی تالش میکرد از خودش دفاع کنه ولی پرهام قوی تر بود
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باالخره با هر زحمتی بود افشین هم چند تا مشت به سمت پرهام،پرتاب کرد که دو تا به 

 صورت و یه دونش به شکم پرهام اصابت کرد

  با بغض به پرهام نگاه کردم

  شده بود اما هنوزم با افشین درگیر بود صورتش زخمی

  هر دوشون نفس نفس میزدن و یقه ی همدیگه رو گرفته بودن

فکر نمیکردم یه روز، وجود یه دختر انقدر واسررت مهم باشرره که بخاطرش با دوسررتات  -

  درگیر بشی

  خفه شو، خفه شو تو هیچ وقت دوست من نبودی-

  باز عوضی هستیه.و.سمشت محکمی تو صورت افشین کوبید:تو یه 

  افشین بی حال خندید:تو هم اگه هیکلشو میدیدی شاید

  با مشتی که پرهام بهش زد

 حرفش نا تموم موند و بیهوش شد

 :هومن

  با لذت به شکوفه نگاه میکردم

 قربون اخمت برم من عزیزم

 هومن فعال کاری نداری عزیزم؟ من باید برم-
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  ت باش گلملبخند بدجنسی زدم:نه خانومی مواظب خود

  شکوفه با حرص و چشمای ریز شده نگام میکرد

  بعد اینکه بنفشه قطع کرد

  از جاش بلند شد و جیغ زد:هومن میکشمت

  سریع از جام بلند شدم و دویدم سمت سالن

شررکوفه هم کفگیری دسررتش گرفته بود و دنبالم میکرد:دیوونه ی روانی اون از خونه ی  

شرتباه گرفتی اینم از االن که جلوی من قربون صردقش    احسران که منو با بنفشره جونت ا  

  میری

  خندیدم:خوب نامزدمه ها، باید قربون صدقش برم

  سرم وت میخورد صاف بودم نداده خالی جا کفگیرو به سمتم پرت کرد که اگه به موقع 

  شکوفه خشن شدیا-

ستامو بردم باال:خیله خیله خوب       ست حرفی بزنه د شم نگام کرد و خوا سل با خ یم،  من ت

  بیخیال

   حاال برو واسم یه چایی دیگه بریز

  لبخند کجی زد:کوفتم بهت نمیدم، چایی جای خود داره

  قهقهه ای زدم و به سمتش رفتم:تو به من کوفتم بدی میخورم
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  اخمی کرد و به سمت آشپزخونه رفت

  روی مب  نشستم و به تی وی خیره شدم

 بش شدم؟این دختر چی داشت که من اینجوری جذ

  لبخندی روی لبام اومد

  شاید چون خیلی ساده و بی غ  و غش بود

  با صدای شکوفه از فکر بیرون اومدم

 هومن میوه میخوری بیارم برات؟-

  خانومی من از دست تو سنگم میخورم

  آره بیار-

  بعد از چند لحظه با دوتا بشقاب میوه اومد بیرون و کنارم نشست

  ماییدیکی رو جلوم گذاشت:بفر

  مرسی-

 یاد اونروزی افتادم که واسم میوه آورده بود و هیچیش نصیبم نشد

 خنده ای کردم که نگام کرد:چی شده؟

  هیچی یاد اون دفعه ای افتادم که واسم میوه آوردی-
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  بالفاصله فهمید و لبخند زد:آره، ولی آخرشم هیچی به تو نرسید

  ردنسری تکون دادم:آره ارغوان و پرهام دخلشو آو

  آهی کشید:دلم تنگ شده

نگاش کردم که ادامه داد:واسرره اون روزا، اون موقع بدون اسررترس و دلهره میخندیدیم   

  ولی االن

  ادامه نداد و سرشو انداخت پایین

 نفسی کشیدم و دستاشو تو دستم گرفتم:شکوفه؟

  نگام کرد

  ود برمیگردنلبخندی بهش زدم:بهت قول میدم دوباره اون روزا برمیگردن، خیلی ز

 با بغض نگام کرد:همش تقصیر ما بود نه؟

  اخمی کردم:نه اصال

  چرا بود، اگه ما فرار نمیکردیم شماها هیچوقت درگیر این ماجرا نمیشدین-

اوال؛کار درسرررت رو شرررما کردین، فرار کردن بهترین راه بود، دوما؛ خانومی قب  اینکه -

 نقشه شدم، پس ربطی ندارهشما بیاین من با بنفشه نامزد کردم و وارد 

 با چشمای مظلوم و اشکیش نگام کرد

 :راوی
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  کالفه به ساعت نگاهی انداخت

  بود 3

  نمیدونست چرا خوابش نمیبره

  شاید بخاطر ارغوان بود

 ارغوانی که تو این مدت کم به دلش نشسته بود

  به باربد نگاهی انداخت

  غرق خواب بود

  لبخندی زد

  اب مثه فرشته ها میشدچهره ی برادرش تو خو

  از جاش بلند شد و بدون ایجاد سر و صدا از اتاق خارج شد

  خونه غرق در سکوت بود

  حتی احسان بداخالق! هم خواب بود

  کالفه به سمت آشپزخونه رفت و لیوانی آب خورد

همونجا روی صررندلی نشررسررت و سرررشررو تو دسررتاش گرفت و زمزمه کرد:دارم دیوونه   

  نه میشممیشم، دارم دیوو

 از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و دوباره زمزمه کرد:چرا من؟ خدایا چرا من؟
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من فقط به فکر درآوردن یه لقمه نون واسرره رفع گرسررنگی بودم، نمیخواسررتم وارد این  

 بازی بشم

 آهی کشید:میدونم، میدونم حتما حکمتی داره

  اما این حکمت چیه؟

  به آسمون نگاه کرد

 همه جا رو پر کرده بودن ابرای تیره

  ناخودآگاه احسان توی نهنش اومد

 !یه سرگرد بداخالق و مغرور

  با دستش روی شیشه اسم احسانو نوشت:احسان یاوری

  پوزخندی زد:مغرور و بداخالق، فقط دستوراش واسه منه، پسره ی زورگو

  با حرص اینا رو زیر لبش میگفت

 تاده بودغاف  از احسانی که دقیقا پشت سرش ایس

 :پرهام

 با نفرت نگاش کردم

 !خوک کثیف

 ارغوان در حالیکه ترسیده بود به من نگاه میکرد
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  از جام بلند شدم و به سمتش رفتم

  با چشمای خیس به طرفم اومد و تو یه حرکت خودشو تو بغلم انداخت

 دستامو دورش پیچیدم:خوبی؟

  صدای ازش در نیومد

  ترجیح دادم بذارم کمی آروم بشم

 دستاش دور کمرم بود و محکم گرفته بودش

  منم بیشتر به خودم میفشردمش

  تا جاییکه صداش دراومد:آی..پرهام له شدما

  لبخندی زدم و از خودم جداش کردم

 با چشمای شیطونش بهم نگاه میکرد:خوش گذشت؟

  خنده ای کردم:به تو بیشتر

  لبخندی زد و سرشو پایین انداخت

 وبی ارغوان؟دستم رفت زیر چونش:خ

  نگام کرد:خوبم

 اون عوضی که کاری نکرد؟-
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  نه پرهام نه-

  به صورتش نگاه کردم

  رد انگشت روی گونش مونده بود

 !بشکنه دستت افشین

  دستمو نوازش گونه روی صورتش کشیدم

  چشماشو بست

 پوفی کشیدم:چه جوری اینجا رو پیدا کرده؟ اصال چه جوری اومد داخ ؟

از اون پاسرراژ تا اینجا تعقیبمون میکرده، بعد اینکه تو رفتی درو باز چشررماشررو باز کرد: 

کردم و خواستم بیام که خودشو انداخت تو خونه سعی کردم نذارم اما اون زورش خیلی     

  بیشتر بود، تنها راهی که به نهنم رسید این بود که به تو زنگ بزنم

  اخمی کردم:خوب کردی، حسابشو میرسم

 پرهام؟-

  نگاش کردم

 با من و من گفت:من..راستش..ببخشید بابت حرفام تو اون پاساژ

  لبخندی زدم

 گفته بودم چقدر شیرینه؟
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  من که چیزی یادم نمیاد-

 ..با تعجب نگام کرد:ولی من

  پریدم وسط حرفش:بهتره به احسان زنگ بزنم بیاد اینو جمع کنه

  و بدون اینکه بهش اجازه بدم شماره ی احسانو گرفتم

  عت نگاه کردمبه سا

  و نیم بود 3

 امیدوارم خواب نباشه

 :شکوفه

 هومن،هومن من بهت چی بگم؟

 هم حرصم میدی هم به بهترین نحو ممکن آرومم میکنی؟

 تو کی هستی؟

 چه جوری از زندگی تیره و تار من سر درآوردی؟

  اونجوری نگام نکن-

 با تعجب نگاش کردم

 چه جوری؟
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  مونجوری، خودت بهتر میدونیانگار سوالمو از چشمام خوند:ه

 گیج نگاش کردم:هومن خوبی؟

  پوفی کشید:آره بابا

  بعد شروع به خوردن میوه هاش کرد

  یه دونه سیب برداشتم و مشغول خوردن شدم

  بعد از تموم شدن میوه هامون از جاش بلند شد

 در حالیکه سوویچشو بر میداشت گفت:من دیگه میرم، چیزی الزم نداری؟

  نگاه کردم به ساعت

 بود 4

 این وقت صبح میخواست برگرده؟

  خوب همینجا میموند

 صداش زدم:هومن؟

 با لبخند جوابمو داد:جانم؟

  چیزه-

 چیزه؟-
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 میگم که حاال االن میخوای بری؟ ساعتو دیدی؟-

 خنده ای کرد:خانومی مگه نمیدونی اگه دو نفر باهم تنها باشن شیطان نفر سومه

 با حرص نگاش کردم

  نستم داره الکی میگه و نمیخواد من معذب باشممیدو

  حاال تو امشب به اون گوربه گوری توجه نکن-

 به کی؟-

  همون یارو شیطانه-

  بیصدا خندید:میدونی نمیشه، ما کال نمیتونیم بهم بی توجه باشیم

 چشمکی زد و ادامه داد:بعد بنفشه از اون خیلی حرف شنوی دارم

چون اگه چند دقیقه دیگه اینجا وایسرری تضررمین نمیکنم   با غیض نگاش کردم:پس برو، 

  سالم از این در بری بیرون

  من میگم خشن شدی تو بگو نه-

  جیغ خفه ای کشیدم:هومن

  جانم جانم؟-

  مظلوم نگاش کردم:بمون دیگه

  نگاهی به چشمام انداخت
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ی          گام نکن، من کم م گه نمیگم اینجوری ن ب :آخه م رم  اکالفه سررروییچو پرت کرد رو م

  خانومی

  خندیدم و سرمو پایین انداختم

  کمی جلوتر اومد و اینبار جوری که بشنوم گفت:فدای خنده هاتم من

  لبخندم پررنگ تر شد

 !ای جان-

 !!مرض-

  با خنده جلوی دهنم و گرفتم

  یعنی رسما گند زدم تو هر چی فضای رمانتیکه هومن چشماش شده بود اندازه ی هلو

 ونده آخه؟این چی بود یهو پر

  کم کم از بهت دراومد و زد زیر خنده

 وای شکوفه...شکوفه از دست تو دختره ی دیوونه-

  خندیدم

  دستشو دراز کرد و تو یه حرکت منو کشید تو بغلش

 با آرامش خودمو تو آغوش گرمش رها کردم

 :راوی
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  بهار همچنان زیر لب به احسررران حرف میزد:دیوونه ی بداخالق، اخم و تخماش همش        

 واسه منم

 ناله ای کرد:خدایا چرا گیر این افتادم؟

 میخوای خودم جوابتو بدم؟-

 با شنیدن صدای احسان خشکش زد

  با وحشت به عقب برگشت

  احسان با لبخند بدجنسی داشت نگاش میکرد

 امم...چیزه شما بیدارین؟-

  احسان ابرویی باال انداخت:شما؟ تا االن که دیوونه ی بداخالق بودم

  لبش و گاز گرفت و چیزی نگفتبهار 

 احسان خندید:انقدر ترس دارم؟

 بهار:ن..نه

 پس چرا ازم میترسی؟-

  م..من نمیترسم-

 مطمئنی؟-
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شد که پاش        سان رد  سرعت از کنار اح بهار نگاش و دزدید و بدون اینکه حرفی بزنه با 

  به پایه ی صندلی گیر کرد و درحال افتادن بود

  رد که سریعا دستی دور کمر و شونه هاش حلقه شدخودشو پخش و پال تجسم میک

  با چشمای گرد شده به احسان نگاه کرد

 احسان با نگرانی نگاش کرد:خوبی؟

  بهار سری تکون داد:ب..بله

  احسان نفسی کشید:خداروشکر

  و ناخودآگاه کمر بهار رو کمی فشار داد که باعث شد بهار لرزش خفیفی بگیره

  ش دور نموندو این از نگاه تیز بین

 بهار:م..میشه..من برم؟

 احسان نگاش کرد

 با گیجی پرسید:بری؟ کجا بری؟

  بهار ناخوآگاه ریز خندید که باعث شد دوباره کمرش فشرده بشه

 خوب...برم بخوابم-

  احسان همچنان نگاش میکرد

 جناب سرگرد؟-



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

675 

 

 اما احسان خیره بهش مونده بود

  گیج تریبهار خندید:ولم کن بابا تو که از من 

  بازم جوابی دریافت نکرد

  پرید جاش از احسان که با حرص به شکم احسان کوبید 

 خندش گرفت:خوبید؟

  احسان پوفی کشید:ممنون

 نمیخوایید منو ول کنید؟-

 و به وضعیتشون اشاره کرد

  احسان تازه به خودش اومد و بهار رو از خود جدا کرد

 ممنون-

 احسان نگاش کرد:بابته؟

 د بیفتمنذاشتی-

 اومد حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد

 

 :راوی

 احسان بعد از قطع کردن گوشیش سریع از آشپزخونه بیرون رفت و وارد اتاق شد
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  اما بهار مات و مبهوت مونده بود و فقط به یه نقطه خیره شد

  بعد از چند لحظه به خودش اومد و به طرف سالن رفت

 در حالیکه حاضر و آماده بودهمزمان احسان از اتاقش بیرون اومد 

 بهار با نگرانی پرسید:چی شد؟ کی بود زنگ زد؟

  احسان با اخم جوابشو داد:پرهام بود، مثه اینکه مشکلی برای ارغوان پیش اومده

 بهار ترسیده پرسید:ارغوان؟ وای خدا چیزیش که نشده؟

  نمیدونم باید برم ببینم چی شده-

 بهار:منم بیام؟

 کرد:پس باربد چی؟احسان مردد نگاش 

  بهار:باربد خوابه، ما که تا صبح اونجا نمیمونیم

  احسان سری تکون داد:پس بجنب

  و سریع از خونه خارج شد

  بهار هم بعد از پوشیدن کفشاش، دنبالش رفت

 وارد آسانسور شدن و احسان طبقه ی همکف رو زد

  وان روندبعد از چند لحظه سوار ماشین شدن و احسان به سمت خونه ی ارغ
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  بهار با نگرانی دستاشو به هم فشار میداد

  نکن اینجوری-

  به احسان نگاه کرد

  با اخم داشت رانندگی میکرد

  نمیتونم، استرس دارم-

  ایشاال که چیزی نشده-

 امیدوارم-

 :ارغوان

  تقریبا نیم ساعت بعد احسان و بهار رسیدن

 بهار با دیدنم، به سمتم دوید:ارغوان خوبی؟

  ند زدملبخ

 !چقدر این دختر ماه بود

  خوبم عزیزم-

 به افشین نگاه کرد:این کیه؟ از افراد سعیدیه؟

  نه-



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

678 

 

 پس چی؟-

  به پرهام نگاه کردم

  با اخم داشت به افشین نگاه میکرد

  احسان کالفه پرسید:نمیخوایید حرف بزنید؟

  پرهام نفسی کشید:افشینه، قبال باهاش رفت و آمد داشتم

 ا ارغوانو میشناسه؟بهار:از کج

  قضیش مفصله، احسان بگو بیان جمعش کنن-

 بهار با تعجب پرسید:چرا؟ مگه چیکار کرده؟

  پرهام با حرص گفت:پاشو خیلی از گلیمش درازتر کرده

  بهار همچنان با تعجب داشت نگاش میکرد

 لبمو گاز گرفتم و زیر گوشش گفتم:بعدا واست توضیح میدم باشه؟

  سری تکون داد

 حسان با خشم گوشیشو درآورد و شماره ای گرفتا

 الو سرکار رحیمی؟-

-......... 



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

679 

 

همین االن با دوتا از بچه ها پا میشین میاین به این آدرسی که میگم فقط حواست باشه      -

 با لباس شخصی باشین و ماشین اداره رو هم نیارید

-........ 

  سریعتر فقط-

 کار کنی؟با تعجب به احسان نگاه کردم:میخوای چی

  تماسو قطع کرد:چند وقت آب خنک بخوره حساب کار میاد دستش

  بعد از چند دقیقه همکارای احسان اومدن و افشین رو با خودشون بردن

  بهار نفسی کشید:خداردشکر، بخیر گذشت

  بعد رو به من گفت:حاال بگو

  طوالنیه ها-

  باشه امشب پیشت میمونه-

 با خوشحالی گفتم:واقعا؟

 پرید وسط حرفم:خانوم شما به باربد قول دادین، یادتون رفته؟ احسان

  بهار:خوب بهش بگید رفته صبح زود

  لبخندی زدم:نمیخواد برو، عوضش بیدار بمون تا صبح حرف میزنیم تلفنی

  وای آره، باشه باشه بیدارم-
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  خندیدم و چیزی نگفتم

 پرهام با خنده گفت:خدا به دادت برسه احسان

  ی زد:واقعا گ  گفتیاحسان لبخند

  اخمی کردیم:خیلیم دلتون بخواد

  پرهام:بدبخت شدی احسان، هماهنگ هم هستن

 احسان خندید و رو به بهار گفت:بریم؟

  بهار سری تکون داد:بریم

 !بعد از رفتن بهار و احسان رو به پرهام گفتم:خیله خوب دیگه تو هم پاشو برو

 با تعجب نگام کرد:روتو برم

  شه که تا صبح اینجا بمونیخندیدم:نمی

  دستشو باال آورد و نگاهی به ساعتش کرد:تقریبا صبحه

 راست میگفت هوا روشن شده بود

 :هومن

  به شکوفه نگاه کردم

  مثه فرشته ها خواب بود
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  آهی کشیدم

 یعنی میشد بهش بگم چقدر میخوامش؟

 یعنی قبول میکرد؟

  از رو صندلی بلند شدم و کنار پنجره رفتم

  شه آدمای عاشق رو مسخره میکردمهمی

  همیشه میگفتم عشق وجود نداره

  به کسایی که بخاطر عشق گریه میکردن میخندیدم

 .....ولی حاال خودم

 عاشق شدم

  عشق توی قلبم رشد کرده و بخاطرش اشک ریختم

 اگه، اگه شکوفه منو رد کنه چی؟

 نمیتونم، میمیرم

  بهش نگاه کردم، خوابه خواب بود

  ردم نکن شکوفه

  میمیرم من بدون تو 
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  از جام بلند شدم

  امروز دیگه باید میرفتم آموزشگاه

  تقریبا از موقعی که شکوفه ناپدید شد، نرفتم و صددرصد االن باید جواب پس بدم

  خیالم راحت بود که اخراج نمیشم

 چون نیمی از آموزشگاه مال خودم بود

  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

  اتاقم رفتم و همزمان گوشیم زنگ خوردبه سمت 

  به خیال اینکه بنفشه باشه، خواستم بی خیالش بشم

  اما شماره ناشناس بود

  با کمی مکث جواب دادم:الو

 چطوری جناب راد؟-

 ابروهام باال پرید:شما؟

  فکر کن یه آشنا-

 چی میخوای؟-

  پوزخندی زد:فقط میخوام یه پیغام برسونی به جناب سرگرد
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  افراد اون باند بوداز 

  مطمئنم

 چه پیغامی؟-

بگو اون پسرررره پیش مائه، بزودی اون بهار خائن رو هم میگیرم، بهش بگو فردا راس       -

سر      7 با ارغوان میاد به این آدرسی که میگم، در غیر این صورت معلوم نیست چه بالیی 

  باربد کوچولو بیاد

 بعد بدون هیچ حرفی قطع کرد

 :راوی

  ون بود که صدای گوشیش بلند شداحسان پشت فرم

 همزمان که دستش به فرمون بود گوشی رو جواب داد:سالم هومن

 

 چی شده؟-

 با شدت روی ترمز زد:چی؟؟؟

  بهار با ترس نگاش کرد

 یعنی چی؟ مطمئنی؟-

  کالفه دستی به موهاش کشید:باشه، باشه
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  تو فعال پیش شکوفه باش، من به پرهام میگم

 

 انداخت:یه کاریش میکنم نگران نباش نیم نگاهی به بهار

  گوشی رو قطع کرد و ماشینو کناری پارک کرد

 بهار:چیزی شده؟

  احسان دستپاچه گفت:ن..نه نه چیزی نشده، من باید برم آگاهی

  باشه من یه ماشین میگیرم خودم میرم-

 نه-

 بهار با تعجب نگاش کرد:نه؟

  یعنی، یعنی کارم کمه، زود برمیگردیم-

  اچارا سری تکون داد:باشهبهار ن

ضیح         سه بهار دزدیدن باربد رو تو شت فکر میکرد چه طوری وا سان حرکت کرد و دا اح

  بده

 همزمان شماره ی پرهام رو گرفت که بعد دو بوق جواب داد:الو؟

 گوش کن چی میگم پرهام، کجایی؟-

  من همین االن میخوام سوار ماشین بشم برگردم خونه-
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  برارغوانم با خودت ب-

 چی؟ چرا؟-

  نقشه لو رفته-

 چییی؟؟-

 بهار با ترس به سمت احسان برگشت

 یعنی چی که نقشه لو رفته؟

  فعال ارغوانو ببر-

 بهار و شکوفه چی؟-

 ...شکوفه پیش هومنه،بهار هم-

   نگاهی به بهار انداخت

  با ترس و دلهره نگاش میکرد

  پوفی کشید:اونم پیش منه نمیذارم چیزیش بشه

  پس خدافظباشه -

  حرفام یادت نره خدافظ-

  گوشی رو روی داشبرد انداخت
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 بهار با صدای لرزون پرسید:چ..چی شده؟

  هیچی-

  من کر نبودم، شنیدم چی گفتین-

  برسیم اداره، توضیح میدم-

 بهار با بغض زمزمه کرد:داداشم چی؟

  احسان اخم کرد:حرف میزنیم

  بهار جیغ زد:نمیخوام، منو ببر پیش باربد

  احسان چیزی نگفت

  بهار دستش رو به سمت دستگیره برد

  بشین سرجات-

 نمیخوام، نگه دار نگه دار-

 :پرهام

 ارغوان با ترس نگام میکرد:یعنی حتی هویت منم لو رفته؟

  اینو نمیدونم، اما میدونم بهار لو رفته-

  ارغوان با بغض گفت:اگه بگیرنش، میکشنش
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شینو تو پارکینگ   سان جاش امنه اینو   در حالیکه ما پارک میکردم گفتم:فعال که پیش اح

  مطمئنم، پیاده شو

  پیاده شدیم و به سمت عمارت رفتیم

  فکر نمیکردم دوباره اینجا رو ببینم-

  لبخند خسته ای زدم و چیزی نگفتم

  وارد خونه شدم

  در کمال تعجبم مامان و خاله بیدار بودن

  نگاهی به ساعت انداختم

  صبح بود 6

  مامان با دیدنم به سمتم اومد:پرهام هیچ معلومه کجایی؟ من دق کردم که

  ببخشید مامان نتونستم خبر بدم-

  مامان خواست حرفی بزنه که چشمش به ارغوان افتاد

 با تعجب و شک نگاش کرد:پرهام معرفی نمیکنی؟

 ستن؟خاله که تا االن فقط نظاره گر بود لب باز کرد:آره پرهام جان، ایشون کی ه

ستن که برای مدتی رفته     شون همون خدمتکاری ه لبمو تر کردم و به خاله نگاه کردم:ای

  بودن
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  خاله تکون شدیدی خورد و ناباور به ارغوان خیره شد

 کدوم خدمتکار؟ از چی حرف میزنی؟-

 دست مامانو گرفتم و به سمت سالن کشیدمش

 توضیح میدم مادر -

  خاله و ارغوان رو تنها گذاشتم

  مئن بودم خاله به این تنهایی احتیاج دارهمط

 احتیاج داره تا مطمئن بشه

 :ارغوان

  به زن روبروم نگاه کردم

  با بهت داشت نگام میکرد

  قیافش چقدر آشنا بود

  کمی فکر کردم

 مطمئنم قبال جایی دیدمش

 "خاله آیدا که تو فرانسه زندگی میکنه"

  فهمیدم
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  اق پرهام و آلبوم احسان دیده بودماین زن همونی بود که عکسشو تو ات

  خودش بود

 !خاله ی پرهام و مادر احسان

  سعی کردم لبخند بزنم:سالم خانوم، من ارغوان هستم

  جوابی نداد

 حتی نره ای از بهت و ناباوریش کم نشد

 !ای بابا

 این چرا اینجوری نگام میکنه؟

 مگه آدم کشتم؟

 خانوم حالتون خوبه؟-

  بازم جوابی نداد

 خانوم؟-

  یهو از حال رفت

  جیغ خفه ای زدم و سریع گرفتمش

  پرهام و مادرش به سمتمون برگشتن
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 پرهام سریع به طرفمون اومد:ارغوان چی شد؟

  نمیدونم یهو از حال رفتن-

 وای آیدا، آبجی چی شد؟-

  به مادر پرهام نگاه کردم

  با نگرانی به خواهرش خیره شده بود

 اریدش روی مب  تا من آب قند بیارمچیزی نیست اگه ممکنه بذ-

  پرهام سریع بغلش کرد و روی مب  گذاشتش

  به سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب قند درست کردم

  سریع وارد سالن شدم و به طرف پرهام رفتم

 در حالیکه لیوانو به دستش میدادم گفتم:قبال هم از حال رفتن؟

ید هیجان بهش وارد بشررره چون سرررریع از حال  مادرش جوابمو داد:بله، سرررابقه داره، نبا

  میره

 

 ولی چه هیجانی؟

 من که کاری نکردم

 یعنی از دیدن من هیجان زده شده؟
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 ولی آخه چرا؟

  بعد از ده دقیقه به هوش اومد

  به اطرافش نگاه کرد و با دیدن من چشماش پر از اشک شد

 آیدا جان خوبی؟-

 !اومد و بغلم کرد و با بغض گفت:دخترم بدون اینکه جوابی به خواهرش بده به سمتم

 

 :راوی

  بهار با چشمای گریون به احسان نگاه میکرد

 باورش نمیشد

  یعنی باربد االن تو یه قدمی مرگ بود

  گوش کن من االن میدونم چه حالی داری،درکت میکنم-

با بغض گفت:نه، نه، هیچوقت درک نمیکنی شرررماها مرفه بی دردین، چطور ادعا               بهار 

  کنید که ماها رو درک میکنید؟ تو اصال میدونی از دست دادن خانواده یعنی چی؟می

  میدونم بهار، میدونم، خواهر منم همین آشغاال ازم گرفتن-

سمت         سات عالم ق سان، به همه ی مقد شکای بهار بدون هیچ وقفه ای پایین میومدن:اح ا

  میدم باربد و نجات بده، تروخدا من بدون اون میمیرم
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 ن کالفه نگاش کرداحسا

 !میتونست به این دختر قول بده؟

 !میتونست قول بده که برادرشو پیدا میکنه؟

 !اونوقت اگه پیدا نکرد چی؟

 !اگه باربد هم مثه آرزو و شبنم بشه چی؟

  نفسی کشید:بهار

  بهار مظلوم نگاش کرد

 تمام چشم امیدش به احسان بود

  بده، احسان بود تنها کسی که میتونست با فکر باربد رو نجات

 تموم تالشمو میکنم، باشه؟؟-

  به احسان نگاه کرد

  مردی که زندگیشو نجات داده بود و از اون لجنزار بیرونش آورده بود

 قطره اشکی از چشمش چکید

  احسان کالفه بهش نگاه کرد:بهار

 چشماشو رو هم فشرد و با صدای لرزونی گفت:باشه
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 :شکوفه

  م:مرسیبا نوق به هومن نگاه کرد

 ..قابلی نداشت، فقط-

 ابروم باال رفت:فقط؟

  شوهرعمم-

 شکوفه مشتاق شد:خوب چی شد؟ بهش گفتی؟

 هومن نفس عمیقی کشید:آره گفتم، بعد از ظهر میریم پیشش خوبه؟

  وای عالیه-

سایلم، هم      شرد:مرسی هومن، هم بابت و نگاهی به هومن انداخت و کولش و تو بغلش ف

  شوهر عمت

 کرد:هنوزم نفهمیدم باهاش چیکار داری هومن اخمی

  یکم صبور باش، وقتی رفتیم پیشش میفهمی-

هومن در حالیکه از جاش بلند میشررد گفت:خداکنه، االنم زودتر حاضررر شررو باید ببرمت  

  خونه

با یادآوری اتفاق دیشرررب، با ناراحتی از جام بلند شررردم:بریم، دلم مثه سررریر و سررررکه   

  میجوشه
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  هومن به سمت عمارت حرکت کرد سوار ماشین شدم و

 بعد از نیم ساعت رسیدیم و هومن ماشینو تو پارکینگ پارک کرد

  با عجله پیاده شدم و به سمت عمارت دویدم

  هومنم دنبالم میومد و همش تذکر میداد:شکوفه یواشتر حالت هنوز خوب نشده

  وارد عمارت شدم و با دیدن اون همه آدم دهنم از تعجب باز موند

  انواده ی خاله و عمه و دایی هومن، همشون اینجا بودنخ

 اینجا چه خبر بود!؟

  ارغوان با دیدنم، به سمتم اومد و خودشو پرت کرد تو بغلم

  با صدای بغض داری گفت:شکوفه

 شونه هاشو تو دستم گرفتم:چی شده ارغوان؟

 زمزمه کرد:فقط منو از اینجا ببر

  فت:منو ببر از اینجاو بعد بلند تر جوری که همه بشنون گ

 با تعجب نگاش کردم:چی شده ارغوان؟

  آقا امیر، پدر احسان از جاش بلند شد:کسی از اینجا نمیره بیرون

  ارغوان به سمتش برگشت و فریاد زد:من میرم، من از اینجا میرم
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 دستاشو گرفتم:ارغوان چی شده؟

  نگاهی به من انداخت و بعد به جمعیت

 فت و با سرعت به سمت در دویدتو یه حرکت دستمو گر

 

 :هومن

  با تعجب به بقیه نگاه میکردم

 !اینا اینجا چیکار میکردن؟

  هنوز تو بهت بودم که ارغوان و شکوفه با سرعت از کنارم گذشتن

 و بعد فریاد پرهام:ارغوان

  شروین و امید سریع دنبالشون رفتن

 !اینجا چه خبر بود؟

 چرا ارغوان میخواست بره؟

  به جمع انداختمنگاهی 

  خاله داشت از شدت گریه از حال میرفت و مامان و عمه کنارش بودن

  امیر خان هم کالفه دست تو موهاش میکشید

 و بقیه هم انگار مثه من تو بهت بودن 
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 لبمو تر کردم:اینجا چه خبره؟ یکی به منم بگه

  شیدا با بغض گفت:هیچی، آرزو پیدا شده

 چی؟ ناباور نگاش کردم:ی..یعنی

  شیدا سکوت کرد و چیزی نگفت

  نگاهی به پرهام انداختم

  عصبی داشت شماره میگرفت

 پرهام؟-

  نگام کرد

 چی شده؟ شیدا چی میگه؟ آرزو؟-

  پرهام سری تکون داد:آره آرزو

 یعنی چی؟-

  هومن بعدا توضیح میدم،االن باید به احسان خبر بدم-

 

 بعد از ده دقیقه، احسان باالخره جواب داد

 الو احسان-
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  نه نه گوش کن، ارغوان فرار کرد-

 

 همه ماجرای گردنبند و فهمیدن-

 

  آره فقط زودباش-

 

  منتظرم-

 

  تماسو قطع کرد و گوشی رو کنار انداخت

 چی شد؟-

 نگام کرد:گفت میاد اینجا

 :پرهام

  سرمو به مب  تکیه دادم

  هنوز سردرگم بودم

 !باورم نمیشد

 بود؟یعنی ارغوان دختر خالم 
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  وقتی خاله بهش گفت دخترم با تعجب نگاش کرد و همش میگفت که اشتباه گرفته 

 !اما خاله دست بردار نبود و به همه خبر داد

  خبر داد که دخترش پیدا شده و بقیه هم سریع خودشونو رسوندن

  آهی کشیدم

 تو این اوضاع، فرار ارغوان احمقانه ترین کار بود

 ین پیداشون کننفقط امیدوارم امید و شرو

شد:امیر، امیر برو دنبالش من دخترمو میخوام، من آرزومو میخوام، برو   ناله ی خاله بلند 

  بیارش پیشم

  زندایی با نگرانی لیوان آبی به خاله داد:اینو بخور آیدا، رنگت شده مثه گچ

ست رو      - سال خدا دخترمو بهم داد، نمیتونم د ست  چیکار کنم؟ چیکار کنم اخه؟ بعد بی

  دست بذارم تا دوباره از پیشم بره

  بعد جیغ زد:امیر، برو دنبالش توروخدا، دخترمو برگردون

آقا امیر با نگرانی نگاش کرد:آیدا، آیدا آروم باش،باشررره پیداش میکنم عزیزم؛ پیداش           

 میکنم

 

 :پرهام

  سرمو به مب  تکیه دادم
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  هنوز سردرگم بودم

 !باورم نمیشد

 د؟یعنی ارغوان دختر خالم بو

  وقتی خاله بهش گفت دخترم با تعجب نگاش کرد و همش میگفت که اشتباه گرفته 

 !اما خاله دست بردار نبود و به همه خبر داد

  خبر داد که دخترش پیدا شده و بقیه هم سریع خودشونو رسوندن

  آهی کشیدم

 تو این اوضاع، فرار ارغوان احمقانه ترین کار بود

 پیداشون کنن فقط امیدوارم امید و شروین

شد:امیر، امیر برو دنبالش من دخترمو میخوام، من آرزومو میخوام، برو   ناله ی خاله بلند 

  بیارش پیشم

  زندایی با نگرانی لیوان آبی به خاله داد:اینو بخور آیدا، رنگت شده مثه گچ

ست رو      - سال خدا دخترمو بهم داد، نمیتونم د ست  چیکار کنم؟ چیکار کنم اخه؟ بعد بی

  ت بذارم تا دوباره از پیشم برهدس

  بعد جیغ زد:امیر، برو دنبالش توروخدا، دخترمو برگردون
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آقا امیر با نگرانی نگاش کرد:آیدا، آیدا آروم باش،باشررره پیداش میکنم عزیزم؛ پیداش           

 میکنم

 

  از جام بلند شدم

  خودم باید میرفتم دنبالش

  دنبال ارغوان رو به هومن گفتم:اگه احسان اومد، بگو پرهام رفت

  صبر کن منم باهات میام-

  نه هومن تو اینجا بمون-

  پرهام، من یه بار شکوفه رو از دست دادم، نمیخوام دوباره از دستش بدم-

 بهم اعتماد داری؟-

  معلومه که دارم-

پس بهت قول میدم شررکوفه رو صررحیح و سررالم بیارم پیشررت االن تو باید اینجا بمونی،   -

  ت احتیاج دارنمامان و بقیه به

  اخم کرد و چیزی نگفت

 دستی به شونش زدم و از خونه خارج شدم

 

 :شکوفه
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 با تعجب به ارغوان نگاه کردم:یعنی تو دخترشی؟

 نگام کرد:نه هنوز هیچی مشخص نیست اونا فقط گردنبندو دیدن

  آهی کشید و ساکت شد

  اما من نهنم درگیر بود درگیر حرفای شاهین

 "رخمن وامیر و شاه "

 "امیر کمکشون کرده بود"

 "خواستم از جفتشون انتقام بگیرم"

 "هم تو رو دزدیدم هم دختر امیر"

 دختر امیر؟؟؟

  با بهت به ارغوان نگاه کردم

 امکان داشت؟

  من و ارغوان از بچگی باهم بزرگ شدیم

 یا حرف هومن افتادم

وس  ولی خیلی آرزو رو دشبنم یه سال از آرزو بزرگتر بود، با این که فقط دوسالش بود "

 "داشت

 !من و ارغوان یه سال تفاوت داشتیم
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 !21و اون  22من

 شکو حالت خوبه؟-

 با صداش از فکر بیرون اومدم:چی؟

 میگم خوبی؟-

  آها، آره آره خوبم-

  لبخندی زد و سرشو با سنگریزه های پایین پاش گرم کرد

 اگه اونا خانواده ی واقعیت باشن چی؟-

گفتم که هنوز هیچی مشررخص نیسررت شررکوفه، اونا فقط با دیدن اون   از جاش بلند شررد:

 گردنبند فقط حدس زدن

  شاید اصال اون گردنبند مال من نباشه، شاید اونم دزدی باشه

  بهش نگاه کردم:من مطمئنم

 با تعجب نگام کرد:چی؟

   من مطمئنم دخترشونی-

 چی میگی شکوفه؟-

  روبروش وایسادم

 .......نفسی عمیقی کشیدم و گفتم
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 :راوی

  احسان با سرعت سرسام آور به سمت خونه ی خالش میروند

 ته دل فقط دعا میکرد اتفاقی واسه مادرش نیفتاد باشه

  بهار با ترس گفت:یواش تر خواهش میکنم

  اما احسان انگار چیزی نمی شنید

  با همون سرعت خیابونا رو رد میکرد

  جلوش نگاه میکرد بهار با ترس دستگیره رو چنگ زده بود و به

 

 :گذشته

 شاهین با دیدن باربد که از حال رفته بود لبخندی زد:خوبه کسی که شک نکرد؟

  مبین:نه قربان

 سعیدی:حاال میخوایید باهاش چیکار کنید؟

رو به متین گفت:زنگ بزن به اون پسرررره هومن بهش بگو فردا اون سررررگرد و ارغوان      

  د و میکشیمبیان به این آدرس، بگو اگه نیان بارب

  متین با تعجب به شاهین نگاه کرد

 واقعا این نقشش بود؟
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  سعیدی:ولی قربان اونا نمیان، مطمئنم که نمیان

  میدونم-

  هر سه با تعجب نگاش کردن

 پس دلی  این تماس چی بود؟

  زنگ بزن متین-

 اما قربان وقتی نمیان-

 !شاهین نگاش کرد:اونا نمیان، بهار میاد

باید باهاشرررون تماس بگیریم، بعد یه گوشررره            لبخندی زد و ا  دامه داد:االن فقط و فقط 

 میبینیم و نگاشون میکنیم چون االن نوبت برادر زاده ی عزیزمه که ما رو جلو ببره

 

 :ارغوان

 با حرفای شکوفه لحظه به لحظه چشمام گردتر میشد

 !امکان نداشت

 یعنی چی؟

 شونیحاال فهمیدی، وقتی میگم دخترشونی یعنی دختر-

 ولی حرفای اون نمیتونه سند باشه اصال از کجا معلوم راست گفته؟-
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  منم میخوام همینو بفهمم، بخاطر همین قراره برم پیش شوهر عمه ی هومن-

 !نگاش کردم:یا به اصطالحی،پدرت

 آهی کشید:آره، شاید

شو ببینم،حماقت کردیم از اون خونه زدیم بیرون اگه آد  ای  منگاهی به اطراف انداخت:پا

  شاهین اینجا باشن بدبختیم

  شونه ای باال انداختم:من دیگه واسم مهم نیست

  سری تکون داد و چیزی نگفت

  باهم به سمت خیابون رفتیم و سوار تاکسی شدیم

  سرمو به شیشه تکیه دادم

 یعنی من االن صاحب یه خانواده بودم؟

  پوفی کشیدم و به سمت شکوفه برگشتم

  بود سرشو رو کولش گذاشته

 میدونستم االن چه فشاری رو تحم  میکنه

  منم بودم بهم میریختم

 ما دوساله که قید پیدا کردن خانواده هامونو زدیم

 .....اما حاال
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  شاید به منم فشار میومد اما نه به اندازه ی اون

  این که یکی از اعضای خانوادت خالفکار باشه

 شی،هضمش واقعا سختهاینکه بخاطر اون این همه سال زجر و عذاب بک

  آهی کشیدم

 !چه زندگی داریم ما؟

 !خدایا این همه آدم، چرا ما دو نفر باید تقاص عشق یه نفر دیگه رو بدیم؟

 !چرا ما باید بی خانواده بزرگ بشیم؟

 ناخودآگاه چشمام پر از اشک شد

 :راوی

 زم؟احسان با دیدن مادرش به سرعت به سمتش رفت:مامان، مامان جان چت شده عزی

  ایمان:ارغوانو دیده هیجان زده شده

 احسان:لعنتی، شروین کجاس؟

  با امید رفتن دنبال شکوفه و ارغوان-

 احسان پوفی کشید

  شرایط واقعا دشوار شده بود
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 بهار که تا اون لحظه ساکت بود و تماشا میکرد جلو اومد:کمکی از دستم بر میاد؟

 شیدا با تعجب پرسید:ببخشید شما کی هستین؟

 بهار به شیدا نگاه کرد

 !واقعا کی بود؟

  !چرا االن اینجا بود؟

  لب باز کرد حرفی بزنه که احسان زودتر گفت:ایشون از همکارای من هستن

  بهار با تعجب نگاش کرد

 اما احسان، فعال نباید هویت بهار رو لو میداد

  شیدا لبخند کمرنگی زد:خوشبختم

  منم همینطور-

 کمکی میتونم بکنم؟بعد رو به احسان گفت:

 احسان نگاهی به مادرش انداخت

 مادرش مهم بود اما االن ارغوان و شکوفه مهمتر بودن

  پوفی کشید و به سمت بهار رفت

  بهار با کنجکاوی نگاش کرد
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 احسان آروم گفت:من باید برم دنبال ارغوان و شکوفه میتونی مواظب مادرم باشی؟

  بهار نگاهی به مادر احسان کرد

  ه هوشیار روی مب  بود و سه زن دیگه کنارش بودننیم

  نگاهی به احسان انداخت

  واقعا کالفه بود

 لبخندی بهش زد:البته مطمئن باشید مواظبشونم

  احسان با قدردانی نگاش کرد:مرسی از لطفت

  بهار لبخند شیرینی زد و چیزی نگفت

 !اینجا بود که جرقه زده شد؟

 ....شاید

 

 :پرهام

  یابونا میگشتمکالفه تو خ

  اثری از هیچ کدومشون نبود

  کالفه ماشینو کناری پارک کرد
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زیر لب به خودش فحش داد:لعنت به من، کاش نمیبردمش عمارت همش تقصررریر منه         

 باید مثه هومن میبردمش تو خونه ی خودم

  محکم رو فرمون کوبید

 واقعا شرایط حساسی بود

 اگه اون آدما میگرفتنشون چی؟

 و چی بدم؟جواب هومن 

  آهی کشیدم و سرمو به صندلی ماشین تکیه دادم

 !واقعا خسته بودم

  گوشیمو برداشتم و با ناامیدی دوباره شماره ی ارغوانو گرفتم

  امیدوار بودم جواب بده

 بعد از چهار بوق خواستم قطع کنم که صداش تو گوشی پیچید:الو؟

 صاف سرجام نشستم:ارغوان؟

  سالم-

 تره ی احمق کجایی؟سالم و کوفت، دخ-

  تو راه عمارت-

 دقیقا کجایی؟-
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 .....خیابون-

  همونجا صبر کنید اومدم-

 آخه-

  هیچی نگو، فقط همونجا وایسا، وای به حالت اگه یه میلیمتر تکون بخوری-

بدون اینکه خدافظی کنم، تماسرررو قطع کردم و با سررررعت به سرررمت آدرسررری که گفت  

  روندم

  بعد از یه ربع رسیدم

  ماشین پیاده شدم و به اطراف نگاه کردماز 

 !خبری نبود

 یعنی چی؟

 با عصبانیت گوشیمو برداشتم و خواستم شمارش بگیرم که صداش اومد:پرهام

  سریع به سمتش برگشتم

  با شکوفه داشتن نگام میکردن

 هیچ معلوم هست کجایید شما؟نمیگید اتفاقی میفته براتون؟-

  ارغوان:خوب توضیح میدم

  چی نگو، همش از زیر سر تو بلند میشهتو هی-
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  با تعجب نگام کرد

  اخم کردم:سریع سوار شید زود

 بدون هیچ حرفی به سمت ماشین رفتن و سوار شدن

 

 :شکوفه

 !داشتم از خنده میمردم

  ولی جرئت اینکه بلند بخندم و نداشتم

  چون پرهام خیلی عصبی بود

ضبط برد که ره          سمت  شو  ست سه بار ارغوان د ستش و با اخم    دو  ام محکم کوبید رو د

  وحشتناکی نگاش کرد

 !من که این پشت در حال غش کردن بودم

  بذار ضبطو روشن کنم-

  الزم نکرده-

  ولی من میخوام گوش بدم-

  من نمیخوام-

  پس خودت بخون-
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  پرهام با تعجب نگاش کرد

  منم داشتم صندلی رو گاز میزدم

  میگم باشه، حداق  خودت بخون دلم باز بشه چیه تعجب نداره که، میگی ضبط نه-

 حرف نزن ارغوان، خیلی کار خوبی کردی فرار کردی انتظار داری واست بخونم؟-

 کارم کجاش بد بوده؟-

 همه جاش، آخه احمق جون اگه آدمای اون حرومزاده میگرفتنتون چی؟-

  حاال که نگرفتن، احمقم خودتی-

 خندی زد و ابروهاشو باال انداختپرهام با خشم نگاش کرد که ارغوان لب

  واقعا نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر خنده

  !این دو تا هم دیوونه ای بودنا

  جفتشون با تعجب نگام کردن

 شکوفه خوبی؟-

 به چی میخندی شکو؟-

  در حالیکه دستم رو دلم بود بهشون اشاره کردم:به شما دوتا، خیلی بامزه اید

 ی، تو مثال جلوی این غول بی شاخ و دم باید طرفداریمو کنیزهرمار رو آب بخند-
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 من کجا غولم دختره ی دیوونه؟-

  خندیدم و چیزی نگفتم

 !واقعا خ  بودن

 :هومن

 !متعجب به بهار نگاه کردم

 !ایمان زد سر شونم:ساعت خواب پسر عمه

  نگاهی بهش انداختم:ممنون

  بعد دوباره به بهار نگاه کردم

 !یب بودبودنش اینجا عج

 ایمان رد نگاهمو گرفت و گفت:همکار احسانه

 برگشتم طرفش:چی؟

 میگم انقدر نگاش نکن تابلو! همکار احسانه-

  آهانی گفتم و به طرف بهار رفتم

  کنار خاله نشسته بود و شونه هاشو می مالید

  با دیدنم لبخندی کمرنگی زد:سالم
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 سالم خوبی؟-

  خوبم ممنون-

  رو به روی خاله نشستم

  همچنان داشت گریه میکرد

  بودن آشپزخونه تو مامان و عمه 

  زندایی هم کنار خاله نشسته بود

 شیدا:سالم هومن خوب خوابیدی؟

 نگاهی بهش انداختم:آره مرسی، پس بقیه کجان؟

شهاب  -  یه خوابهب رفت پیش دقیقه چند همین که  بابا و آقا امیر که رفتن تو حیاط،دایی 

 ید یه سری لوازمسر، باباتم رفته خر

 سری تکون دادم:احسان اومد اینجا؟

  آره یه سر اومد ولی بعدش سریع رفت-

 کجا؟-

 دنبال ارغوان و شکوفه-

  آهی کشیدم و سرمو به مب  تکیه دادم

 !یعنی االن کجان؟
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 صدای زنگ عمارت بلند شد

 :پرهام

  با صدای گوشیم چشم از جاده برداشتم

  احسان بود

 ان کجایی؟جواب دادم:الو احس

 من اومدم تو خیابونا دنبال اون دوتا-

  نمیخواد بگردی، پیداشون کردم، برگرد عمارت-

  واقعا؟ چیزیشون که نشده؟-

  نه هیچی، برو خونه االن میایم-

 باشه پس منتظرم-

  باشه خدافظ-

 گوشی رو کنار گذاشتم و حواسم و به جلوم دادم

 !شدیدا اعصابم از دست جفتشون خورد بود

 ر دوشونم ساکت نشسته بودن و چیزی نمیگفتنه

 !بماند که ارغوان اولش چقدر حرصم داد
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  بعد از نیم ساعت به عمارت رسیدیم

  ماشینو تو پارکینگ پارک کردم و همزمان پیاده شدیم

  چند قدم رفتیم که آقا امیر و شاهرخ رو دیدیم

  باهاشون احوالپرسی کردم

  ود و حرفی نمیزدامیر خان، به ارغوان خیره شده ب

 ارغوان هم سرشو پایین انداخته بود

  خوب بریم داخ -

 ارغوان سریع راه افتاد

 اما شکوفه نگاهی به من انداخت:من با آقا شاهرخ کار دارم

  با تعجب نگاش کردم

 چیکارش داشت؟

 :شکوفه

 !هر چهار نفر با تعجب نگام میکردن

 ر دارم؟حتما سوالشون این بود که من با این آقا چیکا

  نفسی کشیدم و رو به اون دوتا گفتم:شما برید منم میام
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  ارغوان چیزی نگفت و سریع وارد عمارت شد

  پرهامم بعد از چند دقیقه دنبال ارغوان رفت

  موندیم من و اون دو نفر

 خواستم حرفی بزنم که پدر احسان گفت:اگه با من کاری نداری من برم دخترم؟

  لبخندی زدم

 رد درک و شعورش باال بودچقدر این م

 !الحق که احسان پسرش بود

 بعد از رفتن آقا امیر نگاهی به مرد روبروم انداختم

 !یا همون پدرم

 خیره نگاش میکردم

 !یعنی این مرد پدرم بود؟

  پوفی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم

  خوب میشنوم دخترم-

  نگاش کردم

 !من چی باید به این مرد میگفتم؟
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 یشه....میشه بشینیم؟م-

  لبخند گرمی زد:البته

  بعد به طرف صندلیا اشاره کرد:بفرمایید

  با استرس رفتم و روی یه صندلی نشستم

  روبروم نشست:خوب من گوش میدم

 لبمو با زبون تر کردم:راستش..می..میخواستم یه سوالی بپرسم

 چه سوالی؟-

  میشناسید؟شاهین سمیعی چشمامو محکم رو هم فشردم:شما شخصی به اسم شاهین

  چند لحظه سکوت برقرار شد بینمون

 !سکوتی که آزارم میداد

 سرمو بلند کردم تا ببینم چرا ساکته که دیدم با بهت و ناباوری داره نگام میکنه

 :ارغوان

  کنار بهار نشسته بودم و با انگشتام بازی میکردم

  بقیه هم ساکت بودن و چیزی نمیگفتن

 یتم میکردسنگینی نگاهی ان
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  سرمو باال آوردم که نگام با نگاه آیدا خانوم تالقی کرد

  با مهر و محبت داشت نگام میکرد

  وقتی متوجه نگاهم شد با نوق لبخندی زد و مشتاق تر نگام کرد

  ناچارا لبخند کمرنگی در جوابش زدم و دوباره سرمو انداختم پایین

 صدای پرهام بلند شد:خاله جون بهتری؟

  االن که دخترمو میبینم بهترمآره، -

 پوزخندی زدم

  ناخودآگاه گفتم:من دختر شما نیستم

  دیدم که به سرع لبخندش از بین رفت و غم تو چشماش لونه کرد

  احسان که زودتر از ما رسیده بود و کنار مادرش بود،اخمی بهم کرد:بس کن ارغوان

  چیزی نگفتم

  بهار آروم زیر گوشم گفت:داری تند میریا

به همون آرومی جوابشو دادم:من تند نمیرم، اونا تند میرن که هنوز هیچی ثابت نشده به 

  من میگن دخترم

به هرحال حق داره، یه مادره، تو فکر کن همچین اتفاقی واسررره خودت میفتاد چه حالی  -

 میشدی؟
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  پوفی کشیدم:فعال که نیفتاده

  دعا کن هیچوقت نیفته-

  مسری تکون دادم و چیزی نگفت

  حوصلم سر رفته بود

  هیچ کسم که حرفی نمیزد

  پرهام و هومن که ساکت نشسته بودن

  امید و ایمان و شروین هم آروم باهم صحبت میکردن

  شیدا که سرش تو گوشیش بود و بجز آیدا خانوم همه ی زنا تو آشپزخونه بودن

  از جام بلند شدم

 آیدا خانوم سراسیمه گفت:کجا میری عزیزم؟

  نمیرم جایی-

  و به سمت آشپزخونه حرکت کردم

  الهام خانوم و شیرین داشتن غذا درست میکردن و مادر پرهامم ساالد درست میکرد

 کمک نمیخوایید؟-

 هر سه شون به طرفم برگشتن
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  آتنا خانوم لبخندی زد:نه خوشگلم، دیگه کاری نمونده

  حال میشم کمک کنمسری پایین انداختم:به هر حال من بیکارم اگه کاری هست خوش

 آتنا خانوم کمی نگاهم کرد و گفت:پس اگه بیکاری میزو میچینی؟

 با خوشحالی نگاش کردم:چرا که نه، حتما

  لبخندی زد و به وسایال اشاره کرد

  بشقاب هارو برداشتم و به سمت پذیرایی رفتم

  بهار با دیدنم از جاش بلند شد:بده من

  تو برو بقیه رو بیار-

  داد و به سمت آشپزخونه رفتسری تکون 

 مشغول چیدن بشقابا بودم که گوشی هومن زنگ خورد

 

 :هومن

  نگاهی به شماره انداختم

 !بازم ناشناس

 با شک جواب دادم:الو؟

  به به هومن جان-
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 اخمام تو هم رفت:بازم تو؟

  احسان و پرهام بهم نگاه کردن

 مگه آدرس نمیخوای؟-

  بده-

  فقط جناب سرگرد و ارغوانخنده ای کرد:حواست باشه 

  با خشم گفتم:آدرس

  بعد از گفتن آدرس، بدون هیچ حرفی قطع کرد

  تماسو قطع کردم

 احسان از جاش بلند شد و کنارم اومد:کی بود؟

 میخواستی کی باشه؟ همون آدما-

 احسان:چی گفت؟

  آدرس داد گفت تو و ارغوان باید برید-

  احسان اخمی کرد و ساکت شد

 تا اون لحظه ساکت بود گفت:میخوای چیکار کنی احسان؟ پرهام که

 نباید با ارغوان برید اونجا-
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 احسان:فعال گیج شدم

 کالفه به احسان نگاه کردم:یعنی چی گیج شدی احسان؟ تکلیف باربد چی میشه پس؟

  از جاش بلند شد و بدون هیچ حرفی به سمت حیاط رفت

  به پرهام نگاه کردم

  اونم کالفه بود

 !ار این روزا تمومی نداشتانگ

  چشمم به بهار افتاد

 با ارغوان مشغول چیدن میز بودن

 با اینکه در ظاهر آروم بود اما چشماش پر از غم و غصه بود

  دلم واسش میسوخت

 باربد تنها کسی بود که بهار داشت

 ...اگه از دستش میداد

  سرمو تکون دادم

  االن وقت فکر کردن به این حرفا نبود

  دای مامان به خودم اومدم:بچه ها بیاید ناهاربا ص
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  همگی به سمت میز رفتیم و نشستیم

  شکوفه و شاهرخ خان هنوزم تو حیاط بودن

 معلوم نیست به هم چی میگفتن

 :شکوفه

 دستبندو از کولم درآوردم و به سمتش گرفتم:اینو میشناسید؟

 با بهت به دستبند نگاه کرد:ای..اینو از کجا پیدا کردی؟

ستگاری               شما به خوا شتید برادری که قب   شاهین دا سم  شما به برادر به ا شیدم: آهی ک

 همسرتون رفت درسته؟

 به شدت جا خورده بود و این از چهرش پیدا بود:تو کی هستی؟

  پوزخندی زدم:من؟ شکوفه شایدم

  مکثی کردم

 !با شک نگام کرد که ادامه دادم:شاید شبنم سمیعی

 ؟بهت زده نگام گرد:چ..چی

  شروع کردم به تعریف کردن تمام حرفای شاهین

  همه چی رو بهش گفتم

  لحظه به لحظه مبهوت تر میشد و رنگش از شدت خشم قرمز تر
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  بعد از تموم شدن حرفام، بهش نگاه کردم

 !رگ گردنش متورم شده بود و چشماش پر از اشک بود

 !حاال نوبت من بود تعجب کنم

 این مرد داشت اشک میریخت!؟

 !عنی باور کنم، سرهنگ سمیعی داره گریه میکنه؟ی

 !اونم جلوی یه دختر؟

 هول شدم:حالتون خوبه؟ میخوایید براتون آب بیارم؟

  بدون اینکه حرفی بزنه بهم خیره شد

  با ترس داشتم نگاش میکردم

 عجب غلطی کردم

  نباید بهش حرفی میزدم

 شما خوبید آقا؟-

 سری تکون داد:حق با شاهینه

گاش کردم که لبخند زد:تو خیلی شرربیه شرریرینی، چرا خودم زودتر متوجه این متعجب ن

  شباهت نشدم

  سرمو انداختم پایین
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 قدمی به سمتم برداشت:باورم نمیشه، یعنی تو شبنم کوچولوی منی؟ دخترمی؟

  نگاش کردم

 !ناخودآگاه اشک تو چشمام جمع شد

 جلوتر اومد که ناگهان روی زمین افتاد

  حشتزده نگاش کردمجیغی زدم و و

 بیهوش شده بود؟

  سریع به سمت عمارت دویدم

  با شدت درو باز کردم و رفتم داخ 

  همه مشغول غذا خوردن بودن که با دیدن من خشک شدن

 جیغ زدم:هومن، آقا شاهرخ آقا شاهرخ بیهوش شده

  شروین به سرعت از جاش بلند شد

  شیرین جون چنگی به گونش زد و به سمت حیاط رفت

  بقیه هم رفتن

 ارغوان به سمتم اومد:شکوفه خوبی؟

 خوب بودم؟
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 !نه

 اصال و ابدا

 :پرهام

 به شروین نگاه کردم:خوب چی شد؟

  عصبی موهاشو چنگ زد:شوک بهش وارد شده

 چه شوکی؟

 یعنی به شکوفه ربط داشت؟

  همراه شروین از پله ها پایین اومدیم

  همه روی مب  نشسته بودن

 به شکوفه گفت:چی به بابام گفتی؟ شیدا با تندی رو

  شکوفه سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت

 با توام، میگم چی بهش گفتی که حالش بد شده؟-

  بازم حرفی نزد

اینبار شیدا حرصی گفت:چی از زندگی ما میخوایید آخه؟ اون از آیدا جون این از بابام از  

  وقتی که اومدین رنگ آرامشو ندیدیم

  فت:شیداهومن با تشر گ
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  ها چیه؟ دروغ میگم؟ معلوم نیست اینا کین اصال-

  احسان:شیدا بس کن

 باشه،باشه بس میکنم-

  رو به شکوفه تهدید وار گفت:ولی وای به حالت اگه یه تار مو از سر بابام کم بشه

 ارغوان با خشم از جاش بلند شد:حواست به حرفات هست شیدا؟

  دوتا حواستون نیست که چه جایگاهی داریدمن حواسم هست، ولی مثه اینکه شما -

 !احسان:شیدا

 !هومن:شیدا ساکت باش

  ارغوان خواست حرفی بزنه که شکوفه گفت:بشین ارغوان، ولش کن

بعد رو به شیدا گفت:من با تو هیچ حرفی ندارم، تمام حرفامو به پدرت زدم و حاال منتظر   

  جوابم همین

 چی بهش گفتی؟-

  ختشکوفه سرشو پایین اندا

  به طرف شیدا رفتم:شیدا جان بس کن، پدرت حالش خوبه

 شیدا با خوشحالی نگام کرد:راست میگی؟

  از شروین بپرس-
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  به شروین نگاه کرد

  شروین نفسی کشید:حالش خوبه فقط یه شوک بهش وارد شده

  بعد به شکوفه نگاه کرد:فقط یه شوک بوده

 عمه شیرین:چی بهش گفتی شکوفه جان؟

  خودشون صالح بدونن حتما بهتون میگن شیرین جون شکوفه:اگه

 شیدا عصبانی جیغ زد:لعنتی، بگو چی گفتی؟ چی گفتی که حالش بد شد؟

 ایمان به سمت شیدا اومد و نشوندش روی مب :آروم باش شیدا، چیزی نشده که

 شیدا دستای ایمانو پس زد:ولم کن

 !شکوفه اخمی بهش کرد:باورم نمیشه

 د:چی رو باور نمیکنی؟شیدا تیز نگاهش کر

 !اینکه تو خواهرش باشی-

  با صدای شاهرخ خان همه به سمتش برگشتیم و با تعجب نگاش کردیم

 !خواهر؟

 :شکوفه

  ساکت سرجام نشسته بودم و به شیرین جون نگاه میکردم
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 با بهت منو نگاه کرد:تو..تو کی هستی؟

  پوزخندی زدم و چیزی نگفتم

  ر لحظه امکان داشت منفجر بشمشدیدا اعصابم خورد بود و ه

  آقا شاهرخ به کمک شروین از پله ها پایین اومد و دقیقا رو به روم نشست

 !خوب،چرا بهشون نمیگی کی هستی؟-

  اخمی کردم:من حرفی برای گفتن ندارم

  اما من دارم-

شد:از همون بچگی       شیرین جون خیره  سالن نگاه گذرایی انداخت و بعد به  به افراد تو 

همه میگفتم شررربنم شررربیه توئه، با اینکه دوسرررالش بود اما باهات مو نمیزد، االنم             هم 

  همونجوره

 نگاهی به من انداخت:نگاش کن، ببین این دختر چقدر شبیه توئه شیرین

 شیرین جون با چشمای اشکیش نگام کرد:این امکان نداره، شبنم؟ دختر من؟

  نطورپرهام و هومن با تعجب نگام میکردن بقیه هم همی

 !مخصوصا شیدا

 !قیافش خیلی دیدنی شده بود

  آیدا خانوم لبخند تلخی زد:میبینی شیرین، انگار سرنوشت من و تو رو مثله هم نوشتن
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 شیرین جون از جاش بلند شد و به طرفم اومد

  از جام بلند شدم

  روبروم وایساد و دستشو رو صورتم گذاشت:دختر من، شبنم عزیزم، خدایا شکرت

  رعت در آغوشم کشیدو به س

  بدون هیچ حرکتی تو آغوشش بودم

  بغضش ترکید و شروع به گریه کردن کرد

  ناخودآگاه دلم سوخت

 شاید برای زنی که بچشو به ناحق ازش گرفتن

شیرین جون، هنوز هیچی مشخص            شید  شد:آروم با شونش حلقه  ستام باال اومد و دور  د

  نیست

جدا شرررد:ولی من مطمئنم، مطمئنم    که تو مهمونی     ازم  بار اولی  تو دخترمی، از همون 

 ارمد ایمان االن اما دیدمت متوجه ی شباهتت به شبنم شدم، اولش فکر کردم یه توهمه    

 بنمی، دختر منیش خوده تو

 با بغض نگاش کردم

 :هومن

  نگاهی به شروین انداختم
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 با چشمای اشکی به شکوفه خیره بود

  باورش واسه هممون سخت بود

 !یه روز هر دو تا گمشده پیدا بشن اینکه تو

  هم آرزو

  هم شبنم

جا، همون              مدن این کار او خدمت به عنوان  یه روز  که  کی فکرشرررو میکرد اون دخترایی 

 !کسایی باشن که یه عمر حسرت داشتنشونو داشتیم؟

  بعد اینکه عمه شکوفه رو از خودش جدا کرد

 ردشروین به سرعت به سمتش رفت و بدون هیچ مکثی بغلش ک

 شکوفه جا خورده بود و این از باز موندن دستاش مشخص بود 

  صدای شروین بلند شد:دلم واست تنگ شده بود آبجی قشنگم

  شکوفه همچنان ساکت بود و حرفی نمیزد

 متوجه ی نگاه حسرت بار احسان به ارغوان شدم

 !شاید االن یکم به شروین حسودی میکرد

  بعد از شروین نوبت شیدا بود
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س و لرز جلو رفت:من..من خوب ببین یکم عصربی بودم سرر بابا و اصرال نمیفهمیدم     با تر

  حرفامو

 بعد سرشو کج کرد:ببخشید دیگه آبجی بزرگه

  شکوفه لبخندی زد و اینبار خودش، شیدا رو بغ  کرد

 اشکال نداره، بهت حق میدم عزیزم-

  شیدا لبخندی زد و از آغوش شکوفه اومد بیرون

شد:یعنی چی آقا؟ خوب این صحنه ها رو جلوی من نرید االن منم دلم     صدای ایمان بلند 

 بغ  میخواد کی جوابگوئه؟

 امید خیلی جدی از جاش بلند شد:بیا بغ  خودم داداش

ایمان پشرررت چشرررمی نازک کرد:نلی  مرده، همجنس به کارم نمیاد که، جنس مخالف           

 میخوام

  منبیشعور از خدات باشه خیلی آرزو دارن بیان بغله -

 ایمان پوفی کشید:برو گمشو ارزونی همونا

شکی در      شد کمی بخندیم و جمع از اون حالت خ شوخی ها و حرفای امید و ایمان باعث 

  بیاد

  عمه شیرین کنار شکوفه نشسته بود و باهاش حرف میزد

 ارغوان هم مشغول حرف زدن با پرهام بود
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 ار کجاس؟بعد از چند دقیقه احسان با تعجب از جاش بلند شد:به

 :راوی

 بهار با عجله سوار تاکسی شد و آدرسو به مرد راننده داد

  حرفای مبین تو گوشش میپیچید

 "اگه تا یک ساعت دیگه به این آدرس نیای جنازه ی برادرتو تحویلت میدیم"

  بهار با نگرانی به ساعتش نگاه میکرد

  نیم ساعتی میشد که تو راه بود

  بقیه خبر بده نداشت حتی فرصت اینکه به احسان یا

  به محض اینکه مبین بهش زنگ زده بود از اون عمارت بیرون اومده بود

 اصال حواسش به احسان و بقیه نبود

 سریع گوشیش رو درآورد و شماره ی ارغوانو گرفت

  بعد از دو بوق بالفاصله جواب داد:الو بهار هیچ معلومه کجایی؟

  اگه نرم پیشش یه بالیی سر باربد میاره ارغوان گوش کن، مبین بهم زنگ زد گفت-

 یعنی چی؟ االن کجا راه افتادی؟-

  مرد نگه داشت و رو به بهار گفت:دخترم رسیدیم اینجاس
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 بهار تشکری کرد و بعد از دادن کرایه پیاده شد

  و رو به ارغوان گفت:من االن اومدم جایی که گفتن

  تو خیلی بیخود کردی دختره ی احمق-

 یدن صدای احسان جا خوردبهار با شن

  لب زد:احسان

 همین االن بر میگردی بهار، همین االن فهمیدی-

  چرا باید برگردم؟ من که از اونا نمیترسم-

 .....بهار گو کن اونا-

  با کشیده شدن گوشی از دستش جیغی کشید و به عقب برگشت

ا جلوییم اگه  مبین با خشم گوشی رو جواب داد:گوش کن جوجه سرگرد، فعال دو هیچ م   

شون      ست ارزش داره کاری که میگم و انجام میدی اگرم نه که با جفت زندگی این دوتا وا

 خدافظی کن

 نفهمید احسان چه جوابی بهش داد که مبین داد زد:خفه شو، هیچ غلطی نمیتونی بکنی

  و گوشی رو محکم رو زمین کوبید

  بهار با وحشت به مبین نگاه میکرد

 اما نه به این صورت انتظار دیدنشو داشت



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

736 

 

 :پرهام

  احسان کالفه تو سالن قدم میزد

 به پیشنهاد هومن، اومده بودیم خونه ی احسان

   هر چند که همه به خصوص خاله و عمه مخالف بودن

  من و ارغوان و هومن و شکوفه و خود احسان

  ارغوان و شکوفه کنار هم نشسته بودن و مضطرب بودن

 پاش رو زمین ضرب گرفته بودهومن هم نشسته بود و با 

 رو به احسان گفتم:حاال میخوای چیکار کنی؟

  عصبی چنگی به موهاش زد:نمیدونم، نمیدونم گیج شدم

 ارغوان با ترس گفت:اگه بالیی سرشون بیارن چی؟

  شکوفه:احسان یه کاری کن، نگرانشونم

  هومن به شکوفه نگاه کرد:نگرانی نداره خانومی، اونا هیچشون نمیشه

  احسان با اخم از جاش بلند شد:من میرم اداره، اگه خبری شد بهم بگید

 االن میخوای بری اداره چیکار؟-

  نگام کرد:باید رد بهارو بزنم
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 چه جوری؟-

 بهش ردیاب دادم، فقط امیدوارم فعالش کرده باشه-

  با تعجب نگاش کردم

 !ردیاب؟

  هومن:اگه فعال شده باشه

یلی راحت میفهمم کجاس و شررراید بتونم اینبار همشرررونو  اگه فعال شرررده باشررره االن خ-

  بگیرم

  بعد از گفتن حرفش از خونه خارج شد

شکوفه بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت:از صبح هیچی نخوردم خیلی گرسنمه شماها         

 چی؟

  ارغوان:منم گرسنمه

  هومن:منم

  شکوفه باشه ای گفت و وارد آشپزخونه رفت

  هم بلند شد و به آشپزخونه رفتبعد از چند دقیقه هومن 

  ارغوان لبخندی زد:دو دقیقه نتونست جلو خودشو بگیره

 لبخند کمرنگی زدم و کنارش نشستم:احوال دخترخاله؟
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 اخم طریفی کرد:پرهام

 جونم؟-

 من دخترخالت نیستم-

  هستی-

  نیستم-

  میگم هستی-

  م، بگو چشخواست مخالفت کنه که انگشتمو رو لباش گذاشتم:هیس میگم هستی

  نگفت چیزی و کشید پوفی 

  خمیازه ای کشیدم:چقدر خوابم میاد

 منم خیلی، اصال نتونستم بخوابم دیشب-

  با شیطنت نگاش کردم

  گنگ نگام کرد

 تو یه حرکت رو مب  دراز کشیدم و سرمو رو پاش گذاشتم

 :ارغوان

 با تعجب به پرهام نگاه کردم:چیکار میکنی؟
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 م بخوابملبخند خبیثی زد:میخوا

 خوب پاشو برو تو یکی از اتاقا بخواب-

  نه اینجا راحت ترم-

 !بچه پررو

 !شیطونه میگه همچین بزنمش صدا کالغ بده ها

  اخم غلیظی کردم:پرهام پاشو برو تو اتاق بگیر بخواب

 ابروهاشو باال انداخت:نچ، اینجا حالش بیشتره

  اخمم بیشتر شد:گور به گوری پاشو برو تو اتاق

 ه ای کرد:این االن جذبه بود؟خند

  حرصی نگاش کردم

  خندید و بیشتر رو پام فشار آورد

  نفسمو دادم بیرون

 !نخیر

 !این آقا هیچ جوره کوتاه نمیاد

  نگاهی بهش انداختم
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  چشماشو بسته بود

  نگاهم به سمت موهاش کشیده شد

 مینداخت ه.و.سچندتارش رو پیشونیش ریخته شده بود و آدمو به 

  که میدونستم بیداره اما ناخوآگاه دستم به سمت موهاش رفتبا این

 مکثی کردم و آروم دستمو تو موهای مشکیش فرو بردم

  مشغول نوازش و بازی با موهاش شدم

  لبخند پررنگی رو لبش اومد

  شاید اونم مثه من لذت میبرد

 !اما من واقعا لذت میبردم؟

 !از نوازش کردن پرهام لذت میبردم؟

 سه سوالم نداشتمجوابی وا

  بعد از چند دقیقه، پرهام دستمو گرفت و غیر منتظره به سمت لبش برد

  چشمامو بستم

  ناگهان موجی از گرما از دستم به سمت مغزم حرکت کرد

  داغ شدن گونه هام و حس میکردم
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 !صدای پرهام بلند شد:لپ قرمزی

  چشمامو به ضرب باز کردم

  بهم خیره شده بود و پلک نمیزد

 !منم همینطور

 نمیدونم چقدر گذشت که با صدای خنده ی دو نفر از جا پریدیم

 :هومن

 کنار شکوفه وایسادم:چی میخوای درست کنی خانومی؟

  !پوفی کشیدم:نمیدونم، با این وقت کم فک کنم املت بهترین غذائه

  خندیدم:هر چی تو درست کنی من میخورم عزیزم

 لبخند شیرینی زد

  یدمب.و.سشدم پیشونیش و  دلم ضعف رفت و خم

 !با تعجب نگام کرد:هومن؟

 جانم؟-

 !خوبی؟-

 خوبم خانومی، کمک میخوای؟-
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 خندید:واسه املت؟

  آره واسه املت-

 چندتا گوجه از یخچال درآورد و به سمتم گرفت:بگیر خرد کن

 !با تعجب نگاش کردم:حاال من یه چیزی گفتم تو چرا جدی گرفتی؟

 ف نزن تنب  خانلبخند مرموزی زد:بشین حر

  پوفی کشیدم و پشت میز نشستم

  چاقویی بهم داد

 شروع کردم به خرد کردن گوجه ها

  شکوفه هم فلف  و قارچ خرد میکرد

 !مطمئنی اسم این املته؟-

  یه دونه گوجه دهنش گذاشت:به این میگن املت به سبک پیتزا

 جااان؟؟ پیتزا؟-

  میخوری آقا بله پیتزا، حاال بذار آماده بشه انگشتاتم-

  لبخندی زدم و چیزی نگفتم

شکوفه مواد رو توی ماهیتابه مخلوط کرد      شو انجام دادیم و  بعد از ده دقیقه همه ی کارا

 و زیرشو کم کرد
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 خوب االن فقط باید صبر کنیم تا حاضر بشه-

 تا حاضر بشه چیکار کنیم؟-

 بذار چایی بریزم بشینیم دور هم بخوریم-

  روشنش کرد به سمت چای ساز رفت و

  پشتش بهم بود

 شیطنت کردم ه.و.س

  آروم نزدیکش شدم و از پشت بغلش کردم

  جیغ خفه ای کشید

  خواست برگرده که نذاشتم و سرمو تو گردنش بردم

  لرزون گفت:هومن

 جونه دلم؟-

  ولم کن دیوونه-

  نچ ولت نمیکنم-

  بدار میخوام چایی بریزم-

 خوب بریز به من چه-
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  ولم کنهومن میکشمتا -

  خندیدم و آروم ولش کردم

  اخمی کرد و مشغول ریختن چایی شد

 بعد از تموم شدن کارش هردو از آشپزخونه خارج شدیم و وارد سالن شدیم

  با دیدن صحنه ی روبه روم تعجب کردم

 اینا دقیقا چیکار میکردن؟

  به شکوفه نگاه کردم

  اونم چای به دست خشک شده بود

 م و زدیم زیر خندهیه نگاه به هم کردی

 :پرهام

 با حرص نگاشون کردم:مرض، به چی میخندین؟

 !شکوفه سینی چای رو روی میز گذاشت:اری خانوم چشمم روشن

شو          شد از بس گفتم پا صیر این دیوونس، حلقم پاره  شم غره ای بهم رفت:تق ارغوان چ

  برو تو اتاق، نمیره که

  هم داشتم لبخندی زدم:من که راحت بودم، بالش گرم و نرمی

  هومن ضربه ای به بازوم زد:داداش حداق  جلوی ما مراعات کن
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  و به خودش و شکوفه اشاره کرد

  ارغوان حرصی جیغ زد:هومن اسید میارما

 اسید واسه چی؟-

  هم بریزم رو صورتت هم تو حلقت-

هومن نمایشررری اومد و پشرررت من سرررنگر گرفت:شرررما دو نفر جدیدا خیلی خشرررن           

 یخواست منو بکشه، تو هم که میخوای کال از درون متالشیم کنیشدین،شکوفه که م

 !لبخندی بدجنسی زدم:خشن نشدن، وحشی شدن

  شکوفه جیغی زد و کوسن رو به طرفم پرت کرد:وحشی خودتی و داداشت

 !فعال که تویی و دوستت-

  جفتشون با حرص نگام کردن

  وخندیدم و دستامو باال بردم:باشه بابا تسلیم، نخورید من

  هومن:واقعا که پرهام، آبروی هر چی پسره بردی

  برو بابا انگار خودش نبرده، فعال که پشت من سنگر گرفتی-

  ارغوان رو به شکوفه پرسید:غذات آماده نشد؟خیلی گرسنمه

  چرا دیگه آخراشه، تا ما این چایی رو بخوریم اونم آماده شده عزیزم-

 لقاب به منم بگی؟هومن اخم نمایشی کرد:چی میشه از این ا
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 !شکوفه چشمکی زد:تو جنبشو نداری

 هومن لبخندی زد و چیزی نگفت

 :شکوفه

  روی مب  نشستیم و مشغول خوردن چایی شدیم

  دلم همش شور میزد

 اگه بالیی سر بهار و باربد بیاد چی؟

 !با صدای ارغوان به خودم اومد:چه زود گذشت

  هر سه با تعجب نگاش کردیم

 انگار همین دیروز بود من و شکوفه فرار کردیم و با شما آشنا شدیملبخند تلخی زد:

  لبخند رو لبای هممون اومد

 !راست میگفت

 خیلی زود گذشته بود

  هومن:چرا نمیری به قبلش؟ اون شبی که واسه اولین بار اومدی خونه

  ارغوان خندید:آره، اونم هست
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شنی م        شید و ادامه داد:میگم خ صورتش ک ستی به  یگی نه، آخه من که یه مردم هومن د

اسپری فلف  ندارم؛ بعد تو که هنوز دهنت بوی شیر میده از تو آستینت واسه من اسپری  

 !میکشی بیرون، آلت قتاله داره بخدا

ارغوان با خنده گفت:دیوونه، اون موقع من یه دزد بودما اگه نداشررتم کالهم پس معرکه 

  بود

  هومن سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت

  پرهامم اخم کرده بود

  معلوم بود از این یادآوری ارغوان خوششون نیومده

 فنجونم رو گذاشتم توی سینی و از جام بلند شدم:من میرم میزو بچینم

 ارغوان هم بلند شد:کمکت میکنم

 با هم به سمت آشپزخونه رفتیم و لحظه ی آخر دیدم که هومن به سمت پرهام برگشت

 ز همون املتای مخصوصه؟به به چی درست کردی، ا-

 لبخند زدم:آره از هموناس که تو دوس داری

  آخ جونی گفت و مشغول چیدن میز شد

  بعد از ده دقیقه کارمون تموم شد

  پرهام و هومن و صدا زدم:هومن، پرهام بیاید دیگه غذا حاضره ها
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  چند لحظه بعد هر دو وارد آشپزخونه شدن

  نگاهی به هومن انداختم

  ز دیدنش قلبم شروع به تپیدن کردیه لحظه ا

  چشمامو بستم

 !من چم شده؟

 قبال انقدر بی جنبه نبودم

 :هومن

  بعد از رفتن اونا به پرهام نگاه کردم

  اخماش تو هم بود

 عصبی شدی؟-

 نگام کرد:تو نشدی؟

 یکم-

 دستی تو موهاش کشید و چیزی نگفت

 پرهام؟-

  نگام کرد
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 ه کنار میاد؟پوفی کردم:به نظرت مامان با شکوف

 اخمی کرد:چرا نباید بیاد؟

 خوب بخاطر گذشته میگم، این که شکوفه قبال وضع درستی نداشته-

  پرهام اخمش بیشتر شد:اونا ناخواسته پا تو این راه گذاشتن، از همون بچگی

 اینو ما میدونیم نه مامان و بقیه-

  شهنگران نباش، اگه واقعا شکوفه همون شبنم باشه همه چیز ح  می-

 سری تکون دادم

 بهش گفتی؟-

 چی؟-

 میگم به شکوفه از عالقت گفتی؟-

 پوزخندی زدم:دلت خوشه، جرئت نمیکنم

 متعجب نگام کرد:چرا؟

 میترسم-

 از چی؟-

  از اینکه رد بشم-
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 ..ولی هومن، شاید اگه نگی اونوقت-

  با صدای شکوفه که به ناهار دعوتمون میکرد حرفش نصفه موند

  :فعال بیا بریم، بعدا بهش میگماز جام بلند شدم

  پرهام سری تکون داد و از جاش بلند شد

  وارد آشپزخونه شدیم

  نگاهی به شکوفه انداختم

 نگاش به من بود

  لبخندی تحویلش دادم که با لبخند جوابمو داد

  همگی پشت میز نشستیم و مشغول خوردن شدیم

  نمیدونم چرا میلی نداشتمبا اینکه هم گرسنم بود و هم غذا خوشمزه بود اما 

  نهنم درگیر بود

 !درگیر خودم و شکوفه

 اگه قبولم نمیکرد چی؟

 !نابود میشدم

 واقعا نابود میشدم
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  حتی فکر اینکه شکوفه کنار مرد دیگه ای باشه حالمو بد میکنه

 چشمامو رو هم گذاشتم

  تنها فکری که عذابم میداد، پس زدنم توسط شکوفه بود

  از احساسم بهش بگم، آره نباید معط  کنمباید خیلی سریع 

 چشمامو باز کردم و نگام با نگاه نگران شکوفه برخورد کرد

 

 :شکوفه

 با نگرانی به هومن نگاه میکردم

 چرا نمیخوره؟

 مگه نگفت گرسنشه؟

  شاید از مزه ی غذا خوشش نیومده

 !خوب نیومده باشه، به تو چه

 !تو چرا حرص میخوری؟

 ورم؟واقعا چرا حرص میخ

 !چرا نگرانم؟

  چشماشو باز کرد و نگاهمون بهم گره خورد
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 ....نگاه من پر از نگرانی و نگاه اون

  نمیدونم

  از درکش واقعا عاجز بودم

  لبخند کمرنگی زد

  کمرنگ تر از خودش جوابشو دادم

  بعد از چند دقیقه از جاش بلند شد:ممنون شکوفه، سیر شدم

  نوش جانی گفتم

 م به بشقاب دست نخوردش بوداما تمام حواس

 پرهام حرف دلمو زد:تو که چیزی نخوردی هومن؟

  زیاد گرسنه نبودم-

  ارغوان در حالیکه لیوان آبی برای خودش میریخت گفت:گفتی گرسنه هستی

  االن سیر شدم-

 بعد با حرص به جفتشون نگاه کرد:بازجویی تموم شد؟ میتونم برم؟

 کارات برسپرهام خنده ای کرد:برو، برو به 

 هومن نفسی کشید و از آشپزخونه خارج شد
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  ناخودآگاه بغض کردم و سرمو پایین انداختم

 !چه کاری داشت؟

 !چرا اصال به غذا لب نزد؟

 نکنه چون دستپخت من بوده؟

  لیوان آبی که دست ارغوان بود رو گرفتم و یه نفس سر کشیدم

  پرهام و ارغوان با تعجب نگام میکردن

 خند بزنم:ببخشید خیلی تشنم شدسعی کردم لب

  پرهام لبخندی زد و بلند شد:ممنون شکوفه، خیلی خوشمزه بود

  نوش جان-

  بعد از رفتن پرهام ارغوان با شک نگام کرد

 نگاش کردم:چیه؟

 هیچی-

  شونه ای باال انداختم و مشغول جمع کردن میز شدم

 از کی؟-

 با تعجب نگاش کردم:چی؟
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 عاشق شدی؟ لبخند مهربونی زد:از کی

 :ارغوان

  شکوفه با بهت نگام کرد

 !اما من مطمئن بودم از حرفم

 چی داری میگی اری؟-

 لبخندم پررنگ تر شد:واضح نیست؟ میگم از کی عاشق شدی؟

 مضطرب خنده ای کرد:جک میگی؟

 نخیر واقعیتو میگم-

 یعنی چی؟-

  خدایا تو چقدر خنگ شدی جدیدا، بابا تابلوئه از رفتارت که عاشقی-

 با ترس نگام کرد:چه رفتاری؟

  ابرویی باال انداختم:اینکه همش نگاش میکنی و نگرانشی

 هیچم نگران نیستم-

  هستی شکوفه، من تو رو از خودت بهتر میشناسم، چشمات داد میزدن که نگرانی-

  شکوفه با عجز رو صندلی نشست:نه، این اصال درست نیست؛ نباید، نباید عاشق باشم
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  یست شکوفهعشق گناه ن-

 واسه من گناهه، مثه اینکه یادت رفته من کیم؟-

  آهی کشیدم:چرا خودتو بخاطر گذشته عذاب میدی

  بخشی از زندگیمه ارغوان،نمیتونم بیخیالش بشم-

 روبروش نشستم و دستاشو گرفتم:نگفتی از کی؟

  با چشمای اشکی نگام کرد:نمیدونم

 اشقی بده؟خندیدم:حاال چرا گریه میکنی دیوونه؟ مگه ع

 نمیدونم ارغوان، نمیدونم تجربشو نداشتم-

 فشاری به دستاش وارد کردم:فکر کن اگه هومنم مثه تو باشه

  چشمکی زدم:یه عروسی افتادیم

شکست بخورم، اونم توی عشق که        شه چی؟ ارغوان من نمیخوام  لبخند تلخی زد:اگه نبا

  آدمو نابود میکنه

  سرمو پایین انداختم

 چی میگفتم؟

 بهش میگفتم تا آرومش کنم؟ چی

 وقتی خودم تجربه ای نداشتم، چی بهش میگفتم؟
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 آه عمیقی کشید:نمیتونم باور کنم که عاشق شدم، هنوز باورم نمیشه، آخه چرا؟

عشق خبر نمیکنه شکوفه، آروم آروم وارد قلبت میشه جوری که اصال حسش نمیکنی،         -

یای و میبینی غرق شررردی و هیچ       به خودت م عد یهو  جات   ب جوره هم نمیتونی خودتو ن

  بدی

 اشکاش روی صورتش ریخت:حاال چیکار کنم؟

  بلند شدم و به طرفش رفتم

  سرشو تو آغوشم گرفتم:آروم باش، چیزی نشده که عزیزم

  چرا شده، شده من حماقت محض کردم-

  دست تو نبوده شکوفه-

  هق هقش باال رفت و چیزی نگفت

 ش کنم و گریش بیشتر میشدهر کاری میکردم نمیتونستم آروم

 متعجب بودم بدونم واسه چی اینجوری اشک میریزه؟

 واسه هومن؟ یا واسه خودش؟

  لیوان آبی واسش ریختم

 همچنان صداش باال بود

  اومدم برم سمتش که صدای دویدن کسی اومد و بالفاصله هومن وارد آشپزخونه شد
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  وحشتزده به شکوفه نگاه میکرد

  سته بودشکوفه اما چشماشو ب

 !شاید نمیخواست ببینه، مسبب اشکاشو

 پرهام به سمتم اومد با نگرانی پرسید:چی شده؟

 سرمو تکون دادم و با لحن غمگینی گفتم:هیچی؟

 با فریاد هومن از جا پریدم

 :پرهام

  فریاد هومن بلند شد

  جوریکه ارغوان از جاش پرید و ناخودآگاه به بازوم چنگ زد

 سه چی گریه میکنی؟ ها؟اگه چیزی نشده پس وا-

  شکوفه هق هقش بیشتر شد

 اخم کردم:هومن آروم باش، چه خبرته، نمیبینی ترسیده؟

  هومن نگاهی به شکوفه انداخت و تو یه لحظه چشماش پر از غم شد

 میدونستم چه رنجی میکشه،

  میدونستم چقدر سخته واسش که االن،شاهد اشکای شکوفه باشه
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  ارغوان گذاشتمناخودآگاه دستمو رو دست 

 با نگرانی بهم نگاه کرد:چش شده؟

  لب زدم:چیزی نیست، مریض شده

 تعجب کرد:مریض؟

  لبخندی زدم:آره مریض شده

  نگاهی به هومن انداخت:ولی حالش که به نطر خوب میاد

  فشاری به دستش وارد کردم:آره ظاهرا خوبه، اما از درون داره عذابش میکشه

  نگام کرد

  ردمشکوک نگام ک

  باشه داشته شک چیزی به انگار که 

لب باز کرد حرفی بزنه که نذاشرررتم:آره خودشررره، همونی که توی اون نهن کوچولوته،         

  مریضیش همونه

  با بهت و خوشحال نگام کرد

لبخند زدم و به هومن که جلوی شررکوفه زانو زده بود و داشررت باهاش حرف میزد نگاه   

  ته میشهکردم:فقط نمیدونم کی قف  دهنش شکس

  هومن از جاش بلند شد و دست شکوفه رو گرفت
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  از آشپزخونه خارج شدن

 ارغوان خواست دنبالشون بره که نذاشتم:تو کجا میری؟

  برم پیش اونا دیگه-

  نمیشه-

 چرا؟-

  شاید صحبت خصوصی داشته باشن-

 خنده ای کرد:مثال چی؟

  مثال اسم بچه هاشون-

 خندش بیشتر شد:این خصوصیه؟

ی زدم:حاال از اسرررمش که حرف نمیزنن بحث سرررر دنیا اومدنش و تعدادش و         چشرررمک

  موقعیتشه

  مشتی به بازوم زد:میدونستی خیلی منحرف و پررویی

 !ممنون از ابراز محبت شما بانو-

 

 !شیطون نگام کرد:نوش جونتون آقا

 خندیدم و گفتم:یه قهوه به من میدی؟
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  آره بشین االن حاضر میکنم-

 مرسی-

 زد و به طرف کابینت رفت لبخندی

 :هومن

  کالفه نگاش کردم

  رو تخت نشسته بود و گریه میکرد

  شکوفه جان، عزیزم، نمیخوای بگی چی شده؟ بخدا دارم از نگرانی میمیرم-

 :شکوفه

  با بغض نگاش کردم

 !چی بهش میگفتم؟

 !میگفتم عاشقش شدم؟

 چیزی که خودم تازه فهمیدم

  مدقطره اشکی از چشمم پایین او

 :هومن

 طاقت نیاوردم
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  رفتم کنارش نشستم و بدون هیچ مقدمه ای بغلش کردم

  انگار که منتظر فرصت باشه دوباره اشکاش سرازیر شدن

 :شکوفه

  سرمو به سینش فشار میدادم و گریه میکردم

 هومن چرا منو به خودت وابسته کردی؟

 چرا عاشقت شدم؟

((Hipe)) 

 یام این راهو تا تهش پا به پاتچقدر آروم میشم با خنده هات م))

 تو همه جونمی جونم فدات الهی قربونه حرف زدنات

 :هومن

  صدام بلند شد:گریه نکن لعنتی، گریه نکن

  شکوفه دارم داغون میشم، میفهمی؟ داغون

  سرشو به سینم فشرد

 محکمتر بغلش کردم

 

 مگه میشه تو رو دوست نداشت مگه میشه تو رو تنها گذاشت
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 چشات بسته شده ببین عشقت ازم دیوونه ساختنفسام به 

 

 :شکوفه

  با شنیدن حرفاش گریم بیشتر شد

 خدایا یعنی اونم منو دوست داره؟

 یعنی بخاطر من حالش خرابه؟

 

 تو یه دنیایی ساختی واسه من که تو خوابم نمیدیدم اصال

 چقدر این لحظه ها رو دوست دارم از این به بعد بگو مجنون به من

 

 :هومن

  داش زدم:شکوفهص

  سرش از سینم جدا شد و نگام کرد

 لبخندی بهش زدم:میدونی هر قطره از اشکات چه خنجری به قلبم میزنه؟

  سرشو پایین انداخت

  دستم زیر چونش رفت و بلندش کرد
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 نمیذارم تو رو از دست بدم واسه تو قید دوستامو زدم

 دمدیگه چی بهتر از این اتفاق که من به دنیای تو اوم

 

 :شکوفه

  از برخورد دستای داغش با پوست صورتم یه حالی شدم

  بهم خیره شد

  بی اختیار دستم باال اومد و رو گونش نشست

  لبخندش پررنگ تر شد

 

 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم این حاله خوشو مدیونم به تو

 با تو آروم میشم بذار آروم باشم تویی آرامشم مجنونم به تو

 

 :هومن

  و چشمای جنگلیش خیره شدمت

  مطمئنا االن وقتش بود
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  شکوفه:زدم صداش نفسی کشیدم و دوباره 

 اینبار جوابمو داد:بله؟

  نه من اینو نمیخواستم

  دوباره صداش زدم:شکوفه

 بله؟-

 شکوفه؟-

 

 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم این حاله خوشو مدیونم به تو

 تویی آرامشم مجنونم به توبا تو آروم میشم بذار آروم باشم 

 

 دیگه تمومه غمو مشک  هر جا برگردی میبینی منو پشتت

 کور شه چشم همه دشمنا وقتی تو هم داری هوای منو خوشگ 

 دنیا بی تو تاریک میشه خودت که آمارشو داری

 

 از درون منو حالیت میشه مگه میشه اینقد همه چی عالی

 میزونه دو تا شر و دیوونه با همین همه چی حلو
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 مثله من هیچوقت نمیبینی چون کسی قدر تو قدر من نمیدونه

 این زندگی تایمش کمه نمیخوام که حتی دلت گاهی بشکنه

 

 یه کاری میکنم که ک  دنیا صدای خنده های ما رو بشنوه

 

 :شکوفه

  لبخندی روی لبم اومد

  منظورشو فهمیدم

 باز صدام زد:شکوفه؟

  عشقم جوابشو دادم اینبار با تموم وجودم، با تموم

 جانم؟-

 لبخندی به روم پاشید

  

 اگه صد بار میمردم بازم تو رو میبینم عاشق میشدم

 منه مغرور بی احساس ببین حاال اینجوری از خود بیخودم
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 :هومن

  لبخندی بهش زدم

 یه چیز و میدونستی؟-

 چی؟-

 !اینکه عاشقتم-

 :شکوفه

  با بهت و ناباوری نگاش کردم

 ام بلند شد:واقعا؟ناخودآگاه صد

  خنده ای کرد:بله واقعا خانومی، هم عاشقتم هم دوست دارم عزیزدلم

 از بهت در اومدم و کم کم لبخند مهمون لبام شد

 

 زیر بارون خیس میشم با تو عجب حاله خوشی دارم با تو

 منم دیوونه ی آرامشت به من میگی تو آروم حرفاتو

 

 :هومن

  م تازه شدبا دیدن لبخندش انگار که دنیا
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  نگاهم رو ک  صورتش چرخید و رو لباش ثابت موند

 :شکوفه

  آورد جلو سرشو آروم آروم 

  خیره به همدیگه بودیم

  فاصله ی صورتمون به میلیمتر رسید

  تو همون حالت لب زدم:دوست دارم

 ونگو بس کن برم میشه باشیم با هم این حاله خوشو مدیونم به ت

 با تو آروم میشم بذار آروم باشم تویی آرامشم مجنونم به تو

 نگو بس کن برم میشه باشیم با هم این حاله خوشو مدیونم به تو

 با تو آروم میشم بذار آروم باشم تویی آرامشم مجنونم به تو

 

 ((الهی قربون حرف زدنات

 :راوی

  بهار با بغض به برادرش نگاه میکرد

 س بیهوش شده بودبرادری که حاال از تر

 عوضیا، چه بالیی سرش آوردین؟-
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مبین خنده ای کرد:نترس، هیچیش نشرررده، تازه اولشررره خانوم حاال حاال باید بخاطر کار  

 احمقانه ای که کردی تاوان بدی، همکار با پلیس؟ میدونی چقدر به ضررته؟

  بهار سر باربد رو به آغوش کشید و حرفی نزد

  به خودش لعنت فرستاد

 سر خود به اینجا اومده بود؟چرا 

  نگاهی به باربد انداخت

 باربد ارزش این کارو داشت؟

 !معلومه که داشت

 بهار بخاطر برادرش حتی از جونشم میگذشت

نده نمی             نه ای نکنه وگرنه تو و برادرت خیلی ز قا کار احم مبین:دعا کن اون سررررگرد 

  مونید

 

  بهار با ترس نگاش کرد

  خارج شدخنده ای کرد و از اتاق 

 یعنی چی پیداش نکردی؟-

  قربان،گویا هنوز ردیاب فعال نشده-
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  احسان لعنتی زیر لبی گفت

 خیله خوب، برو ولی آماده باش، چشم از اون مانیتو بر نمیداری فهمیدی؟-

  اطاعت-

  مرخصی-

  سرباز احترام نظامی گذاشت و از اتاق خارج شد

  از جاش بلند شد

 واقعا کالفه بود

 !کار باید میکرد؟دیگه چی

 فکرش درگیر بهار بود

  بهاری که االن جونش در خطر بود

 هم جون خودش هم جون برادرش

  ناخودآگاه یاد شب افتاد که بهار پیشش بود

  یاد حرفاش افتاد

 "مغرور بداخالق، فقط اخماش واسه منه"

  لبخندی مهمون لباش شد
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 !حق با بهار بود

 !شو نمیدونستخیلی بهش اخم میکرد، خودشم دلیل

جا تو              ته بود و بی خبر از همه  هار رو تو آغوش گرف که هیک  ظریف ب تاد  یاد زمانی اف

  خلسه ی شیرینی رفته بود

  لبخندش پررنگ تر شد

 هیچ کس نمیدونست این لبخند برای چیه

  حتی خوده احسانم نمیدونست

  اما یه نفر بود

  یه نفر بود که خبر داشت

  هومناز احساس شکوفه و شوق 

  از دلشوره ی ارغوان و خستگی پرهام

 !از ترس بهار و لبخند احسان

  از همه چیز با خبر بود و به بنده هاش لبخند میزد

 !لبخندی از جنس خوشبختی

 :شکوفه

 ....جرئت نمیکردم سرمو باال بیارم، از فکر اینکه چند دقیقه ی قب  من و هومن
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 با صدای هومن به خودم اومدم:خانومی؟

 ه؟بل-

 شکوفه؟-

 لبخندی زدم:جونم؟

  آها این شد، منو نگاه کن ببینم-

  با شرم نگاش کردم

  لبخند مهربونی زد:فدای اون شرم و حیات بشم خانومی

  ناخودآگاه گفتم:خدانکنه هومن

  ید:عاشقتم خانومیب.و.سدستمو به سمت لبش برد و 

  لبخندم پررنگ تر شد

 !منم عاشقتم هومن، خیلی بیشتر از خیلی

  نگام کرد

 شاید منتظر گفتن این جمله از جانب من بود

  نفسی کشیدم و با عشق نگاش کردم:منم...منم دوست دارم هومن

  چشماش برق زد و با لذت نگام کرد
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  تقه ای به در خورد

  هومن با احتیاط ازم فاصله گرفت:بفرمایید

  در باز شد و ارغوان اومد داخ 

 دبا نگاهی شیطون براندازمون کر

 هومن تک خنده ای زد:چیه؟ کاری داشتی؟

  ابرویی باال انداخت:با شکوفه کار داشتم

 هومن سری تکون داد و بعد از نگاه کردن به من،از اتاق خارج شد

با نوق گفت:خوب چی شرررد؟          به محض رفتن هومن، ارغوان سرررریع پرید رو تخت و 

  تعریف کن ببینم

 خندیدم:چیزی نشد که

  گو ببینمجون خودت! زودباش ب-

  خندم بیشتر شد و شروع کردم به تعریف کردن اتفاقات چند لحظه پیش

 !یدن رسیدم، ارغوان جلوی چشماشو گرفتب.و.سوقتی به لحظه ی 

 !با تعجب نگاش کردم:چی شد؟! چرا نگام نمیکنی؟

 !خوب این جاهاش ناموسیه،رد شدی از این قسمت دستمو بر میدارم-

  خوب پس نمیگم-
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 !نه نه بگو-

 وا اری، حالت خوبه؟ اول میگی ناموسیه بعد میگی بگو-

 !خوب جلو چشمامو گرفتم دیگه-

 خندیدم:بیشعور چه ربطی داره؟ باالخره که میشنوی

 !حاال بگو تو-

  دیوونه ای بهش گفتم و بقیشو تعریف کردم

  بعد از تموم شدن حرفام، ارغوان دستشو برداشت و شیطون نگام کرد

 چیه؟-

 !رفتی قاطیه مرغا؟ چشمکی زد:کلک

  لبخندی زدم و سرمو پایین انداختم

 با خوشحالی بغلم کرد:وای شکو، نمیدونی چقدر خوشحالم

 لبخندی به روی عزیزترینم پاشیدم و منم محکم در آغوشش گرفتم

 

 :پرهام

 کوسن رو به طرف هومن پرتاب کردم:بی حیا، میذاشتی یکی دو ساعت بگذره

  رهامخنده ای کرد:نمیشد جونه پ
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خندیدم:تو از همون اولش هم هول بودی، خدا به داد شرررکوفه برسررره که قراره تحملت  

  کنه

  چشمکی زد:اون مشکلی نداره داداش

  چپ چپ نگاش کردم:یه موقع رعایت سنمو نکنیا،مثال ازت بزرگترم

  دستشو به نشونه ی بروبابا تکون داد:همش سه سال بزرگتری

  باالخره بزرگترم-

  !ز کرد:سنی آره،ولی از لحاظ عق  ازم کوچیکترینیشش و با

  و.سه.با تعجب نگاش کردم و کوسرررن دیگه ای به طرفش پرتاب کردم:تو مثه اینکه          

 !کتک کردی برادر

 !ابرویی باال انداخت:بدم نمیاد

  از جام بلند شدم و روبروش وایسادم:خیله خوب، پس خودتو آماده کن

  مشتش توی شکمم فرود اومد هنوز حرفم از دهنم خارج نشده بود که

  حرصی نگاش کردم

 !لبخند خبیثی زد:خوردی داداش بزرگه؟

لبخندی زدم و به سمتش حمله ور شدم و قب  اینکه به خودش بیاد مشتی توی صورتش      

  خوابوندم که افتاد رو مب 
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 !پوزخندی زدم و نگاش کردم:همین بود زورت؟

  از جاش بلند شد و به طرفم حمله کرد

 !اون میزد دو تا من دو تا

  در اتاق باز شد و ارغوان و شکوفه بیرون اومدن

  با دیدن من و هومن از تعجب سرجاشون خشک شدن

  بعد از چند لحظه، شکوفه به خودش اومد و جیغی زد

ستفاده کردم و مشتی زیر          هومن با صدای شکوفه، حواسش پرت شد و منم از غفلتش ا

  انوش ضربه زدم که پخش زمین شددلش خوابوندم و با پا به پشت ز

  با لبخند نگاش کردم:یک هیچ

هومن حرصرری نگام کرد و خواسررت چیزی بگه که ضررربه به پشررت پام خورد و منم با    

  صورت افتادم زمین

  با تعجب به شکوفه نگاه کردم

  حاال اون بود که لبخند بزنه

 چی شد آقا پرهام کم آوردی؟-

 دای خانومم بشمهومن از جاش بلند شد و خندید:ف

  شکوفه به هومن نگاه کرد و لبخندی زد
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  اخم کردم و بلند شدم:بابا یه دعوا بین من و هومن بود

 شکوفه حرصی نگام کرد:داشتی لت و پارش میکردیا

همون لحظه ارغوان، ضربه ای به کتف شکوفه زد:تو چیکار داری؟ اینا داداشن، اصال بذار 

 !همدیگه رو بکشن

 کردم:االن خواستی طرفداری کنی؟با تعجب نگاش 

  حرف نزد و نگام کرد

 !!که معنای نگاش میشد خاک تو سر بی لیاقتت کنم

 

 :هومن

 دستامو دور شونه ی شکوفه حلقه کردم:کی میاد بریم بیرون؟

 ارغوان که داشت به پرهام نگاه میکرد، با تعجب نگام کرد:االن هومن؟

  نگاهی به ساعت انداختم

  بود 6

 کیف میده، کی موافقه؟عوضش -

 !شکوفه سریع گفت:من

  پرهام کمی نگام کرد:باید به احسان خبر بدیم،یکمی هم خطرناک هست
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 یه شبه برادر من-

 ارغوان پوفی کشید:باشه،پس منم میام

 پرهام گوشیشو درآورد و شماره ی احسانو گرفت:الو احسان؟

-.......... 

 م بیرون گفتم بهت بگم نگران نشینه بابا؛چیزی نشده،راستش میخواستیم بری-

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

  آره دیگه، من و هومن و ارغوان و شکوفه-

 

 جدا؟ یعنی االن میرید؟-

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

  آها، پس قبلش یه خبر به من بده-

 

  باشه، فعال خدافظ-

 تماس رو قطع کرد و گوشی رو توی جیبش گذاشت

 چی شد؟ چی گفت؟-

  ده، فعال شدهمیگه ردیابی که به بار دا-

 شکوفه و ارغوان با خوشحالی نگاش کردن:واقعا؟
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شم گفت هر جا میرید احتیاط کنید، امکان اینکه آدمای      سری تکون داد:آره، بعد پرهام 

  سعیدی باشن زیاده

  شکوفه:آره، اونا عین مور و ملخ همه جا هستن

 ارغوان:میگم میخوایید بیخیال بیرون رفتن بشیم؟

 دم:یکم ریسک بد نیست مگه نه پرهام؟با لبخند نگاش کر

پرهام اخمی کرد:واال،من زندگیه آروم رو بیشررتر ترجیح میدم تا زندگیه پر از ریسررک و  

  هیجان

  !خندیدم:آره خوب،چیزی که هیچ وقت بهش نرسیدی

 اخمی کرد و چیزی نگفت

 :ارغوان

  با حرص به پرهام نگاه کردم

 !این دیگه چه وضعش بود؟

 م زد:چیزی شده؟لبخند خبیثی به

 به بستنیم که رو زمین افتاده بود اشاره کردم:دیوونه، نمیتونی جلوی پاتو نگاه کنی؟

  آخ دیدی چی شد، از بس ریزه میزه بودی ندیدمت-

 اخمی کردم:مشک  از چشاته
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  لبخندش پررنگ تر شد و چیزی نگفت

 !اه، غول بد ریخت

  روی صندلی نشستم و اخمام و کشیدم تو هم

  شنهاد هومن، اومدیم یه پارک خیلی قشنگبه پی

  ولی هومن و شکوفه از همون اولش، ما رو قال گذاشتن و غیب شدن

 !این دیوونه هم انداختن با من

  غر زدم:مثال خواستم بستنی بخورما

 لبخندی زد و بستنیشو به طرفم گرفت:بیا از مال من بخور

  !لب برچیدم:نمیخوام، دهنیه

  خت و پوفی کشید:پس اینو بگیر تا من برم واست یکی دیگه بخرمنگاهی به لبام اندا

 با نوق نگاش کردم:واقعا؟

  لبخندی به روم پاشید:آره خانوم، واقعا

 بستنیشو گرفتم:کاکائویی باشه ها

 چشم، امر دیگه؟-

 !نیشم باز شد:عرضی نیست
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  بچه پررویی بهم گفت و به طرف دکه رفت

 نگاهی به بستنیش انداختم

 !ر خوشمزه میومدبه نظ

  آب دهنم و قورت دادم

 !از کجا میخواد بفهمه من ازش خوردم؟

 !لبخند شیطانی زدم، از هیچ جا

  گاز بزرگی به بستنیش زدم

 به به واقعا خوشمزه بودا

 !با صدای پسری از جا پریدم:جووون، بیا مال منم بخور

  و صدای خنده ی خودش و رفقاش بلند شد

 دو سه تا زوج روی نیکمتای خالی نشسته بودنپارک خلوت بود و فقط 

 بستنی رو قورت دادم و با خشم نگاش کردم:بده ننت بخوره آشغال

 با اخم نگام کرد:چه زری زدی؟

 همون که شنیدی-

 !با خشم به طرفم اومد:اون گهی که خوردی رو تکرار کن ببین چه بالیی سرت میارم
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 چه بالیی میخوای بیاری؟-

  نگاه کردم با صدای هومن بهش

  پشت پسره وایساده بود و شکوفه هم کنارش بود

  به محض اینکه پسره برگشت، هومن مشت محکمی تو صورتش زد

 شکوفه سریع اومد کنار من:خوبی؟

  سری تکون دادم:اوهوم، خوبم

 به هومن نگاه کردم

  دوستای پسره همشون ریخته بودن سرش

  ا بازم سه به یک بودنبا اینکه کارش نسبت به اونا بهتر بود، ام

 !کاش پرهام اینجا بود

  شکوفه جیغی زد:هومن پشت سرت

  قب  اینکه هومن برگرده، لگد محکمی به کمرش زده شد و روی زمین افتاد

  شکوفه دوباره جیغی زد و بازوم رو گرفت

 یهو شخصی با سرعت از کنارم رد شد و به سمت هومن رفت

 

 :شکوفه
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  ردمبا ترس به هومن نگاه میک

 !اگه اتفاقی واسش میفتاد چی؟

 پوست لبمو می جویدم و با نگرانی نگاش میکردم

  یهو پرهام از کنارمون با سرعت گذشت و به طرف هومن رفت

  با اینکه سه نفر بودن، اما با اومدن پرهام هیچ شانسی واسشون نمونده بود

 باالخره بقیه ی مردمی که اونجا بودن،جداشون کردن

 ن اون پسرا با عجله به سمت هومن رفتم:هومن، هومن خوبی؟بعد از رفت

 نگاهی بهم انداخت و لبخند زد:خوبم عزیزم

  بعد با اخم به ارغوان نگاه کرد

  !میدونستم چقدر عصبیه

  جفتمون حرفای اون پسر و شنیده بودیم

 ارغوان مثه بچه های خطاکار سر به زیر وایساده بود

 که اصال باهاش هم کالم بشی؟هومن با جدیت گفت:ارزش داشت 

  ارغوان نگاش کرد:نه

 نمیخوام دخالت کنم، اما از نظر من کارت اصال درست نبود-
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 پرهام مشکوک به ما نگاه کرد:مگه چی گفت؟

  هومن:مهم نیست

 پرهام با اخم گفت:واسه من مهمه، اون پسر چی گفت هومن؟

 ارغوان با التماس به هومن نگاه کرد

 !ه پرهام بفهمه قیامت میشهشاید میدونست اگ

  اخالق پرهامو میشناختم

   خیلی تعصبی تر از هومن بوده و هست

  هومن کالفه نگاهشو به پرهام دوخت:گفتم که چیزی نیست

پرهام بدون اینکه حرفی بزنه، بازوی هومن رو گرفت و بردش به سرررمت دیگه ای از             

  پارک

  من هیچی بهش نگهارغوان با استرس نگام کرد:وای شکو، دعا کن هو

 !واسم جالب بود

 !ارغوانی که از چیزی نمیترسید، حاال جلوی پرهام کم آورده بود

 ابرویی باال انداختم:ازش میترسی؟

 با تعجب نگام کرد:از کی؟

 از پرهام-
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 خنده ی مصلحتی کرد:نه...نه چرا بترسم؟

 گفتم شاید میترسی،که عکس العملش انقدر واست مهمه و استرس داری-

  رشو انداخت پایین و چیزی نگفتس

  به پرهام و هومن نگاه کردم

 پرهام با اخم به هومن نگاه میکرد و انگار منتظر جواب بود

 

 :ارغوان

  خیره به اون دوتا بودم

 !خودمم نمیدونستم، چرا از پرهام انقدر میترسیدم

 ...شکوفه خیلی راحت اینو فهمیده بود، اما من

  غیر این صورت واسه خودم بد میشد مجبور بودم انکار کنم،در

  بعد از چند لحظه انگار که هومن کوتاه اومده باشه، چیزی به پرهام گفت

پرهام اول با تعجب به من نگاه کرد اما بالفاصله اخم عمیق و وحشتناکی ک  صورتش رو    

  پوشوند با ترس بهش نگاه کردم

 !رسما بدبخت شدم

  با خشم منو نشونه گرفته بود هومن مدام باهاش حرف میزد اما نگاش
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 !االن میاد سیاه و کبودت میکنه-

 با این حرف، به سمت شکوفه برگشتم:عمرا

  لبخندی زد:ترسیدیا

  سعی کردم به خودم مسلط بشم

  اخمی روی پیشونیم نشوندم:نخیر، اصال

  پرهام و هومن به سمتمون اومدن

  سعی کردم نفس عمیقی بکشم

 !د منو بکشه؟بابا مگه پرهام خله بیا

 اصال به اون چه، اون چیکاره ی منه مگه!؟

  رسیدن کنارمون و هومن دست شکوفه رو تو دستش گرفت

  پرهام نیم نگاهی بهم انداخت و دهنشو باز کرد

آب دهنم و قورت دادم و منتظر هر گونه توبیخی بودم که حرفش باعث شرررد از تعجب  

  چشمام چهارتا بشه

 !!بهتره برگردیم خونه-

 !همین؟

 !یعنی چیزی بهم نمیگه؟
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 !ایول، خداجون دمت گرم

  ناخودآگاه لبخند کوچیکی مهمون لبام شد که از نگاه پرهام دور نموند

 پوزخندی بهم زد و جلوتر از ما راه افتاد

 به هومن نگاه کردم:چی بهش گفتی؟

 !نفسی کشید:هر چی که شنیدم

  داد و بیداد میکنهشکوفه:پس چرا هیچی نگفت؟! من گفتم االن حسابی 

  هومن:منم همین فکر و میکردم، اما نمیدونم شاید یهو جنی شده

  لبخندی زدم:هر چی که هست خداروشکر، حداق  اعصابمو خورد نکرد با فریاداش

  هومن سری تکون داد:بریم دیگه

  و با شکوفه راه افتادن

 پشت سرشون حرکت کردم، غاف  از نگاهی که زیر نظرم داشت

 

 :هومن

 نگاهی به پرهام انداختم:برو سمت خونه ی من

 چرا؟-

  شکوفه رو میبرم اونجا، فعال اونجا امن تره-
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  یهو به چیزی یادم اومد

به سرررعت به سررمت ارغوان برگشررتم:چرا تو برنمیگردی؟ یعنی بهت شررک نکردن تا    

 االن؟

ور ت گم و گارغوان پوزخندی زد:نه بابا، دیروز مبین بهم زنگ زد گفت خودتو تا یه مد         

  کن

 شکوفه:چرا؟

 نمیدونم، البد نمیخوان من لو برم-

  سری تکون دادم و به پرهام نگاه کردم

  از موقعی که تو ماشین نشستیم ساکت بود و حرفی نمیزد

 میدونستم هنوزم به اون پسر فکر میکنه

 !واقعا حق داشت

 حتی منم عصبی شدم از اون حرف، پرهام که جای خود داره

  یم ساعت روبروی آپارتمان نگه داشتبعد از ن

  با شکوفه از ماشین پیاده شدیم

  بعد از خدافظی از پرهام و ارغوان، وارد خونه شدیم

  شکوفه به محض رسیدن روی مب  نشست:وای چقدر خوابم میاد
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 خندیدم:خوب برو بخواب خانومی

 با شک نگام کرد:هومن تو میری دیگه؟

 جاان؟؟

 برم؟ با تعجب نگاش کردم:کجا

 خونه ی خودتون-

 !یعنی رسما داری بیرونم میکنی؟-

  خوب دیگه-

  شکوفه دلت میاد؟ من عشقتمااا-

 شکوفه ریلکس نگام کرد:خوب؟

  با بهت نگاش کردم

 !یعنی چی؟

  نگاهمو که دید، زد زیر خنده:وای هومن، چقدر بامزه شدی

 اخم نمایشی کردم:منو سرکار میذاری؟

  ارم، خوبم میذارملبخند بزرگی زد:بله میذ

  منم لبخندی بهش زدم:نشونت میدم عزیزم
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  و با سرعت به سمتش رفتم

 جیغی زد و شروع به دویدن تو خونه کرد

 :پرهام

  با خشم از ماشین پیاده شدم

  اصال به ارغوان هیچ توجهی نداشتم

 !چه تو ماشین چه االن

  آروم داشت دنبالم میومد، وارد عمارت شدم

 و خاله و امیرخان نشسته بودنمامان و بابا 

  خاله با دیدن ارغوان با خوشحالی به سمتش اومد:خوش اومدی عزیزدلم

  ارغوان لبخند کمرنگی زد:ممنونم

  مامان:پرهام جان، کجا رفتین یهو شماها؟شیرین کلی ناراحت شد

  شقیقه هامو با دست ماساژ دادم:یه کار واجب داشتیم، مجبور شدیم

 جان پسرم؟شکوفه و هومن ک-

 !نگاهی به بابا انداختم:هومن که پیش احسانه و شکوفه هم فعال رفته خونه ی خودش

صوص        شک میکرد علی الخ سی بهمون  فعال مجبور بودم این حرفا رو بزنم، نباید االن ک

 !خاله و عمه
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  مامان از جاش بلند شد:باشه، بیاید بریم شام حاضره

  ماماندستی تو موهام کشیدم:من گرسنه نیستم 

  با اخم نگام کرد:پرهام، ناهار هم نشد بخوری

 خونه ی احسان یه چیزی خوردم، االن خستم و میخوام بخوابم-

  ارغوان نگام کرد

  شبه 9خاله با تعجب پرسید:االن پرهام؟تازه ساعت 

  خاله جون من واقعا خستم-

؟ بذار استراحت  امیر خان از جاش بلند شد و ضربه ای به شونم زد:چیکارش داری خانوم

  کنه

  لبخندی بهش زدم:ممنون عموجان

  به طرف اتاقم حرکت کردم، بدون اینکه هیچ حرف دیگه ای بزنم

ست ارغوان، ولی              شغال هم از د سره ی آ ست اون پ صابم خورد بود،هم از د شدیدا اع

 !بیشتر از دست ارغوان

  وی تخت انداختموارد اتاق شدم و به محض بستن در، تیشرتمو از تنم درآوردم و ر

 !با اینکه پاییز بود اما من واقعا گرمم بود، دلیلشو نمیدونستم اما واقعا گرم بود

 !نگام روی میز کنار تختم خشک شد، پاکت سیگارم
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  برش داشتم و وارد بالکن شدم

  خنکی هوا پوستمو قلقلک میداد، ناخواسته دستم به سمت پاکت سیگار رفت

شته بودم      پوزخندی زدم، از وقتی که  ضرره، کنارش گذا ست  ارغوان گفته بود نکش، وا

 ...اما االن

 یه دونه روشن کردم و با حرص مشغول کشیدنش شدم

 :ارغوان

  کنار آتنا خانوم نشسته بودم و مشغول غذا خوردن

 اما فکرم پیش پرهام بود، اون که چیزی نخورده بود پس چرا گفت گرسنه نیست؟

 خوردیم4اونو ساعت  اگه منظورش به اون املته،که

سرررم پایین بود و با غذام بازی میکردم که صرردای آیدا خانوم بلند شررد:چرا نمیخوری     

 عزیزم؟ دوست نداری؟

  نگاش کردم

  این زن واقعا مهربون بود، لبخندی بهش زدم:نه،اما سیر شدم

 با تعجب نگام کرد:تو که هنوز چیزی نخوردی؟

  نلبخندم کمرنگ شد و سرمو انداختم پایی

 آتنا خانوم رو به خواهرش گفت:البد اونم به چیزی خورده آیدا جان
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 بعد رو به من گفت:عزیزم،میخوای بری استراحت کنی؟

با اینکه شدیدا دلم میخواست برم باال، اما االن نمیشد بخاطر همین سرمو تکون دادم:نه،       

  ترجیح میدم پیش شما باشم

  ؟ ماها یکم پیر شدیماپدرام خان خنده ای کرد:خسته نمیشی دخترم

  با تعجب نگاش کردم:ولی اصال شکسته نشدین

 آقا امیر لبخندی زد:واقعا؟ پس جای شکرش باقیه

  لبخندی بهشون زدم و سرمو چرخوندم که نگاهم با نگاه آیدا خانوم برخورد کرد

  با محبت و مهربونی داشت نگام میکرد

  اما منو دختر خودش میدونه میدونستم، با این که هنوز هیچ آزمایشی ندادیم

  لبخند شیرین زد که جوابشو با همون لبخند دادم

 گفتی اسمت ارغوان بود؟-

 سری تکون دادم:بله خانوم

اخمی بهم کرد:میشرره منو خانوم صرردا نکنی، به قول داداش پدرام واقعا احسرراس پیری    

  میکنم

  آخه نمیتونم به اسم صداتون کنم که-

 !بگو مامانتو چشمام خیره شد:بهم 



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

793 

 

  با تعجب نگاش کردم

 !مامان؟

 برای منی که یه عمر بدون گفتن اسمش بزرگ شدم، یکم سخت بود

  یکم که نه، خیلی سخت بود

 !امیر خان بهش تشر زد:آیدا

آیدا خانوم با ناراحتی نگاهشرررو از من گرفت:چیه؟ آیدا چی؟ یعنی حق ندارم از دخترم            

 بخوام منو مامان صدا کنه؟

 اما االن اینجا جاش نیست حق داری،-

 پس کجا جاشه امیر؟تا کی من ساکت باشم؟-

 امیر خان لبخندی به همسرش زد:آروم باش عزیزم،دیر یا زود این کلمه رو میشنوی

 

  به آیدا خانوم نگاه کردم

  با ناراحتی به من نگاه میکرد

 لبخندی بهش زدم:چطوره تا اون موقع آیدا جون صداتون کنم؟

  ام کرد، ادامه دادم:بعدا کلی وقت هست تا بهتون بگم مامانبا لبخند نگ

 اینبار واقعا،از ته دل لبخند زد:هر جور راحتی عزیزم
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  بعد از تموم شدن شام به همراه آیدا جون و آتنا جون میزو جمع کردیم

  مردا هم داخ  سالن مشغول تماشای تی وی بودن

 ست؟فکرم همش پیش پرهام بود، االن یعنی گرسنش نی

 !پوفی کشیدم، اینجوری نمیشد

  بشقابی برداشتم و مشغول کشیدن برنج شدم

 گرسنته ارغوان؟؟-

  به آیدا جون نگاه کردم:نه، من گرسنم نیست

 پس این چیه؟-

  و به بشقاب اشاره کرد

 لبخندی زدم:مال پرهامه

 :راوی

برادرش  ه یبهار با ترس به مبین نگاه میکرد، مبینی که اسلحه ی سردش رو روی شقیق   

  گذاشته بود

 باربد وضعش از بهار هم بدتر بود

  اونقدر ترسیده بود، که هر لحظه امکان داشت بیهوش بشه
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شررراهین با لبخند کثیفی به بهار نگاه کرد:یه بار دیگه میپرسرررم، ارغوان کجاسرررت؟ اون  

  پلیسا از تو چه اطالعاتی میخواستن؟

  بهار برای بار دوم سکوت کرد

 ی بوددوراهیه سخت

  یه طرف برادر عزیزش، که جونش در خطر بود

  یه طرف ارغوان، دوستش و احسان، کسی که زندگیشو بهش مدیون بود

  اشک تو چشمای خاکی رنگش جمع شد

  شاهین پوزخندی زد:مثه این که کلی مغزتو شستشو دادن

به شررراهین نگاه کرد:حالم ازت بهم میخوره عوضررری، تو یه حیوونی         با نفرت  ، یه  بهار 

  حیوون که زورش به یه بچه ی کوچیک رسیده

  شاهین با لذت نگاش کرد:وقتی حرص میخوری خیلی جذاب تر میشی

 بهار با صدای بلند گفت:خفه شو آشغال

متین اسررلحه ای به سررمتش گرفت:خفه شررو دختره ی حروم خور، کاری نکن تو و این   

 داداشتو باهم بفرستم کنار ننه بابات

  ارغوان کجاست؟شاهین:حاال بگو 

  بهار اینبار هم سکوت کرد
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  انت کنه ی هرگز نمیتونست، به دوستش خ

 مبین اسلحه رو محکمتر فشار داد که ناله ی باربد بلند شد:آبجی

  بهار با نفرت به اون سه نفر نگاه میکرد و اشک میریخت

 در دل فقط اسم خدا رو صدا میزد

 احسان باید تا االن میرسید، پس کجا بود؟

 

  احسان با تعجب به مسیر نگاه میکرد

 !این نبود

 !مطمئنا راه اشتباه بود

شون       با خشم به راننده نگاه کرد:معلومه داری کجا میری؟ اینجا که مسیری که ردیاب ن

 میده نیست

  راننده کمی به احسان نگاه کرد و طی یه حرکت سریع ماشین رو گوشه ای پارک کرد

داره دنبال ما بودن اونا آدرس دیگه ای ندارن، سررریع چرا وایسررادی؟ احمق،ماشررینای ا-

  راه بیفت

  اما راننده از ماشین پیاده شد و شروع کرد به دویدن

  احسان با بهت از ماشین پیاده شد
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 !اتفاقی که افتاد واسش گنگ بود

 !چرا اون راننده فرار کرد؟

  نگاهی به خیابون انداخت

 !خلوته خلوت

  ی پرهام رو گرفت گوشیش رو درآورد و شماره

  اما به محض برقراری تماس، ضربه ای محکم به سرش اصابت کرد و بیهوش شد

 الو...الو احسان..چرا حرف نمیزنی؟؟-

 :پرهام

 کالفه تماس رو قطع کردم

 !شاید اشتباه گرفته بود

  اما احسان هیچوقت، شماره ای رو اشتباه نمیگرفت

  با نگرانی شمارشو گرفتم

 "مورد نظر خاموش میباشد دستگاه مشترک"

 !لعنتی

 خورد اتاق در به ای تقه همزمان که تیشرتمو پوشیدم و بلند شدم 
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  بفرمایید-

  در باز شد و ارغوان با سینی غذا وارد اتاق شد

  با اخم نگاش کردم

 هنوزم عصبانی بودم، احسانم که جواب نمیداد بدترم کرده بود

  ه، واست غذا آوردملبخند کمرنگی زد:گفتم شاید گرسنت باش

  ته دلم از این توجهش، یکم خوشحال شدم

  اما نذاشتم توی صورتم چیزی از این خوشحالی پیدا بشه

  با لحن سرد و خشکی گفتم:من گرسنه نیستم

 مات نگام کرد و چیزی نگفت

 !حق داشت

 منم بودم تعجب میکردم

  پرهام-

  پریدم وسط حرفش:گفتم گرسنه نیستم

 تو میمیرم ولی اینبار نه گفته بودم بی))

 گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه
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  با تعجب همچنان داشت نگام میکرد

 پوزخندی زدم

 پرهام خوبی؟-

 !بازم پوزخند

 هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست

 خو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نه

  اینبار اخمی کرد:نه مثه اینکه واقعا حالت بده

  لم خوبه، تو بهتری امامن حا-

 گنگ نگام کرد:یعنی چی؟

  بازم پوزخندی زدم و جوابشو ندادم

 با حرص پرسید:منظورت چیه؟

  اخم غلیظی کردم:ارغوان برو بیرون

 تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا

 دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه

  تا نگی چی شده نمیرم-
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  مبه سمتش رفتم و بازوهاشو گرفت

  محکم فشارشون دادم که صداش بلند شد:آخ، پرهام دستم شکست

  غریدم:به من بود، دندوناتم تو دهنت خورد میکردم تا جواب اون حرومزاده رو ندی

 ....با تعجب نگام کرد:پرهام من اصال

  خفه شو، اونقدر اعصابم خورده که دوس دارم خفت کنم دختره ی احمق-

صال دوس دارم    با اخم نگام کرد:بیخود کرد صال چیکارمی؟ به تو چه ربطی داره؟ ا ی، تو ا

 ....جوابشو

 !حرفش ناتموم موند

 دستشو رو گونش گذاشت و با وحشت نگام کرد

 قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان

 بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه

  محکمترین سیلی عمرم رو بهش زدم

  اشک تو چشماش جمع شد:پرهام

 دادم:گمشو بیرونهلش 

 :ارغوان

  با بهت و ناباوری نگاش میکردم
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 !این پرهام بود؟

  اشکام راه خودشونو پیدا کردن و سرازیر شدن

  این پرهامی که من میشناختم نبود

  فریادش تنمو لرزوند:گفتم برو بیرون

 گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی.....

 آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه

  به سرعت از اتاقش خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم

 !ازت متنفرم پرهام

 !متنفرم

  وارد اتاق شدم و درو محکم بهم کوبیدم

 میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز 

 می کنی گاهی فراموشم ولی انکار نه

  جلوی آیینه ایستادم و به صورتم نگاه کردم

  لبم پاره شده بود و خون میومد

  خون قاطی شده بود و دهنم دو برابر مزه ی شوری به خودش گرفته بوداشک و 
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 !ناخوآگاه به هق هق افتادم

 سخت میگیری به من با این همه از دست تو

 میشوم دلگیر شاید نازنین بی زار نه

  اشکام رو صورتم میریخت

 به چه حقی دست رو من بلند کرده بود؟

 اصال به اون چه ربطی داشت؟

  گوشیم به خودم اومدم با صدای زنگ

  بلند شدم و به سمتش رفتم

  شماره ی شکوفه بود

  لبخند پر دردی زدم

  شاید االن تنها راه آروم شدنم، شکوفه بود

 گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی

 ((آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه

 دکمه ی اتصال و زدم و با صدای گرفتم جواب دادم:الو

  کوفه اومد:سالم بر خ  و دیوونه ی خودمصدای ش
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 لبخند محزونی زدم:سالم

 چند لحظه سکوت کرد و بعد پرسید:چیزی شده ارغوان؟

 پوزخندی زدم

 دستم همیشه پیش شکوفه رو بود

  آهی کشیدم و شروع به تعریف کردن شدم

 بعد از اتمام حرفام صدای عصبیه شکوفه بلند شد:چرا تو هم نزدیش؟

  کو؟ میگم من از قیافش وحشت کردمحالت خوبه ش-

 تمام صورتش سرخ شده بود و رگای پیشونی و گردنش متورم شده بودن

  صدایی از پشت خط نیومد

  الو شکوفه-

  همینجام-

 چرا ساکت شدی پس؟-

 ارغوان یه چیزی بگم؟-

 چی؟-

  فکر کنم غیرتی شده-
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 رو من؟-

 !نه پس، رو من-

  شه؟ ما که کاری به هم نداریمچرند نگو چرا باید رو من غیرتی ب-

  میدونی هومن چون دوسم داره رو من غیرتی میشه-

 ....خوب تو و هومن چه-

  یهو تازه حرفشو درک کردم

 !پرهام؟

 !منو؟

 !امکان نداره

 

 :شکوفه

 الو چی شدی؟-

 !فکرت خیلی مسخرس-

 رو مب  نشستم:چرا اونوقت؟

  برای اینکه من و پرهام از هم متنفرم-

 ...اینجوری ارغوان-
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 پرید وسط حرفم:چرا هستیم، حداق  من متنفرم

 با دلخوری پرسیدم:چرا؟

 !چون وحشیه، تعادل روانی نداره!میمون-

  خندیدم:اگه هومن بشنوه به داداشش چی گفتی که خفت میکنه

 راستی اون کجاس؟-

  نگاهی به در بسته ی اتاقش انداختم:خوابه، یکم خسته بود

 تو چرا نخوابیدی؟-

 نمیدونم، اصال خوابم نمیاد-

 !خوش میگذره؟-

  متوجه متوجهی شیطنتش شدم

خنده ای کردم و گفتم:نه بابا، آقای ما که بی بخاره بی بخاره، اصررال انگار نه انگار که من 

 !هستم

  ارغوان خندید:از بس خری، خوب تو باید تحریکش کنی دیگه

 فا و کارابروبابا دیوونه ی منحرف، فقط ساختنت واسه این حر-

 !انقدر کیف داره-

 !مگه تجربه داشتی؟-
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 !جات خالی-

 خفه شو دیوونه-

  ببین بچه نیاریا، هنوز واسم زوده خاله بشم-

 خندیدم:دیوونه من میگم هومن بی بخاره، تو میگی بچه نیاری؟

  !خوب حاال توهم-

 صدای آیدا خانوم از اونو خط اومد:ارغوان جان، بیداری؟

 ومد، من بهت زنگ میزنم بعدا، کاری نداری؟اوه، آیدا جون ا-

 نه فقط صورتتو یه جوری بپوشون، کسی نفهمه-

 باشه حواسم هست، فعال خدافظ-

  خدافظ-

  تماس و قطع کردم و گوشی رو روی میز گذاشتم

 !که من بی بخارم،آره؟-

  با صدای هومن، جیغی کشیدم و از جا پریدم

  با لبخند شیطانی داشت بهم نگاه میکرد

  وای هومن، دیوونه، واسه چی اینجوری میای؟ ترسیدم-
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  الهی فدای خانومم بشم، ترسیدی عشقم؟ بیا بغ  خودم خانومی-

  کوسن مب  رو به طرفش پرت کردم:سو استفاده گر

 !خودت گفتی بی بخارم، االن میخوام نشونت بدم که چقدر بخار دارم-

 بی ادب، فالگوش وایسادی؟-

 !میشدم نه بابا داشتم رد-

 !جون خودت-

 خندید و به سمتم اومد که ازش فاصله گرفتم

 با تعجب نگام کرد:شکوفه خوبی؟

 !نمیدونم چرا، ناخواسته بخاطر رفتار پرهام از هومن گله داشتم

  واقعا که هومن-

 تعجبش بیشتر شد:چرا؟چی شده خانومی؟

  روی مب  نشستم اونم روبروم نشست

  شروع کردم تعریف کردن ماجرا

  بعد از تموم شدنش،به هومن نگاه کردم

 !با اخم غلیظی نگام میکرد
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 هومن؟-

  دستشو به نشونه ی سکوت باال آورد

 ساکت شدم و دیگه چیزی نگفتم

 :هومن

 آخه من به تو چی بگم شکوفه؟-

 نگام کرد:چرا؟

 چرا؟! االن این حرفی که زدی به من و تو چه ربطی داره؟-

 پرهام طرفداری میکنی؟اخمی کرد:یعنی چی هومن؟ از 

 !از کسی طرفداری نمیکنم، ولی قبول کن مقصر ارغوان بوده-

  اخمش شدت گرفت:نخیر، مقصر برادر جنابعالی بوده که بی دلی  ارغوان رو زده

 مطمئنی بی دلی  بوده شکوفه؟-

  آره-

نه اصررال، ببین بذار رک بهت بگم،اگه من جای پرهام بودم و تو با همچین پسررری دهن -

لت تو هم در        به دهن میشررردی، عالوه بر اینکه خون اون پسرررر بهم حالل بود از خجا

 !میومدم

 با بهت نگام کرد:یعنی چی؟
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  یعنی چی نداره، کار ارغوان از ریشه اشتباه بوده-

 !آره خوب، کار پرهام درست بوده-

  من کار پرهامو تایید نمیکنم، به دو دلی -

  منتطر نگام کرد

مه دادم:اول   که بخواد همچین عکس العملی نشرررون        ادا نداره  با ارغوان  اینکه نسررربتی 

حت                که خیلی را به خشرررونت زده، درحالی تذکری دسرررت  بدون هیچ  بده،دوم پرهام 

  میتونست با حرف ارغوانو قانع کنه

  لبخندی زد و چیزی نگفت

از جام بلند شرردم و کنارش نشررسررتم، دسررتاشررو تو دسررتم گرفتم:خانومی، من کاری به   

ستته اینم           ارغو ست، دو شو داره، برادرمه در شکالت خود سی م ان و پرهام ندارم، هر ک

درسرررت اما دلی  نمیشررره بخاطر اختالف اونا تو زندگیه ی خودمون هم اختالف بیفته، تو 

 !االن بخاطر کار پرهام از من فاصله گرفتی وای به حال بعد ها

  مشتی به بازوم زد:هومن، من فقط یکم ناراحت شدم

یدم:میدونم قربونت برم، اما نمیخوام هیچ کس و هیچ چیز بین ما ب.و.سررراشرررو انگشرررت

  فاصله بندازه

  با لبخند نگام کرد:هومن فقط مرگ میتونه من رو از تو جدا کنه

انگشرررتمو رو لبش گذاشرررتم:نشرررنوم از این حرفا بزنی، حتی طاقت یه لحظه دوریتو هم 

 ندارم
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  سرشو پایین انداخت

 فرشته بودمخدایا، من عاشق این 

  همه چیشو دوست داشتم، حتی این ناز کردناشو

  دستم رو زیر چونش گذاشتم و سرشو باال آوردم

  بهم نگاه کرد

  تو چشماش خیره شدم:دوست دارم خانومی

 لبخندی زد:منم دوست دارم هومن

  با اشتیاق همراهیم کرد

 !ناله کرد:هومن نه

  هییش، خانومی من حواسم هست-

  چیزی نگفت چشماشو بست و

 یدم و به کارم ادامه دادمب.و.سآروم پیشونیش و 

 

 :شکوفه

  با صدای گوشیه هومن از خواب پریدم

 هومن سفت بغلم کرده بود و غرق خواب بود
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خواسررتم بلند شرردم،تا گوشرریش رو جواب بدم اما هومن، سررفت منو چسرربیده بود و ولم  

  نمیکرد

 !دیوونه

 !تو خواب هم زور داشت

یی کردم که صررداش بلند شررد:انقدر وول نخور وروجک، بذار یه سرراعت خنده ی بیصرردا

  بخوابم

  هومن خجالت نمیکشی این همه میخوابی؟ پاشو دیگه-

کدوم خواب، عزیزم؟ تا همین یک سراعت پیش مشرغول تماشرای یه فرشرته ی چشررم      -

  سبز بودم

  با عشق نگاش کردم

 !هومن تک بود

 !کاری بخواد کنه، اما کاری نکرد با اینکه دیشب خیلی راحت میتونست هر

بدون من خوابش           فت  گه ای بخوابم، قبول نکرد و گ تاق دی قدر خواسرررتم تو ا و هر چ

  نمیبره

 دستم به سمت موهاش رفت و مشغول نوازششون شدم

 !خنده ای کردم:دیوونه

 چشماشو باز کرد:دیوونتم هستم خانومی،روانتیم اصال
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 وای هومن-

 جونم عشقم؟-

  !یلیخیلی زن نل-

  قهقهه ای زد:با منی؟ بچه پررو! االن نشونت میدم

 نمیکرد توجهی من جیغای  و مشغول قلقلک دادنم شد و اصال به التماس 

  بعد از یه ربع که من به غلط کردن افتاده بودم، باالخره هومن از کنارم پاشد

 !بلند شدم:خیلی دیوونه ای

 ...چشمکی زد:میدونم خانومی،اصال

  جدد گوشیش، حرفشو قطع کردصدای زنگ م

 !با کنجکاوی به گوشیش نگاه کردم، این وقت صبح کی بود؟

هومن گوشرری رو برداشررت و با دیدن اسررم مخاطبش، اخماش به طرز وحشررتناکی تو هم 

  رفت

 تماس رو ریجکت کرد و گوشی رو روی تخت انداخت

  جرئت پرسیدن نداشتم

  وباره زنگ خوردراستش از قیافش واقعا ترسیده بودم، گوشی د

 اینبار چون نزدیکم بود راحت تونستم ببینم کیه
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 !بنفشه؟

  با تعجب به گوشی نگاه کردم

 !بنفشه؟

  ناخودآگاه بغض گلوم رو گرفت

 !چرا من بنفشه رو فراموش کرده بودم؟

  به هومن نگاه کردم داشت با حرص بهم نگاه میکرد

  لب باز کردم حرفی بزنم اما لرزش چونم مانع شد

هومن فریاد زد:لعنتی، یه قطره فقط یه قطره اشرررک از چشرررمت بیاد، اون دخترو زنده         

  زنده آتیش میزنم

  بغضم و به سختی مهار کردن و چیزی نگفتم

 هومنم، همچنان با خشم نگام میکرد

 :ارغوان

 سرمو پایین انداختم:آیدا جون، خواهش میکنم یه حرفیه بین من و پرهام

 م انداخت:ولی حق نداشته دستش رو تو بلند بشهبا خشم نگاهی به صورت

  پرهام، رییس منه آیدا جون، من به عنوان خدمتکار اومدم اینجا-

 !االن دیگه خدمتکار نیستی، االن دختر منی-
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  آیدا جون هنوز چیزی مشخص نشده، شاید من آرزوی شما نباشم-

ه طاقت غم و غصررره    با بغض نگام کرد:اینو نگو عزیزم،دعا میکنم که باشررری چون دیگ       

  ندارم

  غمگین نگاش کردم

 من این زن و درک میکردم؟

 !شاید آره شاید هم نه

آهی کشیدم و دستمو رو شونش گذاشتم:تقریبا درکتون میکنم آیدا جون،من خودم دلم  

 واسه داشتن یه خانواده له له میزنه

  الهی قربونت برم، تو چه زندگی سختی داشتی-

  م:مهم نیستچشمامو رو هم فشار داد

   محکم بغلم کرد:چرا مهمه، برای من مهمه عزیزم

 دستامو دور شونش حلقه کردم

 !شاید االن به یه تکیه گاه احتیاج داشتم و شاید اون تکیه گاه، مادرم بود

 !مادر؟

 !هنوزم واسم گنگه

  محکم فشارم میداد و زمزمه میکرد:تو دختر منی، میدونم،میدونم که هستی



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

815 

 

 !خالی کنه، با اینکه خودم پر بودم گذاشتم خودشو

  پر از بغض

  پر از اشک

  پر از گله

 پر از نگرانی

  بعد از یه ربع، از آغوشم اومد بیرون

 !اشکاشو پاک کرد و گفت:ببخشید،تو رو هم عاصی کردم

  لبخندی به روش زدم:این چه حرفیه

  لبخند متقابلی زد:من دیگه میرم، شبت بخیر عزیزم

  یرشب شما هم بخ-

  شونم رو فشار داد و از اتاق خارج شد

  پوفی کشیدم و خودمو رو تخت پرت کردم

 این چه سرنوشتیه که من دارم؟

  دستی روی گونه کشیدم

 !هنوزم درد میکرد، چه ضرب شصتی داشت
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  ناخودآگاه از جام بلند شدم و به طرف اتاقش رفتم

 !!بشم باید باهاش حرف میزدم، باید یکم فحشش میدادم تا خنک

  رو به روی در اتاقش ایستادم

  مردد بودم

 برم چی بگم؟

 بگم پرهام جون دستت درد نکنه زدی؟

 !بگم بیا اونور صورتمم سرخ کن، تقارن داشته باشه؟

  سرمو انداختم پایین

 اصال چرا اومدم اینجا؟

 مگه نگفتم ازش متنفرم؟

 !متنفرم؟

  لبمو گاز گرفتم

 ین حقش نیستپرهام خیلی جاها کمکم کرده، ا

 دستم روی دستگیره رفت

 :راوی
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  بهار با بهت و ناباوری به احسان نگاه میکرد

 !امکان نداشت

 !امکان نداشت این آدمی که اینجا، بیهوش افتاده بود، احسان باشه

 با ترس نزدیکش رفت

 دستشو روی شونش گذاشت و تکونش داد:جناب سرگرد؟

  جوابی نیومد

  ترسش بیشتر شد

  ناب سرگرد؟ بلند شیدسرگرد؟ ج-

  بازم جوابی نیومد

 چشماش پر از اشک شد

 ....حتی تصور اینکه بالیی سر احسان بیاد، لرزه به بدنش مینداخت ولی حاال

بلند بلند گریه کرد:احسان، پاشو دیگه واسه چی حرف نمیزنی؟ ای خدا اگه بالیی سرت     

اید  ونم از اینجا فرار کنم، تو ب  بیاد من چیکار کنم؟ بلند شرررو دیوونه،من که تنهایی نمیت       

 !کمک کنی

 !اه، چرا انقدر گریه میکنی تو؟-

 بهار با تعجب به احسان نگاه کرد
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  چشماش باز بود و با حالت طلبکاری به بهار نگاه میکرد

 تو زنده ای؟-

 احسان تعجب کرد:مگه قرار بود بمیرم؟؟

  نمیخوری آخهبهار انگشتاشو تو هم فرو کرد:نه خوب، خدانکنه ولی تکون 

 هر کس تکون نخوره یعنی مرده؟-

 !بهار با حرص نگاش کرد:حاال االن بیا منو بزن

 !احسان لبخندی زد:بچه زدن نداره خانوم

 !بهار جیغ خفه ای کشید:بچه خودتی

 احسان از جاش بلند شد و با اخم پرسید:چرا انقدر دیر ردیاب و به کار انداختی؟

  سرم بود، اصال نمیتونستم دستمو به سمتش ببرم بهار:خوب نشد، مبین همش باال

با نگرانی نگاش کرد:حالش                  با دیدن باربد  احسررران کالفه نگاهی به اطراف انداخت و 

 خوبه؟

  بهار به سمت باربد رفت:اون عوضیا انقدر ترسوندنش که از حال رفته

 با بغض به احسان نگاه کرد:اگه بالیی سرش بیاد چی؟

  چیزیش نمیشه-

  ارمامیدو-
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  احسان سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت

 !برای اولین بار تو عمرش شرمنده بود

 !شرمنده ی بهار

 به بهار قول داده بود از برادرش محافظت کنه ولی حاال چی؟

 باربد تو خطرناک ترین موقعیت ممکن بود

 :پرهام

  کالفه گوشی رو، روی داشبرد انداختم

 خدایا کجاست؟

 میده نه خونهنه گوشیش رو جواب 

  فقط یه جا هست که نرفتم

  !اونم ادارشه

  شاید اونجا باشه

  با سرعت به سمت اداره روندم و خدا خدا میکردم اونجا باشه

  بعد از نیم ساعت رسیدم

  ماشینو پارک کردم و بالفاصله وارد آگاهی شدم
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 ی؟خوشبختانه یکی از دوستای احسان منو دید و بالفاصله شناختم:پرهام توی

  لبخندی بهش زدم

  فرید، از دوستای صمیمیه احسان بود که از همه ی زندگیش خبر داشت

 لبخند خسته ای زدم:سالم، خوبی؟

 باهام دست داد:مرسی، تو کجا اینجا کجا؟

 فرید از احسان خبری نداری؟-

 با نگرانی نگام کرد:نه..نه چطور؟

ماس قطع شد، بعد هر چی بهش دیشب پیش بهم زنگ زد، اما بدون اینکه حرفی بزنه ت-

  زنگ زدم گوشیش خاموش بود

  نگاهم کرد و چیزی نگفت

 با شک پرسیدم:تو نمیدونی کجاس؟

  نفسی کشید:بریم بیرون پرهام، واست همه چی رو توضیح میدم

 با نگرانی نگاش کردم:یعنی چی؟

  نگاهی به اطراف انداخت:اینجا واسه حرف زدن مناسب نیست

  رون آگاهی اشاره کردو با دستش به بی
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 خشمگین از جام بلند شدم:یعنی چی گمش کردین؟

  ببین پرهام، آروم باش پیداش میکنیم-

ستین؟ پس چرا نمیتونید یه پرونده ی یه باند رو    - شماها پلیس نی لعنتی یعنی چی؟ مگه 

ببندین؟ انقدر سرررخته فرید؟ جون احسررران و یه دختر پسرررر بی گناه تو خطره، میفهمی  

  چی؟ اگه پیداش نکنیدیعنی 

شتم، تازه         ستمه، من خبر ندا سط حرفم:بهت قول میدم پرهام، احسان بهترین دو پرید و

از ماموریت برگشررتم نمیدونسررتم احسرران قصرردش چیه، وقتی فهمیدم که بچه ها گفتم   

  خبری ازش نیست

 حاال چیکار میکنی؟-

  ه رو به عهده بگیرمتو برو خونه پرهام، من بهت قول میدم خودم شخصا این پروند-

  سری تکون دادم:باشه

  از جاش بلند شد و به سمت آگاهی رفت:بعدا میبینمت،فعال کار دارم

 باهاش خدافظی کردم و به سمت ماشینم رفتم

 !امکان نداره من بیخیال احسان بشم

  خودم میگردم دنبالش

  خواستم سوار بشم که صدایی به گوشم خورد:آقای راد

  ساله بود17-16صدا، یه پسر تقریبا برگشتم به سمت 
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 جانم؟ کاری داری؟-

 شما آقای پرهام راد هستید؟-

 خودمم کاری داری؟-

  به یه کوچه اشاره کرد:یه آقایی اونجا کارتون داره، میگه از طرف احسان اومده

  با تعجب به پسر نگاه کردم

 احسان؟

  به سرعت به سمت کوچه رفتم

  ستاده بودبن بست بود و مردی داخلش ای

  ببخشید-

  به طرفم برگشت و لبخندی زد:شما پرهام راد هستید؟

 بله، از احسان خبری دارید؟-

  خبر چیه گ  پسر، خودتم قراره بری پیشش-

  با تعجب نگاش کردم

 یعنی چی؟

 با ضربه ای که به سرم خورد، روی زمین افتادم و کم کم چشمام سیاهی رفت
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 :شکوفه

 لی زل زدمبا ترس به خونه ی خا

 پس هومن کجاست؟

 بلند صداش زدم:هومن؟ هومن؟

  جوابی نیومد

 !یعنی چی؟ هومن که تا االن خونه بود

  پس کجا غیبش زده

  به سمت تلفن رفتم و شمارشو گرفتم:دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد

 !لعنتی

  گوشی رو روی کنسول گذاشتم و روی مب  نشستم

  به دلم افتادناخودآگاه دلشوره ی بدی 

  با حرص پوست لبمو جویدم

 احتماال رفته اموزشگاه، اما چرا نگفت؟

 چرا گوشیش خاموشه؟

  صدای تلفن بلند شد
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 بالفاصله جواب دادم:الو؟

  به به شکوفه خانوم-

 !وحشتزده روی زمین افتادم:م..مبین

 خنده ای کرد:خودمم عزیزم

  چیزی نگفتم و خیره به تی وی خاموش شدم

 ه صدای منحوسش بلند شد:حتما االن خیلی ترسیدی؟دوبار

  بازم جوابی ندادم

 البد االن منتظر هومنی؟-

  با شنیدن اسم هومن،انگار که از یه بلندی پرت شده باشم پایین

  دستام شروع به لرزیدن کرد

  صدای قهقهه اش بلند شد:فعال مهمون مائه، اما اگه بخوای میتونی تو هم بیای پیشش

  ..تروخدا...تروخدا به هومن کاری نداشته باشم.مبین-

 آخی چقدر احساسی، نترس تا جمعتون کام  نشه با هیچ کس کاری نداریم-

 با ترس زمزمه کردم:جمعمون؟

  آره، فعال تو و ارغوان موندین، بقیه رو هستیم در خدمتشون-
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  هینی کشیدم:عوضی، آشغال چه بالیی سرشون آوردی؟

گه خیلی دوس داری بدونی امشررب با اون دوسررت عزیزت میاین به فعال که هیچی، اما ا-

  این آدرسی که میگم، وگرنه تضمین نمیکنم که چه بالیی سرشون بیاد

  مبین-

  تماس قطع شد

  با ترس و لرز به گوشی نگاه میکردم

 هومن؟

 اشکام رو صورتم ریختن

 

 :ارغوان

  با حرص سرمو روی بالش کوبیدم

 یعنی چی؟

 ه؟کجا رفته آخ

  یاد دیشب افتادم

 !وارد اتاق پرهام که شدم،پرهامی نبود تا باهاش حرف بزنم

  دست از پا درازتر برگشتم بیرون که آیدا جون رو دیدم
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با دیدن من که از اتاق پرهام اومدم بیرون لبخندی بهم زد و گفت که پرهام تقریبا نیم              

  ساعت پیش رفته بیرون

  به ساعت نگاهی انداختم

 بود اما پرهام هنوز برنگشته بودصبح  10

 !نمیدونم چرا نگرانش بودم

  از رو تخت بلند شدم و به سمت آیینه ی اتاقم رفتم

  نگاهی به صورتم انداختم

 کبوده کبود شده بود

 !چه جوری با این قیافه برم پایین حاال؟

  پوفی کشیدم و روی صندلی نشستم

  گوشیم زنگ خورد

 ا عجله جواب دادم:الواز فکر اینکه پرهام باشه ب

  صدای گریه ی شکوفه اومد:ارغوان

 با بهت پرسیدم:شکوفه؟ چی شده؟

 بدبخت شدیم، هومن، پرهام-

 وحشتزده گفتم:درست حرف بزن شکوفه، یعنی چی؟ هومن و پرهام چی؟
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 مبین بهم زنگ زد-

 دستم رو روی سرم گذاشتم:چی گفت؟

 شون بیاد چی؟هق زد:ارغوان گفت همشون اونجان، اگه بالیی سر

  با ناباوری به تصویرم تو آیینه نگاه کردم

 پرهام؟

 یعنی االن اونجا بودن؟

 یه قدمی مرگ؟

  بغض گلوم و گرفت

 صدای شکوفه بلند شد:ارغوان چیکار کنیم؟

 با صدای لرزون پرسیدم:تو کجایی؟

 خونه ی هومن-

 بمون همونجا اومدم-

  ولی خطرناکه-

  گفتم بمون اومدم-

  چیزی نگفت
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  ازش خدافظی کردم و لباسامو پوشیدم

  !متین، مبین، میکشمتون

 حتی اگه یه روز از زندگیم مونده باشه

 :پرهام

 با صدای هومن چشمامو باز کردم:پرهام،حالت خوبه؟

 هومن؟

  یه ضرب سرجام نشستم و به درد سرم توجهی نکردم

 با دیدن هومن و احسان، با تعجب بهشون زل زد

  حالت خوبه؟احسان:خداروشکر، 

  فقط تونستم سری تکون بدم

 هومن پوزخندی زد:تو رو چه جوری گیر انداختن؟

 نگاهش کردم:کیا؟

  !آدمای سعیدی-

 !بهار؟

 با بهت به سمتش برگشتم:بهار؟
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  لبخندی زد:هنوز زندم

 !احسان با حرص نگاش کرد:بهار

 خیله خوب، معذرت میخوام-

 ا پرهام؟نگاهی بهم انداخت:تو رو چرا آوردن اینج

 سری تکون دادم:نمیدونم

هومن آهی کشررید:تنها نگرانیم فقط شررکوفه و ارغوانن، خیر سرررم صرربح رفتم واسرره     

  ردمدرآو صبحونه، خرت و پرت بخرم، یهو سر از این خراب شده 

 احسان اخمی کرد:هدفشون چیه؟

   بهار با نگرانی نگاهش کرد:شاید دنبال ارغوان و شکوفه هستن

 قطعا دنبال اونان هومن:شاید نه،

 احسان متفکر نگاش کرد:فقط بخاطر فرارشون؟

  هومن:احتماال

  احسان:نه، مطمئنم دلی  محکمتری این وسط وجود داره

 نگاش کردم:چه دلیلی؟

 احسان:نمیدونم، فقط اینو میدونم دیر یا زود میفهمیم

  خواستم حرفی بزنم، که در اتاق به ضرب باز شد و دو نفر داخ  شدن
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  هی به تک تکمون انداختننگا

  خوب خوب، مبین ببین کیا اینجان، بهار، سرگرد یاوری، هومن و پرهام راد-

  با تعجب نگاش کردم

 این کی بود که ما رو میشناخت

 :هومن

  با تعجب به مرد رو به روم نگاه میکردم

 این کی بود؟

 !ه میشناضاف رو به مبین گفت:از تک تکشون پذیرایی کن، شبم دو نفر دیگه بهشون

  ترسی توی دلم افتاد

 منظورش چی بود؟

 نکنه شکوفه و ارغوان؟

 پسره که اسمش مبین بود گفت:چشم قربان حواسم بهشون هست

  مرده اخمی کرد و از اتاق خارج شد

 مبین نگاهی بهمون انداخت و رو بهار زوم کرد:حال برادرت چطوره؟

 آشغال کثافتبهار با نفرت نگاش کرد:حالم ازت بهم میخوره 
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  مبین لبخند کثیفی زو:عوضش من از روز اول که دیدمت، عاشق خودت و هیکلت شدم

  اخمی کردم خواستم حرفی بزنم که دست احسان رو پام نشست

  نگاش کردم با خشم به مبین خیره شده بود

  آروم زمزمه کردم:احسان

  چیزی نگفت و همچنان خیره به مبین بود

ون اول فقط دوس داشرررتم موقعیتش پیش بیاد، تو تیکه ی چرب و    مبین ادامه داد:از هم 

  نرمی هستی، حیفه از دست بری

  بهار از زور خشم میلرزید و با کینه به مبین نگاه میکرد

مبین دهنشررو باز کرد تا دوباره حرفی بزنه که تو یه حرکت احسرران از جاش بلند شررد و  

  فریاد زد:میکشمت بی ناموس

 مبین یورش برد و بالفاصله به سمت

  قب  اینکه مبین به خودش بیاد، لگدی به شکمش کوبید و به عقب هلش داد

  همین کافی بود تا مبین تعادلش بهم بخوره و روی زمین بیفته

  احسان سریع روی شکمش نشست و پشت سر هم به سر و صورتش مشت میکوبید

  احسان رفتنبا صدای فریاد مبین،سه نفر دیگه وارد اتاق شدن و به سمت 
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از جام بلند شدم که یکی از اونا اسلحشو به سمتم گرفت:بشین سرجات، وگرنه یه گلوله  

  تو مغزت خالی میکنم

قب  اینکه عکس العملی نشررون بدم، اسررلحه رو به طرف بهار گرفت:ولش کن سرررگرد،  

  وگرنه این دختر رو میفرستم اون دنیا

 و میفشرد نگاهی به بهار انداخت احسان که گلوی مبین رو تو دستش گرفته بود

  بهار با اشک و نگرانی داشت نگاش کرد

 احسان کالفه مبین رو رها کرد که اون دونفر نفر به سمت مبین رفتن و بلندش کردن

  حیف که زندتون به دردمون میخوره، وگرنه تا االن همتون رو کشته بودم-

 احسان به سمت بهار رفت و حرفی نزد

 :شکوفه

 به ارغوان نگاه کردم:میخوای چیکار کنی؟با ترس 

  جدی نگام کرد:کاری رو میکنم که درسته

  ولی اینجوری، با کله میری تو دهن شیر-

نگران نباش من هیچیم نمیشرره، فقط اون موقعی که من حواسررشررون رو پرت میکنم تو -

  باید بقیه رو فراری بدی

 سری تکون دادم:خیالت راحت، فقط من نگران توام
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  ندی زد:نگران نباش، من سایه ام! عضو باند قاچاقلبخ

 

 :راوی

 :گذشته

سته ی این         سرد ستاش نگاه کرد:میخوایید بگید اون  سرهنگ نکوهش با جدیت به دو

 بانده؟

  شاهرخ:مطمئنم حمید، مطمئنم خوده شاهینه

  اما اون که مرده بود-

 رای انتقامامیر:نه، اون فقط یه صحنه سازی بوده، اون االن زندس، زنده ب

 سرهنگ از جاش بلند شد:حاال باید چیکار کنیم، کار یکم سخت شد؟

  امیر از جاش بلند شد:فقط بدار طبق برنامش پیش بره 

 سرهنگ با تعجب به سمتش برگشت:یعنی چی؟

 .....شاهرخ نگاهش کرد:یعنی

 

 

 :ارغوان
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  نگاهی به ساعت انداختم

  وقتش بود

  ر داشتیمدرست همون زمانی که با مبین قرا

  از خونه خارج شدیم و سوار تاکسی سبز رنگی شدم

  آدرسی که واسه شکوفه فرستاده بود رو به راننده نشون دادم:لطفا برید اینجا

  سری تکون داد و مشغول رانندگی شد

  نفسی کشیدم و به آسمون نگاه کردم

  دارم میام متین، نه به عنوان ارغوان، به عنوان یکی از خودتون

 !هسای

 :شکوفه

 با نگرانی به ارغوان نگاه کردم:تو چی؟

  لبخندی بهم زد:نترس، من چیزیم نمیشه، فقط از اینجا به بعد باید تنها بری

  سری تکون دادم:میدونم

 نگام کرد:مواظب خودت باش

  دستشو فشردم:تو هم همینطور
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  چند دقیقه بهم خیره شدیم

  ر پیش داریمشاید جفتمون میدونستم، چه راه پرخطری رو د

 ارغوان نگاهشو ازم گرفت:برو دیگه

  اخمی کردم:باشه

  به سمت جاده رفتم

  جایی که گفته بود، تقریبا خارج از شهر بود و کلی طول کشید تا برسیم

  گوشیمو درآوردم و منتظر تماس متین شدم

  خودش گفته بود به محض رسیدنمون، تماس می گیره

  ه رو نشستمپوفی کردم و همونجا کنار پیاد

 یاد هومن افتادم

  یاد عشقم

  بغض گلوم و گرفت

  اگه بالیی سرش اومده باشه من می میرم

  لبمو گاز گرفتم تا اشکم سرازیر نشه

 خیلی سخته، خیلی سخته عشقت یه قدمیه مرگ باشه و تو هیچ کاری از دستت بر نیاد
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  با صدای گوشیم به خودم اومدم

 بود اخم غلیظی کردم، خود لعنتیش

 جواب دادم:الو

  پاشو برو سمت اون کوچه ای که سمت چپته-

  نگاهی بهش انداختم

  یه کوچه ی خلوت بود

  از جام بلند شدم و وارد کوچه شدم

  بجز یه خونه ی ویالیی، دیگه هیچی نبود

  برو داخ ، در بازه-

  آروم در آهنیه ی قرمز رنگ رو ه  دادم و وارد شدم

 !هیچی نبود

  ر از درخت و بوته با یه استخریه حیاط پ

  تماس قطع شد

  چند قدم رفتم جلوتر

 با سایه ای که روی سرم افتاد به عقب برگشتم
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 :ارغوان

  شماره ای که متین بهم داده بود رو گرفتم

 بعد از چند بوق صدای متین تو گوشی پیچید:بگو سایه؟

  متین، کارت دارم-

  االن وقت مناسبی نیست-

 !انهراجع به ارغو-

 تعجبش حتی از پشت گوشی هم مشخص بود:ارغوان؟

 آره-

  پوفی کشید:خیله خوب، پاشو بیا به این آدرس

  با شنیدن آدرس از زبونش، چشمام برقی زد

 دقیقا همونجایی بود که به شکوفه گفته بودن

  باشه اومدم-

  تماسو قطع کرد

 گوشی رو توی جیبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم

  رو توی نهنم مرور کردمدوباره نقشه 



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

838 

 

  نباید کاری کنم که بهم شک کنن

* * * * * * * * * 

 :گذشته

 :راوی

 شاهرخ:یعنی یه جورایی باهاش همکاری کن

 سرهنگ اینبار اخم کزد:یعنی چی شاهرخ؟

  قب  اینکه شاهرخ حرفی بزنه، تقه ای به در خورد

 !دنبعد از اجازه ی ورود سرهنگ، احسان و ارغوان وارد اتاق ش

  امیر با لبخند نگاهی بهشون انداخت:احسان و ارغوان بهت کمک میکنن

 سرهنگ با شک نگاهی به ارغوان انداخت:چه جوری؟

 .........:ارغوان قدمی جلو رفت و گفت

 

 :ارغوان

  بعد از یه ساعت وقت تلف کردن، به سمت آدرسی که داده بود رفتم

  پیدا کنمتقریبا ده دقیقه طول کشید تا اون ویال رو 

  نگاهی بهش انداختم و به سرعت وارد شدم
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  به محض ورودم، متین رو دیدم:سالم متین

  نیم نگاهی بهم انداخت:حرفتو بزن

 به اطراف اشاره کردم:اینجا؟

 مشکلیه؟-

  نه، ولی از قدیم گفتن دیوار موش داره، موشم گوش داره-

  اخمی کرد و سرشو تکون داد:دنبالم بیا

 رت دادم و دنبالش راه افتادمآب دهنم و قو

 :راوی

هومن با دیدن شرکوفه تو دسرتای اون عوضری فریادی زد:عوضری، دسرت نجسرتو بهش       

  نزن

 مبین لبخندی زد:نترس جناب، فعال کاری باهاش ندارم

  هومن دندوناشو روی هم سایید

  هیچ کاری از دستش بر نمیومد

  نه از اون

 نه پرهام و احسان

  ن و مبین، دست و پای هر چهارنفرشون رو بسته بودنبعد از درگیری احسا
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  بهار با بغض به شکوفه نگاه میکرد

  خودش رو مقصر میدونست

  اگه اون به اینجا نمیومد، شاید این همه آدم درگیر نمیشدن

 چشماشو رو هم گذاشت و قطره اشکی از چشمش چکید

 

 چشامو ؛ می بندم میخوام هر چی غصه است بمیره))

 واب ؛ یکی از تنم عطرتو پس بگیرهکه تو خ

 نمیشه ؛ نمیشه

 

  احسان کالفه به بهار نگاه میکرد

  خوب میدونست االن بهار به چی فکر میکنه

  بهار چشماشو باز کرد و به احسان نگاه کرد

  هردو بهم خیره شدن

 ...یکی با چشمای خیس و دیگری با اخم روی صورتش

 

 سوزهعزیزم ؛ نمیردونی عشقت چقدر سینه 



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

841 

 

 چه سخته ؛ آدم چشم به تاریکی شب بدوزه

 همیشه ؛ همیشه

 

  هومن با ترس به شکوفه ی زیباش خیره شده بود

  کاش دستاش بسته نبود، تا به سمتش میرفت و در آغوشش میگرفت

 میدونست االن شکوفه به یه تکیه گاه احتیاج داره و چه کسی بهتر از هومن؟

 

 

 کست این شده کارمشبا این حال و روزا خیره به ع

 دیگه طاقت ندارم

 دلم میخواد یه جایی اونور دنیا خودمو جا بذارم

 

  شکوفه نگاهی به هومن انداخت

  از همین فاصله هم میتونست غم و نگرانی رو تو چهرش ببینه

  ناخودآگاه اشک تو چشماش جمع شد

  هومن که چشمای زیبای معشوقش رو پر از اشک دید، اخمی کرد
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  قطره اشک شکوفه رو نداشتطاقت یه 

 

 

 آخه عادت ندارم تو که نباشی خوابم نمیره

 خیلی دلم میگیره

 فراموشم نمیشه خاطرهامون واسه من خیلی دیره

 

  پرهام با نگاه غمگینی به یه نقطه خیره بود

  در دل به هومن غبطه میخورد

 !چقدر شجاع بود که تونست، اعتراف کنه

 اما خودش چی؟

  آهی کشید

  سیلی زدنش به ارغوان افتاد یاد

 

 

 یه آدم چقدر طاقت غصه داره

 چجوری ، میشه خنده روی لبام پا بذاره
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 دوباره ، دوباره

 

  ارغوان با نفرت به مبین نگاه میکرد

  دیده بود که مبین چطور دست و پاهای شکوفه رو بسته بود و اونو به اتاق برده بود

  سعی کرد به خودش مسلط باشه

  قام گرفتن زیاد بودفرصت انت

  و ارغوان قسم خورده بود با دستای خودش این دو نفر رو نابود کنه

 

 به جایی ، رسیدم که با هیشکی حرفی ندارم

 نباشی ، من هیچ حسی به روز برفری ندارم

 نمیخوام ، بباره

 

  همونجور که به گذشته و کار احمقانش فکر میکرد

  سرشو به طرف در نیمه باز برگردوند

  احتماال مبین یادش رفته بود، درو ببنده

  خواست نگاه از در بگیره که یه لحظه با دیدن شخصی نگاش رنگ تعجب گرفت
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 شبا این حال و روزا خیره به عکست این شده کارم

 دیگه طاقت ندارم

 دلم میخواد یه جایی اونور دنیا خودمو جا بذارم

 

  بعد از گذشتن از راهرو به سمت راه پله رفتن

  متین هنوز هم ساکت بود

  نگاهی به اطراف انداخت

 عجیبه، پس سعیدی کجا بود؟

  از کنار یه در شدن که نیمه باز بود

 ناخودآگاه به داخلش نگاهی انداخت که نگاهش با دو تیله ی مشکی برخورد کرد

 

 

 آخه عادت ندارم تو که نباشی خوابم نمیره

 خیلی دلم میگیره

 ((ن واسه من خیلی دیرهفراموشم نمیشه خاطرهامو
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 :پرهام

  با تعجب به در نگاه میکردم

 ارغوان بود؟

 اما آخه چرا؟

  به احسان نگاه کردم

 خبر داشت؟

  رو به احسان با صدای آرومی گفتم:ارغوان قراره بیاد اینجا؟

  احسان نگاهم کرد

 انگار از گفتن حرفش تردید داشت

 باالخره نفسی کشید و گفت:چطور؟

 شاالن دیدم-

 تعجب کرد:دیدیش؟

  در نیمه باز رو نشونش دادم:آره از اینجا دیدمش، همراه اون متین عوضی بود

  احسان سری تکون داد:قرار بود بیاد، منتهی نه جای خودش، باید به عنوان سایه میومد

 هومن:چرا؟
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  احسان:بخشی از نقشمونه

 با تعجب پرسیدم:نقشه؟؟

  احسان سری تکون داد:آره نقشه

 :راوی

 :گذشته

  ارغوان:بهتون اطمینان میدم که میتونم کمکتون کنم جناب سرهنگ

 تو میشناسیش؟:سرهنگ نگاهی به احسان انداخت

  احسان اخمی کرد:بله قربان، هم میشناسمش و هم بهش مطمئنم

سررررهنگ دوباره نگاهشرررو به ارغوان دوخت:خیله خوب، پس میخوای کمک کنی؟ ولی  

 چرا؟

  نداختارغوان سرشو پایین ا

 چرا؟

 برای کی؟

 شاید برای خانواده ی نداشتش، شکوفه، پرهام و هومن و خیلی دیگه

 نفسی کشید:میخوام انتقام بگیرم

 :ارغوان
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  خوب گفتی از ارغوان خبر داری، میشنوم-

  نفس عمیقی کشیدم و رو به شاهین گفتم:من میدونم کجاس االن

 ابرویی باال انداخت:کجا؟

  :خونه ی اون سرگردهآب دهنم و قورت دادم

 با شک نگام کرد:مطمئنی؟

  سری تکون دادم:مطمئنم، میتونید چند نفرو بفرستید تا ببینن

شاهین:باشه، همین کارو میکنم، مبین با چند نفر برو خونه ی احسان، اگه ارغوان رو دید 

  سریع بیارش اینجا

 ه ، چی در انتظارته؟نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:میدونی که اگه حرفت درست نباش

 محکم جوابشو دادم:بله میدونم

  خوبه، شماهام سریع برید-

 مبین چشمی گفت و همراه سه چهار نفر از اتاق خارج شدن

  نگاهم به سمت متین رفت

  با دقت داشت بهم نگاه میکرد

  احساس بدی داشتم، ناخواسته دستپاچه شدم

 رو به متین گفتم:م..میشه منو ببری بیرون؟
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 ره نگاهم کرد:چرا؟خی

  آب دهنم و قورت دادم:ه..همینجوری

 !لعنتی لعنتی لعنتی

  نباید االن هول میشدم

 !نباید

 متین خیلی زرنگه، اگه بفهمه چی؟

 چشمامو دور اتاق چرخوندم

 صدای شاهین بلند شد:اگه میخواد، ببرش بیرون

  من کار دارم

  متین سری تکون داد و رو به من گفت:بیا بریم

 کشیدم و همراهش از اتاق خارج شدم پوفی

 :شکوفه

 با بغض به باربد نگاه کردم:از کی بیهوشه بهار؟

 لبخند تلخی زد:از صبح

 یعنی اصال به هوش نیومده؟-
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 نه اصال، این عوضیا خیلی نافرم ترسوندنش-

 اشک تو چشماش جمع شد:اگه بالیی سرش بیاد، من میمیرم

 !احسان اخمی کرد و با تحکم گفت:بهار

 بهار نگاش کرد

  بهت گفتم هیچ اتفاقی واسش نمی یوفته یعنی نمیوفته، پس نگران نباش-

 بهار سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت

  آهی کشیدم و به بقیه نگاه کردم

 یعنی سرنوشت ما چی میشد؟

 هومن نگاهی بهم کرد و لبخند زد

 لبخندی بهش زدم

 خدایا اگه من هومن و نداشتم چیکار میکردم؟

 حتی بودنش اینجا هم بهم آرامش میداد

  آروم لب زد:دوست دارم

  به اطراف نگاه کردم

 پرهام که سرشو به دیوار تکیه داده بود و چشماشو بسته بود
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  احسان به بهار نگاه میکرد

 و بهار نگاه خیره اش به باربد بود

  دوباره به هومن نگاه کردم و اینبار من لب زدم:منم دوست دارم

 برق زدن و با محبت نگام کردچشماش 

 :پرهام

  به باربد نگاه کردم

  به هوش اومده بود و کنار بهار داشت گریه میکرد:آبجی

 جون دلم؟ چی شده داداشم؟-

  من..من میترسم-

 بهار محزون نگاش کرد:باربد ترس نداره، فکر کن همش یه خوابه و داری خواب میبینی

  باربد با بغض به بهار نگاه کرد

اینکه چیزی بگه هومن گفت:فقط عمو جون قربون دسررتت، این احسرران و پرهام رو  قب 

  ب.و.ساز خوابت حذف کن چون اونجوری اسمش میشه کا

 باربد خندید:ولی من عمو پرهام رو خیلی دوست دارم

 هومن اخم مصنوعی کرد:ورپریده یعنی منو دوس نداری؟

 !باربد ابروهاشو باال داد:نه
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  گه دستام باز بود که حسابتو میرسیدم کوچولوهومن خنده ای کرد:ا

  من کوچولو نیستم عمو-

  هومن چشمکی زد:چرا هستی

  باربد ایندفعه با حرص گفت:نیستم

 !هومن خندید:باشه بابا نیستی، نزن منو

  باربد خندید و ساکت شد

  بهار با قدردانی به هومن نگاه کرد

  باربد و پرت کنه هممون خوب میدونستیم، هومن فقط میخواد حواس

 احسان نگاهی به بهار انداخت:خیالت راحت شد؟

  بهار سرشو انداخت پایین:وقتی خیالم راحت میشه که باربد و از اینجا ببرم بیرون

 احسان اخمی کرد و چیزی نگفت

  سرمو به دیوار تکیه دادم

  فکرم پیش ارغوان بود

 شکوفه:پرهام؟

 نگاش کردم
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 لبخندی زد:نگران ارغوانی؟

  سری تکون دادم:خیلی

 انگار که دیگه غرورم کوتاه اومده باشه

  لبخندش پررنگ تر شد:اونم خیلی نگرانت بود

  با تعجب نگاش کردم

 !ارغوان؟

 !نگران من؟

 شوخی میکنی؟-

  نه اصال،واقعا نگرانت بود-

 لبخند کوچیکی روی لبام جا گرفت

 :ارغوان

 کالفه به متین نگاه کردم:چیه؟

 هیچیپوزخندی زد:

 پس چرا زوم کردی رو من؟-

  از جاش بلند شد:من و یاد یه نفر میندازی
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 با تعجب نگاش کردم:یاد کی؟

 پوزخندی زد:مهم نیست، میرم پیش رییس تو از جات تکون نمیخوری فهمیدی؟

 سری تکون دادم:باشه

 بعد از رفتنش از جام بلند شدم

 !االن وقتش بود

 :گذشته

 :راوی

 بگید دقیقا میخوایید چیکار کنید؟ سرهنگ:خیله خوب حاال

  امیر به شاهرخ نگاه کرد و شاهرخ به ارغوان و احسان

احسرران با همون لحن جدی گفت:قطعا اون باند دنبال شررکوفه و ارغوان هسررتن و دیر یا 

  زود اونا رو میگیرن

  امیر:شایدم مجبورشون کنن با پای خودشون برن اونجا

  د همه ی جوانب رو در نظر بگیریماحسان سری تکون داد:درسته، بای

  شاهرخ:احتماال از نزدیکانشون شروع کنن، مثه هومن و پرهام

 احسان:احتماال،االن که فعال بهار دستشونه

  امیر:ما یه نفر رو به عنوان جاسوس توی اون باند داریم
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 سرهنگ:کی؟

 ارغوان به سرهنگ نگاه کرد:من

 .یه اشمسرهنگ سری تکون داد:خیله خوب، منتظر بق

 احسان:ما ارغوانو اونجا میفرستیم اما نه برای فراری دادن بهار

 پس برای چی؟-

طبق چیزی که من تو پرونده ی شاهین سمیعی خوندم، نزدیک یه تن بار قاچاق تو انبار  -

به اونجا                 به بهار دادیم خیلی راحت ما رو  یه خونه نزدیک لواسرررون داره و ردیابی که 

  رسوند

 واده؟نقشت گرفتن م-

 !!خیر قربان، نقشم منفجر کردن اون خونس-

  :شکوفه

 متعجب به احسان نگاه کردم

 این چی گفت االن؟

 !انفجار؟

  هومن اخمی کرد:پس واسه همین ارغوان به شک  سایه اومد اینجا

  احسان:هم آره هم نه
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 پرهام:یعنی چی؟

  من فقط انفجار این ساختمونو میخوام، نه انفجار شاهین و بقیه-

 با استرس پرسیدم:پس اونا رو چیکار میکنی؟

  اونا باید یه جوری از این خونه خارج بشن-

  بهار:این هم به عهده ی ارغوانه

 !احسان سری تکون داد:هم ارغوان، هم مامورای ما

 متعجب پرسیدم:کدوم مامور؟

نجا رو یاحسان لبخندی زد:همین االن که ما اینجا نشستیم، تقریبا نصف بیشتر افراد ما ا      

  محاصره کردن

 

 :گذشته

 :راوی

احسان:سرهنگ، از شما میخوام فقط اونجا رو محاصره کنید و تا زمانی که عالمت ندادم       

هیچ اقدامی نکنید، صرررددرصرررد اونجا تدابیر امنیته ی خودشرررو داره، همینطور آدمای          

  شاهین

ست داری چیکار میکنی؟             ست ه سان حوا شه، فقط اح سری تکون داد:با این سرهنگ 

  عملیات تقریبا درصد موفقیتش زیر پنجاهه
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احسرران با اطمینان جواب داد:حواسررم هسررت سرررهنگ، بهتون قول میدم به بهترین نحو  

  انجامش بدم

قدر بهش مطمئن           یاتی ان قت تو هیچ عمل نان دارم بهزاد،هیچو به پسررررم اطمی امیر:من 

  نبودم

 سرهنگ لبخندی زد و به احسان نگاه کرد

  انایی های احسان ایمان داشتخودش هم به تو

 احسانی که از همون اول زیر نظر خودش شروع به فعالیت کرد

 :هومن

 با نگرانی به شکوفه نگاه کردم

  نمیدونم چرا دلم گواه بد میداد

 شکوفه نگام کرد و با تعجب پرسید:هومن؟ چی شده؟

 این حرفش باعث شد که همشون به سمتم برگردن

 پرهام:هومن خوبی؟

 کون دادم:نمیدونم، احساس میکنم یه اتفاقی قراره بیفتهسری ت

  شکوفه نگران نگام کرد

  سعی کردم بهش لبخند بزنم



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

857 

 

 واقعا نمیدونم چرا یهو اینجوری شدم

 احسان اخم کرد:ترسیدی هومن؟

  با تعجب نگاش کردم

 من و ترس؟

 محال بود

 اخمام و کشیدم تو هم:برای چی باید بترسم؟

هر حال اگه نمیخوای اینجا باشی، میتونم بگم بدون سر و صدا از این    احسان:نمیدونم، به  

 خونه خارجت کنن

با خشم نگاش کردم:من نترسیدم احسان، من همون هومنم که خودم پیشنهاد همکاری       

 ...بهت دادم، ترس تو من وجود نداره بجز

  نگاهی به شکوفه انداختم

  داز این میترسیدم، میترسیدم بالیی سر شکوفه بیا

  احسان رد نگاهمو گرفت و به شکوفه نگاه کرد

  شکوفه لبخندی زد:هومن من بلدم از خودم محافظت کنم

 احسان لبخندی زد:نگران نباش داداش

  سری تکون دادم
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 اما این نگرانی از دلم بیرون نمیرفت

 نمیدونم چرا

 شکوفه آروم با همون دست و پای بسته به سمتم اومد:هومن؟

 :جانه هومن؟لبخندی بهش زدم

  لبش و گزید و سرشو پایین انداخت

  به بقیه نگاه کردم

  با لبخند مونی داشتن نگاهمون میکردن

  اخمی کردم:چشما درویش، زود زود

  پرهام خنده ای کرد کرد و چشماشو بست

  احسان و بهارم مشغول حرف زدن شدن

 !تنها کسی که هنوز نگاهمون میکرد باربد بود

عموجون روتو برم!چشررمتو دوریش کن من دو کالم با خانومم حرف  لبخندی بهش زدم:

  بزنم

 باربد نچی کرد و سرتق بهم زل زد

  پوفی کشیدم

  این دیگه کی بود
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  رو به بهار گفتم:اصال در تربیتش کوشا نبودی

  بهار اخمی کرد:یکی باید خودتو تربیت کنه، جلو جوون مجرد میخوای الو بترکونی

  مبا تعجب نگاش کردی

  هم من هم شکوفه

  احسان خندید:خدایی اینو راست میگه

  به پرهام نگاه کردم:داداش یکم طرفداری کنی بد نیستا

 به من چه! خودت زبون داری که دو سه متر-

  عجبا، هی من میخوام چیزی نگم-

  شکوفه خندید:بیخیال هومن، بذار بعدا

  یهو دستشو رو دهنش گذاشت

  و بعد یهو اول با تعجب نگاش کردیم

 !اتاق منفجر شد از خنده هامون

 !شکوفه خودشم میخندید و هی میگفت:مرض، نخندین حاال از دهنم در رفت نخندین

  ولی ما همچنان به خندیدن ادامه میدادیم

 اصال انگار نه انگار که گروگان بودیم
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 :ارغوان

  نگاهی به ساعت روی دستم انداختم

  دقیقا االن وقتش بود

  لند شدم و بدون جلب توجه به سمت انبار رفتماز جام ب

  قب  اینکه بیام،مامورا همه ی مواد منفجره رو جاسازی کرده بودن

 االن فقط من باید جاهاشونو چک میکردم و بعدم میرفتم سراغ شاهین و بقیه

  وارد انبار شدم

 !از دیدن اون همه حجم مواد چشمام گرد شد

  چقدر زیاد بود

  ارشون، ک  ساختمون میرفت رو هوامطمئنا با انفج

 هر چند خوبیش این بود که خارج شهر بود و هیچ خونه ای اطرافش نبود

  نگاهی اجمالی به انبار انداختم

  ظاهرا همه چی خوب بود

  نگاهی به اطراف کردم و بعد گوشیمو درآوردم

  شماره ی آقا امیر رو گرفتم
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  غوانبعد از دو بوق صداش تو گوشی پیچید:بگو ار

  نفسی کشیدم:همه چیز آمادس، االن فقط باید منتظر احسان باشیم

 باشه، تو کارتو انجام دادی؟-

  فقط شاهین و بقیه موندن-

 !نفسی کشید:موفق باشی....دخترم

 !لبخندی زدم:شما هم همینطور....پدر

 تماسو قطع کردم

  خواستم برگردم که سردی اسلحه رو روی شقیقه ام حس کردم

ستم  ستاش          خوا سلحه ای که بهم دادن ببرم، که اون فرد با یکی از د سمت ا ستمو به  د

  دستامو گرفتم

  تقال کردم:ولم کن

  صدای آشناش بلند شد:هستم در خدمتت فعال

 !مبین

 :راوی

 شیرین با بغض به عکس شبنمش نگاه میکرد

  شبنمی که االن نمیدونست کجاس



                 
 

 

 ندا| قلبم  زددرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

862 

 

  مطمئن بود شکوفه، دخترشه

 ول حس کرده بوداینو از همون ا

 آهی کشید و اشکی رو گونش چکید:کجایی دخترکم؟کجایی؟

  شیدا با ناراحتی به مادرش نگاه میکرد

 میتونست درکش کنه

  تمام این سالها هر شب با عکس شبنم حرف میزد

  صدای گوشیش بلند شد

  نگاهی به مخاطبش انداخت

 !آرتام

  لبخند کمرنگی روی لباش اومد

 !!ین روزا همدمش شده بودتنها کسی که تو ا

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

با اون               با نگرانی گفت:دلم شرررور میزنه آتی، یعنی  نداخت و  به خواهرش ا آیدا نگاهی 

 سرعت کجا رفت؟

  نگران نباش، هر جا هستن باهمن-

 نمیتونم، تو خودت اگه خدایی نکرده بالیی سر پرهام و هومن بیاد چی به سرت میاد؟-
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  یدا، هیچکش اندازه ی اون دوتا واسم عزیز نبوده و نیستدق میکنم آ-

  پس ببین من این سالها چه حالی داشتم-

  آتنا چیزی نگفت و به خواهرش خیره شد

  خواهر کوچکترش، چه غم سنگینی توی دلش داشت

 

  شروین با خستگی از مطب خارج شد

  کالفه بود

تغییر رفتار شررریدا و از پیدا شررردن       از نبود پدرش تو این چند روز ، از غم مادرش، از   

 !خواهر گمشدش

  هضم همه ی این اتفاقات با هم کار سختی بود

  به سمت ماشینش رفت که اسمشو شنید:شروین

  سرشو چرخوند و با دیدن ایمان با تعجب بهش نگاه کرد

 ایمان با لبخند جلو اومد:سالم، چطوری؟

 لبخند گیجی زد:سالم خوبم، اینجا چیکار میکنی؟

  ایمان دستی به گردنش کشید:باهات کار داشتم، یه کار مهم

  سری تکون دادم:باشه، بشین تو ماشین تا بریم
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 ایمان کمی مکث کرد و بعد سوار شد

 

 چه خبر از مطب؟-

شرررروین پوزخندی زد:هیچی،امروز انقدر شرررلوغ بود زود تعطی  کردم؛ تو چه خبر از       

  شرکت

 ومدی؟ایمان پوفی کشید:خوبه، چرا زود ا

  ایمان کالفم بخدا، نمیدونم چی شده، انگار که گیج شده باشم-

 بخاطر شکوفه میگی؟-

  همون اون هم مامان و بابا و هم شیدا-

 ایمان به سرعت به سمتش برگشت

 !شیدا؟

 :پرهام

 احسان با سرعت دستامون رو باز کرد و گفت:زودباشید زیاد وقت نداریم

  ا برید دنبال ارغوان،قطعا پیش شاهینهرو به هومن و شکوفه گفت:شما دوت

 هومن اخم کرد:شکوفه نمیخواد بیاد، من خودم میرم

 شکوفه اعتراض کرد:هومن یعنی چی؟
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  یعنی همین که گفتم، تو با بهار برمیگردی-

  بهار اخمی کرد:قرار نیست من برگردم

 احسان:برمیگردی

 نه، من-

  !این یه دستوره-

  با تعجب به احسان نگاه کردم

  با خشم به بهار زل زده بود

 !اخم بهار پررنگ تر شد:چشم سرگرد

 !سرگرد رو کشیده و با طعنه گفت که باعث شد لبخند محوی رو لب احسان بشینه

 رو به احسان گفتم:تو چی؟

نگام کرد:من و تو هم باید بریم سرررمت چپ سررراختمون، تقریبا همه ی افراد باند اونجا             

 هستن

  سری تکون دادم:باشه

 هومنن:مواظب خودتون باشید

  شکوفه اخمی بهش کرد و سرشو برگردوند

  هومن پوفی کشید و دستشو گرفت:بیا ببینم
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 و به سرعت از اتاق خارج شد

  به احسان نگاه کردم

  با اخم به بهار نگاه میکرد

  بهارم با حرص و دلخوری نگاهش میکرد

  دست باربد و گرفتم:بیا عموجون، بیا ببرمت بیرون

  اربد با نوق گفت:عمو آدم بدا دستگیر شدن؟ب

 پوزخندی زدم

  چقدر دنیای صاف و ساده ای داشت

 از اتاق خارج شدیم:دوست داری دستگیر بشن؟

  سری تکون داد:اوهوم، آبجیم همیشه میگه اونا خیلی ترسناک و بدن

  نگاهی به اطراف انداختم

  اثری از هومن و شکوفه نبود

  رو به باربد گفتم:خواهرت راست میگه، اونا واقعا پستن به دیوار تکیه دادم و

  نهنم به سمت ارغوان پر کشید

  چقدر دلم تنگ شده بود
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 تنگ چشمای آبیش

 :شکوفه

با بغض نگاش کردم:هومن چه جوری دلت میاد؟ تو بری تو دل خطر و من خیلی راحت        

 فرار کنم؟

میخوام چیکار کنم؟ میرم دنبال  لبخندی زد و دستامو گرفت:خانومم، عزیز دلم، مگه من 

  ارغوان و باهاش میایم پیش تو، همین

  چشمام پر از اشک شد

  نگاهش که به چشمام افتاد نالید:نریز اینا رو شکوفه، دیوونه میشم نریز

  لبمو گاز گرفتم

شت:هومن قربونت بره خانومی، من دلم نمیاد حتی یه خار به پات        شو رو گونم گذا ست د

 ار داری اجازه بدم باهام بیای؟بره، بعد انتط

 هومن من-

پرید وسررط حرفم:شررکوفه تو االن زندگیه منی، نمیتونم ریسررک کنم و زندگیمو به خطر  

  بندازم، شده حتی جونمم میدم اما نمیذارم اتفاقی واست بیفته

 نگاش کردم:هومن؟

 جانم عزیزم؟-

  پس بهم قول بده-
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 لبخندی زد:چه قولی نفسم؟

  ی، هومن اگه یه تار مو از سرت کم بشه من میمیرممواظب خودت باش-

  اخم ظریفی کرد:نشنوما

  هومن قول بده-

  تو چشمام زل زد:چشم،قول میدم خانومی، قول میدم

  لبخند کمرنگی زدم

  نمیدونم چرا اما با اینکه بهم قول داد ولی هنوزم دلشوره داشتم

  نگاهم به چشماش افتاد

  یکردبا عشق و محبت داشت نگام م

  لبخندی زدم و روی پنجه ی پام بلند شدم

دستشو دور کمرم حلقه کرد و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند:منم دوست دارم شکوفه            

 ی قشنگم

  سرمو رو سینش گذاشتم:من بیشتر

  زمزمه کرد:نه خانومی، من بیشتر

  نه من بیشتر-

  خندید:من بیشتر
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  دامو تو گلوم خفه کردبا حرص نگاش کردم و خواستم حرفی بزنم که ص

 دستاش کمرم و میفشرد و دستای من دور گردنش حلقه شدن

 

 :راوی

  احسان کالفه بهار رو نگاه میکرد

 !چرا این دختر انقدر لجباز بود؟

  گوش کن بهار-

بهار با حرص وسررط حرفش پرید:شررما گوش کن سرررگرد! من به اختیار خودم این راهو 

  انتخاب کردم پس تا تهش میرم

  چرا نمیفهمی؟میگم خطرناکه-

  برام مهم نیست-

احسان نفسی کشید:بهار میدونم چی میگی، درکت میکنم که میخوای کمک کنی اما تو تا  

 اینجاش هم کمک زیادی بهم کردی

  بهار آهی کشید:داری بهم امیدواری میدی؟ من هیچ کار مفیدی نکردم

 احسان اخم کرد:وجودت برای خیلیا مفید بوده

  ا تعجب به احسان نگاه کردبهار ب
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 منظورش چی بود؟

احسررران لبخند کمرنگی زد:یادت نرفته که اگه تو نبودی ارغوان هم نمیتونسرررت به این 

 زودی اعتماد شاهین رو جلب کنه

  بهار سرشو پایین انداخت:ولی من

 !بهار-

  با ناراحتی به احسان نگاه کرد

هر طوری که هست به احسان   دلش نمیخواست بی مصرف و ضعیف باشه، دوست داشت

  کمک کنه اما احسان مخالفت میکرد

  احسان نگاهی به بهار انداخت

دلش نمیخواسررت کوچکترین اتفاقی واسررش بیفته نمیخواسررت برای بار دوم شرررمندش  

  بشه

  احسان، خواهش میکنم-

  احسان کالفه نگاهش کرد:نمیشه بهار

 ناخودآگاه اشک تو چشمای بهار جمع شد

ه این صرررحنه رو دید، بدون اینکه بخواد قدمی به جلو رفت و روبروی بهار           احسررران ک 

  ایستاد

  بهار با چشمای شفاف و پر اشکش به احسان نگاه کرد
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  احسان به آرومی بازوهای بهار رو توی دستش گرفت:بهار، گریه نکن

  من نمیخوام یه آدم ضعیف به نظر بیام-

  ه این نمیگن ضعیف بودننیستی، به هیچ وجه نیستی، اما االن ب-

 قطره اشکی از چشمش چکید:پس چی میگن؟

 !احسان لبخند بدجنسی زد:بهش میگن اطاعت کردن دستور رییس

که تقال               حالی قه اخم غلیظی کرد و در  عد از چند دقی ما ب گاش کرد ا هار اولش گنگ ن ب

چ          ها؟  ته تو رییس منی؟  نه، گفت:ولم کن ببینم، کی گف تا خودشرررو خالص ک  همیکرد 

 !خودشو تحوی  میگیره! ولم کن

 احسان با لذت به بهار نگاه کرد

 !گربه ی جذاب

  فشاری به بازوهای بهار وارد کرد که بهار آخی گفت

 چیه؟-

  دسته ها،فشار نده-

  احسان لبخندی زد:چرا؟ خوبه که

  بهار ناخواسته سرشو کمی کج کرد:دردم میاد

  احسان مات بهش نگاه کرد
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 !لبری؟گربه کوچولو و د

 :ارغوان

  با ترس به شاهین نگاه میکردم

  توی حیاط ایستاده بودیم و شاهین دقیقا رو بروم وایساده بود

  به به ارغوان، مشتاق دیدار-

  لعنت به شانس گندم

  اگه مبین منو نمیدید، االن همه چی تموم شده بود

 تو آسمونا دنبالت میگشتم-

 عوضی؟ با نفرت نگاش کردم:چی از جونم میخوای

 خنده ای کرد:همون جونتو

 قب  اینکه حرفی بزنم صدای آژیر پلیس بلند شد

  شاهین با لبخند به اطرافش نگاه کرد:بازی جالب شد

 رو به متین گفت:بقیه رو خبر کن، یکم خوشگدرونی داریم

 بعد فریاد زد:میدونم اینجایی داداش، میدونم همتون اینجایین، اما ایندفعه نوبت منه

* * * * * * * * * * * 

 :هومن
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  با شنیدن صدای شاهین به طرف در دویدم

  با دیدن ارغوان که تو دستای مبین بود،سرجام خشک شدم

 غیر ممکنه

 چطور فهمیدن؟

 :پرهام

  با خشم خواستم از در خارج بشم که احسان جلومو گرفت:االن نه پرهام

 غریدم:االن نه؟ پس کی؟ نمی بینی تو دستای اون عوضیه؟

احسرران با نفرت گفت:جواب کارشررو میده،کسرری که حتی نوک انگشررتش به خواهر من  

بخوره رو نابود میکنم ولی االن صبر کن، باید منتظر دستور سرهنگ باشیم، جون ارغوان  

  االن تو خطره

  نفسی کشیدم و با نگرانی به ارغوان نگاه کردم

  خدایا همه چیزم و میدم، فقط یه تار مو از سرش کم نشه

 

 :شکوفه

  با ترس به ارغوان نگاه میکردیم

 بهار زمزمه کرد:شکوفه
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  نگاش کردم

  با نگرانی نگام کرد

  خوب میتونستم نگاهشو درک کنم، چون نگاه خودمم از همون جنس بود

 باربد باربد با گریه گفت:خاله ارغوان چرا رو زمینه آبجی؟

  رفتبهار بدون اینکه چیزی بگه، سر باربد رو تو آغوشش گ

  نگران نباش بهار، من ارغوانو میشناسم، چیزیش نمیشه-

 بهار سری تکون داد و دوباره به ارغوان خیره شد

 

 :راوی

  امیر با نگرانی به دخترش نگاه میکرد:شاهرخ یه کاری بکن

  شاهرخ کالفه به بهزاد نگاه کرد

 بهزاد بالفاصله به نیروهاش دستور پیشروی داد

  اط ساختمون شدنو همراه اونا وارد حی

شررراهین با دیدن برادر و دوسرررت قدیمیش،پوزخندی زد و اسرررلحه رو به طرف ارغوان  

  گرفت:نمیخوای که بکشمش؟

 امیر با نفرت نگاش کرد:طرف حساب تو منم به دخترم چیکار داری؟
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شررراهین:همونجور که یه زمان شرررما دو نفر عشرررق منو ازم گرفتین،منم االن بچه هاتونو  

  میگیرم

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

 شکوفه به اسلحه ی کنار بهار نگاهی انداخت:بهار اونو بده

 بهار رد نگاه شکوفه رو گرفت

 چشمش که به اسلحه افتاد با بهت به شکوفه نگاه کرد:میخوای چیکار کنی؟

 شکوفه بغض کرد:نمیتونم دست رو دست بذارم، اگه بالیی سرش بیاد چی؟

  کرد:پس یه کاری کن بهار با دقت به ارغوان نگاه

 چیکار؟-

  احسان خیره به سرهنگ بود

  هرآن منتظر شنیدن دستور از جانب مافوقش بود

  دندوناشو روی هم سایید:همشونو میکشم

  پرهام هنوزم به ارغوان نگاه میکرد

  نمیتونست به خودش دروغ بگه

 !دلش رفته بود، دلش واسه ارغوان لجباز و سرتق رفته بود
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  قت شاهین و زیر نظر گرفته بودهومن با د

  نقشه ای که توی نهنش بود، حرف نداشت

  فقط باید شاهین کمی دورتر از ارغوان میشد

 

 10شاهین شروع به شمردن شماره های معکوس شد:

  امیر با خشم به شاهین نگاه میکرد

ستش بر        شه، اما کاری از د صار مرگ با ضای خانوادش تو ح  سخت بود، اینکه یکی از اع

 نیاد

9 

  پرهام و احسان هردو با نگرانی و خشم نظاره گر شاهین بودن

8 

  هومن اسلحه ای برداشت و رو به شاهین نشونه گرفت

  زیر لب زمزمه کرد:گور خودتو کندی عوضی

7 

  ارغوان با ترس و اضطراب به شاهین نگاه میکرد

  می ترسناک بوداز هیچی نمیترسید، اما االن خودشو تو چنگال مرگ میدید و این ک

 !نبود؟
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6 

5 

  اسلحتو بنداز،وگرنه شلیک میکنم-

  با صدای شکوفه همگی به سمتش برگشتن

  شکوفه با خشم، اسلحه رو به طرف شاهین گرفته بود و هر آن امکان داشت شلیک کنه

متین خواسررت قدمی به سررمتش بره که فریاد زد:سرررجات بمون،هر کسرری تکون بخوره 

  شلیک میکنم

 ا پوزخند به شکوفه نگاه کرد:میخوای منو بکشی؟شاهین ب

  شکوفه با نفرت نگاش کرد:اسلحتو بنداز

   شاهین تو یه حرکت اسلحشو روی زمین پرت کرد

  شکوفه به سرعت به سمت ارغوان رفت و بلندش کرد

  به سمت امیر حرکت کردن اما یهو صدای شلیک گلوله بلند شد

 

 ن نگاه میکرداحسان با تعجب به بهار غرق در خو

 !نه نه

  این امکان نداشت
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  اون شخص بهار نبود

ستور           صبر از اتاقک بیرون اومد و به همه د شد و بدون لحظه ای  شم  شماش پر از خ چ

 تیراندازی داد

 شکوفه به سرعت به سمت بهار رفت:بهار، بهار حالت خوبه؟

  بهار سرفه ای کرد:خ...خوبم..ش..شکو..شکوفه، ب...باربد

  کجاست؟-

  بهار با دستش به پشت درختی اشاره کرد

سرعت و بدون توجه به به تیر اندازی و درگیری      شنونده بود با  ارغوان که تا اون لحظه 

  به سمت اون درخت رفت

 

  هومن با نفرت به شاهین نگاه کرد

  حاال وقت انتقام بود

 !انتقام عزیزترینش

  به سمت شاهین یورش برد و باهاش درگیر شد

  درگیریشون شدت داشت که غاف  از بقیه به پشت ساختمون راه پیدا کردنانقدر 

 

 احسان نگاهی به ساعتش انداخت
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  وقتش بود

رو به همه فریاد زد:همه اینجا رو ترک کنید، زودباشرررید این سررراختمون تا پنج دقیقه ی  

  دیگه منفجر میشه

  همه ی مامورا و حتی اعضای باند به سرعت از ساختمون خارج شدن

 

  شکوفه با نگرانی هومن رو صدا میزد

  اما هیچ جوابی دریافت نمیکرد

 ارغوان با سرعت به سمتش اومد:چرا وایسادی؟

  هومن، ارغوان هومن نیست-

  شاید زودتر رفته بیرون-

  نمیدونم-

  صدای احسان بلند شد:ارغوان، شکوفه زودباشید دو دقیقه دیگه مونده

 

  گاه میکردپرهام با نگرانی به جمعیت ن

 پس هومن کجا بود؟

  همه از ساختمون خارج شده بودن
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  شکوفه با عجله به جمعیت نگاه کرد

 !نبود

 !هومن نبود

  دیگه مطمئن شد هومن داخ  ساختمون مونده

با سررررعت به سرررمت سررراختمون رفت و خواسرررت حرکت کنه که ارغوان بازوشرررو               

  گرفت:شکوفه

  جاست بذار برمبلند جیغ زد:هومن اونجاست، مطمئنم اون

  احسان و پرهام وحشتزده به ساختمون نگاه کردن

صدای مهیب            ساختمون بره که  سمت  ست به  شو از ارغوان جدا کرد و خوا شکوفه خود

  انفجار بلند شد و بعد از اون فریاد شکوفه:هووووومن

 

  خداحافظ اولین پیوند))

  اولین سوگند

  آخرین لبخند

  موندن وعده های ماخداحافظ لحظه های ما ناتموم 

  خداحافظ آغوش بی وقفه
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  دوست دارم آخرین حرفه، آخرین حرفه

 ((خداحافظ

 :در حال تایپ در انجمن

 رمان خنده هاشو عشقه

 رمان سپید به رنگ آرامش

 رمان خفته در کالبد ها

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 
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