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 به نام خدا

 :مقدمه

 نبودنتروزهاي سخت 

 .تمام شد

 ديگربه انتظارت نمي مانم،

 بلند مي شوم

 واز نو مي سازم،

 .ويرانه اي را كه ساخته اي

  قسم مي خورم كاري كنم،

 ....كه در حسرت آغوشم بماني

 مطمئن باش؛

 من همان تنها،

 .دليل بغض ميان خنده هايت مي شوم 

 ...كه

 .سال ها بعد خيلي بي هوا به سراغت مي آيم
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 ...و تو

 .ناگهان يكباره در خود مي شكني

 ....مطمئن باش

 .پووفي كردم و از اتاق اومدم بيرون

 .ساله اي كه نارسايي كليه داشت7واقعا ناراحت كننده بود ديدن بچه 

همينطوري كه به سممممت بخي ميرفتم ارسمممدن رو ديدم كه بالبخند دندون نما و باقدم             

 .هاي بلند بهم نزديك ميشد

م رو ادامه دادم تو يك قدميم كه رسمميد لب باز كرد كه حرفي بزنه كه اخمي كردم و راه

 :انگشت اشارمو به نشونه تهديد تكون دادم و گفتم

 ...اصد....امكان نداره....حرفشم نزن_

 :خنده بلندي كرد

 ...بابا بذار حرف بزنم شايد اون چيزى كه تو_

 :بااخم پريدم وسط حرفي و گفتم

 .و چشماي مثل وزغ داري نگام ميكنى معلومه چى ميخواى وقتي با يه لبخند گشاد_

 :چشماشو مثل خر شرك كرد

 ...بارتوبرو...توروخدا1ترانه دستشويي دارم،همين _

 :ابرويى باال انداختم
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 اصدااااا حرفشم نزن_

 :بادست كنارش زدم و به راهم ادامه دادم،همينطوري كه دنبالم ميومد گفت

 باررررر1ريزم تو خودممممم،همين  توروخدااااا بابا دارم مى_

 :برو بابايي نثارش كردم كه گفت

 ...جون آوات برو ديگه_

 : برگشتم سمتي

 ...هوووووى مگه آوات جونشو از سر راه آورده_

 :دوتادستشو آوردباال

 باشه ...باشه....آروم باش...گاز نگير منو....بخدا ازدست تو پاچه واسه شلوارم نموند_

 :ال كه بزنم توسرش جاخالي داد و باخنده گفتدستمو آوردم با

 ...غلط كردم،چيز خوردم_

 :باخنده گفتم

 .اونو كه هميشه ميخورى_

 :زيرلب پررويي نثارم كرد

بخي اورژانس يه بيمار تصادفي آوردن حالي خوبه،فقط سرش يه كوچولو زخم شده     _

 ... خيلي جيگره مخشو بزن 5تخت شماره 

 .دو ازم دورشدو داد زد ببينم چكار ميكنيخواستم بزنم توسرش كه با 
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 سري از تاسف تكون دادم،

بيشممعور انگار نه انگار كه اين ا بيمارسممتانه. زيرلب ديوونه اي نثارش كردم و به سمممت   

 .اورژانس راه افتادم

ارسممدن يكي از باحال ترين بچه هاى بخشممه من كه دوسممتي دارم يعني همه دوسممتي   

شبيه       دارن .طبقه ي پايين اورژان شت،رسيدم به اورژانس فك كنم امشب تنها  س قراردا

 .تا از تخت ها اشغال بود6_5كه اينقدر خلوته نهايتا 

 .همينطور كه ميرفتم سمت تخت موردنظر صدايى به گوشم خورد

 :1مرد

 آقاتورو خدا بذار من برم_

 :2مرد

د  داري باي   يعني چي بذار برم!؟زدي رفيقمو داغون كردي ميگي بذار برم...ع ب رويي   _

 خسارت بدي

 :با زاري گفت 1مرد

توروخدا.تورو به هرچي ميپرسممتي اگه پول داشممتم كه تا اين موق  شممب كار نميكردم   _

 .توروخدا بذاريد برم

خواسممت حرفي بزنه كه مردي كه رو تخت بود گفتَااااااااااااه سممامان بسممه ديگه سممرم   

  ..رفت...آقاشما برو
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باشممنيدن صممداش نممربان قلبم رفت باال كف دسممتم عرق كرد...نه...نه... امكان نداره     

 ...اون چشمامو محكم روهم فشار دادم نه خدايااا امكان نداره. 

اون اصد ايران نيست ،دستمو گذاشتم رو قلبم و سعي كردم نفس عميقي بكشم...دستي          

صميعي بود يكي از پر        شمامو باز كردم  شونم چ شست رو  صداي جيغ     ن ستاراي بخي،با

 :جيغيي گفت

 اِوااااا ترانه جوووووون خوبي؟؟؟چرا رنگت پريده؟_

  باصداي نكره االصوات كه اين داشت توجه همه بهمون جلب شد

 :پووف كدفه اي كردم

 .مرسي آوا جون خوبم_

 .باشه اي گفت و رفت.سرمو كه برگردوندم نگاهم تو نگاهي گره خورد 

 .تييخودش بود...خود لعن

چندثانيه بي تفاوت نگام كرد سمممرشمممو برگردوند،بعد چند ثانيه سمممرشمممو بابهت آورد  

 .باالهمينطور خيره بهم نگاه ميكرديم پوزخند زد و روشو برگردوند

 .قلبم فشرده شد،ه وم اشكو به چشمم حس كردم.چقدر من احمقم

باش...احم  ب       باش...آروم  باخودم تكرار كردم آروم  يدم و  بين اون  نفس عميقي كشممم

 .چطور بيخياله تو هم ميتوني

يال          7تو اين   يدمي،چ وري برخورد كنم،بيخ بازم د گه  باخودم فكر ميكردم ا سمممال 

 :باشم،ولي حاال كه تو اين موقعيت قرار گرفتم فهميدم
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 ...من هميشه دربرابر اون خل  سدحم

 ...نفس عميقي كشيدم و زيرلب تكرار ميكردم من ميتونم

سره كه حاال فهميدم       لبخندي زدم وبه  سدم كردم،اون پ سمت تختي كه روش بود رفتم 

 اسمي سامانه بالبخند گشاد سدم بلندي كرد

 .كد معلوم بود از اون دسته پسراييه كه تا دخترخوشگل ميبينن نيششون باز ميشه 

 (اعتماد به سقف هم خودتونين...واالاااا)

 .ولي اون لعنتي بازم بي تفاوت بود

گيني بود واسه اينكه جو عوض بشه همزمان با اينكه دستكي مخصوص رو     جو خيلي سن 

 : دستم ميكردم پرسيدم

 خب چه مشكلي واستون پيي اومده؟؟_

چند ثانيه اي مكث كردم تا جواب بده ولي بيخيال سمممرش تو گوشممميي بود،سمممامان            

 :بالبخندگشادي گفت

 .و شيشه ماشينوتصادف كرد و از اون ايي كه كمربند نبسته بود سرش خورد ت_

 :هوومي كردم و مشغول بررسي زخمي شدم و گفتم

 

 . زخم عميقي نيست احتياج به بخيه نداره بيخودي شلوغي كردين_

 (منظورم حرفايي بود كه به اون مردِ زد)
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زخمشمموبسممتم خواسممتم برگردم كه مو دسممتمو گرفت نگاهم از دسممت پهن مردوني    

 :رو لباش بود گفت كشيده شد و توچشماش گره خورد.لبخند محوي

 ...خيلي عوض شدي،خوشگل شدي_

 :پوزخند صداداري زدم و گفتم

 .ولي تو هنوز همون آدم عوني سابقى هيو فرقي نكردي_

شت باتع ب نگامون          سامان كه دا دستمو محكم از دستي كشيدم بيرون و بي توجه به 

 .ميكرد باقدم هاي بلند از اورژانس زدم بيرون

 

 (آروان)

 .به مسير رفتني نگاه ميكردم بابهت داشتم

 .نه امكان نداره...اين ترانه من نيست

 پوزخندي به حرفم زدم.ترانه ي من؟؟؟

  اون خيلي وقت بود كه ديگه مال من نبود

يد تنفرم رو بهي نشمممون            با كه  تاد اين من بودم  گاه كرد قلبم ايسممم باتنفر بهم ن وقتي 

 !ميدادم

 .دستم رو روي قلبم محكم فشار دادمقلبم درد گفت.سرمو پايين انداختم و 

 :سامان نگران اومد سمتم
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 !چي شدي داداش؟؟_

 :خيره نگاهي كردم كه گفت

 چت شد آروان؟؟؟كى بود اين دختره؟_

 :پوزخندي زدم و گفتم

 .بيخيال سامان برو حساب كن بريم_

 :خواست حرفي بزنه كه پريدم وسط حرفي

 .نميكنم كه دندونات تودهنت باشهاگه بخواي يه كلمه ديگه حرف بزني تضمين _

 .بدون اينكه حرفي بزنه رفت معلوم بود ناراحت شده

 .دستمو پشت گردنم كشيدم.بعضي وقتا كنترل رفتارم رو از دست ميدادم

 .امروز خيلي روز مزخرفي بود

 (ترانه)

  نميدونم چقد وقت بود

  چند دقيقه

  چند ساعت

انگار معل  بودم خاطرات اين چند سمممال به يا چند سمممال ميشمممد كه به ديوار تكيه دادم 

كه بهم                هايي  هام و تهمت  كام، گريه  يا،اشممم بدبخت ذهنم ه وم آوردن همه ي زجرها،

 ...زدن
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 :باصداي ارسدن به خودم اومدم

 چي شدي؟؟؟رفتي گل بچيني؟؟_

 :باصداي پربغضي گفتم

 .بيخيال ارسدن اصد حوصله شوخي ندارم_

 .بغض داشتم

 .تو گلوم بود و همينطور داشت بزرگت و بزرگتر ميشد يه چيزى مثل گردو

 .فقط منتظر يه تلنگر كوچيك بودم كه بزنم زير گريه

 :ارسدن باناراحتي نگاهم كرد دستم رو گرفت

 ...نبينم عش ِ من چشماش غمگين باشه_

انگارفقط منتظر همين حرف بودم كه باصممداي بلند زدم زير گريه.توجه همه كسممايي كه 

  .بودن بهمون جلب شدتو سالن 

 :ارسدن اول با بهت نگام كرد.هول شد دستمو كشيد و به بيرونه بيمارستان برد

فدات            _ يارم؟گريه نكن  پدرشمممو درب تا  باش..كي موش منو اذيت كرده  هي هي آروم 

 ...شم

 منو برد سمتِ خلوتى سرمو محكم به سيني فشار داد منم ازته دل زار زدم

وگرنه آبروم ميرفت.بعد چند دقيقه ازش جدا شممدم چقدر  خداروشممكر زياد شمملوغ نبود

 :خوبه كه هست.نگاه مهربونى بهم كرد و گفت
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 آروم شدى؟_

  سرمو به نشونه آره باال پايين كردم

 :دوباره گفت

 نميخواي بگي چت شده بود كه داشتي آبغوره ميگرفتي؟_

  سرمو به نشونه نه به چپ و راست تكون دادم

 :خنديد و گفت

 تو موش خورده؟زبون_

 :سرمو بازم تكون دادم كه قيافه عصبي به خودش گرفت

پدرسوخته منو فيلم كردي و به دنبالي نشكوني از بازوم گرفت و صداشو نازك كردو      _

 :گفت

 .جيگرت دراااااااااااااااد_

 :لحن گفتني اينقد باحال بود كه باصداي بلند قه قهه زدم

 خيلى مسخره اى_

 (آروان)

 :سمتم اومد ديد منو تا داده تكيه ديوار به كه ديدم رو سامى از اتاق زدم بيرون 

 !بريم؟_

 سري تكون دادم و راه افتاديم از در بيمارستان زديم بيرون و رفتيم سمت پاركينگ
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 .صدايى به گوشم خورد 

 !مگه ميشد من اين صدارو نشناسم؟؟

  ود خون جلو چشمام رو گرفتيكم كه جلو تر رفتيم باديدن چيزي كه جلو روم ب

 ترانه ي من دست تو دست با يه پسر؟؟

 .اين موق  شب؟؟هنوزم مثل قبله

 :خيز برداشتم سمتشون كه سامان دستمو گرفت

 هي پسر چت شده؟_

 نگاش كه به چهره برزخيم افتاد دستمو ول كرد،

 .ميدونست وقتي عصبيم با كسي شوخي ندارم

 اون پسره متوجه من شد باقدم هاي بلند رفتم سمتشون اول

 .نگاهشو باخنده از ترانه گرفت

 خواست حرفى بزنه كه با مشت كوبيدم تو صورتي

 .شدت نربم اينقدر زياد بود كه خون از گوشه لبي راه افتاد

 

 (ترانه)

 .با خوردن مشت تو صورت ارسدن هيني كشيدم و دستمو گذاشتم روي دهنم
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 .ن اونم زل زد تو چشمامبرگشتم و نگاهمو با بهت دادم به آروا

  از نگاهي هيچى نميشد فهميد

 نگاهي خاليه خالي بود لب باز كردم حرفى بزنم و دليل اين كار احمقاني رو بپرسم

 :كه ارسدن گفت 

 چته مرتيكه مگه مريضي_

 .به دنبال اين حرف دستشو گذاشت رو فكي و زير لب آخى گفت

 :نگاهمو ازش گرفتم و به ارسدن دوختم

 اخي الهي بميرم ...بردار دستتو ببينم چيكارت كرد؟_

 :باخشم برگشتم نگاش كردم و گفتم

 ..رواني ببين چكارش كردي؟دليل اين كار احمقانت چيه زود باش تونيح بده_

 .طلبكار نگاش كردم و دستامو زير سينم قفل كردم

 .بدون حرف زل زد تو چشمام منم با عصبانيت نگاش ميكردم

 :ن نگاهمو از آروان گرفتم و بهي دوختمبا صداي ارسد

 ....نه اينكه تصادف كرده سيم ميم هاش قاطي شده ولي كن عزيز_

شت        سمتي و يه م شت  هنوز عزيزم كامل از دهني در نيومده بود كه آروان خيز بردا

 :ديگه زد تو شكمي ارسدن از درد خم شد و دستشو گذاشت رو شكمشو گفت

 . مرتيكه رواني_
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 :زم خواست حمله كنه سمتي كه خودمو انداختم بينشونآروان با

 .چته وحشي.به چه حقى دست روش بلند ميكني؟غلط كردي دست بهي زدي_

 :مو دستمو محكم گرفت و داد زد

 تو غلط ميكني دستشو ميگيري غلط ميكني طرفشو ميگيري فهميدي؟_

 ....غلط ميكني

 .حن رش پاره شدغلط ميكني رو يه جوري داد زد كه احساس كردم 

 دست آزادمو آوردم باال و محكم زدم تو گوشي

 .اينقدر محكم زدم كه كف دستم به گزگز افتاد

 :انگشت اشارمو تهديد وار جلوش تكون دادم

 .به تو هيو ربطي نداره_

شي كه بخواي به من امرو نهي كني االنم بزن به چاك تا   دقيقه ديگه اگه اين ا   5تو كي با

  .حراست پرتت كنن بيرون بودي زنگ ميزنم

شده             سدن رفتم. همن ور كه خم  سمت ار شيدم بيرون و به  ستي ك ستمو محكم از د د

  بود با بهت داشت نگاهم ميكرد

 .از حالتي خندم گرفت به زور خودمو كنترل كردم كه نخندم

 :دستمو گذاشتم رو كمرش و گفتم

 بريم عزيزم_
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 .ت نگام ميكردمعلوم بود هنوز تو بهته چون مثل خنگا داش

  :چشم غره اي بهي رفتم كه خودشو جم  و جور كرد دستمو گرفت و گفت

 هان...اهان باشه... بريم_

 جلوي چشماي متع ب سامان و آروان رد شديم

 (آروان)

  دستمو گذاشتم رو گونم و لبخند محوي زدم

 .چه دست سنگيني داشت

 :سامان بابهت اومد طرفم

 و داري ميخندي؟داداش زد تو گوشت اونوقت ت_

م كرده بودى اونوقت از يه دختر كتك خوردي داري     واقعا كه اگه من بودم االن نصمممف   

 .ميخندي

 :بعدشم دستشو متفكرانه رو ته ريشي كشيدو گفت

 واقعا تو تصادف مخت نربه خورده كي بود حاال!؟_

 :لبخندي زدم

 ...پرچونگي نكن بريم_

 :پوفي كرد و گفت

 ديگهداداش بگو كي بود _
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 ترانه بود گفته بودم راجبي- 

 :باتع ب گفت

 ترانه بود؟؟؟_

 يعني توشوهرشو زدي؟؟

 ... اگه زندگيشون

 :عصبي پريدم وسط حرفي

 .نه اين شوهرش نبود_

 باخودم فك كردم مگه آدم منفورترين چهره تو زندگيشو يادش ميره

 :خواست حرفي بزنه كه دستمو آوردم باال و گفتم

 بدي داشتم اگه نميخواي سر تو خالي كنم ماشينو بيار بريمببين امروز روز _

 ...زيرلب به من چه گفت و رفت سمت ماشين

 .جلوم ايستاد سوار شدم صندلي ماشين رو خوابوندم وچشمامو روهم گذاشتم

 :صداي سامان به گوشم خورد كه ميگفت

شينتو گفتم علي ببره درست كنه بياره ميدوني كه فقط اون مي  _ ه قطعه هاي  تونداداش ما

  ماشينتو گير بياره

 :همونطوري كه چشمم بسته بود جواب دادم

  ماشينو درست كردى بفروشي_
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 :با صداي بلند گفت

  بخدا به سرت نربه خورده بابا از اين ماشين فقط يه دونه تو ايران هست_

 :پوفي كردم و گفتم

  واسه خودت فقط دست از سرم بردار_

 .وري نگاش كردم كه حساب كار دستي اومدخواست حرفي بزنه كه يه ج

 :جلوي هتل نگه داشت

 .دستت درد نكنه مزاحمت شدم_

 :و درجواب شنيدم

  نه بابا اين چه حرفيه_

 ...خدافظي كردمو راه افتادم سمت هتل

 

چشماي ترانه حتى يك ثانيه هم ازجلو چشمم دور نميشد خيلى سخته بى توجه ايي رو     

 .نسبت خودم ببينم

 .طاقت بى محلياشو ندارهقلبم 

 .دستموگذاشتم روقلب دردناكم

 .من دارم چكار ميكنم

 !!!چشم دارم به ناموس مردم 
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 .فكمو محكم رو هم فشاردادم 

 .من داشتم گناه ميكردم 

 اخمم كردم، 

 .خيلى سخته ذهنمو منحرف كنم تا سمت ترانه نره 

  .خيلى سخته،من ازپسي بر نميام 

 .ه آزمونيه؟؟من از پسي برنميامخيلى سخته خدايا اين چ

 .رو زدم18سوار آسانسور شدم و طبقه 

به طبقه مورد نظر كه رسمميدم از آسممانسممور زدم بيرون و به سمممت اتاق رفتم كارتو زدم 

 .درو بازكردم و رفتم داخل

 منى كه هميشه قدم هاي مقتدربرميداشتم، 

آشممپزخونه ميرفتم دكمه   االن پاهامو به زور رو زمين ميكشمميدم.هم زمان كه به سمممت  

 .پيراهنمو باز كردمو پرت كردم وپرت كردم يه گوشه

دريخچالو بازكردم و بطري آبو برداشمتم و سمركشميدم،يه نفس تاتهي خوردمو بطرى      

 .رو پرت كردم رو زمين

 دستمو كشيدم پشت گردنم ورفتم سمت تخت ،

 .شلوارمو درآودم وخودمو پرت كردم رو تخت
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م هركار ميكردم حتى يك ثانيه هم چشمممماى ترانه ازجلو چشممممام          بالشمممتو گرفتم بغل  

  نميرفت كنار

 ...هنوزم مثل قبل چموش و خواستنى بود ياد اولين باري افتادم كه ديدمي

 (آروان_گذشته)

جلوي آينه ايسممتادم و ادكلن تلخمو برداشممتم وروى نبض گردنم و مو دسممتم زدم كه   

 .دراتاقم زده شد

سايه رو بهم غالب كنه       حدس ميزدم كه آتنا  ست يادختراى هم شه طب  معمول ميخوا با

 .ياهمكدسي هاشو

 :صدامو صاف كردم

 بياتو_

 :سري  درو بازكرد و پريد تو اتاق

سي  از كدسمون  تو اومده جديد واااااي داداش نميدوني يه دختري _ شه  باورت كروا   نمي

 ....خوشگلههه اينقد داداش

 :دستمو زيرسينم قفل كردم

  سدم_

 :محكم زدتوپيشونيي وباتته پته گفت

 واااي ببخشيد داداش سدم_
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 :لبخندي زدم

 ميدوني كه االن بايد چكار كني؟_

 :با حالت زاري گفت

خه وطني          _ با نسممم گه فقط  مان ميگم دختره ايراد داره آروان مي ما اره االن ميرم پيي 

  .ازدواج ميكنم

 .آفريني بهي گفتم ازاتاق رفت بيرون درم بست

اين روزا ع يب داشتن نقشه ميكشيدن كه واسم زن بگيرن آخه يكي نيست بهشون بگه 

  سالمه هنوز زوده واسه اين حرفا23من همي 

 .دستي توموهام كشيدم تصميم داشتم برم بامامان خيلي جدي حرف بزنم

 .باهمين فكرازاتاق زدم بيرون 

  از پله ها رفتم پايين،

 .رايى كه تو ويد كارميكردحليمه رو ديدم يكى از خدمت كا

 :تامنوديد تعظيم كوتاهى جلوم كرد 

 سدم آقا_

 :طب  عادت هميشگيم سرى تكون دادم و گفتم

 صنم ك است؟_

  خانوم توصبحونه خورى نشستن_
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 تنهاست؟_

  بله آقا_

 :سرى تكون دادم و گفتم

 ميتوني بري_

 .بااجازه اى گفت و رفت

  رفتم سمت صبحونه خورى، 

ديدم كه با ژسممت خاصممي روي كاناپه راحتى نشممته بود و به منظره روبه روش صممنم رو 

 .نگاه ميكرد

 :از پشت خم شدم روش ولبمو به گوشي نزديك كردم 

 به چى فكر ميكنى؟؟__

 :هينى كشيد و دستشو گذاشت روقلبي

 اين چه طرز اومدنه نميگي سكته ميكنم_

 :لبخند كمرنگي نشست رو لبام روبه روش نشستم 

 دانكنهخ_

 :لبخند دندون نمايى زد

  قربونت برم_

 :دستاموگذاشتم روميزوتوهم گره زدم
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 به چى فكر ميكردى؟_

 ...به تو به آيندت به_

 :پريدم وسط حرفي

 .به اينكه واسم زن پيدا كنى از شرم خدص بشى_

 :اخمى كرد

 اين چه حرفيه؟؟_

 :پوزخندى زدم

 پس چرا اينقد گير ميدي بهم؟_

  مه اول جوونيمهسال23من تازه 

 ...اگه واقعا نميخواى باهام تو يه خونه باشى اون بحثي جداس ميرم از اين خونه

 :دستمو مشت كردم گذاشتم رو ميز بااخم بهم غريد 

اين چرتو پرتا چيه ميگى تو نفس منى زندگى منى اگه يك ثانيه نباشمممى،نميتونم زنده            _

 .بمونم

 پس دليل اين كاراتون چيه؟_

ادي بهم هى از اون خونه به اين خونه رفتيم واسممه خواسممتگارى من شممدم    ماهه گيرد3

عروسك دست شما تا االن واسه اينكه دلتو نشكنم ميومدم ديگه نميام خواستم باهاتون         

 .اتمام ح ت كنم
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 خم شد و دستشو گذاشت رو دست مشت شدم،

 ... توهيچى نميدونى__

 :پووف كدفه اى كشيدم

 .خب بگو تا بدونم_

 :خواست حرفى بزنه كه حليمه اومد رو به من گفتمردد 

 .اومدن شمارو ببينن من راهنماييشون كردم تو نشيمنآقا آروان،جاويدخان_

 .سرى تكون دادم كه بااجازه اى گفت ورفت

 :خواستم ازجام بلندشم كه باصداي مامان متوقف شدم وبرگشتم سمتي

 هرچى گفت زير بار نرو_

 :مدو تا دستشو گذاشت رو گون

 .ميخواد زندگيتو خراب كنه قبول نكن به من اعتماد كن_

  متع ب از رفتار مامان سري تكون دادم و رفتم سمت نشيمن

 : آقاجون رو ديدم كه با صدبت نشسته داره چايي ميخوره نزديكي شدم

 سدم آقاجون_

 :پرغرور سرى تكون داد

 سدم بشين_
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 .وبه مبل كناريي اشاره كرد

ستم نزديك     سري تكون دادم و  ش سته       5ن ش شد كه بدون حرف كنار هم ن دقيقه اي مي

 .بوديم

 .من به زمين نگاه ميكردم وآقا بزرگ خيره منو نگاه ميكرد

 .ميدونستم تافردا هم اگه حرفي نزنم چيزى نميگه ديگه از سكوت خسته شدم

 !به من گفتين بيام اين ا كه سكوت كنيد؟__

 بازم سكوت

 .ستمو كشيدم پشت گردنمگردنموكج كردم و كدفه د

 

 اگه ميخواين سكوت كنيد من ديرم شده بايد برم نيم ساعت ديگه كدس دارم_

 :پرغرورسري تكون داد

 .اهل مقدمه چينى نيستم_

 :سرى تكون دادم ومنتظرنگاهي كردم

 .فردا قرار گذاشتم يه سر بريم خونه حاجى واسه امرخير_

  باچشماي گشاد نگاش كردم

 دارين به من ميگين خب اينارو چرا_

 :خيره نگاهم كرد
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 داريم ميريم خواستگاري واسه تو_

 :پوف كدفه اي كشيدم

سالمم نشده از  23اى بابا اول مامان حاال هم شما آقاجون من نميخوام ازدواج كنم هنوز _

 ...اون مهم تر من هنوز درسمم تموم نشده كار درست حسابى هم ندارم

 

 پريد وسط حرفم

 7فرداساعت _

 :اخم نگاهي كردم با

 ولى من نميام شماخودتون بريد اصد شايد از دختره خوشم نيومد_

 .اينقدرخودتو باال نگير من مطمئنم دختره قبولت نميكنه_

 :پوزخند صدا دارى زدم

 .خب بهتر كد ماجرا كنسل ميشه_

 .من آبرومو از سر راه نياوردم ميريم اگه دختره عيب و ايرادى داشت قبول نكن_

 :دستمو كشيدم تو موهام و كدفه گفتم

  چشم_

 ...دربرابراين مردمتكبر يابايدسرخم كرد،ياسكوت

 مگه چيزديگه اي هم ميشد گفت؟
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 :ازروي مبل بلندشد

 ...برو گلفروشى 7فردا ساعت _

 بگو آريامني منو فرستاده سفارشو تحويل بگير

 .بعدش برو طدفروشى نصرتي اون ا هم سفارشمو تحويل بگير

 :شمى زير لب گفتم.رو به روم ايستادچ

  هرچى صدح باشه همون پيي مياد_ 

 :خيره نگاهي كردم كه گفت

  من ديگه ميرم_

 :دستي رو آرود جلو دستمو به آرومى گذاشتم تو دستي و 

 به سدمت_

 پر غرور سرى تكون داد و رفت،

 خودمو روي نزديك ترين مبل پرت كردم گردنمو كج كردم،

 پشت گردنم و چشمامو گذاشتم رو هم،دستمو كشيدم 

  دستى نشست رو شونم

 .مامان بود كه داشت باچشماى نگراني نگام ميكرد

 خوبى ؟آقا بزرگ چى گفت بهت؟_
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 .فكمو محكم رو هم فشار دادم

 گفت فردا ميريم خواستگارى_

 ميخواى چكار كنى؟؟_

 :پوزخندى زدم

 به نظرت كارى ميتونم بكنم؟_

 نكنمن كه گفتم قبول _

  مامان انگار هنوز آقاجون رو نشناختى__

 :از جام بلند شدم و گفتم

 ديرم شده كدس دارم شام منتظر من نباشيد نميام_

 عصبى نگاهم كرد.خواست حرفى بزنه كه بي توجه،

 ...از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم

 .نميدونم چند ساعت بود كه بى هدف تو خيابونا ميگشتم

 عصبى بودم،

 .يدونستم بايد چكار كنمنم

 .وقتى آقاجون واسه چيزي پيشقدم بشه مطمئنا مسئله جديه

 هر چى با خودم فكر ميكردم چطورى آقا جونو منصرف كنم،
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 هيو راهى به ذهنم نميرسيد

 .ذهنم قفل كرده بود

 .تو خواستگارى هاى قبلى همه رو به يه بهونه اى رد ميكردم

 .نميتونست منو م بور كنههر چند غير منطقى بود ولى مامان 

 ... ولى اينبار آقا جون بود.بهترين راه اين بود كه با دختره حرف بزنم

 .مطمئنن اون هم به اين ازدواج اجباري تن نميداد

 ولي اگه قبول ميكرد؟

شمممب رو  1اين كه باهاش حرف بزنم بهترين راهه نگاهى به سممماعتم كردم عقربه ها          

 .شلوغ بودنشون ميداد ولى هنوزخيابونا 

 .سرعتمو باالتر بردم و رفتم سمت خونه

  جلوي در رسيدم تك بوقى زدم كه نگهبان سري  اومد درو باز كرد

 .مسير سنگ فرش ويد رو به سرعت طى كردم و نگه داشتم

 :جواد كه پسر نگاهبانمون بود با دو اومد سمتم

  سدم آقا__

 به تكون دادن سرم اكتفا كردم و سويچو دادم دستي

 .با قدم هاى محكم و پر غرور راه افتادم سمت خونه

 چراغا همه خاموش بودن
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 .فقط چند تا آباژور داخل سالن روشن بود

 ...از پله ها رفتم باال در اتاقمو باز كردم و رفتم داخل

 چراغو كه باز كردم متوجه شدم مامان رو تختم خوابي برده

 فيبا لبخند چند ثانيه نگاهي كردم آروم رفتم طر

 .پتو رو روش مرتب كردم از اتاق اومدم بيرون و درو آروم بستم

 .رفتم سمت اتاق مهمان

 .عادت نداشتم با لباس بخوابم شلوار و پيراهنمو در آوردم و رو تخت دراز كشيدم

 .چون خيلى خسته بودم سري  خوابم برد

 

 صداى آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم با

 گوشيمو برداشتم 

 كدس داشتم، 7ح بود و من صب 6ساعت 

دسممتامو كشمميدم و تو جام نيم خيز شممدم حوصممله كدس رفتنو نداشممتم دوباره گرفتم     

 .خوابيدم

 6:30با تقه اى كه به د رخورد از خواب بيدارشدم چشمم به ساعت خورد 

 دستمو كشيدم پشت گردنم

 ...يه خواب راحت به ما نيومده
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 :گفتمدوباره نربه اى به درخورد كه عصبى 

  بيا داخل_

 :در باز شد و حليمه اومد داخل

 سدم آقا_

 :سرى تكون دادم

 .شرمنده آقاآروان ،آقا بزرگ تماس گرفتن، گفتن بريد منزلشون_

 .اوكى ميتونى برى_

 .تعظيم كوتايى كرد و رفت بيرون

 از جام بلندشدم و لباسام كه رو زمين بودو برداشتم پوشيدم،

ديدم كه از پن ره داشت بيرونو نگاه ميكرد متوجه اومدنم شد    رفتم سمت اتاقم مامان و  

 .ولى برنگشت

  رفتم سمتي از پشت بغلي كردم و دستامو دور شكمي حلقه كردم

 :قدش به زور تا زير سينم بود

 !آخه تو چرا اينقدر كوتاهى؟_

 : با اخم برگشت سمتم و مشتى به بازوم زد

 عمت كوتاهه__

 .دم و چيزى نگفتمبا لبخند يه ورى نگاهي كر
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 چرانرفتى كدس؟__

 .حسي نبود_

 :باخنده نگام كرد

 خب چرا نخوابيدى؟__

 :دستى توموهام كشيدم

 آقا بزرگ احضارم كرده_

 :نگران پرسيد

 حاال واقعا ميخواى با اين دختره ازدواج كنى؟_

 :كدفه شدم

  ...معلومه كه نه...آقاجون گفته اگه نخواستى قبول نكن_

 :نگاه كردمبا شك بهي 

 .تو چرا اينقدرنگرانى؟مگه نميخواستى من ازدواج كنم حاال اونا نشدن اين_

 :با تته پته گفت

 .من...خب...من،من نگرانتم_

ماهه همي تو خودتى نگرانى  3من خرم؟؟؟واقعا فكر كردى نميدونم يه چيزيت شمده  _

 .مضطربى

 :چشماشو گذاشت روهم عصبى داد زد
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 ن آيندت باشم؟خب پسرمى ح  ندارم نگرا_

نبايد تو خودم باشممم وقتى آقا جون تصممميم گرفته براى پيشممرفت شممركت تو با دختر    

 شريك آيندش ازدواج كنى؟؟؟

نبايد مضطرب باشم؟اگه تو به دختره دل بستى و اون دختر وقتى به منافعي رسيد ولت      

 كرد و رفت تو چقدر نربه ميخورى؟

 :بابهت نگاش كردم

 چى ميگى مامان؟_

  ...يتوواقع_

 ...چشماتو بازكن نذار آقاجون بهت نربه بزنه نذار

 مامان برو بيرون_

 :خواست دستمو بگيره كه دستشو پس زدم

  لطفا_

 .باشه اى گفت و از اتاق رفت بيرون

 .لباس پوشيدم و به سرعت از خونه زدم بيرون

 .بايد تكليفمو با آقا جون مشخص كنم

 .من عروسك خيمه شب بازيشون نيستم

 .پامو گذاشتم رو گاز و با آخرين سرعت رفتم سمت خونه آقاجون
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 .جلوى در رسيدم تك بوقى زدم كه نگهبان درو باز كرد

 .مده بود استقبال مناو ٱتو ايون خونه مامان جون رو ديدم كه مطمئن

 :ماشينو پارك كردم و رفتم سمتي

 سدم_

 :دستشو باز كرد و منو به آغوش كشيد

 پسرم سدم به روي ماهت_

 :از آغوشي اومدم بيرون با لحن سردى پرسيدم

 آقاجون ك است؟_

 .تواتاقي منتظرته_

 :خواستم برم كه دستمو گرفت.خيره نگاهي كردم.منتظر موندم كه حرفشو بزنه

 مطمئن باش جاويد كاريو بى دليل ان ام نميده.دليل كارشو بپرس_

 شما ميدونى ؟_

 :هم گذاشتلبخند شيرينى زد و چشماشو مطمئن رو 

 ميدونم_

 خب چيه؟_

 .مطمئن باش اون چيزى كه صنم گفته نيست_
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 .گيج شدم

 .همشون مبهم حرف ميزدن

حس بدى بهم دسممت داد انگار همشممون سممعى داشممتن يه چيز بگن بهم ولى من متوجه   

 .نميشدم

 :جلوي در اتاق كه رسيدم تقه اى به در زدم

 :صداى آقاجون رو شنيدم

 بيا تو آروان_

 ....كردم رفتم داخل درو آروم بستم درو باز

 

 .ددا تكون سرى كه كردم سدم بود دستي روزنامه پشت ميز كارش نشسته بود 

 .از يه آدم خشك و مغرور چيز ديگه اى نميشد انتظار داشت

 .خيلي ها ميگن من شبيه آقاجونم

 :با دست به صندلى اشاره كرد روزنامه رو تا كرد و گذاشت روي ميز

 وايسادى بشينچرا _

 .بدون حرف نشستم و منتظر موندم حرفشو بزنه

 :براى اولين بار شروع كننده شد

 .قراره نوروزى بياد اين ا 9ساعت _
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 نوروزى كيه؟_

 وكيل خانوادگيمون_

 :با تع ب نگاهي كردم

 خب اين چه ربطى به من داره؟؟_

 ...قراره بياد كه يه قرار داد تنظيم كنه_

 حاجى ازدواج كردى كل ثروت خانوادگيمون برسه به تووقتى تو با دختر 

 : پوزخندصدادارى زدم

  دارين بهم باج ميدين كل ثروتتون واسه خودتون،_

 .من باهاش ازدواج نميكنم

 :با اخم نگاهم كرد

 بچه بودى مودب تر بودى__

 ...خودتون دارين ميگين بچه_

 ....داون موق  نميدونستم ميخواين رو زندگى من معامله كني

 .نگو اينقدر احم  شدى كه حرفاى صنم رو باور كردى__

 ...مامان اصد_

 :پريد وسط حرفم
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 ... سال زندگى كردم .ميدونم چطور آدميه 30من با صنم __

 .من اگه ميخواستم سر زندگى تو معامله كنم كه همه اموالمو به نام تو نميكردم

 خب به من بگيد تا بدونم اين وسط چه خبره؟_

 !فهمىمي__

 :عصبى نگاش كردم

  االن ميخوام بدونم_

 !االن موقعي نيست__

 پس كى موقشه؟_

 .شايد فردا شايد هم هيچوقت__

 حداقل بگيد اين حاجى كه ميگيد كيه؟ چطور آشناشدين باهم؟_

منو حاج احمد از دبسممتان باهم دوسممت بوديم روزاى خوبى بود هر جا ميرفتيم باهم  __

تن با يه بچه فقير نگرد.باهاش بيرون نرو تلكت ميكنن ولى        بوديم .هميشمممه به من ميگف 

 ...من احمدو ميشناختم اهل اين ور حرفا نبود

  باهم عاش  شديم

  من عاش  طد شدم

 .اون عاش  آهو

  باهم ازدواج كرديم
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  باهم رفتيم دنبال كار

 با هم خونه خريديم

 .هركارى ميكرديم باهم بوديم

 برن خارج از كشورتا اينكه اونا تصميم گرفتن 

هركاركردن من رانى نشدم كه برم خدصه روز آخر باهم يه عهد و پيمون بستيم اينكه     

 نوه هامون باهم ازدواج كنن

ماه بعدش تصممميم گرفتم   1ماه پيي احمدو ديدم.با نوه ش بود. 4بعد از چندين سممال  

 ...ذاشتمبريم خواستگارى نوه احمد اونم قبول كرد مونوع رو با صنم درميون گ

 :دستى توموهام كشيدم و گفتم

يعنى به خاطر قول و قرار شمممما من بايد با كسمممى ازدواج كنم كه هيو عدقه اى بهي          _

ندارم،شمممماحتي خودتون باعشممم  ازدواج كردين،بي رحمي نيسمممت اگه اين ح  رو از       

 تون بگيريد؟نوه

 من كه گفتم ميتونى قبول نكنى_

 :كردبعد از مكث كوتاهى توچشمام نگاه 

 ولى كل ثروت آريامني ميرسه به كاوه_

 تهديد ميكنين؟_

 .هشدار بود_
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 :پوزخندى زدم و از جام بلند شدم كه گفت

 ...تا اومدن وكيل نيم ساعت وقت دارى فكراتو بكن_

 .بى هيو حرفى از اتاق اومدم بيرون و رفتم توي حياط ويد

 كه معلومه، چي رو داشتن از من مخفى ميكردن علت پا افشارى آقاجون

 علت مخالفت مامان چيه؟

 !علت دروغ گفتني؟

 .بى هدف به اطرافم نگاه ميكردم كه خانوم جون اومد پيشم

 .به آقا جون اعتماد كن اون خوبيتو ميخواد__

چ ورى اعتماد كنم وقتى منو م بور ميكنه كه ازدواج كنم فقط به خاطر قول قرارى كه _

 .تو گذشته بارفيقي گذاشته

 ...مان ميگه بهي اعتماد نكنموقتى ما

 من احم  نيستم خانوم جون

 .ميدونم بيشتر از اين حرفاس 

 تنها آدمى كه نبايد تو زندگيت بهي اعتماد كنى مامانته__

 چرا؟؟؟_

 !ميفهمى__

 االن ميخوام بدونم_
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 :دستمو گرفت تودستي

 .نميخوام ازمامانت متنفر بشى ميدونم خيلى دوستي دارى__

 . كردممات نگاهي 

 يعنى چى اين حرف؟_

 .خواست حرفى بزنه كه در با صداى تيكى باز شد و مردى داخل شد

 حدس زدم نوروزى باشه

 مرد مسن و خوش پوشى اومد سمت ما

 :بعداز احوال پرسى رو به من گفت

  شما بايد آروان باشى_

 :بله آرومى گفتم كه با تحسين سرى تكون داد وگفت

 .مينو انتظار داشت جوون جذابى هستىاز نوه آريامني بايدم ه_

 :تشكر كردم كه گفت

 .باهم بريم پيي آريامني_

شديم جلو در اتاق كه رسيديم تقه اى به در زد و بدون       سرى تكون دادم و باهم همقدم 

 .اينكه منتظر جواب باشه رفت داخل

 .پشت سرش راه افتادم
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 كردممشغول حرف زدن بودن دستمو زير چونم زدم و نگاشون 

 بعد از رب  ساعت حرف زدن راجب آب و هوا و ونعيت مملكت

 :آقاجون گفت

 قرار دادو تنظيم كردى_

 نوروزىَبله ...بخونمي؟

  آقاجون سرى تكون داد

 :نوروزى با سرفه اي صداش رو صاف كرد

طب  اين قرار دادبيي از نصمممفي از اموال جاويد آريامني كه شمممامل فروشمممگاه هاي          _

  850هايى واق  در شمميراز...ويد در لواسممون... مغازه در بازارتهران و   زن يره اى..زمين

 ...مليارد حساب بانكى و

 .موارد ذكر شده درصورت ازدواج با ترانه رادبه آروان آريامني تعل  ميگيرد

 ميگفت، رو حدود يه رب  ساعتى ميشد كه همين ورى داشت اموال آقاجون 

برگه رو آقا جون امضا كرد.نوروزي برگه رو جلوي   كه اكثرا ما از وجودش خبر نداشتيم. 

 .من گذاشت.نگاهم از برگه روي ميز كشيده شد به چشماى آقاجون

 .امضا ميكنم ولى بايد واقعيت ها رو بهم بگيد_

 :مطمئن گفت

 زمان گفتني رو خودم مشخص ميكنم_
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 سرى تكون دادم و بدون معطلى امضا كردم

 (ترانه)

 با خوردن نور توى صورتم

  چشمامو محكم روى هم فشار دادم

 .كلى به خودم فحي دادم كه چرا ديشب پرده رو نكشيدم

  توي جام نيمخيز شدم

صورتمو آب زدم.بعد از             شويى و  ست سمت د شدم رفتم  شمامو باز كردم بلند  به زور چ

 .ان ام عمليات رفتم پايين

 .خونه ساكت و آروم بود

 :صدامو انداختم رو سرم

 مممممممممما داداشممممى كسى جواب ندادماممممممان بماب_

  حتما خونه نيستن

 .نشستم پشت ميز صبحونه مختصرى خوردم و رفتم تو اتاق درس بخونم

 :مشغول درس خوندن بودم كه صداي مامان رو از پايين شنيدم

 ترانه بيا كمكممممممممممممم_

 :مثل خودش داد زدم

 .شرمنده امتحان زيستممممممم دارم_
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 .تم بيچاره همسايه ها و نخودي خنديدمباخودم گف

 :در با صداي بلدي باز شد و مامان خودشو انداخت داخل اتاق

 سدم مامانى_

 سدمو كوفت پاشو بيا كمك_

 مامان درس دارم_

 .پاشو تنبل خانوم امروز نميخواد برى مدرسه_

 چرا؟؟خبريه؟؟؟_

 .اره مهمون داريم_

 كيه؟؟_

 .خانواده آريامني ميخوان بيان__

 .بيخيال گفتمَخب به من چه!بيان

 :مامان هم بيخيال گفت

  خواستگارى من كه نميان_

 با همون لحن گفتمَخب ميان خواستگارى كى؟؟؟

 خواستگارى طاها__

 :ببخيال آهاني گفتم،كه مامان محكم زد توسرم
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 خاك تو سرت چقدر خنگى...نميدونم از چى تو خوششون اومده__

 م بخوادپشت چشمى نازك كردمَدلشون

 :يهو دو هزاريم افتاد،داد زدم

 چييييييييى؟؟؟؟خواستگارى مننننننن؟؟؟_

 :مامان چپكى نگام كرد

 نه پس خواستگارى منننننننن_

 :ناليدم

 ...مامان توروخدااااااااااا من ميخوام درس بخونم_

  نميخوام ازدواج كنم

 سالم تموم نشده18هنوز 

 :ناراحت نگام كرد

 .ن ميشههرچى خدا بخواد همو_

 :زدم زير گريه و بريده بريده گفتم

 مامان...من....نميخوام_

 .مامان توروخدا...يه كارى كن...

 :بغلم كرد
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 ...ناراحت نباش پدربزرگت كاريو بى دليل ان ام نميده_

 ميدونى كه چقدر دوست داره صدحتو ميخواد

 صداى مامان هم بغض داشت و ميلرزيد

  با سرعت از اتاق رفت بيرون

 .اشكامو پاك كردم

 من قبول نميكنم

  هرجور شده حتى اگه شده خودمو بكشم 

 .يا فرار كنم

 زير باراين ازدواج اجباري نميرم

 

 مشغول حرف زدن بودن دستمو زير چونم زدم و نگاشون كردم

 بعد از رب  ساعت حرف زدن راجب آب و هوا و ونعيت مملكت

 :آقاجون گفت

 قرار دادو تنظيم كردى_

 َبله ...بخونمي؟نوروزى

  آقاجون سرى تكون داد
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 :نوروزى با سرفه اي صداش رو صاف كرد

طب  اين قرار دادبيي از نصمممفي از اموال جاويد آريامني كه شمممامل فروشمممگاه هاي          _

  50زن يره اى..زمين هايى واق  در شممميراز...ويد در لواسمممون... مغازه در بازارتهران و     

 ...ميليارد حساب بانكى و

 .ذكر شده درصورت ازدواج با ترانه رادبه آروان آريامني تعل  ميگيردموارد 

 ميگفت، رو حدود يه رب  ساعتى ميشد كه همين ورى داشت اموال آقاجون 

كه اكثرا ما از وجودش خبر نداشتيم.برگه رو آقا جون امضا كرد.نوروزي برگه رو جلوي    

 .قاجونمن گذاشت.نگاهم از برگه روي ميز كشيده شد به چشماى آ

 .امضا ميكنم ولى بايد واقعيت ها رو بهم بگيد_

 :مطمئن گفت

 زمان گفتني رو خودم مشخص ميكنم_

 سرى تكون دادم و بدون معطلى امضا كردم

 (ترانه)

 با خوردن نور توى صورتم

  چشمامو محكم روى هم فشار دادم

 .كلى به خودم فحي دادم كه چرا ديشب پرده رو نكشيدم

  شدمتوي جام نيمخيز 
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صورتمو آب زدم.بعد از             شويى و  ست سمت د شدم رفتم  شمامو باز كردم بلند  به زور چ

 .ان ام عمليات رفتم پايين

 .خونه ساكت و آروم بود

 :صدامو انداختم رو سرم

 ماممممممان بمابمممممممممما داداشممممى كسى جواب نداد_

  حتما خونه نيستن

 .تو اتاق درس بخونم نشستم پشت ميز صبحونه مختصرى خوردم و رفتم

 :مشغول درس خوندن بودم كه صداي مامان رو از پايين شنيدم

 ترانه بيا كمكممممممممممممم_

 :مثل خودش داد زدم

 .شرمنده امتحان زيستممممممم دارم_

 .باخودم گفتم بيچاره همسايه ها و نخودي خنديدم

 :در با صداي بلدي باز شد و مامان خودشو انداخت داخل اتاق

 م مامانىسد_

 سدمو كوفت پاشو بيا كمك_

 مامان درس دارم_

 .پاشو تنبل خانوم امروز نميخواد برى مدرسه_
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 چرا؟؟خبريه؟؟؟_

 .اره مهمون داريم_

 كيه؟؟_

 .خانواده آريامني ميخوان بيان__

 .بيخيال گفتمَخب به من چه!بيان

 :مامان هم بيخيال گفت

  خواستگارى من كه نميان_

 گفتمَخب ميان خواستگارى كى؟؟؟با همون لحن 

 خواستگارى طاها__

 :ببخيال آهاني گفتم،كه مامان محكم زد توسرم

 خاك تو سرت چقدر خنگى...نميدونم از چى تو خوششون اومده__

 پشت چشمى نازك كردمَدلشونم بخواد

 :يهو دو هزاريم افتاد،داد زدم

 چييييييييى؟؟؟؟خواستگارى مننننننن؟؟؟_

 :كرد مامان چپكى نگام

 نه پس خواستگارى منننننننن_
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 :ناليدم

 ...مامان توروخدااااااااااا من ميخوام درس بخونم_

  نميخوام ازدواج كنم

 سالم تموم نشده18هنوز 

 :ناراحت نگام كرد

 .هرچى خدا بخواد همون ميشه_

 :زدم زير گريه و بريده بريده گفتم

 مامان...من....نميخوام_

 .ى كنمامان توروخدا...يه كار...

 :بغلم كرد

 ...ناراحت نباش پدربزرگت كاريو بى دليل ان ام نميده_

 ميدونى كه چقدر دوست داره صدحتو ميخواد

 صداى مامان هم بغض داشت و ميلرزيد

  با سرعت از اتاق رفت بيرون

 .اشكامو پاك كردم

 من قبول نميكنم
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  هرجور شده حتى اگه شده خودمو بكشم 

 .يا فرار كنم

 ازدواج اجباري نميرم زير باراين

 

 .خودمو پرت كردم رو تخت

 ...اى خدا اين چه بدبختى بود گرفتارش شدم

  خواستگار زياد داشتم ولى بابا اجازه نميداد بيان

 ميگفت بايد درستو تموم كنى)

 (اينباروم بابا احمد)پدربزرگ ترانه( پا پيي گذاشته بود ولى چراااا؟؟

 چون آقاى آريامني دوستي بود؟؟؟

 .پس اينبار قضيه جدى بود

 وااااى خدا حاال چيكار كنم

 .سرمو محكم كوبيدم روي بالشت

 در اتاق باز شد و طاها اومد داخل

 :پشتمو كردم بهي

 پرنسس پاشو بريم ناهار__
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  جواب ندادم

 .پتو رو كشيدم رو سرم

  نشست رو تخت و پتو رو از رو سرم كشيد

 پاشو تنبل__

 بازم جواب ندادم

 .نميدى؟؟حاليت ميكنمجواب __

 ...واز اتاق رفت بيرون

 !بايه پارچ آب برگشت

 با اخم نگام كرد

  ميشمارم فرصت دارى از رو تخت بلند شى3تا__

 برو بابايى گفتم

1__  

 منتظرنگاهي كردم

__2  

 .و همزمان كل پارچو خالى كرد روم 3ديگه داشت خندم ميگرفت كه داد زد 

 دنبالي اون بدو من بدوجيغ بنفشى كشيدم و افتادم 

 :مامان باخنده نگامون ميكرد .همونطور كه داشتيم ميدويديم داد زدم



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

51 

 

 جرات دارى وايسااااااااا_

 :طاها هم با خنده داد زد

 ��بيه__

 بيشعورى نثارش كردم.يه دفعه پام گير كرد به لبه ميز با سر افتادم رو زمين

 واااااى داغون شدم_

  شم و بلندم كردطاها باخنده اومد نشست پي

 ببينمت چى شدى؟دستو پاچلفتى__

 دستو پاچلفتى عمته گممماواسفن ممممى الممممممماخ_

 ...باخنده داشت نگام ميكرد كه يهو جدى شد دستشو گذاشت زير چونم

  واااااى بينيت داره خون مياد بذار ببينم__

 با ترس صورتمو آوردم جلو

 واى توروخدا ببين چى شده؟_

 !هنشكسته باش

 .ديدى ديشب عمه سكينه چشمم زد

 ازبس گفت دماغت خوشگله

 .نزديك بود بزنم زير گريه
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 :طاها سرشو محكم كوبيد به سرم و گفت

 اعتماد به سقف جم  كن خودتو شوخي كردم_

 .دستمو گذاشتم رو سرمَزامممممبمممممى وحشممممى

 .يه دفعه پريدم و چنان گازى از بازوش گرفتم كه دادش رفت هوا

 :ويدم پشت مامان قايم شدم.طاها باعصبانيت اومد سمتموند

 ميكشمت وحشىي__

 .زبونمو براش درآوردم كه حمله كرد سمتم

 .مامان خودشو انداخت وسطمون

 .دستت بهي بخوره امشب بايد تو كوچه بمونى__

 :با عصبانيت گفت

 ببين دستمو چكار كرد؟؟؟_

 .سياه شده بودو بازشو نشون داد جاى دندونام مونده بود و 

 :خونسرد نگاش كردم

 حقته زامبمممممممى_

 :دوباره اومد سمتم كه مامان چاقو رو گرفت سمتي

 نزديكي شدى باهمين چاقو خدصت ميكنم_
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 :با ناراحتى ساختگى گفت

 وااااا مامان من فرزند ارشدم يعنى چى؟؟؟__

 نكنه منو از پرورشگاه آوردين ؟

 .چه حرفيه تورو از تو جوب پيدا كرديممامان باخنده گفتَنه عزيزم اين 

 .بلند زدم زيرخنده

 :طاها عصبى داشت نگام ميكرد باديدن قيافي خندم اوج گرفت

 نميرى از خنده__

 :با خنده گفتم

  تو نگران خودت باش_

 :قيافه خبيثى به خودش گرفت

 باشه ترتر جون بخند حالتو ميگيرم_

  باخنده رومو برگردوندم

 :كه طاها گفتزنگ خونه زده شد 

  من باز ميكنم

 :مامان داشت ميخنديد بغلي كردم

 مرسى مامان كه هستى_
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 .محكم بغلم كرد

 . بعد از خوردن ناهار رفتم تو اتاق و گرفتم خوابيدم

 احساس كردم يه نفر داره موهامو نوازش ميكنه

 ...بهترين حس دنياس

 حركت دستاش متوقف شد

 چشممو بازكردم كه ايرسا بود

  باخنده داشت نگام ميكرد

  ساعت ديگه مهمانا ميان تو هنوز آماده نشدى2پاشو تنبل __

 نميخوام_

 با اخم ساختگى نگام كرد

 پاشو ببينم تنبل__

 :صدام لرزيد

  نميخوام باكسى كه دوستي ندارم ازدواج كنم_

  منم آدمم ميخوام درس بخونم

 ... ميخوام ازدواجم با عش  باشه مثل تو و طاها
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 .يرسا خيلى سخته واسما

 :عمي  نگاهم كرد

 ...باتقدير نميشه جنگيد شكست ميخورى__

 به عنوان يه فرصت بهي نگاه كن و ازش لذت ببر

 :گنگ نگاهي كردم

  ازحرفات هيچى نميفهمم__

  سالته بايدم نفهمى 18ح  دارى توهمي _

 خب بگو تا بفهمم__

 : با لبخند نگام كرد

  داشتمراستي من طاها رو دوست ن_

 :چشمام گرد شد خواستم حرفى بزنم كه گفت

 .. .اگه بخواى وسط حرفم بپرى نميگم بهتااااا__

  راستي اصد از طاها خوشم نميومد

  ازش متنفر بودم

 هميشه بهم ميگفتن تو بايد باپسر عموت ازدواج كنى

 اسممون روهم بود
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 ازهمه مردا متنفر بودم

 ممممممممن؟ همي باخودم ميگفتم اين همه آدم چرا

وقتى خبر دادن كه شما قراره بياين خواستگارى باخودم عهد كردم كه خودمو بكشم اما     

وقتى طاها رو ديدم وقتى بهم گفت دوسممتم داره يه جورى شممدم يه چيزى ته دلم تكون  

 ... خورد

 ...خيلى سعى كرد منو به خودش عدقه مند كنه و كرد

 وهم اسم اين پسرهتو تقدير من اسم طاها بود تو تقديره ت

 ...سعى كن تو برنده اين ميدون باشى

 

 !هنوز داشتم به حرفاى ايرسا فكر ميكردم

 واقعا چرا ممممممن؟

 واقعا تقدير من اين بود؟

 ....هيچوقت درك نكردم چرا تقدير من اين بود و اين شد

 بلند شدم رفتم حموم

 تو حموم ذهنم همي درگير بود به.حرفاى ايرسا فكر كردم

 ميخواستم درس بخونم من

  نميخوام به عنوان يه فرصت بهي نگاه كنم تصميممو گرفتم
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 از حمام اومدم بيرون جلوى ميز آرايشيم نشستم موهامو خشك كردم و دورم ريختم

 آرايي مليحى كردم ورفتم سمت كمد

 داشتم فكر ميكردم كه چى بپوشم كه ايرسا اومد داخل

 االهييييييى چه ماه شدى ماشاالاا__

 نه به اندازه تو_

 :پشت چشمى نازك كرد

 

 اونكه بعله_

  سقف ترك خورد ...كمكم كن نميدونم چى بپوشم_

 بچه پرويى نثارم كرد و

 متفكر به لباسا خيره شد

 :بعد چند ثانيه بشكنى زد

  آهااااا اون لباس خاكستريه بود كه ماه عسل رفتيم هلند واست گرفتيم اونو بپوش

 لباسو برداشتم رفتم توحموم عوض كردمباشه اى گفتم و 

 واى الهى عروسك ناز منو ببين آخه__

 بالبخند نگاش كردم
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شده بودقدش تا يه وجب       ستر همون رنگى كار  سم يه پيراهن حرير بود كه زيرش آ لبا

 زير باسن بود آستين سه رب  داشت

 .ساپورت مشكى زيرش پوشيدم.خيلى شيك و ساده بود

 : دستموگرفت تو دستي

 بيا بريم مامان ببينتت__

 باشه_

 ازپله ها رفتيم پايين مامان داشت تو آشپزخونه كارميكرد

 :ايرسا هي ان زده گفت

 واااااى مامان ببين عروسكتو__

 برگشت ونگام كرد چشماش پراشك شد

 :با لبخندى كه سعى داشت حفظي كنه گفت

 بذار واست اسفند دود كنم چشمت ميزنن امشب_

 

  پراشك شدچشماى منم 

  منتظر يه تلنگر كوچيك بودم كه بزنم زير گريه

 :ايرسا كه ديد جو خيلي بده گفت

 مامان!! بابا هم اومدن!؟__
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 اره اومده تو اتاقه_

 باشه من ميرم صداشون كنم چيزى به اومدن مهمونا نموند__

  مامان باشه آرومى گفت منم بي هدف نشستم روصندلى

 : من نشست پرسيدمايرسا برگشت پيشمون و كنار 

 شوشوت ك است؟؟؟_

 .طاها اومد داخل آشپزخونهَاين است

 :لبخند گشادى زدم

 سدم_

  عليك__

 : بااخم نگاش كردم

 خو مثل آدم بگو ميميرى_

 :دهن باز كرد كه جوابمو بده كه ايرسا گفت

 بازوت چى شده؟؟؟_

 :طاها باخشم نگاهم كرد

 يه سگ وحشى گاز گرفته_

 ه؟؟؟اين جاى دندون سگ_
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 رفت سمت طاها و بازوشو گرفت تو دستي

 ...اينكه جاى دندونه_

 راستشو بگو كى گازت گرفته؟

 صبح كه جواب منو ندادى رفته بودي ك ممممممما؟؟؟ 

 پقى زدم زيرخنده

 :طاها باتع ب نگاهي كرد

 وا گفتم كه دستم بند بود_

 جاى دندون اين خانومه

 :نگاه كرد و دستشو گرفت سمت من ايرسا منتظر به من

 باور كن كار من نيست! من اصد از اين كارا خوشم نمياد_

 و چشمكى واسي زدم

 : با اخم برگشت سمت طاها

 خب ميشنوم... دروغ بگى ميكشمت_

 :طاها معلوم بود هول شده با تته پته گفت

 دروغم چيه؟؟مامان شاهده_

 :ايرسا برگشت سمت مامان كه داشت باخنده مارو نگاه ميكرد
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 راست ميگه مامان؟؟_

 :مامان باخنده گفت

 واال من درجريان نيستم_

 ايرسا با قهر روشو برگردوند و از آشپزخانه زد بيرون 

 طاها هم رفت دنبالي

 من و مامان هم پوكيده بوديم ازخنده

 .بعد از چند دقيقه باباهم اومد به جمعمون انافه شد

  ن تو آشپزخونهبود كه زنگ خونه رو زدن منو فرستاد 7:30طرفاى 

 خودشون شروع كردن احوال پرسى و بابا راهنماييشون كرد

  هم صداشونو ميشنيدم هم بهشون ديد داشتم ولى اونا منو نميديدن

 :آقاى آريامني بدون مقدمه چينى گفت

 به ترانه بگيد بياد__

شو دوباره تكرار             شد كه حرف سى بلند ن صدايى ازك شد.همه تع ب كردن. شمام گرد  چ

  كرد

 : ايرسا هول بلند شد

 االن صداش ميكنم__

  و اومد تو آشپزخونه
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 طرف انگاراومده دعوا پاشو چايى بريز ببريم__

خندم گرفت باشمممه آرومى گفتم چايى ريختم ورفتيم تو سمممالن اول به آريامني تعارف 

كردم بعد به بقيه آخرم واسممه اون پسممره ى سممياه سمموخت...بدون اينكه نگاش كنم خم  

 .رف كردم اونم بدون اينكه نگام كنه برداشت چيششي چندششدم و تعا

 :خواستم سينى رو ببرم تو آشپزخونه كه آقاى آريامني بالحن محكمى گفت

 بشين_

  به جاى خالى كنار خودش اشاره كرد چشمى گفتم و نشستم

چند دقيقه اى ميشممد كه سمماكت بود يعنى همه سمماكت بودن رفتار آقاى آريامني واقعا   

 باالخره خودش سكوت رو شكست ع يب بود

 آتنا جعبه ها رو بده__

آتناچشمممى گفت و با لبخند نگاهم كرد به قيافي توجه كردم خيلى نازبود وخيلى شممبيه  

 .ماماني بود كه با اخم نظاره گر ماجرا بود

 . و از اخمي ميشد فهميد نارانيه

 ...آتنا بالبخند اومد سمتم چند تا جعبه دستي بود

 

 (آروان)

  آتنا رفت سمت ترانه

  يكى از جعبه هاى طد رو كه بزرگترين محسوب ميشد رو دستي داد
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 ..بقيه رو باز كرد گذاشت رو به روش روى ميز

 ترانه در جعبه رو باز كرد و با تع ب داشت نگاه ميكرد

شت رو           شو گذا ست شد ود شاد  نگاهي به بقيه طدها روى ميز افتاد چشماش ازتع ب گ

 دهني

 ه آدمى با اين ون  مالى معلومه اينقدر طد نديده.مامان با اخم نگاش ميكردخب معلوم

  آقاجون لبخند رنايت بخشى رو لبي بلند بود

 .و من نگاهمو با پوزخند دوختم تو چشماش .دختره سست عنصر پول پرست

 ....پوزخندصدادارى زدم كه

 

 (ترانه)

شدم و جعبه اى كه دستم بود پرت   دستمو روي دهنم گذاشتم باورم نميشد ...ازجام بلند

  كردم

 :جعبه به گلدون خورد و با صداي بدي شكست برگشتم سمت آقاى آرادمني

مگه اومديد برده بخريد؟واقعا واسمممتون متاسمممفم دنياتون اينقدر كوچيكه كه ميخوايد  _

 . آدماى اطرافتون رو با پول بخريد

 .تع ب رو تو چشماش خوندم.همه بابهت نگاهم ميكردن

با دو رفتم سمممت اتاقم درو محكم بسممتم و خودمو پرت كردم رو تخت... هيو صممدايي  

 .ازپايين نميومد. ميدونستم همه تع ب كردن
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 . تقه اي به درخورد

  بفرمائيد__

 .دربازشد باتع ب به فرد روبه روم خيره شدم

 .به چه حقي اومدين تو اتاقم،بيرون لطفا_

 .تخت.پسره ي سياه سوختهبدون اينكه نگاهم كنه نشست گوشه ي 

 :با حرص گفتم

 فكرنكنم اجازه داده باشم بشينيد_

 باالخره لب بازكرد

 به اجازه تو احتياج ندارم__

 :از عصبانيت قرمز شدم خواستم حرفي بزنم كه گفت

 .بيادوستانه حلي كنيم__

 :چپكي نگاش كردم

 بروبيرون_

 :باخشم نگاهم كرد

 ...پدربزرگامون نميشيميدوني كه خودتو هم بكشي حريف __

 .شايد حريف آقاي رادمهر بشي ولي حريف آقاجون نميشي
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 :با تخسي گفتم

  ميشم_

 :پوزخندي زد

 اوكي تدش خودتو بكن__

 :از جاش بلند شد كه ناليدم

 خب چكاركنم؟_

 !باهم ازدواج ميكنيم__

 :باتع ب نگاش كردم

 .ترجيح ميدم بميرم_

 :بااخم نگام كرد

 !اوكي برو بمير__

 :درو باز كرد خواست بره بيرون كه گفتم

 اين وسط چي به تو ميرسه؟_

 !!! خيلي چيزا__

  گنگ نگاهي كردم

 ... كل ثروت اريامني__
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 :اخم كردم ايناخانوادگي فقط پول دوست دارن پوزخندي زدم

  به من چي ميرسه؟؟؟_

 :مطمئن گفت

 هرچي كه بخواي.خب نظرت؟__

 .ميخوام ميخوام درس بخونم.يه زندگي اروم_

 :مكثي كردم

 البته بدون تو_

 :باتع ب نگاهم كرد البد فكر كرده مثل خودش دنبال پولم،سري تكون داد

 .فردا ميام دنبالت راجبي حرف ميزنيم__

 .باشه اي زيرلب گفتم بدون يك كلمه حرف انافه رفت بيرون

 درو قفل كردم تا كسي نياد سوال پيچم كنه

 ستمچراغو خاموش كردم و چشمامو ب

 خيلي فكر كردم كه چي ميشه؟

 چي قراره پيي بياد ؟؟؟

  من دوس نداشتم ازدواج كنم

  اونم با اين سياه سوخته
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 ولي خدايي خيلي پسر جذابي بود

  نميدونم چرا داشتم آناليزش ميكردم

 ...اه اصد به من هر چي كه هست مبارك صاحبي

  چممه لذتممممممممممممممي داره

 

 اينكه

 

 ممممممممممممييه وقتايممم

 

 :چشماتو ببندي و بگممممممممممممي

 

 !!!هرچممممممه باداباد

 بيخيمممممممممممال

 .جلوي اينه ايستادم ونگاهي به لباسام كردم

 مانتو شلوار كرم رنگ

 شال مشكيمو سرم كردم

 . ساده و شيك
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 .آرايي ساده اي كه زيباييمو چند برابر كرده بود

 .اومدن اون پسره نمونده بودنگاهي به ساعت كردم چيزي تا 

 . پوزخندي زدم حتي اسمشو هم نميدونستم

 .ميديد رفتم كنارش نشستم tv  رفتم توي حال مامانو ديدم كه داشت

 بابا ك است؟__

 :حرصي نگام كرد

سالشه    65بادوستاش رفته بيليارد...اخه يكي نيست بهي بگه از سنت خ الت نميكشي    _

 رفته بازي ميكنه

 :خنديدم

 ماهم بادوستات بروبيرونخب ش_

 خواست جوابمو بده كه زنگو زدن

 

 واي اومد_

 كي اومد؟__

 :چپكي نگاش كردم

  عمم....خب اين پسر سياه سوخته اومد_

 . آهاني گفت خداحافظي كردمو ازخونه زدم بيرون
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 :سوارماشيني شدم وسدم ارومي دادم كه سر تكون داد

 .چيششي ميميره جواب بده

 كمربندتو ببند__

 بدون حرف بستم.ذهنم درگير اين بود كه ماشيني چيه؟؟

 .چقدر راحته

 سكوت توي ماشين عصبيم ميكرد

 ك اميريم؟؟؟__

 .نيم نگاهي بهم انداخت و جواب نداد

 اللي؟؟؟؟_

 .بازم جواب نداد

 . خداروشكر از اين لحاظ شانس اوردم__

 :عصبي نگام كرد

 ميشه ساكت باشي؟_

 :بي خيال نگاش كردم

 !نه_

 :پوف كدفه اي كرد
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 .اينقدرحرف بزن تا بميري_

 .بروبابايي نثارش كردم

 !خب بگو ك اميخواي بري؟_

 بگم قول ميدي ديگه حرف نزني؟؟؟__

 ....خب معلومه_

 ... مكث كوتاهي كردم

 كه نهههه_

 .فك منقبض شدشو دوست دارم

 .پسره االغ فك كرده كيه كه هرچي گفت بگم چشم

 كرد پارك ماشينو بيرونو نگاه كردم جلوي رستوران شيكي ايستاد و 

 .ازماشين پياده شديم و رفتيم داخل

 :يكي ازگارسون ها اومد و تعظيم كوتاهي كرد و گفت

 .ميزتون آمادش جناب اريامني_

 .سري تكون داد

 گارسون مارو تاميزمورد نظرراهنمايي كرد و منو رو داد دستمون ورفت

 :نگاهي به منو بندازه گفت بدون اينكه
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 چي ميخوري؟؟؟_

 :منو رو گذاشتم روميز

 .نيومدم اين ا كه چيزي بخورم...اومدم حرف بزنيم_

 :نگاهي هنوز رو منو بود

 اول غذا__

 .يااالن حرف ميزنيم يا من بلند ميشم ميرم_

 :پوف كدفه اي كرد منو رو بست و پرت كرد روميز

 ...گفتم بعد شام__

 :داد زد بلند شدم كه

 بتمرگ__

 .باترس نشستم

توجه همه ي اونايي كه تو رستوران بودن بهمون جلب شد همه با تع ب نگاه ميكردن و    

 .پو پو ميكردن

 فك كردي كي هستي كه صداتو رو من بلند ميكني؟؟_

 :خونسرد نگاهم كرد

 .شوهرت__

 :پوزخند صدا داري زدم
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 .....من غلط كنم با آدم بي_

 ه اقاي اريامني؟؟مشكلي پيي اومد__

 ...برگشتم سمت صاحب صدا

 ...يكي از گارسون ها بود كه ظاهرا از سرو صدامون متوجه شده بود مشكلي هست

 .جوابي از طرف ما نشنيد كه سوالشو تكرار كرد

 :عصبي بهي نگاه كرد

 !!به توهم بايد جواب پس بدم؟__

ستيك با م  2گارسون خواست حرفي بزنه كه دوباره گفتَ      20خلفات كامل مياري تا تا ا

  ...دقيقه ديگه آماده نبود همتون اخراجين

 .گارسون چشمي گفت و باع له رفت

 .باتع ب داشتم نگاش ميكردم

 .پسره خودخممممممواه

 :اخممو كشيدم توهم و خواستم بلندشم كه غريد

 پاتو از در اين ا بذاري بيرون هيو كمكي بهت نميكنم__

 .ااااااااااه لعنت بهي

 :عصبي گفتم
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اگممه االن حرف نزنيم ميرم هراتفمماقي هم بيوفتممه حتي اگممه خودمو بكشممممم زن تو _

 .نميشم...فعد كه كارمون بهم گيره پس بهتره شروع كني

 گشنمه__

 :خندم گرفت ولي خودمو كنترل كردم

 خب به من چه؟_

 :دستشو كشيد تو موهاش

 !با اعصاب من بازي نكن ترانه_

 

 ...قلبم لرزيد

 قشنگ اسممو صدا زدچقدر 

 .مات نگاهي كردم كه بي تفاوت نگام كرد

 ... نفسمو دادم بيرون

 :با تخصي نگاش كردم

 !ميشنوم_

 .عصبي نگاهم كرد

 .معلوم بود خيلي خودشو كنترل ميكنه كه نزنه تو دهنم

 ...لبخند دندون نمايي زدم و نگاهي به اطراف كردم
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 .رين نقطه هاي شيرازجاي خيلي خاص و شيكي بود توي يكي از بهت

 .دقيقه بعد غذارو آوردن با آرامي شروع كرد خوردن20

 .منم منتظر نگاش ميكردم نگاش به ظرف غذاي دست نخوردم افتاد

 :سوالي نگام كرد

 چرا نميخوري؟_

 اشتها ندارم_

 :سري تكون داد

  اوكي_

 ....عصبي نگاش كردم ميمرد يكم اصرار كنه پسره زامبممممممي،سياه سوخته

 

Edit, [۲۳.۰۱.۱۷ ۲۱َ۰۸] 

 :ريلكس مشغول غذا خوردن بود عصبي شدم

 شد9:30نميخواي حرف بزني.ساعت __

 :دست از غذا خوردن كشيد

 ...باهم ازدواج ميكنيم ولي سوري_

واقعا كه منو كشيدي بيرون كه اينو بگي؟؟؟اقاي باهوش باكاري كه من ديشب كردم    __

 .يكم مشكوك نيست اگه االن قبول كنم
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 :متفكر نگام كرد

مشممكوكه...خب ميتونيم چندماه نامزد كنيم بعد بگيم بهم عدقه مند شممديم و رابطه رو _

 سال بعد از ازدواج طدق ميگيريم توافقي...نظرت؟؟؟1جدي كنيم...

 بعد از طدق تكليف من چيه؟؟__

 ...هرچي بخواي بهت ميدم...تا آخرِ زندگيت تحت حمايت مني_

 :مابرويي باال انداخت

 قبوله__

  اينو٪رسممموند خونه و رفت.فردا دوباره اومدن خواسمممتگاري و جواب مثبت دادم          منو٪

 ٪كن عوض

 

نامزدي رو برگزار كنن توي اين چند روز ازمايي خون          نده قرار بود مراسمممم  ته اي هف

  داديم

 .و متاسفانه جواب مثبت بود

 :داخلجلوي آينه ايستادم داشتم موهامو شونه ميكردم كه مامان اومد 

 ترانه امروز آروان زنگ زد__

 :باتع ب نگاهي كردم

 آروان كيه؟؟_
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 :مامان زد رو گوني و گفت

 !خدامرگم بده نگو كه اسم شوهرتو نميدونستي__

 :ومشكوك نگاهم كرد كه هول شدم

نه نهههه معلومه كه ميدونم ...خب ...خب چون ذهنم درگير مراسمممم نامزدي بود به            _

 حرفت توجه نكردم

 :مشكوك نگاهم ميكرد كه واسه عوض كردن بحث گفتمهنوز 

 خب چي گفت حاال؟_

 .مياد دنبالت بريد لباس بخريد6واي داشت يادم ميرفت گفت ساعت __

ساعتي تا اومدني مونده      ساعت كردم نيم  آهاني گفتم كه از اتاق رفت بيرون نگاهي به 

 .بود

دقيقه بعدش زنگ  5تا بياد.سمممري  اماده شمممدم و بدون ارايي رفتم پايين منتظر موندم   

 . خونه رو زدن از مامان خدافظي كردم و رفتم بيرون

 .با ژست خاصي سرشو به صندلي تكيه داده بود وچشماشو بسته بود

سرتكون                 شو بازكرد و با اخم  شما سدم ارومي كردم چ ستم  شدم ودرو ب شين  سوارما

 داد.ماشينو روشن كرد و حركت كرد

 :يشد كه باالخره سكوتو شكستهيو حرفي بينمون ردوبدل نم

  جاي خاصي مد نظرت هست؟؟__
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 ................نه ارومي گفتم كه سرتكون داد.ديگه هيو حرفي بينمون ردوبدل نشد

كنارهم قدم ميزديم و به ويترين مغازه ها نگاه ميكرديم.كه با دسمممت به جايي اشممماره              

 :كرد

 بريم اين ا__

 :نگاهي به مغازه كردم

 بريم_

 :داخل كه فروشنده اومد طرفمونرفتيم 

 سدم چه كمكي از دست من برمياد؟___

 :اروان گفت

  .چند تا ازبهترين لباساي شبتون رو بياريد__

شت رو ميز اروان          شت و گذا ست لباس برگ شمي گفت و چنددقيقه بعد باچند د مرد چ

 :بي حوصله گفت

 هركدومو دوست داري انتخاب كن__

 : تاشون قشنگ بودنلباسا رو نگاه كردم هرپنج 

 همه رو ميپوشم هركدوم بهتر بود اونو برميدارم__

 سري تكون داد خواستم برم اتاق پرو كه خانومي اومد وگفت َكمكت ميكنم عزيزم
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شده               سنگ كاري  سينه  سمت  شكي رنگ بود از روي ق شيدم.دكلته م ساروپو يكي ازلبا

 .بود

كوچولو گشممماد لباس خيلي نازي بود   تا پايين باسمممن تنگ بود وازباسمممن به پايين يه           

 :خواستم درش بيارم كه خانومه گفت

 !نميخواي به اقاتون نشوني بدي؟__

 . پوزخندي به حرفي زدم وازاتاق پرو زدم بيرون

 :آروان پشتي به من بود وداشت اطرافو نگاه ميكرد اروم صداش زدم

 آقا آروان_

 باچندثانيه مكث برگشت

 لباسم خوبه؟_

 :لباسم خورد اخم غليظي كردنگاهي به 

 مگه مراسم ختمه؟؟اگه اينقدر ناراني هستي تا ماجرا روكنسل كنم__

 .وپشتي رو بهم كرد.پسره رواني فكركرده چون نارانيم لباس مشكي ميخوام بگيرم

برگشتم تو اتاق پرو و يكي ديگه ازلباسا رو پوشيدم اين يكي دكلته بنفي بود تا وسطاي  

 .نباله دار بود و رو زمين كشيده ميشدرونم بود از پشت د

 :رفتم بيرون باديدن لباسم بازم اخم كرد

 اين چيه پوشيدي؟؟_
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 چشه رنگي خوبه كه؟__

 ميخواي لخت بيا همه جات معلومه.... درش بيار_

 . باحرص نگاش كردم كه بيخيال روشو كرد اونور پسره وحشي

 معلومه روهمه ي لباسا يه ايراد گذاشت ...ياميگفت همه جات

  يارنگي جلفه يا ميگفت اصد فكرشم نكن اجازه بدم اينوبپوشي پسره خر 

 ...حاال خوب كه همه چيز سوري بود وگرنه

 لباسامو پوشيدم وازاتاق پرو اومدم بيرون

 چي شد چرا برنداشتي؟؟_

 :باحرص نگاهي كردم كه گفت

 .خب چيزمناسبي توش نبود__

 :ه اومدسمتموندندونامومحكم روهم فشاردادم.فروشند

 !چيزي نپسنديدين؟

 :آروان گفت

 نه لباسا رنگشون ومدلشون مناسب نامزدي نبود_

خب جناب شمممماگفتين لباس شمممب اگه ميگفتين لباس نامزدي راهنماييتون ميكردم  __

  تشريف بياريد لباساي عروس و نامزدي طبقه باالست

 .و گرفت يه لباس سادهرفتيم طبقه باال و لباسارو نشونمون داد يكي ازلباسا چشمم
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 .لباسو پرو كردم تو تنم خيلي قشنگ بود انگار واسه من ساخته بودني

لباس ازجنس حرير بود روي سممينه آينه كاري شممده بود.باال تنه تنگ بود از زير سممينه  

  گشاد بود

 :همينو انتخاب كردم ودرش اوردم وازاتاق پرو رفتم بيرون

 چرا درش اوردي؟__

 :بيخيال نگاش كردم

 همين خوب بود_

 :عصبي نگام كرد

 !بخدا اگه خيلي باز باشه بايد چادربپوشي روش__

 .برو بابايي گفتم.رفتيم حساب كرديم اومديم بيرون منو رسوند خونه و رفت

 

 تو آينه نگاهي به خودم انداختم

سفيد      سط زده بود يه تاج گرد كه روش گدي ريز شگر فركرده بود وفرق و موهامو آراي

 ...گذاشته بود روي موهام بودو هم

 : ايرسا و مامانم پيشم بودن. مامان اومد سمتم

 خيلي خوشگل شدي ايشاال خوشبخت بشي__

 .وزد زير گريه
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 ...چشمام پر از اشك شد لعنت به من

 .لعنت به من كه داشتم به همه دروغ ميگفتم

 .حالم ازخودم بهم ميخورد

 :آرايشگر اومد سمتمون

شه...اقا داماد        اي بابا ....االن كه_ شگل خانم خراب مي ست آرايي اين خو وقت گريه ني

 پايينه منتظره گلم

.......... 

 سوارماشين شدم و درو بستم پسره عنتر حتي به خودش زحمت نداد درو واسم بازكنه

 ...دستمو گذاشتم زير چونم و مشغول ديد زدن اطرافم شدم

 :باالخره سكوتو شكست

 ميكردي قبد موادب تربودي سدم__

 :بدون اينكه نگاهي كنم گفتم

 از اون ايي كه شعور جواب دادن ندارين تصميم گرفتم سدم ندم__

 : اخمي رفت توهم گفت

 دسته گلت روصندلي عقبه برش دار__

 :كارد ميزدي خونم نميومد

 دسته گلت بخوره تو سرت_
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 :با چشمايي به خون نشسته نگام كرد و گفت

 به درك_

 رفت باال پسره ي بيشور بي شخصيت ديگه واقعا آمپرم

 :نه واسم درو باز كرد نه گل رو دستم داد

 چرا واسم درو باز نكردي و گل رو بدي دستم؟؟؟_

 ...كسي اون ا نبود كه بخوام جلوش نقي بازي كنم__

 پسره ي خودخواه_

 ترانه بس كن__

 

 ...بس نمي_

 :مهنوز حرفم تمام نشده بود چنان دادي كشيد كه چشمامو بست

 خفه شو ترانه__

يك قطره اشممممك از چشممممم       خاموش شممممد.بغض داشممممت خفم ميكرد. موتور فكم 

 :چكيد.برگشت نگام كرد وقتي اشكمو ديد محكم كوبيد روي فرمون

 ااه لعنتي_

 تند تند توي موهاش دست ميكشيد معلوم بود خيلي عصبيه

 ...ديگه حرفي بينمون رد و بدل نشد
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 ...ون بگيرنجشن رو قرار بود توي خونه خودش

  جلوي ساختمون ماشينو پارك كرد

  ...من زودتر پياده شدم و منتظر ايستادم

  پياده شد در عقب رو باز كرد دسته گل رو برداشت

 اومد سمتم گل رو گرفت طرفم

دسممته گل خيلي قشممنگي بود گل هاي مختلف با رنگ هاي مختلف. برخدف شمموقي كه  

 :گفتم واسه گرفتني داشتم رومو برگردوندم و

 نميخوام_

 :با صداي بم و جديي گفت

 ترانه اون روي سگيمو نذار نشونت بدم_

 ...دسته گلو از دستي كشيدم و جلوتر راه افتادم سمت در

 جلوي ورودي دستمو از پشت سر كشيد

 .برگشتم و سوالي نگاهي كردم

 دستشو حلقه كرد و به بازوش اشاره كرد

 انداختم و با هم وارد شديمدستمو با نارنايتي دور بازوش 

  لگ از پر حياطشون بودن كرده تزيين دار پايه هاي چراغ با رو ساختمون از جلوي در تا 

 بود باغ شبيه بيشتر بود درخت و
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چند نفري توي باغ ايسمممتاده بودن و داشمممتن حرف ميزدن و ميخنديدن بينشمممون آتنا        

 :متوجه ما شد و با صداي بلندي گفت

 ...داماد اومدن و پا تند كرد سمت ماوااااي عروس _

 :اومد سمتم و گفت

 ...واييييي ترانه جون چقد ناز شدي خوش بحال داداشم_

 :تك خنده اي كردم

  شدي خوشگل مرسي عزيزم تو هم خيلي _

نه دورش             باس بلند آبي هم رنگ چشمممماش و موهاي طدييي كه آزادا واقعا تو اون ل

 .ريخته بود زيبا شده بود

 :ز ته دلي زد و برگشت سمت آروان كه با لبخند داشت نگاهمون ميكردلبخند ا

 به به داداش جنتلمن خودم_

 :ه اي زد و گفتب.و..سخودش رو كشيد باال و به گونه ي آروان 

 ...بريم بريم كه همه منتظرن_

 

 ...ي و تبريكب.و..سبا هم وارد سالن شديم همه مي اومدن سمتمون.رو

 بودنهمه خانواده درجه يك 

  سفره عقد خيلي زيبايي ي گوشه از سالن چيده شده بود 



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

85 

 

سفره اي مانند ابر كه با آينه و شمعدان هاي نقره اي ديزاين شده بود مبلي شبيه ماه بود 

  كه با نور آبي كه درش كار شده بود

 ..واقعا آدمو خيره ميكرد

  با آروان روي مبل نشستيم

 :وان سرشو نزديك گوشم آوردبا لبخند به بقيه نگاه ميكردم كه آر

 ...خيلي خوشحالي كه همي لبخند ميزني_

 نفساي داغي به گوشم ميخورد

 با تع ب سرمو برگردوندم سمتي و خيره نگاهي كردم

 اونم تو چشماي من زل زده بود

  هيچكدوم دوس نداشتيم كم بياريم

 رفت يه وري نگاش كردم كه دستشو عصبي تو موهاش كشيد و از جاش بلند شد 

 سمت ميزي كه روش نوشيدني هاي رنگارنگي چيده شده بود

شت رو انتخاب كرد و        يه ليوان گرد و پايه دار كه ماي  زرشكي رنگ وسوسه انگيزي دا

 ...شروع كرد به مزه مزه كردن

لبخند گشادي زدمو رومو برگردوندم سمت دختر و پسرايي كه با آهنگ اليتي كه پخي  

 ميشد

 و با هم حرف ميزدن خودشونو تكون ميدادن
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  .يهو چشم تو چشم يه دختر شدم كه با نفرت و كينه زل زده بود بهم

شگلي بود.قد بلند ،اندام ظريف ،چشمان نقره اي رنگي       شد.خيلي دختر خو لبخندم جم  

 .داشت تو اون لباس مشكي بلند واقعا ميدرخشيد

 يه لحظه حسوديم شد به اين همه زيبايي

 ...اومد سمتم نگاهمو كه به خودش ديد

شده بودم         سترس به هم گره كردم هول  ستامو از ا شدم د منم متقابد از روي مبل بلند 

 حتي واسه سدم هم پيي دستي كردم و سدم دادم

 :پوزخندي زد

 اسمت ترانه بود درسته؟؟؟_

  بهي نمي خورد اينقدر بي ادب باشه كه جوابمو نده

 ...منم تدفي كردم و فقط سرمو تكون دادم

 چند سالته؟؟؟_

 :هه چه دختر پررويي با بدجنسي گفتم

 چطور مگه؟؟؟.18_

 :خنديد و سرشو تكون داد

 ...واسه آروان خيلي بچه اي_

 ...تع ب كردم!!! پس بگو جريان چيه؟؟؟يكي از كشته مرده هاي اون سياه سوختس
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 :واسه اينكه يكم بسوزونمي با لبخند گشادي گفتم

  مهم تفاهم و عشقه عزيزم_

 :با حرص داشت نگام ميكرد روشو برگردوند كه بره كه با نربه آخر من ميخكوب شد

 ...درنمن آروان خودش منو انتخاب كرد_

 

 ...تو دلم حسابي عروسي بود كه دختره رو اين ور چزوندم

 ...پاشو محكم رو زمين كوبيد و ازم دور شد

 ...اتاقم كارت دارمخواستم بشينم كه آتنا اومد دستمو گرفت و گفت بيا بريم 

 با هم وارد اتاق شديم كه ديدم آروان روي تخت نشسته و سرشو بين دستاش گرفته

 با تع ب برگشتم سمت آتنا كه لب زد چيزي نيست

 رفت بيرون و درو بست

 هر چي ايستادم ديدم سرشو نمياره باال گفتم شايد خوابي برده

 ...آورد باال رفتم سمتي و دستمو رو شوني گذاشتم كه سرشو سري 

 ...از حركتي جا خوردم و يه قدم رفتم عقب

 .چشماي مشكيي رو هاله اي از قرمزي گرفته بود

 :يه كم ترسيدم و با صداي لرزاني گفتم
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 اتفاقي افتاده؟؟؟_

 ...معلوم بود يه چيزي ميخواد بگه ولي نميدونم چرا نميگفت

  اشت برداشتاز روي تخت پارچه ي نقره اي رنگي كه طرح هاي زيبايي د

 ...اومد سمتم

 ...هر قدمي كه كه به سمتم مي اومد من ي قدم ميرفتم عقب

 ...خيز برداشت و بازومو گرفتم

  از ترس الل شده بودم دهنم مثل ماهي باز و بسته ميشد ولي صدايي ازش در نمي اومد

  يهو دستاشو آورد باال

 چشمامو محكم رو هم فشار دادم

 

 ...ر و صورتم احساس كردمكه نرمي چيزي رو روي س

 ....با تع ب چشمامو باز كردم

 .لبخند محوي كه بيشتر شبيه پوزخند بود روي لباش بود

 مرتيكه روانممممممي

 :با لبخندي كه هنوز به لب داشت گفت

 ...اينم تدفي اون نگاهت سر سفره_
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حالت   اپسره ي عوني نزديك بود سكته كنم چادر رو روي سرم تنظيم كردمو از اتاق ب    

 ....قهر زدم بيرون

 ...واقعا چادر لطيفي بود لمس كردني حس خوبي بهم ميداد

  چشمممان توي از پله ها كه پايين ميومدم همه با تحسممين نگام ميكردن و اشممك شمموق   

 ...بود شده جم  بابام و مامان

 ...نشستم روي مبل بعد از چند لحظه آروان اومد و نشست كنارم

 ...اهميتي بهي ندادم

 ...با صداي يااهلل يااهلل مردي فهميدم كه حاج آقا اومده

 ...قرار بود صيقه محرميتي بين ما خونده بشه

 :حاج آقا رو به روي ما روي صندلي نشست

 عروس داماد آماده ايد كه انشااهلل؟؟؟_

 

 ....آروان بله محكمي گفت

 حاج آقا بسم اللهي گفت و شروع كرد به خوندن صيغه

  ير بودواقعا ذهنم درگ

 خيلي ميترسيدم

 ...از آينده هراس داشتم.اصد متوجه صداي اطرافم نبودم
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با سممردي شمميئي روي گردن لختم به خودم اومدم آروان خم شممده بود سمممتم و داشممت  

 سينه ريزي رو به گردنم ميبست

 ...تور سفيد رنگي باالي سرمون گرفته بودند

 ...ماينقدر توي افكارم غرق شدم كه متوجه نشده بود

از آينه روي سفره خواهر آروان رو ديدم كه با لبخندي روي لب داشت قند روي سرمون  

 ميسابيد

 .با صداي حاج آقا چشم از آتنا برداشتم و خيره نگاهي كردم

 خب عروس خانم آيا بنده وكيلم؟؟؟_

 !!!!يعني سه بار ديگه هم پرسيده بود و من متوجه نشده بودم؟

 دم كه اشك در چشماني جم  شده بودنگاهي به چشمان مادرم كر

 پدرم هم با لبخند نگاهم ميكرد،سرش را با اطمينان تكاني داد

  به طاها نگاهي كردم كه ايرسا بازويي را چسبيده بود

 :توكل به خدايي در دل گفتم

 بله...م لس بزرگاي و مادرم با اجازه پدر _

سرم را پايين انداخ         شد  سوت و هل هله بلند  ست و  شغول     صداي د شتانم م تم و با انگ

 ...بازي شدم

 .از آروان هم سوال كرد كه با صداي بلندي بله گفت
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  حاج آقا مبارك باشه اي گفت

 ي ميكردنب.و..سهمه سمتمون ميومدن و رو

 واسمون آرزوي خوشبختي ميكردن

 !!!هه چه خياالت خامي...خوشبختي

  بعد از كمي جشن و پايكوبي شام سرو كردن

 ...نداشتم به اجبار آتنا چند لقمه اي خوردماصد اشتها 

 ...بعد از شام م بورمون كردن كه باهم برقصيم

 ...آتنا دست منو آروان كشيد برد وسط سالن

  آهنگ با ريتم شادي پخي ميشد

  خودمو هماهنگ با ريتم تكون ميدادم

 آروان با ژستي مردونه رو به روم خودشو تكون ميداد

 ...وخته چه قري ميداد با اين قد و هيكليخندم گرفته بود سياه س

 .همه دورمون جم  شده بودن و با لبخند واسمون دست ميزدن

 .آهنگ تمام شد و رفتيم نشستيم

 ...تك تك مهمونها واسه خداحافظي سمتمون ميومدن

 ...تقريبا همه رفته بودن فقط خانواده من با آروان بوديم كه دور هم نشسته بوديم
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 ...ميخنديدن تعريف ميكردن و

 ...هنوزم احساس ميكردم مامان آروان نارانيه

 ...بعد از يك ساعتي تعريف و بگو بخند باالخره قصد رفتن كردن

خداروشممكر و گفتم بلند شممدم كه برم آماده بشممم آتنا شممروع كرد به اصممرار كردن كه 

  امشبو بمون

  مامان بابا هم بعد از اصرار هاي زياد آتنا گفتن بمون

 ...قبول كردم كه امشب رو اون ا بمونم اجبارا

 ...مامان و بابا بعد از خداحافظي رفتن

 اِي خدا حاال من چكاركنم؟؟

 اگه اين ابخوابم يعني شب بايد پيي آروان بخوابم؟؟؟

 ....ع ب گيري كردما

  سرمو باال آوردم

 ...با مامان آروان چشم تو چشم شدم

 ....با تنفر نگاهم ميكرد

 اين همه تنفر چي ميتونه باشه؟ تع ب كردم دليل

 ....تنفري كه هيچوقت دليلشو نفهميدم

 عصبي پاهامو تكون ميدادم كه آقاي آريامني اومد و كنارم نشست
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 :زيرچشمي نگاهي كردم كه گفت

 ناراحتي؟؟؟__

 :باحرص جواب دادم

 بايدخوشحال باشم؟؟؟_

 :سري تكون داد و گفت

 ...طمئن باشمن هيو كاريو بي دليل ان ام نميدم م__

 

Edit, [۲۹.۰۱.۱۷ ۱۵َ۵۳] 

 :عمي  نگاهي كردم

 خب دليلي چيه؟_

 ...بگيدتامنم بدونم

 :نگاهشو ازم گرفت و به مامان آروان خيره شد

 ...ميفهمي__

 :وازجاش بلند شدو رو به آروان گفت

 ...اگه ترانه مايل نيست بمونه ببرش خونه__

  بگو ماشينو بيارن



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

94 

 

 ...ومنتظر به من نگاه كردآروان سري تكون داد 

 خب حاال من چكار كنم بمونم يا برم؟

باخودم درگير بودم اگه بمونم بايد پيي اين سياه سوخته بخوابم... اگه برم جواب پدرم   

 رو چي بدم؟؟؟

 :توهمين فكرا بودم كه آروان گفت

 ميموني؟_

 نميدونستم چي بگم

 :اومد سمتم همه نگاها به من بود ومنتظربودن حرف بزنم كه آتنا

 بمون ديگه...لطفا__

 :به اجبارگفتم

 ...باشه ميمونم_

 آتنا دستمو گرفت

 .منو برد سمت اتاقي و شروع كرد حرف زدن.از هر دري حرف ميزد 

 منم بالبخند نگاهي ميكردم

 نميخواي لباستو عوض كني؟__

 :نگاهي به لباسم كردم

 ...آخه لباس ندارم__
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 :رفت سمت كمدش وگفت

 ...باس دارممن كلي ل__

 :برگشت سمتم

 بيا يكيشو انتخاب كن_

 :باشه اي گفتم و رفتم سمت كمد با تع ب نگاهي كردم

 واااا تو اينارو ميپوشي؟_

 :با تع ب نگاهم كرد

 چشه مگه؟؟__

 :تك خنده اي كردم

 يه وجب پارچس كه ...يه چيز پوشيده تر بهم بده_

 : خنديد

 ...ديوونه__

 شيده بپوشم احساس خفگي ميكنمعادت ندارم لباساي خيلي پو

 :يه تاپ وشلوارك صورتي داد دستم

 ديگه از اين پوشيده تر چيزي ندارم_

 :خنديدم وگفتم
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 ...باشه من برم دوش بگيرم و بيام_

 ....شير آب رو بازكردم و رفتم زير دوش خنكي آب جسمم رو نوازش ميكرد

 ...چشمام رو بستم دستمو دور خودم حلقه كردم

 خصمانه مامان آروان چيه؟؟؟ دليل نگاه

 اون دختر توي مهموني؟

 از من بهتر واسه آروان خيلي هست چرا پدربزرگ آروان منو انتخاب كرد؟؟؟

 همه چيز مشكوك بود يه جاي قضيه ميلنگيد ولي ك اش؟

 ...جواب اين سوال هارو هيچوقت نفهميدم

 ...لباسامو پوشيدم ازحموم اومدم بيرون

 ...آتنا توي اتاق نبود

 :نشستم روتخت.دربازشدوآتنا اومد داخل

 واااااي چه موهاي خوشگلي داري پاشو ببينم تا ك اته؟__

 ....دستمو محكم كشيد و بلندم كرد

 ...نگاهي به موهام كردم كه بلنديي تا پايين باسنم ميرسيد

 :نگاهي كرد و گفت

 ...ندهواااي خوشبحالت... موهاتو فركرده بودي معلوم نبود كه اينقدربل__
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 :وبه دنبال اين حرف دستمو كشيد وگفت

  بيا بريم به آروان نشون بديم_

  چشمام گشاد شد هر چي تدش كردم جلوشو بگيرم نتوستم

 ...رفتيم توي صبحونه خوري

 آروان روي صندلي فلزي نشسته بود و ماگ قهوه تو دستي بود

 ...با ديدن ما ماگو گذاشت روي ميز

 :آتنا با ذوق گفت

 داداش موهاشو ببين واي__

  نگاهشو از آتنا گرفت و زل زد توچشمام

 ...نگاه سرتا پايي بهم انداخت و سري تكون داد

 :از جاش بلند شد وخواست بره كه آتنا گفت

 داداش موهاش خوشگله؟_

 :كدفه نگام كرد

 

  اره__

 و رفت
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 همين؟

 خوبه؟؟؟

 ...عصبي به مسير رفتني نگاه ميكردم

 :ناراحتم رو ديد گفتآتنا وقتي نگاه 

 ترانه جون ناراحت نشو ...آروان كد همين وريه يكم مغروره_

 ...بيخيالي زير لب گفتم و رفتيم سمت اتاق

 ...آتنا مردد نگاهم ميكرد انگار ميخواست يه چيزي ازم بپرسه

 بگو آتنا_

 :خيره نگاهم كرد

 تو واقعا آروان رو دوست داري؟؟؟__

 ....به ديوار روبه روم نگاهمو ازش گرفتم و دوختم

 !!!نميدونستم چي بگم

 من واقعا دوستي داشتم؟؟؟؟؟

 

 :خب معلومه كه نه....ولي واسه قول و قراري كه گذاشته بوديم گفتم

  خب ما...يعني من ...نميدونم__
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 :اومد سمتم و دستامو گرفت تودستاش

 ....قابل تحملهببين!!!آروان يكم غد و مغرور و يه دندس،عصبيه، بعضي وقتا غير __

 خندم گرفت چقدر خصوصيت خوب داره

 :بالبخند به ادامه حرفي گوش دادم

 ...شايد يكم خشك و جديه__

 ولي باوركن آروان اصد اين وري نبوووود

 ...بعد از مرگ بابا تغيير كرد من مطمئنم تو ميتوني آروانو عوض كني

 ...مات نگاهي كردم

 پدرش اين وري شده؟؟؟چي ميگفت؟يعني آروان بخاطر مرگ 

 ...چه غم انگيز

 ...روتخت درازكشيدم وداشتم به حرفاي آتنا فكرميكردم

 دلم واسه آروان ميسوخت

 ...خيلي دلم ميخواست كمكي كنم

 

 ....اينقدر فكر كردم و ذهنم درگير بودكه نفهميدم كي چشمام گرم شد و خوابم برد

 ...اي به درخورد جلوي آيينه مشغول شونه كردن موهام بودم كه تقه
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مت                     فت سممم فت و ر ندي گ يد بل ماي ند ميشمممد بفر خت بل كه ازروت با اين مان  نا همز آت

 ...دستشويي

 :يكي ازخدمتكارا اومد داخل

 ...سدم خانوم صبحونه آمادس آقا گفتن صداتون كنم__

 ...بالبخند جوابشو دادم كه تعظيم كوتاهي كرد ورفت

 :آتنااومد بيرون وگفت

 كي بود؟؟__

 ازخدمتكارا گفت صبحونه آمادس...راستي كي مويي كليپسي چيزي نداري؟؟؟يكي _

 :همونطور كه خميازه ميكشيد جواب داد

 تو كشو اول__

 .از داخل كشو كي مو برداشتم وموهامو محكم كشيدم و دم اسبي بستم 

 ...با آتنا رفتيم سمت صبحونه خوري

  آروان و ماماني رو ديدم كه نشستن

 ...دارن حرف ميزنن

 سدم بلندي كردم.آروان سرتكون داد

 ...ماماني بدون يك كلمه حرف ازجاش بلند شد ورفت

   ...واااا انگار جن ديد
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 نشستيم سرميز و مشغول شديم

 :شكدت رو ماليدم به نون تستم و خواستم ببرم سمت دهنم كه آروان گفت

  شكدت نخورچاق ميشي__

 :چپ چپ نگاهي كردم

 تونگران نباش_

 .وگازبزرگي از تستم زدم

 .شونه اي باال انداخت و مشغول خوردن چاييي شد

 ...پسره ي فضول

 :ازجاش بلندشد و روبه من گفت

 

 صبحونتو كه خوردي لباس بپوش تا ببرمت خونتون_

 ...باحرص نگاهي كردم خيلي محترمانه داشت پرتم ميكردبيرون

 :خواستم حرفي بزنم كه آتنا گفت

 ...مونهنه داداش بذارب__

 نه ترانه امسال كنكور داره و بايد بشينه بخونه ...مگه نه ترانه؟؟؟_

باحرص نگاهي كردم و آره اي گفتم..ازجام بلند شدم رفتم سمت اتاق آتنا ودرو محكم  

 كوبيدم به هم
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شتم...ااه من كه لباس           شتم دنبال لباس ميگ سرش دربيارم....دا صمو  ستم حر انگارميخوا

 ...نداشتم

 ...مانتو شلوار گرفتم وپوشيدم آتنااز 

  ازش خدافظي كردم

 ...رفتم تونشيمن منتظربودم تا آروان بياد

 :دقيقه اي ميشدكه منتظربودم كه اومدسمتم5

 بريم؟؟؟__

 بدون اينكه جوابشوبدم رفتم سمت باغ

 ...پوف كدفه اي كرد و دنبالم راه افتاد

تم بااخم نگاهم كرد. رومو ماشممين رو جلوپام نگه داشممت سمموارشممدم و درو محكم بسمم  

 ....برگردوندم و خودمو مشغول تماشاي بيرون كردم

هيو حرفي بينمون ردوبدل نشد جلوي خونه نگه داشت دستم رفت سمت دستگيره در       

 :وخواستم دروبازكنم كه گفت

 ميدوني از ديشب دارم به چي فكرميكنم؟؟__

 :نگاهي كردم وبا تع ب پرسيدم

 به چي؟؟؟_

 :خيره شد تو چشمام ولب زدچندثانيه 
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 .... به اينكه كاش از همون اول قيد پولو ميزدم ولي تورو تحمل نميكردم__

 ...پسره بيشعور

 منو بگو ازديشب چقدرناراحت بودم واسي. مي خواستم كمكي كنم

 :پوزخند زدم

 چه احساس مشابهي__

 فرصت حرف زدن بهي ندادم ازماشين پياده شدم

 درومحكم بستم

 ...باصداي بدي ازجاكنده شدماشين 

 واقعاكه پسره احم  پيي خودش چي فكر كرده؟

 ...يه جوري حرف ميزنه انگارمن ازخدام بوده كه زني بشم

  زنگ رو زدم كه در باصداي تيكي باز شد رفتم داخل

 . درو محكم بستم وبهي تكيه دادم

 

 ...ماهي ازنامزديمون ميگذشت3_4

 ....هم جم  ميشديم يا ما ميرفتيم خونه اونا و يا برعكسگاهي وقتا به اصرار آقاجون دور

شتر رفت وآمد كنن           سعي ميكردن بي ست و شكلي بين ما ه شده بودن كه م همه متوجه 

 ...كه مشكل ما حل بشه
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سردترين حالت ممكن       شه با  سعي ميكرد نقي بازي كنه و بهم نزديك ب آروان هرچي 

 ...پسي ميزدم

 ...ار احمقانه ام چيه بي حرف نگاهي ميكردمهرچي ازم ميپرسيد كه دليل رفت

 واقعا يادش نميومد فرداي نامزديمون چي بهم گفت؟

 .هفته مونده بود به كنكور ومن شديدا درحال درس خوندن بودم1

 .قرادبود اين يك هفته رو برم پيي آتنا با هم درس بخونيم

 ازماشين پياده شدم وكرايه روحساب كردم و زنگ رو زدم

  ...رو واسم بازكردنگهبان د

 سدم خانوم__

 سدم خسته نباشيد_

 ...سدمت باشيد_

 بااجازه اي گفتم

 ...كولمو روشونم جا به جاكردم

 ...قدم هامو تندكردم و رفتم سمت ساختمون

 :صنم خانوم روديدم كه تونشيمن نشسته بود

 سدم صنم خانوم__

 .سدم آرومي گفت...ازجاش بلندشد و رفت سمت اتاقي
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 ...تواين چندماه درحد چندكلمه صحبت كرديم كد

 ...شونه اي باال انداختم

 بهتر...با مادر شوهر جماعت نبايد صميمي شد

  ...كردم باز آروم درو و آتنا اتاق لبخندي زدم و رفتم سمت 

 ...سركي داخل كشيدم كه ديدم خوابه

 ....وااا خوب كه كنكور داشت اين وري خوابيده بود

  ...وكولمو پرت كردم رو زمين درو آروم بستم

 ...لبخند پليدي زدم

شي نزديك كردم و يه جيغ بنفي زدم كه     سمتي لبمو به گو متر ازجاش  2آروم رفتم 

  :پريد

 :باعصبانيت داد زد

 ترانه ميكشمتممممممممممممممممم__

 ...حمله كرد سمتم

 ...دويدم رفتم سمت نشيمن كه افتاده بود دنبالم و جيغ جيغ ميكرد

 : ينطور كه ميدويدم داد زدمهم

  آتنا چقدر بي جنبه اي بيخيال شووو__

  :سمتم كرد پرت رو كوسن مبل 
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 عمرااااا_

 جاخالي دادم و طي يك تصميم ناگهاني پريدم داخل اتاق آروان و درو قفل كردم

 ...پشت درتكيه دادم ودستمو گذاشتم روقلبم

و درآورده بود و شمملوارشممو تا نصممفه  با ديدن پسممر غريبه اي تو اتاق آروان كه پيرهنشمم

 ...كشيده بودپايين چشمام ازتع ب گشاد شد

 ....پسره هم باتع ب داشت منو نگاه ميكرد

  ... در حموم بازشد و آروان اومد بيرون فقط يه حوله سفيد بسته بود به كمرش

 ...همينو كم داشتم

 ...با ديدن آروان هيني كشيدم ودستموگذاشتم رودهنم

چندثانيه هنگ نگاهمون كرد...اخم غليظي كردوباقدم هاي بلند خودشو رسوند به آروان 

 ...من

 ...سرمو محكم چسبوند به سيني

 چشمامو محكم بهم فشار دادم

 ....قلبم تند ميزد

 :آروان عصبي غريد

 بكن پات اون بي صحابو__
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شو دوركم         ست ستم خودمو ازش جداكنم كه يه د شتم پهلوهاش و خوا ستموگذا م  ردوتاد

 قفل كرد

 ...با اون دستي سرمو محكم فشار داد به سينس

 نربان قلبم رفت باال

 ....وبدنم گر گرفت

 :آتنا تندتند درميزد

 ...ترانه مگه اينكه دستم بهت نرسه ...ترانه گمشوبيا بيرون....مردي؟؟؟؟بهتر__

 ....نربه محكمي زد به در ورفت

 

خدا نكنه زمزمه كرد        يه  لب چيزي شمممب ....ولي مطمئنم تاوَهُمي بيي نبود.از  آروان زير 

 آروان اين نمونه حرفا بعيد بود

 ...قلبم داشت وايميستاد

 ...سرشو آورد پايين

لبشمممو به گوشمممم نزديك كرد نفس هاي داغي به گردنم ميخورد با آروم ترين لحن        

 :ممكن لب زد

 چراقلبت اينقدر محكم ميزنه؟__

 ...نفسم توسينه حبس شد
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 ...و منو آروم ازخودش جدا كردقفل درو باز كرد 

 ...بدون اينكه نگاهي كنم سري  ازاتاق زدم بيرون

 ...سري  رفتم اتاق آتنا و دروبستم پشت درتكيه دادم

 دستموگذاشتم روقلبم هنوز هم محكم ميزد

 :آتنا دويد سمتم و نگران نگاهم كرد 

 چت شده؟؟؟__

 ...باگي ي نگاهي كردم

 ...دستموگذاشتم رو دهنيخواست دادبزنه كه 

 هيسس خوبم_

 دستموپس زد

 خب چت شد يهوووو؟__

 چرا نگفتي آروان خونس؟؟؟_

 :حرصي نگاهم كرد

 اصد توفرصت دادي من حرف بزنم__

 :ومشكوك نگاهم كرد 

 راستشو بگو تو اتاق چيشد كه لپات گل انداخته؟؟؟__
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 ...ماجرا رو واسي تعريف كردم

 ...مممواااي آتنا ازخ الت آب شد_

 :زد زيرخنده و متفكر نگاهم كرد

 راستي يه سوال!؟__

 سرمو به معني چي تكون دادم

 چرا ازخ الت آب ميشن؟؟__

 چرانوشابه يا دوغ نميشن؟؟

 ..بالشت روي تختو برداشتم ومحكم كوبيدم توسرش

 ...بيشعور من دارم اين ا بال بال ميزنم اونوقت تو__

 واقعا كه اين وري همدردي ميكني؟

 :دستشوگذاشت روسرش وگفت

 ...احم  خب يهو يادم اومد__

 ... برو بابايي نثارش كردم

 از توي كوله لباس راحتي برداشتم و پوشيدم

 ...اتفاقِ توي اتاق يك ثانيه هم از جلو چشمم كنار نميرفت

 ...لبخند محوي زدم و به ديوارخيره شدم
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 :آتنا مسير نگاهمو گرفت و با تاسف سرتكون داد

 خدايا اين تنها اميدمه شفاش بده ...به ترك ديوارم ميخنده__

 :بااخم نگاهي كردم و واسه عوض كردن بحث گفتم

 راستي اين پسره كي بود؟اين ا چكارميكرد؟؟؟__

 ...صدرا از دوستاي قديمي آروانِ_

 ...تهران زندگي ميكردن ولي تصميم گرفتن بيان اين ا زندگي كنن

 ند ثانيه سكوتآهاني گفتم كه آتنا بعد چ

 خوب بود؟__باخنده گفتَ

 كي؟؟؟_باگي ي گفتمَ

 صدرا ديگه__

 :باتع ب نگاهي كردم

 مگه نميگي ازدوستاي قديمي آروانِ نديديي تاحاال؟؟؟؟_

 :باخنده زد تو سرم

 ....نه خره....مگه نگفتي وقتي رفتي داخل شلوارش تا نصفه پاش بود منظورم__

  پرتي كردم پايينبا بالشت زدم توسرش واز رو تخت 

 خيلي بيحيايي آتنا خ الت بكي__
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 .دوتامون زديم زير خنده

 

 ...ساعتي ميشد كه داشتيم درس ميخونديم 3

 ...عصبي خودكارو پرت كردم وموهامو چنگ زدم

 ..ااه هر كار ميكنم جواب اين معادله بدست نمياد_

 آتناخميازه اي كشيد

 كدوم مسئله؟؟؟__

 :وني دادم.كتابو زد تو سرمكتابو برداشتم و رفتم نش

 خاااااك اينم كار داره ديگه؟__

 ....نه بابا فيلسوف_

 ....ژست معلمي به خودش گرفت و شروع كرد حل كردن

 :دقيقه اي داشت تونيح ميداد و حل ميكرد جواب آخرو بدست آورد 10

 2/5يافتممممم جواب __

 :جواب تست ها رو نگاه كردم و محكم زدم تو سرش

 ..ميليون نفر70خدا ببين با كيا شديم واااي __

 :عصبي نگاهم كرد
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 چراميزني؟؟__

 عزيزم جوابي كه بدست آوردي جزء جواب تستا نبود_

 :چپكي نگاهم كرد

 ...خب ميتونيم ازصدرا كمك بگيريم پزشكي ميخونه__

 ....واي نه خ الت ميكشم_

 :لبخندشيطاني زد

 ....خ الت نداره كه__

 ...يد و به زور بردم پايينكتابو برداشت دستمو كش

 

 ...تقه اي به در زد

 ...وقتي صداي بيا داخل آروان رو شنيد درو بازكرد و رفتيم داخل

  ...صدرا روشكم درازكشيد بود روتخت وداشت درس ميخوند

 ...با اومدن ما بلند شد صاف نشست

 ...آروان پشت ميز تحريرش نشسته بود وخيره نگاهم كرد

 انداختم پايينباخ الت سرمو 

 :باالخره آروان سكوتو شكست
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 خب؟؟؟؟_

 !!!راستي داداش يه سوالو نتونستم حل كنم اومديم كه ازصدرا كمك بگيريم__

 صدرابلندشد و اومد سمتمون

 :ابرويي باال انداخت

 چه درسي؟__

 رياني_

 !اوكي بياين__

 :آروان پريد وسط حرفشون

 ...داري بشين بخون خودم كمكشون ميكنم داداش تو فردا كوييز__

 صدرا خواست حرفي بزنه كه آروان چنان بااخم نگاهي كرد كه حساب كاردستي اومد

 .نيم نگاه كوتاهي بهمون انداخت و رفت سرجاش ومشغول شد

 خب سوالتون چي بود؟؟__

 :آتنارفت سمتي وسوالو نشوني داد از روي صندلي بلندشد وگفت

 يكيتون بشينيد__

  

 .داداش شما بشين_



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

114 

 

 حوصله بحث ندارم بدو بشين__

 :برگشت سمت من

 ...چرا هنوزوايسادي؟بيا اين ا__

 .بهي نگاه كردم

  عينك خوش فرمي زده بود كه خيلي بهي ميومد

فِرِم مشممكيي اونو شممبيه دكترا كرده بود... به سممختي نگاهموازش گرفتم باشممه آرومي  

 .گفتم ورفتم سمتي

 :آتنا گفت

  ترانه توبشين__

 .دم نشستم روصندليسر تكون دا

 .آتناسمت راستم ايستاد

 .آروان سمت چپم

 .ازپشت خم شد روم وشروع كرد تونيح دادن

 .نفسمو حبس كردم

 .نربان قلبم رفته رفته تندترميشد

 .وقتي حرف ميزد نفس هاي داغي به گردن برهنم ميخورد

 چشمامومحكم روهم فشاردادم
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 :لبشو آروم كشيد رو گوشم وزمزمه كرد

 كندقت __

 ...وادامه داد جواب درستو پيداكرد و دورش خط كشيد

 خب فقط همين بود؟__

 ...نه داداش اين سوالو هم مشكل دارم_

 

 :باحرص نگاهي كردم كه لبخند گشادي زد از جام بلندشدم

 من ديگه مشكل ندارم....مرسي_

 :آتنابالبخندي كه به زور كنترلي ميكرد گفت

 كنيم بعد بريمبشن ديگه همين يه دونه روحل __

  دندوناموروهم فشاردادم

 من اين مبحث روبلدم__

 بشين_خواستم برم كه آروان دستموگرفت به زورنشوندم روصندلي وباتحكم گفتَ 

 ....به اجبارنشستم

 آروان ازپشت روم خم شد

 ...اين بار باجديت بيشتري تونيح ميداد
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 .چشمامو بستم ونفس عميقي كشيدم

 ....ودبوي ادكلني خيلي خوب ب

 ...بكشي نفس تند تند ببندي چشماتو كه خوب به اندازه اي 

 ...نفس حبس شدمو محكم فوت كردم

 ...ته ريششو كشيد رو گونم مورمورم شد

 :آروم لب زد

 نفس هاي بي قرارتو دوست دارم__

  تموم بدنم از حرفي گر گرفت

 ...سري  از روي صندلي بلند شدم و از اتاق زدم بيرون

 ...ي درس خونديم ديگه واقعا مغزم كشي نداشتبا آتنا كل

 ...تصميم گرفتيم اين دو روز آخر رو فقط تفريح كنيم

 ...كتاب دفترارو جم  كرديم و از اتاق زديم بيرون

 ...رفتيم توي باغ قدم بزنيم

ستم و هواي تازه رو وارد ريه هام       شمامو ب صر بهار روح آدمو نوازش ميكرد چ خنكي ع

 ...كردم

 ...بلندي گفتمآخيي 

 باهم رفتيم روي تاب سفيد رنگي كه ته باغ بود نشستيم
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 ...پامو باال جم  كردم

 ...آتنا آروم تاب رو تكون ميداد

آخيي چقد حال ميده ديگه از دسممت هر چي درسممه راحت شممدم االن ميچسممبه بري    _

 ...بيرون

 :بشكني زد و گفت

 ...ميگم ببرمون بيرون بگرديم ايول زن داداش گل گفتيييي...االن ميرم به آروان_

 :هول دستشو گرفتم

 ...نه...نه بشين من يه چيزي گفتم تو چرا جدي ميگيري_

 :حسابي پكر شد صاف نشست

 ...ااه ترانه ند حال نزن ديگه_

 ...لباشو كشيد تو دهني و سرشو كج كرد يه جوري نگام كرد كه دلم واسي سوخت

 :با انگشتم زدم رو بينيي

 خر شدمباشه بابا _

 ...جيغ بلندي كشيد و ي ماچ آبدار از لپم كرد و دويد سمت ساختمون

 ...لبخند عميقي زدم و از جام بلند شدم كه برم آماده بشم

 ...حتما االن حسابي رو مخ آروان راه ميره تا رانيي كنه
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 رفتم توي اتاق...دوش ده دقيقه اي گرفتم

 ..حولمو دورم پيچيدم و از حمام زدم بيرون

نا روي تخت نشممسممته بود سممرشممو به تاج تخت تكيه داده بود داشممت با لب تاب كار   آت

 ...ميكرد

 :تا منو ديد لب تاب رو گذاشت كنارش

 ...پس از بَسي تدش مخي را زدم_

 :خنديدم رفتم پيشي و زدم تو سرش

 

 ديوونه_

 :از رو تخت بلند شد و حولشو برداشت و رفت سمت حمام

 ...بگيرمخودتي من برم ي دوش _

 رو ميز روي هاي ادكلن تك تك نشممسممتم آرايشمميي با همون حوله روي صممندلي ميز 

 ...كشيدم بو و برداشت

 :داخل اومد آروان و شد باز يكهو داشتم موهامو برس ميكشيدم در 

 ....آماده_

 ...حرفي تو دهني ماسيد

 ...منم هول شدم و از جام بلند شدم



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

119 

 

 ...كردم كه چرا داره اين ور نگام ميكنههمين ور زل زده بود بهم...تع ب 

 ....سري  اومد سمتم بازومو گرفت تو دستي و محكم فشار داد

 اين چه طرز لباس پوشيدنه؟؟؟_

 :با اعتماد به نفسي كه نميدونم از ك ا اومده بود

 مگه چشه؟؟؟_

 ...چشماش از تع ب گشاد شد نگاه سر تا پايي بهم انداخت

هاش كشمممدار شمممده بود...    كاراش           نفس  يل اين  جب بود...دل يه و ندازه  فاصممملمون ا

 ...نميفهميدم رو 

 ...دستاي داغشو نوازش گونه از بازوم كشيد سمت گردنم

داغ كردم چيكار داشت ميكرد...نگاهمو كشيدم سمت دستي كه چشمم به حوله اي كه      

 ...تا پايين باسنم رو پوشونده بود افتاد

 ...نفشي كشيدمچشام گشاد شد...دستشو پس زدم و جيغ ب

 اولي توي شوك بود بعد يهو اومد سمتم و دستشو گذاشت روي دهنم

 چته رواني چرا جيغ ميزني؟؟؟_

 :گفتم برو بيرون ولي چون دستشو گذاشته بود جلو دهنم متوجه نشد چي گفتم

 چي ميگي واسه خودت؟؟؟_

 ..چقدر خنگ بود يعني متوجه نميشد چرا نميتونم حرف بزنم
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 ...ردم كه دستشو از رو دهنم برداشتچپ چپي نگاش ك

 :هولي دادم عقب و گفتم

 برو بيروووووون_

 :ديوونه زير لبي گفت و برگشت سمت در

 ...آماده باشيد تا نيم ساعت ديگه بريم_

 ...رفت بيرون و درو بست سري  دويدم سمت در قفلي كردم

 ...از اين پسره ي سياه سوخته بعيد نبود باز برگرده داخل

 ...روي آينه ايستادم با ديدن حولهرو به 

 ...عصبي جيغ كوتاهي كشيدم و موهامو چنگ زدم

 تقه اي به در خورد از همون ا داد زدم

 كيه؟؟؟_

 حرص نخور_

 :آروان بود داشت مسخرم ميكرد...جيغ زدم

 برو گمشوووووو_

 :همزمان در حمام باز شد و آتنا پريد بيرون

 ميكني؟؟ترانه چي شده چرا اينقد جيغ جيغ _



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

121 

 

  همين مونده بود واسه اين خانم از كاراي داداش جوني بگم هيچي زير لبي گفتم

 ...رفتم سمت كمد آتنا تا طب  معمول از كلكسيوني لباس انتخاب كنم

 

 كردم انتخاب رو رنگي يشمي شلوار مشكي پوشيدم و مانتوساده 

 انداختم روي تخت. نشستم و شروع كردم به آرايي

د مرطوب كننده اي به صممورتم زدم...خط چشممم باريك و دنباله داري  پوسممتم سممفيد بو

كشممميدم رژ گونه طديي رنگي روي گونم كشممميدم با رژ لب قرمزي آرايشممممو تكميل         

 ....كردم

 ...موهامو كشيدم و باال بستم

 ...مانتو رو برداشتم و پوشيدم...حسابي روي بدم نشسته بود

 ...م گرفتم و برگشتم سمت آتناشالو روي سرم انداختم كيف دستي رو دست

 من آماده ام بريم؟؟؟_

 :با تحسين نگاهي بهم انداخت

 ...بريم خانوم خوشگله_

اونم تيپ ساده اي زده بود...مانتو سرمه اي شلوار مشكي آرايي مليحي كرده بود با هم     

 ...از اتاق زديم بيرون

 ...ميزدنتوي حياط آروان و صدرا به ماشين تكيه زده بودن داشتن حرف 
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 ...وااااي ببين چه تيپ اسپورت دختر كشي زده

 امشب بايد بچسبم بهي تا دخترا تورش نزنن

 :آتنا از همون فاصله داد زد

 ...ما اومديم_

 ...دوتاشون برگشتن نگاهمون كردن و سوار ماشين شدن

 وااااا اين ديگه چه حركتي بود...واقعا بهم برخورد...خب حداقل وايميسمممادن ما برسممميم

 ...بعد سوار شن

 ...سوار ماشين شديم و با تموم قدرتي كه داشتم درو محكم بهم كوبيدم

 ...به صندلي تكيه دادم و دست به سينه بيرونو نگاه كردم

 ...از در باغ زديم بيرون...بعد از سكوت تقريبا طوالني

 :صدرا برگشت سمتمون و با لبخندي كه به لب داشت گفت

 خب خانوما ك ا بريم؟؟؟_

 من جوابي ندادم و زل زدم به آروان كه داشت با اخم از آينه نگام ميكرد

 :آتنا وقتي ديد من حرفي نميزنم گفت

 ...يه جاي خوب كه حسابي بهمون خوش بگذره_

 

 اوكي_
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 ...جلوي رستوران شيكي پارك كرد همگي پياده شديم

تمو  سمتشون كه از پشت دسصدرا با آتنا جلوتر از ما راه ميرفتن...قدم تند كردم كه برم 

 :كشيد

 ك ا؟؟؟_

 :جوابشو ندادم دستشو پس زدم خواستم برم كه باز دستمو كشيد

 ...ترانه آدم باش...اون از حركت زشتت موق  سوار شدن اينم از اين_

 :نيم نگاهي بهي انداختم

 دلم ميخواد_

 :كرد قفل انگشتام انگشتاشو توي 

 ...اعصاب اين بچه بازياتو ندارمترانه يه امشب رو بيخيال شو واقعا _

 ...يم و روي ميز نشستيمشد رستوران با هم وارد 

 ...همگي خوراك ميگو سفارش داديم و منتظر مونديم غذارو واسمون بيارن

 ...دستمو روي پام گذاشتم و پامو تند تند تكون ميدادم

 واقعا جاي شيكي بود

نگاه كردم كه اسممير دسممتاي  گرمي دسممتي رو روي دسممتم حس كردم سممري  به دسممتم 

  بزرگ و مردونه آروان شده بود...بيخيال اينور اونور رو نگاه ميكردم

 :خودشو بهم نزديك كرد و تو گوشم گفت
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 پاتو تكون نده_

 :حلقم تو بود اومده ملت جلو نميكشيد خ الت 

 ...برو اونور ...زشته چسبيدي بهم_

 

 ...روع كردن حرف زدنپوف كدفه اي كشيد و روشو كرد سمت صدرا و ش

 ...اومده بوديم بيرون حوصلمون سر نره مثد

شدن              ستوران رد مي شينايي كه از جلوي ر شمرد منم ما شتري هارو مي شت م آتنا كه دا

 ...رو

 

 ...باالخره غذا رو آوردن خورديم

 ...آروان رفت تا حساب كنه منم منتظر موندم كه بياد با هم بريم

ستاده بود تا پول ميزشون رو حساب كنه همه ي حواسي   دختر جلفي هم جفت آروان اي

 به آروان بود

هي برميگشت سمتي لبخند مگي مرگما ميزد...دود از سرم بلند شد دختره داشت به       

 ...آروان نخ كه نه طناب ميداد

 سري  رفتم سمت صندوق و دختره رو با ي حركت زدم كنار و چسبيدم به بازوي آروان

 چرا اينقد طول كشيد؟ عزيزم بيا بريم ديگه_

 :آروان با تع ب نگام كرد
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 ميريم االن_

كارم               يل اين  يد دل نه ميفهم جه دختره نبوده وگر هه پس بگو اصمممد آروان متو ههه

 ...چيه...لبخندي زدم و به دختره نگاه كردم ايشي كرد و رفت

 ...گرفت دستمو آروان هم فك كرده بود آدم شدم 

 ...انگار نه انگار مونوعي پيي اومده منم خودمو زده بودم به بيخيالي

 ...تصميم گرفتيم همگي بريم چمران قدم بزنيم

 ...آخراي شب بود حسابي هوا خنك بود

 ...آتنا دست منو گرفته بود و من دست آروانو بدون حرف قدم ميزديم

خيلي حس خوبي بود...آبشممار هاي مصممنوعي كه درسممت كرده بودن آدمو حيرت زده    

 ...ميكرد

 :خميازه اي كشيدم كه آروان برگشت سمت صدرا و گفت

 ...بريم ديگه خيلي خستم_

 كه بي معطلي قبول كردن انگار همه خستشون بود

 ...سوار ماشين شديم و برگشتيم خونه

رفتم اتاق آتنا صممورتمو با ريمور پاك كردم...لباسمممو با ي تاپ و شمملوار طوسممي عوض   

 ...كردم و گرفتم خوابيدم

 ...از تشنگي زياد بيدار شدم...آتنا رو تكون دادمنصف شب 
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 ...آتي آتي تشنمه پاشو برام آب بيار_

 :با صداي خواب آلود گفت

 ...ترانه جون آروان بذار بخوابم_

  ...هر چي اينور اونور شدم ديدم فايده نداره

 ...زوركي از جام بلند شدم و رفتم پايين توي آشپزخونه

 ...برم باال كه ديدم در صبحونه خوري بازهي ليوان آب خوردم خواستم 

 ...رفتم كه درو ببندم متوجه آروان شدم كه روي مبل توي سالن دراز كشيده بود

 ...نگران شدم رفتم ببينم چي شده كه ديدم چشماش بستس

 ...آروم صداش زدم

 آروان...آروان خوابيدي؟؟؟_

 :تكون نخورد...رفتم باال سرش

 ...بخوابآروان پاشو برو سر جات _

 ...دستشو بلند كرد دور كمرم حلقه كرد كشيد سمت خودش

 ...افتادم تو بغلي

 ...آخ چيكار ميكني ديوونه_

 ....سرمو فشار داد رو سيني
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 ...اينقد حرف نزن ترانه_

 :خواستم بلند شم كه دستشو محكم تر حلقه كرد

 ...فقط چند لحظه_

 ...بيخيال تقد شدم

صداي     شد... صداي قلبي گوش           آروم نفس ميك ستم و به  شمامو ب شنيدم...چ شو مي قلب

 ...دادم

 ...نميدونم چي شد كه چشمام سنگين شد و خوابم برد

 «آروان_حال»

 .جلوي آيينه ايستادم وادكلن تلخمو به گردنم زدم

 ...نگاهي به تيپم انداختم پيراهن مشكي كه آستينشو تا آرنج تا زده بودم

 شلوار مشكي وكفي مشكي

 ... بودم كرده ميشدكوتاهي روزي 3-2 افتاد موهام به نگاهم  

 ....كيف پولي چرمم رو برداشتم وازهتل زدم بيرون

 ...سوارتاكسي شدم وآدرس بيمارستان رو دادم

 !!!تصميم گرفتم باترانه حرف بزنم و دليل كاراشو بپرسم

 ...دستمو محكم كشيدم بين موهاي كوتاهم

  ...احساس خفگي ميكردم
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 قلبم نامنظم بودنربان 

 ....انگارتمام حس هاي بد دنيا باهم به قلبم فشارمياوردن

 !سردرگم بودم داشتم حماقت ميكردم

 چه دليلي داره برم؟

 اصد برم چي بپرسم؟

 پس غرورم چي؟؟

 ...پوف كدفه اي كردم وسرمو تكيه دادم به صندلي ماشين و چشمامو بستم

 ...ذهنم پرازسوال هاي بي جواب بود

 ...ل هايي كه تاجوابشو نفهمم امكان نداره برگردم آمريكاسوا

 :باصداي راننده به خودم اومدم

  آقا رسيديم__

پياده شممدم و حسمماب كردم وبدون اينكه باقي پولو بگيرم قدم هامو تند كردم ومسممتقيم  

 :رفتم سمت پذيرش

 سدم خانوم_

 :بدون اينكه سرشو باال بياره جوابمو داد

 سدم بفرماييد__

 با خانوم ترانه راد كار داشتم_
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 :سرشوآورد باال و با ديدنم تع ب كرد

 !!!آقا آروان؟؟__

 :بيخيال نگاهي كردم

 نگفتيد!ك است؟؟؟_

 :هول نگاهم كرد

  رفته ونعيت يكي از مريض هاروچك كنه_

 :دادم سرتكون 

 چقدر بايد منتظر بمونم؟__

 خيلي وقته رفته االن ديگه پيداش ميشه_

 

 ...منتظر بودم كه ترانه اومد دقيقه اي 5

 ...رفت سمت پذيرش و با سپيده شروع كرد حرف زدن

 ...بعد چندثانيه برگشت كه نگاهمون بهم گره خورد رنگي پريد

 :باقدم هاي محكم رفتم سمتي كه عصبي گفت

 اين ا چه غلطي ميكني؟؟__

 :خيره نگاهي كردم
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 اومدم حرف بزنيم_

 :باخشم نگاهم كرد

 ندارم من باتوحرفي__

 وروشو برگردوند

 دستشو محكم كشيدم و صدامو بردم باال

 ...بار تكرار نميكنم 2حرفمو __

 هرج ومرج توي بيمارستان خوابيد و همه با تع ب نگاهمون كردن

 ...باشه...فقط صداتو بيار پايين من مثل تو بي آبرو نيستم__

 ببند دهنتو...خوب شناختمت_

 ...وروشو برگردوند دستشو محكم از دستم كشيد بيرون

 ....متوجه بغضي شدم من تمام حالت هاشو ميشناسم خيلي بهترازخودش

 برگشت سمتم

 برو اتاق سوم دست چپ تا منم بيام _

 :با اخم نگاهي كردم

 باهم ميريم__

 ...عصبي نگاهم كرد وراه افتاد منم پشت سرش رفتم
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 ...وارد اتاقي شديم درو نبست پوزخندي زدم ودرو بستم

 .ترسيده بود ولي سعي ميكرد قايمي كنه

 خب ميشنوم_

 :متع ب نگاهم كرد

 چي؟؟__

 .نزديكي شدم وشمرده شمرده گفتم

 چرا؟فقط بهم بگوچرا_

 :باترس نگاهم كرد

 !!نميفهمم چي ميگي__

 :باآخرين قدرتي كه داشتم زدم توگوشي وانگشت اشارمو تكون دادم

 ...واسم نذاشتي سالي كه يه روز خوش5اينو زدم واسه اين __

 :دستشوگذاشت روگوني وبا بهت نگاهم كرد

 اومدي اين ا كه چي بهت ثابت بشه؟؟حماقتم؟؟؟واقعا اومدي كه چي بهت بگم؟؟؟_

 هاااان؟

 سال منتظرت موندم؟5اينكه منو ول كردي رفتي ومن مثل احم  ها 

 ...مات نگاهي كردم...چي ميگفت؟گيج بودم
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 !!!منتظر من بود؟پس اون عكسا؟

 .زبونم قفل شده بود

 ...يعني_

 :پريد وسط حرفم و با لحن سردي گفت

سمممال منتظر موندم كه بياي...فكر نكن كه عاشمممقت بودم...خواسمممتم زل بزنم تو         5__

 چشمات تا تنفرو تو چشمام ببيني وطدق بگيرم....اين ا ديگه آخرشه جناب آريامني

يده شمممد تو سمممرم...تو قلبم...تو        ند وجودم ومن هنوزمات     حرفاش مثل پتك كوب ندب ب

 ...نگاهي ميكردم

 :سرمو محكم تكون دادم و داد زدم

 !امكان نداره...داري دروغ ميگي__

 ...روي هرز پريدنات سرپوش نذار

 :حمله كردم ويقه لباسشو گرفتم

 ...حالم ازت بهم ميخوره__

 توبغل من بودي و به بهترين رفيقم نخ ميدادي فكركردي يادم رفته؟؟؟

 !شتي تاصبح باالسرت نشستم و تو تاصبح صدرا روصدا كرديتب دا

صبح خوابم نبرد و توي     شي تا صبح تو خو  ه..رزهاولين باري كه با هم بوديم ازخو اب  تا 

 صدرا رو صدا زدي فكر كردي يادم ميره؟؟؟
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 ;داد زدم

 ه..رزهچطورتونستي؟؟مممممممممممممممممنممممممممممممممممو بممممممممممممممممازي دادي...__

 ...محكم هولي دادم كه پرت شد رو زمين

  عقب عقب رفتم

 :به ديوار تكيه زدم سر خوردم و نشستم كف زمين

 منِ خر دوستت داشتم__

  دوتا دستموگذاشتم روصورتم

 ...صداي ه  هقي بلند شد

 ...دستمو از روصورتم برداشتم نگاهمو دوختم به قاتل احساسم...قاتل قلبم

 بلند شدم كه سري  ازجاش بلند شدازجام 

 ...آروان من__:

 :باته مونده توانم دادزدم

 خفه شو...فقط خفه شو_

 ...در اتاق رختكن باز شد ويه نفر سراسيمه وارد شد

 :منو نديد و مستقيم رفت سمت ترانه

 ترانه خوبي؟__
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 .دستشو گذاشت رو شونه ي ترانه

 ....م نگاهم ميكردفكم منقبض شد.نگاه ترانه به من بود...با غ

 پوزخندي بهي زدم وسري ازتاسف تكون دادم .ولب زدم

 بي لياقت_

 :بابهت برگشت و منو نگاه كرد

 آروان؟؟__

 ازصداشم متنفر بودم

 :چقدر احم  بودم كه يك عمر بهي ميگفتم داداش پوزخندم غليظ تر شد

 ...واسه جفتتون متاسفم__

 .نگاهم گره خورد تو چشماي اشكي ترانه

 !نگاهمو ازش گرفتم و به صدرا دوختم كه سرشوانداخته بود پايين

 شرمنده بود؟؟

 ...شرمندگي كمه واسي

 ...در روباز كردم و وقتي خواستم برم برگشتم نيم نگاهي بهشون انداختم

 ...و با قدم هاي بلند ازشون دور شدم

 و
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 عشمممممم 

 درد بزرگممممممممي ست

 وقتي كه درممممممممماني

 ن كسمممممممممممممي باشددر دستا

 . . . كه ديگر نيسمممممت

 قبادي_سارا#

 

 گذشته_ترانه

 .دست آتنا رو تو دستم گرفتم وچشمامو محكم بستم

 .زيرلب هرچي ذكربلد بودم گفتم .نفسمو باصدا بيرون دادم و چشمامو بازكردم

 :نگاهم تو نگاه آروان گره خورد

 قبول شدي__

 باخوشحالي نگاهي كردم

 :ازمكث كوتاهي گفت كه بعد

 آتنا__

 !با عصبانيت نگاهي كردم.يه جوري نگاهم كرد كه فكركردم قبول شدم
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 .واي خدا قبول نشدم

 ...آتنا ازخوشحالي جيغ ميزد و باال پايين ميپريد

 :باصداي مرتعي گفتم

 قبول نشدم؟__

سمممكوت كرده بود و خيره نگام ميكرد.نتونسمممتم طاقت بيارم دسمممتمامو روي صمممورتم   

 ...اشتم و با صداي بلند زدم زير گريهگذ

شتم          شم ولي انتظارم ندا شتم پزشكي حرفه اي قبول ب يعني تدشم بيهوده بود؟انتظارندا

 .كه قبول نشم

 آتنا و صدرا اومدن سمتم وسعي كردن آرومم كنن كه ه  هقم اوج گرفت

 اشكال نداره سال ديگه قبول ميشي ...من كمكت ميكنم__

 :داشتم وبه صدرانگاه كردم وبابغض گفتمدستمواز روصورتم بر

 واقعا كمكم ميكنيد ؟؟__

 .لبخنددختركشي زدوچشماشومطمئن روي هم گذاشت

 :آروان باحرص مشهودي گفت

 .....احتياجي نيست قبول شده__

 :باتع ب برگشتم سمت آروان

 يعني چي؟_
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 بي تفاوت نگاهم كرد

 يعني قبول شدي__

 سره االغ منو تامرز سكته برددوست داشتم سرشو از تني جداكنم.پ

 :آتنا اومد سمتم و محكم بغلم كرد

 تبريك ميگممممم__

 :منم محكم بغلي كردم

  مرسي عزيزم منم بهت تبريك ميگم_

ازهم جداشديم.صدرا دستشو آورد سمت آتنا و بهي تبريك گفت و بعد دستشوآورد          

  انداختمسمت من مردد بودم كه دست بدم يا نه زيرچشمي نگاهي آروان 

 .بيخيال داشت بالب تابي كارميكرد

 دستموبه آرومي گذاشتم تو دستي

 تبريك ميگم__

 زيرلب تشكركردم وخواستم دستمو ازدستي بكشم بيرون كه محكم دستمو گرفت

 با تع ب نگاهي كردم

 رو كمك من حساب كنيد__

 باشه اي گفتم

 !آرواندستمو از دستي كشيدم بيرون و نگاهمو بازم دوختم به 



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

138 

 

واقعا واسممي مهم نيسممت كه من به يه نامحرم دسممت بدم؟يه تبريك هم نگفت پسممره    

 عقده اي

 . ازاتاق زدم بيرون و با دورفتم سمت تابو روش نشستم

 چرا واسي مهم نيست؟

 دستمو محكم كوبيدم به پيشونيم

 چرا بايد واسي مهم باشه وقتي همه چيز صوريه؟؟

 ...واقعا خيلي احمقم

 سه من بايد مهم باشه كه آروان چه واكنشي نشون ميده؟اصد چراوا

 .پوف كدفه اي كشيدم كه تاب آروم تكون خورد

 :برگشتم وديدم صدرا داره تابو هل ميده تع ب كردم

  !!!اِوا آقاصدرا شماييد.متوجه نشدم__

 .نيمچه لبخندي زد

 !ماهه متوجه نميشي 1مشكلي نيست ...تو _

 :گنگ نگاهي كردم

 وانح تربگيننميفهمم _

 :بي توجه به سوالم گفت

 ميتونم بشينم؟__
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 .بله آرومي گفتم

 اومد وباحفظ فاصله روتاب نشست ودرسكوت به رو به روش خيره شد

 :سكوتو شكستم

 نميخواين چيزي بگين؟_

 :بي مقدمه لب زد

 دارم گناه ميكنم__

 .ترجيح دادم سكوت كنم تا زودتر حرفي رو بزنه

 :كشيدكدفه دستي توموهاش 

 عاش  شدم__

 .لبخند تمسخر آميزي زدم

 يعني هركي عاش  بشه گناه كرده؟__

 :بدون اينكه نگاهم كنه ادامه داد

 نبايدعاشقي ميدم،عاش  اين آدم شدن گناهه ...انگار تو برزخ دستو پاميزنم__

 :نميدونستم چي بگم.تابحال يه مردو دلداري نداده بودم

 اونم شمارو دوست داره؟__

 روي تك تك اعضاي صورتم چرخيد و روي چشمام ثابت شدنگاهي 
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 :انگاردنبال يه چيزي ميگشت

 نميدونم__

 باشه داشته دوست خب چرابهي نميگن شايد اونم شمارو _

 :گفتبا غم بزرگي كه توي صداش بود 

 اگه پسم بزنه چي؟اگه يكي ديگه رو دوست داشته باشه؟_

 .رو امتحان كنيديعني غرورتون اينقدرمهمه؟خب شانستون __

 :نفسشو كدفه داد بيرون

  نميتونم_

 بهي بگين وفرصت يه زندگي عاشقانه رو از خودتون نگيريد__

 ازجام بلند شدم

 مثل من اين حقو ازخودتون نگيريد_

 .يهو متوجه حرفي كه زدم شدم.سري  از روي تاب بلند شدم و راه افتادم سمت ويد

 .رميكردمعصبي بودم كاش قبل حرف زدن يكم فك

 

 .رو مبل نشستم و پاهام رو عصبي تكون دادم.پوست لبم رو با دندونم مي وييدم

 اگه ازحرفامون چيزي به آروان بگه من چكاركنم؟
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 شوري خون رو توي دهنم احساس كرد

 كردم

 دستتي نشست رو پام برگشتم ديدم آروانِ

.بادوتادسممتي پاهامو  جا خوردم سممري  دسممتشممو پس زدم و دوباره پاهام روتكون دادم 

 :محكم گرفت

  وقتي من پيشتم پاهاتو تكون نده عصبي ميشم__

 :نفس عميقي كشيدم و سعي كردم بيخيال نگاهي كنم

 !خب پيشم نشين م بور كه نيستي_

 :با اخم نگاهم كرد

 !عاشقت نيستم كه پيشت نشستم__

 :باحرص نگاهي كردم

 ...پس پاشو و با يه خداحافظي خوشحالم كن__

 :خشم نگاهم كرد وشمرده شمرده با دندوناي كليك شده گفتبا

 ...نذاراون روي سگمو نشونت بدم__

 :چشماموگشاد كردم وبا تمسخر گفتم

 .جدي؟؟يعني از حالت االنت سگي تر!!!! منكه همي اون روي سگيتو ديدم__

 :از بين دندوناي كليدشدش غريد
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 ؟عصبيم نكن ترانه...باصدرا توباغ چكار ميكرديد__

 !حرف ميزديم_

 راجب؟؟؟__

 :پوزخندزدم

  ...اگه ميخواست بدوني وقتي تو بودي ميگفت__

 :با پوزخند و مكث كوتاهي ادامه داد

 نه وقتي تنها بوديم_

  ازعصبانيت قرمز شد.ازجام بلندشدم كه دستمو محكم گرفت كشيد

زديك كرد  نافتادم تو بغلي تقد كردم بلندشممم كه محكم تر گرفتم ولبشممو به گوشممم   

 :وعصبي گفت

 تومال مني و تا وقتي نفس ميكشي مال من ميموني اينو تو مخ پوكت فروكن__

 ...با تموم قدرتي كه داشتم هلي دادم

 ...دستشو از دورم برداشت

 ...سري  خودمو از بغلي كشيدم بيرون

 ...بلند شدم وايستادم رو به روش

 ...حرفامو نميشنوهنگاهي به دورم انداختم تا مطمئن شم كسي 

 ...تمام نفرتم رو ريختم توي چشمام



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

143 

 

 ...مثل اينكه واجب شد بهتون ياد آوري كنم همه چيز صوريه_

 :مثل ببر زخمي زل زده بود بهم...تموم جراتي كه داشتم جم  كردم و گفتم

 ...درنمن من منتظرم اين قراد داد مسخره زودتر تمام شه_

 ...حاال نوبت نربه آخر بود

 ...ا كسي كه دوستي دارم ازدواج كنمو ب_

 ...با اين حرفم فوران كرد از جاش پريد

 ...ترسيدم و يه قدم رفتم رفت

 ...اومد سمتم يقه لباسمو گرفت

 ...با ترس زل زدم توي چشماش...به معناي واقعي الل شده بودم

 :با صداي بمي غريد

 ...ترانه خفه ميشي يا خفت كنم...هلم داد عقب_

 ...ردمتلوتلو خو

 ...نيفتم كه دستمو به مبل گرفتم تا بتونم خودمو كنترل كنم 

 ...با قدم هاي محكم رفت سمت در

 ...از خونه زد بيرون و درو محكم به هم كوبيد

 ...از ترس چشمامو محكم به هم فشار دادم و به خودم لرزيدم
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 ...گرمي اشكي كه از چشمم اومد رو روي گونم احساس كردم

 ...روي دهنم تا ه  هقم توي گلوم خفه بشه دستمو گذاشتم

 ...دويدم سمت اتاق آتنا

 ...مانتوم رو پوشيدم و شالمو روي سرم انداختم

شده بود از خونشون زدم          صورتي كه از اشك خيس  شتم با چشماني قرمز و  كيفمو بردا

 بيرون

 ...تا سر كوچه دويدم و اشك ريختم

 ...دويدمو ه  ه  كردم

 ...پاك كردم اشكامو با پشت دست

 :براي اولين تاكسي كه ديدم دست بلند كردم

 ستارخان_

 ...با بي حالي روي تخت دراز كشيدم چشمام رو بستم و غرق شدم در دنياي بي خبري

 ...با تكون دست مامان بيدار شدم...برگشتم سمتي

 ...لبه تختم نشسته بود

 ...سرمو گذاشتم روي پاهاش و چشمامو روي هم گذاشتم

 ...و رفتن دستي توي موهام آرامشي سراسر وجودمو گرفتبا فر

 ...دخترم پاشو حانر شو خانواده آريامني قراره شب بيان خونمون_
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 ...با اين حرف مامان از جام پريدم و روي دو زانو نشستم روي تخت

 :چشمامو گشاد كردم

 !چييييي؟_

 :مامان با تع ب نگام كرد

 ...ه شامچيز ع يبيه مگه؟!دعوتشون كردم واس_

 ...بادم خوابيد...پوف كدفه اي كشيدم و با چشماني پر از غم زل زدم به مامانم

 ...با بي حوصلگي خودمو انداختم توي حمام

 ...دوش كوتاهي گرفتم

 ...حولمو دورم پيچيدم و از حمام زدم بيرون

 ...موهامو خشك كردم با بابليس فر درشت كردم

 ...آرايي مختصري كردم

 ...سه رب  قرمزي انتخاب كردم و با شلوار مشكي پوشيدم بلوز آستين

 ...از اتاق زدم بيرون

 ...نشستم كانال ها رو باال پايين ميكردم كه صداي زنگ توي خونه پيچيدtv رو به روي

 ...توي آيفون طاها با ايرسا رو ديدم

 ...دكمه رو زدم و رفتم استقبالشون
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 ...و چاق سدمتي باالخره راني شدن بشينن ب.و..سبعد از كلي 

 ...واسشون شربت ريختم و بردم واسشون

 ...مامان هم پيششون نشسته بود و داشتن حرف ميزدن

 ...حوصلم واقعا سر رفته بود

 ...كنه خبرم اومدن به مامان گفتم ميرم توي اتاقم وقتي 

 ...سري  خودمو رسوندم به اتاق

 ...كدفه قدم ميزدم

 ...حوصلم سر رفته بودواقعا 

 ...چشمم به الك جگري رنگ روي ميز آرايشي خورد

 ...برداشتمي و روي ناخنام كشيدم

 ...دستمو گرفتم جلوي صورتم و شروع كردم به فوت كردن

 ...تقه اي به در خورد و در باز شد

 :آتنا سرشو آورد داخل

 به به خانم مهمان نواز_

 ...تاقاز خوشحالي پريدم هوا كشيدمي توي ا

 ...يدمب.و..سپريدم بغلي و صورتشو 
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 ...واي آتنا...ديگه داشتم از تنهايي ميمردم...خيلي حوصلم سر رفته_

 (1roman.irساخته شده است) رماناين كتاب در سايت يك 

شم  انگار حرف دلي رو زده  ستمو  با شيد  د ستيم    تخت روي هم با ك ش ستمو ...ن   ويت د

 :داد كوچكي فشار دستي

 ...واي ترانه...منم همينطور....كاشكي ميشد يه مسافرتي چيزي بريم_

 ...يهو انگار كشف جديدي كرده باشيم

 :بهم زل زديم و دستامونو بهم كوبيديم

 ايول_

 ...دست همو گرفتيم و از پله رفتيم پايين

 ...ادمسدم بلندي د

 ...آقا جون و مامان جون آروان هم اومده بودن

 ...همه با خوش رويي جوابم رو دادن

 ...طد خانم دستشو برام باز كرد

 ...كنارش نشستم و دستاشو توي دستام گرفتم

 سنگيني نگاهي رو رو خودم احساس ميكردم

 ...سرمو آوردم باال و چشم تو چشم شدم با صدرايي كه زل زده بود بهم

 ...دليل اين نگاهاشو نميفهميدم...لبخندي بهي زدم كه با لبخند جوابمو داد

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ...چشم چرخوندم آروان با اخم زل زده بود بهم و پاهاشو عصبي تكون ميداد

 ...با بي تفاوتي رومو برگوندم

نگاهم به آتنا افتاد كه داشت با شوق و ذوق چيزي براي آقاجوني چيزي تعريف ميكرد  

 ...فاش فقط سر تكون دادكه در جواب حر

 ...آتنا برگشت سمتم و با لبخند گشادي كه به لب داشت چشمكي زد كه يعني حله

 ...بعد از صرف شام باز دور هم نشستيم

آقا جون اعدم كرد كه دو روز ديگه ميريم شممممال تا هم آب و هوايي عوض كنيم هم به 

 ...مناسبت قبولي من و آتنا جشن خانوادگي بگيريم

 ...قبول كردنهمه 

 ...يعني هيچكس جرات مخالفت نداشت

 ...بعد از كلي اصرار آتنا صدرا هم قبول كرد باهامون بياد

 ...از خوشحالي رو جام بند نبودم دلم ميخواست بلند شم بپرم هوا

 ...بعد از كلي برنامه ريزي حرف زدن قرار شد بريم ويدي آقاي آريامني

 ...برام گفتآتنا كلي از ويدي پدر بزرگي 

 ...ويديي كه كنار جنگل و دريا بود

 ...واقعا مشتاق شدم برم ببينمي

  ...من از بچگي عاش  دريا بودم
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 ...با صداي آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم

 ...البته بيدار بودم

 ...از خوشحالي زياد تا صبح خوابم نبرده بود

 ...شديدا عاش  تفريح و مسافرت بودم

 ...گرفتم موهامو با كي بستم دقيقه اي5دوش 

 آرايي نكردم فقط ند آفتاب زدم كه پوستم نسوزه

 ...تونيك نازك طوسي رنگم رو همراه شلوار سفيد پوشيدم

 ...شال سفيدمم روي سرم انداختم دسته ي چمدونمو كشيدم و از اتاق زدم بيرون

 :ميچيد سبد توي مختصري صبحونه داشت آشپزخونه مامان توي 

 بخير مامانصبح _

 جوابمو با لبخند داد

 ...يه ليوان شير ريختم و با بيسكوييت خوردم تا وقت صبحونه نعف نكنم

 :بابا با تيپ اسپورتي از پله ها اومد پايين شوتي زدم

 ...به به ببين بابا چه كرده مامانو ديوونه كرده_

 :لپمو كشيد و لبخندي زد

 بريم ديگه االن منتظرمونن_
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 ...فتمچشم كشده اي گ

 ساك ها رو توي صندوق عقب گذاشتيم و از خونه زديم بيرون

 :هندزفريم رو از توگوشم درآوردم

 بابا ك ا بايد بريم؟__

 :بابا درحالي كه صداي نبط روكم ميكرد گفت

 قراره كمربندي وايسيم تا اونا هم بيان__

 آهاني گفتم و برگشتم پشتمو نگاه كردم

 ...هكه ديدم ماشين طاها پشت سرمون

تا متوجه من شمدن شمروع كردن دلقك بازي هر كدوم يه شمكلك درمياوردن سممري از     

 ....تاسف تكون دادم وباخنده رومو برگردوندم

  ...سرمو به شيشه ماشين تكيه دادم وچشمام رو بستم

 .با متوقف شدن ماشين چشمام رو باز كردم

 ...مامان وبابا پياده شدن و رفتن سمت ماشين آقاي آريامني

منم به اجبار از ماشممين پياده شممدم و رفتم سمممتشممون.سممدم كردم كه آقاي آريامني به 

 :يدب.و..ستكون سر اكتفا كرد در عوض خانوم جون با محبت گونمو 

 سدم عروس گلم__

 ...لبخندي زدم ازجمعشون دور شدم و رفتم تكيه زدم به ماشين
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 :آتنا اومد سمتم

 سدم عشقوم__

 :محكم بغلي كردم

 سدم كي اومدين شما؟_

 همين االن__

 

 :آهاني گفتم دستمو كشيد وبرد سمت ماشين آروان

 بيا بريم پيي آروان__

 :لبخند تصنعي زدم

 باشه__

 ...رفتيم سمت ماشين

 ...صدرا به ماشين تكيه زده بود

 ....آروان داخل ماشين نشسته بود وشيشه هارو داده بود باال 

  دقيقه بياد پايين1اوه ميميره 

 :صدرا متوجه ما شد يه قدم بهمون نزديك شد

  سدم__
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 :دستشو آورد جلو با مكث كوتاهي دستمو گذاشتم تودستي

 سدم خوبين؟؟_

 ...و شروع كرد تعريف كردن;تشكر كرد و دستشو آروم از دستم كشيد عقب

 دريا رو دوست داري؟__  

 :ازشوق لبخند عميقي روي لبم نقي بست

 آره خيلييييي_

 ...ي به لب داشت راجب ويد تونيح مي دادلبخند

 ...زيرچشمي نگاهي به ماشين اروان كردم با اخم غليظي زل زده بود بهمون

 لبخند عميقي بهي زدم كه شيشه رو داد پايين ودستشو عصبي گذاشت رو بوق وداد زد

  ...مردم از گرما بيايد سوارشيد ديگه__

 :ه گفتمبا لبخند حرص درآري و ابروهايي باال رفت

 !!توكه همي زيركولر بودي عزيزم_

 .رومو برگردوندم و به آتنا نگاه كردم،به زور خودشو كنترل ميكرد كه نخنده

 ...صدراهم از اون بدتر

 صنم جون ك است؟__

 تهران_



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

153 

 

 چرا مگه نميان باهامون؟__

   مياد ولي اون زودتر از ما رفت_

 آهان _

 ...پوف كدفه اي كردم

  ...بابا نميانپس چرا مامان و  

 ...نشسته بودن تو ماشين آقاي آريامني وداشتن حرف ميزدن

 ...رب  ساعتي منتظرشون بوديم تا باالخره اومدن سمتمون

 ....آروان ماشينشون تو برم من بعد اصرارهاي زياد آتنا مامان و بابا رنايت دادن 

 ساعتي ميشد تو راه بوديم1

 ...گوشيمو مياوردم آهنگ گوش ميدادم ديگه حوصلم داشت سر ميرفت كاش حداقل

آتنا سمرشمو گذاشمته بود روشمونم وخوابيده بود.صمدرا سمرشمو به صمندلي تكيه داده و          

 ...چشماشو بسته بود

 ...آروان هم با اخم زل زده بود به جاده

 ...آرزو به دل موندم يه بارم كه شده لبخند اين بشرو ببينم

 :پوف كدفه اي كشيدم

 بذارخودت خوابت نبره ااه حداقل اهنگ__

 ....از آينه نگاه گذرايي بهم انداخت وجوابمو نداد
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 آروان باتو بودمااااا_

 ...بازم جوابمو نداد و بيخيال داشت رانندگي ميكرد

 :سر آتنا رو هل دادم اونور وخودمو به آروان نزديك كردم

 آهنگ بذار ديگه__

  :پوف كدفه اي كرد

 !!!واي ترانه چقدر حرف ميزني__

 :باحرص نگاهي كردم

 خب حوصلم پوكيد آهنگ بذار_

 من بدم مياد تو ماشين آهنگ گوش بدم با موبايلت بذار__

 ...مطمئن باش اگه آورده بودم به تو رو نمينداختم_

  اوكي_

 حواسشو داد به رانندگي

 ناخنامو محكم تو بازوش فشار دادم

  بذار ديگه__

 ...بازم جوابمو نميداد و بيخيال بود

 پامو محكم كوبيدم كف ماشين كه پوزخندي زد 
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 ...عصبي شدم

 ...دستي كه رو دنده بودو كشيدم سمتم

 ...گاز محكمي از بازوش گرفتم.دستشو ول كردم و ريلكس تكيه دادم به صندلي 

 :برگشت سمتم وبا اخم نگاهي بهم انداخت

 وحشي_

صداي اميرعباس    لبخند گشادي در جواب حرفي زدم مشغول تماشاي اطرافم بودم كه   

 ...گدب پيچيد توي گوشم

 بذار از نگاهت همين چند ساعت»

 واسه من بمونه با اين چند ساعت

 چراغاي اين خونه روشن بمونه

 حاال كه نميشه تمام تو سهم منو زندگيم شه

 «بذار چند ساعت نگاهم اين عشقو با چشمات سهيم شه

 ...نگاهم ميكرد نگاهم گره خورد تو نگاه آروان كه داشت از آيينه

 صبورم كه باشم نه طاقت ندارم»

 نبينم تورو اگه سنگ باريد

 اگه سيل اومد تو بي من نرو

 اگه خيلي سخته اگه خيلي دوره
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 اگه حتي دير، همين چند ساعت

 «همين دلخوشي رو تو از من نگير

 ...به سختي نگاهمو از چشماي سياهي گرفتم ولي سنگيني نگاهشو حس ميكردم

 سرنوشتي كه بهي دچارماز اين »

 مگه بد ترم بود يه مشت خواب بد شد

 همه روياهايي كه توي سرم بود

 تورو اين وري كردم اون آرزوت

 كه هيچوقت نكردم ببين ترس دوريت

 «با من كاري كرده كه راني به دردم

 

 ...تمام خاطرات اين چند ماه نامزدي مثل فيلم ازجلو چشمم گذشت

 هامون وقتي محكم بغلم كرد و با لحن قاطعي گفتكل كل هامون لج بازي 

  *تو تا آخر عمرت مال مني*

شديم.              شم  شم تو چ سرمو بلند كردم و بازم چ شو حس ميكردم  سنگيني نگاه هنوزم 

 خيره نگاهي مي كردم

 ...چشماش ع يب بود
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نربان قلبم اوج          ستمو بذارم زير چونم تا اخرعمرم فقط اونو نگاه كنم  شتم د ست دا دو

 ...گرفت

 ...قلبم اونقدر محكم ميزد كه مطمئن بودم صداش به گوش آروان ميرسه

 ...دستمو مشت كردم و محكم كوبيدم رو پاهام

 صبورم كه باشم نه،طاقت ندارم»

 نبينم تورو اگه سنگ باريد

 اگه سيل اومد تو بي من نرو

 اگه خيلي سخته اگه خيلي دوره

 اگه حتي دير، همين چند ساعت

 و تو از من نگيرهمين دلخوشي ر

 صبورم كه باشم نه طاقت ندارم

 نبينم تورو اگه سنگ باريد

 «اگه سيل اومد تو بي من نرو

 خودمو

 ....نميتونستم گول بزنم

 ...من اين مرد چشم سياه رو دوست دارم

 ...زيادي واسم خواستني بود 
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دارم ولي  خيلي وقت بود بهم ثابت شممده بود كه من از ته دلم اين مرد مغرورو دوسممت  

 ...غرورم اجازه نميداد كه اين حس رو باور كنم

 ...آهنگ تموم شدو آروان باز آهنگو پلي كرد

 ...قطره اشكي از چشمم چكيد پايين لعنت به من

 ...لعنت به من كه يادم رفت كه همي صوريه

 ...همي يه بازيه

 ...لعنت به من با اينكه ميدونم دوستم نداره ولي قلبم رو پر كردم ازش

 .لعنت به من كه تا آخر به اين عش  محكومم

 لعنت به روزگاري كه آروانو سر راه من گذاشت

 قطره اشك ديگه اي از چشمم چكيد پايين

 ...لعنت به همه

 ...خورديم راهي بين رستورانهاي ناهارو توي يكي از 

 ...كل مسير چشمامو روي هم گذاشته بودم كه راز دلم رو از تو چشمام نفهمه

 ...ا توقف ماشين خمياره اي كشيدم و چشمامو باز كردمب

 ...گنگ اطرافم رو نگاه كردم

 ...جلوي يه ساختمون با نماي سفيد ايستاده بودن

 ترانه پياده شو رسيديم_
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 :پياده شدم و تو گوش آتنا گفتم

 ك اس اين ا؟؟_

 :دستمو كشيد

 ...خونه عمم قراره شب رو اين ا بمونيم فردا حركت كنيم_

 ه خانم به استقبالمون اومدعم

 :يدب.و..سمنو سخت تو آغوش كشيد و 

 خوش اومدي ترانه جان_

شدم با دختري كه باز هم با نفرت زل زدن          شم  شم تو چ شي اومدم بيرون و چ از آغو

 ....بود بهم

 ...دختري كه توي جشن نامزدي با لحن بدي باهام حرف زد

 ...سدم كوتاهي دادم ولي جوابي نشنيدم

 ...خانم چشم غره ي وحشتناكي بهي رفتعمه 

بي اعتنا به دختره رفتم توي سممالن همه جاها پر شممده بود فقط كنار آروان يه جاي خالي  

 ...بود

 ...كنارش نشستم

از فضولي داشتم ميمردم بدونم اين دختره كيه خودمو چسبودم به آروان و يواش زمزمه 

 :كردم
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 پيس پيس...آروان_

 ...با تع ب برگشت سمتم

 ...خودمو كمي عقب كشيدم

 :سوالي نگام ميكرد

 ميگم اين دختر زشته افاده اي دماغ فيلي كيه؟؟_

 ...با چشمام به دختره اشاره كردم

 :آروان پوزخندي زد

 ..دختر عمم_

 ...آهان كشيده اي گفتم

 ...واقعا دختر خوشگلي بود

 ...از نگاه كردن بهي سير نميشدم

 ...و چشمان نقره اي كه برق ميزدبيني خوش فرم و لباي گوشتي 

شمممام رو خورديم چون خسمممته بودم سمممري  گفتم كه خوابم مياد و رفتم توي يكي اتاق  

 ...مهمان كه تخت دو نفره اي داشت

 ...لباسمو عوض كردم

 ...روي تخت دراز كشيدم و چشمام رو بستم
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 ...با تكوناي تخت بيدار شدم

آروان با باال تنه برهنه كنارم دراز كشيده   ساعت روي ميز از سه نصف شب گذشته بود.      

  بود

 خودمو بهم نزديك تر كردم و سرمو روي بازوهاش گذاشتم

صورتي رو از نظر گذروندم.موهاي روي پيشونيي رو با انگشتم كنار        تك تك اعضاي 

 ...زدم

دوسمممت داشمممتم توي روياهاي دخترونم دلم رو به همين بودني خوش كنم.لبمو آروم    

 .شتمروي لبي گذا

 ....افتاد هم روي و شد گرم پلكام خوابيدم قبلم جاي سر و آروم خودمو عقب كشيدم 

شد.نبايد بذارم          شي رو مي ست دلم پي شدم خبري از آروان نبود.نبايد د صبح كه بيدار 

 ...بفهمه كه احساسي بهي دارم

 بعد صبحونه مختصري همگي آماده حركت شديم

 بيان، باهامون ميخواستن عمه خانم با دخترش هم 

 ...چه مسافرتي بشه

 ...اين دفعه سوار ماشين خودمون شدم و به اصرارهاي آتنا توجه اي نكردم

 ...روي صندلي عقب دراز كشيدم چشمامو بستم تا كم خوابي ديشب رو جبران كنم

 با تكون هاي شديد ماشين از خواب بيدار شدم
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 ...بلند شدم و اطراف رو نگاه كردم

 ويديي كه بهي نزديك ميشديم جيغي كشيدمبا ديدن 

 ...مامان چپ چپ نگام كرد و زهرماري نثارم كرد

 ...كد خانواده من پايه همكاري بودن

 زل زدم به ويديي كه واقعا خيره كننده بود

 ...ساختمون شيك دو طبقه رو به دريا پشت به جنگل

 نزديك بود از خوشي پس بيفتم

 ...و بستمبا تشر مامان فك باز شدم ر

 ...به محض توقف ماشين با ذوق از ماشين پريدم پايين

 نميدونستم كدوم قسمت رو نگاه كنم

 ...چمدونو از بابام گرفتم و رفتم سمت ساختمون

 همه نشسته بودن داشتن خستگي در ميكردن

 خسته نباشيد بلندي گفتم

 ...همه با خوش رويي جوابمو دادن

 ...يدمچمدونو زوركي از پله ها باال كش

 در تك تك اتاقا رو باز مي كردم و سرك ميكشيدم
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 ..اتاقي كه به دريا ديد كاملي داشت رو انتخاب كردم

 وسايدمو توي كمد چيدم

 لباس راحتي پوشيدم

 موهامو گيس كردم و از اتاق زدم بيرون

 ...از بيرون ناهار سفارش دادن

 ...بعد از ناهار همگي رفتن استراحت كنن

شتيم...درو باز كردم كه با ديدن صحنه رو به روم     با خوشحالي   رفتم سمت اتاق دوس دا

 كپ كردم،

 ...آروان داشت لباساشو كنار لباساي من ميچيد

 ...يه لحظه قند تو دلم آب شد ولي سري  به خودم اومدم و با حالت عصبي رفتم كنارش

 :با پام نربه محكمي به پاش زدم

 ايدي منهممممممي داري چكار ميكني تو وس_

 ...جوابمو نداد

 ...حرصي شدم هلي دادم عقب

 :البته ميليمتري هم تكون نخورد

 با توام_

 ...عصبي برگشت سمتم
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 :دستشو دور بازومم حلقه كرد فشار داد

 ...ترانه صد بار گفتم با اعصاب من بازي نكن_

 ...آآآي آآي ولم كن درد ميكنه__

 :هلم داد عقب كه افتادم زمين

 ...منه مشكل داري برو تو يه اتاق ديگه اين ا اتاق_

 ...واي نههه اتاق خوشگلم

 ...بيرون زدم اتاق از حرصي شدم وسايلمو ريختم توي چمدون و 

شيدم  سرك  تك تك اتاقا رو    ويت دخترش و خانم عمه با آتنا حتي...نبود خالي اتاق...ك

 ...بودن اتاق يه

 ...در زدمبه ناچار برگشتم سمت اتاق آروان...تقه اي به 

 ...سرمو بردم داخل

 ...بچه پررو رو تخت دراز كشيده بود

 :سرشو آورد باال

 ميشه من اين ا بمونم؟_

 ...پوفي كشيد و روشو برگردند

 ...وسايدمو مثل قبل چيدم

  پريدم توي حموم دوش كوتاهي گرفتم
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 ...حوله رو دور سرم پيچيدم

 ...لباسامو پوشيدم و از حمام زدم بيرون

 ...خوابيده بود...منم شديد خوابم ميومدآروان 

 !!!حاال ك ا بخوابم؟

 ...سرگردون دور خودم پيچيدم

 ...عمرا اگه رو زمين بخوابم

 ...بالشنمو گوشه ترين قسمت تخت گذاشتم

 ...پاهامو توي شكمم جم  كردم و چشمامو بستم

 ترانه_

 :لبخند نگام ميكردچشمامو به زور باز كردم آتنا باال سرم ايستاده بود و با 

 ...پاشو تنبل خانوم ساعت هشته ميخوايم شام بخوريم_

 ...با اين حرفي سري  از جام پريدم

 ...واقعا؟!! وايييي چقدر خوابيدم_

 ...دستمو كشيد و نشوندم روي تك صندلي اتاق

 ...با موهاي خيس خوابيدي؟آقاتون منو فرستادن كه بيام موهاتو خشك كنم_

 ...كمد برداشت سشوار و شونه از
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 ...موهامو خشك كرد ،شونه كشيد و آزادانه دورم ريخت

 با هم رفتيم پايين

 همه دور ميز شام نشسته بودن

 غذارو خورديم

 ...بعد از شام با پيشنهاد لب دريا فقط جوونا استقبال كردن

 ...تونيك كوتاهي روي بلوزم پوشيدم و زودتر از همه دوييدم سمت دريا

 ...رو نوازش ميكرد...آرامي شديدي وجودمو فرا گرفتصداي موج روحم 

 گذاشتم آب توي پامو و آوردم كفشمو در 

 خنكي آب لرزي به تنم انداخت

 صداي خنده بچه ها رو شنيدم

 ...برگشتم و پشت سرمو نگاه كردم

 ...طاها طب  معمول در حال مسخره بازي بود آتنا و ايرسا بلند بلند ميخنديدن

 

عمي كه تازه فهميدم اسمي ساراس با فاصله از بقيه ميومدن...سارا تند       آروان و دختر 

تند چيزي رو بهي تونممميح ميداد ولي آروان بي توجه دوروبرشمممو نگاه ميكرد...معلوم  

 ...نبود چي داره بهي ميگه دختره ي چندش

 ...نشستن پيشم اومدن هم بقيه روي شناي ساحل نشستم 
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 ...سارا چسبيده به آروان نشسته بود

 ...حرصم گرفت

بلند شدم و رفتم سمتشون سارا روكنارزدم وبينشون نشستم خودمو چسبوندم به آروان          

شتم و زل زدم به دريا...مطمئن        شوني گذا سرمو روي  دستمو دور بازوش حلقه كردم...

 ...بودم االن سارا از حرص داره ميتركه

 لبخند گشادي زدم

 ...سنگيني نگاهي رو احساس كردم

 ...چرخوندم و چشم تو چشم شدم با دو چشم آبي كه هاله اي از غم گرفته بودچشم 

 چرا اين وري نگام ميكرد؟

 دليل غم توي نگاهي چيه؟؟

گرمي نفس هاي عصبي آروان رو روي گوشم احساس مي كردم و بعد صداي بمي توي  

 :گوشم پيچيد

 ديد زدنت تموم شد؟_

 ...ماز اينكه مچمو گرفته بود تكون شديدي خورد

 ...سري  از جام بلند شدم

 :لباسمو تكوندم و رو به بقيه گفتم

 ...من خيلي خسته شدم ديگه ميرم داخل_
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 :آروان هم سري  بلند شد كه صداي اعتراض بقيه بلند شد

 ...شما بمونيد ما ميريم_

 .دستشو دور شونم انداخت.ازشون فاصله گرفتيم

 ...فشار دستشو بيشتر كرد

 دي؟؟؟به رفي  من نخ مي_

 ...از اين حرفي شوكه شدم.واقعا چه فكري راجب من ميكرد

دسمممتشمممو پس زدم ازش جدا شمممدم و قدم هامو تند كردم.قلبم از اين همه بي رحميي  

 ...شكست

  نفس.ميكرد قضاوت منو رحمانه بي چه اون و داشتم دوست رو من باتموم وجودم آروان 

 ...نشدم موف  ولي نشكنه بغضم تا ميكشيدم عمي  هاي

 ...اشكام آروم روي گونه هام حركت كرد

 ...دستمو گذاشتم رو دهنم تاصداي ه  هقم بلند نشه

ك ا؟هنوز جواب منو ندادي!لبمومحكم بهم فشممماردادم .و به حالت دو سمممعي كردم        __

 ...ازش دور بشم

دسممتمو محكم كشمميد تعادلم رو از دسممت دادم، پرت شممدم تو بغلي...بامشممت كوبيدم   

 توسيني

 :دادم و باصدايي كه از بغض دورگه شده بود داد زدمهلي 
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 گمشو_

شونم و منواز خودش جداكرد با تع ب بهم نگاه كرد... نگاهي تو       شت رو  شو گذا دست

شماش گرفتم            سختي ازچ شد...نگاهمو به  شمام قفل  صورتم چرخيد و تو چ جز به جز 

 ...وهلي دادم

 ولم كن ميخوام برم__

 :خيره به چشمام آروم لب زد

 !!جواب سوالمو ندادي__

 :لبخند تلخي زدم

 ..كافرهمه رابه كيي خود پندارد_

 :عصبي بازومو فشار داد و زير لب غريد

 ...اين كافر كه ميگي جنس تو وامثال تورو خوب شناخته__

 .پوزخندي زد و فشار دستاش رو كم كرد

 ...هلم داد عقب...پشتشو كرد بهم ورفت

ستا    سمت ويد جلوي در اي صنوعي زدم و رفتم     دويدم  شيدم لبخند م دم و نفس عميقي ك

 ... داخل

 سركي كشيدم كه با نشيمن خالي روبه رو شدم
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رفتم توي اتاق روتخت دراز كشمميدم اشممكام بازم راهشممو به گونم باز كرد.خيلي سممخته  

 ...كسي كه از ته دل دوسي داشته باشي اين وري قضاوتت كنه

مام گرم شد خوابم برد.....با حس حركت چيزي  اينقدر اشك ريختم كه نفهميدم كي چش 

تو موهام از خواب بيدار شمممدم...نفس عميقي كشممميدم.بوي ادكلن تلخ آروان كه با بوي       

سته بيرون دادم و آروم        سمو اه شده بود تموم ريه هامو پركرد...نف سيگار غليظي قاطي 

 ... گوشه پلكمو باز كردم و حركتي رو زير نظر گرفتم

  راز كشيده بودنيمخيز روتخت د

يكي از دسمممتاشمممو تكيه گاه سمممرش كرده بود واون دسمممتي رو اروم توموهام حركت   

ميداد...سرشو رو بالشت گذاشت و خودشو بهم نزديك كرد فاصله مون اندازه يه نفس         

شو رو تك       نربان قلبم اوج گرفت.نگاه خير شت لبم ميخورد. بود نفس هاي داغي به پ

امو كامد باز كردم ونگاهشو غافلگير كردم...بدون   تك اجزاي صورتم حس كردم...چشم  

 :اينكه تو حالتي تغييري بده زل زد توچشمام،با اخم نگاهي كردم

 چيه آدم نديدي؟_

 ...پوف كدفه اي كرد.چشماشو گذاشت روهم واخماش رفت تو هم

 

 ...باحرص هلي دادم كه يك سانت هم تكون نخورد

 ...تخت بخوابمبرو بيرون دوست ندارم با تو رو يه  _

 :پوزخند عصبي زد

 دوس داري جاي من صدرا باشه؟؟__
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 :با مشت محكم كوبيدم رو سيني

 ...واست متاسفم كه اينقدر ذهنت كثيفه__

شيد كه پرت         ستمو محكم ك شم كه د ستم بلند ب   يمهخ روم سري  . تخت رو شدم  خوا

 ...زد

 ...چشمام از تع ب گشاد شد

 :دستامو روي سينه لختي گذاشتم

 ...برو كنار ميخوام برم_

صورتم          نربان قلبم روي هزار بود.نفس هاي داغي توي  صورتم آورد. سرشو نزديك 

 .پخي ميشد.چشماش روي صورتم در چرخي بود كه روي لبم قفل شد

 .آب دهنمو به زور قورت دادم

 ...لبمو كشيدم توي دهنم.سرشو نزديكتر آورد كه چشمامو محكم روي هم فشار دادم

 :كنار گوش شنيدم صداشو از

جاي من تا آخر عمر كنار توئه...پس فكر صدرا رو از سرت بكن بيرون...سنگينيشو از      _

روم برداشممت...آروم چشمممام رو باز كردم...سمممت ديگه ي تخت پشممت به من خوابيده   

 ...بود

 .حرفاش واسم سنگين تمام شده بود...اشكام پشت سر هم از چشمام سرازير شده بود

 ...لند شدم و از اتاق زدم بيرون...تا كنار دريا دويدماز رو تخت ب
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روي شممناي سمماحل زانو زدم و از ته دل با صممداي بلند گريه كردم...از گريه زياد به ه   

.سممنگيني دسممتي روي شممونم احسمماس كردم...از ترس بلند شممدم و تند   ه  افتاده بودم

 ...برگشتم عقب

 :صدرا دو تا دستشو برد باال

 ...ميخواستم بترسونمتنترس منم...ن_

با ديدن صممدرا باز حرفاي آروان آتيي به جونم زد...با دوتا دسممتم هلي دادم عقب...از  

 .ه  ه  نفسم بند اومده بود

 :صدرا هول شد اومد سمتم و با فاصله كم ازم ايستاد

 ترانه چرا گريه ميكني اتفاقي افتاده؟؟؟_

 ...با مشت هاي بي جونم به سيني ميكوبيدم

 ...محكم دورم پيچيد دستشو

 ...سرمو روي سيني گذاشتم و اجازه دادم اشكام سيني رو خيس كنه

آروان راجب من و صممدرا اشممتباه فكر ميكرد...صممدرا به من گفته بود كه يه دختري رو   

 .دوس داره...من آروان رو دوست داشتم

 .سري  متوجه موقعيتم شدم

 ...از بغلي اومدم بيرون

 :سرمو پايين انداختم
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 .شرمنده آقا صدرا يكم دلم گرفته بود_

 ...برگشتم سمت ويد

 »آروان«

 ...خيلي وقت بود از اتاق زده بود بيرون و هنوز برنگشته بود.از رو تخت بلند شدم

چنگي به موهام زدم پوف كدفه اي كشيدم.پرده رو با آخرين توانم كشيدم كنار.با ديدن 

 ...صحنه رو به روم قلبم ايستاد

 ...توي دستم فشار دادم.باورم نميشد...سري  رومو برگردوندمپرده رو 

 ...دستامو مشت كردم...چشمم به آينه رو به روم خورد

بدي توي كل وجودم          نه زدم...درد  با آخرين توانم مشمممتمو توي آي دويدم سممممتي و 

 ...پيچيد...در مقابل درد قلبم چيزي نبود

 ...به تصويرم توي آينه تيكه تيكه شده نگاه كردم

 ...مشت بعدي

 ...قلبم تير كشيد

 ...مشت بعدي

 ...صحنه جلوي چشمام تكرار شد

 ...مشت بعدي

 ...سويو رو از ميز چنگ زدم و از خونه زدم بيرون
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 »ترانه«

 ...دستگاه مشترك مورد نظر خاموش ميباشد

 ...براي هزارمين بار صداي اپراتور توي گوشم پيچيد.باحرص قط  كردم

 ...روتختگوشيو پرت كردم 

  نگاهم كشيده شد سمت آينه خورد شده و خون هاي ريخته شده روي پاركت

  ....كدفه ساعت رونگاه كردم

 ...بود نيومده هنوز آروان و بود كرده رد هم  5از 

 ...كدفه توي اتاق قدم ميزدم

 ...نگراني بودم

 ...با شنيدن صداي ماشين دويدم سمت پن ره

 ...دماشين رو پارك كرد پياده ش

با ديدن صورتي كه از درد جم  شده بود قلبم تير كشيد...قطره اشكي خودسرانه روي        

 ...گونم چكيد

 ...در اتاق رو باز كرد اومد تو و درو بست

 ...با ديدني دويدم سمتي

 .بغلي كردم.دستمو دورش محكم كردم

 ...چشمامو بستمو با تمام وجودم عطر تنشو به بند بند وجودم فرستادم
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 ...دستشو گذاشت روي موهام

 ...سرمو آوردم باال و زل زدم توي چشماش

 :زل زده بود بهم

 آروان ك ا بودي نگرانت شدم؟_

 ...سري  يكم خودمو كشيدم عقب و دست زخميشو گرفتم توي دستم

 ...صورتي از درد جم  شد

 ...بدون اينكه منتظر جواب بشم از اتاق زدم بيرون

 ...تك تك باز كردم تا باالخره جعبه رو پيدا كردم كابينت هاي آشپزخونه رو

 ...قرص مسكن با ي ليوان آب پرتغال برداشتم و رفتم باال

 ...بود گرفته دستاش با سرشو و بود نشسته تخت رو 

 ...جلوش زانو زدم دستشو گرفتم توي دستم

ود و بهم ببا احتياط دسممتشممو تميز كردم، نممدعفوني كردم و با باند بسممتم...فقط زل زده 

 ...نگاه ميكرد

 ...قرصو با ليوان دادم دستي

 :خورد

 ...ترانه چراغو ببند سرم داره ميتركه_
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 ...دلم رفت براي ترانه گفتني

 .رو تخت دراز كشيد و چشماشو بست.سري  چراغو بستم

 ...دراز كشيدم رو تخت

 .پشت كرد بهم

ودمو گرفت براي  بهي نزديك شممدم و دسممتمو دور شممكمي انداختم...آرامشممي كل وج

 ...بودني براي داشتني

 ...عصبي دستمو پس زد...از رو تخت بلند شد و از اتاق زد بيرون

 ..دلم گرفت از اين همه بي رحميي

 پتو رو روي سرم كشيدم و گذاشتم اشكام گونمو خيس كنه

 ....جلوي آيينه شكسته شده اتاق ايستادم و موهامو شونه كردم

  هزارتيكه شده بودقلب منم مثل اين آيينه 

 ...شكسته بود.لبخند تلخي زدم و ازپله ها رفتم پايين وارد آشپزخونه شدم

 همه مشغول صبحونه خوردن بودن

سدم ارومي كردم كه همه آروم جوابمو دادن...آتنا جفت آروان نشسته بود باديدنم اومد  

 ...يدب.و..سسمتم وگونمو 

 ...تو بشين پيي آروان__

 ....م و رفتم جفت آروان نشستمباشه زيرلبي گفت
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 بي توجه به من داشت تستشو گاز ميزد

 ...يه دفعه دلم آب پرتقال خواست

 :لبمو به گوش آروان نزديك كردم

 آب پرتقالو بده__

بي  .عصمممبدون اينكه توجه اي بهم بكنه ليوان چايشمممو برداشمممت و به لبي نزديك كرد    

 ...ند كردم و محكم كوبيدم رو پاشنگاهي كردم كه اينقدر بيخيال بود...پامو بل

 ...اخمي رفت توهم بدون اينكه نيم نگاهي سمتم كنه آب پرتقالو گذاشت جلوم

 :باحرص نگاهي كردم

 نميخورم_

 به درك__

 ...دندونامو بهم فشار دادم وازجام بلند شدم

 نوش جونتون من سير شدم__

 :صداي آقاي آريامني بلند شد

 ...توكه چيزي نخوردي_

 :كردم و با تته پته گفتم نگاهي

 خب ...آخه ...اشتها ندارم_

 :خيره نگاهم كرد
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 ...بشين بخور ميخوام يه مونوع مهمو باهاتون درميون بذارم__

 ...به اجبار چشمي گفتم نشستم و چند لقمه خوردم

 ...همه دست از خوردن برداشته بودن

 ....ميخورد چايشو داشت نينهٔ  منتظر به آقاي آريامني نگاه ميكردن كه آروم و باطما

 ...نفسمو كدفه فوت كردم ودستمو گذاشتم روميزو سرمو بهي تكيه دادم

 :منتظر نگاهي كردم وقتي ليوان رو گذاشت رو ميز باصداي بلندي گفتم

 اوووف خداروشكر_

سمتي و چشمكي بهي زدم...رومو برگردوندم و        صداي خنده آروم آتنا اومد برگشتم 

 ...نگاه كردمبه آقاي آريامني 

 ...لبخند كمرنگي زده بود وداشت نگاهم ميكرد

 ...ازتع ب نزديك بود شاخ دربيارم

 آقاي آريامنشو خنده محالههههه

 ...باديدن قيافم لبخندش عمي  ترشد وصداشو صاف كرد

 ...من تصميم گرفتم كه آروان و ترانه__

 !!!مكث كرد...قلبم يكي ميزد دو تا نميزد

 بود؟چه تصميمي گرفته 

 وااااي اگه بخواد نامزدي رو بهم بزنيم!؟
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 ...من بدون آروان نميتونم

 ...سكوتي خيلي طوالني شد شايد يك قرن برام گذشت

 :منتظر نگاهي ميكردم كه صداي بم آروان تو آشپزخونه پيچيد

 چه تصميمي؟__

 :آقاي آريامني با لحن محكمي گفت

 ...روز ديگه 2بايد با هم عقد كنيد تا _

 !!اباوري نگاهي كردمبا ن

 :آروان عصبي ازروي صندلي بلند شد

نه ازدواج        __ چي؟؟؟؟؟ماقرارمون چيز ديگه اي بود آقاجون! قرار بود بعد از درس ترا

 ...كنيم

 يعني تومخالفي؟_

نه هنوزدرسمممي تمام نشمممده نميخوام ذهني درگير اين چيزا         __ له كه مخالفم ...ترا ب

 ...بشه

 ...شنيدمصداي شكستن قلبمو به ونوح 

 ...اون منو نميخواست ومن مثل احمقا دوستي داشتم

 ....بغض توگلوم هرلحظه سنگين تر ميشد

 :صنم خانوم خواست حرفي بزنه كه آقاي آريامني دستشو به نشونه سكوت آورد باال
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 ...تو دخالت نكن صنم_

 

 :از جاش بلند شد و رو به آروان گفت

 ...باشه پس نامزدي رو بهم ميزنيد_

 :آروان با بهت گفت

 چي؟؟؟_

 ...روز ديگه عقد ميكنيد يا همين امشب صيغه محرميت روباطل ميكنيد 2يا تا _

من درسمممكوت به جمعي نگاه ميكردم كه داشمممتن بازندگيم بازي ميكردن...هر دفعه يه 

 !تصميم ميگرفتن واسه من

 چراسكوت كردم؟

 چرانسبت به تصميم هاشون اعتراض نميكردم؟

 ...خودم زدمپوزخندي به 

ست           صت بودن باآروان رو اازد ستم آخرين فر شايد نميخوا سخت بود  اعترافي خيلي 

 ...بدم

 .دستمو به ميز گرفتم و به سختي ازجام بلند شدم

 :مثل شكست خورده ها قدمي برداشتم كه باصداي آقاي آريامني متوقف شدم

 ....بشين ترانه_
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ديگه اي برداشتم كه صداي داد آقاي     دستمو روي گلوي متورم از بغضم گذاشتم و قدم   

 :آريامني تو كل خونه پيچيد

 گفتم بشين_

جذبه توصمممداش آدمو وادار ميكرد هركار كه ميگه ان ام بده....تع ب ميكردم كه چرا            

 ...مامان و بابا چيزي نميگفتن

 ...بي حرف رفتم نشستم سرجام

 خب نظرت چيه ترانه؟_

 :بدون اينكه نگاهي كنم گفتم

 ظرمنم واستون مهمه آقاي آريامني؟مگه ن__

 ...بي حرف بهم خيره شد كه جواب سوالمو گرفتم

 !اين فقط يه عقده بزرگي نكنيد!مراسم عروسي بعد ازدرس ترانه_

 :بااخرين توانم ناليدم

 چرا؟_

 :نگاهشو ازم گرفت

 .....فقط ميخوام خيالم راحت بشه كه اگه من مردم_

 :باشه اي گفتم

 ميتونم برم؟_
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 برو اره_

 :ازجام بلندشدم كه صداي كدفه آروان به گوشم خورد

 قبول ميكنيم__

 ...منتظر نموندم كه بقيه حرفاشونو بشنوم

 ...ازخونه زدم بيرون و رفتم كنار دريا

 ....روي شناي ساحل نشستم 

 ...غرق افكارم بودم كه دستي جلو صورتم گرفته شد

 ...خورد برگشتم سمتي كه نگاهم تو چشماي سبز صدرا گره

 چرا ناراني هستي؟_

 ...پوزخندي به حرفي زدم

 ...خواستم بگم معلومه كه رانيم فقط طرز برخورد آروان ناراحتم كرد... خوردم كرد

 :ولي درجوابي پلكامو محكم روهم فشاردادم ومغموم گفتم

 !دليلي واسه راني بودنم ميبيني؟_

 ....نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به روبه روم

 ....ميتونم كمكت كنم كه ازشر همه چيز خدص بشي_

 : باتع ب نگاش كردم
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 چ وري؟؟؟__

 همين ا منتظرتم 3شب ساعت _

 ...وجلوي چشماي متع ب من بلند شد و رفت

 چي گفت اين؟؟؟

  ميخواد كمكم كنه؟ 

 ولي چرا؟

 ت كنه؟؟ يان ميخواست به خاطر من به دوستي خ

 ...واسم صدرا بود شايد به جز صنم خانوم گنگ ترين فرد

 ...دليل اين رفتاراي ند و نقيضي رو نميدونستم

 شب؟مطمئنم كه نميرفتم3ساعت

خدايا اينا روشمممفا بده يكي از يكي خل تر...اون روز اتفاق خاصمممي نيوفتاد همه به طرز              

 ...ع يبي ساكت بودن

 ...حتي آتنا

 ...قرار شد فردا بريم يه لباس مناسب بگيرم واسه عقد

 ...ازهمه بلند شدم و رفتم تو اتاقشب زودتر 

 ...لبه تخت نشستم و مشغول گيس كردن موهام بودم كه دربازشد

 :آروان وارد شد درو بست وبهي تكيه داد
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 ...اگه تونخواي ماجراي عقد و كنسل ميكنم_

 ...سرمو بلندكردم و نگاهي كردم

 :اخم غليظي روپيشونيي بود

كه بخ     _ مه؟؟اصمممد من كيم  گه نظر من مه فت كنم...طب  معمول خودتون     م خال وام م

 ...بريدين خودتون دوختين

 :خيره نگاهم كرد

ازهمون اول قرارمون همين بود توهم قبول كردي!حاال چندروز ديرتر يا زودتر فرقي     _

 ...نميكنه

 ...اون موق  هيچي مثل االن نبود__

يشد   اره مبا چشماي قرمز بهم نگاه كرد نفس هاي كشدار ميكشيد رگ گردني داشت پ    

 ... دست زخميشو مشت كرد ومحكم كوبيد تو ديوار

 ...چرا اين وري ميكرد.مثل ديوونه ها شده بود

 ...دستشو برد باال دوباره بزنه تو ديوار كه دويدم سمتي و دستشو محكم گرفتم

 ...چته ديوونه؟چرا اين وري ميكني!دستت داغون شد__

شو د        شيد پيراهن ستم بيرون ك شو محكم از د ست شيد   د رآورد روتخت خوابيد وپتو رو ك

 ...روسرش

 ...باتع ب نگاهي كردم.تعادل روحي نداره اين بشر
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  شونه اي باال انداختم

 ...رفتم خوابيدم و اينقدر به آروان نگاه كردم كه نفهميدم كي خوابم برد

 باصداي زنگ گوشيم ازخواب بيدار شدم خميازه بلندي كشيدم وگوشيمو برداشتم

 ...به شماره نگاه كنم جواب دادم بدون اينكه

 

 هان؟؟؟_

 خواب بودي؟__

 ...شب گذشته بود 3نگاهي به ساعت انداختم از 

 :باعصبانيت درحالي كه سعي ميكردم صدام باال نره گفتم

 صبح زنگ زدين ميگين خواب بودي؟4ساعت _

 بياي؟ 3ببخشيد فكر كردم بيدار بودي مگه قرار نبود ساعت __

 صحفه گوشي كردم شماره ناشناس بود باتع ب نگاهي به

 شمااااا؟--

 ...صدرا هستم...پايين منتظرتم لطفا بيا__

 ...ولي_

 :با لحن ملتمسي زمزمه كرد



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

186 

 

 ...لطفا...شايد هيچوقت فرصت نشه حرفامو بهت بگم_

 يعني چي مي خواست بگه؟

 :نگاهي به چهره غرق خواب آروان كردم

  باشه_

 ...پوشيدم واز ويد زدم بيروناولين لباسي كه دم دستم اومد 

 :ازدور قامت صدرا رو ديدم قدم هامو تند كردم ورفتم سمتي

 چيزي شده آقا صدرا؟__

 :بدون اينكه نگاهم كنه گفت

 !!!بيا فرار كنيم_

 :بابهت نگاهي كردم

 يعني چي؟__

 :برگشتم كه برم سمت ويد دستمو گرفت

ستي؟ مگه نگفتي آروان رو د   _ ني ه ست نداري؟باهم ميريم هرجا كه  مگه نگفتي نارا و

 !تو خواستي

 ...درسته شايد پول آروان رونداشته باشم ولي

 :گيج برگشتم سمتي و نگاهي كردم

 ولي چي؟_
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 ولي دوستت دارم__

 ...مات نگاهي كردم

 ...حرفاي اون روزمون تو باغ مثل فيلم ازجلوچشمم رد شد

 !!!نبايد عاشقي ميشدم

 !!!!!!دارم گناه ميكنم

 منظورش من بودم؟؟؟؟يعني 

 ...دهنم مثل ماهي باز و بسته ميشد ولي هيو صدايي ازش خارج نميشد

 !توچي؟_صدراَ

 ...ملتمس نگاهم كرد

 چي بايد ميگفتم؟

 ....كاش نميومدم

 ...لعنت به من كه هميشه فكر نشده تصميم ميگيرم

 چي ميشد اگه به جاي صدرا آروان بود؟

 !چه خيال خامي

 ...من..._

 ...م نميدونستم چي بايد بگمگيج بود
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 ...نميخواستم دلي رو بشكنم

 ...اگه دوستم نداري بگو ميرم و ديگه هيچوقت برنميگردم__

 ...نفسي رو آه مانند بيرون داد

 ...صدرا واقعا جذاب بود و آرزوي هر دختري.درآينده هم آدم موفقي ميشد

 ...ولي حيف

 .حيف كه آروان نبود

 ....داشتم،نميدونستم چي بگمحال ع يبي 

 .من صدرا رودوست دارم

 ...ولي مثل برادر،مثل كسي كه آروان داداش صداش ميكرد

 .درهمين حد

 :يه قدم جلو اومد و بهم نزديك شد

 آره يا نه؟؟__

 :هول شده بودم

 !من...خب...نميدونم چي بگم_

 :غمگين نگاهم كرد

 جواب من يه كلمس آره،يا نه!؟_
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 ...اومد كه بگم نه ولي،چشمام كه به نگاه غمگيني خورد،پشيمون شدمتا پشت لبم 

 ....نميخواستم ونميتونستم دل كسي رو بشكنم كه جزخوبي چيزي ازش نديدم

 :فقط يه كلمه تونستم بگم

 منوببخي__

 ...لبخندتلخي زد،چشمام پرشد

 ...رومو برگردوندم

 خداحافظ__

 ...سمت خودشخواستم قدمي بردارم كه دستموگرفت و كشيد 

 نگاهشو روي صورتم چرخوند

 .....آقا صدرا سختي نكنيد هم واسه خودتون هم واسه__

 فاصله بينمون رو پركرد  

 ...چشمام ازتع ب گشاد شد

 .خودشو عقب كشيد

 ...ديگه هيچوقت منو نميبيني!مطمئن باش_

 ...وجلوي چشماي متع ب من رفت

 كردمبه رفتني نگاه 
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 ...به شونه هاي افتادش

 ...به جاي قدم هاش روي شن ساحل

 ...اينقدرنگاه كردم كه ازجلوچشمام محوشد

 جوري رفت كه انگار از اول هم صدرايي

 ...وجود نداشت

 با خاطرات تو ميممممممممممرم بيرون»

 تو خيابممممممممممون  

                       

 زيمممممممممر بارون                     

 

 ميريزه آروم اشممممممممك من ازچشمام   

 (1roman.irساخته شده است) رماناين كتاب در سايت يك 

 

 تمممممممو رو از دست دادم          

 

  اما بازم       

 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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  دوسمممممت دارممن              

 

 دوستت داشتن شده هر شب كممممممارم

 

 

 «مممممممممن دوستت دارم           

 

 ...دستمو محكم كشيدم رولبم

 ....ه يك ثانيه اي كه پر از حس عذاب وجدان بودب.و..س

 ...انت ي پرازحس خ

 ...نگاهي به ويد انداختم

 ...با ديدن پن ره باز وپرده كشيده شده اتاق نفسم رفت

 اگه آروان ديده باشه!؟؟

 ...واي نه

 ....با آخرين توانم دويدم سمت ويد... از پله ها باال رفتم و در اتاق رو بازكردم

 ...باديدن چهره غرق درخواب آروان نفس عميقي كشيدم

 ....لباسام رو درآوردم و پرت كردم كف زمين
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 ...روتخت درازكشيدم و به آروان نگاه كردم

سمممتي وآروم خزيدم تو بغلي سممرمو گذاشممتم رو سمميني ودسممتمو    خودمو كشمميدم 

 ...دورش حلقه كردم

 ....صداي آروم نربان قلبي تمام حس هاي خوب دنيا روبه قلبم سرازير كرد

 ...چشمام روبستم و عطر تن آروان رو به ريه هام كشيدم

 »آروان«

 ...باصداي ناله هاي ترانه ازخواب بيدارشدم

 ...صورتي خيس بودسرش روسينم بود و 

 ...دستموگذاشتم روپيشونيي دستم سوخت

 ...تب داشت خيلي هم شديد

 :آروم تكوني دادم

 ترانه...ترانه ...ترانه واكن چشماتو__

 :پلكي لرزيد وچيزي گفت سرمو به لبي نزديك كردم آروم لب زد

 ...صدرا_

 ...دندونامو محكم بهم فشاردادم.هلي دادم عقب

 ...پشت بهي درازكشيدم

 ...دختره احم  وقتي داره ميميره هم اسم صدرارو صدا ميزنه
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 :و بهم فشار دادم.و زير لب زمزمه كردمش بلند شد چشمام دوباره صداي ناله

 ...توجه نكن...توجه نكن_

 ...االن اگه روبه مرگ هم باشه به من ربطي نداره...توجه

 ....ش بلند شدبازصداي ناله

 ...هام... بغلي كردم چقدر سبك بودكدفه دستتمو كشيدم تومو

 .رفتم سمت حموم شيرآب سرد و بازكردم

 ...منتظر موندم تا وان يكم پر بشه ...پاهاشو گذاشتم تو وان

 :دستمو زدم تو آب و آروم كشيدم به گردني لب زد

 ..صدرا_

 :عصبي غريدم

 متاسفانه صدرا نيستم آروانم__

 آروم پلكشو بازكرد

 دوستت دارم_

 ...ازعصبانيت درحال انف اربودم خيلي لطف كردم كه خفي نكردم

 ....كامل گذاشتني تو وان آب سرد بهترين تنبيه بود

 ...بغلي كردم و ازحموم اومدم بيرون گذاشتمي رو تخت
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 ...كل لباساش به تني چسبيده بود

 ...از كمد يه تاپ وشلوارك برداشتم وتني كردم

 ...هم به بدني نخورهتا جايي كه ميشد سعي كردم نگا

 ...سخت بود ولي موف  شدم

 ...پتو روكشيدم روش و دستمو گذاشتم رو پيشونيي

 ...تبي پايين اومده بود ولي هنوزم تب داشت

 ...رفتم از آشپزخونه قرص تب بر برداشتم وبه خوردش دادم

 ....دستمو گذاشتم روپيشونيي

 ...هرلحظه بهتر ميشد

 ...نگاهي به ساعت انداختم

 ...صبح7

 .رو تخت نشستم

 ...به تاج تخت تكيه دادم و به چهره آرومي نگاه كردم 

 

 .دستمو دور فرمون گره زدم

 ...دربازشدوترانه سوارشد
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 سدم_

 ...ش كردمزيرچشمي نگاهي به صورت رنگ پريده

 بهتري؟__

 ...آره آرومي گفت و سرشو تكيه داد به شيشه ماشين

 ...چشماشو بست

 ...ميتونيم عقدو كنسل كنيم واسهاگه حالت بده _

 پريد وسط حرفم

 !خيلي دوست داري ازشرم خدص بشي__

 ...جوابشوندادم و حركت كردم

 :عصبي پاهاشو كوبيد كف ماشين

 سوال من جواب نداشت!؟__

 :بازم سكوت كردم.كه عصبي داد زد

 اصد چرا لباساي منو درآوردي؟__

 !خوبي بهي نيومده

 :ميكردم باال نره گفتمباصدايي كه كنترل 

 ... اوه...ببخي اون موق  شب صدرا رو پيدا نكردم_
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 ...حمله كرد سمتم و با مشت كوبيد به بدن و صورتم

 .با يه دست سعي كردم مهارش كنم

 :سري  ماشين رو كنار كشيدم

 ديوونه شدي؟_

 !آره...آره ديوونه شدم توبا اين كارات منو ديوونه كردي__

 :ختم و پوزخند زدمابرومو باال اندا

 كاراي من؟؟؟!يا غيب شدن صدرا!؟_

 :بابغض نگاهم كرد.بي رحم شدم

 هووم نگفتي؟_

 :با لحني غم زده گفت

 ...نميدوني...هيچوقتم نميخواي كه بدوني__

 :دستمو كشيدم به ته ريشم و خونسرد نگاهي كردم

  صممدرارو همي ميمردي داشممتي ميلرزيدي من دسممتاي تو جدي؟چيو نميدونم؟اينكه _

 ؟!ميزدي صدا

صدرا        شماي من نگاه ميكني و ميگي  شوهرت...توچ تو بغل من ...محرمت نه بهتره بگم 

 رودوس داري؟

 ...يا وقتي خبر عقدمونو شنيدي تو بغلي زار زدي
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 !چيو نميدونم؟؟

 ...دستشو گذاشت رودهني و نگاهم كرد

 !هوم؟نگفتي...چيونميدونم_

 :دستمو گذاشتم زير چونم

 ...تا بدونمخب بگو __

 سرشو برگردوند

 ...صداي ه  ه  آرومي اومد

دلم نسممموخت براش...بيشمممتر از اينا حقي بود...با خوشمممنت برشمممگردوندم سممممت           

 ...خودم...نگاهمو تو صورتي چرخوندم و به چشماش خيره شدم

 :سعي ميكرد نگاهي رو ازم بدزده

 تو چشمام نگاه كن...جواب سوالم رو بده_

 :م كردبا چشماي اشكي نگاه

 !!باورنميكني_

 !چيو؟؟اينكه صدرا رودوست داري؟__

 :داد زد

 ...من تورو دوست دارم_

 :ناباورانه نگاهي كردم
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 چي؟__

 .ش شدت گرفتگريه

 ...من تورو دوست دارم...نه صدرا نه هيچكس ديگه_

 :لبخند مزحكي زدم

 !انتظارداري باوركنم؟! اين همه مدت يادت نبود بگي_

 ....من__

 :سط حرفيپريدم و

 خفه شو__

 ...بخدااا_

 :با دادي كه زدم كز كرد تو خودش

 ...گفتم خفه شوووووو__

 ...ماشين رو روشن كردم وجلوي پاساژبزرگي ايستادم

 پياده شو_

 :با بغض گفت

 نميخوام__

 به درك_
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 ...ازماشين پياده شدم و درو محكم كوبيدم

 رفتم سمت مغازه لباس فروشي

 رو ميخوامپوشيده ترين لباستون _

 :فروشنده كه معلوم بودتع ب كرده گفت

 چه رنگي؟__

 ..سفيد_

 چه سايزي؟__

  ...اسمال_

 ...چشم__

 ...لباس روآورد بدون اينكه نگاهي كنم حساب كردم و از پاساژ زدم بيرون 

 ...سوار ماشين شدم پاكتو پرت كردم روپاهاش

 ...استارت زدم

 .صداي گريي بلند نشهمعلوم بود خيلي خودشو كنترل ميكنه كه 

  ...ماشين رو پارك كردم

 ...خواستنم پياده شم كه دستمو گرفت

 ....برگشتم نگاهي كردم
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 .چشماش قرمزشده بود

 ....دستمو محكم ازدستي كشيدم بيرون

 ...لبي لرزيد...قطره اشكي از چشماش اومد پايين

 :آروم لب زد

 باورم كن_

 ...ويد بي حرف از ماشين پياده شدم و رفتم سمت

 و باوركنم؟؟انتظار داشت حرفي 

من كه نامزدشم و دوستي ندارم نميذارم كسي نزديكم بشه چه برسه به اينكه يكي رو       

 ...بغل كنم

 ...با ياد آوريي دستمو مشت كردم

صورتي.درو باز كردم و            شدم فرود بياد توي  شت  ست م صدرا خاليه كه د چقدر جاي 

 ...رفتم داخل

 ...نشسته بودنهمه تو نشيمن  

 ...متوجه من كه شدن سدم دادن كه فقط سرتكون دادم

 ...سارا اومد سمتم

 ...هيو رقمه حوصله اين يكيو نداشتم

 ...بي توجه بهي از پله ها رفتم باال و درو بستم
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 ...پيراهنمو درآوردم و بانداژ دستمو بازكردم

 ....قلبم درد ميكرد دستمو چندبار بازوبسته كردم درد داشت ولي نه اونقدري كه

 ...خيلي سخته آدم از بهترين دوستي و نامزدش رو دست بخوره

 ...حتي اگه من ترانه رو دوست نداشته باشم

 دوست نداشته باشم؟؟

 واقعا دوستي ندارم؟؟

 پوف كدفه اي كشيدم

 !!!نميدونم

 اگه حرف ترانه واقعا راست باشه؟

 يعني منو دوست داره!؟

 !دم ولي بايد خودش و عدقشو ثابت كنهميتونم بهي يه فرصت ب

 ...تو همين فكرا بودم كه در باز شد و سارا خودشو پرت كرد داخل

 سدم عزيزم_

 :اخم كردم

 ...ببين سارا االن نه حوصله تورو دارم نه چرت وپرتات__

 :ابروشو انداخت باال
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 !!اوه جداً...حتي اگه اين حرفا راجب نامزدت باشه؟_

 ..ميتوني بري دقيقا ...حاال__

 ...با دست به در اشاره كردم

 .پوزخند زد و نزديكم شد

 .فاصله مون اندازه يه قدم بود

 ...دستشو گذاشت رو سينم و با انگشتي خط هاي فرني كشيد

 :حاال من بودم كه با پوزخند نگاهي ميكردم وگفتم

 !خيلي دوست داري باهام باشي نه؟__

 :دادم با دستم بازوشو گرفتم و محكم فشار

 !فكر نكن نميدونم چ ور آدمي هستي__

 :هلي دادم كه خورد زمين با تاسف نگاهي كردم

 فكر نميكني يكم واسه آدمي كه حتي با پسر باغبون خونشونم خوابيده،زياديم!؟__

 :مات نگاهم كرد

 !واقعا فكر كردي توجايگاهي هستي كه بخواي راجب زن من حرف بزني__

 :ازجاش بلند شد

 زنت؟؟_
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 :ستشو زير سيني حلقه كردد

 ...آره خب تو راست ميگي من با همه بودم_

صدرا يهو رفت! اينقدراحمقي كه اتفاق هاي دورو        صد چرا  شب ك ا بود؟ ا خب زنت دي

 برتو نميبيني!؟

 :عصبي نگاهي كردم

 گمشو بروبيرون_

 

 :خواست حرفي بزنه كه دادم زدم

 گمشووو__

 ...يبي فلي در آورد و كوبيد تو سينمحاال اون بود كه پوزخند زد از تو ج

تا آخرش ببين...من خر بودم      _ خيلي دوسمممت داري ببيني ديشمممب ك ا بوده؟فيلمو 

 ...داشتم دوستت كه 

 ....اينو گفت واز اتاق زد بيرون

 ...ازعصبانيت درحال انف ار بودم

 ...،خوب كه خودم تاصبح باال سر ترانه بودم و ديدم كه حالي بد بوده..رزهدختره  

 ...خودمو پرت كردم رو تخت و ساعدمو گذاشتم رو پيشونيم

 ...چشمام رو بستم
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 ...در باز شد و عطر ترانه پيچيد تو اتاق

 ....درو آروم بست.نگاه خيرشو احساس ميكردم

صممداي قدم هاي آرومي رو شممنيدم و بعدش باال پايين شممدن تخت...جفتم درازكشمميد   

 ...وخودشو كشيد سمتم

 .ميخورد به گوشمنفس هاي داغي 

 :اخمم رفت تو هم بلند شد نشست و نگاهم كرد

 سوختهاوه نگاه تو خوابم همي اخم داره...سياه_

 ...خودشو بهم نزديك كرد

 ....خواستم چشمامو باز كنم و پسي بزنم ولي اين حسو دوست داشتم

 ...ابروهام باز شدلبشو گذاشت بين ابروهام.خود به خود گره 

 :صاف نشست

 ....سيكس پكشو...انگار شكم سوسكه...چيي__

 ...يكي از انگشت هاشو اروم از روي سينم كشيد تا روي شكمم عضله هام منقبض شد

 ...دستشو رو نافم كشيد

 ...دلم زيرو رو شد چشمامو باز كردم

 :دستشو محكم گرفتم و آروم لب زدم

 رت بيارم؟خيلي دوست داري يه بديي س__
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 :هيني كشيد و دستشو گذاشت رو دهني

 نه__

 :پشت بهي خوابيدم

 ...پس كرم نريز...يا بگير بخواب يا برو بيرون_

 :هول گفت

 ...باشه باشه__

 ...وروتخت دراز كشيد

 ...و بستمجلوي آيينه ايستادم وكرواتم 

 ...دستي به موهام كشيدم 

 ...ادكلن رو بداشتم و روي نبض گردنم زدم

ستم و پاهامو انداختم          ش سلطنتي ن شيمن رو يكي ازمبل هاي  از پله ها رفتم پايين... تو ن

 ....رو هم

 ..كم كم همه اومدن تو سالن

 :ه اي به گونم زدب.و..سمامان اومد پيشم نشست و 

 !ماشاال چقدرخوشگل شدي__

 :دستمو كشيدم روگوني

 ...پسر توئم ديگه_
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 :لبخندي زد و غمگين نگاهم كرد

 ...ش بابات هم زنده بود و تورو تو لباس دامادي ميديدكا_

 ...قطره اشكي ل وجانه از چشمي اومد پايين

 :دستشو گرفتم واسه عوض شدن روحيي گفتم

 ..صنم اگه بخواي گريه كني مراسم رو بهم ميزنم_

 :اشكشو پاك كرد

 ...من كه ازخدامه__

 :موشكافانه نگاهي كردم

 چرا؟؟_

 ...شوخي ميكنم__

 ....مادرا آرزوشونه بچشون خوشبخت بشههمه 

 ...دستمو انداختم دورشوني و محكم به خودم فشارش دادم

 :آتنا بدو بدو از پله ها اومد پايين و با داد گفت

 عروس بيا پايين__

 ....سري ازتاسف براي كاراش تكون دادم

 ...همه درسكوت داشتن به پله ها نگاه ميكردن
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 ...پاشنه كفي ترانه روي پله ها بودتنها صدايي كه ميمومد صداي 

 ...آروم و با طمانينه اومد پايين

 ...ابرومو انداختم باال

 ....موهاي طدييي رو فر كرده بود وآزادانه دورش ريخته بود

 ...موهاش و لباس سفيدش هارموني قشنگي با هم اي اد كرده بودن

 ...زيبا خانوم رفت سمتي و بغلي كرد

 ...كردي ب.و..سبا همه رو

ي  ب.و..سمماومد جلوي مامان ايسممتاد مامان به اجبار بلند شممد و با هم دسممت دادن و رو  

 ...كردن

 :اومد جلوم چرخي زد و با هي ان گفت

 خوبه؟_

 :ميخواستم جواب ندم ولي همه داشتن نگاه ميكردن به اجبارگفتم

 .اوهوم__

 :وا رفت

 !همين؟؟فقط اوهوم_

 ...و به حالت قهر روشو برگردوند

 :دستشو كشيدم كه برگشت سمتم
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 يكم بيشتر از اوهوم__

 ...بم رو گذاشتم گوني خم شدم ل

 .صداي دست و كل زدنشون بلند شد

 

 ...سوار ماشين شديم و حركت كرديم

 ...آهنگ بي كدم مديمي پخي ميشد

 :ترانه يهو برگشت سمتم

 چه حسي داري؟_

 ...نيم نگاهي بهي انداختم

 ...زدچشماش از خوشحالي برق مي

 .حواسم رو دادم به رانندگي و جوابشو ندادم

 ...مشت عصبي به بازوم زد

 اللي؟؟_

 ...نيشخندي زدم...حرص خوردني رو دوست داشتم

 ...پن ره سمت برگردوند قهر حالت به روشو 

 ...تا محضر حرفي بينمون رد و بدل نشد
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 ...ماشين رو پارك كردم با هم پياده شديم

 ...جا داد با هم وارد محضر شديمدست ظريفشو توي دستم 

 ...صيغه بينمون رو باطل كردن و عقد دائمي با مهريه قابل توجهي خونده شد

 ...شد بلند كل شوت با صداي بله ي ترانه صداي دست و 

ستوران.غذارو   ر رفتيم ناهار صرف  براي همگي ي و آرزوي خوشبختي  ب.و..س بعد از رو

 ...در سكوت و آرامي خورديم

 ...ونه كه شديم خستگي رو بهانه كردم و رفتم سمت اتاقوارد خ

 ...ترانه داشت با آتنا صحبت ميكرد

 ...نيم نگاهي بهي انداختم

  وارد اتاق شدم

كت رو در آوردم و پرت كردم روي تخت كه چشممممم خورد به فلي وسممموسمممه شمممدم 

 ...ببينمي

 ...از روي تخت چنگي زدم لپ تاب رو روشن كردم

 ...تكيه زدم به تاج تخت...لپ تاب رو روي پام گذاشتم روي تخت نشستم و

 ...فلي رو زدم فايل رو باز كردم

 ...صدرا كنار دريا ايستاده بود

 ...چشمام ريزكردم ترانه اومد كنارش ايستاد
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 ...دستمو مشت كردم

 ...گره كرواتمو شل كردم

 ...صداي بدي داد

 ...در اتاق به شدت باز شد

 ...داخلترانه خودشو انداخت 

 چي شده آروان؟؟؟_

 :پوزخندي زدم...رفتم سمت در كه دستمو كشيد

 آروان مگه با تو نيستم؟اتفاقي افتاده؟؟؟_

 ...دستمو از دستي كشيدم بيرون

 از خونه زدم بيرون

باتموم قدرتم در ماشمين رو محكم بهم كوبيدم و پامو روي پدال گاز فشمار دادم ماشمين     

 باصداي بدي ازجا كنده شد

شني               شين رو شتم و بافندك ما شيكيم رو بردا سيگار كاِمل م شبورد  شدم وازتو دا خم 

 .كردم وپك عميقي زدم...من احم  روبگو كه ميخواستم يه فرصت ديگه بهي بگم

 سرمو به صندلي تكيه دادم وسرعتموبردم باال ونبط روروشن كردم

 تا حاال منو عاش  نديدي ميزني دم از ديوونه بازي«

 من آسون پريدي ميزني پر تا دنياتو بسازياز بومه 
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 تو نتونستي بسازي با دله من نگو نه من همون حسي رو دارم كه از قلبم در اومد

 تو نتونستي بموني ديوونه اين جدايي واسه قلبه هردومونه

 تو نتونستي بسازي نگو نه قلبه تو توو رويه قلبه من در اومد

 واسه قلب هردومونهتو نتونستي بموني ديوونه اين جدايي 

 تو نتونستي بسازي نگو نه قلبه تو توو رويه قلبه من در اومد

 بمون كه باز دوباره باز برقصه ريز تو ال به الي موت

 بدون كه فرقه سايه هاست خاليه جايي كه ميبيني تو نور

 نيستي تو تنها كنار من ديوونه بدون كه دنيا ماله ماست

 كه غصه ماله عاشقاستكي ميگه ديوونگي بده كي گفته 

 نبينم ميلرزه دستاتو فريك زدي باز رو قابه عكسمون

 نبوده جايي كه نباشيم نبوده نرسه دوتا دستمون

 بذار كه قفل شن همه از كنارشون بعد رد شو با من

 شيشه هامون جفتن همه بذار كه غريبه ها كيي و مات شن

 مونهتو نتونستي بموني ديوونه اين جدايي واسه قلبه هردو

 تو نتونستي بسازي نگو نه قلبه تو توو رويه قلبه من در اومد

 تو نتونستي بموني ديوونه اين جدايي واسه قلبه هردومونه
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 تو نتونستي بسازي نگو نه قلبه تو توو رويه قلبه من در اومد

 بزن پر كه ديگه نميشم ديگه بدتر از اين دلم باخت كنارت ميگفتم هم نفسيم

 ونستي نخواستي واسه من تو هيو راهي نذاشتي نساختي . نساختينشد تا بموني نت

 تو نتونستي بموني ديوونه اين جدايي واسه قلب  هردومونه

 تو نتونستي بسازي نگو نه قلبه تو توو رويه قلبه من در اومد

 تو نتونستي بموني ديوونه اين جدايي واسه قلب  هردومونه

 رويه قلبه من در اومدتو نتونستي بسازي نگو نه قلبه تو توو 

 صداي نبط روكم كردم

 و

 

 گوشميمو برداشتم شماره سامان روگرفتم 

 سدم داداش خوبي؟؟__

 ك ايي!؟_

 صداي متع بي به گوشم خورد

 شمالي؟؟؟_

 :عصبي دادزدم
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 گفتم ك ايي؟

 باتته پته گفتَويد

  دقيقه ديگه اون ام يه چيز خوب واسم اماده كن5اوكي تا

 ...داداش فقط__ 

 :پريدم وسط حرفي

 ميدونم چه گندي زدي اومدم كسي اون ا نباشه_

 وگوشي رو قط  كردم

 جلوي درويد كه رسيدم باريموت كنترل در روباز كردم ورفتم داخل...

 

ازماشمممين پياده شمممدم ورفتم داخل.باديدن ونمممعيت ويد اخمم رفت توهم.همه جابهم        

 .ريخته بود

 سدم داداش_

 .نگاه كردمبرگشتم وعصبي به سامان 

 جنگ بوده اين ا__

 :شرمنده دستي پشت گردني كشيد

 ...داداش تولد افسون بود ديگه_

 سدم__



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

214 

 

 ...برگشتم سمت صدا و ليلي رو ديدم كه آروم از پله ها ميومد پايين

 :عصبي به سامان نگاه مردم

 مگه نگفتم اومدم كسي اين ا نباشه؟_

 بزنهليلي جلوم ايستاد وفرصت نداد سامان حرف 

 دلم واست تنگ شده بود__

 كدفه دستي پشت گردنم كشيدم

 بريد بيرون هردوتون_

 ليلي نزديكم شد وبالوندي دستشو گذاشت روبازوم

 ...هِي هاني عصبي نشو__

 :دستشو پس زدم ومنتظر به سامان نگاه كردم

 خب تا شنيد تومياي نرفت تقصير من چيه؟_

 گيريتقصير تو اينه بي اجازه من پارتي مي__

 شرمنده داداش_

 (1roman.irساخته شده است)  رمانيك   سايت  در  اين كتاب

  نگاهم به شيشه ودكا خورد

 اوكي...ميتونيد بريد__

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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شي رو           شدم رد دادم وگو صبي  سم ترانه ع شيم زنگ خورد باديدن ا پرت كردم رو گو

 ...مبل وشيشه ودكا رو برداشتم باليوان مخصوصي

   رفتم تو باغ رو صندلي نشستم.

  چشماي ترانه جلوي چشمم نقي بست

 پيك دهم...وقتي تواوج بدحاليي اسم صدرا روآورد

 ...بطري روبردم باال وخم كردم با كريختگي چند بار تكوني دادم خالي بود

 ....هاي لباسم روكامد باز كردم وكتم رودرآوردم حالم خوب نشد بدتر شد...دكمه

دسممتي روي پام قرار گرفت ...نگاهم ازدسممت هاش كشمميده شممد و توصممورت ليلي گره  

 خورد

 »ترانه«

 براي هزارمين بار شماره آروان روگرفتم

 ...ولي جواب نداد 

 ...چشمم خورد به لب تاب شكسته شده

 .برداشتمي ولي كار نميكرد

 :خورد چقدر آشنا بود.چشمامو روهم فشار دادم وزير لب گفتمنگاهم به فلي 

 فكركن...فكركن ك ا ديديي_
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بابهت چشمامو باز كردم آره خودشه وقتي رفته بودم صنم خانوم رو واسه نهار صدا بزنم  

شد و         سارا و وقتي منو ديد هول  شت ميدادش به  ستي بود كه دا داخل اتاق اين فلي د

 ...فلي روقايم كرد!!!ولي

مطمئنم هرچي كه هست بايد تواين فلي باشه...فلشو ازدستگاه جداكردم ورفتم سمت        

 .اتاق آتنا،كسي داخل اتاق نبود لب تابي رو روشن كردم وفلي رو وصل كردم

فايلو باز كردم باديدن صممحنه روبه روم دسممتمو گذاشممتم رو دهنم واشممكام ريخت روي  

 گونم

 نه امكان نداره_

 چي امكان نداره؟__

گشتم وبه آتنا نگاه كردم كه باچشماي ريز شده داشت بهم نگاه ميكرد.فلي رو ازلب  بر

 تاب كشيدم بيرون

 عه فلي مامان پيي توچيكار ميكنه؟_

 .شكم به يقين تبديل شد

 رفتم سمتي ومضطرب دستشو گرفتم

 ...آتناكمكم كن__

 :بالحني نگران گفت

 چته چرا داري ميلرزي؟_

 رو پيدا كنم؟ميتوني كمك كني آروان __
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 ...مگه آروان_

 :پريدم وسط حرفي

 بايدآروان رو پيدا كنم؟ك اها ممكنه بره؟؟؟__

خب آروان زياد شممممال نمياد ...وقتي هم مياد ياميره خونه دوسمممتي سمممامان يا ميره            _

 ...ويد

 .آدرسو بنويس بهم بده__

 :باشه اي گفت وآدرس رونوشت وگرفت سمتم

 ؟بگيرش...نميخواي بگي چي شده؟_

 ...بدبخت شدم__

شمممب هم گذشمممته بود ومن هنوزلباس عقدم تنم       10نگاهم به لباسمممم افتاد.سممماعت از      

بود.باع له رفتم تو اتاق.وشممال و مانتو برداشممتم وروي لباسممم پوشمميدم.وباع له رفتم     

بيرون جلوي در كه رسيدم يادم افتاد پول باخودم نياوردم.محكم زدم توپيشونيم زيرلب    

 ميدادم كه فكري توذهنم جرقه زد داشتم به خودم فحي

 راننده آقاي آريامني

سليماني          سوئيت نگهباني وتقه اي به در زدم.كه دربازشد آقاي  سمت  شكني زدم.رفتم  ب

 اومد جلو در باتع ب نگاهم كرد

 سدم خانوم اتفاقي افتاده؟__

 سعي كردم خونسردباشم لبخندزدم
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 ...جاييسدم آقاي سليماني راستي ميخواستم منو ببريد _

 .باتع ب نگاهم كرد

 خيرباشه خانوم...ك ا اين موق  شب؟؟__

 ..ااه حاال چي بهي بگم كه شك نكنه

 ...راستي...راستي آروان گفت واسم سوپرايز داره يه آدرس داد كه منو ببريد اون ا_

 :آقاي سليماني باشك نگاهم كرد

سم روعوض كنم بعدش به آقاي آريامني اط    __ صبر كنيد لبا شه  شما منت با ظر  دع بدم...

 باشيد االن ميام

 :واااي گاوم زائيد هول گفتم

  چيزي برخدفنه.....آروان گفته كسمممي نفمه،خودتون كه بهترميشمممناسممميدش اگه يه     _

 ميلي باشه چيكارميكنه

 ظاهرا راني شد چون سر تكون داد ورفت داخل.نفسمو پرصدا دادم بيرون

 :بي پامو كوبيدم رو زميندقيقه اي ميشد كه منتظرراننده بودم.عص5

 ..ااااااه چرانمياد

 ببخشيد خانوم__

 ..باخ الت برگشتم سمتي

 نه آخه ميدونيد يكم ع له دارم_
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 :لبخندي زد

 مشكلي نيست_

 باهم رفتيم سمت ماشين وسوارشيديم

 خب خانوم ك ا برم_

 تاآدرس ازش داشتم،ك اميتونه بره؟2حاال چي بگم؟من 

 نميدونم__

 .تمباتع ب برگشت سم

 نميدونيد؟؟__

 .ااه چقدسوتي ميدم صدامو صاف كردم

 ...نه ميدونم...تو فكر بودم_

 :شانسي گفتم

 ....ويدي آروان

چشممممي گفممت وممماشمممين روحركممت داد.عصمممبي پمماهممامو تكون ميممدادم ونمماخنمو                 

مي ويدم.حاالچطوري بهي تونممميح بدم؟واي خدامن نميخوام آروان رو ازدسمممت بدم       

 ...كمكم كن

 ميرسيم؟كي __

 راه زيادي نمونده_
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 .نگاهمو دوختم به بيرون خيلي شلوغ بود

 .مردمم بيكارن تو اين گرما ميان اين ا 

 پوف كدفه اي كشيدم

 پس چرا نميرسيم؟؟__

 :بالبخندي نگاهم كرد

 خانوم اينقدر هول نباش ديگه نزديكيم_

 ...اول متوجه حرفي نشدم ولي بعدازخ الت سرخ شدم

 :پارك كرد تو يه كوچه خلوت

 خانوم رسيديم__

 نگاهي به اطرافم كردم

 كدوم يكيه؟؟_

 :همين كه جلوش ايستاديم__

 اهان مرسي_

 وظيفمه...ميمونم تا بريد داخل__

از ماشين پياده شدم.حاال فكر كن اين ا نباشه اونوقت چيكار كنم؟زنگ درو چندبار زدم    

 .ولي كسي درو باز نكرد

 :رفتم سمت ماشين
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 آروان به بزنيد زنگ گوشيم يادم رفته ميشه  من هول شدم__

 :دستشو زد به جيباش

 منم گوشيمو نياوردم_

 بادم خالي شد

 :حاال چيكاركنيم__

  دكمي درآورد رو كنترلي ريموت و كرد باز رو داشممبورد متفكرنگاهم كرد.وخم شممد 

 .. رودويدم مسير كل داخل ورفتم كردم تشكر.شد درباز داد روفشار

  روبه رومباديدن صحنه 

 ....خون توي رگ هام يخ بست

 ...مات شدم

 ...و به چشمم ديدممرگ

 ...انگارنفس كشيدن يادم رفت

 ...قطره اشكي ازچشمم چكيد پايين

 ...ح م بزرگي راه نفسم رو گرفته بود

 ...كاش ميمردم

 ...دستم روگذاشتم روگوشم وجيغ زدم

 ...كاش نميومدم
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 ...ز قبلدوباره جيغ كشيدم،اينبار بلندتر ا

 ...چه راحت شكستم

 ...پاهام سست شد وافتادم روزمين

 ...بغضم تركيد وزدم زيرگريه

 ...گريه كردم واسه خودم

 ...امواسه قلب بيچاره

 

 ...گريه كردم واسه حماقتم

 

 »آروان«

 ..لعنت به من

 :رفتم سمتي ودستمو دور بازوش حلقه كردم و بلندش كردم و با لحني سرد گفتم

 غلطي ميكني؟؟اين ديوونه بازي ها چيه؟ اين ا چه_

 :دستي روگذاشت رو سينم و هلم داد ه  زد

ما امروز عقد      _ بهم دسمممت نزن حالم ازت بهم ميخوره...چطور ميتوني اين كارو بكني..

 ...كرديم

 :با پوزخند نگاهي كردم
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 !تازه داري حس منو ميفهمي_

 :صداي ليلي اومد

 چيزي شده عزيزم؟اين دختره كيه؟_

 :چشمام و دوختم تو چشماي ترانه

 كس خاصي نيست...ميتوني بري__

 :باچشماي اشكيي بهم نگاه كرد

 خيلي آشغالي...__

 توهين آريامني آروان به من به داد تٔ  ؟چطور به خودش جرا به من گفت آشمممغال؟؟

 ...كنه

 :دستي روگرفتم وبه خودم نزديكي شدم

تا دندونات رو تو دهنت      كرروت حرفت  ديگه  بار  يه  داري تٔ  چي گفتي؟جرا__ ار كن 

 ...خورد كنم

 :ترس رو تو چشماش ديدم ولي زل زد تو چشمام با بغض گفت

 ...مممم مممممممبم وسمممم حالم ازت بهم ميخوره...ه__

 ... دستمو بردم باال و باپشت دست محكم كوبيدم تودهني

 :ليلي اومد سمتم وبازوم روگرفت

 ....چيكارش داري بيچاره رو__
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 :رفت سمت ترانه كه با بهت دستي رو گذاشته بود رو دهني وبهم نگاه ميكرد

 . چي شدي عزيزم...دستت روبردار ببينم__ليليَ

 :ليلي به تو هيو ربطي نداره ميتوني بري خواست حرفي بزنه كه داد زدم_

  ثانيه ديگه اين ا ديدمت خونت گردن خودته5تا__

 م كه بيصدا گريه ميكردچيشي گفت ورفت... به ترانه نگاه كرد

 :انگشت اشارمو جلوش تكون دادم وشمرده شمرده گفتم

اگه يك بارديگه...فقط يك بار ديگه بخواي به من توهين كني،القابي كه الي  خودت              _

 ...وامثال خودته به من نسبت بدي،تضمين نميدم اينقدرمهربون باشم

 :زد پوزخند كنه بدون اينكه نگاهم 

 يباش تو يه آشغالچيه؟واق  بين __

 :هاي كليك شدم غريدم دستمو مشت كردم واز بين دندون

 ...ترانه اون روي سگمو نيار باال_

 :خيز برداشت سمتم

 ..اون روي سگت بياد باال چه غلطي ميخواي بكني_

 ...بودن رو بهت ثابت ميكنم آشغالاونوقت بدجوري معني __

 :سركي شد
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 ..باتاسف نگاهم كرد

 ....ترازقبل ميشدمهرلحظه عصبي 

 بدجور رومخم اسكي ميرفت

 :پوف كدفه اي كشيدم

 ...ترانه رواعصابم راه نرو_

 

 »ترانه«

 

 :زدم به سيم آخرو داد زدم

من دوسمممتت داشمممتم ولي تو چيكار كردي...روز عقدمون منو ول كردي اومدي با يه  __

 ...دختر الس ميزني...خيلي پستي

 :بامشت كوبيدم به سيني

 عوني_

 ...متنفرم ازت

 ...وبه ه  ه  افتادم

 :حاال آروان بود كه با پوزخند نگاهم ميكرد

 :باچشماي پرازاشكي بهم نگاه كرد
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س كدوم عش ؟؟كدوم  _ س ه؟؟ب.و.. ستم    ب.و.. شد؟ من خوا ه اي كه حتي يك ثانيه هم ن

 ...پسي

 ...نگاهم به رگ درحال پاره شدن گردني افتاد ادامه حرفمو خوردم

 ...دستشو تو موهام كرد و چنگ زد و محكم كشيدنزديكم شد و 

ستي                شار د ستي كم كنه ولي ف شار د ستي كه ازف شتم رود ستمو گذا آخي گفتم ود

 :بيشتر شد

 هان؟؟چيه؟؟تايم عش  بازيت زود تمام شده ناراحتي؟__

فكر كردي اينقدر بي غيرتم كه بخواي راجب عشممم  بازي هات باصمممدرا باهام حرف            

 ...بزني

 :چشمم حس كردم سرشو نزديكم كرد نيي اشكو به

يه              _ به تو  بازم خواسمممتم  باوجود دختراي دورم  كه  قت كردم  قت كردم...حما من حما

 ...فرصت بدم

 :پريدم وسط حرفي

 ..من باهم خوابه هاي دوروبرت فرق دارم_

 :با تحقير نگاهي به سر تا پام انداخت

غل خواب _ حدا     ه..رزهها و  تو از ب نا  غل من      هاي دورمم كمتري...او تاوقتي توب قل 

 ...بودن..بايكي ديگه نبودن
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...خودم....روحم مچاله شمممد،اومدم تاسممموءتفاهم هارو از بين ببرم ولي خودم ازبين       قلبم

 ...رفتم

 ...نابود شدم

 ...فشار دستي كم شد و هلم داد

 

 ...تلو تلو خوردم و افتادم رو زمين ناباور به مسير رفتني نگاه كردم

 ...م منو با خودش ميبردداشت ميرفت و تما

 ...بايد يه كاري بكنم و گرنه براي هميشه ازدستي مي دادم

 ...نگاهي به دورو برم كردم واستخر روديدم

ستخر نفسم       و حبس   فرصت فكر كردن نداشتم بهترين گزينه همين بود دويدم سمت ا

 ...كردم وخودم رو پرت كردم تواستخر

 ...آروان نيومد چه خيال خاميچند دقيقه اي ميشد زير آب بودم ولي 

 ...بود و نبود من واسي مهم نيست

 ...قطره اشكي ازچشمام پايين چكيد وتوي ح م آب استخر گم شد

 ...داشتم نفس كم مياوردم

 ...چه مرگ تلخي

 ...چشمام داشت بسته ميشد كه دستي قدرتمند كشيدم باال
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 ...سري  چشمامو بستم از عطر تني فهميدم آروانِ

 :عصبيي رو شنيدمصداي 

 ااه لعنت به من_

 ...با انگشتي بينيمو گرفت و دستشو گذاشت زيرچونم

 ...ااه رواني چرا بينيمو گرفت...داشتم خفه ميشدم

 ...داغ كردم.هولي دادم ونفس عميقي كشيدم و سرفه كردم

 :داد زدنگاه نگرانشو رو خودم حس ميكردم 

 ?احم  اين چه كاري بوددختره__

 :بغض كردم

 وقتي باورم نداري بميرم بهتره_

 ...عصبي دستي توموهاش كشيد و زير بازوم رو گرفت و بلندم كرد

شم بيرون ولي بي فايده          ستي بك ستمو از تو د سمت ويد...تقد كردم كه د به زور بردم 

 ...بود

 :مشتي به بازوش زدم

 ولم كن_

 ...ه اهميت بهم بده بردم داخل ويد و پرتم كرد رو مبلبدون اينك

 ... و خودش از پله ها رفت باال
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 »آروان«

 

 ...هنوزم باورم نميشه دختره احم  خودشو پرت كرد تو استخر

 ...لباسمو عوض كردم

 ...يكي از تي شرتامو واسه ترانه برداشتم و رفتم پايين

 ...ه تا واسه خودم قهوه درست كنملباسو پرت كردم جفتي و رفتم سمت آشپزخون

 ...ماگ قهوه رو لبم نزديك كردم كه ماتم برد

سمت موهاش كه قطره قطره آب             شد  شيده  شي ك سفيد خوش ترا شمام از پاهاي  چ

 ...ازش ميچكيد

 :به كابينت تكيه زده بود بلوزم تا وسطاي روني بود نگاهمو كه به خودش ديد گفت

 .آروان من سردمه_

 :زور ازش گرفتمنگاهمو به 

 به من چه__

 ...نگاهي خمار شده بود و از سرما دندوناش تريك تريك صدا ميداد

 ...پوف كدفه اي كشيدم رفتم سمتي و كشيدمي تو بغلم

 ...دستمو زير زانوش بردم و بلندش كردم
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 ...سرشو به سينم فشار ميداد

 ...نفس كم آوردم

 ...شيرجه اي كه تو استخر زده بودم

 ...ال توي اتاقبردمي با

 ...گذاشتمي رو تخت خواستم خودمو بكشم عقب كه دستشو دور گردنم حلقه كرد

 ...توي چشماي آبيي زل زدم

 ...لبشو با زبوني خيس كرد

 ...نگاهم كشيده شد سمت لباي قلوه ايي

آروان اون فيلم حقيقممت نممداره!!!يعني داره...ولي...ولي هيو چيز اون ور كممه تو فكر  _

 ....ميكني نيست

 ...خواستم خودمو بكشم عقب كه قفل دستشو محكم تر كرد

 ...آروان...من_

 ...به خودم لرزيدم...چشمام خود به خود بسته شد

 ...لبشو برداشت...صداشو كنار گوشم احساس كردم 

 ...دوستت دارم...من_

 

 »ترانه«
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 .قلبم از شدت هي ان تند ميزد

 .دستامو توي موهاش فرو كردم

 ...دمبه خودم لرزي

 ...ترسيدم پسي بزنم كه فكر كنه بهي دروغ گفتم

 ...ترسيدم از فردايي كه انتظارم رو ميكشيد

 ...هنوزم چشماش بسته بود

 سري  چشمامو بستم

 

 »حال_آروان«

 ...ام20ي نشستم رو تخت و زل زدم به منظره شهر از طبقه

 ...نگاهم به ترافيك سنگين بود و چراغ ماشين ها

 ...ايكننده چه منظره خسته

 ...خودمو پرت كردم روتخت وبه سقف خيره شدم

 ...اي كشيدم كاش نميومدم ايرانپوف كدفه

 :تلفن زنگ خورد برداشتمي

 بله_
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 سدم آقاي آريامني روزخوبي داشته باشين__

 مچكر_

 يه خانوم اومدن اين ا قصد دارن شما رو ببينند__

 سيه خانوم؟؟كي ميتونست باشه؟حتما ترانه

 گيد منتظر بمونن ميام البيب_

 چشم_

 ...گوشي روقط  كردم، رفتم سمت كمدي كه موقت لباسامو توش چيده بودم

 ...تيپ يه دست مشكي زدم و رفتم سمت البي

شتباه بود        شتم حدسم ا نگاهمو توجمعيت اندك البي چرخوندم وروي كسي ثابت نگه دا

 ...ترانه نبود

 ...اختني كار سختي نبودبا اينكه پشت به من نشسته بود ولي شن

  روش نشستم،متوجه من شد كمي دستپاچه شد رفتم سمت ميز ورو به

 سدم_

 .پرغرور سرتكون دادم

 خب.....؟__

 :خم شد روميز وآروم گفت

 چرا برگشتي؟_
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 :باپوزخند نگاهي كردم

 بايد به توهم جواب پس بدم؟__

 :عصبي نگاهم كرد

 اومدي زندگي ترانه رو خراب كني؟؟_

 :دستمو مشت كردم وكوبوندم روميز

به توربطي نداره...اگه ترانه فرسمممتادت اين ا كه التماسمممم كني دسمممت ازسمممرش            __

 .بردارم،بهي بگو كورخوندي...بازي هنوز شروع نشده

 :آسانسور كه دستمو گرفت بلند شدم و رفتم سمت

 داشترانه روزاي سختي رو داشته...برو نذاربيشترازاين زجر بكشه...برو دا_

 نگاهمو تو صورت خواهري چرخوندم كه به خاطر ترانه به من ومامان پشت كرد،

 :پوزخند زدم

 هنوز زوده واسه التماس كردن_

 :دستمو محكم از دستي كشيدم بيرون،بابغض گفت

 !توهيچي نميدوني_

 :دست به سينه نگاهي كردم

 خب ميتوني بگي تا بدونم__

 .،ازخودش بپرسنميتونم...ترانه دوست نداره بهت بگم_
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 :باخشم نگاهي كردم

  من برادرتم احم ...ميفهمي اينو__

 :باچشماي اشكيي بهم نگاه كرد

 ...ببخي_

 ....ورفت

 ...كدفه دستمو كشيدم تو موهام خودمو به واحدم رسوندم ورفتم داخل

 :گوشيمو برداشتم وشماره گرفتم

 بله،آقا؟_

 ك ايي؟__

 جلوي بيمارستان آقا_

 ...بخوره كشتمت،فقط ميترسونييدستت بهي __

 ...چشم آقا_

 :با لحن محكمي گفتم

 ...حواست باشه،وگرنه طلوع فردا رونميبيني__

 :ازلحن حرف زدني معلوم بود ترسيده

 چشم آقا حواسم هست_
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 ...تماس رو قط  كردم و گوشي رو انداختم رومبل

 ...دادمرفتم سمت پن ره و يه دستمو گذاشتم رو پن ره وسرمو بهي تكيه 

 :درباصداي تيكي بازشد،بدون اينكه برگردم گفتم

 .سامان برو بيرون، اصد حوصله ندارم__

 :دستشو روشونم حس كردم

 !داداش نميخواي منصرف بشي؟_

 نه__

 ...ولي داداش_

 :دادزدم

 ...گفتم نه__

 ...رومپوزخند زدم ونگاهم ودوختم به منظره روبه

شيم زنگ خورد،خودش      بدون اينكه چيزي بگه رفت بيرون،ن_ ساعتي گذشت كه گو يم 

 :بود جواب دادم

 بله؟_

 سدم آقا كارتمامه__

 گوشي رو بده به رفعتي_

 چشم آقا__
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 :بعد چندثانيه صداي رفعتي پيچيد توگوشي

 سدم آقا حله_

گيري  و تحويل ميخوبه...ميريد انتهاي روستاي حسين آباد از يه ماشين جيپ سياه پول _

 ه...واسه احتياط يه چند روز بفرستي تركيهميدي به اين پسر

 چشم آقا....اگه دغل بازي درآورد چي؟__

 جنازشو تحويل ميدي_

 چشم آقا خدافظ_

 ...خودمو پرت كردم رو تخت به سقف نگاه كردم

 ...من آروان آريامني برگشتم فقط واسه يه چيز

 .....انتقام

 ....واسه قاتل روحم،قاتل قلبم،قاتل مادرم

 

 :نشسته بودم وداشتم قهوه ميخوردم كه يكي از خدمه هتل اومد سمتم تو البي

 ببخشيد آقاي آريامني__

 :منتظر نگاهي كردم

ازكدنتري اومدن،واسممه چند تا سمموال ميخوان ببرنتون آگاهي،اما ما اجازه نداديم بيان   _

 .داخل تو اتاق رئيس هتل منتظر شماهستن
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 ...به در زدم ازجام بلندشدم ورفتم سمت مديريت تقه اي

 .درو بازكردم رفتم داخل

 .يكي ازمامور ها اومدسمتم

اي  آقاي آريامني شما يكي از مضنونين آزار و اذيت همسرتون هستيد بايد واسه پاره      _

 ...از سواالت همراه ما به آگاهي بيايد

 :بند رو بزنه دستم جلوشو گرفتم ومطمئن گفتماومد سمتم تا دست

يك  _ ته خودم             اين فقط  كاري من درخطر ميوف ما آبروي  كارشممم با اين  مه. فاه سممموءت

 ..همراهتون ميام

 ...دستبند روگذاشت سرجاش وسرتكون داد

 ...تو اداره منو بردن سمت اتاق بازپرس

 :روي صندلي نشستم.در بازشد ومرد تقريبا مسني اومد سمتم وباهام دست داد

  سدم جناب آريامني_

 آوردين اين ا؟ سدم،خب به چه جرمي منو-

 :دستي رو توهم گره زد وگذاشت روميز

 ترانه باشما چه نصبتي دارن؟؟_

 :محكم وقاط  جواب دادم

  همسرم__
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سمممال ميشمممه كه خارج از كشمممورين وبهتره بگم همسمممرتون رو ول     8شمممما نزديك   _

 كردين؟؟؟

 بله__

 علتي؟_

 ؟فكر نميكنم سواالت خصوصي جزئي از اين پرونده باشه اينطور نيست__

 :بالبخند نگاهم كرد

 اين ا من سوال ميپرسم_

 مادرم مشكل قلبي داشتن__

 ودراين حين متوجه شدم همسرم با دوست صميميم رابطه دارن 

 :ابرويي باال انداخت

 ...چه انگيزه خوبي براي آزار و اذيت شبانه_

 :پوزخندزدم

 ...همون موق  ميتونستم حكم سنگسارش روبگيرم__

 باچه مدركي؟؟_

 فيلمي كه ازشون داشتم__

 :دستي به محاسني كشيد

 چرا برگشتين ايران؟_
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رسمميدگي به يه سممري امور چندتا از شممركتا...قصممد دارم بقيه عمرم رو اين ا زندگي   __

 .كنم

 چرا حكم سنگسار نگرفتي؟_

 ...واسه خانوداش...مثل ترانه نبودن،با آبرو بودن__

 ديروزك اها رفتي؟چه كارهايي ان ام دادي؟_

 ...رفتم نمايشگاه ماشين خريدم بعدش برگشتم هتل،جاي خاصي نرفتم12ساعت __

 شاهد هم دارين؟_

بله،كاركنان هتل...دوسمممتم سمممامان كه توي هتل اتاق داره واگه دوربين هاي هتل               __

 ...كاركنه ميتونيد ببينيد كه درطول روز هتل بودم

 :متفكر نگاهم كرد

عت   _ له       8ديشممممب سمممما خانومتون حم به  يت قرار     يه نفر  كردن و مورد ازار و اذ

شون            شون در حين دفاع از خود ست چپ سيب جدي نديدن فقط د شبختانه آ دادن...خو

زخمي شده...معلوم بوده كه مضنون سعي داشته بترسوني...شما فكرميكنيد ممكنه كار         

 كي باشه؟

 باپوزخند نگاهي كردم 

 ...يكي از اون بدبختايي كه پيچوندشون__

 :دستي رو دراز كرد سمتم ازجاش بلند شد و

 ....آقاي آريامني،شماميتونيد بريد ولي حد امكان ازشهرخارج نشيد_



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

240 

 

 ...دستي رو آروم فشردم واز آگاهي زدم بيرون

 .عينكمو گذاشتم رو چشمم

 ...پوزخند زدم

 

 ...هدف بعدي صدرا بود

شم   چقصدنداشتم بكشمي يا آسيب بهي برسونم چون تو مرامم نبود من مثل اونا بي       

شون ميكنم،سرمو از توكاغذ روبه روم درآوردم ودستي به گردن     ورو نيستم، فقط اذيت 

 .اي به درخورد وسامان واردشددردناكم كشيدم،تقه

 ...سدم داداش_

 :به تكون دادن سر اكتفا كردم.ادامه داد

 آروان يه چيز خيلي ع يبه_

 :حوصله نگاهي كردمبي

 چي؟؟؟__

 :متفكرنگاهم كرد

سمماعت ميومده  3_2روزي كه بچه ها كشمميك ميدادن،صممدرا شممايد روزي 3_2 تو اين_

 .وميرفته

 :اي كشيدمپوف كدفه
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 خب اين ك اش ع يبه؟_

 :خيره نگاهم كرد

خب مگه تونگفتي ترانه ازدواج كرده،گفتي عكسمممي رو ديدم!اولين باري كه ترانه رو        _

 تو بيمارستان ديديم بهم گفتي!!يادته؟؟؟؟

 :چشمامو ريز كردم

 خب اين ك اشممممممممممممممممم__

سال منتظر موندم كه بياي توچشمات زل بزنم تا تنفرمو     7حرفاي ترانه توذهنم پيچيد...

 .ببيني بعد ازت طدق بگيرم

مامان عكس هاي عروسمممي               ياد روزي افتادم كه  تامو گذاشمممتم روصمممورتم، دوتادسممم

 .داد رونشونم وصدرا ترانه 

 .ذهنم پرازسوال بود

 دروغ ميگفت، كي اين وسط

  اي كه ادعاش ميشد عاشقمهترانه

 ...يامادرم كه بااشك ونگراني براي تك پسرش بهترين هارو ميخواست

 !ذهنم داشت منف ر ميشد،يقين داشتم كه مامان بامن اين كارو نميكنه

 ولي اگه كار مامان باشه چي؟

 ...سرمو محكم تكون دادم، نه اين امكان نداره
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 سامان برو بيرون__

سئله چند م هولي          شتم روميز.بايد اين م سرمو گذا نافه از در زد بيرون، بي يك كلمه ا

 !!!رو خودم حل ميكردم.اگر ح  با ترانه باشه و تمام اون مدت مامان بازيم داده باشه

 ...چه دليلي داره مامان دروغ بگه

 .ازشركت زدم بيرون ورفتم سمت هتل

 .متوقف شدمميخواستم وارد آسانسور بشم كه باصدايي 

 داداش_

 :بدون اينكه برگردم سمتي گفتم

 چرا اومدي آتنا؟؟__

 :از بغضشو شنيدمصداي دورگه

 ...دلم واسه توتنگ شده،واسه مامان_

 !رو ميكردياون موقعي كه به مامان پشت كردي،رفتي...بايدفكر اين لحظه__

 :بازومو گرفت وباالتماس تكونم داد

 ....لك زده توروخدا،داداش دلم واسه صداش_

 :بيرون كشيدم و پس زدم وبازمو از دستي بغضم

 !متاسفم كه نميتونم واست كاري كنم__

 .توروخدا داداش شمارش رو بده،فقط صداشو بشنوم_
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 :برگشتم وسردنگاهي گردم

 .شمارش رو ندارم،ولي آدرسشو دارم__

 :منتظرنگاهم كرد

 (يكاوود كاليفرنيا...)قبرستاني دركاليفرنيا،آمر وست__

ست           س شكاش پايين اومد،زانو هاش  شت رو دهني...ا ستي رو گذا مات نگاهم كرد د

 ...شد و روي زمين افتاد باصداي بلند زد زيرگريه

 ....دلم براي مامان تنگ شد

بي توجه بهي سوارآسانسورشدم.پلكمو محكم روهم فشار دادم تا از ريزش اشكم خود       

 .داري كنم

 

 ...نتظر چشم دوختم به آپارتمان رو به رومبه آوودي مشكيم تكيه زدم و م

 ...ميخواستم با ترانه حرف بزنم

 ...دليل حرفاش توي بيمارستان رو ازش بپرسم

 بايد واسم روشن ميشد كي اين وسط دروغ مي گفته.وچرا؟؟

 ...نگاهي به ساعتم انداختم،االناست كه از خونه بياد بيرون

 ...با باز شدن در خيز برداشتم برم سمتي

 ...ولي با ديدن كسي كه پيشي بود سر جام ماتم برد
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شونو           چون فاصلم باهاشون زياد بود متوجه من نشدن ولي من هم ميديدمشون هم صدا

 ...ميشنيدم

 :ساله كنار ترانه قلبم تير كشيد6_5با شنيدن صداي پسر بچه 

 ...مامان قول داديا امشب قراره بريم شهر بازي_

 وال شدم... ترانه بچه داشت؟؟دستمو روي قلبم گذاشتم و د

 اونم ازصدرا؟؟

 ...اين درد لعنتي روز به روز بيشتر ميشد

 .قلب شكسته ي من روز به روز شكسته تر...رو دستي بدي خورده بودم

 نبايد وقت رو تلف ميكردم،

 ...محكم و استوار رفتم سمتشون

 .با ديدن من ترانه هيني كشيد ودستشو گذاشت رو دهني

 ...شد سمت دست باندپيچي شدشچشمم كشيده 

 از كارم پشيمون نبودم،

 .بيشتر از اين كاراست ه..رزهح  زن 

 :عينكمو برداشتم كه پسر بچه با صدايي هي ان زده زده گفت

 !مامان...اين آقاهه چقدر شبيه بابامه_

 من شبيه باباشم؟؟
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 .چيه من به اون آشغال شبيه اخمم رفت توهم

روم ايسمممتاد،ژسمممت مردونه اي به خودش  سممممتم روبهدسمممت ترانه رو ول كرد و دويد 

  گرفت

دسممتي رو آورد جلو،با اخم نگاهمو دوختم توچشممماي سممياهي،دسممتم رو گذاشممتم تو 

 :دستي

 !!عمو سدم...شما خيلي شبيه باباي مني_

 ترانه با چشمايي پر از اشك زل زده بود بهمون

 ..يكهو به خودش اومد

 .آوات عزيزم بريم ديگه _

 :اي كه حاال فهميدم اسمي آواتِ روگرفت وكشيدبچهدست پسر

 .عه مامان،داشتم با عمو حرف ميزدم_

 :ترانه نگاهشو ازم دزديد ودست آوات رومحكم گرفت

 .من ديرم شده عزيزم،بايد بريم_

 :بااخم نگاهي كردم

 !توهيو قبرستوني نميري__

 باتع ب نگاهم كرد

 :،تخس شد
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 .كي از تو اجازه خواست_

شو كج  سربچه      راه سد كردم وبي توجه به پ شو  شت حرفامونو   كرد كه بره راه اي كه دا

 :گوش ميداد

 بعد از اتفاقي كه واست افتاده هنوز آدم نشدي نه؟؟؟_

 :باچشماي گشادبهم نگاه كرد و ناباور زمزمه كرد

 .كار...تو...كار تو بود_

 .اگه باهام راه نياي بدترش رو سرت درميارم__

 :مات نگاهم كرد

 ت شكايت ميكنماز_

 :پوزخندزدم

 !به چه جرمي؟اصد اين ماجرا روهم ميتوني ثابت كني كار من بوده__

 اصد ميخواي بري بگي چي؟؟بگي شوهرم هرزپريدنام رو ديد و تهديدم كرد

 :دو تا دستي روگذاشت روگوش آوات وعصبي گفت

 بس كن_

 :درماشين رو باز كردم

 سوارشو__

 .ه نميبيني بچم ترسيدهاين ديوونه بازي ها چيه؟مگ_
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 :بيخيال نگاهي كردم

 !اصد واسم مهم نيست،توله حرومت ترسيده يانه__

 ....درست صحبت كن...حرومزداه تويي و_

 خون گرفت نگاهي كه به چشم هاي قرمزم افتاد خفه

 :عصبي غريدم 

 خيلي دوست داري يه يادگاري ديگه بذارم روتنت؟__

س،كه مامان هرزش رو شمممكسمممت خورده  واسمممه اين بچهاگه دهنتو خورد نميكنم فقط 

 ...نبينه

 .بابغض نگاهم كرد و بي حرف سوار ماشين شد.آوات هم پشت سوار شد

 .نشستم وماشين رو روشن كردم

ازتوي آيينه نگاهي به آوات كردم كه لبشممموداده بودجلو،و دسمممت به سمممينه نشمممسمممته  

 .بود.جلوي رستوراني ايستادم وماشين رو پارك كردم

 :روبه ترانه گفتم

 .پياده شو_

 :دست به سينه به صندلي تكيه داد

 نميخوام__

 :عصبيم شدم
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 لج نكن باهام...ميدوني عصبي بشم چي ميشه؟_

 :اي كشيدپوف كدفه

 .اوووف شيفت دارم ديرم ميشه_

 .اوكي همين ا حرف ميزنيم__

 .زود بگو_

 :خيره نگاهي كردم

 كي طدق غيابي گرفتي؟_

 :گيج نگاهم كرد

 چي ميگي؟؟؟_

 :شمرده شمرده حرفمو تكرار كردم

 گرفتي؟؟_طدق_كي_

 :هنگ نگاهم كرد

 !!!نميفهمم چي ميگي_

 :عصبي غريدم

 كي باصدرا ازدواج كردي؟؟؟__

 :توكيفي دنبال چيزي ميگشت
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 وقتي بامن حرف ميزني به من نگاه كن_

 :شناسنامه شو درآوردوپرت كردتوصورتم دادزد

 ...كيو نوشتهنگاه كن ببين اسم __

روبازكردم و اسمممم خودمو ديدم،جاخوردم.پس اون   دختره وحشمممي،بااخم شمممناسمممنامه

 عكسا؟؟؟

 پس اين بچه؟؟؟؟

 :بااخم نگاهي كردم وازعصبانيت سرخ شدم وداد زدم

 ...ت بوده و با صدرا اين توله رو پس انداختياسم من توشناسنامه_

 .هي توپيدمصداي گريه آوات بلندشد،برگشتم سمتي وبا اخم ب

 :بدون اينكه نگاهي به ترانه كنم گفتم

 .دادگاه ميبينمت_

 :اشك ازچشمي چكيد

 خيلي بيرحمي_

 شوترانهپياده_

 :با صداي بلند زد زير گريه

 !خيلي پستي_

 ...گمشوبيرون__
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 هاش يكي ازيكي ديگه سبقت ميگرفت وميريخت روگوني،اشك

 :رومو ازش گرفتم

 ..فتم هممممممممممممممرررريكاممممممممممممممري؟؟؟؟گ__

 خم شدم ودر ماشين رو باز كردم،

 :خيره بهم لب زد

 آروان من كاري نكردم_

 عصبي شدم،فكر كرده بود من خرم؟؟

 :برگشتم سمتي

 .البد اين بچه ازتخم مرغ شانسي در اومده__

 !چراحرفاموباورنميكني_

 :از داشبورد فلشي درآوردم وگرفتم سمتي

 بگيره يانه؟ مردد بود كه فلي رو

 چيه اين؟_

 :پوزخند زدم وعمي  نگاهي كردم

 !هات باصدراعشقبازي__
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هت تونممميح                 _ نات رو ب يا مه اين جر تا ه لت  با مدم ويد دن فه...من او غه ....مزخر درو

 ...بدم.ولي

 :سعي كردم خونسردباشم

اين فيلم دروغه...اون عكسممامزخرفه...اين بچه چي؟ازهوا اومده؟صممدرايي كه هرروز __

 ميادخونت چي؟؟؟

 :عصبي شد ودادزد

 ...ي من انگ حروم بودن نچسبوناينقدربه بچه_

 ميدوني االن دوست دارم چيكاركنم؟؟__

 :سوالي نگاهم كرد

 چيكار؟؟_

 دستمو مشت كنم ويه جوري بزنم تواون فكت كه همه دندونات خورد بشه تو دهنت__

 :باحرص نگاهم كرد

 .م بهم كوبيدبروبابا،ازماشين پياده شدودرومحك_

 .پاموگذاشتم روگازماشين باصداي بدي ازجاش كنده شد

شم            سير رفتنم نگاه ميكرد. چ شت به م شاد دا شمايي گ ازتو آيينه ترانه روديدم كه باچ

 .چرخوندم وآوات روديدم

 .رو يادم رفتااااه...لعنتي اين يكي
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 :ماشين رويه گوشه پارك كردم وبرگشتم سمتي

 شماره مامانتو داري؟؟__

 :سرشوچندبار باالوپايين كرد،اخم غليظي پيشونيموگرفت

 زبونتو موش خورده بچه؟؟؟__

شو اندازه          شدت بغض لرزيد دهن شادنگاهم ميكنه،لب پاييني از  شماي گ چندثانيه باچ

 ...تمساح بازكرد وزد زير گريه

 ....و كم داشتمهمين

 :و كشيدم توموهام سعي كردم يكم مديم ترباشمكدفه دستم

 بسه ديگه،آروم باش_

 :ش شديد ترشد!!!عصبي دادزدمگريه

 .اگه صداي گريت اومد همين اوسط خيابون ولت ميكنم ميرم__

 :يهو آروم شد واشكاش روپاك كرد و بابغض گفت

 !!!و نذار اين ا...مامان دلي ميشكنهنه عمو توروخدا من_

 .بگيرنو و فوت كردم بيرون.مادر و پسر به دنيا اومدن حال مننفسم

 خيلي خب...شماره كيو داري ببرمت پيشي!!؟__

 :باغم نگاهم كرد

 .شماره هيچكيو ندارم_
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 .ي زدمفكري توذهنم جرقه زديكم ترانه رو اذيت كنم بد نيست،لبخندخبيث

 اوكي امشب ميريم خونه من__

 :معلوم بودترسيده چون گفت

 نه مرسي،منو ببرخونه مامان_

 :رومو برگردوندم واستارت زدم

 و بلدي؟؟آدرس__

 !نه،شما كه االن جلوخونمون بودي_

 :حوصله گفتمبي

 يادم رفت،نمياي با من تاهمين اپيادت كنم__

 نه...نه ببخشيد_

 :سري تكون دادم

 .خوبه،كمربندتو ببند__

 .چشمي گفت و مشغول بستن كمربندش شد

****** 

شدم،آوات از ماشين پياده شد    تو پاركينگ هتل ماشين رو پارك كردم واز ماشين پياده   

 :وگفت

 !واااي عمو اين ازندگي ميكني؟؟چه بزرگه__
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 .لبخندمحوي به رومخ بودني زدم...درست مثل ترانه

 .اره اين ا زندگي ميكنم_

 :بادهن باز دوروبرشو نگاه ميكرد

 واي عمو شما بخواي اين ا بخري چند هزار تومن ميشه؟_

 .هاكوچيكهبچهلبخند عميقي زدم،چقدردنياي 

 .احتياج نيست اين اروبخرم،مال خودمه_

 :باتع ب نگاهم كرد

 واقعني؟؟؟_

 :لبخندي زدم

 .آره واقعني...بيا بريم ديگه__

رفتيم سمت آسانسور دكمه رو فشار دادم آسانسور شروع به حركت كرد آوات با ترس  

 :خودشو چسبوند بهم ودستاشو دور پاهام حلقه كرد

 .لي ترسناكهعمو من ميترسم،خي_

 !دلم ريخت،چقدرخوب بود يكي تو اوج ترساش اين وري بهت تكيه بده

 :ازخودم جداش كردم ودستي رو گرفتم

 تاوقتي بامني ازهيچي نترس...مفهومه__

 :سرشو تكون داد
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 !چشم قربان...ولي عمو شماوقتي عصبي ميشي از آسانسور شيشه اي هم ترسناك تري_

 

 :مو دادم بااللبخند محوي نشست رولبم.ابرو

 .ي آدما وقتي عصبي ميشن بدميشنخب همه_

 :متفكر نگاهم كرد

سرم داد نميزنن...حتي بابابزرگ هم          _ صد  شن...ا صبي نمي صد ع صدرا ا نه مامان ترانه و

باهام مهربونه،بااينكه هميشمممه اخم ميكنه ولي وقتي منو ميبينه همي لبخند ميزنه باهام             

 ...بي نشده هرچي هم بخوام برام ميخرهحال عصبازي ميكنه،عمه هم تابه

پوزخندي به خودم زدم،ازآسمممانسمممور پياده شمممديم ورفتم سممممت اتاقم درو با كارت          

 :بازكردم.كتمو درآوردم و انداختم رو تخت،آوات ازپن ره پايين رونگاه ميكرد

 !شهر ازباالچه خوشكله،آدما مثل مورچه شدن_

سي    سمو عوض كردم، شن كردم وپك عميقي بهي  بي توجه به حرف زدناش لبا گاري رو

 .زدم

 شام چي ميخوري بگم بيارن؟؟_

 :بي حواس برگشت سمتم

 !فرقي نميكنه_

 پيتزا بگيرم؟_

 !نه عمو نرر داره_
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 :چپكي نگاهي كردم

 !و گرسنه ميخوابيدقيقه ديگه نگفتي امشب1خب بگو چي ميخوري تابگم بيارن...تا_

 :سري  روشو برگردوند سمتم

 با ماهيچهباقالي پلو _

بازبون خوش صمممحبت كرد.زنگ زدم وغذا رو سمممفارش               بابچه جماعت نميشمممه  كد 

شغول غذاخوردن بودم       سكوت م ساعت غذاروآوردن و روي ميزچيدن.در دادم.بعدنيم 

 :زيرچشمي نگاهي به آوات كردم كه داشت باغذاش بازي ميكرد

 چرا نميخوري؟_

 :اي گفتدستشو گذاشت زيرچوني وبالحن غم زده

 .م واسه مامان تنگ شدهدل_

 .غذاتو بخورميبرمت پيشي_

 ...چشماش از خوشحالي برق زد وتند تند شروع كرد به خوردن

******* 

 :جلوي آپارتمان ترانه ايستادم واز ماشين،پياده شدم روبه آوات گفتم

 !ازماشين پياده نشو _

 !دو شنيدم. هرچي زنگ خونه روميزدم كسي درو باز نميكرصداي چشم گفتني

 . سوارماشين شدم
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 !مامانت اين موق  شب ك اممكنه بره_

 .زيباسركار،يا خونه مامان_

يدوار بودم            يدم روزمين!ام پامو ميكوب نگ رو زدم،عصمممبي  پارك كردم و ز جلوي در

 ...هنوزهمين ازندگي كنن

تا بيان جلوي درچنددقيقه           بازشمممد.منتظرموندم  ا  اي منتظر بودم،آتن درباصمممداي تيكي 

 ...در با ديدني تع ب كردم،اون از من بدتراومدجلوي 

 به ترانه بگوبياد_

سمتم،بادوتا دستي كوبيد به      سري  رفت بعد چند دقيقه زيباخانوم اومد جلو در و دويد 

شماي        شتم تلوتلو خوردم وچندقدم رفتم عقب باچ سينم وهلم داد،چون انتظارش رو ندا

 :گشاد نگاهي كردم،تمام بدني ازعصبانيت ميلرزيد

 !چرابرگشتي؟باباي ترانه كم بود اومدي ترانه رو هم دق بدي_

 :ازبين دندوناي كليد شدم گفتم

 .حرمت موهاي سفيدتونو نگه ميدارم كه چيزي بهتون نميگم_

 :اومدنزديكم ودستشو محكم زد توسينم

 نه..بگو ميخوام ببينم چي ميخواي بگي!اصدروشو داري چيزي بگي!؟_

 خودمو كنترل كنمعصبي بودم ولي سعي كردم 

 .و بيارم واسي.كاري بهي ندارم،به خودشم گفتم اين حرفارواومدم بچي_
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 :زيباخانوم قصد نداشت كوتاه بياد

 !پس چرا امروز بچشو دزديدي_

 :سرد نگاهي كردم

 حواسم نبود تو ماشينه.اصد چرا بايد يه بچه حرومو بدزدم!؟_

 :و ترانه اومد،آتنا اومد سمتمدستشو بردباال ومحكم زدتوگوشم صداي جيغ آتنا 

 چي شدي داداش؟_

 !نگاهم به ترانه افتادكه سعي داشت ماماني رو آروم كنه

 :دستمو گذاشتم روگونم.خواستم برم كه صداي زيباخانوم ميخ كوبم كرد

بودن بزنه؟چراميذاري به  ه..رزهچرابهي نميگي بچه خودشممه!؟چرا ميذاري بهت انگ _

 زاده؟بچت بگه حروم

 ...ه آزمايي بدهبذاربر

 ...صداي ه  ه  ترانه بلند شد

شتم              ستمو گذا شديدتر...د شدو دردقلبم هرلحظه  سم گنگ ترمي شون هرلحظه وا صدا

شيني نگاه كردم كه آوات           شد،به ما شدت درد توهم جم   صورتم از شدم. روقلبم ودوال

 .توش نشسته بودوبااشك به درگيري مانگاه ميگرد

 آوات پسرمن بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 !ر من؟پس
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 ......پسرم

ستمو        شتم.روي دوزانو افتادم زمين!يه د سردي كل بدنموگرفت،تحمل وزرنمو ندا عرق 

 !گذاشتم روزمين ودست ديگمو مشت كردم رو قلبم

 ...واسم مهم نبود زمين كثيفه

 .سال ازش خبرنداشتم7مهم پسري بود كه 

 .نيي اشكو به چشمم حس كردم

 ...ولي نه

 !!مردكه گريه نميكنه

 !اي اشك ازچشمم چكيد وروي آسفالت ريخترهقط

 .چشمم رومحكم فشار دادم

 .دردقلبم هرلحظه بيشتر ميشد

سرم كه روزمين              شت زير شو گذا ست سعي كرد بخوابونم روزمين،د سمتم و ترانه اومد 

 :بود،نگاهي به چشمام كه خوردآروم لب زد

 !ببخي_

شمام چكيد.من ببخشمي؟؟يا اون      شك ديگه ازچ سط   قطره ا منو؟گيج بودم...كي اين و

 گناهكارِ؟؟؟

 !چشمام بسته شد وديگه هيچي نفهميدم
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 »گذشته_آروان«

 ...به تخت تكيه زدم و زل زدم به ترانه كه كنارم خوابيده بود

 ...سيني خس خس ميكرد

 ...موهاش به گردن و پيشونيي چسبيده بود و چيزاي آرومي زمزمه ميكرد

 ...و خشم من شعله ورتر ميشدبعضي وقتها صداش اوج ميگرفت 

اسممم صممدرا تو خواب هم از دهني نمي افتاد اونوقت انتظار داشممت من حرفاشممو باور    

 ...كنم

 !!!مسخرس

 ...صدرا رو بلند صدا زد جيغ خفه اي كشيد و از خواب بيدار پريد

 ...نشست پتو رو دور خودش پيچيد تا بدن لختشو نبينم

 ...پوزخند صدا داري زدم

 :رفته كه به زور قابل تشخيص بود گفتبا صداي گ

 ...آروان حالم بده_

 ... از روي تخت بلند شدم كه هين بلندي كشيد

 :بي توجه شلوار و پيراهنم روپوشيدم

 ...آماده شو بريم_
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 :باخ الت نگاهشو ازم گرفت

 ...من كه لباس ندارم

 از كمدم پيراهن و شلواري در آوردم پرت كردم روي تخت

 :د نگام كردبا چشمايي گشا

 ...اينارو بپوشم؟من توي اينا گم ميشم_

 :با عصبانيت زل زدم تو چشماش

صممبح كسممي بيدار باشممه كه تورو با اين لباس ببينه...بپوش  4فكر نكنم سمماعت سمماعت _

 !بريم

 :سري تكون داد

 باشه برو بيرون تا بپوشم_

 ...ساعت پيي رو فراموش كرده بود2هه...انگار 

 ...و درو بهم كوبيدماز اتاق زدم بيرون 

 ...در اتاق باز كرد و اومد بيرون

 ...خندم گرفت...لباس توي تني زار ميزد

 ...شلوارو با دستي گرفته بود كه از پاش نيفته

 ...رنگي حسابي پريده بود

 ...سرفه هاي خشكي ميكرد
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 ...وقتي با اون لباس ميپريد توي استخر بايد فكر اين حالشم ميكرد

 :البينيشو كشيد با

 ...بريم_

 دردنداري؟؟؟_

 (1roman.irساخته شده است) رماناين كتاب در سايت يك 

 :اي گفتبالحن خ الت زده

 نه خوبم_

 ...سوار ماشين شديم كه چشماشو گذاشت رو هم

 ...با سرعت ميروندم

 ...ترمز فشار دادم رويپامو محكم 

 ...سرم تا نزديك شيشه رفت و برگشت

 ...شانس آورديم كمربند بسته بوديم

 :برگشتم سمت ترانه كه هنوز چشماش بسته بود نربه اي به شوني زدم

 ترانه پاشو رسيديم_

 ...تكون نخورد

 ...سري  پياده شدم و ماشينو دور زدم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ...درو باز كردم

 ...تمدستمو روي پيشونيي گذاش

 ...تو تب ميسوخت

 ...سري  دستمو زير پاش بردم و بغلي كردم

 دويدم سمت اورژانس بيمارستان

 خودمو به پذيرش رسوندم

 ...كسي نبود

 ...توي راهرو كسي نبود

 :دادي كشيدم كه فكر كنم تموم مريضاي بيمارستان بيدار شدن

 توي اين خراب شده كسي پيدا نميشه؟_

 ...پرستاري خودشو انداخت بيروندر اتاقي باز شد و 

 چه خبرته آقا ؟مگه سر آوردي؟_ 

 :خيز برداشتم سمتي كه از ترس خودشو چسبوند به ديوار

 !!!مگه نبيني زنم حالي خوب نيست_

 :دستپاچه شد سري  خودشو از ديوار جدا كرد

 دنبال من بيا_
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 ...روي صندلي نشستم و سرمو گذاشتم روي تخت

 ...همچشمامو گذاشتم روي 

 ...حركت دستي روي توي موهام احساس كردم

 سري  سرمو آوردم باال و نگاش كردم

 ...ببخشيد بخاطر من_

 ...نداشتم ادامه حرفشو بزنه سري  از اتاق زدم بيرون و رفتم پرستار رو صدا زدم

 ....بعد از در آوردم سرم وسفارشات الزم از بيمارستان زديم بيرون

 :قفل ماشين رو زدم

 ....سوارشو االن ميام_

 ...دارو هاش رو خريدم سوار ماشين شدم

 .داروهارو پرت كردم روي داشبورد

 ...استارت زدم و حركت كردم

 :خواست حرفي بزنه كه بهي توپيدم

  اصد حوصله ندارم_

 ...با سرعت باال بين ماشينا اليي ميكشيدم
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 ...ترانه از ترس خودشو توي صندلي جم  كرده بود

 ...ويد با ديدن آمبوالنس وا رفتمجلوي 

 يعني چي شده؟؟؟

 :ترانه جيغي كشيد كه هاج و واج برگشتم نگاش كردم

 !!!آروان...مامانت_

 ...سري  از ماشين پياده شدم

 ...با ديدن مامان روي تخت پاهام سست شد

 ...ترانه اومد سمتم تكونم داد

 ...آروان بردني_

آمبوالنسممي كه توي پيو جاده ناپديد شممد و آتنايي كه و هم هنوزم نابور زل زده بودم به 

 ....روي زمين نشسته بود و گريه ميكرد

يك هفته اي بود كارم شممده بود از شمميشممه سممي سممي يو زل زدن به مادري كه عاشممقانه   

 ...ميپرستيدمي

 ...يك هفته اي كه واسم ساليان سال گذشته بود

به ارث ب         پدرش  مانم از  ما كه  ماري قلبي ارثي  رده بود االن داشمممت ذره ذره جلوي  بي

 ...چشمام آب ميشد

 ...و دكترايي كه عمل كردن مادرم رو يه ريسك بزرگ ميدونستن
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 ...تصميمم رو گرفته بودم

 ....من بايد ميبردمي آمريكا

 ...پيي بهترين دكتراي دنيا 

 ...نميتونستم اجازه بدم مامانم اين ا تلف بشه

 ....نميخواستم

 ...نميتونستم

 ...از مرگ پدرم تحمل يه شكست ديگه رو نداشتم بعد

 ...بايد ميرفتم

شدم و پامو روي گاز            سوار ماشين  شيشه فاصله گرفتم و از از بيمارستان زدم بيرون  از 

 ...فشار دادم

 .و ترانه هم خوب بوداين جدايي براي من

 ...بايد ميفهميدم اين حس ع يب چيه

 ....سردرگم بودم

 ...چيزي كه توباور يه نفربگن هخيلي بيشتراز اون 

 ...ازيك طرف مامان

 .ازيك طرف ترانه اي كه شب يكي شدنمون تاصبح اسم صدرا روصدا زد

 .دستمو دورفرمون مشت كردم
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 ...لعنت به من

 ...لعنت به اين حس ع يب

 !لعنت يه اين ازدواج اجباري

 

 »گذشته_ترانه«

 بعد از مشكلي قلبي كه براي صنم خانم پيي اومد،

 .همگي وسايل جم  كرديم و برگشتيم شيراز

 اصد آروان رو نميديدم،

 .صبح زود ميرفت بيمارستان و نصف شب برميگشت

 ...از وقتي از آتنا شنيدم ميخواد بره آمريكا يه چشمم اشك بود يه چشمم خون

 .طاقت دوريشو نداشتم

 .حتي خودش هم بهم نگفت كه ميخواد بره

زدم بيرون سر خيابون براي اولين تاكسي دست بلند كردم     سري  آماده شدم و از خونه   

 .و سوار شدم

 يعني چند وقت كارشون طول ميكشيد

 .من بدون آروان نميتونستم زندگي كنم

 دلم براش تنگ ميشد،
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 .نربه اي روي صفحه گوشيم زدم

شلوار نامزدي كه تكي عكس گرفته بود ولبخندجذابي رو لبي    عكس آروان توي كت و 

 !ن بار بود كه لبخند زدني رو ميديدمبود،اولي

 ....اخموي من

 .قطره هاي اشك پشت سر هم روي صورتم ميريخت

 .به خونشون نزديك شديم اشكامو با پشت دست پاك كردم

 مرسي آقا پياده ميشم_

 كرايه رو حساب كردم زنگ درو فشار دادم

 .باز شد تيكي در با صداي 

 فاصله در تا ساختمون رو دويدم،

 جلوي در ايستاده بودآتنا 

 :يدميب.و..سبغلي كردم و 

 سدم عشقم چطوري؟مامانت چطوره بهتره؟_

 :زد لبخندتلخي 

 ...سدم ،تغييري نكرده_ 

 :نگاهي به پن ره اتاق آروان انداختم كه آتنا خنديد

 آقاتون هم اومدن...خسته بود رفت بخوابه_
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 :زدم توي سرش و از كنارش رد شدم

 پررو_

 ...دوتا يكي رفتم باال آروم در اتاق رو باز كردمپله ها رو 

 ...رفتم داخل و درو بستم

 ...دلم نعف رفت براش

 ...مانتومو در آوردم

 ...روي تخت نشستم و زل زدم به چهره خستي

 ...ته ريي كوتاهي داشت

 ...موهاش پريشون روي پيشونيي ريخته بود

 .موهاشو زدم عقب كه اخم غليظي كرد

 خزيدم توي بغلي،دراز كشيدم و 

 .چشمامو روي هم گذاشتم

 »گذشته_آروان«

 غلطي روي تخت زدم و بلند شدم

 دستمو روي گردن دردناكم كشيدم

 از خستگي زياد تا روي تخت دراز كشيده بودم خوابم برده بود
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 ....دوش گرفتم و لباس راحتي تنم كردم

 از پله ها آروم رفتم پايين

 .بودن و حرف ميزدنترانه و آتنا روي مبل نشسته 

 .من توي ديدشون نبودم

 !!!آتي به نظرت چيكار كنم؟به صدرا چي بگم_

 !نگران نباش من پشت توام...همه چي درست ميشه_

 :ترانه نگاه غمگيني به آتنا انداخت

 ...نميخوام آروان بفهمه كه من_

 :سري  از پله ها اومدم پايين كه هول شد و سر پا ايستاد

 س...سدم_

 ...كون دادمسري ت

 ...رفتم توي آشپزخونه

 ليوان قهوه اي درست كردم و تكيه زدم به كابينت

 ...از اولشم ميدونستم هنوزم با صدرا در ارتباطه

 نميذاشتم نابود كنن، 

 ...من نابودشون ميكردم
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 ...با حلقه شدن دستي دور كمرم به خودم اومدم

 :سرشو روي سينم گذاشت

 ...آروان دلم واست تنگ ميشه_

 :دستشو از دور كمرم باز كردم و خودمو كشيدم كنار

 !واسه چي اومدي؟_

 :با چشمايي گشاد شده نگام كرد

يعني چي؟!اومدم پيي تو باشممم! دو روز ديگه ميري و معلوم نيسممت كارت چقد طول  _

 ...بكشه

 :با چشمايي به خون نشسته زل زدم بهي

 ...ميتوني جاي خالي منو با صدرا پر كني_

 وح جا خوردنشو ديدم، خواست حرفي بزنه كهبه ون

 ...دستمو به نشونه سكوت آوردم باال

هيچي نگو ترانه،عصممبيم نكن...چيزايي رو كه بايد ميشممنيدم شممنيدم نيازي به تونمميح   _

 .نيست

 اي بهي زدم وتنه

ستام             سرمو بين د ستم و  ش سوندم.درو بهم كوبيدم روي تخت ن سري  خودمو به اتاق ر

 ....گرفتم
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 .از ه وم اين همه فكر در حال انف ار بود سرم

 ...خودمو پرت كردم روي تخت و چشمامو گذاشتم روي هم

 

 »حال_ترانه«

نگاه به آرواني كردم كه با باال تنه برهنه روي تخت دراز كشممميده بود و بيهوش بود،دلم         

 .هايي كه بهي وصل بود رو ديدمريي شد وقتي دستگاه

 سه سكتهآروان من زيادي جوون بود وا

 .سالي بود30قلبي.همي

 .اشكي ل وجانه ازچشمم پايين چكيدقطره

 .مامان ميگفتَحقشه...نفريني ميكرد

 واسه تهمت هايي كه به من زد،واسه

  سالي كه منو ول كرد.واسه پسرم7

  سال عقده پدر داشتن رو تو دلي 7كه 

 سال باحسرت به 7داشت...آوات كه 

 شونبچه هايي نگاه ميكرد كه با پدر

 شهربازي...پيكنيك...مدرسهميرفتن 

 ولي من بعد با اين همه سختي كه كشيدم،
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  اين همه تهمت كه نه تنها آروان بلكه كل

 خانواده بهم زدن كه كمر پدرم رو خم كرد

 طاقت نياورد و تنهامون گذاشت،

 ...نتونستم بگم حقشه

 ....نتونستم نفريني كنم

 چون هنوز هم يه بخي ازوجود من با

 ...روان تكميل ميشدآ

 ي بود كه باچون هنوز هم در من خدء

 ...حضورآروان پرميشد

  شايد حماقت محض بود كه بعد از اين

  همه تهمت،فحي،مرگ عزيزترينم...هنوز هم

 ...دوستي داشتم

 .هام روپاك كردمباپشت دست اشك

 ...آروم رفتم سمتي

 .مشغول چك كردن ونعيتي بودم كه تكون خفيفي خورد

 .پلكي لرزيد وبازشد
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 .لبخندمحموي نشست رولبم و خدارو شكركردم واسه به هوش اومدني

 .دوروبرشو نگاه ميكرد كه موقعيتي رو درك كنه

 نگاهي كه به من خورد بي حرف نگاهم

 .كرد.به سختي نگاه مسخ شدمو ازش گرفتم،سُرُم كه تمام شده بود رو درآوردم

 و سٌرُم ديگه اي روبهي وصل كردم

  گاه خيرشو روخودم احساسن 

 . ميكردم

 :صداي خي دارش به گوشم خورد

 ميخوام برم خونه_

 :بااخم نگاهي كردم

 .شماتازه بهوش اومدين، هنوزونعيتتون نرمال نيست__

سيني وصل بود درآورد        سُرْمو از دستي درآورد وپرت كرد.تمام دستگاه هايي كه به 

 .پرت كرد هاج واج نگاهي كردم

 !چيكارميكني؟ معلوم هست__

 :بي توجه به سوالم پرسيد

 لباسام ك است؟_

 :عصبي شدم رفتم سمتي ودستاشو گرفتم
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 هيو ميدوني داري چيكار ميكني؟__

  تواصد نبايدتكون بخوري...احم 

 توسكته كردي ميفهمي اينو!؟

 :بااخم نگاهم كرد

 !نميخوام اين اباشم توميفهمي اينو؟_

 ح نه نميفهمم،تاحالت خوب نشه __

 ,نداري پاتو از بيمارستان بذاري بيرون

 !بخواي بري هم من اجازه نميدم

 كسي از تو اجازه نخواست_

 دندونامو محكم رو هم فشار دادم كه،

 !احم  نزنم فكشو بيارم پايين...پسره

 باشه وايسا دكتر بياد معاينت كنه،__

 ...بعدش هرقبرستوني خواستي برو

 .فه رو زد كنار واز رو تخت بلند شدبازم به حرفم توجه نكرد و مد

 اووووه خدا يه صبري بهم بده با اين

  رواني سركله بزنم.يه دفعه ازدهنم
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 :پريد

 ...جون آوات نرو_

  دست مشت شدش رو ديدم،بدون

 يك كلمه حرف انافه باز نشست

 .روتخت

 لبخندمحوي نشست رولبم ونگاهي كردم

 پس باالخره باورش شد كه آوات بچه

 !!!.خودشه

 :بااخم نگاهم كرد

 !دقيقه ديگه دكترنيمومد ميرم5مثل ديوونه ها زل نزن بهم بخند.تا_

 .چيييي پسره پرو...االغ

 بزنم ازاتاق زدم بيرون و رفتم دكتر رو صدا

 ارسدن راهمو سد كرد با اخم بهي توپيدم

 ارسي برو اونور وگرنه حالتو ميگيرم__

 :باشعف بهم نگاه كرد

 !بابا...باالخره مخشو زديايول _
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 :باچشماي گشادنگاهي كردم كه گفت

 مگه اين همون پسرخوشگله نبود كه_

 ازش كتك خوردم

 .خنديدم وسرتكون دادم

 ساعته رفتي تو1چه زودمخشو زدي!_

 !اتاقي بيرون نمياي!خبريه؟

 :بامشت زدم به بازوش

 گمشو منحرف،شوهرمه__

 :باتع ب نگاهم كرد

 !زود ازدواج كردين؟؟؟چه_

 ...وااي خدا چقدرخنگه اين بشر

 ارسدن خيلي خنگي...حاالهم برو__

  اونوربه زور نگهي داشتم،ميخوام برم

 صدا بزنم دكترو

 ...اي به در زدم ورفتم داخلبادست كنارش زدم ورفتم سمت اتاق دكتر تقه

 بالبخندگشادي سدم كردم كه با لبخند
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 :جوابم رو داد

 خوشحالي!؟چي شده ترانه _

 هوش اومدآروان به__

 :بالبخندنگاهم كرد

 چشمت روشن_

 

 »آروان«

  بهم.دمبو نكرده دكترم چند دقيقه اي از رفتن ترانه ميگذشممت،توجه اي به توصمميه هاي 

 ...بود داده رو روزي همچين هشدار

دست مشت شدم رو روي قلبم گذاشتم تير ميكشيد چشمام رو بستم و نفس هاي عمي          

 ....م كشيدمپشت سر ه

 ...در اتاق باز شد،سرمو آوردم باال

 ...با ديدن شخص رو به روم تموم نفرتم رو ريختم توي چشمام

 ...از جام بلند شدم رفتم سمتي و مشتم رو خوابوندم توي صورتي

 ...صداي آخ صدرا با جيغ ترانه با هم قاطي شد

 ...زانو خوردم زميندرد شديدي قسمت چپ بدنم پيچيد نتونستم تحمل كنم و رو 

 ....دستمو روي قلب دردناكم گذاشتم و ناله اي كردم
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 ...دستاشو دورم پيچيد و بلندم كرد خوابوندم روي تخت

 ...حتي قدرت پس زدني رو هم نداشتم

 :سري  شروع كرد به معاينه كردنم

 !!!ونعيتت خوب نيست،نميتوني بري نياز به مراقب بيشتري داري_

 :رومو برگردوندم

 !بگيره رو جلوم كسي از تو نظر نخواست من ميرم هيچكسم نميتونه _

 داداش_

تيز برگشمممتم سممممتي اگه ميتونسمممتم گردنشمممو ميشمممكوندم و بهي ميفهميدم كه من 

 ...برادرش نيستم كه اگه برادرش بودم اين كارا رو باهام نميكرد

 :دو تا دستشو به حالت تسليم آورد باال

 سمهباشه ببخشيد عصبانيت واست _

 :رو به ترانه كرد

  تا نيم ساعت باال سرش بمون و عدئمي رو چك كن اگه بدتر شد بهم خبر بده_

 ....از اتاق زد بيرون

 :ترانه كنار تخت روي صندلي نشست

آروان خواهي ميكنم ل بازي نكن...ونممعيتت خطرناكه ممكنه بازم اين اتفاق واسممت   _

 !!!تكرار بشه



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

280 

 

 :زل زدم تو چشمي

 !مهمه؟_

 :خورد ولي سري  خودشو جم  و جور كردجا 

 ...واسه آوات مهمي،بذار واسه يه بارم شده پدرشو كنارش احساس كنه_

 :دستمو روي پيشونيم گذاشتم و چشمام رو بستم

 مراقبم اتفاقي نمي افته_

 ...و قلب نوار و گرفت رو فشارم شد بلند كدفه پوفي كشيد 

  با رنايت خودم از بيمارستان مرخص شدم

  و خوردم رو ت ويزي قرصايي سوار ماشين شدم خودم رو به هتل رسوندم دوش گرفتم    

 ...كشيدم دراز تخت روي

 ...حتما بايد آوات رو مي ديدم

 ...پسرم رو

اگه ذره اي واسممه موندن توي ايران ترديد داشممتم،با وجود آوات از بين رفت محال بود  

 ...كه برگردم.بايد دنبال خونه ميگشتم

سر زدم وچند تاخونه روديدم ازيكيي خوشم          شدم و به چند تا از بنگاه ها  شين  سوارما

 ...اومد،برگشتم بنگاه واسه بستن قرار داد
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اي طول هفته 2با يه گروه دكوراسمميون هم صممحبت كردم واسممه دكور خونه كه حدود    

 ...ميكشيد تا خونه تكميل بشه

 !ن ترانه زندگي كنهآوات كه تا آخر زندگيي نميتونست تو آپارتما

 ...اگه خواست ميتونست بامن زندگي كنه اگرم نميخواست ميتونست طدق بگيرهترانه

صداي آوات            جلوي آپارتمان شار دادم  شدم.زنگ روف شين پياده  ستادم و از ما ترانه اي

 :اومد

 كيه؟؟؟_

 :لبخندعميقي ازشنيدن صداش رو لبم جا خوش كرد

  آروانم__

 :بالحن متع بي داد زد

 ...مامان ميگه آروانم_

 :صداي ترانه اومد

 باز كن_

 .پشت سرم بستم درباصداي تيكي باشد.دروهل دادم...رفتم داخل و درو آروم

  سمماختمان اين پاتو كه بود بار روفشمماردادم،اولين 2 ي سمموار آسممانسممور شممدم و دكمه 

 ...آوات جز به بودم،البته خبر با همه از سامان لطفبه ولي بودم گذاشته

 :جلوي واحدش ايستادم و زنگ درروفشاردادم.بعد چند ثانيه ترانه دروبازكرد
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 سدم_

 سدم__

معلوم بود تع ب كرده شمممايد اولين باري بودكه جواب سمممدمي رو ميدادم.از جلو در       

 ...رفت كنار رفتم داخل و نگاهي به آپارتمان نقليي كردم

 .خل آشپزخونهروي يكي ازمبل ها نشستم ترانه بدون حرف رفت دا

 :نگاهمو دوختم به قالي با صداي آوات سرمو باال بردم

 سدم عمو_

 :دستي رو جلوم دراز كرد و دستمو گذاشتم تو دستي

 به من نگو عمو__

 :تع ب كردوگفت

 پس چي بگم؟؟؟؟_

 ...آروان بهتره__

 هرجورخودتون ميخواين_

 :اومدو كنارم نشست بعد چند ثانيه سكوت گفت

 .شبيه بابامي،ميخواي عكسي روبيارم عمو شما خيلي_

 :نفس عميقي كشيدم وچشمام رو بادرد بستم وباصدايي كه خودم به زورشنيدم لب زدم

 به من نگو عمو__
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 چرابهتون نگم عمو؟؟_

بهي ميگفتم،اصممد مگه چيزي هم ميتونسممتم بگم؟!ميگفتم چي؟ ميگفتم  الل شممدم...چي

 !سال بي دليل ولت كردم؟7منِ عوني پدرتم و

 !!واقعا چي بايدميگفتم؟!احساس پوچي كردم

 .بااومدن ترانه ديگه حرفي بينمون ردوبدل نشد.خم شد وسيني چايي رو گرفت سمتم

 !!!به چشماي قرمزش نگاه كردم،گريه كرده بود

 نميخورم اومدم اين ا باهات حرف بزنم__

 :زل زد توچشمام سيني روگذاشت روي ميز ونشست روي مبل روبه روم 

 چي ميخواستي بگي!؟ خب_

 :نگاه گذرايي به آوات كردم

 !تنها باشيم بهتره__

 :باتع ب نگاهم كرد وروبه آوات گفت

 عزيزم برو تو اتاقت_

 :آوات خواست مخالفت كنه كه گفت

 لطفاً_

 :ناچار ازجاش بلندشد ورفت تواتاق.ترانه منتظرنگاهم كردآوات به
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 ميخوام به آوات بگم كه من پدرشم__

 :دون اينكه نگاهم كنه گفتترانه ب

 .من مشكلي بااين قضيه ندارم،نميخوام اين ح  رو از پسرم بگيرم_

 :سرتكون دادم

 !خوبه پس آوات روميبرم__

 :باتع ب نگاهم كرد

 يعني چي آوات روميبرم؟_

گه خواسمممتي ميتوني       __ نه خودم...توهم ا كه آوات روميبرم پيي خودم توخو يعني اين

 !ميگيريم بياي،اگه نميخواي طدق

 :باخشم نگاهم كرد

سال برگشتي    7ام بياد پيي تو....بعدپيي خودت چي فكركردي؟!من اجازه نميدم بچه_

 !!!!!كه پسرمو ازم بگيري

 :اي كشيدمپوف كدفه

 .چرت نگوترانه...اين ا جاي مناسبي واسه بزرگ شدن آوات نيست__

 :باپوزخندنگاهم كرد

ه خيلي بهتره كه توكاخ باشممه وبشممه يكي مثل   ام توهمين چندمترخونه بزرگ بشممبچه_

 ...تو
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 :دندونام روخشم روهم سائيدم

 ...مثل من بشه خيلي بهتره كه بشه يكي مثل تو__

 :ازجاش بلندشد ودادزد

 !ازخونه من برو بيرون_

 :خونسرد نگاهي كردم

 رو ازت بگيرم؟خيلي دوست داري به زور بچه__

 :درحالي كه ازخشم نفس،نفس ميزد گفت

 !ازت شكايت ميكنم...هيو غلطي نميتوني بكني_

 :لبخند حرص دراري زدم

 !مطمئني؟__

 با سردرد شديدي از خواب بيدار شدم،

 .فكر اينكه چطور بايد به آوات ميگفتم كه من پدرشم تا صبح خواب رو به چشمم نياورد

  سممال كشمميدم 7قلبم هنوزم تيرهاي خفيفي ميكشمميد دردش در برابر دردهايي كه اين 

  .چيزي نبود

 ... سالي كه فقط درد بود و حسرت و آه7

دوش مختصري گرفتم و طب  روال اين چند سال تيپ سرتا پا مشكي زدم و از هتل زدم     

 .بيرون
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 .ميخواستم امروز رو فقط با پسرم باشم

هنوزم برام سممخت بود كه بخوام همچين چيزي رو باور كنم ولي ع يب به دلم نشممسممته  

 .كه تازه وارد زندگيم شدهبود اين پسر بچه 

 .پسري كه رنگ موهاش رو از ماماني به ارث برده بود و چشماي مشكيشو از من

  ايه حمايت ديگه يك لحظه هم تنهاش نميذاشممتم پسممرم به بودن من احتياج داشممت و 

 .من

ماشممين رو پارك كردم و پياده شممدم زنگ واحدشممون رو زدم كه صممداي ظريف ترانه     

 :پيچيد

 !مياد پايين!كي برميگردين؟ سدم داره_

 .فقط با يه كلمه ي معلوم نيست مكالمه رو تموم كردم و تكيه زدم به ماشين

آوات با دو از در سممماختمون زد بيرون و با دقت اينور اونور خيابون رو نگاه كرد و اومد        

 سمتم

 :دستشو با ژست مردونه اي گرفت سمتم

 .....سدم عَ_

 :تي و جملشو درست كردبا اخم من حساب كار اومد دس

 آروان_

شيمن به ما نگاه          سمت ترانه كه از پن ره بزرگ ن شد  لبخند محوي زدم چشمام كشيده 

 ميكرد
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 بپر باال بريم_

 سوار شديم سري  كمربندشو بست

 خب آقا آوات ك ا بريم؟_

 هي ان زده برگشت سمتم و با چشمايي ستاره بارون نگام كرد

 يعني هرجا بگم منو ميبري؟_

 ...سرمو تكون دادم كه يعني آره

 :دستشو محكم به هم كوبيد

 بريم پارك آبي_

 :امروزم متعل  به يكي يه دونم بود

 ...باشه محكم سر جات بشين_

 ....پام رو گاز فشار دادم

 

 :جيغ بلندي از هي ان كشيد

 آخ جون_

لبم   رويسمممرجاش بند نبود و مدام باال پايين ميپريد،بعد از بعد سمممالها لبخند عميقي             

 ...نشست...پسري كه دقيقا خصوصيات ترانه رو داشت شيطون و بازيگوش

 خريديم ومايو وارد پارك آبي شديم 
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 .بعد از عوض كردن لباسم از رختكن زدم بيرون

 :آوات جيغ خفه اي كشيد و دستشو روي شكم عضدنيم كشيد

 ...واي آروان چه هيكلي داري،منم دوس دارم هيكلم مثل تو باشه_

 :ستشو گرفتم و گفتمد

 .باشه از اين به بعد با هم ميريم باشگاه_

 ...از خوشحالي پريد بغلم،محكم گرفتمي

  گمممماهي خوشبختممممممي را ميتواني با آغمممممموش*

 *عزيزترينت احساس كنمممممممي 

 ...با هم پريديم توي استخر

 .كافي شاپ توي سالنبعد از كلي شنا و بازي از استخر اومديم بيرون و رفتيم سمت 

 چي ميخوري پسرم؟_

شده    خودم ماتم برد از كلمه اي كه ناخوداگاه روي زبون آوردم ولي آوات انگار متوجه ن

 :بود با شوق و ذوق گفت

 بستني شكدتي با كلي شكدت و گردو روش_

 ...لبخندي به اين خواسته بچه گاني زدم و سفارش دادم

س   شتن لبخند گشادي زد و ول  شروع      وقتي بستني رو همون ور كه ميخوا ت جلوش گذا

 :كرد به خوردن
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 !آوات جان ميخواستم يه چيزي رو بهت بگم_

 :قاش  رو توي دهني كرد و منتظر چشم دوخت بهم

 گفتي پدرت شبيه منه؟_

 :سري  قاش  رو گذاشت توي ظرف

 آره خيييييلي_

 :توي چشماش زل زدم

 !و اگه من بابات باشم؟_

 ...مات نگام كرد

 :لبخندتلخي زد با صداي بغض گرفته اي گفت 

 !خيلي خوب ميشد__

يه مشممماورميگفتم كه بهي           به  نفس عميقي كشممميدم چه جوري بهي ميگفتم؟؟كاش 

 !!!بگه

 :اي كشيدمپوف كدفه

 ...بگم ولي نميدونم چ وري بگمراستي ميخوام يه چيزبهت_

 :رسيدباخودم درگيربودم كه چ وري بهي بگم،صداي آوات به گوشم 

 !تو بابامي؟_

 :نفسم رو پرصدابيرون دادم سرمو مطمئن تكون دادم
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 اره_

ستي رو گرفتم        شماش پايين اومدرفتم جلوش زانو زدم د شك ازچ خيره نگاهم كردوا

 :تودستم واشك هاش روپاك كردم

 .من ديگه اين ام...گريه نكن،اومدم همه چيز روجبران كنم_

 :الي به گوشم خورددستي رو دورگردنم حلقه كردصداي خوشح

 ...ميدونستم كه مياي_

 روي دستام بلندش كردم و رفتيم سمت رختكن

 لباس هامونو پوشيديم و زديم بيرون

 

 :جلوي خونه ايستادم كه منتظر نگام كرد

 بابا تو نمياي؟_

 و من چقدر خوش شانس بودم كه پدر شده بودم

اون از من با خبر بود و من از  نميتونستم دلي رو بشكونم بعد از اين همه سال دوري كه 

 اون بي خبر

  نميتونم بيام_

چي ميدونسمممتم بگم به پسمممري كه تمام ذوقي يكهو خوابيد و من چاره اي جز دروغ          

 :نداشتم
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 ...االن نميتونم بيام كار دارم ولي قول ميدم زود به زود همو ببينيم_

 :دستشو آورد جلو

 قول_

 :تمومن دستشو مردونه توي دستم فشردم و گف

 قول_

 ...خداحافظي كرد و پياده شد منتظر موندم تا بره داخل ساختمون

 در باز شد آوات برگشت سمتم و دست تكون داد

من بوق كوتاهي زدم وبراش دست تكون دادم.رفت داخل ودرم بست پامو روي گازفشار  

 دادم وازاون ا دورشدم

 

 »ترانه«

واقعا آوات روازم بگيره!؟فقط دوروز   نگاهم بين كارت آروان وتلفن درگردش بود،اگه    

ته     گه ازفرصممممت دو هف گه قبول نكنم پسمممرم رو ازم      دي نده بود.گيج بودم،ا ايي مو

 !!!ميگيره...اگه قبول كنم يعني يه شكست ديگه

 .اصد طاقت يك شكست ديگه روندارم

 .ورهخاصد ازك ا معلوم دوباره نره؟اگه بخواد بره اينبار نه تنها من بلكه پسرمم نربه مي

 .دوتادستمو گذاشتم روصورتم وسرمو به مبل تكيه دادم



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

292 

 

 !بايدچيكارميكردم؟

شتم و به كسي نگاه كردم كه اين          دستي روي شونم قرارگرفت،دستم رو ازصورتم بردا

 .روزا چشماش خيلي غمگين بود

 !نگاهم به لباس هاي مشكيي خورد.سابقه نداشت لباس سر تا پا مشكي بپوشه

 عزادار بود؟؟

ظر نگاهي كردم.نگاهي رو ازم گرفت دوخت به كارت روي ميز برش داشمممت و         منت

 :زمزمه كرد

 آروان آريامني_

 :بدون اينكه بهم نگاه كنه آروم لب زد

عش  خيلي سخته...بعضي وقت ها حس زندگي بهت ميده...بعضي وقت ها حس مرگ،      _

 .مثل حس االن من

 .ازش نديدمبغض كردم،بغض كردم واسه كسي كه جز خوبي چيزي 

من تدش خودم روكردم و نشد...نشد اون چيزي كه ميخواستم.نشد كه دوستم داشته         _

 .باشي

 :پريدم وسط حرفي

 ...ولي من دوستت دارم__

 :با لبخند غمگيني نگاهم كرد
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 !همون ور كه آروان رو دوست داري؟يا اون وري كه طاها رو دوست داري_

 !يد پايين و رو پيراهن مشكيي گم شدباغم نگاهي كردم قطره اشكي از چشمي چك

 :اشكي روپاك كردولبخند زد

 ...خيلي وقته كه يادم رفته مرد گريه نميكنه_

شتر از           سه مردي كه يه روزهايي بي شتم بود، وا سه مردي كه مثل كوه پ ضم تركيد،وا بغ

صداي گريه        شتم رو دهنم كه  ستم رو گذا شتم...د ستي دا شه،باه  ه   طاها دو ام بلندن

 :گفتم

 ...صدرا ببخي من__

 :پريد وسط حرفم

 !توبايد من رو ببخشي...تقصير منه هرچي سختي كشيدي ...همي تقصيرمنه_

 :هزيون وار،گفت

 .اون شب كنار دريا رو يادته؟اون شب بهت گفتم ميرم يه جوري كه انگار از اول نبودم_

 :لبخندتلخي زد

ستم كه     _ ستم كه برم،باخداعهد ب حتي اگه بازم ديدمت ازكنارت  اون شب باخودم عهد ب

رد بشم درست مثل غريبه ها،روزي كه واسه اولين بار اومدي تو اين بيمارستان روخوب      

 ...يادمه!!خوب يادمه چون اون موق  تازه فهميدم كه عهد شكنم

 !اون گفت و من اشك ريختم...گفت و من ه  زدم



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

294 

 

 :نفس عميقي كشيدونفسي روپرصدابيرون داد

 ...راحت شدم_

 :ماي قرمزش روقفل كرد تو چشمامچش

برو،خوشممبخت شممو...توالي  بهترين چيزايي،من مطمئنم كه آروان ميتونه خوشممبختت   _

 كنه.بهم قول ميدي كه خوشبخت بشي؟

 :سرمو تكون دادم لبخند مطمئني زد

 ...خوبه_

 :گوشيم رو برداشت و چند ثانيه باهاش كار كرد و گرفت سمتم

 ...خوشبخت باشي... زن...داداش_

 .و جلوي چشماي متع ب من با شونه هاي خميده از خونه رفت بيرون

ي گوشممي توي دسممتم خورد كه نوشممته شممده بود قبوله و واسممه آروان   نگاهم به صممفحه

 .فرستاده بود

 ...با صداي بلند زدم زير گريه

 

شتم.يه             شي روبردا سترس گو شي تو خونه پيچيد.با ا صداي آالرم گو ساعت  بعد از نيم 

 :اس از شماره رندي كه سيو نشده بود داشتماس ام 

 .فرداميام دنبالتون_
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 ...همين؟؟؟پسره خودخواه مغرور...رفتم سمت اتاق آوات

تازه      كه  با اين ته ولي ع يب بهوني رو          2آوات  پدرش برگشممم يده بود  ته بود فهم هف

 ...ميگرفت

 .در اتاقي رو بازكردم رفتم داخل

 .ده بودروي شكم خوابيده بود يه پاشو جم  كر

 .لبخندي زدم.حتي طرز خوابيدني هم مثل آروان بود

 :رفتم سمتي و آروم تكوني دادم

 .آوات عزيزم پاشو__

 :نشست روتخت و با لحن خواب آلودي گفت

 بابا اومد؟_

 نه__

  :با لحن غميگيني گفت

 چرا؟؟بازم رفت؟_

 :بغلي كردم و فشارش دادم

 !نه عزيزم...فردا ميريم پيشي__

 :گفتباهي ان 

 ?واقعني؟؟واسه هميشه_



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

296 

 

 !آره واقعني!!پاشو ميخوايم بريم خونه آقاجون__

 .آخ جوني گفت وازجاش بلند شدو رفت سمت دستشويي

 .رفتم تو آشپزخونه صبحونه روچيدم رو ميز تا بياد

 :بعد چند ثانيه اومد نشست رو ميز

 !عمو صدرا رفت؟_

 اره رفت__

 :و بعدش با عصبانيت انافه كردم

 .خيلي زشتيه كه به يه نفر اصرار ميكني شب خونمون بخوابه كار__

 ببخشيد_

 :نشستم كنارش وموهاشو از روپيشونيي كنار زدم

 !!ديگه تكرار نشه__

 .چشم آرومي گفت ومشغول خوردن صبحانه شد

 

 .زنگ رو زدم كه باصداي تيكي بازشد،دست آوات رومحكم گرفتم و با هم رفتيم داخل

 .ويد رو با هم مسابقه ميذاشتيم ولي امروز حسي رونداشتم هميشه مسير سنگ فرش

 .طب  معمول هميشه خانوم جون جلوي در منتظرمون بود
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 ...آوات دستي روازدست من كشيد بيرون

  دويد سمت خانوم جون و محكم بغلي كرد 

 .ه اي روي موهاش كاشتب.و..سخانوم جون 

 :آوات از خوشحالي باال و پايين پريد و گفت

 خانوم جون از فردا واسه هميشه ميريم پيي بابا....خيلي خوشحالم_

 :خانوم جون مات بهم نگاه كرد

 ترانه آوات چي ميگه!؟_

 :دستم روگذاشتم پشت كمرش وهدايتي كردم سمت خونه

 .خبرخوب واستون دارم بريم ميخوام آقاجون هم بشنوه__

 :گفترفتيم داخل باچشم دنبال آقاجون ميگشتم كه خانوم جون 

 باالست_

 :از پله ها رفتيم باال و تقه اي به در زدم صداي پرغرور آقاجون اومد 

  بفرماييد_

س در رو بازكردم رفتيم داخل.آوات پريد توبغل آقاجون و  ه باروني كرد آقاجون  ب.و..

 .هم با لبخند نگاهي ميكرد

 .دبه مرد پر غرور رو به روم نگاه كردم كه اين روزها كمي الغرتر شده بو

 خوش اومدين_
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 :تشكركردم و نشستم رو يكي ازمبل ها خانوم جون باهي ان گفت

 ...ترانه بگو ديگه_

 :نفس عميقي كشيدم و لبخندي زدم

 ...چشمتون روشن آروان برگشته__

 

 :سكوت بدي توي اتاق حكم فرما شد.آوات باهي ان به آقاجون گفت

 .بابام برگشته،فرداهم ميريم پيشي_

 .خانوم جون توصداي خداروشكر گفتن هاي آقاجون گم شدصداي ه  ه  

****** 

 !حاال ميخواي چكار بكني؟_

كه آروان            __ حاال  ناراحتي كنم...نميخوام  له و من نميخوام  حا قا جون آوات خوشممم آ

 .برگشته و پذيرفته كه آوات پسرشه اين ح  روازش بگيرم

 :متفكرنگاهم كرد

 ؟؟مامانت و داداشت چي؟!اونا قبول ميكنن_

 :واااي مامان وطاهارو پاك فراموش كرده بودم.ناليدم

 نميدونم__

 :مطمئن نگاهم كرد
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 !خودم درستي ميكنم!آروان چطوربود؟چه شكلي شده؟_

  بالبخندشروع كردم تعريف كردن

اش شممكسممته ترشممد،آقاي آريامنشممي كه جاي خالي   واسممه پدربزرگي كه بعد رفتن نوه

 ...آريامنشي كه يه روز كوه غروربودآروان رو براي آوات پر كرد.آقاي 

 .با لبخند دقي  به حرفام گوش ميداد

 آتنا هم ميدونه آروان برگشته؟!صنم چي؟اونم برگشته؟_

 :غمگين گفتم

 !!!آره آتنا ميدونه...راستي صنم خانوم فوت شدن__

 :چند ثانيه با تع ب نگاهم كرد و غمي نگاهي روگرفت

 لي ناراحته؟جاش توبهشت...حتما االن آتنا خي_

 ناراحت واسه يك دقيقس...حالي بده منم فرستادمي خونه مامان__

 :دستي به صورتي كشيد

 ...كار خوبي كردي_

ستم قبول نميكنه        صحبت كرد ميدون شب همون ا مونديم.آقاجون زنگ زد و با مامان  تا

 .ولي نفهميدم آقاجون چي بهي گفت كه مامان قبول كرد

 .ننده آقاجون مارو رسوند خونهشام رو همون ا خورديم و را

 .رو تخت دراز كشيدم و آوات رو تو بغلم گرفتم وچشمام رو بستم
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 ...نميدونستم چي درانتظارمه

 نميدونستم ازفردا تازه تني ها شروع ميشه يا كه،

 !مون عوض ميشهاتفاق هايي ميوفته كه زندگي همه

 

 »آروان«

 

ه آوات كه زوركي چمدون بزرگي عينك مشممكيمو از چشمممام درآوردم وچشممم دوختم ب

 .رو همراه خودش ميكشيد

 پا تند كردم سمتي،تا متوجه من شد چمدون رو ول كرد و دويد سمتم

 بغلي كردم و چند دور تابي دادم

 .قه قهي كل محوطه آپارتمان رو برداشته بود 

 .ه ي عميقي به موهاش زدمب.و..سگذاشتمي زمين و 

 سدم بابايي_

 :لبخندي تحويلي دادملپشو كشيدم و 

 سدم پسرم_

 :با صداي ترانه سرمو گرفتم باال

 سدم_
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 سري تكون دادم و چمدون آوات رو برداشتم

 ...راه افتادم سمت ماشين

 !چمدونارو جا دادم توي صندوق

 سوار شديم،استارت زدم و راه افتادم

 :آينه رو تنظيم كردم روي آوات كه عقب نشسته بود

 خبر؟خب آقا آوات چه _

 :با شوق و ذوق بلند شد و سرشو از بين دو تا صندلي آورد جلو

ديروز رفتيم خونه آقا جون!خيلي خوش گذشمممت،بهشمممون گفتم كه تو اومدي خيلي         _

 خوشحال شدن

 !اخمم از اين حرفي توي هم گره خورد، آريامني رو چه به خوشحالي؟

 !!ودخواه بودتمام اتفاقاتي كه توي زندگيم افتاد مقصرش همين آريامني خ

 ...راستممممممي با عمو صدرا رفتيم شهر بازي شبم اومد خونمون خوابيد_

 :با اين حرفي تيز برگشتم ترانه رو نگاه كردم كن با دستپاچگي گفت

 ...نه...اون كه_

 :سري  پريدم وسط حرفي

 نميخوام چيزي بشنوم_

 ...آخه_
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 :دو تا دستمو محكم كوبيدم روي فرمون

 ...ميخوام صداتو بشنومخفه شو ترانه،ن_

 :آوات بغض كرده بود و بهم نگاه ميكرد لبخندي زدم بهي

 مامانت بهت نگفته وقتي بغض ميكني زشت ميشي؟_

 حرف بدي زدم بابا؟_

 :جلوي در ايستادم ريموت در رو زدم نيم نگاهي به ترانه انداختم و با پوزخند گفتم

 نه اصد_

 ماشينو پارك كردم پياده شديم

 :دستشو محكم بهم كوبيدآوات 

 ...چه خونه خوشگلي_

 :چمدونارو رو برداشتم و نزديكي ايستادم

 بيا بريم اتاقت رو نشونت بدم_

 

 »ترانه«

 دهنم باز موند از اين همه زيبايي

 حياطي پر از درخت هاي ميوه
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 نيم ست چوبي توي حياط بود كه با بالشتكاي سفيد ديزاين شده بود

 ...وش گل هاي رنگارنگ كاشته بودنباغچه هاي كوچيكي كه ت

 ...پن ره بزرگ سرتا سري كه به پذيرايي و آشپزخانه راه داشت

 ...از پله هايي حياط كه منتهي ميشد به طبقه دوم باال رفتيم

شكدتي چيده بودن و     سوخته كه   4سالن كوچيكي بود كه مبل هاي راحتي  در قهوه اي 

 ...بودن خوابا به احتمال زياد اتاق 

ا كن كاوي در تك تك اتاقا رو باز ميكردم و سمممرك ميكشممميدم هر اتاق با يك رنگ              ب 

 ...ديزاين شده بود

با ديدن اتاقي به رنگ آبي كه با كلي عروسك و ماشين ديزاين شده بود برگشتم سمت       

 :آوات

 آوات بيا اين ا رو ببين_

 :با ديدن اتاق جيغ بلندي كشيد

از اون تخت ماشينيا كه دوس داشتم قرار بود واسم     واي مامان ببين چقدر ماشين،ببين  _

 ...بخري

 :پريد سمت آروان و بغلي كرد

 مرسي بابا خيلي خوشگله

 :آروان چمدون آوات رو گذاشت توي اتاق
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 ...حاال وسايدتو بچين توي كمدت بعدش بيا پايين فوتبال بازي كنيم

ه عطر تلخ آروان پيچيد توي   از اتاق اومدم بيرون و در اتاق رو به رويي رو باز كردم ك       

 ...بينيم

 نفس عميقي كشيدم و چشمام رو بستم ميخواستم عطرش رو به تموم وجودم بفرستم

 :با صداش كنار گوشم هيني كشيدم و دستم رو روي قلبم گذاشتم

 اين ا اتاق منه_

 :سري  برگشتم سمتي و زل زدم به هيكل عضدنيي كه داشت تيشرتي رو پاره ميكرد

 !بايد بمونم؟ من ك ا_

 .انگشتي رو سمت يكي از اتاقا گرفت

 ...چمدون رو همراه خودم كشيدم و وارد اتاق شدم

 ...اتاقي با دكور خاكي رنگ

 ...تخت خواب نداشت

 ...خوش خواب رو روي زمين گذاشته بود

 ايده جالبي بود

 ...داشت قرار حمام شيشه اي هم دقيقا رو به روي تخت خواب 

  در آوردم مانتو و شالم رو

 وسايدم رو توي كمد چيدم دوش كوتاهي گرفتم
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البته قبلي درو قفل كردم كه كسي وارد نشه و با ديدنم از خوشي غي كنه)مديونيد اگه  

 (فكر كنيد آروان رو ميگم

 موهامو خشك كردم

 ...ست بلوز شلوار طوسيمو پوشيدم

 ...نگاهي به ساعت انداختم

 

 ...بود11نزديك ساعت 

 دم بيرون برم تا ناهار مختصري درست كنماز اتاق ز

 :صداي جيغ و داداي آوات از پايين ميومد

 ...عه بابا تو جر ميزني همي ميبري،من قبول ندارم_

 .لبخند عميقي زدم و از پله ها رفتم پايين

 .واي سالن كامد سفيده همون ور كه هميشه دوس داشتم

 .ن و فوتبال بازي ميكردندوتاشون روي مبل رو به رو تلويزيون نشسته بود

ميز ناهار خوري دقيقا رو به روي پن ره سممرتا سممري گذاشممته شممده بود و لوسممتر هاي   

 .زيبايي كه توي پذيرايي بود واقعا چشم آدمو خيره ميكرد

 .آشپزخونه دقيقا رنگ مخالف سفيد ديزاين شده بود تمام وسايل مشكي بودن

 !كردم چون آوات دوست داشتسري  دست به كار شدم و ماكاروني درست 
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 .نميدونستم آروان چه غذايي دوس داره بايد از آتنا ميپرسيدم

 ...آخ آتنا

 ...دختر بيچاره

 ...اين روزا خيلي غمگين و ناراحته

 ...من خودمو مقصر ميدونم

 ...آتنا بخاطر من نرفت پيي خانوادش

 !!!كاشكي ميشد زنگ بزنم آتنا واسه ناهار بياد پيشمون

 !اگه آروان نخواد چي؟ولي 

 !!بايد اول ازش اجازه ميگرفتم

 .آخرين ظرف رو هم آبكشي كردم و توي آب چك گذاشتم

رفتم توي نشمميمن و كنار آوات كه با دسممته درگير بود و با تموم تواني دكمه هاش رو  

 .فشار ميداد نشستم

 :ازي ميكردو داشت بtv چشم دوختم به آروان كه ريلكس با اخم غليظي زل زده بود به

 ...ميگم_

 :برگشت و نگام كرد

 !به آتنا بگم واسه ناهار بياد پيشمون؟_

 :روشو برگردوند،آوات سري  دسته رو ول كرد
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 ...آره مامان بگو بياد دلم واسي تنگ شده_

 .آروان از روي عسلي كنارش موبايلي رو برداشت و داد دست آوات

 !زنگ بزن بگو بياد_

 .ردلبخندي روي لبم جا خوش ك

 :آوات تند تند شماره گرفت و گذاشت روي گوشي

 !سدم آتي جون خوبي؟_

 

 شماره بابامه_

 

 آره من و مامان اومديم پيشي_

 

 .بابا ميگه واسه ناهار بيا پيشمون_

 

 :گوشي رو از گوشي برداشت و به آروان نگاه كرد

 بابا ميگه من كه آدرس ندارم_

وقتي ميگم در خودتون بدونيد كه    »بيرون آروان گوشمممي رو از آوات گرفت و از در زد 

 «پن ره سرتا سريه رو ميگم
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رفتم آشپزخونه ساالد درست كردم وسايل ها رو با وسواس خاصي روي ميز توي سالن         

 ...چيدم

 صداي سدم احوال پرسي آتنا از پذيرايي ميومد

ج وسممري  رفتم بيرون تا منو ديد اومد سمممتم بغلي كردم با صممدايي كه خنده توش م   

 :ميزد گفت

 !!ببين آروان چه كرده ترترو ديوونه كرده،ع ب خونه اي ترانه_

 :از حرفي خندم گرفت سري  از بغلي اومدم بيرون پس گردني بهي زدم

 گمشووو_

 :پو پو وار گفت

 !اتاقتون يكيه ديگه؟_

 ...چشمم از اين حرفي گشاد شد

 ...آتنا بلند زد زير خنده...سري  چشم چرخوندم

 :اخم غليظي زل زده بود بهمون آروان با

 ...آتي خفه شو داره چپ چپ نگاه ميكنه_

 :دستشو كشيدم و بردم تو آشپزخونه با صدايي كه ته خنده داشت گفت

 !هووووي دستمو كندي_

 :ماكاروني رو توي ديس كشيدم
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 برو لباساتو در بيار ميخوايم غذا بخوريم_

 .چشم كشيده اي گفت و رفت

 اومد توي آشپزخونه ليوان برداشت و پر آب كرد به محض رفتني آروان

  تكيه زد به كابينت و ليوانو ي نفس خالي كرد

 ليوان رو محكم كوبيد روي كابينت 

 وحشي زير لبي نثارش كردم

 پو پچاتون تمام شد؟_

  .زوركي خندم رو كنترل كردم از كن كاوي طاقت نياورده بود

 :طلبكارانه نگاهي كردم

 .مربوط به خانوما ميشه دخالت نكنتو مسائلي كه _

 :خيز برداشت سمتم سري  ديس رو برداشتم و دويدم بيرون

 آوات جان بيا غذا_

 غذا رو سكوت و با آرامي خوريدم

 بعد از ناهار همگي رفتيم كه استراحت كنيم

 

 »آروان«
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روي تخت دراز كشيدم سيگاري آتي زدم و كام عميقي ازش گرفتم.به صداي باز شدن      

 :وجهي نكردم،روي تخت نشست و سيگار و از دستم كشيددر ت

 واسه قلبت نرر داره_

 :كنارم دراز كشيد و دستشو دور كمرم حلقه كرد نفس عميقي كشيد

 آروان_

ميدونسمممتم ميخواد از چي حرف بزنه ولي من اندازه هفت سمممال ازش دلگير و ناراحت         

 بودم

 لم ريختجوابي رو ندادم با خيس شدن سينه لختم و ه  هقي د

 بغض شديدي بيخ گلوم رو چسبيده بود

 :توي بغلم فشارش دادم و آروم زمزمه كردم

 گريه نكن_

 :با صدايي كه هنوزم بغض داشت گفت

ديگه تنهات نميذارم مرگ مامان نابودم كرد،من ب ز تو ديگه كسمممي رو ندارم ميخوام     _

شم.منو ببخي!بذار حداقل يكم از اين عذاب وجداني كه د  شه!فكرش  كنارت با و  ارم كم ب

 !نميكردم واسه مامان اتفاقي بيفته

 :زل زد توي چشمام

 !منو ميبخشي؟!هوم؟_
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 :ه ي كوتاهي به پيشونيي زدمب.و..س

 وسايدت رو جم  كن بيا پيي خودمون_

 !اين ور كه معلومه هم آوات هم ترانه خيلي بهت وابسته ان

 لبخند گشادي زد 

 مرسي داداش،قربون قلب مهربونت برم_

 :با دستم پسي زدم و با انزجار گفتم

 !اه تُف ماليم كردي!صد دفعه گفتم از اين حركت بدم مياد_

 :همون ور كه از رو تخت بلند ميشد قه قه اي زد

 !ه هاي ترانه خانومو ميپسندينب.و..سبله ديگه شما ديگه فقط _

 !بست درو و بيرون رفت سري  كه سمتي برداشتم خيز 

 ...و زل زدم به سقف مشكي رنگ اطاقم روي جام دراز كشيدم

خيلي سمختي كشميده بودم،با اينكه سمي سمال سمن داشمتم ولي شمكسمت زيادي خورده          

 ...بودم

مرگ بابا نابودم كرده بود،رابطه ترانه و صممدرا غرورم رو شممكسممته بود،مريضممي مامان    

 ...بود كرده  خم رو كمرم مرگي بود،و كرده پيرم 

 !ماري قلبيم توي جووني خودش رو نشون داده بوداونقدر فشار روم بود كه بي

 .و من هنوزم دوس داشتم زندگي كنم در كنار پسرم
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 .بايد همه تدشم رو ميذاشتم براي بزرگ كردن آوات

نبايد حسممرتي رو توي دلي ميذاشممتم بمونه،دلم پر كشمميد براي پسممري كه صممورتي    

 .تركيبي از منو ترانه بود

م و توي مشتم فشار دادم و پرتاب كردم سمت سطل زباله     پاكت سيگار كامِلم رو برداشت  

 ...گوشه اتاق

دقيقا افتاد توي هدف...لبخند پر غروري به اين نشمممونه گيري دقيقم زدم و از رو تخت          

 .بلند شدم و از اتاق زدم بيرون

 

 »ترانه«

شو جم  كنه بياد پيي ما زندگي كنه،حاال هم اومده ب    سايد د و  وآروان به آتنا گفته بود و

 !وسايلشو گذاشته بود توي اتاق من

 !پس من بايد ك ا ميموندم

بالشت و پتوم رو برداشتم و از اتاق زدم بيرون،آروم در اتاق آوات رو باز كردم و بالشت  

شتم روي زمين بخوابم.مطمئنم      شتم ،عادت ندا رو روي قاليچه ي كوچك كنار تخت گذا

 !بدنم حسابي خشك ميشه

 :آوات روي تختي چرخي زد خواستم دراز بكشم كه

 !مامان ميخواي اين ا بخوابي؟_

 :پوف كدفه اي كشيدم
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 !آره پسرم_

 !ولي مامان خودت گفتي كه من بايد تنها بخوابم،نبايد پيي تو يا عمه آتي بخوابم_

 !به معناي واقعي كم آوردم حاال بچه رو چطور بايد توجيح ميكردم؟

 !ديگه اي هم نيست كه برم بخوابم؟كه نميتونم پيي بابات بخوابم اتاق 

 

 :ه اي به پيشوني آوات زدمب.و..سبالشت رو برداشتم 

 باشه پسرم شب بخير_

 !نا اميد از اتاق زدم بيرون و چشمم بين اتاقا چرخ خورد

 ...نفس عميقي كشيدم و بالشت رو روي مبل راحتي گذاشتم و دراز كشيدم

شد،چشمام رو نيمه باز كردم طوري كه   چشمام داشت گرم ميشد كه در اتاق آروان      باز 

 ...متوجه نشه بيدارم

 !زل زده بود بهم سنگيني نگاهي داشت كدفم ميكرد

دستي رو عصبي چند بار توي موهاش كشيد و اومد سمتم و با صدايي كه به زور شنيده        

 :ميشد صدام زد

 !ترانه،ترانه بلند شو

 .يك شدانگار دلي نمي خواست من صداشو بشنوم،بهم نزد

 !توي جاي گرمي فرو رفتم
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 !نفسم از اين نزديكي توي سينم حبس شد،صداي نربان قلبم به اوج رسيده بود

با اين نزديكي فهميدم من هر چقدرم بخوام از آروان دوري كنم بازم دوسمممتي دارم،و       

 !عاشقانه ميپرستمي

 !گذاشتم روي تخت،روم خيمه زده بود

تداعي شممد،طاقت نياوردم و نفس عميقي كشمميدم  خاطرات شمميرين گذشممته دوباره برام 

 ...چشمام رو باز كردم و چشم دوختم به نگاه غريبه آشناي اين روزها آروان

 !رو برگردوند و از اتاق زد بيرون سري 

سته پايين            شكام ناخوا ستادم،ا شو به بينيم فر شت آروان فرو بردم و عطر سرمو توي بال

 ...ميريختن

 !بودني بودم ولي اون بازم نسبت به من سرد بودبيشتر از هميشه محتاج  

سخت افسمممممممموس خوردم براي تمام روزهايي هايي كه بمممممممممممي تو گذشتند و                       «

 »شبهايمممممممممممممي كه بي تممممممممممممو نميگذرند

 

سممايه دودي رنگمو پشممت پلكم كشمميدم يك هفته اي بود كه درگير جشممن بودم دوس   

ه نحو احسممنت ان ام بشممه،خيلي خسممته شممده بودم البته كبري خانم و  داشممتم همه چيز ب

تا هم بخاطر تولد آوات كمكم         دخترش خيلي كمكم كرده بودن!خدمتكار آورده بودم 

كنن هم بعد از تولد كاراي خونه رو ان ام بدن و غذا درسممت كنن و توي سمموئيت ته باغ  

اين طري  خرج دانشممگاه   بمونن!دوسممالي ميشممد كه شمموهرشممو از دسممت داده بود و از 
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دخترشمممو در مياورد!يكي از دوسمممتام معرفيي كرده بود خيلي خانم مطمئن و محترمي  

 !بود

شم         سم رو به گو شواره هاي آويز هم رنگ لبا شم رو با رژ قرمزم تكميل كردم ،گو آراي

 !انداختم.و بلند شدم و رو به روي آينه ايستادم

 بودم موهامو صاف كردم رو كج توي صورتم ريخته

دسممتي روي لباس شممب بشم كشمميدم جنس لباس از بين سممينه هام تا روي نافم از جنس  

 !حرير بود.كمربند نقره اي رنگ زيبايي داشت كه جلوه زيبايي به لباس داده بود

 كفي هم رنگشو پام كردم

لبخندي از روي رنايت زدم!آروان از صبح نبودش و واقعا اين منو نگران ميكرد كه اگه    

 !قلب پسرم ميشكنهنياد 

 !هنوزم ميترسيدم كه بره و ديگه برنگرده

سفت!جاي        سر خوردم توي يه چيز  شتم كه با  در اتاق رو باز كردم قدمي به بيرون بردا

 .رژ لبم كامد روي پيرهني نقي بسته بود

 :هيني كشيدم و سري  سرمو كشيدم عقب و زل زدم به چهره ي برزخي آروان

 يشورميببخشيد در بيار واست م_

 :با اخم غليظي زل زده بود بهم

 !م بوري اينقدر بمالي كه اين ور بشه_

 :سرمو ناراحت پايين انداختم و با صدايي كه پشيموني توش مشخص بود گفتم
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 ببخشيد خب حواسم نبود_

با دسممت كنارم زد و وارد اتاق شممد دنبالي رفتم،پيراهنشممو در آورد و پرت كرد روي    

 هول من هك ده بودم به هيكل عضدنيي سري  برگشت عقب تخت،پشتي بهم بود زل ز

 :برگردوندم رومو شدم

 لباس توي كاور رو بهم بده_

 !سري  در كمد رو باز كردم و لباس رو دادم دستي

سري  به خودم اومدم و رومو         شلوارش  سمت دكمه هاي  پيراهن رو پوشيد و دست برد 

  درست كنم ولي چشمام تو آينه به پشت   برگردوندم و رفتم سمت آينه كه مثد رژ لبم و  

 (سرم بود)بي حيا هم خودتونيد!خدايي هر كي جام بود نگاش ميكرد از بس جيگره

  ترانه_

 :برگشتم سمتي كرواتي رو گرفت سمتم

 واسم ببندش_

شو خم كرد تا كروات رو         سر ستي گرفتم  ستادم كرواتو از د سمتي،نزديكي اي رفتم 

 !بندازم گردني

ب    هاي داغي  مدم      نفس  به خودم او حالم رو دگرگون ميكرد  ه گردن لختم ميخورد و 

 ...كروات رو دور گردني انداختم.سرشو آورد باال

چشماش قرمز بود و نفس هاي كي دار ميكشيد بدون اين كه نگاش كنم سري  گره رو 

 ...انداختم و دستمو كشيدم عقب
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 !كتي رو از روي تخت برداشت و پوشيد

 :ژست مردونه اي گرفت

 !خوب شدم؟_

 :خندم گرفت رومو برگردوندم تا متوجه نشه و رفتم سمت در

 !بريم دير شد_

 ....با هم از اتاق زديم بيرون و از پله ها رفتيم پايين

 

با هم از پله ها پايين رفتيم!كل خونه رو با بادبادك هاي هليمي سفيد و قرمز تزئن كرده   

 !بوديم

 !فينگر فود و دسر و نوشيدني گذاشته بوديمروي ميز ناهار خوري هم انواع اقسام 

 !رقص نور سفيدي هماهنگ با ريتم موزيك توي سالن نيمه تاريك پخي ميشد

تقريبا نيمي از مهمانها اومده بودن با همه سمممدم و احوال پرسمممي كرديم هنوزم مامان و          

شدن و خون جيگر        شون ح  ميدم،خيلي اذيت  سرد بر خورد ميكردن!به طاها با آروان 

 !خوردن

 :آوات نزديكم اومد و دستم رو كشيد

 مامان.... مامان....عمو صدرا اومده.... بدو بيا.... بدو_

 !همونطور كه دستمو ميكشيد من چشم چرخوندم تا آروان رو ببينم ولي نبودش 
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دوس نداشتم االن كه رابطمون تقريبا داره درست ميشه بازم يه اشتباه كوچيك زندگيم       

 !رو خراب كنه

 :ريبا نزديك صدرا رسيديم كه دستمو به زور از دست آوات كشيدم بيرونتق

 !سدم آقاي دكتر خوش اومدين_

 :لبخند غمگيني زد و چشم ازم گرفت

 .مرسي من فقط بخاطر آوات اومدم_

با پيچيده شدن دستي دور كمرم وحشت زده برگشتم و به آروان كه دقيقا كنارم ايستاده  

 .بود نگاه كردم

 :ود اينو از فشار دستي دور كمرم متوجه شدمعصباني ب

 !چرا اين ايي؟_

 !ترانه دعوتم كرد منم بخاطر آوات اومدم_

 :آروان دستم رو كشيد و برد توي آشپزخونه

 آي دستم_

 :با فاصله ميليمتري از من ايستاده بود

 چرا دعوتي كردي؟_

ه نگاه  ن بي توجه بفشار دستشو دور دستم بيشتر كرد از درد توي خودم ميپيچيدم و او      

 :ملتمسم فشار دستشو بيشتر و بيشتر ميكرد
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شو دعوت كردي       _ شه االن تو خود سمي از اين آدم توي زندگيم با مگه نگفتم نميخوام ا

 تولد پسرم

 :با ناله صداش زدم كه جري تر شد

آروان چي؟ها؟بگو ديگه؟!دليل اين كارت چي ميتونه باشمممه؟!غير از اينه ميخواي بهي -

 بدي؟!نكنه واسه اونه كه اينقدر بزك دوزك كردي؟نخ 

 :صداش داشت لوج ميگرفت دست آزادمو روي دهني گذاشتم

 !آروان خواهي ميكنم زشته ميشنون آبرومون ميره_

سمتم       صورتم تكون ست  دستمو ول كرد و انگشتي رو تهديد وار جلوي   گهب چيزي خوا

  ترف آشممپزخونه از و كشمميد كوتاهي موهاي توي عصممبي دسممتشممو و شممد پشمميمون كه

 !بيرون

شپزخونه              شيدم و از آ شونم ك ستي به موهاي پري سي كردم و د ست دردناكم رو برر د

 !رفتم بيرون

 !ديگه سمت صدرا نرفتم حتي سعي كردم نگاهي هم نكنم كه اوناع بدتر بشه

كه عكس آوات روش بود رو تحويل        باز كرد!كيك بزرگي  زنگ رو زدن آروان در رو 

هارو روشممن كردن و همزمان شممعر تولدت مبارك رو ميخوندن و دسممت     دادن!شممم 

 !ميزدن

سرم پدرش كنارش بود و م بورم          شد باالخره هفتمين تولد پ شمام جم   شك توي چ ا

نبودم پسممرم رو با كادويي كه خودم خريده بود قان  كنم كه پدرت نتونسممت بياد و اين  

 !گت باشهكادو رو واست فرستاد!قول داده توي تولد سال دي
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منو آروان كنارش نشستيم و عكس سه نفره اي در حالي كه دستاي آوات دور گردنمون  

 !بود گرفتيم

سري  وسايل شام رو آماده كردم و شام به صورت سلف سرويس سرو ميشد!صدرا بلند           

 :شد و اومد سمتم سري  دور و برم و نگاهي انداختم خداروشكر آروان نبود

 بزنمترانه بايد باهات حرف _

 :با استرس و نگراني اطرافم رو نگاه ميكردم

 !باشه بيا بريم باال اين ا شلوغه_

صدرا رو كنار هم زياد ديده بودند،من فقط          شون عادي بود منو  س شلوغ بود ولي اونا وا

 !ميترسيدم آروان ببينه و خون راه بندازه!واقعا هم به خون صدرا تشنه بود

باز گذاشتم و منتظر زل زدم به صدرا با صدايي غمگين  وارد اتاق آوات شديم و درو نيمه 

 :كه دل سنگو هم آب ميكرد گفت

ترانه من واقعا متاسفم!ميدونستم آروان از اومدنم راني نيست ولي بازم نتونستم نيام        _

 ...نه به خاطر تو!به خاطر آوات

اشه  بسكوت كوتاهي كرد و انگار توي خاطراتي غرق شده باشه و فكرش جاي ديگه اي    

 :گفت

من كنار دريا بهت قول دادم كه برم...ولي....ولي نتونستم ترانه يعني نشد تو دقيقا توي    _

شدي كه من اون ا بودم... توي اين       ستخدام  ستاني ا سال بازم تدش كردم كه به  7بيمار

دسممتت بيارم با اينكه ميدونسممتم تو آروان رو دوسممت داري و هنوزم داري!حتي حانممر   

 ...ي كه مال خودم نيست پدري كنم ولي نشدبودم واسه پسر
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 :روي مبل كنار پن ره نشست و سرشو بين دستاش گرفت

  االن آروان برگشته و من ديگه شانسي نميبينم_

 :آهي كشيد

كارام رو ان ام دادم و دارم ميرم آلمان،واسممم دعوت نامه فرسممتادن كه برم اون ا كار   _

 !كنم

 :سرشو آورد باال

 دي؟بهم يه قولي مي_

 بغضم گرفته بود و چشمام پر اشك شده بود سرمو تكون دادم

 :از جاش بلند شد و اومد سمتم دستمو توي دستاش گرفت

ستم           _ سعي ميكنم فراموشت كنم و اگه تون شو و خوشبخت زندگي كن منم  خوشبخت 

 .....باز هم عاش  بشم قول بده ترانه،قول بده كه منو ببخمممم

صداي بدي به ديوار   شتم به     در با  شد و من وحشت زده برگ   ردمك نگاه آرواني كوبيده 

 ...بود هاله اي از قرمزي گرفته  چشماش سفيدي عصبانيت از كه

 

قلبم توي دهنم ميزد.باقدم هاي آروم اومدسمممتون،نگاهشممو دوخت به صممدرا.باقدم هاي  

 :لرزون رفتم سمتي

 ....من خواستم از صدرا تشكر كنم كه_

 :نگاهم كرد و دادي زد كه چشمام رو محكم رو هم فشار دادمبا چشماي برزخيي 
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تاق           __ ما ميومدي تو ا يد حت با ها رو بهي بگي؟! پايين نميتونسمممتي اين چرت و پرت 

 !خواب حرف ميزدين نه؟

 :رفتم سمتي و بازوش رو گرفتم

 ...آروان بخدا ما_

 :صدرا پريد وسط حرفم

 ام با آروان حرف بزنماحتياج نيست بهي تونيح بدي،برو بيرون ميخو___

 آروان با قدم هاي بلند رفت سمتي و يقه

  پيراهني رو چنگ زد 

 :و شمرده شمرده گفت

يه چيز ميگم بهت آويزه گوشمممت كن،از خونه من از زندگي ترانه و آوات گم ميشمممي  _

بار ديگه دور زنم و بچم ببينمت تضممممين نميكنم زنده              بار...فقط يك  ميري...اگه يك 

 !!!بموني

 ... م رو گذاشتم رو دهنم خدايا ع ب غلطي كردمادست

 :صدرا پوزخند صدا داري زد

سالي كه تو نبودي من سعي كردم جاي    7نميتوني من رو از آوات و ترانه جداكني،چون _

سالي كه تو ترانه رو ول كردي به من اين اجازه رو  7خالي تورو واسه آوات پر كنم،چون  

 ...مدادي كه به ناموست چشم داشته باش

 !چي داشت ميگفت صدرااا؟
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 .باچشماي گشاد داشتم بهشون نگاه ميكردم

 به آرواني كه سيني از عصبانيت باال و پايين ميرفت

 :و صدرا كه با پوزخند داشت به آروان نگاه ميكرد بعد از مكث كوتاهي گفت

 ...من ترانه رو دوست_

ستي رو روي فكي        شو خورد،د صورتي حرف شتي كه خورد تو  شت و پوزخند   با م گذا

 :زد

 حقيقت تلخه آقاي آريامني_

آروان حمله كرد سممممتي مشمممت ديگه اي به صمممورتي زد كه آخ صمممدرا بلند شمممد با 

 :عصبانيت داد زد

سممال نبودن من به تو اجازه داد رو ناموس من چشممم داشممته باشممي؟!مرتيكه بي همه  7_

شته باشي.        شد به زن من چشم دا تو  ..بي غيرت بونچيز،بي رگ و ريشه بودن تو باعث 

 !بهت اجازه داد كه به زن داداشت چشم داشته باشي

 :صدرا غمگين به آروان نگاه كرد

 ...دست خودم نبود من_

 :آروان پريد وسط حرفي

 !ل ن بودنه خودتو ننداز تقصير من...اون موق  كه ايران بودم چي؟_

 :صدرا خيره شد توچشماي آروان
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 ميخوام تنها حرف بزنم باهات_

برداشمت بازم صمدرا رو بزنه كه رفتم بينشمون ايسمتادم دسمتمو گذاشمتم رو سمينه         خيز

 :آروان

 آروم باش...االن آبرمون ميره لطفا تمومي كن،نميخوام تولد پسرم خراب بشه_

 :بااخم نگاهم كرد

 ...دخالت نكن_

 :خواستم حرفي بزنم كه صدرا مان  شد

 من نميخوام از زندگي ترانه برم...نميتونم_

ان پسممم زد وخيز برداشممت سمممت صممدرا كه دسممتي رو محكم گرفتم،با دادي كه   آرو

 :آروان زد شكه نگاهي كردم،قلبم يادش رفت كه بزنه

 !!پاتو از زندگي من بكي بيرون.....من ترانه رو دوست دارم_

 ...فشار دستم كمتر شد

 !آروان منو دوست داشت؟

 ...دلم ريخت واسه اعترافي

 .م دستم رو گرفت،هنوز تو شك حرفي بودمآروان اومد سمتم با اخ

 ...ناباور بهي نگاه كردم لبم تكون خورد كه چيزي بگم ولي هيو صدايي ازش درنيومد

 !!!باورم نميشد
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 :بافشار دست آروان به خودم اومدم

 .بريم پايين_

ستم رو گرفت      ستم چيزي بگم آروان وقتي ديد چيزي نميگم د قفل كرده بودم و نميتون

 .يرونو كشيدم ب

 .از خوشي انگار روي ابرا راه ميرفتم

لبخند گشادي روي لبم نشست.از پله ها رفتيم پايين،آروان دست من رو ول كرد و رفت  

 .پيي آوات

 .به زور خودمو به يكي ازصندلي ها رسوندم و نشستم

 :آتنا اومد سمتم و با خنده گفت

 !چرا مثل ديوونه ها ميخندي؟_

 :با هي ان گفتم

 ...باورت نميشه،خودمم هنوز باورم نشدهواي آتي _

 :نشست جفتم و گفت

 خب بگو چي شده؟_

 :با يادآوريي نزديك بود از خوشي غي كنم

 ...آروان گفت دوستم داره_

 :چشماي آتنا ازتع ب گشاد شد
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 !!!واقعا؟؟؟شوخي نكن_

 !واي آتنا خودم هنوز باورم نشده_

 :با هي ان بغلم كرد

 ...خيلي خوشحال شدم واست_

 .محكم بغلي كردم

زير چشممممي به آروان نگاه كردم.بدون هيو حالت خاصمممي داشمممت بهم نگاه ميكرد،از          

 .نگاهي هيچي نميتونستم بفهمم

 

ي مهمان ها رفتن.آتنا شب به خير گفت و رفت تو اتاقي   باالخره جشن تموم شد و همه  

بازي بود  ولي آوات با هي ان داشممت با كادوهايي كه گيرش اومده بود و همي اسممباب 

 .بازي ميكرد

 :رفتم سمتي و پيشي نشستم

 !تولدت رو دوس داشتي؟!خوش گذشت بهت؟_

 :محكم بغلم كرد

 .واااي مامان عالي بود!بهترين جشن تولد توي عمرم بود_

 خوشحالم كه خوشت اومد،از بابات تشكر كن_

 :باصداي آروان از هم جدا شديم
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 !توخوابت نمياد پسرم؟_

 ...مراه آروان با هم رفتن سمت اتاقيآوات گفت خيلي و ه

بي توجه به ريخت و پاش اطرافم رفتم سمممت اتاقم و لباسممم رو با لباس خواب حريري   

 .عوض كردم

تو اين مدت آروان اصممد تو اتاق نميخوابيد.با خيال راحت رفتم تو سممرويس بهداشممتي    

 .وآرايشمو پاك كرد و مسواك زدم

 ..چشمام داشت گرم ميشد كه در باز شدروتخت دراز كشيدم و چشمام رو بستم

روتخت نيم خيز شدم آروان اومد داخل،رفت سمت كمد و مشغول عوض كردن لباسي      

 .شد

شد و آروان رو تخت        ستم كه خوش خواب باال و پايين  شمام رو ب رومو برگردوندم و چ

 ...خوابيد

 !!!!!!چشمام از تع ب گشاد شد

 !ميخواد اين ا بخوابه

 

بهم محرم بوديم ولي بعد همه ي اين اتفاق ها من كنارش معذب بودم،با         با اينكه هنوزم  

شايد دليلي حرفايي كه     سم چرا اومده اين ا خوابيده! خودم كلن ار ميرفتم كه ازش بپر

 :به صدرا زد باشه!بدن نيمه لختم رو زير پتو پنهون كردم و چشم دوختم به سقف اتاق

 چرا اومدي اين ا خوابيدي؟_
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 :ي كشيد و همونطور كه چشماش بسته بود گفتپول كدفه ا

 انتظار داري هر شب هر شب روي كاناپه بخوابم؟_

هنوزم ذهنم درگير حرفاش توي اتاق بود بايد ميفهميدم حرفاش تا چه حد حقيقت داره          

 :چرخي سمتي زدم سينه ي لختي آروم باال پايين ميشد

 ...اوووم...ميگم كه...حرفايي كه به صدرا زدي_

 :برگشت سمتم كه ترسيدم و توي خودم جم  شدمتيز 

 ...ميخواستم شرش از زندگيم كم بشه الكي واسه خودت خيال بافي نكن_

قلبم شممكسممت از اين همه بي رحمي چشمممام رو از درد گذاشممتم روي هم و جلوگيري    

 .كردم از قطره اشك احتمالي

 ...و به چشمام نياوردروشو برگردوند و خوابيد من موندم و افكاري كه تا صبح خواب ر

سمتم توي اوج خواب بود، نفس هاي آروم و منظمي      شت  هوا گرگ و ميي بود كه برگ

 ...ميكشيد خودمو بهي نزديك كردم و دستمو روي صورتي گذاشتم

دسمممتمو روي قلبم كه از هي ان ديوونه وار ميكوبيد   چقدر دلم براي مردم پر ميكشممميد،

 گذاشتم و لبخند عميقي زدم

 

به تاپ قرمز يقه بازم انداختم و رژ قرمزم رو چندين و چند بار روي لبم كشمميدم  نگاهي 

شيطاني زدم موهام رو آزاد دورم ريختم و رفتم        سفيدم رو پاك كردم و لبخند  شورتك 

 ...نشستم و پام رو روي هم انداختم tv پايين!رو به رو
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سر            صداي در  شنيدن  سه با  ست كه بر ساعت انداختم االنا ي  روي مبل دراز نگاهي به 

 ...كشيدم و گوشيم رو توي دستم گرفتم

 ...آوات بابا نيستي؟بيا ببين واست چي_

نگاهي سمممتي انداختم داشممت با چشممماي گشمماد نگام ميكرد بي توجه بهي باز سممرمو 

 كردم توي گوشي

از پله ها رفت باال دقيقا ميدونسمممتم اول ميره اتاق آوات سمممرك ميكشمممه وقتي ميبينه            

 :ه اتاق و لباسي رو عوض ميكنهنيستي مير

 آوات ك اس ؟_

 لبخندي به حدس درستم زدم و نگاهي بهي انداختم تاپ سفيد با شلوارك طوسي

 با آتي رفتن خونه آقا جون_

نگاه طوالني بهم انداخت منم مثد داشممتم با گوشممي كار ميكردم ولي زير زيركي داشممتم  

 كردميپاييدمي،روي مبل نشست و تلويزيون رو روشن 

 !دوس داشتم اذيتي كنم ميخواستم ببينم واسي مهمم يا نه

 سري  واسه آتي تايپ كردم خوش ميگذره؟

چند دقيقه بعد صداي پيام گوشيم بلند شد،سر آروان هم همزمان چرخيد سمتم سري         

پيام رو باز كردم و الكي خنديدم متني اصممد خنده دار نبود ولي هدف من چيز ديگه اي  

 ...بود
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آروان تو هم بود و من عشمم  ميكردم از اينكه حرصممي بدم غافل از اينكه با دم  اخماي 

 ...شير بازي كردن ميتونست عواقب بدي داشته باشه

شدم و            سري  از رو مبل بلند  شد  شد موبايل از دستم كشيده  صداي اس ام اس كه بلند 

 :حمله كردم سمتي و ميخواستم موبايل رو از بگيرم

 اجازه داده به وسايل شخصي من دست بزني؟بدش بهم....كي بهت _

 :سعي ميكرد با دستي عقب نگرم داره

 عه اين ورياس!موبايلتو ميخواي؟_

 ....دست از تقد برداشتم و زل زدم توي چشماش

 ...چشماش از چشمام كشيده شد سمت لبام و بعد از چند لحظه به يقه باز لباسم

 ...وبيد روي زمينچشماش رو روي هم گذاشت و محكم موبايل رو ك

سمتي و گازي از بازوش گرفتم كه هلم داد عقب و من     جيغ بلندي كشيدم.حمله كردم 

 :افتادم روي مبل

 !وحشي موبايلمو شكوندي_

 :لبخندي زد و ابروهاش رو انداخت باال

 ...اين مدليي قشنگتره_

 ...زل زدم بهي دلم غنج رفت بخاطر لبخندش

 ...  كرد و رفت توي آشپزخونهسري  به خودش اومد لبخندش رو جم
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 !ناهار خورديم و رفتيم باال كه بخوابم

 ...و من جلوي چشماي متع ب آروان رفتم اتاق آتنا شدم و درو بستم

 

ستم برم          شلوغ بود و نتون سرم  سركار خيلي  صبح رفتم  بعد از يك هفته مرخصي امروز 

شب تولد!بعد از تمام    صدرا عذر خواهي كنم بخاطر اتفاقات  سم رو       از  شيفت لبا شدن 

عوض كردم و رفتم سمت اتاق صدرا،تقه اي به در زدم و رفتم داخل وبا اتاق خالي رو به   

 .رو شدم!سري  رفتم سمت اتاق رياست بايد ميفهميدم چرا صدرا نيستي

با شممنيدن حرفاي رئيس بيمارسممتان غالب تهي كردم درسممته كه آروان با صممدرا ميونه    

اين چند سممال خيلي به من لطف كرده بود و من مثل طاها خوبي نداشممت ولي صممدرا طي 

دوسممتي داشممتم،صممدرا اسممتعفا داده بود و واسممه هميشممه رفته بود!دلم گرفت حداقل    

سابي          شتم خونه ح صدرا بي خداحافظي رفت!از وقتي برگ ست يه خداحافظي بكنه، ميتون

 ...پكر بودم

ونوح ميديم كه بي محلي    حدود يك هفته اي ميشد كه به آروان كم محلي ميكردم و به 

هاي من كدفي كرده همين طور كه چشمام به تلويزيون بود داشتم واسه ي آوات ميوه     

 ...پوست ميگرفتم و به جديدترين انيميشني كه آتي براش خريده بود نگاه ميكردم

 :صداي زنگ توي خونه پيچيد آوات سري  از جاش بلند شد و دويد سمت در

 آخ جون بابا_

شهر      از همون  سر رفته و آروان نميبرش  صلي  جلوي در باهاش كلن ار ميرفت كه حو

 بازي،نفهميدم آروان چي بهي گفت كه صداي جيغ آوات رفت هوا
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 :هول زدن از جام بلند شدم و رفتم سمت در

 چي شده؟_

 آوات دويد سمتم؛

 مامان...مامان بدو آماده شو بابا ميخواد ببرمون شهربازي_

معلوم بود بخاطر اينكه دل آوات نشكنه قبول كرده چون خستگي  چشم دوختم به آروان 

 !از سر و روش ميباريد

مرد من با اين همه غرور و بد اخدقي بازم ميتونست مهربون باشه لبخندي به روش زدم   

 .رفتم تا آماده بشمو ودست آوات رو گرفتم و 

 

مزم روي موهام موهامو دم اسممبي بسممتم و مانتو شمملوار مشممكيم رو پوشمميدم وشممال قر  

انداختم كفي هاي پاشممنه بلند قرمزم رو پام كردم،آرايي سمماده اي كردم و رژ قرمزم   

رو با خباثت چند بار كشممميدم رو لبم،ازپله ها رفتم پايين...آروان و آوات در سمممكوت            

 :منتظر من نشسته بودن.باصداي پاشنه كفشم آوات از جاش بلند شد اومدسمتم

 !!!ديواااي مامان چه خوشگل ش_

آروان كه تا اون موق  بي توجه بهم نشسته بود،سرشو بلند كرد ونيم نگاهي بهم انداخت  

 .و اخم هاش رو كرد تو هم و ازجاش بلند شد

 .دلم غنج رفت واسه آروان كه مثل هميشه لباس سر تا پا مشكي پوشيده بود

 .آوات اومد سمتم و دستم روگرفت با هم از خونه زديم بيرون
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ن شممديم آوات تا شممهربازي به جونم غر زد كه چرا به صممدرا نگفتي بياد و   سمموار ماشممي

 ...آروان لحظه به لحظه اخمي غليظ تر ميشد

 !!تصميم داشتم باصدرا حسادتي رو تحريك كنم،ولي دلم نميومد

 :آوات واسه هزارمين بار گفت

 مامان زنگ بزن عمو صدرا بياد شهربازي...وقتي اون هست خيلي خوش ميگذره_

 :خواستم بگم كه صدرا رفته ولي آروان پريد وسط حرفم

 .عزيزم،ما امشب ميخوايم خانوادگي بريم بيرون،ديدي كه حتي به آتنا هم نگفتم بياد_

 .آوات قان  شد و ديگه حرفي نزد

 ...اي پارك كرد و از ماشين پياده شديم و رفتيم سمت لونا پاركآروان ماشين رو گوشه

  واسي  محبت با هم آروان آوات هر وسيله خطرناك رو كه ميديد ميخواست سوار بشه     

ا هم نگاه  ب رفتنشممون كن ار به لبخند با نيسممت مناسممب تو سممن واسممه كه ميداد تونمميح

 :ميكردم آوات باعصبانيت گفت

 ...مامان به بابا يه چيزي بگو_

 .واال منم از پسي بر نميام_

 :روزمين آوات باناراحتي پاشو كوبيد

 وقتي با عمو صدرا ميومديم اجازه ميداد همه رو سوار بشم_

 :آروان باعصبانيت غريد
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 صدرا غلط كرد،اگه بازي نميكني تا برگرديم_

 :آوات هم با تخصي گفت

 برميگرديم_

 :پوف كدفه اي كشيدم و رفتم سمت آوات

ول  اومده قبفدات بشممم ميدوني كارت خيلي زشممته؟!بابات خسممته و كوفته از سممركار   _

 !كرده تورو بياره شهربازي،درست نيست باهاش اين وري حرف بزني

 ...آخه_

 :پريدم وسط حرفي

 .آخه نداره عزيزم،برو ازشون معذرت خواهي كن_

 :آولت دويدسمت آروان وبغلي كرد

 ببخشد بابا_

سنگيني نگاه آروان رو روخودم حس كردم،نگاهمو ازش گرفتم و به زمين دوختم.آوات  

 .من و آروان رو گرفت و كشيد سمت يكي از بازي هادست 

شه.آروان به ديوارتكيه      صف منتظر بوديم تا نوبت آوات ب سر  آروان براش بليط گرفت 

 كه بودم اطرافم زدن ديد بوديم،مشممغول ايسممتاده روش به رو هم آوات داده بود و منو 

  . ميكنه نگاه آروان به داره ايستاده آروان جفت كه دختري ديدم

 :نزديك بود از عصبانيت سكته كنم،دختره ازعمد به آروان تنه زد و گفت
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 اوا ببخشيد،پام پيو خورد يه لحظه_

 :آروان نيم نگاهي بهي انداخت وگفت

 .مشكلي نيست_

 ...ايدندونام رو محكم روهم فشار دادم،دختره جلف دماغ عملي لب شتري عقده

 :ختره دوباره گفتهمين ور كه تو دلم داشتم بهي فحي ميدادم د

 !قيافه شما خيلي واسم آشناس،شما نوه آقاي آريامني هستيد ديگه؟_

 :آروان لبخندكوتاهي زد

 بله_

 :دختره لبخندگشادي زد وگفت

 من دختروكيلشون هستم...آقاي سليمي_

و دسممتي رو آورد جلو،آروان با مكث كوتاهي دسممتي روگذاشممت تو دسممت دختره و    

 .شروع كرد احوال پرسي كردن

 .نيي اشك رو به چشمم احساس كردم

 ...با من به زور حرف ميزنه اونوقت

دست آوات رو ول كردم و بهي گفتم ميرم دستشويي و از جمعشون جدا شدم آروان         

 .حتي نيم نگاهي سمتم نداخت

 .بغصم كه درحال تركيدن بود رو به زور كنترل كردم



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

336 

 

 

سرمو ان        داختم پايين و با قرار گرفتن پاييتو پارك تاب خوردم و نشستم رو يه صندلي.

 :رو به روم سرمو آوردم باال

 !هي ليدي خوبي؟_

ستم ازجام          ست خوا ش سرمو انداختم پايين اومد و جفتم ن بااخم نگاهي بهي انداختم و 

  :بلندشم كه دستم رو گرفت

 نشناختي منو؟_

 :برگشتم سمتي و نگاهي كردم،كم كم اخمم باز شد

 !جِيك خودتي؟_

 :و رو به روم ايستادبلند شد 

 اوهوم_

 :و محكم بغلم كرد

 !ولم كن خفم كردي_

 :با خنده ازم جدا شد

 !چيكارميكني؟_

 :اي باال انداختم شونه

 !زندگي...توچيكارميكني؟_
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 :تك خنده اي كرد

 ...منم زندگي_

 :زدم تو سرش وباخنده گفتم

 .ساله ايراني هنوز له ه مزخرفتو داري 10خاك توسرت _

 :زد تو سرم و با خنده گفتمتقابد 

 !خاك تو سرت كه هنوز آدم نشدي!فقط روز به روز بلدي خوشگل تر بشي_

 باهم زديم زيرخنده

صداي خنده هامون         صحبت كرديم  شديم راجب همه چيز  ستم روگرفت،باهم همقدم  د

 :كل پارك رو برداشته بود

 راستي صدراك است؟!باالخره موف  شد با تو ازدواج كنه؟_

 :غمگيني زدملبخند 

 ...نه رفت آلمان_

 :باتع ب گفت

 !چرا رفت؟(really)ريلي؟_

 ...بيخيال ماجراش طوالنيه_

 .اوكي هاني،منم دارم ميرم_

 :حاال من بودم كه باتع ب نگاهي ميكردم
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 چرا؟؟؟؟_

 !آوات چطوره؟_

 :جلوش ايستادم و گفتم

 !بحث روعوض نكن...چراميخواي بري؟_

 .ميكنه...خيلي سخته وقتي هرجا ميرم مياد تو ذهنماين شهر،اين كشور اذيتم _

 ...سال از اون ماجرا ميگذره ولي من هنوز نتونستم فراموش كنم 4

 .يه فرصت ديگه بده،ميشه همه چيز رو درست كرد،لطفااااا_

 .چشماي سبزش حاله اي از غم به خودش گرفت خواست حرفي بزنه ولي منصرف شد

 !بريم چرخ فلك؟_

 :گردم با اخم نگاهي

 .جا نميامتا قول يه فرصت ديگه ندي باهات هيو_

 :دستي دور كمرم حلقه شد وصداي عصبي آروان پيچيد توگوشم

 !معرفي نميكني عزيزم؟_

به گفتن يك نه دليلي نميبينم بسنده كردم كه فشار دستي بيشتر شد جِيكوب داشت با       

 :تع ب نگاهمون ميكرد

 !اين آقا كيه هاني؟_

 : هي به آروان انداختم االن بهترين فرصت واسه تدفي كردنهنيم نگاه كوتا
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 ...آروانِ از دوستاي_

آروان كمرم رو محكم فشممار داد كه آخي گفتم،بي توجه به من دسممتي رو برد سمممت    

 :جيك وگفت

 !آروان آريامني هستم همسرش،افتخار آشنايي با كي رو دارم؟_

 :جيك هم به گرمي دست آروان رو فشرد

 !من جيكوبم از دوستاي دوران دانشگاه ترانهخوشبختم _

 :آروان سري تكون داد رو به من گفت

  بريم ديگه من خستم_

 :بدون اينكه نگاهي بهي بندازم باشه آرومي گفتم و برگشتم سمت جيك

 .جيك لطفا نرو،صدرا رفت تو هم بري من تنها ميشم،حتما بيا خونمون_

 :رنج زدم تو شكم عضدنيي و زير لب گفتمفشار دست آروان اينقدر زياد شد كه با ا

 وحشي_

 :با عصبانيت غريد

 !!تاوحشي تر نشدم راه بيوفت بريم_

رفتم سمممت جيك و باهاش دسممت دادم وشمممارم رو بهي دادم و آروم طوري كه آروان  

 :نشنوه گفتم

 ...به پيشنهادم فكر كن_
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 .بي توجه به اخم هاي در هم آروان سوار ماشين شدم

 :ماشين شد و درو محكم بهم كوبيد،با اخم برگشتم سمتيسوار 

 چته؟!خيلي ناراحتي كه نذاشتم مفصل با اون لب شتريه حرف بزني؟_

 .بدون اينكه نگاهم كنه ماشين رو روشن كرد وحركت كرد

 ...به درك

 :دست برد سمت نبط و روشني كرد چند تا اهنگ زد جلو ويكيي روگذاشت

 بي ا ميزني تا دسته گل آب ميدي تهمت«

 تا ميفهمي جديه وسطي جا ميزني

 بعدميگي ديوونمي!!هه چه حرفا ميزني

 ...تونميفهمي،نميفهمي!!تونميفهمي

 !!!نميفهمي

 .راه ميندازي همه جا حرفارو پشتم بيخودي

 .تادعوا ميشه ميري خط هارو روشن ميكني

 ...ولي من خوب ميدونم فردا تو پشتم ميدويي

 !ونميفهمي،نميفهميچون نميفهمي،نميفهمي!ت
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 ديگه بامن حرف نزن

 برو بم زنگم نزن

 بذار فكرتو بپره از سرم

  چه راحت از من دوري

 »!چرا پس من از اوني كه ميخواد ازمن بگذره،نگذرم؟

 !اين آهنگ رو واسه من گذاشته؟ميخواد از من بگذره؟

 .باز حركاتت همه خوبي هاتو كم رنگي كرد«

 . وآدم چشممكاري كردي بترسه از عالم 

 »هركي نامرده دمي گرم

 .من نامردم؟!؟من نميفهمم

 :خم شدم و صداي اهنگ رو كم كرد

 !يعني چي اين آهنگ؟؟_

 :جوابمو نداد كه گفتم

 باتو بودمااا_

 :بااخم برگشت سمتم

 !صداتو بيار پايين آوات خوابه_
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 برگشتم و نگاهي به آوات كردم كه غرق درخواب بود

 !منه..خنده هات واسه بقيه نه؟اخمت واسه _

 :بااخم نگاهم كرد

 !چطور تو ميتوني مرد غريبه روبغل كني_

 :باتخصي نگاهي كردم

 دلم ميخواد_

 :باعصبانيت غريد

 .دلت غلط ميكنه،حيف كه االن آوات بيدار ميشه وگرنه حاليت ميكردم_

 .بروبابايي نثارش كردم وسرمو تكيه دادم به صندلي وچشمام روبستم

ايسمتادن ماشمين چشممام رو بازكردم و از ماشمين پياده شمدم و بي توجه به آروان كه       با

شتم        سم رو با تاپ وشلوارعوض كردم،پد رو بردا سمت اتاق لبا آوات رو بغل كرد رفتم 

ومشممغول پاك كرد آرايشممم شممدم.در باز شممد و آروان اومد داخل رفت سمممت تخت     

 بالشتي رو برداشت و رفت سمت در

اي كشمميدم پد رو پرت كردم رو ميز آرايشممي و رفتم سمممتي ودسممتي رو  پوف كدفه 

 :گرفتم

 يعني چي اين كارا؟؟_

 :بدون اينكه نگاهم لب زد



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

343 

 

 .ولم كن ترانه حوصله سرو كله زدن با تورو ندارم_

 :باپوزخند نگاهي كنم

 !حوصله من رو كه زنتم نداري ولي حوصله اون دختره رو داري؟_

 :باعصبانيت برگشت سمتم

 !چرت نگو،دست پيشو گرفتي كه پس نيوفتي؟_

 !كدوم دست پيي؟تومريضي_

 :كدفه چشماشو بست

 ...باشه تو راست ميگي فقط دست ازسرم بردار_

 :رفت سمت دستگيره در كه دروبازكنه خودمو پرت كردم جلوش 

 .تا تكليف من رو مشخص نكني دست از سرت برنميدارم_

 .يكني وتا آخر عمرت با من زندگي ميكنيتكليفت معلومه،براي پسرت مادري م_

 :پوزخندصداداري زدم

 !واسه پسرم كه مادري ميكنم،ولي تو اين خونه با تو نميمونم...خستم كردي_

 !!!صدرا رفت اين پسرخارجيه رو ديدي باز هوايي شدي_

 :صدامو بردم باال ودادزدم

 هيو ميفهمي چي ميگي؟_



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

344 

 

 

نداشمممتي     _ باهم  طه اي  پدربزرگت همه        من و صمممدرا هيو راب كه بود  نا  م.تو نبودي آت

شتم.ميفهمي اينو؟!جيك هم كه ديديي از          ست دا شم دو صدرا رو مثل دادا شاهدن،من 

هم شون ب دوستاي دانشگاهمون بود از آتنا خوشي ميومد همو دوست داشتن ولي رابطه     

 .خورد

 :با پوزخند نگاهي به سر تا پاش انداختم

 !تم چطور ميتوني بهم تهمت بزني؟واقعا واست متاسفم...من مادر بچ_

 :برگشت نگاهم كرد

 !از ك ا معلوم بچه من باشه؟_

 !ناباورنگاهي كردم

داشت به من به بچي تهمت ميزد،چشماي اشكيم تو چشماي پشيموني گره خورد اومد  

 :سمتم

 ...ترانه ...من_

 :دستم روگذاشتم روگوشم و جيغ زدم

 ...بهم دست نزن آشغال_

 :پشيموني نگاهم كرد دستمو گرفت و با

  نميخواستم...ازدهنم پريد_

 :دستمو از دستي جدا كردم وبامشت كوبيدم به سيني
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لعنت بهت...لعنت بهت كه جواب اين همه دوسمممت داشمممتن منو اين وري ميدي!!!ديگه           

 نميخوام ببينمت،گمشو بروبيرون حالم ازت بهم ميخوره

 :خواست چيزي بگه كه جيغ زدم

 بشنوم،گمشووونميخوام صداتو _

كدفه دستي به موهاش كشيد وازاتاق رفت بيرون،دستم رو روي صورتم گذاشتم و از ته      

 .دل زار زدم

 .صداي گريم كل خونه رو برداشت

 .اشكم رو پاك كردم و ه  هقم رو تو گلوم خفه كردم

 .من نبايد گريه كنم

ساب  نيستم كه هر چي گفت مظ   سرمو ب بايد به آروان بفهمونم كه من ترانه  ندازم  لومانه 

 ...پايين

 ....نبايدبذارم آروان شكسته شدنم روببينه

 

شكي زدم واز          سرتاپا م شوندم.تيپ  صورتم ن ستادم وآرايي غليظي روي، جلوي آيينه اي

اتاق زدم بيرون،رفتم تو آشممپزخونه آروان رو ديدم كه مشممغول صممبحانه خوردن بود و   

اسممي،عشمموه خركي ميومد.بي توجه  دخترمسممتخدم هم مثل پروانه دورش ميچرخيد وو

بهشون رفتم نشستم سرميز و مشغول خوردن صبحانه شدم.سنگيني نگاه آروان رو روي  

خودم حس ميكردم،از رو ميز بلند شمممدم و از كبري خانوم تشمممكر كردم.برگشمممتم از     

 :آشپزخونه برم بيرون كه صداي آروان متوقفم كرد
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 !ك ابه سدمتي؟_

شنه كفي تاب خوردم و   ستم يه جواب       روپا سمتي،نگاهي اطرافم كردم وخوا شتم  برگ

دندن شممكن بهي بدم كه چون كبري خانوم ودخترش توي آشممپزخونه بودن منصممرف   

سمت          شتم ميرفتم  سنده كردم،ازآشپزخونه زدم بيرون ودا شدم وبه گفتن ميرم خريد ب

 .در كه دستي از عقب كشيدم

 :برگشتم وبا اخم نگاهي كردم

 ...چته وحشي دستم شكست_

 :بااخم نگاهم كرد

 ك ا ميخواي بري!!؟_

 :باحرص گفتم

 .هم شدي!!!گفتم كه ميخوام برم خريدخداروشكر.كر_

 !كي ميره خريد؟9ساعت_

 ..من ميرم_

 :ازبين دندون هاي كليدشدش گفت

 ترانه رو اعصابم راه نرو،اجازه نميدم كه بري_

 :باپوزخندنگاهي كردم

 ...كسي به اجازه تو نياز نداره_
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 :اعصبانيت دستشو برد باالب

 ترانه اسكي نرو،ميزنم لهت ميكنماااا_

 :دست به سينه نگاهي كردم

 !منم بر و بر نگاهت ميكنم_

 :حركت كردم كه برم دستمو محكم گرفت وفشار داد

 !كدوم قبرستوني ميري؟_

 :درهمون حين كه تدش ميكردم دستمو از دستي دربيارم گفتم

 دستمووووسرقبرخودم...ول كن _

 :دستمو محكم تر كشيد و بردم سمت اتاق

 !!آرايشت رو پاك كن خودم ميبرمت_

 !باتع ب نگاهي كردم...مگه ميدونست ك اميرم؟

 !مگه ميدوني ك اميخوام برم؟_

 :نيم نگاهي بهم انداخت

 .مگه نگفتي ميري سرقبرت؟!خب خودم ميبرمت_

 :باحرص نگاهي كردم،ودستمو ازدستي كشيدم بيرون

 !لي بيشعوري...ازخداته من بميرم؟خي_
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 :بدون اينكه نگاه گفت

 !مگه من مثل توام؟_

 .نربان قلبم اوج گرفت

 :برگشتم برم كه دستمو گرفت

 .باتو نميشه مثل آدم حرف زد_

يه دسمممتشمممو گذاشمممت روكمرم وبا اون دسمممتي زير پاهامو گرفت ومثل پركاه بلندم             

 :وپازدن كه خونسرد نگاهم كرد كرد،چشمام ازتع ب گشاد شد،شروع كردم به دست

 .خودتو خسته نكن،تامن نخوام نميتوني بياي پايين_

باحرص نگاهي كردم وبامشت كوبيدم به سيني وشروع كردم جيغ،جيغ كردن ودست      

 :وپا زدن

  ...ولم كن رواني،ميگم ولم كن_

 ازپله ها رفت باال،آتنا متع ب ازاتاق زد بيرون وباديدن ونعيت ما زد زيرخنده

 :باحرص نگاهي كردم

  زهرمار،بيا منو از دست اين گوريل،انگوري ن ات بده_

 ...ش اوج گرفت ورفت تو اتاق درم بست،نامردخنده

آروان دراتاق روبازكردوباپاش بسممت،رفت سمممت تخت وآروم خم شممد منوگذاشممت     

 .مون كمتراز يك وجب بود،نفسي روصورتم پخي ميشدروتخت،روم خم شد فاصله
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 .وبه سختي قورت دادم ونگاهمو ازش گرفتمآب دهنم 

 :آروم لب زد

بابت حرفاي ديشب...وقتي عصبي ميشم كنترلمو ازدست ميدم،حتي اگه اون خواستگارِ       _

 آتنابوده تو ح  نداشتي بغلي كني

 :نگاهمو دوختم توچشماش وخواستم حرفي بزنم كه گفت

 !تونيح نميخوام،فقط نميخوام تكراربشه!قول ميدي؟_

 .آروان بود،ولي تقصير من كه نبود،اون منو بغل كردح  با 

 !نه قول نميدم_

 :بااخم نگاهم كردكه گفتم

مگه ميشممه تو هردفعه وسممط دعوا هر تهمتي دلت خواسممت به من بزني بعدشممم بدون  _

 !معذرت خواهي ببخشمت

 .خب من كه ميگم ازحرفي كه زدم پشيمونم_

 :باتخصي نگاهي كردم

 !!دخواهي كني ببخشمتپشيموني كافي نيست،باي_

 :يه ابروشو دادباال وسرشو چندبارتكون داد

 ...كه اينطور_

 .خب من منتظرم_
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 :زبونشوكشيد،رولبي ولبخنددندون نمايي زد

 عمراً_

 .وجلوي چشماي متع ب من از اتاق زد بيرون

 .بالشت روبرداشتم وپرت كردم

 ....پسره خودخواه،مغرور،گوريل

 !!نه نيستمن حال تورو نگيرم اسمم ترا

 

با حرص در آوردم و تاپ حرير مشمممكيم رو همراه دامن كوتاه همرنگي         لباسمممام رو 

 .پوشيدم و رفتم پايين

روي مبل نشستم و پام رو روي هم انداختم تلويزيون رو روشن كردم و بي هدف شبكه       

 ...ها رو باال پايين ميكردم

ردشممو توي دسممتام گذاشممت  آتنا پله ها رو يكي دو تا پايين اومد و هول زده دسممتاي سمم

 :راستي ترسيدم كه نكنه اتفاقي افتاده باشه

 !آتي چي شده؟؟؟_

 :با صدايي بغض داري گفت

 ...جيك_

 :هول شدم و دستمو دو طرف صورتي گذاشتم
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 !چي شده؟! اتفاقي واسه جيك افتاده؟؟؟_

 !نه ديوونه خدا نكنه!زنگ زد گفت ميخوام ببينمت_

 :پس گردني نثارش كردمنفسي از سر آسودگي كشيدم و 

 ترسونديم ديوونه_

شد.همونطور كه       ساعت انداخت و از جاش بلند  شادي زد و هول زده نگاهي به  لبخند گ

 :ميرفت سمت در با صداي بلند ميگفت

 واي ديرم شد من ديگه برم خدافظ عشقم اومدم همه چيزو واست تعريف ميكنم_

  صداي آروان ترسيدم و دستم رو روي قلبم   با لبخند گشادي به رفتني خيره بودم كه با  

 :گذاشتم

 !ك ا رفت؟_

باهاش قهر بودم بهي اهميتي ندادم و زل زدم به صفحه تلويزيون،در اصل با دست پس     

شت روي پاي لختم.به            ستي رو گذا ست و د ش شيدم.... كنارم ن ميزدم و با پا پيي ميك

 ...خودم لرزيدم و سري  برگشتم سمتي

سته ا  ين كارو ان ام داده بود اينو از صورت بي حسي فهميدم ولي من به   فكر كنم ناخوا

 :تته پته افتاده بودم

 ن...نميدونم گفت...گفت كه ميره پيي دوستي_

 ...آهان زير لبي گفت و زل زد به فيلمي كه ميديدم
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شمام به     ست آروان روي پام اينقدر زياد بود كه حال خودمو درك نميكردم چ حرارت د

 ...حواسم جاي ديگهفيلم بود ولي 

فشممار دسممتي روي پام بيشممتر شممد كه متع ب برگشممتم سمممتي،با اخم زل زده بود به 

 ...فيلم

شماش           شيدم كه چ ستي بين ابروهاي گره خوردش ك سمتي و د شدم  نا خودآگاه خم 

 ...قفل شد توي چشماش

  از رو كارام غرق شممدم توي چشممماي مشممكيي،چشممماش منو جادو ميكرد و من اختيار 

 ...ميدادم دست

 ...دستمو روي سينه عضدنيي گذاشتم ارتباط چشميمون يك لحظه هم قط  نميشد

 چشماش لحظه به لحظه خمار تر ميشد و نفس هاش كي دار تر

 ...سرشو كمي نزديك كرد كه ناخوداگاه چشمام بسته شد

 ...ساله بودم7با جون دل منتظر تموم شدن اين فاصله 

 ...ميشد و منو بي تاب تر ميكردنفس هاي داغي توي صورتم پخي 

 ...انتظار برام ساليان ميگذشت و من با جون دل منتظر بخشيده شدن توسط مردم بود

 ...با پيچيدن صداي زنگ سري  به خودم اومدم و هول زده از جام بلند شدم

 :آروان پوف كدفه اي كشيد، از جاش بلند و رفت سمت در

 !ون مياد...آدم نميتونه دو دقيقه آرامي داشته باشهكاروان سراس اين خونه...اين ميره ا
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 !لبخند عميقي به اين اعتراني زدم و رفتم توي آشپزخونه

 ...ظرف ميوه اي چيدم و شربت آلبالويي درست كردم

 ...ظرف رو روي ميز توي سالن گذاشتم

 ...هوا حسابي گرم شده بود و ي شناي درست حسابي ميتونست حالم رو حسابي جا بياره

  با فكري كه توي سرم پيچيد

سممري  رفتم سمممت اتاق و لباس شممنام رو از توي كمد چنگ زدم و دويدم سمممت زير    

 ...زمين

 ...خبري از آروان نبود معلوم نيست ك ا رفته

پله هايي دقيقا شممبيه توي سمماختمون راه داشممت به زير زمين يه اسممتخر بزرگ با سممالن 

 ...ورزشي

 ...ميرفتم موهامو دم اسبي باال بستم همين ور كه از پله ها پايين

با شنيدن صداي شمارش شخصي سرجام ايستادم و گوشامو تيز كردم...نفس آسوده اي           

 ...كشيدم و آروم آروم رفتم سمتي

با باال تنه لخت و شممورتك داشممت شممناي سمموئدي ميزد و با هر باال پايين شممدني تمام   

 ...بيرونعضدتي منقبض ميشد و رگهاي دستي زده بود 

 ...با هي ان دويدم سمتي و روي كمرش چهازانو نشستم

 :صداي اعتراني بلند شد
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 ترانه بلندشو كمرم شكست_

 :خنده بلندي كردم و گفتم

 !زود باش ميخوام ببينم شوهرم ميتونه بلندم كنه يا نه؟_

 دستم رو كشيد و انداختم روي زمين روم خيمه زد

 ...و دو طرف صورتم گذاشت و شروع كردپاهام رو با پاهاش قفل كرد و دستش

شنا ميزد با هر پايين اومدني          شيطاني  شده بود و اون با لبخند  شاد  چشمام از تع ب گ

 ....تموم بدني مماس بدم ميشد و باز ميرفت باال

با صمممداي هين بلندي كه توي سمممالن خالي پيچيد آروان سمممري  از روم بلند شمممد و من 

ستاده بود و زل زده     متع ب زل زدم به دختر كبري خ شربت آلبالو اي انم كه با يه ليوان 

 ....بود به ما

 :سري  اومد سمت آروان و ليوان رو گرفت سمتي

 آقا اينو واسه شما آوردم_

 ...آروان ليوان رو گرفت تشكري كرد و شربت رو يك ا سر كشيد

 .ناز حرص دندون قروچه اي كردم و بلند شدم و با غيض از زير زمين زدم بيرو

 

 »آروان«

روي تخت دراز كشممميدم و زل زدم به سمممقف.تمام سمممواالت مبهم توي ذهنم با گوش        

 ...وايسادن پشت در اتاق و شنيدن حرفهاي صدرا و ترانه برام رف  شده بود
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حتي فكرشم نميكردم كه ترانه اجازه نداده صدرا جاي منو توي زندگيي بگيره ولي اين   

سمممال با فكر اين  7وسمممط نميتونسمممتم باور كنم چرا مامان منو با اون عكسممما بازي داد، 

  و نميرفتم زد،خواب سمممال1 بعد  منو قيد  راحتي به  ترانه  و همن كنار  ترانه  و صمممدرا كه  

سبت  من كينه شتر  بهشون  ن شتر  و بي شد  بي سرم  مامان چرا نميدونم... مي   پنهون زما رو پ

 ...بود تماس در ايران با مدام چون حاملس ترانه كه داره خبر بودم مطمئن كرد

ني كنم تا          ستم خودم رو را شتن بازم نميتون صدرا رابطه اي ندا با اينكه فهميدم ترانه و 

 ...رفتارم رو با ترانه درست كنم و بهي نيي و كنايه نزنم

ابن غرور لعنتي اين اجازه رو بهم نميداد چون تموم تصمموراتم نسممبت به ترانه توي اون   

 ...هفت سال تغيير كرده بود و شده بود كينه و نفرت

كينه و نفرتي كه با ديدن آوات يك ا پر كشيد و دلم يه خانواده خواست.آرزوي هر مرد   

 ...ه بودسي ساله اي داشتن آرامشي بود كه هميشه از من دريغ شد

پوف كدفه كشمميدم روي پهلو خوابيدم،جاي خالي ترانه توي ذوق ميزد و اين بيشممتر منو  

 كدفه ميكرد

دست بردم و از ميز كنار تخت موبايلم رو چنگ زدم و شماره ترانه رو گرفتم هنوز بوق   

شي رو پرت كردم زير تخت كه       شدم قط  كردم و گو شيمون  نخورده بود كه از كارم پ

 ...ه نشم بهي زنگ بزنمباز وسوس

دسمممتي به جاي خاليي كشممميدم.بعد از يك ماه مدام پيي هم بودن اين دو روز واسمممم  

 ...خيلي سخت مي گذشت،نميخواستم قبول كنم اين كدفگيم بخاطر ترانس

نه زنگ ميزد و ازش           به ترا نه گير شمممده بود و همي  ها آوات هم اين دو روز خيلي ب

 ...ه ترانه ي جور قان  ميكردشميخواست برگرده خونه و هر دفع
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طاها تماس گرفت و گفت حال ماماني بهم خورده و بردني بيمارسمممتان ولي چون ي             

مسمومت دارويي بوده مرخصي كردن.طاها توي شركت كار ميكرد و نميتونست بمونه      

پيي ماماني.از ترانه خواست كه دو سه روزي پيي زيبا خانم بمونه تا بهبودي كامل رو   

 ....پيدا كنه

 ...خواب به چشمام نميومد كدفه از جام بلند شدم و رفتم توي حياط

روي مبل هاي راحتي توي حياط دراز كشممميدم و نميدونم چي شمممد كه غرق شمممدم توي  

 ....دنياي بي خبري

شبورد زد و           شو روي دا ست شمال رانندگي ميكردم و ترانه د سرعت بااليي توي جاده  با 

 :تقريبا جيغ زد

 !!!ااااش االن به كشتنمون ميديآروان يوااا_

صداي بلند ميخوند و بين     شد رو با  آوات با ذوق باال پايين ميپريد و آهنگي كه پخي مي

 :آهنگ هي ميگفت

 بابا تندترررررر_

 !پيچيدن تريلي جلمون همزمان شد با پيچيدن فرمون و جيغ بلند ترانه

 ...شديد تير ميكشيدوحشت زده از جام پريدم و دستمو روي قلبم گذاشتم كه 

سري  خودمو به زير زمين رسوندم و        شده بود  تموم بدنم خيس بود و نفس هام كشدار 

شميرجه زدم توي آب سمرد اسمتخر،زير آب نفسمم رو حبس كردم و وقتي كه نفس كم      

 ...آوردم سري  خودم رو كشيدم باال و كنار استخر روي زمين دراز كشيدم
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يكردم.دوس نداشمممتم به خوابي كه ديدم حتي فكر      خنكي زمين حس خوبي بهم منتقل م 

 ...هم كنم حوله ي روي صندلي كنار استخر رو برداشتم و دورم پيچيدم

سمركي توي اتاق آوات كشميدم و وقتي مطمئن شمدم خوابه سممت اتاقم رفتم لباسمم رو      

 ...عوض كردم

 ...موبايل رو از زير تخت برداشتم و شماره ترانه رو گرفتم

 ...وق طوالني صداي خواب آلود پيچيد توي گوشيبعد از چند ب

 

 :نفس آسوده اي كشيدم و با صدايي گرفته گفتم

 !خواب بودي؟_

 ساعت چهار صبح زنگ زدي كه بگي خوابي؟_

 :لبخندي به اين حانر جوابيي زدم

 زنگ زدم حال مامانت رو بپرسم_

به حرف من با   خودمم خندم گرفته بود بخاطر اين حرف مسمممخرم ولي ترانه بي توجه       

 :صدايي كه نگراني توش موج ميزد گفت

 !آروان سرما خوردي؟_

دسمممتي به گلوي دردناكم كشممميدم و جوابي ندادم.صمممداي نفس هاش رو از پشمممت خط  

 :ميشنيدم.فكر كردم خوابي برده خواستم قط  كنم كه صداش توي گوشي پيچيد

 ...من فردا ميام خونه_
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 ...ير كوتاهي تماس رو قط  كردمباشه ي آرومي گفتم و بعد از شب بخ

شد كه             شتم،نميدونم چي  شمام رو روي هم گذا شتم و چ شت ترانه گذا سرمو روي بال

 ...خوابم برد

شخصي چشمام رو به آرومي باز كردم كه هاله ي تار زني با موهاي         ست  با تكون هاي د

 ...بلوند جلوي چشمم جون گرفت و لحظه به لحظه تصويرش وانح تر ميشد

شمام كه بخاطر           ترانه شت چ شونيم گذا ستي رو روي پي شست و د كنارم پايين تخت ن

حرارت زياد بدنم ميسوخت رو روي هم گذاشتم خودمو كنار كشيدم و با دست به بازوم      

 ...نربه اي زدم

توي بغلم دراز كشيد و سرشو روي سينم گذاشت دستمو دورش حلقه كردم و به خودم        

 ...فشارش دادم

بغلم موند و بعد از جاش بلند شممد بدون اينكه چشمممامو باز كنم اخمي    چند دقيقه اي تو

 :كردم

 ...برم واست دارو بيارم تب داري سينت هم خس خس ميكنه_

 ...و بعد صداي بسته شدن در اتاق رو شنيدم

 ...بودم خورده بدي سرماي تابستون آب سرد استخر كار دستم داده بود و وسط 

سر همي     شت  صدا زدن هاي پ شمام رو باز كردم و زل زدم بهي و با     با  صبانيت چ با ع

 :صدايي كه بخاطر سرماخوردگي بم تر شده بود بهي توپيدم

 .زهرمارو آروان نميبيني حالم خوب نيست خوابم_
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خودمم از اين رفتار هاي موديم)متغير( خسته شده بودم.سيني بزرگي كه توش صبحونه      

 :ت به سينه نگاهي بهم انداختپر و پيموني بود رو روي ميز گذاشت و دس

شتم و اومدم پيشي،بدرك دارو نخور تا    _ منو بگو كه نگران آقا بودم،مامانم رو تنها گذا

 ...بميري

شيدم و قرص ها رو با     ستي به موهام ك رفت و در اتاق رو محكم بهم كوبوند.با كدفگي د

 ...آب پرتغال خوردم و باز دراز كشيدم و چشمام رو روي هم گذاشتم

سامان          شم تمام بدنم درد ميكرد فقط زنگي به  ستم از جام بلند سه ناهار رو نتون حتي وا

زدم تا كار هاي شركت رو خودش يه جوري درست كنه و تموم قرار مدقات هارو كنسل  

 ...كنه

چشمام بسته بود كه در به آرومي باز شد،چشمام رو بسته نگه داشتم و سعي كردم نفس         

 ...هاي منظم بكشم

شد و           تران شت تا باز تبم رو چك كنه وقتي خيالي راحت  شونيم گذا شو روي پي ست ه د

 ...خواست بره كه سري  چشامو باز كردم و دستشو كشيدم

 ...چون انتظارش رو نداشت افتاد روم

 :دستمو دور كمرش حلقه كردم و كنار گوشي زمزمه كردم

 ...ببخشيد تند باهات حرف زدم_

 

 »ترانه«
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بودم.هنوز تكليفي با خودش و دلي مشممخص نبود.يه لحظه بداخدق بود و  ازش دلگير 

هر حرف و نيي و كنايه اي دلي ميخواست بهم ميزد و يه لحظه مثل االن بغلم ميكرد و  

شتم.بايد اين     ست.من ديگه تحمل اين رفتارش رو ندا بابت حرفي كه زده معذرت ميخوا

ها راه درسمممتي پس زد   با خودش و       اخدقي رو عوض ميكرد و تن نه  تا بتو ني بود 

احسمماسمماتي كنار بياد،از وقتي رفتارهاي نممد و نقيضممي رو ديده بودم تصممميم داشممتم  

 ...كاري كنم كه با خودش يك دل بشه و كينه و نفرت كهنه توي قلبي رو از بين ببره

ستامو به كمرم زدم و طلبكارانه        شدم د ستي رو از دور كمرم جدا كردم از روش بلند  د

 :اش كه با تع ب بهم زل زده بود نگاه كردمبه چشم

فكر كردي هر حرفي كممه دلممت ميخواد ميتوني بهم بزني و بمما يممه بغممل كردن                          _

 !ببخشمت...نخير آقا آروان از اين خبرا نيست.تو ديگه شورش رو در آوردي

 :با يه تصميم ناگهاني حرفي كه خودمم دوست نداشتم بزنم رو بهي گفتم

يم تمام بشه ميرم پيي مامانم...ديگه واقعا تحمل اين اوناع رو دو روز ديگه كه مرخص_

 ...ميرم خونه اين از من يا ندارم. يا رفتارت رو درست كن 

 :با اين حرفم از جاش بلند و بازوم رو چنگ انداخت

 من نميذارم آوات رو ببري_

كه زد         عدي  به ب با نمممر قلبم از اين حرفي گرفت يعني فقط آوات واسمممي مهم بود 

 :ونستم خودم رو كنترل كنم و روي دو زانو روي زمين افتادمنت

 ...بچه رو قانوني ازت ميگيرم،داغ ديدني رو به دلت ميذارم_
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حرفي توي سمممرم اكو ميشمممد و اشمممكام يكي پس از ديگري پايين ميچكيد با صمممداي   

 :فريادش به خودم لرزيدم

 ....ازت شكايت ميكنم كه بهم خبر ندادي كه بچه اي در كاره_

 :پوزخند بلندي زد و يقه لباسم رو چنگ زد و بلندم كرد

هه...كه ميخواي بري؟باشمممه برو...راه خروجي رو كه بلدي؟برو تا روزگارت رو سمممياه  _

 .كنم

 ...رحميي بي همه اين از گرفت آتيي قلبم.بود برداشته رو اتاق كل هقم صداي ه  

 :شد هلم داد عقب كه باز خوردم زمين و صداي ه  هقم بلندتر

 ...خفه شو ترانه تا خفت نكردم_

 ...دستم رو محكم روي دهنم فشار دادم تا ه  هقم رو توي گلوم خفه كنم

 ...عصبي چنگي به موهاش زد و از اتاق زد بيرون و درو محكم به هم كوبيد

 ...خودم رو به زور به تخت رسوندم دراز كشيدم و از ته دل گريه كردم

 ...شده بود.براي زندگي كه برام حكم جهنم رو داشتبراي قلب شكستم كه بازيچه 

 ....از درد چشمام رو روي هم گذاشتم و خوابيدم

 .نصفه شب رو نشون ميداد 2آهسته چشمام رو باز كردم ساعت روي ديوار ساعت 

 .جاي آروان خالي بود بلند شدم و از اتاق زدم بيرون

 ...خونه توي تاريكي و سكوت غرق بود
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 .و گشتم خبري از آروان نبودتك تك اتاقا ر

سم نبود من از االن ديگه فقط حكم مادر ترانه      سم مهم نبود كه ك اس،ديگه هيچي وا وا

 .رو تو اين خونه داشتم

 ....رفتم توي اتاق آوات و كنارش دراز كشيدم و خواب مهمون چشمام شد

 

سون از اتاق         شمام رو باز كردم و هرا صدايي كه ازپايين اومد،چ سرو ميزنم بيرون،پله  با

 يكي دوتا پايين ميرم،هارو

 .صداي داد و بيداد كردن، آروان كل خونه رو برداشته

سمت آتنا            شك ميريزه.ميرم  سته وا ش شه مبل ن باتع ب ميرم پايين كه ميبينم آتنا گو

 :ودستي رو ميگيرم

 !چي شده آتنا؟_

 :باچشماي اشكيي بهم نگاه ميكنه و باه  ه  ميگه

 ...اريبخدا...من...ك_

ميزنه زيرگريه،آروان خيزبرميداره سمت آتناكه آتنا پشت سرم مچاله ميشه جلوش رو     

 :ميگيرم

 !چته تو؟_

 :چشماشو از چشمام ميدزده

 ...بيا برو اونور_
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 اگه ميخواين دعوا كنيد،بريد تو اتاق يا بيرون ازخونه،تو روحيه آوات تأثيرميذاره_

 .ه ولي پشيمون ميشه وحرفشو ميخورهباعصبانيت نگاهم ميكنه،ميخوادحرفي بزن

 :دست آتنا روميگرم وميبرمي سمت اتاقي،دراتاق روبازميكنم وميريم داخل

 !نميخواي بگي چي شده؟_

 :باه  ه  تعريف ميكنه

 ...امروز...جيكوب،پرواز داشت.ميخواست بره لندن،رفتيم خونشون_

 :باچشماي گشادنگاهي ميكنم كه هول ميشه،ميگه

 ...نوادش بودن،واسي يه جشن خانوادگي گرفته بودنبخدا...كل خا_

 :پريدم وسط حرفي

 ...خب_

 ...ازخونه كه زديم بيرون،آروان ديدمون_

 :دستمو ميذارم جلوي دهنم وهيني ميكشم

 !اون ا چيكارميكرد؟_

 :دستشو ميكشه تو موهاش وكدفه ميگه

 نميدونم_

 !حاال جيك چي شد؟!رفت؟_
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 :وميگهباحالت زاري نگاهم ميكنه 

 ..نه،اون وري كه داداش زدش،بيمارستانه فكركنم_

 :باتع ب گفتم

 !يعني تااين حد؟_

 :خودشو پرت ميكنه رو تخت و ميزنه زيره گريه

 !حاالچيكاركنم؟!تو با آروان حرف ميزني؟_

 :بدون اينكه نگاهي كنم ميگم

 !امكان نداره،محاله،باهاش قهرم،اصد برم چي بگم؟_

 :ميريزه تو چشماش وميگهتمام خواهي رو 

 !!لطفا...جون آوات...تو ميتوني آرومي كني_

 

 قسم نده...چي بهي بگم؟_

 :كدفه نگاهم ميكنه

 !!!نميدونم...فقط يه چيز بگوآروم بشه_

 .باشه آرومي ميگم وازاتاق ميزنم بيرون

 .نفس عميقي ميكشم وسعي ميكنم خودمو كنترل كنم
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وي  رومبل وبا دست سرشو گرفته،جفتي ميشينم،ب     ميرم توي نشيمن،كه ميبينم نشسته    

 ...عطرش بينيمو پرميكنه،دلم نعف ميره واسه كدفه بودناش

دسمممت ميذارم رو بازوش كه برميگرده سممممتم و نگاه عميقي بهم ميندازه،لب باز ميكنم  

 :حرفي بزنم كه حرفمو قط  ميكنه

 ...نميخوام چيزي بشنوم_

 :باال بازميخوام چيزي بگم كه صداشو ميبره

 .نميخوام صداتو بشنوم_

 ...بغض ميكنم،تاكي بايدبهم بي احترامي كنه و من هيچي نگم

 :بي توجه به عصبانيتي آروم لب ميزنم

 .من تصميم رو گرفتم_

 :برميگرده وباخشم نگاهم ميكنه،آب دهنم روقورت ميدم وميگم

 !!!طدق ميگيريم_

 :ي كليدشدش ميگهنگاهمو ميدوزم تو چشماي ناباورش،ازبين دندون ها

 .يه بارديگه اين چرت وپرت هارو ازدهنت بشنوم،خودم ازخونه پرتت ميكنم بيرون_

 :ازجام بلندميشم وسعي ميكنم بغض توگلوم رومخفي كنم ولي نميتونم

 .احتياجي نيست تو پرتم كني خودم ميرم_
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بمو  ميريزه،لصممداي به درك گفتني رو كه ميشممنوم،بغضممم ميتركه واشممكام روي گونم  

 !!!محكم بهم فشارميدم كه صداي گريم بلند نشه

با دو ازپله ها ميرم باال،ميرم تو اتاق ويكي از چمدون هاي رو برميدارم وهرچي دسمممتم          

 .مياد ميريزم توش،يكي از مانتو شلوارها رو ميپوشم

  زازاتاق ميزنم بيرون وميرم سمممت اتاق آوات ونگاهي به چهره غرق در خوابي ميكنم،ا

داخل كمد چمدوني رو برميدارم و لباسممماش رو ميريزم داخلي،ميرم سممممتي وآروم        

 :تكوني ميدم

 ..نفس مامان پاشو_

 .تكوني ميخوره،وپشت بهم ميخوابه

 :بازتكوني ميدم

 ...پسرم پاشو ميخوايم بريم خونه آقاجون_

 :ازجاش بلندميشه ودرحالي كه چشماشو ميماله ميگه

 !باباهم مياد؟_

 :ميگم كه دوباره ميخوابه تو جاشنه آرومي 

 !!پس منم نميام.ميخوام پيي بابا بمونم،باهم فوتبال بازي كنيم_

 :اي ميكشمپوف كدفه

 ...پاشو ديگه...بابا كار داره نمياد،ماهم چندروزي ميريم پيي آقاجون تا بابا بياد_
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 :بان ،ن  ازجاش بلند ميشه

 !سال ديگه بياد؟7بازم ميخواد بره_

 !رو به چشمم احساس ميكنم،تقصير اين بچه چيه؟نيي اشك 

 :مب.و..سميرم سمتي وپيشونيشو مي

 ...نه عزيزم_

چند دقيقه اي طول ميكشه كه آوات حانربشه،دستشو ميگيرم وازپله ها ميريم پايين،تا        

شو محكم            ست سمت آروان كه د ستم درمياره وميخواد بره  شو از د ست آروان رو ميبينه د

با تع ب    به           ميگيرم  نگاهم ميكنه،آروان ازجاش بلندميشمممه ومياد سممممتمون وبا اخم 

 :چمدون ها نگاه ميكنه

 !ك ا به سدمتي؟_

 :من سكوت ميكنم كه آوات ميگه

 !!!ميخوايم بريم خونه آقاجون،تا تو از سركار برگردي_

 :تيز نگاهم ميكنه

 !با اجازه كي؟_

 ...لبمو محكم روهم فشارميدم كه بغضم نتركه

 ...رو ميگيرم وميرم سمت دردست آوات 
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دستي قدرتمند منو ميكشه سمت خودش، چشمام تو چشماي به خون نشسته آروان گره    

 ...ميخوره

 

 !اين مسخره بازيا چيه؟_

 !!!مسخره بازي رفتارهاي توئه__

 :باعصبانيت نگاهم ميكنه

 .تا اون روي سگيمو نشونت ندادم،مثل بچه آدم برو وسايلت رو ببر باال_

 :ت طلبكارانه دست به كمرم زدمبا حال

 !نميخوام ديگه يك لحظه هم اين ا بمونم ميفهمي؟ديگه خستم كردي_

 :با حالت گيج و متع ب بهم نگاه كرد و يك دفعه غمي كل صورتي رو فرا گرفت

 ...اگه رفتي_

 :مكثي كرد و محكم و قاط  ادامه داد

 !ديگه ح  نداري پاتو توي اين خونه بذاري_

سوزني    شدن قلبم رو احساس كردم نگاهمو ازش گرفتم و دست آوات رو توي      سوزن 

 :دستم گرفتم

 !مطمئن باش اين آخرين باره منو اين ا ميبيني_

 ...منتظر جوابي نموندم و از خونه زدم بيرون
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آوات رو روي صندلي عقب خوابوندم و چمدون ها رو توي صندوق جا دادم.پشت فرمون  

    .تمنشستم و سرمو روي فرمون گذاش

گاهمممممممممممممممممي بدون گممممممممممممريهم ، بغضممممممممم ، داد و همممممممممموار ؛ با                                                         «

موش شده اي و بروي                                                م م م م م م م م م م م م م مي كه فرام م م م م م م م م م مرور بايد قبول كن م م م م م م م غ

 »… دنبممممممممممممممممال زندگيت

 .و نشون ميدادر 00:00بي هدف توي خيابونها رانندگي ميكردم ساعت ماشين 

بعضمي ها ميگن اگه يكهو چشممت به سماعت بخوره و اين زمان رو ببيني يعني كسمي به     

 .فكرته.پوزخندي به اين توهمات زدم.هيچكس به فكر من نيست

 .توي كوچه پيچيدم و جلوي در بزرگ مشكي رنگ ايستادم و بوق كوتاهي زدم

ش حياط رو به صممداي خرت خرت كشمميده شممدن كفي هاي مي رحيم روي سممنگ فر

 ...ونوح ميشنيدم

ستي برايي بلند كردم و جلوي      ستي برايم بلند كرد.متقابد د در دو لنگه رو باز كرد و د

پايي ترمز زدم.بعد از سمممدم و احوال پرسمممي گفت كه خانوم جون منتظرم توي ايوان        

 .نشسته و از وقتي زنگ زدم آروم و قرار نداره

 ...از خودم بدم اومد

 .ين موق  شب نگران كردم.ماشين رو پارك كردم و پياده شدمپيرزن رو ا 

دويدم سمتي و توي آغوشي حل شدم،نميخواستم گريه كنم،من بيشتر از اينها سختي       

 :كشيده بودم.به سختي ازش جدا شدم
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خانوم جون شمممرمنده اين موق  شمممب شممممارو هم نگران كردم.نميتونسمممتم برم خونه  _

هنوزم از دسممت آروان دلگيره،پيي طاها هم ميرفتم  خودمون مامانم افسممردگي داره و 

 .همين اوناع بود اين دفعه ديگه خون به پا ميكرد

 :دستهاي لرزونم رو توي دستاش گرفت 

شي .اين        _ شمون با شيم تو پي شحال مي اين حرفا چيه دخترم هم من هم جاويد خيلي خو

 .بود شده تنگ برات دلمون نزدي مدت كه خونه آروان بودي يه سر به ما 

 :شرمنده سرمو پايين انداختم كه دستي به صورتم كشيد و گفت

 ...برو دخترم.برو آوات رو بردار بيار داخل_

چشم زير لبي گفتم و آوات رو بردم توي اتاق خوابوندم و وسايد رو هم توي همون اتاق  

 .گذاشتم

 ...وقتي خونه آقاجون)جاويد(ميومديم دوتامون توي يه اتاق ميمونديم

شيدم و        شام خوردن رو رد كردم و كنار آوات دراز ك صرار هاي زياد خانوم جون براي  ا

 ...به فكر فرو رفتم

 

يه هفته اي از اومدنمون به خونه آقاجون ميگذشمممت!اين پيرمرد بر خدف ظاهر و اخدق  

 .خشكي قلب مهربوني داشت كه منو روز به روز شيفته اين پير مرد خوش قلب ميكرد

 .خانوم جون و آقاجوني بود و در كنارشون خيلي بهي خوش ميگذشتآوات عاش  

ولي هر روز باهاش تماس     بهونه گيرياش براي آروان نسمممبت به قبل كمتر شمممده بود       

 .ميگرفت
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منم بيشممتر وقتم رو توي بيمارسممتان ميگذروندم و سممعي ميكردم كم تر به آروان فكر    

 .كنم

ه اتاق رختكن رسمموندم و مشممغول عوض  كدفه از شمملوغي بيمارسممتان سممري  خودم رو ب

 .كردن لباسام شدم

 

 »آروان«

 .دستمو روي زنگ فشار دادم و منتظر باز شدن در شدم

 ...در با صداي تيكي باز شد.در رو هول دادم و پا گذاشتم توي باغ

 ...هر قدمي كه برميداشتم خاطرات گذشته مثل فيلم از جلوي چشمام رد ميشد

 ...ان و مثل هميشه آهو خانومي كه منتظر بودچشمم كشيده شد سمت ايو

 .مثل هميشه توي بغلي فرو رفتم

قربون صمممدقه هاي همراه اشمممك خانوم جون ناراحتم ميكرد و خودم رو نفرين ميكردم  

 .چرا اين مدتي كه ايران بودم زودتر به ديدني نيومدم

 .تمدرسته دل خوشي از آقا جون نداشتم ولي با اين حال بازم دوستشون داش

 .تموم خاطرات كودكي من همراه آهو و جاويد توي اين باغ رقم خورده بود

 ...با صداي جيغ آوات متع ب از هم جدا شديم و آوات خودشو توي بغلم انداخت

 :يده شدن من توسط آوات با خداشكر گفتن هاي خانوم جون همزمان شدب.و..س
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 بود سدم بابا!چقدر كارت طوالني شد...دلم برات تنگ شده_

 منم دلم برات تنگ شده بود_

 :خانوم جون دستم رو كشيد

 !بيا بريم پسرم.بيا كه جاويد چشماش به اين در خشك شد_

 :خودم رو عقب كشيدم

 .نه خانوم جون من فقط اومدم آوات رو ببرم_

 :باز دستمو رو گرفت

 ...بيا بريم خودتو لوس نكن،خدا رو خوش نمياد پيرزن پيرمردو اذيت كني_

 چشم ميام_ 

 ...آوات رو زمين گذاشتم و همراه خانوم جون وارد خونه شديم

جاويد خان طب  معمول توي نشيمن نشسته بود و با حالت هميشگيي پاش رو روي هم     

 ...انداخته بود

ستي رو ب    سم ادب جلو رفتم تا د س به ر شد و منو توي آغوش  ب.و.. م كه از جاش بلند 

 :يكهويي و غير منتظرشكشيد غافلگير شدم از اين حركت 

 !!ك ا بودي پسر جان؟!پير زنو دق دادي از نگراني_

پوزخندي زدم.هنوزم هم همون غرور رو داشمممت.ازش جدا شمممدم و دقيقا رو به روش      

 :نشستم.با تحسين نگاهي به سر تا پام انداخت
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 آمريكا خيلي بهت ساخته_

 :پوزخند صدا داري زدم و با طعنه گفتم

 امان بهم ساختهآره مريضي و مرگ م_

 :سري از ناراحتي تكون داد

 ...صنم تقاص كاراش رو پس داد_

 :با عصبانيت بهي توپيدم

منظورت چيه؟چرا اينقدر با مادرم بد بودين؟چرا اصمممرار داشمممتين من با ترانه ازدواج     _

 مخالفه؟ شديدا مامان ميدونستين كنن در صورتي كه 

 :عصبي از جام بلند شدم

ضا كردن      فكر كنم االن ديگه_ شه كه همه چيزو بهم بگين.همون چيزايي كه موق  ام وقت

 ...قرار داد قول دادين بهم بگين

 بشنوم چيزو همه تا اين ام من االن 

 :سرشو تكون داد

 .فكر كنم االن ديگه وقتشه كه همه چيز رو بهت بگم_

 ...روي مبل نشستم و منتظر چشم دوختم بهي

 ...بينه از ك ا بايد شروع كنهتوي فكر بود احساس كردم ميخواد ب

 



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

374 

 

صميمي بوديم و خيلي با هم رفت     _ ستاي خيلي  همونطور كه قبد بهت گفتم منو احمد دو

 ...و آمد داشتم تقريبا هفته اي دو يا سه بار خونه ي هم ديگه بوديم

اون موق  پدرت با مادرت ازدواج كرده بود و بخاطر شممرطي كه من گذاشممته بودم قرار   

سالي پيي ما زندگي كنند تا پدرت با پوالي خودش بتونه ي خونه بزرگ بخره   بود چند 

و برن اون ا زندگي كنن.ميخواسممتم پسممرم به خودش متكي باشممه و منتظر حمايت هاي   

 ....من نباشه خودش هم همينو ميخواست

 :مكث كوتاهي كرد و ادامه داد

و به اين خونه آورد.پدرت  ساله بودي كه خبر حامله بودن مادرت باز خوشحالي ر   3تو _

از خوشممحالي رو جاش بند نبود و براي حامله بودن مادرت همونطور كه براي تو جشممن   

گرفته بوديم،جشن بزرگي گرفت و قرار شد بعد از جشن خونه بزرگي بخره و به اون ا      

 ...نقل مكان كنيد

ه به ك توي جشن براي اولين بار پسر احمد شركت كرد...پسر خوش تيپ و جووني بود     

 .تازگي ازدواج كرده بود

از اون شب بود كه متوجه ي نگاه هاي مادرت به پسر احمد شدم و اين نگاه ها توي دور    

 ...همي هاي بعدي بيشتر و بيشتر شد

 :عصبي از جام بلند شدم و خواستم حرفي بزنم كه با حرف آقا جون باز سر جام نشستم

 ...سر جات و خوب گوش كنمگه نميخواستي همه چي رو بدوني پس بشين _

 

 :با زبون لب خشك شدش رو خيس كرد
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از اون موق  بود كه بهونه گيري هاي صنم شروع شد و ميگفت كه از اين خونه نميره و     _

هر روز به يه دليلي دعوا راه مينداخت و پدرت بخاطر شمممرايط مادرت كوتاه ميومد ولي       

 .پدرت خونه رو ترك كردمادرت اينقدر اين كار رو ادامه داد و داد كه 

سي به       صنم از ح شت كه ته باغ  سر  يك هفته بعد دقيقا وقتي برگ   توي فتهميگ احمد پ

 ...ميكرده گريه بغلي

متع ب زل زده بودم به آقاجوني كه بي رحمانه حقيقت رو توي سرم ميكوبيد و از عش     

 ...مادرم به پدر زنم ميگفت

شدم و     سري  از جام بلند  شيد  سوندم قرص قلبم      قلبم تير ميك شپزخونه ر خودم رو به آ

رو با ليوان آبي خوردم و سرم و زير شير آب ظرف شويي بردم تا از خواب بيدار بشم و      

 ...اين اتفاقات فقط يك خواب باشه

 .روي صندلي توي آشپزخونه نشستم و سرمو بين دستام گرفتم

 ...قطرات آب پشت سر هم از نوك موهام پايين ميريخت

شمايي كه مطمئن بودم به    حوله كوچ سرمو باال آوردم و با چ كي روي موهام قرار گرفت 

 .خون نشسته زل زدم به خانوم جون

 :كنارم نشست و سرمو توي آغوش گرفت

بخاطر همين حالت بود كه جاويد رو قسمممم داده بودم چيزي بهت نگه...الهي بميرم             _

 ...مادر...اين كارو با خودت نكن

شم چپم    شكي از چ شم چپ پايين بياد      قطره ا شك از چ پايين چكيد)وقتي اولين قطره ا

 (نشانه درد و ناراحتيه
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 :دستي به موهام كشيد و گفت

سرم...برو و بقيه حرفاش رو گوش كن...نذار چيزي توي دلت بمونه...برو دورت  _ برو پ

 .بگردم

  بلند شدم و خودمو با زور و زحمت بهي رسوندم و كنارش نشستم.از چشماش ناراحتي     

 ...و غم ميباريد

پير زن و پير مرد و پدري كه به خاطر مادرم خون دل خورده بودن آرن م رو روي زانوم  

 گذاشتم و سرمو بين دستام گرفتم

 

با خانواده احمد توي خونه نشممسممته بوديم كه صممداي داد و بيداد و جيغ از توي حياط    _

 شنيديم.سري  خودمونو رسونديم توي حياط

ديديم كه پدرت خودشو انداخته رو پسر احمد و همين ور با مشت ميكوبه توي صورتي  

 ...كنه جداشون هم از داره سعي هم صنم و فوحي ميده و از ناموسي حرف ميزنه 

همه جريان رو فهميدن..و از اون شممب به بعد من و احمد رابطمون باهم قط  شممد و اونا   

 ....هم رفتن خارج از كشور

 ...وابيد و صبح بيدار نشدپدرت شب خ

 ...پسرم دق مرگ شد.پسرم نتونست دخترشو ببينه،بزرگ شدن پسرشو ببينه

شونه هاش تكون       سرمو باال آوردم و نگاه كردم به مرد مغرور روز هاي گذشته كه حاال 

 .ميخورد و سوزناك گريه ميكرد
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شاره اي   مادر جون رو به روم نشسته بود و اشكاش رو با گوشه روسريي پاك        ميكرد ا

 كردم كه بياد آرومي كنه

 .از جام بلند شدم و خودم رو به اتاقي كه آوات خوابيده بود رسوندم 

 ...دستي به سرش كشيدم و وارد تراس اتاق شدم

 ...دست توي جيبم كردم و پاكت سيگاري كه همدم اين يه هفته ام شده بود در آوردم

 ...زدم يه نخ گوشه لبم گذاشتم و با فندك آتيشي

 كام عميقي ازش گرفتم و دود غليظي رو به ريه هام فرستادم

 ؟…مردانه كه دلت بگيرد ، كدام زن ميخواهد آرامت كند

 ؟…مردانه كه بغض كني، چه زني توانايي آرام كردنت را دارد

... 

 مرد كه باشي ح  اين ها را نداري

... 

 مرد كه باشي ح  ات فقط در دل نگه داشتن است

... 

 كه باشي از دور نمايِ كوهي را داري . مغرور و غمگين و تنهامرد 

... 

مرد كه باشي شب كه دلت بگيرد، يك نخ سيگار روشن ميكني و خودت را پشت دودش  

 پنهان ميكني
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 »ترانه«

با ديدن ماشين آروان ترس تمام وجودم رو فرا گرفت.فكر نميكردم به اين زودي واسه   

سته       گرفتن آوات بخواد اقدام كنه. ش ستهاي لرزون در حياط رو هول دادم.از ترس ن با د

توي وجودم تمام بدنم ميلرزيد حتي قدرت حركت دادن پاهام رو نداشمممتم.به زور پاهام  

رو همراه خودم ميكشمميدم.دسممتم رو دورم پيچيدم تا از سممرمايي كه به جونم افتاده بود  

نگراني رو توي  كاهي بدم.سمممالن پذيرايي توي سمممكوت مطل  غرق بود و تشمممويي و 

شتم.اگه بخواد آوات رو ازم بگيره        شتر ميكرد.قدرت نفس كشيدن ندا شتر و بي جونم بي

 ...من از لحاظ قانوني هيو حقي نداشتم

صحنه رو به روم بدنم          شيدم و با ديدن  ستگيره در اتاق رو پايين ك ستهاي لرزون د با د

 وي زمينشل شد. به ديوار تكيه دادم،آروم آروم سر خوردم و نشستم ر

نفس آسوده اي كشيدم و زل زدم به آروان كه كنار آوات روي تخت دراز كشيده بود و     

 ...از نفس هاي منظمي كه ميكشيد معلوم بود خوابه

بلند شممدم و لباسممام رو در آوردم.وارد حمام شممدم دوش كوتاهي گرفتم تا حالم يكم جا  

 ...بياد

 .حوله رو دورم پيچيدم و از حمام اومدم بيرون

ان  بم و محكم آرو صداي شنيدن با.پوشيدم رو لباسام و كردم خودمو پشت در كمد قايم 

 :ترسيدم و متع ب زل زدم به آروان كه از آينه ميز آرايشي زل زده بود بهم

 وسايدت رو جم  كن بريم_
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از تصمممور اينكه وقتي لباس عوض ميكردم داشمممته منو ديد ميزده داغ كردم جيغ بلندي  

سمتي كه طي يه حركت غافلگير كننده دستمو گرفت ومنو كشيد      كشيدم،ه وم ب  ردم 

 :سمت خودش

 !!جم  كن بريم_

 :با تخصي توچشماش نگاه ميكنم

 !!!من با تو هيو قبرستوني نميام_

ست از تخت بره پايين كه         شد وخوا سري  از روم بلند  صداي هين گفتن آوات آروان  با

 !!پاهاش گيركرد به رو تختي و افتاد رو زمين

نگاه كردم كه باچشممماي گشمماد داشممت به ما نگاه   دسممتمو گذاشممتم رو دهنم وبه آوات 

 :ميكرد.واسه اينكه جو رو عوض كنه گفت

 آوات بابا وسايدت رو جم  كن بريم خونه_

 :آوات نيم خيز شد كه سري  دستي رو محكم با دستم گرفتم

 ما با تو هيو جا نميام_

 ...سري  از روي زمين بلند شد و كدفه شروع كرد قدم زدن توي اتاق

 :گه سرگي ه گرفته بودم از دستي از رو تخت بلند شدم و سينه به سيني ايستادمدي

 چيه چرا رژه ميري من كه گفتم ديگه پامو توي اون خونه نميذارم_

زل زد توي چشمممم...طي يك حركت غافلگير كننده خم شممد، بلندم كرد و انداخت روي  

 ...شوني
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 ...ميكوبوندم تا بذارتم پايين جيغ و داد راه انداختم مشت هامو محكم توي كمرش

 ...از آوات خواست سري  وسايد رو جم  كنه

 ...بيرون زد اتاق از و برداشت رو روسريم مانتو و 

 :توي راهرو خانوم جون ديدمون.با دست به صورتي كوبيد

 !اِوا مادر،اين كارا چيه ميكني؟_

صورتم از خ الت گر گرفته بود.آرو      شتم  ست از تقد كردن بردا ان توي جواب خانوم  د

 :جون براي اينكه منو حرص بده گفت

گفته فقط اينطوري قبول ميكنم كه برگردم خونت.منم م بورم خانوم جون.ميدونيد كه     _

 ...ترانه بدون من خوابي نميبره اين مدت هم از بس چيزي نخوره الغرتر شده

 :نشگون محكمي از بازوش گرفتم كه صداي آخي در اومد

 ...خونتون مورچه زياد شده هاخانوم جون _

 :خانوم جون هم كه در جريان نبود سري تكون داد

 ...مورچه ك ا بود مادر.بريد خدا پشت پناهتون_

در همين حين آوات در اتاق رو باز كرد و در حالي كه چمدون رو به زور همراه خودش        

 :ميكشيد گفت

 ...عمليات با موفقيت ان ام شد!بزن بريم بابا_
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 ....نقشه قبلي دارن.به موقي به حساب پدر و پسر ميرسم پس اينا

گذاشممتم روي زمين و مانتوم رو تنم كرد دونه دونه دكمه هام رو بسممت.شممالم رو روي    

 .موهام تنظيم كرد

 ...دستمو گرفت و با دست ديگي دست آوات رو گرفت

 .با خانوم جون و آقا جون خداحافظي كرديم

شديم بعد از چند      شين  سمت خونه نميريم متع ب برگشتم      سوار ما شدم  دقيقه متوجه 

 :سمتي كه فكر كنم ذهنم رو خوند

 !شام بيرون ميخوريم_

 :از آينه نگاهي به آوات انداخت

 فست فود يا رستوران؟_

 :منتظر جواب آوات نموندم و سري  جواب دادم

 ...آوات فست فود ميخوره حالي بد ميشه.بريم رستوران_

 ...رمز زد پياده شديمجلوي رستوران شيكي ت

 :با ورودمون به رستوران پيي خدمت پا تند كرد و اومد سمتون

 .سدم آقاي آريامني خوش اومدين_

 ...رستوران نشستيمvip قسمت
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نگاه تمام دختراي اطرافمون روي آروان بود و اين منو كدفه ميكرد.شممب كه خواب بود 

سي حتي ن      شو از ته ميزدم تا ك شين موها صور آروان بدون   بايد با ما گاهي هم نكنه.با ت

مو خندم گرفت و به زور سممعي در مهار كردن خندم داشممتم ولي آروان زرنگ تر از اين 

 :حرفا بود با اخم زل زد بهم

 به چي ميخندي؟_

 :صدام رو صاف كردم و اخمام رو كشيدم توي هم

 !؟بهت بزنن  زل خيلي خوشت مياد هر جا ميري دخترا _

 :ه اطرافي انداختنگاه بي تفاوتي ب

 !مگه نگاه ميكنن؟_

 :خيالم راحت شد كه توجهي به اطراف نداشته ولي بازم كم نياوردم

 ...نمياد خوشم اين لباسا چيه ميپوشي؟اصد از اندامت.  _

  ميخواسممتن آره جون عمه ي نداشممتم.نممعف ميرفتم واسممه اندامي.واسممه بازوهاش كه 

 ...كنن پاره پيرهنشو

 ...چرا اين وريه؟!مدل ماشينتم دوس ندارماصد مدل موهات _

 .همينطور پشت سر هم غر ميزدم و آروان با ابروهايي باال پريده با تع ب نگام ميكرد

 .اينقدر گفتم و گفتم كه موتور فكم خاموش شد و ساكت شدم

 .آوات با دهن باز نگام ميكرد و آروان هنوزم متع ب بود
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 .كشيد با اومدن پيي خدمت سري  خودش رو عقب

سفارش داده           سس قارچ  سوخاري با  سليقه آوات ميگو  شتن...طب   غذارو جلومون گذا

 .بوديم

 ...شام رو با شوخي و كل كل هاي آوات و آروان خورديم

 

 .بعد از شام به اصرار زياد آوات رفتيم بستني خورديم،وبرگشتيم خونه

آروان كه داشت چمدون   از ماشين پياده شدم وخميازه كي داري كشيدم و بي توجه به     

 .هارو برميداشت رفتم سمت خونه

 :آتنا تا متوجه اومدن من شد با تع ب اومد سمتم محكم بغلم كرد

 !دلم برات تنگ شده بود!!!چرا رفتي؟_

 :از بغلي درميام وميگم

 !منم دلم برات تنگ شده بود!!حاال بعد ميگم بهت...جيكوب چي شد؟_

 :ابرو به پشت سرم اشاره كرد و زيرلب گفتنشگوني از دستم گرفت وبا چشم و 

 !!!حاال بريم باال واست ميگم_

متوجه شدم كه آروان پشت سرمه،باشه اي گفتم و باهم ازپله ها رفتيم باال،وارد اتاق كه      

 :شديم درو،آروم بست وباخوشحالي باال و پايين پريد
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از آروان كتك خورد   واااي ترانه باورم نميشممه،جيك اومد خواسممتگاري،با اينكه دوباره _

ولي به خود آروان گفت من كوتاه نميام...تواين مدت هم ماماني اومد با آروان حرف             

 .زد هم پدرش

  :با هي ان بهي نگاه كردم

 واقعا؟!آروان چي گفت؟؟؟_

 :بادش خالي شد و نشست روتخت

 !!جواب رد ميده،از اون روز هم اصد باهام حرف نميزنه_

 :مطمئن نگاهي ميكنم

 ودم باهاش حرف ميزنمخ_

 :باخنده دستمو ميگره

نه جان خودت تو نميخواد چيزي بگي،همين چند روز پيي كه باهاش حرف زدي واسه _

 ...هفت پشتم كافيه

 !!!خب حقي بود__

 :اي ازغم ميگره و ميگهچشماشو حاله

سركار نرفت،از اتاق هم بيرون   _ بخدا اين چند روزي كه تو وآوات نبودين ،يك روزهم 

سه غذا خوردن هم پايين نميومد بامنم          شن ميكرد،حتي وا سيگار رو سيگار و با  نميومد 

 ...كه قهر بود فقط كبري خانوم واسي غذا ميبرد

 :ميپرم وسط حرف زدني
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 ماهم نيست كه ديدش ولي بهي وابسته شده3_2همي بخاطرنبودن آواته هنوز _

 :باتاسف نگاهم ميكنه

 دقت كني متوجه ميشي من چي ميگم خيلي خنگي!!!يكم كه رو رفتارش_

 :بي حوصله ميگم

 بيخيال،واسم لباس بيار خيلي خوابم مياد_

 :با تع ب نگاهم ميكنه

 ميخواي اين ا بخوابي؟_

 :چپكي نگاهي ميكنم

 !!!نه پس انتظار داري بغل داداشت بخوابم_

 !اره چرا كه نه؟_

 ....اي به در خورد وخواستم حرفي بزنم كه تقه

 :آروان اومد داخل،آتنا هول شد و گفت دربازشد و

 ...سدم داداش_

 :آروان بي توجه بهي روبه من گفت

 !مگه نمياي؟_

 :ابروهام پريد باال وباتع ب نگاهي كردم
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 !ك ا؟_

 :تيزبهم نگاه كرد

 بيا لباساي آوات روعوض كن ،خوابي برده_

 :آهاني گفتم وقتي از اتاق زدم بيرون وبا اخم برگشتم سمتي

 !ا آتنا اين وري برخورد كردي؟چرا ب_

 !نميخوام راجبي حرف بزنيم_

 با عصبانيت نگاهي كردم و رفتم سمت اتاق آوات،تو دلم قربون صدقه قدو باالش رفتم

 ...رفتم سمت كمدش ولباس برداشتم پتو رو زدم كنار

صبانيت از در زدم بيرون           شه،باع ست انداخته؟؟؟آوات كه لباس تن شعور منو د سره بي پ

قه نكرده بود پخي زمين        كه   گه دسمممتشمممو دوركمرم حل يه آروان،ا محكم خوردم 

 :ميشدم،منو از خودش جداكرد

 !حواست ك است اگه نگرفته بودمت كه االن بامخ خورده بودي رو زمين_

 :با عصبانيت نگاهي كردم

 !!!مريضي منو اذيت ميكني ؟!آوات كه لباساشو عوض كرده_

 :بالبخندجذابي نگاهم كرد

 (:تم شايد خ الت بكشي جلو آتنا بگم بيا بريم بخوابيمخب گف_

 :باحرص نگاهي كردم
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 !حاال كي گفته قرار ه پيي تو بخوابم؟_

 !من ميگم_

 ...ميخوام برم پيي آتنا_

 :لبخندش گشادتر شد

 !!!غلط كردي_

 :متقابد لبخند گشادي زدم

 ...خوب بخوابي_

 .رو قفل كردموجلوي چشماي متع ب آروان پريدم تو اتاق آتنا ود

 

به در تكيه دادم ولبخندي زدم،دسممتگيره در چند بار باال وپايين شممد وصممداي پرحرص   

 :آروان رو شنيدم

 ...تو كه باالخر مياي بيرون_

 :واسه اينكه حرصشو در بيارم باخنده گفتم

 حاال تا اون موق _

 :مشتي كوبيد به در و رفت،زدم زيرخنده كه آتنا با تاسف نگاهم كرد

 !!!شفاتون بدهخدا،_
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شيدم،كنارش رو تخت          شتم پو سي بردا سمت كمدش ولبا بروبابايي نثارش كردم.رفتم 

 :دراز كشيدم كه گفت

 به نظرت آروان قبول ميكنه منو جيك باهم ازدواج كنيم؟؟؟_

 :نگاهمو دوختم به سقف

 !!!اره بابا،خودم رانيي ميكنم،توهنوز منو نشناختي_

 :با نگراني دستمو گرفت

 قبول نكرد چي؟؟اگه _

 :بدون اينكه نگاهي كنم ميگم

 ...نهايتا با پسر مي رحيم ازدواج ميكني_

 بالشتي رو برداشت و محكم كوبيد توسرم

 :باخنده نگاهي كردم 

 ...با اين اخدق گندي كه تو داري پسر مي رحيمم نميگيرت_

  وخودشو شد خستي كه حرصي شد بالشت وبرداشت وكوبيد به سر وصورتم،اينقدر زد 

 ...روتخت كرد پرت

 نگفتي چرا رفتي؟؟؟_

 :بدون اينكه نگاهي كنم ميگم 
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بده...تعادل رواني              _ باهام خوبه ده روز  يه روز  خب منم آدمم،خسمممته شمممدم بس كه 

مه  26_25نداره...من ديگه    كه      طبيعيمه،ب  ح   آرامي يكم سمممال عد اين همه سمممختي 

 ...كشيدم...تو نميتوني دركم كني

 :و بازوم وصداي ناراحتي تو اتاق پيو خورددستي روگذاشت ر

 ...دركت ميكنم...هممون به آرامي نياز داريم،سعي كن يكم با آروان كنار بياي_

 :اي ميكشمپوف كدفه 

هر موق  باهاش كنار اومدم و سعي كردم باهاش همدردي كنم به بدترين شكل منو از    _

رفتارش بهتره،اون مياد   خودش رونده...ولي وقتي سمممركشمممم وبه حرفاش گوش نميدم  

 !!!!سمتم...واسه همينه ميگم تعادل رواني نداره

 ...باخنده برميگردم سمتي كه ميببنم خوابيده

 ...عه منو باش دوساعت واسه اين خرس قطبي دارم سخنراني ميكنم

 ....طولي نميكشه كه خواب به چشمم مياد

شدم       شيدم و وقتي از نبودن آروان مطمئن  سمت حموم و دوش    سركي تو اتاق ك رفتم 

سفيدم رو كه طرح      سم،نيم تنه  سمت كمد لبا كوتاهي گرفتم .ازحموم اومدم بيرون،رفتم 

هاي مشمكي روش بود پوشميدم وسماپورت مشمكيم رو هم پوشميدم، به خوبي هيكلم رو      

نشون ميداد. نشستم جلوي آيينه وآرايي قشنگي رو روي صورتم نشوندم وبدون اينكه       

 .اتاق رفتم سمت آشپزخونهموهامو خشك كنم از

مت آوات گونشمممو          نه ميخوردن. رفتم سممم ته بودن وصمممبحو آروان وآوات نشمممسممم

 :يدم،آروان تا متوجه من شد اخماشو كشيد تو همب.و..س
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 .اين لباسا چيه ميپوشي؟ميخواي لخت تو خونه بگرد_

 :ميشنم پشت ميز ودرحالي كه فكر ميكنم ميگم

 !!آره اينم فكر خوبيه_

 :نمايي ميزنم كه پر رويي نثارم ميكنه وميگه ولبخند دندون

 !چيه خوشحالي؟_

 :باتع ب نگاهي ميكنم

 نميتونم خوشحال باشم؟؟؟_

 :بدون اينكه جواب سوالمو بده ميپرسه

 ديشب خوش گذشت؟؟_

 .اوه پس بگو دلي ازك ا پره

 :لبخند حرص دراري ميزنم

 اره اتفاقا واسه همون خوشحالم_

 .شدش كه اينطوري ميگهاز بين دندون هاي كليد 

 :ه ومياد سمت من و آروم لب ميزنهب.و..ساز جاش بلند ميشه و گونه آوات رو مي

 .يه بار جَستي مَلاخاك_
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سممماعت دو بود و چيزي تا اومدن آروان نمونده بود.آموزش آشمممپزي كه از تلويزيون        

ار فشمم پخي ميشممد رو ميديدم كه با شممنيدن زنگ خونه از جام پريدم و دكمه آيفون رو

 .دادم

 .جلوي در منتظر اومدن آروان بودم.ماشينو با مهارت خاصي پارك كرد و پياده شد

 .با تيپ مشكي اسپورتي كه زده بود دلم نعف رفت

 :با قدم هاي بلند خودشو بهم رسوند

 .به به آفتاب از كدوم طرف در اومده ترانه خانم مياد استقبال ما_

 :ردم و گفتمبراي اينكه حرصشو در بيارم چيشي ك

 .الكي خياالت بَرِت نداره_

 :سمتي برگشتم و كشيد دستمو يهو كه برم رومو برگردوندم 

 خب حاال ناز نكن_

 :با دست آزادش نربه اي به لپي زد

 !حاال نميخواي يه خوش آمد بهم بگي؟_

 ...چشمام از تع ب گشاد شد،آروان و اين حركتا بعيد بود

 :كردوقتي چشمام رو ديد تك خنده اي 

 نخواستيم.بريم تو هوا گرمه_

 :با هم وارد خونه شديم.تا متوجه شد كه كسي خونه نيست،ابروهاشو شيطون باال انداخت
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 !تنهاييم؟_

 :مشتي به بازوش زدم همراه لبخندي كه سعي داشتم مهارش كنم گفتم

 نخير،كبري خانم با دخترش هستن_

 .بادش خالي شد،رفت اتاق تا لباس عوض كنه

با برنج زعفراني تزيين           ميز  يدم و  قه چيدم.برنج رو توي ديس كشممم با سممملي هار رو  نا

 ...كردم.خورشت قيمه بادم ون رو توي ظرف كشيدم و گذاشتم روي ميز

 :آروان با به به چه چه پشت ميز نشست و ي بشقاب پر غذا كشيد

بي  جدسمممت كبري خانوم درد نكنه.ببين چه كرده!!!تو فكر اينم كه يه تصمممميماتي را       _

 !بگيرم!دست پختي كه عاليه

 :متع ب زل زدم بهي

 !يعني چي؟_

 :ليوان دوغشو سر كشيد و با لبخند گفت

 ...شايد زن دومي_

شكي زل زدم              شمايي ا صداي بدي داد.با چ شقاب و  شد افتاد روي ب ستم ول  ش  از د قا

بهي كه لبخندش محو شممد.سممري  از روي صممندلي بلند شممد و اومد سمممتم بلندم كرد و  

 .يدم توي بغليكش

 :با صداي بغض داري گفتم
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 !!من پخته بودم_

 :سري  منو جدا كرد و دستشو دو طرف صورتم گذاشت

 !عه؟!تو پخته بودي؟!خب زودتر ميگفتي تا من واسه كبري خانوم نقشه نكشم_

 :مشتي به سيني زدم.تك خنده اي كرد

 !ساله حسادت ميكني؟60ترانه واقعا تو به پيرزن _

يارم هلي دادم و از آشمممپزخونه زدم       خودمم خندم   ته بود ولي واسمممه اينكه كم ن گرف

 ...بيرون

 

كنارش رو به رو تلويزيون نشستم.و ظرف ميوه رو روي پام گذاشتم و شروع به پوست        

گرفتن شدم.فيلم اشكن نگاه ميكرد و محوش شده بود.حوصلم سر رفته بود واسه اينكه       

 :سر صحبت رو باز كنم بي هوا گفتم

 !با ازدواج جيك و آتي مخالفي ؟ چرا_

 :تيز برگشت سمتم و با اخم زل زد بهم

 !بهت گفتم نميخوام راجبي حرف بزنم_

  دوست  موه دوتاشون  ميبينم وقتي باشم  من نميتونم نسبت به اين مونوع بي تفاوت   __

 .دارن

 :از عصبانيت پره هاي بينيي تكون ميخورد

 !آتنا غلط كرده كه دوستي داره_
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 !مخالفت چيه؟دليل __

 :سرشو برگردوند سمت تلويزيون

 ...ترانه حوصله بحث ندارم_

 :ي تيكه از موز رو توي دهنم گذاشتم

 ...يه كاري ميكنم كه م بور بشي قبول كني_

شت      شقابم بود رو كي رفت و گذا پوزخندي زد و پرتغال آبدار نارن ي رنگي كه توي ب

 :توي دهني

 !ميذاري فيلممونو ببينيم يا نه؟_

 !جوابي ندادم و زل زدم به فيلم بي سر و ته اي كه آروان محوش بود

ديگه واقعا حوصمملم سممر رفته بود.كدفه توي جام تكون ميخوردم كه زنگ گوشمميم بلند  

 :شدم.پريدم سمتي و سري  جواب دادم

 !سدم خانوم جون.خوب هستين؟_

 

 .شرمنده شما رو هم عاجز كرده_

 

دادم به حرفاي خانوم جون.آروان هم از سكوت طوالني  ديگه حرفي نزدم و منتظر گوش 

شت خط          صدايي از پ شايد  صداي تلويزيون رو كم كرده بود تا  من تع ب كرده بود و 

 .بشنوه
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 :از حرفاي خانوم جون لبخند عميقي روي لبم جا خوش كرد

 .پس من تا يكي دو ساعت ديگه ميام خونه شمامنم موافقم اين بهترين راهه_

 

 ان شما.به آقا جون سدم برسانيد.خداحافظچشم.قرب_

 :با صداي آروان برگشتم سمتي

 !چي ميگفت؟_

شدم و همين ور كه از پله ها باال ميرفتم        سري  از جام بلند  سه اينكه چيزي رو لو ندم  وا

 :گفتم

 .گفت واسه شام با آروان بياين خونمون.من زودتر ميرم تا كمكي كنم بعد تو بيا_

 .ارد اتاق شدممنتظر نموندم و و

كت و شلوار نباتي رنگم رو با كفي هم رنگي توي ساك دستيم گذاشتم. رو به رو آينه  

 .نشستم و و شروع كردم به صاف كردم موهام

خط چشممم باريكي كشمميدم.رژ گونه طديي قهوه ايم رو روي گونه هام ميكشمميدم كه در  

 :اتاق باز شد و آروان اومد داخل

 .م اينقدر نياز باشه آرايي كنييه مهماني رفتن فكر نكن_

 .اهميتي به حرفي ندادم كه رفت روي تخت دراز كشيد

رژ لب كالباسيم رو چند بار روي لبم كشيدم.راني از آرايشم بلند شدم و در كمد آروان  

 .رو باز كردم
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 :پيراهن مشكي و شلوار مشكي همراه كروات نباتيي رو روي تخت گذاشتم

 !اينارو بپوش.من رفتم_

صورتي تكون            ستمو چند بار جلوي  ستم و د ش شنيدم روي تخت ن وقتي جوابي ازش ن

 .دادم فكر كردم خوابه خواستم بلند شم كه دستمو كشيد و افتادم تو بغلي

 .چشماش هنوز بسته بود

يده.از بغلي               هاي منظمي فهميدم خواب كه از نفس  لت موندم  حا قه تو همون  چند دقي

 ....اشتم و از خونه زدم بيرونآروم بيرون اومدم و ساكمو برد

 

تقريبا تمام وسممايل پذيرايي واسممه مهمانها رو آماده كرده بودم كه آتنا با شمموق و ذوق    

وارد آشپزخونه شد و دستامو توي دستي گرفت با چشمايي كه ستاره بارون بود زل زد       

 :توي چشمام

 .مرسي زن داداش.خيلي خوشحالم ،امروز بهترين روز زندگيمه_

 :زدم و گفتم لبخندي

 .ايشاال كه همه چيز خوب پيي بره و تو هم به مراد دلت برسي_

 :يهو حالت غمگيني به خودش گرفت

 ...ولي اگه داداش قبول نكنه؟!اگه امشب داد و بيداد راه بندازه.واي ترانه_

 :دستشو فشار خفيفي دادم

 .برسن كه االناست من خودم باهاش حرف ميزنم تو برو لباساتو بپوش _
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خودمم اسممترس داشممتم. اگه آروان ميفهميد برنامه امشممب زير سممر من و خانوم جونه    

سوندم            سالن ر شيني توي حياط خودم رو به پن ره  صداي ما شنيدن  خونم حدل بود.با 

پرده رو كنار زدم و با ديدن آوودي آروان قالب تهي كردم اسممترسممم صممد برابر شممد و   

قبل از اينكه ميومد داخل باهاش صممحبت  لرزش دسممتام رو به ونمموح ميشممد ديد.بايد   

ميكردم.با قرار گرفتن دستم توي دستاي كسي به خودم اومدم.توي آغوشي فرو رفتم       

شممو  تدسمم.بود بخي آرامي پيرزن اين آغوش ع يب.بشممه كمتر نگرانيم تا اسممترس و 

 :نوازش وار روي كمرم كشيد

 .دخترم برو باهاش صحبت كن.فقط تويي كه ميتوني آرومي كني_

به هر طريقي بود آروان رو      ب.و..سممماز بغلي بيرون اومدم و   بايد  به گوني زدم. ه اي 

رانمي ميكردم.خودم به در ورودي رسموندم.تا در باز شمد نمعف كردم به خاطر تيپي،      

 .هيكلي و تندتند توي دلم قربون صدقي رفتم

د يه شمم ع ب اسممتقبال قافل گير كننده اي.من منتظر خانوم جون بودم كه نميدونم چي_

 ...پري خوشگل تو بغلم ظاهر شد

 :دلم از شنيدن حرفاش غنج رفت و محكم تر خودمو بهي فشار دادم

 خوش اومدي_

 :ه ريزي به گوشم زدب.و..س

 .مرسي بيا پايين كه لباسام چروك شد_

 :خودمو ازش جدا كردم و مشتي به سيني كوبيدم

 !واقعا كه.من مهمم يا لباسات؟_
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 :فتلبخند شيطوني زد و گ

 نميدونم.بايد فكر كنم_

 :جيغي كشيدم و حمله كردم سمتي

 !ميكشمت!اين ديگه فكر كردن داره؟_

 :دستمو محكم توي دستاش گرفت

 !ميخواي منو تا آخر شب اين ا نگه داري؟_

يان امشمممب حرف               جب جر با آروان را مد من قرار بود  يادم او مدم و  به خودم او تازه 

 :بزنم.دستشو كشيدم و گفتم

 !بريم تو اتاق كارت دارمبيا _

خنده بلندي كرد كه متع ب برگشمممتم نگاش كردم تا حاال خنده آروان رو نديده بودم            

 .نهايتي در حد يه لبخند كوچولو بود

 :وقتي نگاه متع بم رو ديد خندش رو جم  كرد

ه ميكني!االنم ك ب.و..سجريان چيه تو امروز همي منو سمموپرايز ميكني؟!بغل ميكني _

 !!!بريم تو اتاقميخواي ب

نداخته و قرمز               بدنم از خ الت گر گرفت و مطمئن بودم االن گونه هام حسمممابي گل ا

 :شدن.دستشو دور گردنم انداخت و گفت

 (:بيا بريم حاال وقت واسه خ الت كشيدن زياده_
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ديگه حرفي نزدم و با هم به يكي از اتاقهاي مهمان رفتيم.درو بسمممتم.آروان روي تخت          

ست و دو تا     ش شو تكيه گاه خودش كرد.توي ذهنم حرفام رو آناليز ميكردم و تو    ن ست د

 ...فكر اين خودم دقيقا از ك ا شروع كنم كه آروان كوتاه بياد و قبول كنه

 ...آروان هم زل زده بود به من كه مردد تكيه داده بودم به در اتاق

 

 .ترديد رو كنار گذاشتم و دقيقا كنارش نشستم

 .نوادش ميان اين اآروان امشب جيك و خا_

 :عصبي از جاش بلند شد و رو به روم ايستاد

به چه حقي ميان اين ا؟!من صمممد بار بهشمممون گفتم جوابم منفيه چرا باز ميخوان بيان           _

 وقتي ميدونن من نارانيم و حانر نميشم با هم ازدواج كنن

سمتي     شدم تمام جراتم رو جم  كردم و يه قدم  سي   متقابد منم از جام بلند  شتم. نه  بردا

 :به سيني ايستادم

 .من و خانوم جون بهشون گفتيم بيان_

چند لحظه متع ب چشم توي صورتم چرخوند و دنبال حالتي توي صورتم بود كه بفهمه    

 :حرفم دروغه ولي وقتي چهره مصمم رو ديد باز عصبي شد

 !پس دليل كاراي ظهرت و چند دقيقه پيشت اين بود كه منو خر كني؟!آره؟_

دادي كه كشمميد دسممتمو روي گوشممم گذاشممتم و چشمممام رو بسممتم.بعد از چند دقيقه   با 

 ...صداي كوبيده شدن در توي صداي ه  هقم گم شد
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با شنيدن صداي زنگ متوجه اومدن مهمانها شدم سري  خودمو توي آينه بررسي كردم        

 .خداروشكر آرايشم پخي نشده بود به لطف لوازم آرايشي ند آب

ندم و با ديدن خانوم جون، آقا جون و آروان كه منتظر مهمانها بودن       خودمو پايين رسمممو 

 .شكه شدم

شد.اليزابت منو           شروع  سدم و احوال پرسي ها  خودمو بهشون رسوندم. با ورود مهمانها 

به آغوش كشيد و با ويليام دست دادم.آخرين باري كه اين زوج مهربون رو ديدم حدود  

پسرشون سر بزنن و اون موق  بود كه من باهاشون   يك سال پيي بود كه اومده بودن به

آشمممنا شمممدم.آروان از صمممميميت بيي از حد ما متع ب نگاه ميكرد. تا نگاه منو متوجه  

  شلوار و كت خودش ديد سري  به خودش اومد و روشو برگردوند.جيك هم امشب توي 

 ...ميبرد رو آتنا دل مطمعنا مشكي

حرف بزنن،وقتي آروان باهاشمممون مسممملط    نميتونسمممتن پدر مادر جيك زياد فارسمممي      

 .انگليسي حرف زد خيالشون از اين بابت راحت شد

آقاي ويليام ميگفت كه اونا از اين رسما ندارن و فقط بخاطر اينكه پسرشون واقعا آتنا رو 

دوس داشمممته اومدن خواسمممتگاري و اينكه جواب رد پي در پي آروان متع بشمممون مي      

 !كرده

رد كردناش اين بوده كه ميخواسته مطمئن بشه جيك واقعا آتنا   آروان هم گفت كه دليل

رو دوسممت داره و پا پس نميكشممه واينكه ميتونه اعتماد كنه كه تنها خواهرشممو بسممپره    

 .دست جيك

آروان ميگفت اعتقاد داره هر چيزي كه سممخت و با تدش به دسممت بياد قدرش رو بايد  

 .بيشتر دونست
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م.اين آروان با آروان توي اتاق صدوهشتاد درجه فرق    از حرفاش واقعا متع ب شده بود 

 .داشت

جازه اي گفتم و وارد           با ا كه آروان هم رانمممي بود خيلي خوشمممحال بودم. بت  با از اين 

 ...آشپزخونه شدم

 آتنا توي بغلم پريد 

 

از خوشمممحالي در حال پرواز بود و من از بابت اينكه تونسمممتم دل دو عاشممم  رو به هم         

به خودم مي  بت          برسمممونم  نار اليزا نا رو گرفتم و بردم توي سمممالن ك يدم.دسمممت آت بال

نشوندم.كلي به انگليسي از عروسي تعريف ميكرد.آتي هم سرشو پايين انداخته بود و        

از خ الت سرخ شده بود.بعد از به تواف  رسيدن شرط و شروط جيك انگشتر تك نگين  

ناراحت.براي آتنا بي ظريفي دست آتنا كرد.حس مبهمي داشتم.هم خوشحال بودم و هم  

سنگيني        ستگاري خودم مي افتم بعض  شحال بودم ولي وقتي ياد خاطرات خوا نهايت خو

شدم و خودمو          سري  از جام بلند  شكي از چشمم پايين مياد.  شينه و قطره ا توي گلوم مي

شتي طبقه پايين رسوندم. آبي به دستام زدم و با احتياط زير چشمم رو         سرويس بهدا به 

كه تقه اي به در خورد و بعدش صممداي دوسممت داشممتي آوات به گوشممم     پاك ميكردم

 :رسيد

 !مامان،بابا گفت بيام بپرسم حالت خوبه؟_

باز كردم و رفتم          بازم حواسمممي بهم بود.درو  با اين همه بي محلي كه بهم ميكرد  پس 

 .بيرون

 :جلوي پاش زانو زدم و بغلي كردم
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 !واقعا بابات گفت بياي؟_

  و تشيطن  به و بره سري   داره توي سالن بود و معلوم بود دوست   همينطور كه چشماش  

 :گفت برسه جيك با كردن كل كل

 !آره بابا،تازه گفت نگم كه خودش منو فرستاده_

ه اي به گوني ميزنم   ب.و..سمممخنده ي ريزي كردم و آوات رو از بغلم بيرون ميكشمممم. 

ميشممينه و يه چيزايي تو ه و ميدوه سمممت آروان و كنارش ب.و..سمماونم سممري  لپم رو مي

سر آروان باال مياد و چشم ميدوزه به من كه با لبخند زل زدم    گوش آروان پِو پِو ميكنه.

 .بهي

شو ميگيره دل من هم ميگيره از رو برگردوندني.ميدونم كه هنوزم   لبخندي ميزنه و رو

صد رفتن          شام ق صرف  شتمي ناراحته.بعد از  شده گذا   ازم بابت اينكه توي عمل ان ام 

ميكنن آروان هم اشمماره اي ميده كه ما هم بريم.وارد اتاق ميشممم و وسممايدم رو جم  و    

ستم           ساكمو د شالم رو روي موهام ميندازم  شم  سم ميپو جور ميكنم و مانتوم رو روي لبا

 .ميگيرم و از اتاق ميزنم بيرون

نا  .آتآوات طب  معمول توي بغل آروان خوابه با آقاجون و خانوم جون خداحافظي ميكنيم

هم ميگه كه ميخواد امشممب رو همون ا بمونه و شمميطون زير گوشممم ميگه امشممب خوش  

بگذره و بعد بلند بلند ميخنده.سممموار ماشمممين ميشمممم.آروان،آوات رو صمممندلي عقب             

ميخوابونه و پشت فرمون ميشينه.آرن ي رو به پن ره تكيه داده و دستشو به پيشونيي     

روشن ميكنه و چند تا آهنگ عقب جلو ميكنه تا   زده.با يه دست رانندگي ميكنه.نبط رو   

 به آهنگي كه ميخواد ميرسه.با شنيدن آهنگ از درد چشم هام رو ميبندم

 به عش  تو هر شب حوس ميكنم يكم آسمونو تماشا كنم«
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 يه راهي نشونم بده من مي خوام خودم رو يكم تو دلت جا كنم

 

 به عش  تو خواب از سرم ميپره

 

 فس ميكشمبه عش  تو دارم ن

 

 يه روزي ميبيني ميفهمي چطور واست از همه دنيا دست ميكشم

 

  حليم بي از اون! باشممه ميتونسممت چي نقيضممي قلبم لرزيد،دليل اين رفتار هاي نممد و 

 .كردني پلي آهنگ از اينم هاش

 

 تا بارون ميگيره با يه حس خوب به عش  تو ميرم قدم ميزنم

 ميزنه عاشقونه منمكسي كه داره زير بارون تو رو صدا 

 

 غرورم اجازه نميده بگم كه اين روزا تنها اميدم تويي

 

 كسي كه نگاهي برام آشناست هميشه تو خوابم ميديدم تويي
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 .غرورم اجازه نميده بگم با چه اشتياقي به سمتت ميام

ستم ولي آروان      شك پس غرورش اجازه كاري بهي نميداد.منم خيلي غرورمو بخاطرش 

 بازم پسم زد

 

 تمومه نيازم صداي توئه داره جون ميگيره با تو روياهام

 تا بارون ميگيره با يه حس خوب به عش  تو ميرم قدم ميزنم

 *احسمممممان پايه»*كسي كه داره زير بارون تو رو صدا ميزنه عاشقونه منم....

 

ا باز ماشمين پياده ميشميم.توجه اي به آروان نميكنم و خودمو به اتاق ميرسمونم.لباسمامو     

شم رو پاك ميكنم و زير پتو ميخزم.خواب       شكي عوض ميكنم آراي لباس خواب حرير م

نصممف شممب رو نشممون    2به چشمممام نمياد چشمممام كشمميده ميشممه سمممت سمماعتي كه    

شيم نميتونم.پتو رو كنار ميزنم و روي     ميده.نگران ميشم هر چقدرم ميخوام بي تفاوت با

سمت پله ها.از باالي  صحنه رو     پن ه پا قدم بر ميدارم  سرم رو خم ميكنم و با ديدن  پله 

به روم قلبم ميگيره.آروان روي صندلي پايه بلند كنار اُپن نشسته و سرشو به روي روي        

 كانتر گذاشته

پله ها رو دوتا يكي ميكنم تا بهي برسم دستمو روي بازوي عضدنيي ميذارم كه سري       

 :سرشو باال مياره وخيره نگام ميكنه

 ت نرر داره اين كارا چيه ميكني آخه!؟آروان واسه قلب_
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مام          يذارم.ت جاش م خالي ميكنم و بطري رو توي  يدارم و توي ظرف شمممويي  ليوانو بر م

 .مدت سنگيني نگاهي رو روي بدنم احساس ميكنم

نزديكي ميشممم و دسممتمو دور بازوش حلقه ميكنم و سممعي ميكنم حتي شممده يه تكون   

 !كوچيك بدمي

  پيشمممي هم از هم سمممر پشمممت اشمممكام .ميزنم گريه  زير و بيارم  طاقت   نميتونم ديگه  

ين ميشينم و به اٌپن تكيه ميزنم.زانوهام رو باال ميارم و سرمو بهي تكيه   زم روي.ميگيرن

ميزنم.اين گريه ها باري از درد قلبي من كم نميكنن.پيچيدن دسممت آروان دور پام و به  

هه و خودم       يده شمممدنم شمممدت گريم رو دو برابر ميكن رو محكم بهي آغوش كشممم

ميچسبونم.دوس ندارم حتي براي يك ثانيه هم شده ازش جدا بشم.كاش خوشبختي هم     

 ...مثل مرگ سهم همه بود

 .گريه نكن.من الي  اين اشكا نيستم_

.آروم روي تخت ميذارم و خودش كنارم دراز ميكشه.با دستي اشك هاي روي صورتم       

نزديك تر مياره نفس هاي داغي  رو ميگيره.معلومه كه توي حال خودش نيست.سرشو    

توي صورتم پخي ميشه..انتظارم طوالني ميشه.الي پلكم رو باز ميكنم و تصوير معصوم        

غرق در خواب آروان جلوي چشممممام جون ميگيره. تكه اي از موهاش روي پيشمممونيي  

،كروات شمممل شمممده اش را از دور گردني در ميارم دكمه      افتاده رو آروم كنار ميزنم.  

و دونه دونه باز ميكنم و از تني بيرون ميكشمممم.دكمه شممملوارش رو هم باز       پيراهني ر

ميكنم و شممملوارش رو در ميمارم.لبماسمممماش رو پمايين تخمت مينمدازم كنمارش دراز       

 ...ميذارم هم روي رو چشمام و ميكشم آغوشي توي خودمو ميكشم 

 

 »آروان«
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دسممتي به سممر دردناكم كشمميدم.توي جام جا به جا شممدم.الي پلكمو باز كردم.جاي خالي  

سر جام نيم خيز      سام پايين تخت افتاد.  ديدن اب.شدم  ترانه توي ذوق ميزد.چشمم به لبا

 اين و اومد نمي يادم ديشب  از  هيچي.زدم پيشونيم  به محكمي نربه  دست  با لختم بدن

  نيسممتم ودمخ حال تو وقتي فقط كنه فكر ترانه نداشممتم دوسممت.ميكرد كدفه بيشممتر منو

 .باشم باهاش دارم دوست

از جام بلند شدم وارد حمام شدم.دوش آب سرد گرفتم.شدت سر دردم بيشتر و بيشتر         

ميشممد.حوله تنيم رو پوشمميدم و از اتاق زدم بيرون.دختر كبري خانوم توي آشممپزخونه    

 .و چشمام رو بستمبود.روي مبل نشستم و سرمو بهي تكيه دادم 

 هب متع ب كه خانوم كبري دختر به زدم زل با صداي هين بلندي چشمام رو باز كردم و   

 .روي دهني گذاشته بود رو دستي و ميكرد نگاه من

سري        شيده بود به هم اومد،فكر كنم خودش ذهنم رو خوند كه  سي كه پو ابروهام از لبا

 :گفت

 ...وگرنهآقا آروان نميدونستم شما اين ايين _

 :توجه اي به ادامه حرفي نكردم

 واسم قهوه بيار_

چشمي گفت و رفت توي آشپزخونه.چشمام رو بستم تا شايد از شدت اين سردرد لعنتي  

كمتر بشه.با قرار گرفتن دستي روي پام چشمام رو باز كردم.برگشتنم سمتي همزمان        

 .شد با باز شدن در

 :و بعد صداي بلند ترانه
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 !؟چه خبره اين ا_

سمت دستام.اه باز           شد  سري  دستي رو از روي پام پس زدم كه چشماي ترانه كشيده 

 .گند زدم.هر چي ميخواستم اين رابطه رو درست كنم خراب تر ميشد

 سري از تاسف برام تكون داد

 :برگشت كه بره بيرون.سري  از جام بلند شدم

 !ترانه داري اشتباه ميكني_

ستاد فرصت      شت بهم اي ستم رو     چند لحظه پ شدم.د ستم و بهي نزديك  رو غنيمت دون

 :روي شوني گذاشتم كه عصبي برگشت سمتم.با دو دست محكم به سينم كوبيد

شماي خودم      _ شتباه ميكنم؟!چيزي كه با جفت چ ست كثيفت رو به من نزن.چيو دارم ا د

 !ديدم رو؟

شم دوخ      شيدم.ذهنم قفل كرده بود.ترانه هم منتظر چ ستمو كدفه توي موهام ك بود  تهد

به لبام تا من جوابي رو بدم.وقتي ديد حرفي نميزنم بي لياقت زير لبي زمزمه كرد و از           

 ...در خونه زد بيرون

 :گلدون شيشه اي كنار در رو برداشتم و محكم به ديوار كوبوندم

 .لعنتمممممممي_

عصممبي سمممت دختر كبري خانوم برگشممتم.از ترس توي خودش مچاله شممده بود.رفتم   

 .تمو باال بردم و با تموم قدرتي كه داشتم توي صورتي خوابوندمسمتي و دس

 .گمشو بيرون. نميخوام قيافه نحست رو ببينم_
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 .با گريه دويد سمت در و از خونه خارج شد

  ديگه يك لحظه هم نميخواستم وقت رو تلف كنم

ه زدم نبايد زندگيم رو سر پا نگه ميداشتم.لباسام رو پوشيدم سوئيو رو برداشتم و از خو      

 .بيرون.بايد هر جور شده برش ميگردوندم

 

 .با پيچيدن صداي اپراتور براي هزارمين بار عصبي گوشيمو پرت كردم روي صندلي

صمممبح بود و من هنوزم توي خيابونها چرخ ميخوردم.به هر جايي كه به فكرم       4سممماعت  

شه اي پارك             شين رو گو شدم.ما شتم ديوونه مي سر زده بودم.ديگه دا سيد    كردم ومير

سمتي.با ديدن          صداي زنگ گوشيم ه وم بردم  شنيدن  شتم با  سرمو روي فرمون گذا

 .اسم آتنا بادم خالي شد.نميدونم چرا اميد داشتم كه ترانه باشه

 :دستمو روي صفحه كشيدم و روي گوشم گذاشتم

 !سدم داداش.ك ايي ؟_

 !خبري نشد؟_

 .نگ زدم كسي ازش خبر ندارهنه داداش.من ديگه دارم پس ميفتم.به همه دوستاش ز_

 :پوف كدفه اي كشيدم.سكوت بينمون داشت طوالني ميشد

 !داداش نميخواي بخواي چي شده كه ترانه رفت؟_

حرفي واسه گفتن نداشتم.زندگيم رو هوا بود.با سي سال سن يه روز خوش توي زندگيم    

 .نداشتم
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 .آتنا من قط  ميكنم.خبري شد حتما خبرم كن خداحافظ_

 .زدم و سمت خونه روندم استارت

نزديك خونه بودم كه باز گوشممميم زنگ خورد.شمممماره ناشمممناس بود و اين منو متع ب  

شتم.با پيچيدن صداي پسر جووني توي گوشي          كرده بود.جواب دادم و روي گوشم گذا

 :ابروهام از تع ب باال پريد

 سدم.آقا آروان؟؟؟_

 خودم هستم شما؟_

 ...من ارسدنم.همكار ترانه.راستي_

شدم چه لزومي   شت  نگران  سره  دا   و مب صدايي  با بگيره تماس باهام شب  موق  اين پ

 :زدم داد گوشي توي تقريبا عصبيم

 !اتفاقي براي ترانه افتاد؟_

 :با صدايي كه معلوم بود هول شده گفت

 .نه.نه راستي خواستم بگم ترانه پيي منه.نگران نباشيد_

چه      يدن حرفي آمپر چسمممبوندم. يه پسمممر       از شمممن نه بره خونه ي  لزومي داشمممت ترا

 :م رد.عصبي غريدم

  آدرس_

 واستون آدرسو ميفرستم_
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شينو              ستاد. ما سم فر سدن وا سي كه ار صمو روي پدال گاز خالي كردم رفتم به آدر حر

سدن جلوي در        سيدم ار شد رفتم تو وقتي ر صداي تيك باز  پارك كردم زنگو زدم در با 

 :زدم بود پسي زدم رفتم داخل و داد

 ترانه_

 :دختري پله ها رو يكي دوتا پايين اومد و گفت

  باال خوابه آقا آروان_

 :اين كي بود وقتي نگاه متع بم رو به خودش ديد گفت

  من نامزده ارسدنم_ 

 .نفس آسوده اي كشيدم خيالم راحت شد

 ك اس؟_

فتم  انداختم و ربه در اتاقي اشمماره كرد.نيم نگاهي به ارسممدن كه به ديوار تكيه زده بود  

 ...سمت اتاق

 

درو آروم باز كردم.ترانه توي خودش مچاله شمممده بود و غرق خواب بود.چهرش توي       

خواب بي نهايت معصممموم بود.دلم گرفت از اين كه زندگي رو زهر كرده بودم هم براي       

صورتي رو كنار          شتم موهاي روي  ستم و با انگ ش خودم هم براي ترانه.روي لبه تخت ن

شو    توي دستم گرفتم.بايد بهي ميگفتم چقدر دوستي دارم.بايد ميگفتم چند    زدم.دست

وقتيه كه شممده تموم زندگيم.نبايد ميذاشممتم فاصمملمون بيشممتر بشممه.من ديگه يه زندگي   

ستم در كنار آوات و ترانه.با اين دوتاس كه زندگي من تكميل ميشه.دستمو       آروم ميخوا
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به پيشمممونيي زدم.دلم براش تنگ    ه ريزي ب.و..سمممزير پاش انداختم و بلندش كردم.   

 .شده بود

از اتاق بيرون زدم كه نگاه ارسممدن و نامزدش رو متع ب روي خودم ديدم.رو به دختره  

 :گفتم

 !ميشه لباساي ترانه رو واسم بياري؟_

 :لبخندي زد.بلند شدو سمت يكي از اتاقا رفت.رو به ارسدن گفتم

 !مرسي از اينكه خبرم كردي_

 :لبي گفت خواست حرفي بزنه كه نامزدش همونطور كه ميومد گفتخواهي ميكنم زير 

شبخشي كه       _ ساعت پيي هم با قرص آرام صبح چيزي نخورده.يك  آقا آروان،ترانه از 

 خورد خوابي برده

به من اعتماد                 نه  بازيا رو نميفهمم.يعني ترا به هم اومد.دليل اين بچه  اخمام از حرفاش 

 ...ت يان نداره.نميدونه من بهي خ

هو خاطرات اولين روز عقدمون توي باغ با اون دختره يادم اومد.معلومه با چيزايي كه            ي

اون ديده نبايد بهم اعتماد داشممته باشممه.اون موق  من تقصمميري نداشممتم.توي حال خودم  

نبودم و همي اين حسممو داشممتم كه ترانه و صممدرا با هم رابطه دارن و اين منو ترغيب    

 :بدمميكرد كه اون كارا رو ان ام 

 !آقاي آريامني حالتون خوبه؟_

 .با صداي ارسدن به خودم اومدم و متوجه شدم وسط سالن ايستادم و دارم فكر ميكنم
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 :سري تكون دادم و سمت در خروجي رفتم

به هر حال مرسممي.اين لطفتون رو فراموش نمي كنم.شممرمنده كه اين موق  مزاحمتون   _

 شدم.خداحافظ

 .هاي بلند خودمو رسوندم به ماشينمنتظر جواب نموندم و با قدم 

 .صندلي جلو رو تخت كردم و ترانه رو خوابوندم روش

 ...پشت رول نشستم و سمت خونه روندم

 .سيگاري روشن كردم و گوشه لبم گذاشتم

فشممار زيادي رو امروز تحمل كرده بودم و سممعي داشممتم با يه نخ سمميگار بتونم ذره اي    

 .آرامي به دست بيارم

 .باز كردم.و ماشين رو توي حياط پارك كردم درو با ريموت

شينو دور           شارش دادم. ما شم ف سيگار رو روي زمين انداختم و با كف كف شدم ته  پياده 

زدم.هوا ديگه به روشني ميزد.درو باز كردم و ترانه رو بغل كردم.درو با پام بستم.از پله    

 .ها باال رفتم و توي اتاق گذاشتمي

سوخت    شمام از بي خوابي مي شمام رو      چ شيدمي توي بغلم و چ شيدم ك .كنارش دراز ك

 روي هم گذاشتم

 

 »ترانه«
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گاه            يه گيج اطرافم رو ن ثان باز كردم.چند  بدنم دادم آروم الي پلكمو  به  كي و قوسمممي 

 !كردم.من اين ا چيكار ميكردم؟

 ....من كه ديشب

هم تنم  سممري  از جام بلند شممدم و نگاهي به جاي خالي آروان انداختم.لباسمماي ديشممب  

بود.از جام بلند شممدم و رفتم پايين.صممداي سمموت هاي پشممت سممر هم شممخصممي از توي  

بود.واي من چقدر عاشمم  اين فيلم   (love story)آشممپزخونه ميومد.آهنگ الو اسممتوري

شت        سركي توي آشپزخونه كشيدم.ابروهام باال پريد.آروان و اين كارا بعيد بود.دا بودم.

يده بود.داشممتم ديدش ميزدم كه صممداي تلفن  صممبحونه درسممت ميكرد.چه ميزي هم چ

توي خونه پيچيد.آروان سممرشممو برگردوند خواسممتم خودمو عقب بكشممم كه متوجه من  

 :نشه ولي دير شده بود.لبخند شيطوني زد

 .سدم عزيزم.صبح بخير_

 .چممممممي؟!عزيممممممزم؟؟من خوابممممم؟!نشگون ريزي از پام گرفتم كه آخم بلند شد

 !؟!آقا عشقو حالشو كرده حاال ميخواد منو خر كنه!كورخونده پس بيدار بودم

 .بي توجه بهي رفتم سمت تلفن كه اونم دنبالم راه افتاد

شتم.آروان هم رو به روم روي مبل نشست و         دكمه رو زدم و گوشي رو روي گوشم گذا

 :زل زد به دهنم

 بله بفرماييد_

اشمممم داشمممت پس ميفتاد از  سمممدم ترتر بانو.ك ا بودي مارو نصمممف جون كردي؟!داد_

 .نگراني
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 :نگاهي به آروان انداختم

 ...آره جون عمت.اونم اين گوريل سياه سوخته_

 .چشماي آروان اندازه قورباغه شد

 .آتنا بلند بلند ميخنديد.لپمو از داخل گاز گرفتم كه خندم نگيره

با جيك بريم بيرون ميخوام      _ نه نميري!من و آوات آماده شمممديم قراره  يايم    واي ترا ب

 ...دنبالتون با هم بريم بيرون

 :واسه اينكه آروان بفهمه راجب چي داريم حرف ميزنيم موزيانه گفتم

 بريم بيرون؟!آروان كه ميگه نميام ميخواد بره سركار.من ميام_

 :آروان از جاش بلند شد و يه قدم بهم نزديك شد

 اتفاقا من ميام_

 :كه پريدم وسط حرفيآتنا صداي آروان رو شنيد خواست حرفي بزنه 

 .خب آروان مياد من نميام_

شي بال در       سي بود.از خو سابي عرو اروان رو كارد ميزدي خوني در نمي اومد.تو دلم ح

آورده بودم و دلم مي خواسممت پرواز كنم.دلم حسممابي از اينكه چزوندمي خنك شممده   

 .بود.آروان هم كدفه قدم ميزد و عصبي دست توي موهاش ميكشيد

 .ترانه بدون تو صفا نداره.جووون من بيالوس نشو _
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دلم نيومد دلشممو بشممكنم باشممه آرومي گفتم و بعدم بلند بلند طوري كه آروان بشممنوه     

 :گفتم

 .نه ديگه آروان خان با معشوقي دختر همين سرايداره هستا مياد باهاتون_

ا رفت  هآروان متع ب برگشت سمتم و دستشو به معني برو بابا برام تكون داد و از پله      

 ...باال

 

 :وقتي كامد خيالم راحت شد كه رفته گفتم

 .من تا نيم ساعت ديگه آماده ام_

 .بدبخت داداشمو تو آخر دق ميدي_

 :لبخندي زدم

 .حقشه فعد خداحافظ_

گوشي رو گذاشتم و رفتم توي اتاق تا آماده بشم.روي تخت دراز كشيده بود و دستشو         

 مانتو طوسي و شلوار مشكي عوض كردمروي چشماش گذاشته بود.لباسامو با 

 :براي اينكه حرصي رو در بيارم گفتم

 آتنا گفت ترجيح ميده ب اي تو من باهاشون باشم_

 :دستشو برداشت.نيم خيز شد

 .ح  نداري بري_
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 :باز زور گفتني شروع شده بود

 .ميرم.كسي هم نميتونه جلوم رو بگيره_

 :سرجاش دراز كشيد و گفت

 .ط دختر كبري خانوم رو هم صدا بزن بياد كارش دارمباشه برو،توي حيا_

 .حرصي شدم و ريملي كه دستم بود پرت كردم سمتي كه دقيقا خورد توي سرش

صداي بلند        شتم و با  شد.ادكلن رو روي خودم خالي كردم.كيفمو بردا صداي آخي بلند 

 :همونطور كه سمت در ميرفتم گفتم

 ....خدي  هر چه الي _

 ...آشپزخونه ليوان آب پرتغالي واسه خودم ريختم و خوردمرفتم پايين توي 

صداي              نعف ميكردم.با  شتم  شنگي دا شتم.از گ شكدتي هم توي دهنم گذا سكوييت  بي

يپ اسمممپورت              با ت پذيرايي  يدم آروان وسمممط  كه د نه زدم بيرون  نگ از آشمممپزخو ز

وشته   ن ايستاده.شلوار لي با تي شرت سفيد كه روش نوشته هاي انگليسي در هم برهمي       

شمممده بود كفي اسمممپورت هم پاش كرده بود.وقتي ديد دارم نگاش ميكنم چرخي زد و  

 :گفت

 !چطورم؟_

 :تو دلم كلي قربون صدقي رفتم از كنارش رد شدم

 .اعتماد به سَقفِت كاذبه آقاي محترم_

 :تك خنده اي كرد و پشت سرم راه افتاد
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 !چشمات كه يه چيز ديگه ميگن_

 :عصبي برگشتم سمتي

 .مام خيلي غلط ميكننچش_

 .رو برگردوندم و از خونه زدم بيرون.تا در حياط رو باز كردم

شو غرق         صورت شد و پريد بغلم. شين پياده  سري  از ما س آوات  ه كردم از بغل من ب.و..

بيرون اومد و رفت توي بغل آروان.آتنا و جيك هم از ماشممين پياده شممده بودند.آتي رو 

 :يدم.آروم توي گوشم گفتب.و..س

 .ميبينم كه آقاتون هم تشريف آوردن_

 :من عمدا بلند جواب دادم كه صدام بهي برسه

 ...آره بابا.سيريشه.انگار آدامس.نميشه هم بپيچونيي راحت بري پي گردش_

 :آتنا نشگوني از دستم گرفت

 !عه ميشنوه_

 .بشنوه_

شنيده ولي من اينقدر بلند     شد و جوري تظاهر كرد كه چيزي ن ودم گفته بآروان نزديك 

 :كه مطمئن بودم بقالي سر كوچه هم شنيده

 !غيبت كه نميكردين؟_

 :آتي سري  جواب داد
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  نه داداش.اين حرفا چيه.سوار بشين بريم_

 :خواستم سوار بشم كه دستم رو كشيد و كنار گوشم گفت

 .باشه ترانه خانوم حاال من شدم آدامس_

 

شديم     ستارت  جيك سوار  سي  كل.افتاد راه و زد ا  لندب و بودم انداخته كل جيك با رو رم

 .حسابي كدفه شده بود هم آروان.ميخنديدم بلند

ياده            گه داشمممت.همگي پ كه آروان آدرس داده بود ن يه طد فروشمممي  باالخره جلوي 

 .شديم.سر در طدفروشي بزرگ نوشته بود جواهراتي آريامني

 .ي ازمون استقبال كردنپس طد فروشي مال خودشون بود.با هم وارد مغازه شديم حساب

به طدهاي توي ويترين نگاه ميكردم.آتي هم تك تك انگشمترا رو روي دسمتي امتحان    

 :ميكرد.آروان خودشو بهم نزديك كرد و آروم كنار گوشم گفت

 .تو هم انتخاب كن_

  رخدفب بود آويزون ازش كوچيكي هاي ستاره  چشمم يه پابند ظريف رو گرفته بود كه  

 :گفتم قلبيم ميل

 .نميخوام.فقط دارم نگاه ميكنم_

ولي بازم چشممممم به پابنده بود.آروان ديگه چيزي نگفت ورفت روي مبل گوشمممه مغازه  

 .نشست

 :آوات اومد كنارم و گفت
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 ماماني جونم_

 جونم؟_

 .من كه اينقدر دوستت دارم_

 :خنديدم و لپشو كشيدم

 بگو شيطونك_

 .فقط نگاه ميكنممامان اون مغازه رو بريم ببينيم.قول ميدم _

ستم                شو توي د ست شي بزرگ.د سباب بازي فرو سيدم به يه ا ستي رو گرفتم و ر رد د

 .گرفتم و با هم از مغازه زديم بيرون

كلي بابت بازي فكري و ماشممين و اسممباب بازي پياده شممدم.خوب كه قول داده بود فقط   

 .نگاه كنه وگرنه اگه قصدش خريد بود نابودم ميكرد

ساژ هاي همون اطراف رو      آتنا و جيك هم خر يداشون توي طد فروشي تمام شده بود.پا

براي لباس گشمممتيم.آتي هم هيو لباسمممي مثل من تو دلي نبود.خريد لباس رو به فردا         

موكول كرديم.ناهار رو توي رسممتوران شمميكي خورديم و رفتيم خونه خانوم جون تا بقيه 

يديم خودمو به اتاق رسوندم.دراز   برنامه ها رو براي عقد بريزيم.خيلي خسته بودم تا رس  

 .كشيدم سري  خوابم برد

 :با تكون هاي دست كسي چشمامو باز كردم.آتنا هول زده گفت

 پاشو.پاشو دير شد_

 :دستمو جلوي دهنم گرفتم خميازه اي كشيدم و گفتم
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 !ك ا؟_

 !حاال تو پاشو آماده شو خودت ميفهمي_

ي به دست و صورتم زدم آماده شدم و     ميدونستم از زير زبوني نميتونم چيزي بكشم.آب  

 .آرايي مديمي كردم

رفتم پايين.هيچكس توي سمممالن نبود رفتم توي حياط.آتنا منتظر به ماشمممين تكيه زده         

 :بود.سوار شدم و با سرعت بااليي حركت كرد

 !آوات ك اس؟_

 .رفتن شهربازي.منو تو هم قراره بريم جايي.من يه كاري دارم_

يه آپارتمان نگه داشمممت و پياده شمممد.متع ب نگاه كردم به            ديگه حرفي نزديم.جلوي 

آپارتمان بيسممت طبقه با نماي سممفيد.خواسممتم حرفي بزنم كه صممداي ظريف زني توي     

 :آيفون پيچيد

 سدم عزيزم خوش اومدي.بيا باال_

 :با هم داخل رفتيم و سوار آسانسور شديم.دكمه رو فشار داد

 !نميخواي بگي قراره خونه كي بريم؟_

 .خودت متوجه ميشي_

شديم.تا      سيديم.در يكي از واحد ها باز بود با آتنا وارد خونه  باالخره به طبقه مورد نظر ر

 ...وارد شديم دهنم از حيرت باز موند و دستم رو جلوي دهنم گذاشتم
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سالن           شد.همين ور كه چشمم توي  صداي گوشيم بلند  شتم كه  قدم ديگه اي داخل گذا

تو كيفم در آوردم جواب دادم و روي گوشمممم گذاشمممتم.با     چرخ ميخورد گوشمممي رو از

 .شنيدن صداش قلبم لرزيد

 سدم عزيزم_

نزديك يكي از مانكناي توي سمممالن بزرگ خونه شمممدم و دسمممتي به جنس لطيف لباس  

 :كشيدم

 !كار تو بود آره؟_

 آره عزيزم.خوشت اومد؟؟_

ونه   بهي ندادم تا بد   توي دلم كيلو كيلو قند آب ميشمممد بخاطر عزيزم گفتناش.جوابي     

 .هنوزم ازش دلخورم

 .از هر كدوم خوشت اومد انتخاب كن_

باشه آرومي گفتم و بعد از خداحافظي كوتاهي قط  كردم.آتنا نزديكم شد و اشاره اي به    

 :لباس هاي توي سالن كرد و آروم توي گوشم گفت

 .خدا شانس بده_

 :نيشخندي زدم

 .ببين واسه خانومي چه كارا ميكنهقربون داداشم برم كه اينقدر مهربونه._

 .نخير از اين خبرا نيست ميخواد مخ بزنه كه ببخشمي ولي كورخونده.تازه اولشه_
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از گفتن تازه اولشمممه دلم گرفت.واقعا ديگه تحمل اين كي مكي ها رو نداشمممتم.دلم           

 ....زندگي كردن ميخواست.مسافرت رفتن.گردش.تفريح

شاخه گل  سه يه روز         دلم چيزهايي كوچيكي مثل يه  ست تا وا سه نفره ميخوا شام  يا يه 

 .هم شده احساس كنم خوشبختم

آهي كشمميدم و بين مانكن هاي توي سممالن چرخ خوردم.واقعا لباس ها زيبا بودن.چند تا  

 .رو مد نظر گرفتم تا پرو كنم و هر كدوم توي تنم قشنگتر بود انتخاب كنم

پاشمممنه هاي كفي روي سمممراميك رو برگردوند          م.دختري بهمون نزديك   با صمممداي 

 .شد.دستمو به گرمي فشرد و سدم داد منم متقابد با لبخند جوابشو دادم

راهنماييمون كرد سمت اتاقي كه توش يه دست مبل مشكي به صورت گرد چيده بود و       

 ميزي وسط قرار داشت كه پر از م له و ژورنال هاي مد و لباس بود

 

شستيم دختره كه فهميد   سا حرف      با آتي روي مبل ن شروع كرد راجب لبا سمي ديانا  م ا

زدن كه لباسمماي ترك هسممت و بهترين نوع و مدل هسممتن و از هر كدوم فقط يك مدل  

 :دوخت شده.م له اي از روي ميز برداشت و دستم داد

 اين مدل ها مخصوص مشتري هاي خاصمون هست_

شون  بهي رو انتخابيم م له رو تا آخر ورق زدم و لباس هاي  سا  از تا سه .دادم ن  هك لبا

  كفشمممشمممون و كيف سمممت همراه رو مينشمممسمممت تنم تو قشمممنگ و ميومد بهم بيشمممتر

  روسكي ع سفيد  لباس ي كه نامزديي واسه  يكي.كرد انتخاب دست  دو هم آتنا.برداشتم 

 .م لسي هم يكي و ميومد بهي هم خيلي و بود
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 .لباسارو برداشتيم و بعد از كلي تشكر از آپارتمان زديم بيرون

 :ماشين شديم و حركت كرديم سمت رستوراني تا شامو بيرون بخورمسوار 

 واي ترانه توي لباس قرمزه معركه شدي بودي_

 .مرسي عزيزم چشمات قشنگ ميبينه_

 :خنده ريزي كرد

 ...فقط جلو داداشم نپوشيي كممممممممممه_

 :تو سري بهي زدم و گفتم

 ...پررو نشو ديگه_

 :رانندگي دادسري تكون داد و حواسي رو به 

 .ولي خدا شانس بده.شوهر ما كه از اين سوپرايزها مارو نميكنه_

 .حسود_

سه داداش       _ ضر.وا سفره عقدو تاالرو مح ترتر فردا ميام دنبالت كه بريم دنبال بقيه كارا.

 .هم بايد كادو بخرم

 :بخاطر حرف آخرش متع ب برگشتم سمتي

 !كادو واسه چي؟؟؟_

 :متع ب ابرو باال انداخت

 .نگو كه يادت رفته؟!پس فردا تولد آروانه_
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 :با دست نربه اي به پيشونيم زدم

 .واي اصد يادم نبود_

ميتونم يه لطفي كنم بهي نگم تا تو بتوني سممموپرايزش كني.آوات رو هم پيي خودم    _

 (:...نگه ميدارم

 

گه  ا باالخره يه نفر بايد كوتاه ميومد.ولي من دوست نداشتم اون نفر باشم.تصميم داشتم     

رفتار آروان همين ور بمونه يه تولد رمانتيك دو نفره واسممي بگيرم.ذهنم همي درگير  

اين بود چطور سممورپرايزش كنم.اصممد نفهميدم چطور شممامو خوردم تا به خودم اومدم    

سته            ش شديم.آروان و جيك ن سالن  شديم و وارد  جلوي خونه خانوم جون بوديم.پياده 

 :دن آروان سري  بلند شدبودن و حرف ميزدن.تا متوجه ما ش

 .ما ديگه بريم دير وقته_

بلند شمممد و آوات رو زوركي از جلوي تلويزيون بلند كرد.خانوم جون و آقا جون ظاهرا       

خواب بودن.از آتنا و جيك خداحافظي كرديم و چشممممكي براي آتنا زدم.وسمممايد رو تو 

 .ماشين خودمون جا داديم.آروان پشت رل نشست و استارت زد

 ادشي  قلبم.كنم تشمممكر آروان از بود رفته  يادم  حتي نميزدم رگير بود و حرفي فكرم د

 :بتپه بايد كه رفت

 !تو فكري؟_

 .نگاهي به اطراف انداختم متوجه شدم توي حياط خونه ايم

 .نه چيزي نيست_
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 !سرشو عقب برد و جوري نگام كرد كه يعني خر خودتي

شد و آوات رو بغل كرد.وسايد رو از توي   شتم كه چشمم به چراغ       پياده  صندوق برميدا

 :خاموش اتاق ته باغ افتاد.آروان رد نگاهمو گرفت و بي خيال گفت

 .يه پولي به زنه دادم اخراجي كردم.پيرزنه كه گناهي نداشت_

نفس آسمموده اي كشمميدم و قلبم پر شممد از خوشممي.از اينكه واسممه آروان مهم بود چه    

 .بودمچيزايي باعث آزار من ميشه خوش حال 

نگاهي از سممر قدرداني بهي انداختم كه خودشممو بهم نزديك كرد و كنار گوشممم زمزمه 

 :كرد

 .ديگه نميذارم كوچيك ترين چيزي زندگيمونو تهديد كنه عزيزم_

 :ه اي به گوني زدمب.و..ساز حرفاش دلم غنج رفت.خودمو باال كشيدم و 

 .مرسي_

اختم.ادكلن هميشممگيم رو روي  گوشممواره آويز سممت كفي و دسممتبندم رو به گوشممم اند

موهام زدم.رو به رو آينه ايستادم و نگاهي به لباس قرمز كوتاهم انداختم موهام رو دورم 

ريخته بودم.آرايي مديمي كرده بودم.از پله ها با احتياط پايين رفتم همه چيز رو چك           

م  ك كردم.فر رو خاموش كردم.نگاهي به ساعت انداختم.آهنگ اليتي گذاشتم و صداشو     

كردم شم  ها رو تك تك روشن كردم.چراغا رو خاموش كردم.با شنيدن صداي ماشين       

شمممن كردم و خودمو توي تاريك ترين   رو رو كيك  روي آروان توي حياط شمممم  هاي   

 ...قسمت پذيرايي قايم كردم
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 »آروان«

ريموت رو زدم و منتظر موندم در كامل باز بشمممه.با ديدن چراغ هاي بسمممته سممماختمون  

شي رو از          شورش رو در مياورد.گو شت  شيدم.واقعا ترانه ديگه دا اخمهام رو توي هم ك

روي داشبورد چنگ زدم و شماره ترانه رو گرفتم.جواب نميداد.عصبي پياده شدم و درو     

سالن رو باز   ستم درو ببندم كه با ديدن  محكم به هم كوبيدم.در  كردم و رفتم داخل.خوا

صممحنه رو به روم ماتم برد.كل سممالن با شممم  هاي پايه بلند و كوتاه تزيين شممده بود و    

صممداي آهنگ اليتي هم به گوش ميرسمميد عصممبانيتم فروكي شممد و به جاش يه لبخند   

 .شيطاني روي لبم اومد

شتم كه با ديدن كيك روي ميز و  شن بلند        قدم ديگه اي بردا شم  هاي رو سالن و  سط 

 :خنديدم

 !عه يادم نبود تولدمه_

ستي دور كمرم حلقه           سالن چرخوندم كه د ستادم و نگاهم رو دور  سالن اي سط  تقريبا و

 .شد

شيدمي توي                 سمتي و ك شتم  شد برگ شل  ستاش كه  شتم د ستاش گذا ستمو روي د د

صداي قه قه    شو بلند كرد و من چند دور چرخوندمي  سالن پخي   بغلم.دو تا پا ي كل 

شده بود.موهاش توي صورتم پخي شد و بوي عطرش وارد تموم وجودم شد.گذاشتمي  

زمين..سمممرمو بين موهاش بردم نفس عميقي كشممميدم.متع ب زل زده بود بهم.لپشمممو      

 :كشيدم و گفتم

 .نميخوام جشن خوشگلت رو خراب كنم_

 ازش جدا شدم و از پله ها رفتم باال
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 »ترانه«

شد         متع ب زل زدم به سست  سمت اتاق ميرفت.بدنم  شت  ي كه با قدم هاي محكم دا

خواسممتم بيفتم زمين دسممتم رو به ميز كنارم تكيه دادم تا مان  افتادنم بشممم.با قدم هاي   

سرمو تكيه دادم بهي.چشامو تا حد             شستم و  سوندم ن سست و لرزون خودمو به مبل ر

ه توي چشمممم جم  شممده   امكان باز كردم كه جلوگيري كنم از فرو ريختن اشممكهايي ك

بودن.يعني آروان منو نميخواسممت؟!چرا رفت؟!چرا نموند تا ببينه من واسممي چه كارايي  

كردم.با عشمم  واسممي غذا پختم با عشمم  كادو خريدم و با عشمم  كل خونه رو تزئين    

كردم.قطره اشكي ل وجانه پايين چكيد كه با شنيدن صداي آروان سري  با پشت دست        

سي زدم.ترانه گفتن  شدن چراغا و مني كه متع ب به آروان زل    پ شد با باز  ي همزمان 

 .زده بودم

نزديكم شممد و نگاه خريدارانه اي به سممرتا پام انداخت.دسممتشممو گرفت سمممتم و من به  

 :سختي چشمامو از چشماش گرفتم و دوختم به دستي

 برام ميبنديي_

شمم پاي         شكي از چ شتم ميمردم.قطره ا شي دا شديدي خوردم.از خو ين چكيد كه تكون 

 :آروان سري  با دستي قطره رو گرفت

 عه از اين حركتا نداشتيما_

خنديدم و مشممتي به سمميني زدم.كروات قرمز رو از دسممتي كشمميدم و دور گردني     

 :انداختم.انداختن گره كه تمام شد توي چشمي زل زدم

  تولدت مبارك_
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شم  هاي          شوندمي روي مبل.كيكو جلوش گرفتم و به  شيدم و ن شو ك ست شد  د ه  آب 

 :اشاره كردم

 ..فوت كن_

 .يدم و باز تبريك گفتمب.و..سكيكو روي ميز گذاشتم و صورتي رو 

تكه از كيك رو بريدم و برم سممممت لبي.يه تيكي رو خورد و بقي رو به زور چپوند          

 .توي دهنم

.خوشممبختي رو با تمام وجود احسمماس ميكردم.كادو رو از زير ميز  غرق در خوشممي بودم

 .وي پاش گذاشتمبرداشتم و ر

يد.سرمو از روي سيني برداشتم.جعبه رو    ب.و..س سرمو توي بغلي گرفت و موهام رو  

باز سمممرمو توي آغوشمممي                 با پدك طد  ند چرم  يدن دسمممتب با د باز كرد. ياط  با احت

 .كشيد.دستبند رو از توي جعبه برداشتم و انداختم دور دستي

بلند شدم و دستمو گرفتم سمتي.دستمو گرفت و بلند شد وسط سالن دستشو ول كردم   

 زياد صممداشممو و رسمميدم نظر مورد آهنگ به تا و رفتم سمممت نممبط.آهنگ رو رد كردم 

 .كردم

 .نزديكي شدم و دستمو دور گردني حلقه كردم آروانم دستشو دور كمرم حلقه كرد

 با آهنگ شروع كردم خودمو تكون دادن

 

 تو چشمات سواله يه عالم سوال«

 نگاهت پر از آرزوهاي كال
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 ميدونم تو ذهنت چيا ميگذره

 ميبيني تو اما كي عاشقتره

 ميمونم كنارت درست مثل سايت

 از امروز تا هر روز تا اون بينهايت

 نميگيره هيچكس جاي خاك پاتو

 »نميميره اين عش  قسم ميخورم

 .يه لحظه هم قط  نميشدزل زده بودم توي چشماش.ارتباط چشميمون 

 .نربان قلبم اوج گرفته بود

 تا روزي كه قلبم هنوز ميزنه«

 تا وقتي كه جوني توي اين تنه

 تو روزاي خوب تو روزاي بد

 »هميشه باهاتم قسم ميخورم

 هميشه باهاتم قسم ميخورم«

 توي لحظه هاتم قسم ميخورم

 هميشه باهاتم قسم ميخورم

 »توي لحظه هاتم قسم ميخورم
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 ه بارون نم نم به دريا به كوهب«

 به اين آفريني به كشتي نوح

 به ماه و ستاره به هفت آسمون

 به عشقم به عشقي تا مرز جنون

 به لحظه ي ديدار قسم ميخورم

 دوباره با تكرار قسم ميخورم

 به عهدي كه بستيم قسم ميخورم

 »به هستم به هستيم قسم ميخورم

 تا روزي كه قلبم هنوز ميزنه«

 وقتي كه جوني توي اين تنهتا 

 تو روزاي خوب تو روزاي بد

 »هميشه باهاتم قسم ميخورم

  تمام وجودم از هي ان ميلرزيد

 هميشه باهاتم قسم ميخورم«

 توي لحظه هاتم قسم ميخورم

 هميشه باهاتم قسم ميخورم
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 »توي لحظه هاتم قسم ميخورم

 :لبشو نزديك گوشم آورد

 ي زندگيممممم ونهدوسممممتت دارمممممممم بهم_

 

 :پارت پاياني حقم نبود

 :گوشيم زنگ خورد.با ديدن اسمي لبخند گشادي زدم و جواب دادم

 جممممممان دلمممممممم_

 :طب  معمول با همون صداي بم و گيراش توي گوشي غريد

 !دو ساعته منو كاشتي اين پايين.مياي يا بيام باال؟_

 :لبخند شيطاني زدم و گفتم

 .بيا باال_

 .محكمي گفت و بعد هم بوق هاي پشت سر همباشه 

باال پريد.ديوونه بود ازش هر كاري برميومد.مانتوم رو توي دسمممتم            ابروهام از تع ب 

شگاه زدم بيرون.بيرون اومدنم همزمان        شكر كردم و از آراي سدي ت گرفتم و از خانوم ا

 .شد با باز شدن در آسانسور و خارج شدن آروان از آسانسور

سرش     نيم نگاهي به سرش رو پايين انداخت.بعد از چند ثانيه جوري  سري   م انداخت و 

رو باال آورد كه فكر كنم گردني رگ به رگ شد.حدسم درست بود چون دستي رو به     

 :گردني كشيد و متع ب اسمم رو صدا زد
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 !ترانه؟_

 :انگار هنوزم باور نداشت اين منم كه رو به روش ايستادم.لبخندي زدم

 !جونم؟_

 :دم خودش رو بهم رسوند و موهام رو توي دستي گرفتبا دو ق

 !چرا موهات رو رنگ كردي؟_

 :دستمو دور كمرش قفل كردم و خودمو چسبودم بهي.زل زدم توي چشمي

 !خوشگل شدم؟_

 !بريم دير شد_ دستشو الي موهاي مشكي فر شده ام برد.

 :مشتي به بازوش زدم و گفتم

 !جوابمو ندادي؟_

 :زد و وارد آسانسور شديم خودش رو به بي خيالي

 !جواب چي؟_

 !اينكه خوشگل شدم يا نه_

 .نيازي به گفتن نيست_

 هست،زنا احتياج دارن كه بعضي چيزا رو بشنون.بگوووو_

 .ترانه گير نده.خودت ميدوني كه تو دلم چه خبره پس نيازي نيست بگم_



                 
 

 

 نرمین ونیل| حقم نبود رمان 

 

 

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

 کنید

 

433 

 

 آروان_

 !جانم؟_

 بگو_

 .فكرشم نكن_

 !نميگي؟_

 نمه_

 .قهرمباشه پس من _

 ...عمممممه ترانه.بچه بازي در نيار_

 .تا خود سالن با هم كل كل كرديم.آخرش هم نتونستم از زير زبوني حرف بكشم

منم كه دلم نميومد دو ثانيه هم باهاش قهر بمونم.توي اين چند روز اينقدر بهم محبت            

با تمام   و كرده بود كه عدقم هر ثانيه بيشتر و بيشتر ميشد.دوست داشتم برم نوك كوه      

 «من خوش بخت ترين زن دنيام»وجود فرياد بزنم.

 :ي.برگشتم سمتخواستم از ماشين پياده بشم كه آروان دستشو روي دستم گذاشت

 !جونم؟_

 .دست توي جيب كتي برد و جعبه تزيين شده اي رو بيرون كشيد و داد دستم

 :متع ب زل زدم بهي

 !برا منه؟_
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 .آره عزيزم_

روي جعبه رو باز كردم و در جعبه رو برداشمممتم.با ديدن پابند توي جعبه  تند تند پاپيون 

 :ذوق زده گفتم

واي آروان مرسي.خيلي دوستي داشتم.عاشقتم جعبه رو روي داشبورد گذاشتم و خم        _

شدم به پام ببندم كه آروان نذاشت.پياده شد و ماشينو دور زد و در سمت من رو باز كرد  

گذاشتم.آروان خم شد و پابند رو دور پاي چپم بست.بلند      .برگشتم و پام رو روي زمين 

 :شد كتي رو صاف كرد.دستي رو مقابلم گرفت

 !افتخار ميدي خانومم؟_

 :دستمو با ناز توي دستي گذاشتم

 .البته_

شيد.مامان هنوزم با آروان           شب واقعا ميدرخ شديم.آتنا اون  سالن  شادوش هم وارد  دو

بود و گهگاهي با آروان هم كدم يكم بهتر شممده سممر سممنگين برخورد ميكرد ولي طاها  

شده.آقا جون هم      شكر ميكرد كه ما رابطمون بهتر  شد.خانوم جون هم همي خدا رو  مي

شحاله. موق           شد خوند كه چقدر خو شماش مي شت ولي از چ هنوز همون غرورش رو دا

 خوندن خطبه عقد ياد عقد خودم افتادم.چقدر خوشمممحال بودم با اين همه سمممختي كه             

 .كشيدم االن توي اوج خوشبختي بودم

خودمو به آروان نزديك كردم.آروان دستي رو دور شوندم انداخت و سرمو به سيني       

 :فشار داد.كنار گوشم زمزمه كرد

 : بگذار بگويم
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 ! آخر فهميدم چه ربطي بهم داريم

 ... كه بعد از اين همه فاصله تا اين حد به من نزديكي

 " تو ادامه ي وجود مني "

 دل من با تو آرام گرفت

 اين حرف هاي گاه و بي گاه

 قلب من است براي تشكر از تو

 كه تمام كج خلقي هايم را تحمل كردي

 صبورانه همه ي بهانه گيري هايم را هضم كردي

 ... و آخر هم با همان زنگ صداي هميشگي

 تسكينم دادي

 ! من نمي دانم چه شد يا از ك ا پيدا شدي

 .ي وجود من شدي مرسي كه هستي ترانه فقط خوب كردي ادامه

 : در حال تايپ در ان من

 ۱۳۷۳نگار  |رمان آندر باس 

  hannaneh20 |شي تا عش رمان از فرامو

 Fatemeh.M | !رمان بقاَ مرگ دوباره

https://forum.1roman.ir/threads/17511/
https://forum.1roman.ir/threads/47540/
https://forum.1roman.ir/threads/47540/
https://forum.1roman.ir/threads/55803/
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