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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رمانکتاب در سایت این 

 

 :رمان هاي دیگر ما

 دانلود رمان لمس خوشبختي

 دانلود رمان سایه هاي وهم

 دانلود رمان قاتل دوست داشتني

 
 

  عشق خالق نام به

شعورا  شد  شروع  دوباره  رو مونساخت  برم ميگه شيطونه  خوابم من نميکنن فکر بي

  ندارن درک اصال. کنم خراب سرشون

 اخم با اومدم خودم به مامانم صببداي با.ميگي بيراه بد کي به صببب  اول دوباره مادر-

سازه  طبقه دو ساختمان  یه ميخواد خالقي اقاي من مادر گفتم کردم نگاهش  نزدیک ب

ساله  ست  یکي اخه مونده اولش طبقه تو هنوز دو   نميتوني که تو من برادر بگه بهش ني

   ميکني اذیت بقيه چرا

 اقاي به خيري خدا کار دنبال برو بعد بخور صبحونه  بيا زدن غر غر جاي به نفس:مامان

 ظهر لنگ  تا مگرنه هاش اهن تير سببري صببدقه از کنه  بيدار  ميتونه رو تو بده خالقي

 ميخوابي

ستم  شو  خوا شت  که بدم جواب شپزخونه  داخل رفت نزا  کار دنبال شده  کارم هرروز ا

سه  نميدونه ها شاده  دلش منم مادر بگردم ست  کار ساله 20 دختر یه وا  چه اونم ه

 از و ميکردم فکر همينطور باشببه  محترم کارها   صببا    خدمت   در باید   شبببا  کاري 

   ميخندیدم خودم فکرهاي

 ميخندي؟؟؟ خودت با چرا شدي دیونه دخترم یاس-

 کنه خدا شجاعي  اقاي شرکت  ميرفتم باید امروز شدم  خوردن مشغول  مامان هيچي-

سته  دیگه کنن قبولم شم  لباس برم که شدم  بلند شدم  خ ستي :گفت مامان که بپو   را

  برم باید  تما نره یادت بگير برام بليط فردا براي نيست خوب  الش خالت نفس
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 چشم-

 راضببي دلش مگر ببينه  خاله   وقتي مامانم   لعنتي خونه  این تو ميشببم تنها  دوباره  واي

 دلت به غم خانم نفس بيخيال موندگاره هفته یک کم  داقل برگرده روز سه  دو ميشه 

گذروني  خوش نده  راه نه  تو مي گاه  خودم به  ای ندي  کردم ن  مانتو  زدم خودم به  لبخ

شيدم  رنگمو صورتي   موهام وقت هيچ کردم سرم  به صورتي  شال  ابي لي شلوار  با پو

 کنم کامل ارایش داشتم عادت هميشه نميومدولي خوشم جورایي یه اوردم نمي بيرون

 تر کشيده  چشمام  جوري کشيدم  چشمم  انتها تا چشممو  خط ابي چشم  سایه  قرمز رژ

  بلند گرفت خندم و شدم خودم عاشق لحظه یه دیدم خودم کامل اینه تو ميشد معلوم

شتيپي  تو چقدر دختر گفتم شتم  کيفمو خو سي  سوار  رفتم بيرون خونه از بردا  تاک

 چقدر واي پدرم مجدد ازدواج و مادرم و پدر طالق سراغم  اومد گزشته  خاطرات شدم 

ست    دلش مادرم ست  پدرمو هنوز که هنوز شک شه  اما داره دو  به خودمو ميگه همي

 برم ميگه  من به هميشببه مامانم دارم قبول  رفشببو این منم نميکنم تحميل  کسببي

 استقالل مادرم اگه چون نشه نصيبم مادرم سرنوشت تا بایستم خودم پاي رو تا سرکار

شت  شکست   نزدیک بابام اخه نميکرد دیگه زن س.و.ه بابام شاید  دا شه  بر  ازدواج با ب

 کرد پيدا نجات مجدد

 رسيدیم کجاست  واستون خانم-کردم نگاه بهش ترس با رانند فریاد با

صبانيت  با سيدیم :گفتم ع سيدیم  که ر  دهنم تو اومد قلبم بزنيد فریاد باید اینجوري ر

 ندارید متاسفانه شما که چيزیه خوب شعورم

 وارد بسببتم ماشببين در محکم و شببدم پياده ماشببين از ميکرد نگاهم تعج  با رانند

 شدم شرکت

  شرکت  داخل وقتي. مياد خوشم   الگيري از کال بودم شاد  گرفتم راننده  ال اینکه از

  مدیریت:پرسيدم  نگهبان از بودم شده  گم سردر  بود بزرگ خيلي موند باز دهنم دیدم

 کنه نگام اینکه بدون ميخواسببت من از باباشببو ارث انگار که نگهبان چندمه ایه طبقه

  خرابه اسانسورم هشت طبقه گفت

  برم ها پله از باید طبقه هشت یعني واي-
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  استرا ت اتاق طرف به رفت نداد جوابي نگهبان

 اینجوري ميگيرین  قوق این چکاره  شببما  اینجا  اقا  زدم فریاد  ریخت  هم به  عصببابم

شه  سير  شکمتون  وقتي دیدگه اره! بدین رجوع ارباب جواب  برخورد باید اینجوریم با

 .......کنم پيدا مدیر اتاق کن صبر کنيد

سيدم  طرفم اومد سرعت  با نگهبان ستم  تا و تر   ميرفتم یکي دوتا هارو پله دویدم تون

ضي  ميترسي  اینقدر که تو دختر اخه گفتم خودم با باال  باالخره ميدي مردم جواب مری

  نميزد خوشي اگه که بابا کنه چکارت بگم خدا نمياد باال نفسم واي هشت طبقه رسيدم

سه  بودم خواب اتاقم تو من االن دلت زیر  اتاق چقدر اینجا واي نبودم اینجا قرون دو وا

 چقدر دیدي خودت کن کمکم خدایا واي دیدمش جون اخ.... کنم پيداش چجوري داره

شتم  کار دنبال سي  کنه قبول منو مدیره این سر  تو بزن جوري یه گ سه  ب،و،  خدا وا

ستادم  سته    خانمي یه داخل رفتم زدم در فر ش شت  بود ن شي  کنم فکر ميز پ  اقاي من

 کردم سالم بلند مدیره

 خدمتم در بفرمایيد سالم:منشي

 خندم فکرم از دوباره نيستم   يف ميگرفتمت بودم پسر  دختره این خوشکله  چه واي

 گرفت

شي  ستخدام  براي من گفتم کردم جمع خندم زود!ميخندین چي به خانم-:من  اومدم ا

ستم  بدیعي نفس شي  ه ستم  ليال من:گفت زد لبخند من  من جاي به قراره شما  پس ه

  بشين کار مشغول

 کنن قبولم اميدوارم نيست معلوم هيچي هنوز-

باش  نگران ميکنن قبولت   تما :ليال  زیاد  نصببيحت  یه  فقط ميرم اینجا  از امروز من ن

شکل  خرده یه اینجا مدیر صاب  م صال  سال  پنج این تو داره ع شو  ا  همش ندیدم خند

  بده گوش  رفش به گفت هرچي خشکه جدي

سم  من واي-  کلش پس بزن گفتم خدا واي شده  مدیر چطور نکنه  مله دفعه یه ميتر

 بپره مصبش عص  مدیره بزني جوري اینکه نه کنه قبولم
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ست  اونجوري نترس نه زبوني شيرین  چقدر دختر واي:گفت و خندید ليالبلند  فکر ني

 گاهي  نميزاره کم  قوقي نظر از مهربونه  هم خيلي بدي  گوش  رفاش  به  اگه  ميکني

 ميده هم اضافه هم

 چه ميسازم  هم زنجيري مدیر با باشه  خوب  قوقش اگه عاليه اینکه!!!جدي:گفتم بلند

 خانم گفت بيرون اومد مدیر خندش صببداي از که خندید بلند ليال عصبباب بي برسببه

 بيرون واسببه بزارین هاتون خنده لطفا دارم نياز ارامش به من خبره چه اینجا ناصببري

 شرکت

 موند باز دهنم کردم نگاه اقاشجاعي  به پایين انداخت سرش  شجاعي  اقا ببخشيد :ليال

 چه خدایي ولي دهنت داخل ميره مگسي  اخرش ميمونه باز دهنت چقدر تو دختر واي

 رفته هرز چشمات  فکرو خيلي نفس برسرت  خاک.... بزنم مخش نخش تو برم خوشکل 

 خورد گره خوشببکله  مدیر  نگاه  با  نگاهم  خندیدن   به  کردم شببروع دوباره  خودم با 

 شجاعي اقا گفتم کردم  فظ ظاهرم ولي شده نارا تيشون باعث خندم دوباره فهميدم

   خوشبختم اشنایيتون از جدیدتونم منشي من

 شببمارو  من هنوز اوال:گفت  انداخت   سببرتاپام   به  نگاهي  یه  من طرف اومد  شببجاعي 

 هروقت  کنيد  سببعي دوما  ميکنيد  معرفي من منشببي خودتون که  نکردم اسببتخدام 

ستخدام  اگر سوما  ببندید هاتوت نيق این ميکنيد صحبت   موقري لباس بهتر شدین  ا

   کنيد استفاده صورتتون روي کمتري ابرنگ و بپوشين

 با و بشنونم  صدایي  سر  نميخوام هم دیگه بده خانم تحویل استخدام  فرم ناصري  خانم

 شد اتاقش داخل محکم هاي قدم

 چرا زد  رف من با چطور بيشببعور پسببر نميومد در خونم ميزدي کارد عصبببانيت از

 بشببه خنک جيگرم این کنم  والش فحش چندتا اتاقش تو برم بهتره ندادم جوابشببو

 اینطوریه هميشه  اخالقش اون نشو  نارا ت نفس: گفت گرفت دستم  ليال که شدم  بلند

 خوب کار شما مثل خوشکلي دختر داري نياز کار این به تو نظرم به داره صافي دل ولي

شه  پيدا سخت  براش شم  مرد شجاعي  اقا مي  را ته خيال با کردن کار اینجا پاکيه چ
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 رها کار این نبود شوهرم  انتقالي اگه کن باور.  سنگين  نگاها بدون دلهره و ترس بدون

   نميکردم

  گشببتم کار دنبال چقدر روز چند این بود منطقي  رفاش کردم نگاه ليال چشببماي به

صابه  بي مدیرش اینجا اقل ال شدم  تحقير چقدر شنيدم   رف چقدر شماش  ولي اع  چ

 از گرفتم شمارشو   کردم تشکر  ليال از کردم پر استخدام  فرم ليال به زدم لبخندي پاکه

  بيرون اومدم مدیر اتاق

نه   این با  واي  چرا دختر اخه  ميده  قورتم هيکلش اون با  ببينه  منو اگه  کنم چه  نگهبا

  کردم نگهبان  ميز به  نگاه  همکف طبقه  رسببيدم  بلرزي بيد  مثل   اال  زدي  رفا  اون

سي  اونجا شه  معلوم نبود ک  در سمت  رفتم اروم... اروم خوابيده رفته غول مردک مي

سترا ت  اتاق از دفعه یک که خروجي شکي  به بيرون اومد ا شتم  زود شانس  خ   برگ

 خودم از گرفتن ایراد تو بيزارم بودنم ترسو  از ترسویم  اینقدر چرا نميدونم دیوار پشت 

سوند  منو صداي  بودم شيدم  خفيفي جيغ تر  نفس ميکرد چکار اینجا شجاعي  واي ک

سلي  چشماي  کردم نگاه چشماش  تو پریده کارم این شيد  صورت  ع  یه باریک لباي ک

 گوش خانم  گفت  کرد نگاهم  اخم با  بود جذابي  مرد پيشببونيش رو بود افتاد  هم مو تار 

  داره مشکلي هاتون

 چطور؟؟ سالمه نه-

 ميکنيد؟,چکار اینجا پرسيدم-

   ميکردم استرا ت اینجا گرفت درد پا گفتم شدم  ول بگم چي نميدونستم

  پام به کرد اشاره ميکنه درد پاتون مطمعني گفت کرد نگاه تاپام سر تعج  با

 تازه وایسببتادي  پا رو که ميکنه  درد پات گفتي بود دروغي چه این خنگي خيلي نفس

   ميکني نگاه دزدکي نگهبانه داري

 زنگ نکنيد کاري ميکنيد چکار اینجا شما  خانم: گفت جدي بلند صداي  با شجاعي 

سم  تا! پليس به بزنم سيدم  اومد پليس ا  این نکردم کاري من شجاعي  اقاي: گفتم تر

  بزنه منو ميخواد نگهبانتون

 بيا من با!!نگهبان:شجاعي
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 ميکنم فرار زود من کنيد گرم سرش برین شما ميکشه منو ميترسم من نه.....نه-

ستم  طرفم اومد شجاعي  شوند  منو گرفت د  به کرد رو تندي با و نگه  ميز طرف به ک

 ؟؟ دارین کاري خانم این با شما نکونام اقاي:گفت نگهبان

نام  گاهي  نکو ق   رفتم قدم  یه  ترس از من کرد من به  ن جاعي  به  کرد رو و ع  شبب

ستش  مهندس اقا سالم :گفت ستاخ  ادب بي خيلي خانم این را صال  گ   کوچکتر ا ترام ا

  جواب خواستم ندارم کاریش من ولي زد من به زشتي  رفاي یه نيست   اليش بزرگتر

 باال رفت ترسيد که بدم  رفشو

 خنک دلم بزنم  رفي اقل پریدال که کاره این دیدم منم کرد نگاه بهم اخم با شببجاعي

باش   ارث نگهبانتون  فقط نزدم بدي   رف من گفتم بلند  بشببه   ميخواسببت من از با

سفانه  شت  متا ستين  هرچي باال اون نکنيد نگاهم اینجوري شجاعي  اقا ندا  بهم خوا

شتم  نياز کار اون به چون کردم سکوت  من گفتين  بهتون بزارین پریده کار که  اال دا

سه  چه دیگه ميخوره بهم شما  از  الم من بگم شيتون  بخوام بر شم  من شه  و ب  با و همي

  هيچکس نه و شما  نه و ميکنم منتقل طرفم به شادیمو  ميخندم ميکنم صحبت  هرکس

شش  درمورد بگيره من از خنده این نميتونه دیگه شم  و پو  شما  به بگم بهتون هم ارای

شين  خودتون صورت  بفکر بهتره شما  نداره ربطي هيچ  هم اتو با کردین اخم بس از با

 نميره بين از هاتون اخم رد

 شدم  مواجه سرخ  هاي چشم  با باال گرفتم سرمو  شد  خنک دلم اخيش کشيدم  نفسي 

 رفتم خونه طرف به شدم سوار تاکسي بيرون زدم شرکت از تند ندیدم جایز موندن که

شحال  گرفتم  الش زدم  رفام اینکه از ستم  کار اینکه از ولي بودم خو  کنم پيدا نتون

  بودم نارا ت

 خونه به شدم  مترو سوار  گرفتم که بليط شدم  پياده زود بگيرم رفت یادم بليط واي

  برد خوابم زود بودم خسته و افتادم تختم رو نبود مامان رسيدم

 رو هنوز بيرونم لباسهاي  شدم  بلند تخت رو از گرسنمه  خيلي گرفته درد بدجورد دلم

شتم  شلوارک  و تاپ یه تنمه شيدم  بردا شپزخونه  داخل رفتم پو  از سبزي  قورمه ا

  اومد مامان شنيدم در صداي خوردم کردم گرمش مونده دیش 
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 مامان سالم-

 خریدي؟؟؟ بليط سالم-:مامان

 خيلي شمال  بردار گرمم لباس باش اونجا نيم7 فقط صب  8 ساعت  فردا خریدم بله-

 سرده

 کردي؟؟ پيدا کار چخبر باش:مامان

 تخيلي ها  رمان  این مثل  اینکه  مگر کنن قبولم نکنم فکر اما  کردم پر فرم مامان   نه  -

  خندیدم بلند بشه عاشقم بياد خوشش زدم  رفایي از مدیره

 نميشي استخدام جا هيچ تو زبونت این با تو دست از دختر-

  بخور شام بيا  رفا این بيخيال جون مامان-

  زدم زنگ ليال به رفتم اتاقم تو شستم ظرفا خوردم شاممو منم اتاقش تو رفت مامان

 دیگه شببرکت شببما بپرسببم ميخواسببتم شببدم مزا م ببخشببيد جون ليال سببالم-

 باشن داشته نياز نيرو یا منشي به نميشناسين

 شجاعي؟ اقا شرکت بري مگرنميخواهي عزیزم چرا:ليال

  ميومد گوشي پشت خندیدنش صداي فقط کردم تعریف جریان تمام براش

 بخندي؟؟ را ت بري کني قطع ميخواهي جان ليال-

 خند زیر زد... مگرنه نشه پيدات شرکت متري هزار بهتره نفس:ليال

 افتاده فيل دماغ از ه پسر نداره جرات گفتم گرفت خندم منم

سم   شرکتي  یه نفس:ليال شنا  نيرو به اما ندارم کارکنانش مدیر رو شناختي  هيچ اما مي

 داشت نياز

  کن پيامک برام ادرسشو-

 چشم:ليال

 نداري کاري ممنون-

 خدانگهدار باش خودت مواظ  سالمتي:ليال

 خدا افظ-
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 بدم دست  از کار این نباید کنم برخورد بهتر خيلي باید فردا کردم رها خودمو تخت رو

   رفتم خواب و شد سنگين چشمام

  خوردم صبحونه شستم صورتم دست رفتم شدم بيدار هميشه از زودتر صب 

 ! شدي بلند زود عج  چه:مامان

 کنه بيدارم نتونه هاش تيراهن این با که کنم ضایع خالقي این ميخواستم-

سه   اال بخوابين ميخواهين شما  داره خبر چه خالقي اقا دختر اخه:مامان  بيدار زود وا

 بشه ضایع شدنت

  ام دیونه واقعا خندیدم بلند بلند و ها ميگه راست مامان کردم فکر خودم با

 خمره برم باید ميموني دستم رو وضع این با: گفت داد تکون برام تاسف رو سري مامان

 بندازم ترشي بگيرم

شه  بزرگ خمرتون گفتم خنده با سش  خانم نفس با سام  خندیدم بلند بعد نگيره نف  لبا

   رفتم بيرون خونه از پوشيدم

 بفرمایيد گفت طرفم اومد مسن اقاي یه شدم شرکت وارد

 اومدم استخدام واسه ببخشيد-

  مياد ریيس االن بفرمایيد بله:اقا

شستم    معلومه کلفته سبيل  اون برعکس مهربونه چقدر پيرمرده این واي صندلي  رو ن

 شدم بلند روم به رو بود ایستاده جوان مرد یه اوردم باال سرم بهتره خيلي شرکت این

 ميخواهين نيرو شنيدم هستم بدیعي نفس من سالم-

 دفترم بفرمایين:گفت خوشرویي با زد لبخندي

 بشينم خواست منم از نشست ميز پشت رفت شدم دفترش وارد

شي  یه دنبال من:ریيس ستم  من شي  شرکت  این البته ه شي  یه دنبال من دارم من  من

سبين  اینکار براي خيلي ظاهر نظر از شما  ميگردم دبي در شرکت  براي  اميدوارم منا

 جوابش,چي نميدونستم  شد  خيره چشام  تو زد لبخندي باشه  خوب کاردهيتونم بازده

  ندار امکان اصال دبي ميرفتم باید یعني بدم
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شي  مطمعنم من ميدم بهتون مهلت روز دو بکنين فکراتون برین بهتره:ریيس  بهتر من

 اینم بيایين سفر  این به من با کنيد قبول اميدوارم زیبایين واقعا.نميکنم پيدا شما  از

 مخارج  و خرج نگران و کنه  راضببيتون که  زیاده  اونقدر   قوقش خدمتتون  بگم الزمه 

 .  کرده فراهم امکاناتي پرسنلش تمام به شرکت نباشين اونجا

 خدانگهدار ممنون ميدم خبرتون من-

 ميبينمتون گفت زد پوزخندي

 غری   اونجا  بيارم  دوام اونجا  بتونم چطور ميکردم فکر این به  و ميزدم قدم  خيابون  تو

ست  هم خطرناک شيده  سختي  همه اون مامان نيازهاي ميتونه پولش ولي ه  جبران ک

 ..بگيرم درست تصميم کن کمکم خدا اي کنه

  ميکنم جبران مامانم ز مات اینجوري کنم کاري ایندم واسه  باید گرفتم تصميم  امروز

 گرفتم خاله خونه شماره

  خوبي مامان سالم-

 ؟؟ چطوري تو خوبم سالم:مامان

 جوره همه شرکت  داره باالیي  قوق دبي برم باید اما کردم پيدا کار مامان خوبم منم-

 ميکنه  مایتم

ست  صالح  اونجا خطرناکه دخترم دبي؟نه:مامان سته  بري ني  اما کن پيدا کار گفتم در

 نميدم اجازه من نه نباشه خطرناک که کاري

 دبي به  رفتن با  بگيرم تصببميم خودم ایندم  واسببه ميخوام شببدم بزرگ من مامان  -

 اگر ميرم روز چند  هسببتم خودم مواظ   من نباش  نگران ميکنم پيدا  بهتري موقعيت 

ست  خوب کارش دیدم س   محيطش یا ني ست  منا  مکث اي لحظه مامان.برميگردم ني

  برسي  خوشبختي  به تو تا کردم تحمل سختي  همه این ميدوني خودت نفس:گفت کرد

   باشي خودت مواظ  همراته هميشه من خير دعاي

 خدا افظ دارم دوست موافقم بگم شرکت برم من ماماني چشم-

 خدا افظ-



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

11 

 

 چقدر واي هميشه  مثل ارایش سفيد  شال  با ابي ساپورت  زانو باال تا پوشيدم  ابي مانتو

 هنوز شدم ریيس اتاق وارد شرکت رسيدم گرفتم تاکسي شدم خارج خونه از ماهم من

 اوه اوه شدن  فرما تشریف  باالخره تا موندم منتظر برداشتم  ميز رو روزنامه بود نيومده

 خوشحالم سالم گفت جلو اورد دستش اومد طرفم به لبخند با زده کش دختر تيپي چه

 جون نفس ميبينمت باز

 خاک  گفتن نامحرمي  گفتن محرمي نميکشببه خجالتم  شببده پسببرخاله   زود چه  این

 دفعه صد  مامان ميکنن موردت در فکر هزار ميکني که غليظ ارایش این نفس برسرت 

  ميشي ادم مگه ميگه بهت

 شد خسته دستم:ریيس

 ؟!ميفهمين که منظورمو نيستم مردها با دادن دست اهل زیاد جمالي اقاي-

 باشيم هم کنار در ميتونيم سختر اینجوري شد بد چه!واقعا:ریيس

 داره؟ ربطي چه گفتم کردم نگاش تعج  با

 اماده پاسپورتتون دارین پرواز نه ساعت فردا بگذریم هيچي:ریيس

 .....که شما چجوري-

 فرم همون نداشببتيم شببما از شببناسببنامه درسببته: گفت بشببه تموم  رفم نزاشببت

 منو نگيرین کم دست دارم زیاد اشنا من انداخت راه مو کار استخدامي

فا  لبخندي  به  تاد  عجيبي دلشببوره ولي کردم اکت گاهش  اون جونم به  اف  خيلي منو ن

شته  فقط مثبت فکر کردم سعي  ميترسي  چي همه از که تو..  ميترسوند  شم  دا  تمام با

 ميسببازم مادرمو خودمو زندگي و ميکنم کار دبي ميرم من بندازم بيرون منفيمو افکار

 بمونه دهن به انگشت م پدر که جوري

 نميدي جواب چرا خوبه  الت نفس.... نفس:ریيس

 فرمودین؟؟ چي بله: گفتم بيرون اومدم خياالت تو

 کنم؟ مهمونتون ميتونم بيرون نهار گفتم:ریيس
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 نهار   اال بگيره ميخواد دسببتم ميزنه صببدا کوچيک  به اسببمم را ته  چقدر  این واي

يدونم !بيرون يدا  بهش بدي   س چرا نم ند  کردم پ  مادر  ممنون نه : گفتم شببدم بل

 کردم ترک اتاق سریع نموندم جوابش منتظر خونه برم باید تنهاست

 نشببسببتم پارک نيمکت رو بشببينم اونجا برم بهتره هسببت پارک یه شببرکت نزدیک

ستم  صال  شرکت  ریيس رفتار و  رکات کنم چکار نميدون ست  ا  دختر یه من نبود در

 پرسببنلشببون تموم به امکانات گفت اما بياره سببرم بالیي تنهااگر غری  اونم ضببعيف

   کنه شایدراهنمایيم بزنم زنگ ليال به باید ميترکه داره مغزم واي ميدن

 ليال سالم-

   شرکت رفتي چخبرا خوبي عزیزم سالم:ليال

 کنم چکار نميدونم کن کمکم ليال-

 بگو؟ شده چي:ليال

 .کردم تعریف ماجرا براش

  خطرناکه بري نشي خنگ نفس:ليال

 ترسونده منو شرکت ریيس برخورد فقط دارم نياز کار این به من خوبه  قوقش ليال-

 معامله ارتباطه در شرکت این با اخه بپرسم ميتونم شجاعي از من گلم خواهر نفس:ليال

 ميدن انجام هایي

 برم ميخوام من نفهمه فقط-

 خدا افظ ميدم خبرت عزیزم باشه:ليال

 خدا افظ-

 چقدر واي خونه رفتم گرفتم تاکسي ميگرفتم تصميم بهتر اینجوري شد را تتر خيالم

 دلم تختم رو رفتم کردم عوض لباسببم جهنمه مامان بدون خونه شببدم مامان دلتنگ

 شدن بسته اروم اروم چشمام بخوابم هميشه واسه ش  اون ميخواست

شدم  اذان صداي  با ضو  شدم  بلند نبود سبک  خوابم اینقدر من کردم تعج  بيدار  و

ستم  خدا از خوندم نماز گرفتم شم  مادرم شرمنده  کنه کمکم خوا ستم  جانماز ن  رفتم ب

 بهش خواستم  نزد زنگ ليال چرا واي دیگه دوساعت  نيم هفت ساعت  خوردم صبحونه 
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شه  خواب شاید  شدم  منصرف  بزنم زنگ  رفتم کرد جل  ام توجه خونه زنگ صداي  با

 ?دارید کار کي با بفرمایيد گفتم ميکرد نگاهم در جلو ميانسالي مرد یه کردم باز در

   برسونم. فرودگاه تا شمارو کردن امر ریيسم اقاي راننده-

 ميام االن کنيد صبر گفتم برم باید واقعا یعني ترسيدم خيلي

  ميکنم سببعيمو تمام  گفتم کردم نگاهش  برداشببتم مامان   عکس کردم جمع لباسببام 

  پناهم خودت خدایا چکيد گونم رو اشکي قطره باشم افتخارت باعث و بشم  خوشبخت 

  خورد زنگ گوشيم بيرون خونه از رفتم انداختم خونه به نگاهي یه شدم اماده باش

 الو-

سيدم  شجاعي  از نفس سالم :ليال شکلي   اال تا ميگه پر سنل  براي نيومده پيش م   پر

   باشي موفق کارت به بچس  فقط اونجا.بري ميتوني دبي

 و شببدم مصببمم رفتن به شببجاعي تایيد با چرا دونم نمي کردي را ت خيالم جدي-

   ميدیدم,خوشبختي تو خودم

 ایران من شدیم  هواپيما سوار  باالخره داشت  تاخيري ساعت  یک رسيدیم  فرودگاه به

  برميگردم پر دست مامان باش مطمعن برميگردم زودي به ولي کردم ترک

 گرفتم قرار زیبایيش تحت قشنگه خيلي دبي شدیم پياده هواپيما از رسيدیم وقتي

  دارم قرار من بریم بيا زودتر دیدن براي داري زیاد وقت: ریيس

شه - شين  سوار  با شين  شدیم  ما ستاد  شيک  بزرگ ساختمان  یه جلوي ما  از همه ای

شتن  ا ترام اینجا اینقدري ميکردن تعظيم ریيس دیدن  ا ترام خودش شهر  در ميزا

   گرفت خندم نميزاشتن

 نگام تج  با ریيس. چاپلوسببي همه این از گفتم پرید دهنم از.ميخندي چي به:ریيس

 چاپلوسي؟ گفت کرد

  زدي گند نيومده هنوز نفس سرت تو خاک گرفتم گاز لبم پایين گرفتم سرم

 ميز این گفت بهم رفتم دنبالش منم شد  اتاق وارد شد  رد کنارم از خندید بلند ریيس

 باشيم داشته خوبي همکاري اميدوارم شماست

 ریيس ممنون-
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  رفت اتاقش داخل زد چشمکي کني صدام شروین ميتوني:ریيس

 ماماني سوسول لوس پسره بيارم در چشماش خودکار این با برم ميگه شيطونه

 مرد صدا  به برگردونم سرم  خندید بلند مياد بهش واقعا شروین  خصوصيات   اینا همه-

ستم  راد سعيد  من سالم  گفت خنده خوش جوون  اون هم خانمي یه شرکت  معاون ه

 گفت کنار رفت سعيد نميشد معلوم خانمه اون بود بزرگ سعيد بس از بود سرش پشت

  هستن رها همسرم ایشون

 کنم معرفي خودمو بلدم خودم:رها

ستي  کمکي شرکتم  این  سابدار  من اومدي خوش گفت کرد بغلم طرفم اومد رها   خوا

  هستم خدمت در

 مو  رفا اون شما  سعيد  اقاي گفتم گونه التماس صورت  با سعيد  به کردم رو ممنون-

 درسته؟؟ نميگين ریيس به

 خندید بلند بعد ماماني لوس همون:سعيد

  افظ خدا بریم ما نميزنه  رفي سعيد نباش نگران عزیزم نه نکن اذیتش:رها

 کي قبلي منشببي نبود معلوم نامرتبه همشببون ها پرونده کشببوها و ميز زدم لبخندي

ضباط  بي اینقدر بوده شغول  ان شتم  شدم  کردن تميز به م   ميکردم مرت  پروندها دا

  بدم نشونت خونتو بریم بيا بسه کار نفس:گفت اومد بيرون شروین

 خونمو؟-

 ميدیم پرسنل به امکانات گفتم رفته یادت اره:شروین

 اون از اصال شد اتاق وارد اخم با سعيد که بریم که برداشتم کيفم زود شدم خوشحال -

 نبود خبري طبع شوخ خنده خوش مرد

 ميرین؟؟ کجا: سعيد

ست  شروین   در کردن لطف اي خونه ميریم داریم:گفتم زودتر من که بده جوابش خوا

  بدن نشونم ميزارن اختيارم

  شروین اونم!!!!خونه:گفت بلند صداي با شد عصباني سعيدخيلي

 کني تکرار کاراتو نميزارم: گفت شروین به کرد رو



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

15 

 

  نکن دخالت من کارهاي تو سعيد:شروین

 .....ميخواهي نبود بست کردي ابرو بي دختره اون تو: سعيد

  داره فرق نفس نه:زد فریاد شروین

  ارومتر خبرتونه چه:گفت و شد اتاق داخل سرعت با رها

 هستن مهمونمون امش  خونمون ببر خانوم نفس کن لطفي یه رها:سعيد

 ! بفهمونم یا ميفهمي نميره جا هيج نفس: شروین

ست  شروین  کشيد  دستم  نفس بریم بيا کن تمومش شروین :رها شه  مانع خوا   سعيد  ب

  ایستاد شروین جلوي نزاشت

سم  ميخوام هرچي به من ميدوني سعيد  ميبيني بد:شروین  ش   مير  ش   فردا نه ام

 .... شروین صورت تو زد مشت یه سعيد خندید بلند و هرشبمه براي نفس بدون اینم

 کرد نگاهم تعج  بيرون کشيدم رها دست از دستم

 بده  بهم بود قرار که  امکاناتي   بود دروغ باال   قوق یعني بود دروغ  رفاش  همه  یعني-

 نباید من هاش وعده از نگذشته  روزم یک هنوز کنم صحبت  باهاش برم باید بود دروغ

 برگردم خالي دست

شتم  منم نگفت هيچي و ميکرد نگاه بهم تعج  با رها  شروین  دیدم.شروین  دفتر برگ

 نفرینش کني بدبخت دیگه دختر یه نميزارم دیگه:ميزنه فریاد سعيدم  زمين رو افتاده

 بشي ادم نميخواهي چرا تو اخه کنه تباه هممون زندگي

ست  با ميومد خون اش بيني از شروین  شون  د  من:گفت کرد سعيد  به نگاهي کرد پاک

  نميخوام ش  یه واسه دارم دوست نفس

سه :سعيد   شد  مجبور دختره کردي چکار سحر  با یادته ميگفتي همينو هم قبلي وا

 کنه خودکشي

ضيه : زد فریاد شد  بلند شروین  شامد  یه سحر  ق  نفس من شده  تموم دیگه بود پي

 ميخوام

سبوندش  گرفت شروین  یقه سعيد  ستي  خيلي: گفت دیوار به چ  به نميزارم شروین  پ

   برسي خواستت
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سم  ست  باید یعني ميزد تند تند قلبم نميومد باال نف  جلوي باید دوباره برگردم خالي د

 اینقدر  ادم اخه  کنه  م ابرو بي اینجا  کشببوند  منو اون یعني بندازم  پایين  سببرم مامان  

   کنيد تمومش:زدم فریاد بلند بود گرفت درد سرم نامرد

 چکار اینجا گفت طرفم اومد کرد رها شروین  لباس یقه کرد نگاه بهم تعج  با سعيد 

 نرفتي؟؟ رها همراه چرا ميکني

 وعده  تموم بود دروغ اقا  این  رفاي  تمام  فهميدم  نگزشببته  روزم یک  هنوز!برم کجا -

  ال  و عشببق براي دبي برده منو اقا  این بگم مامانم   به  خونه  برگردم چطور من هاش 

 کنم؟ چکار برم کجا بگين من به شما سعيد اقاي خودش

  نميزارم کم برات اینجا من نکن باور رواني این  رفاي جان نفس:شروین

 شووووو خفه..... شو خفه شروین: زد فریاد سعيد

 خودتي مقصببرش اینجایي  اگر:گفت  من به  کرد رو بلند  صببداي عصبببانيت   همون با 

   برگردي ميگيرم بليط فردا هستي ما پيش شبي خودت، ا مقي ،سادگي

 برگردم خالي دست نميتونم من نميرم هيجا من-

 لنگه نامردیه یه شروین  این نميفهمي چرا ميکنن ابروت بي بموني اینجا بدبخت:سعيد 

  خرابه جنسش ولي دارم دوستش خودمه ساله چند رفيق نداره

شکام  شتم  شرکت  این تو پامو اميدي چه با صب   ميریختن ام گونه رو اختيار بي ا   گزا

 خونشون  به باالخره کردم  رکت سرش  پشت  منم شد  خارج اتاق از و بریم بيا:سعيد .

سيدیم  شنگ  چيدمان با زیبا کوچک خونه ر شون  اتاقمو رها ق  بيا شام  گفت بهم داد ن

 کني استرا ت ميتوني بعد بخور

 خوابيدم تخت رو بستم  اتاقمو در ممنون سيرم :گفتم نداشتم  اشتها  بودم خسته  خيلي

 خدا اي چجوري اخه بمونم باید برگردم نميخواسببت دلم ميریختن اختيار بي اشببکام

 معاشمون امرار زندگي هزینه ن نگرا و سرکار بره دوباره نميخوام بدم چي مادرم جواب

  ربود چشمانم خواب کم کم کن کمکم خدایا باشه

شمام  شيد  نور کردم باز چ شمام  ميخورد صورتم  به پنجره از خور شرده  هم به چ   ف

 اتاق گوشه  چمدونم اومد یادم دیش   جریان و خودم موقعيت لحظه یه شدم  شدبلند 
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 بالیي چه االن نميکردن کار شرکت اون تو.  رها و سعيد اگه نميدونم اورده سعيد  تما

 مشکي  ساپورت  قرمز مانتو کردم عوض بود تنم رو دیش   از که لباسم  بود اومده سرم 

  سببعيد  و رها  رفتم بيرون فرسببتادم  خودم براي هميشببگي ب،و،س و قرمز شببال و

 ... سرویس پرسيدم کردم سالم بلند ميخوردن صبحونه

  پذیرایي اخر:سعيد

   ميپره که  رفمم وسط عليکي نه سالمي نه سرش تو بزنم برم ميگه شيطونه

سه  بليط سعيد  بخور صبحونه  بيا زود جان نفس:رها ساعت  وا  دیرت گرفته دیگه دو

  نشه

شد  کاش گرفت دلم دفعه یه  سعيد  با باید ميگردم کار دنبال اینجا نميرم اره... نرم مي

 بشين گفت پر دهن تعج  با سعيد رفتم سعيد سمت به شستم صورتم زود بزنم  رف

  بخور صبحونه

 اه کن صحبت بعد بخور اتو لقمه نزن  رف پر دهن با گفتم دفعه صد:زد فریاد رها

  قربان چشم گفت خندید سعيد

   کنم صحبت باهاتون باید سعيد اقا-

شاره  سعيد  شينم  کرد ا سره  این ميزنيم  رف صبحونه  بعد ب  االن ميخوره همش هم پ

  نشده چاق چطور ميخوري چقدر دیگه بسه ميخوره صبحونه داره ساعته چند

 دیره که کن شروع جان نفس: رها

 برنميگردم ایران به من-

 ذره یه ميزد سعيد  کمر به شد  بلند نگران هم رها کردن سرفه  به کرد شروع  سعيد 

  خورد چایي

 خوبه  التون-

 من به  کرد رو بعد . بشببينه  بره کرد اشبباره رها  به  توهم بود رفته  هاش  اخم سببعيد 

 ؟؟ داري کسي اینجا اصال بري ميخواهي کجا پس بري نميخواهي ایران:گفت

صميم  من-   ميکنم کرایه جایي ميرم کنم پيدا کار وقتي تا کنم پيدا کار اینجا گرفتم ت

 ممنونم کردین بهم که بزرگي کمک از شدم تون مزا م دیش  ميدونم
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 اهلل ال..... جز ميدن راه کجا ساله  بيست  دختر یه بيشعور  اخه:زد فریاد شد  سعيدبلند 

ساعت  تو نفس ببين.... اهلل اله ست  زیاد کار بگردي اونجا ایران بري باید دیگه دو  ال ه

ستي  غری  وطنت اونجا اقل سه  اینجا. ني شماش  به شدم  بلند خطرناکه تو وا   خيره چ

 پشت  از دستم  سعيد  رفتم اتاقم سمت  به. گرفتم تصميمم  برنميگردم من گفتم شدم 

شيد   بالیي بخاطر نه کردم کمک بهت اگر:گفت گرفت قرار صورتش  رو روبه صورتم  ک

 تو مثل ا مقي ساده  دخترهاي من نظر به.... نه..... بسوزه  بحالت دلم یا اومد سحر  سر 

سکي  جز شن  عرو  دادم نجاتت اگه نميخورن دیگه هيچي درد به شروین  امثال براي ب

 تو! کجا من خواهر ميبينم ميکنم دقت خوب االن ولي هستي  سپيده  شبيه  چون فقط

  کشيدم دستش از زور به دستم هستي واقعي ا مق یه تو: داد ادامه زد پوزخندي! کجا

 بزنه  رف باهام اینجوري نداشت  ق اون

  هيچکس به ميمونم اینجا من کني صحبت  اینطور من با نداري  ق تو: زدم فریاد بلند

 .....تو سعيد اقا نيست مربوط

 ...خواهش نگو هيچي ميکنم خواهش جان نفس:رها

.. بگه بزار گفت اومد سمتم  تند هاي قدم با سعيد  کردم نگاه رها ملتسمانه  چشماي  به

 ..  بزنه  رفشو بزار

   ميکنيم صحبت بعدا بزار هستي عصباني االن سعيد:رها

شماي  به سعيد    سریعتر  هرچي من خونه از بگين خانم این به:گفت شد  خيره رها چ

 به  تمایل   اصببال دیگه  اینجا  ميان  که  دخترها  این ميگفت  راسببت شببروین بره بيرون

شت  شون  ميکنه کاري فقط شروین  ندارن برگ شتر  به  خود از کرم....  بگذره خوش بي

 بگذروني خوش نزاشتم دیش   يف... درخته

 رفتم کنه قضباوت  اینجوري نباید بوده شبد  تند قلبم ضبربان  شبدم  عصبباني  خيلي

 اون جواب بزنم  رفي ميخواستم کرد نگاه بهم تعج  با گوشش تو زدم محکم سمتش

مه  فل  زبونم بدم  زده بهم تهمتي ه کام  بود شببده ق يار  بي اشبب  دلم ميریختن اخت

ست  سي  نميخوا شکام  ک ستم  ببينه ا  رفتم اتاقم طرف به سریع  ببينن ضعفم  نميخوا
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 ميري کجا نفس:گفت شببد بلند رها رفتم بيرون کردم جمع وسببایالم بسببتم چمدونم

 پشيمونه خودش بود بد خيلي سعيد  رفاي ميدونم

ها  ممنونم- نده  بشببه اینجوري نميخواسببتم کردین لطف بهم خيلي جان  ر   شببرم

  خدانگهدار

 بهش اما بود سعيد  صداي  ميزد صدام  که ميشنيدم  پشت  از صدایي  رفتم بيرون سریع 

 ......نکردم توجه

ستم  ميزدم قدم سنه  خيلي برم باید کجا نميدون ستوران  باید ام گر  پيدا...  کنم پيدا ر

   اونجاست کردم

  اقا سالم-

 زد صدا  دوستش  اوردم نمي در سر  هيچي من اصال  که زدن  رف خارجکي کرد شروع 

  ه بلد فارسي دوستش

 امرتون؟ خانم سالم-

 گرسنمه-

 اومدین اینجا تازه گفت و خندید

  بله-

سون  شنهاد  ایراني یک درجه غذاي براتون:گار شحال  ميکنم پي  بله: گفتم شدم  خو

  بيارین همون

  کردم شروع جون اخ سبزي قورمه بود گرسنم چقدر واي اوردن نهار دقيقه چند از بعد

 مرده خورد هم به  روغن همه  این از  الم  گزاشببتم دهنم قاشببق  اولين که  خوردن به 

 ولي کنم خرد سرشون   تو غذا همچين برم شم  بلند هست  یکم درجه ببرن شورشون  

 چقدر کنم بحث باهاشون  نيست  شأنم  در و هستم  باشخصيتي   دختر من اوردن شانس 

 زرد هم ابي هم ميکنم باز  خودم براي جفت  جفت  نوشببابه  خدایي  مهربونيم دختر من

  شدم خوردن مشغول.. گرفت خندم

  خانم سالم-

 امرتون؟ گفتم کردم نگاهش تعج  با
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   بخندیم باهم کنارتون بيام گفتم ميخندین تنهایي دیدم هستم کاميار من-

  ال این با ميبرنت تيمارستان  اخرش هات بازي دیونه این با بيشعوري  واقعا نفس واي

 مزا م برین بفرمایيد   محترم اقا  گفتم اخم و قاطعيت   با  کنم جمع خودم کردم سببعي

 نشين

شو    ناز:کاميار ست شت  مياري؟؟د ستم  رو گزا ستم  د شيدم  د شو  برو زدم فریاد ک  گم

 پرو مردک

 اومده؟ پيش مشکلي خانم:گارسون

 خوشکلو ایراني دخترا ميشناسي بخرم ناز باید دارن ناز خانم جون پدرام نه: کاميار

 باشي موفق:گفت زد پوزخندي گارسون

شتم  چمدونم بمونم گرسنه  من قراره اینکه مثل  هاي قدم رفتم رستوران  بيرون و بردا

شتم  بلند شم  دور فقط تا بردا   کامياره دیدم کردم نگاه شد  کشيده  دستم  از چمدون ب

   عوضي ميکني چکار زدم فریاد بلند

 فریاد. کنم رها دستم  نتونستم  کردم هرکار ميبرد خودش با کشيد  دستمو  طرفم اومد

ستم  بود خلوت که اي منطقه تو برد منو کن ولم زدم ستم  کرد رها د  اما کنم فرار خوا

ند  منو يدم  خيلي دیوار به  چسبببو ماش  ترسبب مار  چشبب  گونم به  نفسبباش بود خ

صال  ميزد هم به  المو.ميخورد شد  کنم فرار کردم تالش هرچي نبود عادي  ال تو ا  ن

 عق  برو..... عق   برو اشببغال  زدم فریاد اورد نزدیک صببورتش بود گرفته  منو محکم

شي  اروم کن سعي  عزیزم برم کجا: گفت زد پوزخندي  دارم کار باهات ها  اال  اال با

 ......بياره در شالم جلو اورد دستش.

  گرفتم گاز دستشو   کردم خم سرم  رسيد  ذهنم به فکري یه اورد شالم  نزدیک دستش 

ستم  تا و شار  ميتون  افتادم درد شدت  از شکمم  تو زد محکم شد  بلند فریادش دادم ف

 بود گرفته  وجودمو کل درد رفتم که قدم دو شببدم بلند  ميکردم فرار باید اما زمين رو

 . کنم رام رو تو مثل و شي دخترهاي بلدم خوب گفت گرفت بازومو کاميار

   ميکني غلطي چه کاميار-

  هست کي ببينم نميتونم اما کامياره سر پشت صدا
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  گفتين که دختره همون داشببتم ریيس سببالم:ترسببيده انگار برگردوند روشببو کاميار

  پيشتون ميوردم

 کن کمکم خودت خدا چاه تو افتادم چاله از.... شروین که این کشيد منو

شت  یه کاميار طرف رفت شروین  سر  بود  قت شد  خنک دلم اخ صورتش  تو زد م  پ

  اشغال

 نکنه واسم کاري مستي تو گفتم بهش صدبار.خوبه؟  الت:شروین

 ميکنم خواهش برم بزار-گفتم شدم خيره چشماش تو

سته  سعيد   رفاي نفس:شروین  شتم  در ستت  من اما سياهه  گز  کن کمکم دارم دو

 ميشيم خوشبخت باهم مطمعنم من بسازم جدید زندگي

 ..... و ميره گيج سرم یستم با پاهام رو نميتونستم ميکرد درد خيلي دلم

  شده چي... کجام من... دلم اخه...

 منه خونه اینجا کردي غش شد بد  الت: شروین

  برم باید من-

   ميرسونمتون خواستين هرجا بشه بهتر  التون بزارین:شروین

 خطابش نامرد که هموني ميگفت بد موردش در سعيد  که بود شروین  همون واقعا این

 نمردي خانم  نفس اي داره دوسببتت  واقعا  شببایدم  ميکنه  بازي  فيلم شبباید .ميکرد

 ... کردي پيدا خاطرخواه

 قشنگه خيلي لبخندت: شروین

  کردم جمع وسببایالم شببدم بلند برم ميخوام خوبه  الم من: گفتم کردم جمع لبخندم

شمام  تو گرفت بازوهام طرفم اومد شروین  که ستت  من نفس: گفت شد  خيره چ   دو

 ميکنم خواهش بمون من با دارم

 بتونم چطور نداشتم شروین به  سي هيچ من اما کردم باور  رفاش سوخت براش دلم

ستاش  از خودمو کنم ازدواج باهاش  شما  به اي عالقه من شروین  اقا گفتم کردم رها د

 اومد  بيرون برم اتاق  از که  کردم بلند  چمدونم ..... نيسببتم ازدواج فکر به  اصببال ندارم 
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 بخوره نامردي  مهر نزار کني ازدواج باهام   کنم مجبورت نزار نفس گفت  ایسببتاد  جلوم

  بيارم دستت به باید من کنم تکرار گزشتم کارهاي نزار ميکنم التماست پيشونيم به

 ناز  چقدر  نفس.... زوري به  ميشببه ازدواجم مگه  موجودیه  چه  دیگه  این الخالق  جلل 

ستگاري  همچين عمرت تو مياري شتي  خوا  داره نميپره که این... ها پریده نچسبي  ندا

 بودم درونيم خياالت درگير همينطور بياره سرم بالیي بشه  خر نکنه واي ميکنه تهدید

 ميموني؟؟ من با نفس: گفت شروین

 نه-

 خواستي خودت پس باش: شروین

  لعنتي کشيدم  را تي نفس رفت بيرون اتاق از اما مياره سرم  بالیي االن گفتم ترسيدم 

  گرفتن دسببتام  داخل  اومدن  مرد تا  چند  بود نگذشببته   دقيقه  چند  به  کرد قفل  در

شتم  توان هرچي کنن تزریق ميخوان چي نميدونم دست  به سرنگ  یکيشون   فریاد دا

شنيد  صدام  کسي  اما زدم  سنگين  چشمام  کم کم که زدم صدا  خداااا وجودم تمام با ن

 شد

 قفل اتاق در برم بيرون اتاق از که شببدم بلند ميترکيد داشببت سببرم ميکرد درد بدنم

شته  سرم  به انچه تمام لحظه یه کردن  لگدبه زدن فریاد به کردم شروع  اومد یادم گز

 ازت ببين کن باز  در این بيا  عوضببي مردک شببروین بازکنيد   در بيشببعورا:ميزدم در

   لعنتي متنفرم

  رفتم عق  به قدم یک شد باز زیاد شدت با در

 ؟ گفتي چي تو:شروین

   بميري بري الهي متنفرم ازت گفتم: زدم فریاد

 بخندي اب رو مرگ گفتم دلم تو خندید بلند شروین

 عمراا: گفتم بلند نفهميدم منظورش.خندید باز و ميشي عالقمند بهم زودي به:شروین

 خونه تو روز پنج ميدونسببتي: گفت شببد خيره چشببمام تو گرفت بازوهام طرفم اومد

شته  نياز من به عمرت اخر تا کردم کاري روز پنج این تو. مني شي  دا  دقيقه چند تا با

ستخوان  ميگيره درد بدنت کل دیگه شه  تير هات ا  تا بدم مواد بهت ميفتي پام به ميک
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 هموني ،یعني چيه مواد ميگه چي اوردم نمي در سر کردم نگاهش تعج  با بشي  خوب

 ....که اون کردن تزریق بهم

شکله  خانم اره:گفت خندید شروین  سه  شدي  معتاد خو شيدنتم  نفس وا  نياز من به ک

 خندید بلند و..بشي نفسم مجبوري. نفس داري

شد  باورم ميرفت گيج سرم   فریاد بلند محض دروغ یه دروغه این شدم  معتاد یه نمي

 دروغه این زدم

 مطمعنم ولي بري خواسببت دلت  هرجا  ميتوني شببد خارج  اتاق  از خنده  با  شببروین

   برميگردي

 مادرم به برم بود خوشبببختي همون این خدا اي زندگي از متنفرم خندهاش از متنفرم

 تمام با نبود کسي کردم نگاه بيرون. شدم بلند اینجا از برم باید شد معتاد دخترت بگم

ستم  ميدویدم توانم  خودم باید شده  هرجور ميکرد درد بدنم خيلي شهرم  کجا نميدون

صد  ميدونم بدم نجات  من از شرفم  ابرو نميزارم هرگز بوده چي کار این از شروین  ق

   بگيره

   نميده جواب کسي چرا زدم در کردم پيدا سعيد خونه

 ميگرده دنبالت جا همه سعيد ?دختر کجایي معلومه تویي؟ نفس:رها

 کن کمکم.... رها نيست خوب  الم-

  بریم داخل بيا: رها

 ميپيچيدم خودم به افتادم زمين رو داشتم درد خيلي نشستم مبل روي

 کردي عرق اینقدر چرا شدي چي نفس: گفت کرد گریه رها

  لعنتي درد این هرچي یا مورفين کن کمکم شدم  معتاد من رها: گفتم بریده صداي  با

 کنه تموم

 خارج خونه از پوشيد  لباسشو   ميام زود االن کن صبر : گفت بود شده  دستپاچه  که رها

 همون پيش برم باید ميکوبيدم دیوار در به خودم ميزدم فریاد بلد ميترکيد سرم  شد 

 رها برم خواسببتم کنم تحمل نميتونم دیگه درد این فقط ميکنم براش هرکار شببروین

   رسيد
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 ميشه استفاده چطور نميدونم اما اوردم گير اینو نفس:رها

  من به بده -

 دیدم فيلم تو همونجور هرویين این  تما افتادم فيلمي یاد کنم چکارش نميدونسببتم

  س سرم  باال سعيد  اومد در صداي  شدم   س بي شد  کم دردم کم کم دادم انجام

 نداشتم شدن بلند قدرت اما ميکردم

 اوردي مواد براش رفتي کردي چکار تو رها: سعيد

  ميکشيد درد چطور ندیدي تو کنم چکار:رها

 بستم چشمام نفهميدم هيچي دیگه و

  اورده در پدرم منشي این داره چکار دیگه این مياد در صداي ميکنه درد سرم واي

 انگار  گرفتم داخلي هرچي داشببت کار باهاتون تلفن شببجاعي  اقاي سببالم: منشببي

 داره مشکل تلفنتون

  بياره مسکن برام بگو باقر  اج به کشيدم بيرون پریز از خودم نميبيني کوري-

 خونه ببرتون بياد مادرتون بزنم زنگ ميخواهين نيست خوب  التون اقا:منشي

 بيرون برو زدم فریاد عصابمه رو ميکنه قار قار چقدر دختره این واي

 دردم کسي  تنها اورد مسکن  باقر  اج دقيقه چند از بعد شد  خارج اتاق از تند منشي 

  ميفهمه

 خانمي دختر خانم سببپيده کنه ر مت خدا ميدي عذاب خودت چرا پسببرم:باقر  اج

  سپيده  اینجوري بدي سامان  سرو  زندگيت به باید تو ميگذره سال  چهار االن اما بود

 ميکشه عذاب هم

ستام  تو سرم   که تو داري خبر دردم از که تو باقر  اج:گفتم ارومي صداي  با.گرفتم د

 شدم  متحرک مرده یه من رفتنش با ميدوني که تو بود زندگيم تموم سپيده  ميدوني

  ميزني مادرم  رف توهم چرا

 اینو کني شروع  جدید زندگي بتوني تا رفته سپيده  کني باور باید جان پرهام:باقر  اج

سر  خالت دختر دارم قبول شه  نميتونه برات خوبي هم ستن  دخترها خيلي اما با  که ه

  هستن  يا با مهربون خانم سپيده مثل
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 چطور من باقر   اج  ميگين چي شببما  نميشببه من سببپيده  مثل  کس هيچ زدم فریاد 

   کنم فراموش سپيده

 رفت شد بلند و کنه کمکت بخواد خدا از ميشه درست گفت زد لبخند باقر  اج

 ..... گرفت منو سپيده خدایي همون خدا کدوم.. پنجره سمت رفتم

  اورد بيرون خاطرات و گزشته از منو موبایلم زنگ صداي

 ...الو-

 !! پسر خوبي پرهام سالم-

 خوبم-

 !!شناختي پرهام-

  بگو کارتو سعيد بله-

 دارم کارت پيشت بيام شرکتي ایرانم من پرهام....بداخالقي خيلي:سعيد

   شرکتم اره-

 ميبينمت پس: سعيد

 کم دلتنگيم از سعيد  وجود شاید  شدم  سپيده  دلتنگ خيلي امروز کردم قطع گوشي 

 وضع  سال  چهار شده  باعث لعنتي تصادف  اون.. ایه سپيده  شبيه  سعيد  چشمهاي  کنه

  متنفرم زمون زمين از باشه همين  الم و

 ..... اوومممم.... رفته یادم بود چي فاميلش اومده اقایي یه شجاعي اقاي:منشي

 ها افتاده ما گير خنگي منشي چه داخل بيان بگو-

ست  پرهام بر سالم : سعيد    سمتم  اومد کرد اروم دلم گرمش نگاه خودم معرفت بي دو

  بغلم

 بپرسي  الي ما پيش بيایي نباید تو نامردي خيلي پرهام چطوري: سعيد

  پيشت بيام نميدیدم دليلي خوبم-

 با  اینکه  از قبل  رفته  یادت :گفت  زد لبخند  باز  ولي ازرد دلش پرهام   رف از سببعيد 

  هستي و بودي برادرم نه که دوست.... بودي من دوست بشي نامزد من خواهر

 ! بگو کارتو-
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  بيایي ميخوام ازت داده ترتي  مهموني یه شروین: سعيد

 اومدي راه همه این چرا نميام ميدوني که تو-

 تا فهميدم اومدم بيرون شروین  شرکت  از من داره فرق مهموني این اما ميدونم:سعيد 

 دختراي ميده  انجام  انسببانم قاچاق   ها  تازگي  ميداده  انجام  مواد قاچاق   شببروین  اال 

 گفت خواستم خودمو شراکت سهم شروین از ميفروشه ها پایي ارو و ها عرب به جوون

ستم  ازش ميدم بهت   ميدونم.فروخته بهم سهمشو   پرهام گفت اما بده توهم سهم  خوا

 بکشببي عق  باید خودتو بگيري سببهمتو تا بيایي مهموني این باید پرهام ميگه دروغ

 ........ميگم چي ميفهمي گيره پاشون شرکاشم بيفته گير شروین اگر

صال  شد  باورم ا ستيم  دبي تو وقتي شده  موجودي همچين هام گي بچه رفيق نمي  خوا

 یعني ميریخت  سابمون  به سودش  و کرد قبول شرکت  مدیریت شروین  بزنيم شرکت 

 ميشد واریز  سابمون به  روم پول سال همه این

سابم  تو کالني سود  اول همون پرهام:سعيد    نکردم توجه اما کردم شک  شد  ریخته  

 دبي؟ ميایي باهام  اال ميشدم پيگيرش کاش

   ميکرد استفاده سو اعتمادمون از نباید

  ميام باشه-

 خدا افظ دارم کار خيلي برم بهتره ميگيرم بليط فردا گفت زد لبخندي سعيد

سر  اون چطور سيده  اینجا به پ ست  که شده  سنگدل  اینجوري مهربون شروین  ر  به د

 اون ميبره باتالق این به خودش همراه هاشببو بچگي رفيق سببعيد منو ميزنه اینکارها

 ميکرد خودش طمع و واردخودخواهيش مارو نباید

شمام  ستم  کردم نگاه اطرافم نمياد یادم هيچي کردم باز چ شم  بلند خوا  به سرم  اما ب

 شد باز اتاق در بود دستم

شيد  منو اغوش در اومد طرفم به ميکرد نگاهم رها صير  خوبه؟؟همش  الت گفت ک   تق

  ميدادم بهت مواد اون نباید من منه

 کاري باید سراغم مياد لعنتي درد اون دوباره که معتادم یه االن من اومد یادم چي همه

 ؟ کجاست سعيد: گفتم رها به کردم رو نداشتم درد اون تحمل من ميکردم
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 را تي به ميتوني تو نفس باشم مراقبت گفته بهم اما اومد پيش براش کاري ایران رفته

 کني ترک

 شبباید شببروین پيش برم باید ؟من ميميرم درد شببدت از من دیدي؟؟رها منو  ال-

 بوده این من سرنوشت

شغاله  یه اون نفس شدي  دیونه: رها سانم  ها تازگي و مواد قاچاقچي فهميده سعيد  ا  ان

 ایران رفته همين واسه ميکنه قاچاق

 شروین داشتم نياز مواد منبع به که معتادم یه االن من نبود مهم رها  رفاي برام دیگه

 نگاه خودم به اینه تو پوشيدم  لباسام  شدم  بلند پيشش  برم باید درمانم هم دردمه هم

 نفس دیگه  بود افتاده  گود چشببمام  زیر ميریخت  اختيار  بي ام گونه  از اشببک کردم

  بگيره جلومو خواست  رها برداشتم  کيفم زدم پوزخندي شدي  معتاد یه راستي  راست 

  بودم پذیرفته سرنوشتمو من اما

سيدم  شرکت  به سمون  به نگاهي ر   هيچکس ميبيني؟به منو خدا:گفتم ل  زیر کردم ا

 وارد رضات به راضيم گفتم ل  زیر زدم رنگي کم لبخند سرنوشتم  شد  این نکردم بدي

  زدم اتاقش در نداره منشي هنوز یعني نبود کسي شدم ریيس اتاق وارد شدم شرکت

 بفرمایيد:شروین

 اما ميایي ميدونستم : گفت طرفم اومد شد  بلند زد لبخندي دیدنم با شدم  اتاقش وارد

 دادم ترتي   مهموني یه  فرداشبب  اومدي  موقع به  ولي ميایي  زودتر ميکردم فکرش

   کنم معرفي نامزدمو همه به ميخوام باشي داشته  ضور باید اونجا

 نميشم عالقمند بهت وقت هيچ باش مطمعن و اجباره سر از م اینجا من اگه-

  خندید بلند و ندارم نيازي عالقت به کافي برام برسم خواستم به من که همين: شروین

 درمان  و درد اي:گفتم قاطعيت   با  رسببيدم  خط ته  چون نيسببت مهم تحقيرهاش  برام

 ميدي؟ پرسنلت به هنوز امکاناتت!گفتم زدم پوزخندي!!!!برم کجا شبي!!!!!

  دستم  به نوشت  نشونيش  کاغذ رو و برداشت  کليد ميز سمت  ورفت کرد نگام تعج  با

  ميام کن درست خوشمزه شام گفت داد



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

28 

 

سته - شه  سر  شرافتم  ولي معتادم در شيم  محرم تا جا  خونه این اطراف ميکني غلط ن

شه  پيدات شما  سمتش  به رفتم ب شک  پر م چ  دیده ضعفم  تا نریزن کردم سعي  بود ا

شه  شماش  تو ن شم   که مادرم جون به شروین  گفتم کردم نگاه چ شق سم  عا  و ابرومو ق

 سببرش از اب که دختري از ميکنم اینکار باش مطمعن ميزنم اتيشببت بگيري نشببونه

   بترس بگذره

  گرفت جلوم مواد رفت یادت اینو نفس گفت که بشم خارج اتاق از خواستم

 اینقدر خودمي مال اخرش گفت گوشم کنار اروم کشيد دستشو بگيرم دستش از رفتم

  رهایي واسه نکن تقال

سته  کردم نگاه نفرت با بهش سيدم  رفتم بيرون گرفتم ب  خونه داخل ادرس همون به ر

 ولم چرا لعنتي اشببکاي  این بود قبرسببتون من براي نبود خونه  من براي که  شببدم

يد  يد  بس نميکن يار  بي چرا کن يد  خيس صببورتمو اخت خت  رو ميکن نداختم  خودم ت  ا

   ببينم لعنتي خونه این نميخواست دلم بستم چشمام

 *****ميکنم تشکر ميکنن دنبال رمانمو که کساني الز*****

ست  دلم شم  خارج ایران از عمرم اخر تا نميخوا   سپيده  از منو ایران از خروج انگار ب

 قبرش کنار  روزي اولين چهارسببال  بعد  بمونيم اینجا  باید   کي تا  نميدونم  ميکرد دور

 خيلي من ميشه  دلتنگم  تما تنهاست  امروز سپيده  گفتم سعيد  به کردم نگاه نيستم 

 گزاشتم تنهاش معرفتم بي

شه  عذاب سپيده  کارهات این با پرهام:سعيد   کني شروع  جدید زندگي باید تو ميک

  کن زندگي شده هم سپيده بخاطر ولي دار نگهش قلبت تو کن فراموش سپيده نميگم

 نگه خونشببون جلوي گرفت تاکسببي سببعيد گرفتم پایين سببرم... چجوري اخه....اه-

 دادي تغيير خونه خيلي چهارسال این تو گفتم سعيد به کردم رو داشت

 از خونه این بگيره گریبانمو شروین  کارهاي نميخوام ميفروشم  خونه این پرهام: سعيد 

   شده ساخته  روم هاي پول

 ميکني؟؟ چکار تو بفروشم شروین به سهاممو دارم تصميم من-

   ميکنم همينکار منم:  گفت زد سعيدلبخندي
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  اومد رها که بودم نشسته پذیرایي تو

  پرهام اقا سالم:رها

  دادم تکون سرم کردم بهش نگاهي

  رفت اشپزخونه طرف به خندید بلند و!!! ها سرتونه از تر سبک زبونتون پرهام اقا:رها

   بپوشي شبي چطوره شلوار کت این پرهام:سعيد

  خوبه گفتم کنم نگاه اینکه بدون

 کرده؟؟ پيدا یا دختره دنبال هنوز مامانت بگو خودت از خ : سعيد

يدا - ما  کرده نشببون دخترخالمو  کرده پ نه  اون از نکردم قبول من ا  بيرون اومدم  خو

   ميکنم زندگي مستقل

 بود متنفر نازي از سببپيده نيسببت برات خوبي همسببر نازي:گفت زد لبخندي سببعيد

شه  سم  ميگفت همي شتم  همش من بگيره من از پرهامو نازي روزي ميتر  پاي به ميزا

سادت  ستم  اگه نداره پرهام به اي عالقه نازي ميگفت سپيده  اما زنانه    و نازي ميدون

 دارم ارزو پرهامو خوشبختي من ميکشيدم عق  پامو ميشن خوشبخت پرهام

 االن: گفتم دوختم سببعيد  نگاه  به  زدمو ماتم  نگاه  ميکرد تازه  دلم داغ سببعيد   رفاي 

 افتاده وضعي چه به پرهامش ببينه کجاست سپيده

 ... نازي با نه اما بشه شاد هم سپيده تا بشي خوشبخت باید ميگم همين بخاطر: سعيد

   کرد قطع  رفشو سعيد اومد چایي سيني با رها

 ميمونين؟ روز چند پرهام اقا:رها

   نميدونم-

 کجاست؟ نفس گفت رها به کرد رو سعيد زد لبخندي رها

ستم  سعيد : رها شو  نتون شتم   گفت بگيرم جلو  مجبورش ميخواد شروین  همينه سرنو

 .کرد کمکش ميشد کاش بود خراب  الش خيلي سعيد کنه ازدواج باهاش کنه

 کردي جور براش مواد که پيشت رود چند از اون رها: گفت توهم رفت هاش اخم سعيد

  داري اش نگه نتونستي صبحت امروز از اینم

   گرفتي مواد کجا از تو راستي: داد ادامه سعيد پایين انداخت سرش رها
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  گوشات  سرجات  بشين : زد فریاد سعيد  بشه  بلند خواست  بچينم شام  ميز برم من: رها

 ؟ گرفتي مواد کجا از پرسيدن دارن مشکلي

   گرفتم نيکزاد رها؟از

  گرفتي مواد اشغال اون از رفتي تو:زد فریاد شد بلند سعيد

 سعيد  ميرفتم دنبالش داشت  سعيدم . رفت اتاقش سمت  به شد  بلند بود ترسيده  رها

 بس: گفتم گرفتم دستشو رفتم. ميزنه سر ازش هرکاري بشه عصباني وقتي ميشناختم

  اومدم من انگار نه انگار بعدا بزارین دعواتون سعيد کن

 دختر این وقتي از ولي ميخوام معذرت گفت سببمتم اومد بود شببده ارومتر که سببعيد

 همش ا مقه خيلي ولي کرده مشببغول ذهنم فکر تمام برگشببته سببپيده انگار دیدم

 بره صبحي گزاشت را تي به هم رها داد خودش دست کار اخرشم دردسر دنبال

شردم  بازوهاش شدم  خيره چشماش  تو شه  سپيده  هيچکس- گفتم ف  من سپيده  نمي

 بشنوم  رفي دختره اون مورد در نميخوام هم دیگه تکه

  بخوریم شام بریم بيا ببخشيد باشه:سعيد

شت  شستم   ميز پ شغول  ن ستم  نميخورد هيچي سعيد  اما شدم  خوردن م  بدون ميدون

  زدم در رها اتاق سمت رفتم شدم بلند بخوره هيچي نميتونه رها

  بخور شام بيا ابجي جان رها-

 برو پرهام..... ميترسببم.... سببعيدعصببباني:.....گفت شببد بلند پتو زیر بود.رفته که رها

  کن ارومش

  بخوابه گرسنه شوهرت ميخواهي نکنه بيا نميخوره شام تو بدون سعيد-

 کرد کمي اخم رها دیدن با سعيد  نشست   سعيد  کنار بيرون اتاق از رفت زد لبخند رها

  بدي ساالد ميشه...  اومممم..... گفت رها شد خوردن مشغول

  بردار داري دست خودت:گفت کرد رها به نگاهي نيم سعيد

 نميرسه دستم:رها

 داد جواب لبخندشو  هم رها و...زد بهش لبخندي و رها جلو گزاشت  ساالد  دیس سعيد 

 .... بود منم سپيده کاش..... گفتم خودم با.. شدن خوردن مشغول و
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 داخل سببعيد.بود نگذشببته دقيقه چند انداختم خودم تخت رو رفتم باال طبقه اتاق به

  اومد اتاق

 ميز روي ميزارم شلوارتو و کت باشيم مهموني باید نه ساعت پرهام: سعيد

 ادم کردي ازدواجم بزني در نگرفتي یاد  اخرش تو:گفتم انداختم  پاش  سببرتا  به  نگاهي 

 ...نشدي

 ....شد خارج اتاق از خندید بلند سعيد

شيدم  شلوارمو  و کت  کم لبخند کردم نگاه اینه به صورتم  روي دادم  الت موهامو پو

 ... شده خوشکل چه اقامون بگي که نيستي گفتم ل  زیر زدم رنگي

شين  سوار  بودن اماده رها و سعيد  پایين رفتم  بزرگ ساختمان  یه جلوي شدیم  ما

   شد متوقف

 تباهيه راه این اخر ميفهميد کاش اورده دست به پولي چه پرهام ميبيني: سعيد

 هدایت مارو اقایي شدیم  سالن  وارد بود زیبایي ساختمان  شدم  پياده نگفتم هيچي

 برات دلم خيلي:گفت کرد بغلم اومد سببمتم سببریع من بادیدن شببروین داخل به کرد

 ميبينمت دوباره که خوشحالم بود شده تنگ

 من فهميد چشمام از انگار نداشت صداقتم ذره یک چشما اون شدم خيره چشماش به

  پذیرایي سالن سمت کرد هدایتم گرفت من از چشماشو ميدونم چي همه

 توهم هاش اخم رفتم سعيد طرف به بود شده  کاري اینه ها دیوار تمام بود شيک  سالن 

 پيدا اختالف هم با بود باري اولين دوستي  مدت تو کرده دعوا شروین  با بود معلوم بود

 ..... االن ولي داشت دوست شروین خيلي سعيد ميکنن

  نشستم سعيد کنار شدم افکارم بيخيال

   ببينم اینجا دختره اون کنه خدا-:سعيد

   دختره کدوم-

 نميشناسي نفس،تو: سعيد

  شد دعواتون بخاطرش دیش  معتاده همون گفتم و زدم پوزخندي
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 دل بخاطرش  باش  مواظ   داره نيش خيلي زبونت :گفت  کرد پرهام  به  نگاهي  سببعيد 

 ..  نرنجوني کسي

  نيست مهم برام-

 رها سمت رفت شد بلند داد تکون سرشون سعيد

  بود نشسته کنارم دختري یه که برگردونم سرم

 مونيکاست اسمم برقصي من با ميایي سالم-

  ميخورد17 به سنش ميزدي زور کردم نگاه پاش تا سر به

 سالته چند-

 ؟؟ ميایي سالمه16:مونيکا

  نميام نه-

سادخونه  واقعا رفت شد  بلند سم  این از من کرده درست  ف  با جورایي یه رفتم زیاد مرا

سما  این سما  این موافق وقت هيچ اما شدم  بزرگ مرا  بهم همش هم سپيده  نبودم مرا

 .....ميگيره ازت خدارو مراسما این پرهام ميگفت

سبت  به ضيافت  این خانمها و اقایون- سترش  منا سا  مهر شرکت  دادن گ   همچنين و ا

 تشببویق ميکنم اعالم ها  مهمان  همه  به  بدیعي  نفس خانم  با  عزیز شببروین نامزدي 

   بفرمایيد

ست    دختر اون چقدر شنا  اینقدر سعيد  ، ایه معتاده دختره همين نکنه دیدمش کجا ا

 ميترکونن الوي چه ببين بيا  اال ميزدي دختره این جوش

******* 

  متنفرم وجودش از ميداد فشار  بود گرفته دستم  شروین  بود سنگين  برام هاشون  نگاه

ستم  بود ستش  از د شيدم  بيرون د ست  خوش  الم گفتم کرد نگاه بهم تعج  با ک  ني

شينم  ميرم صبانيت  سمتش  رفتم دیدم سعيد  برگردونم رومو رفت زد لبخندي بن   باع

  نتونستم  سعيد  رقصيدن  به کردن شروع  همه شدن  خاموش ها چراغ ميکرد نگاه بهم

ست  ببينم ستمو  یکي دفعه یه کجا شيد  د  سعيد  اینکه از انداخت اتاق داخل منو ک
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شحال  ميدیدم صباني  ولي بودم خو شنایي  اول روز جز باهام وقت هيچ بود ع  خوب ا

 خودمه تقصير همشم نبود

 ميکني؟ غلطي چه اینجا تو:سعيد

 ....معتا من... نيستم عادي ادم یه االن من..... من سعيد_

شه  باورم دهنم تو زد سعيد ... ميومد خون لبم از شد  چي نفهميدم  ميگفت اینکه نمي

   ميریختن اشکام.خواهرشم سپيده شبيه من

شو  ستم  شده  زنده سپيده  انگار وجودت با, دیدنت با: گفت برگردون رو   کمکت ميخوا

  برو:زد فریاد... برو..... نيست مهم دیگه  اال اما نميخواهي خودت انگار اما کنم

.  خوردم نفر یه به تاریکي تو دفعه یه سالن تاریکه خيلي شدم خارج اتاق از سرعت  به

   کجاست سعيد:گفت بهم نبود واض  چهرش کردم نگاهش

 چکار اینجا اون شجاعي ..... ش نميشه  باورم صورتش  رو افتاد نور رقص ندادم جوابشو 

  پرسببنل  واسببه گفته  شببجاعي  گفت  زدو زنگ  بهم ليال افتادم  اخري روز یاد  ميکرد

... ميدونن کارکنان همه... ميدونسته سحر قضيه اون.....  نيومد وجود به  اال تا مشکلي

 در چي ميدونسببت اون کرد بدبخت منو اون.. نميدونسببت معتبر شببرکت مدیر چطور

  نگفت هيچي اما انتظارمه

 ..... بودن شده قفل پاهام بره ميزاشتم را ت نباید اما رفت شد رد کنارم از

  ميزنن هم به دارن  المو صداست سر اینجا چقدر کجاست سعيد این نيست معلوم

 .ميگردي من دنبال:سعيد

 کنيم صحبت شروین با سهام مورد در بریم باید ؟ کجایي معلومه-

ستاد  سکو  رو....... دارم بهتر فکر یه من:سعيد  شت  ميکروفن ای  ها خانم: وگفت بردا

 سالن  کنيد گوش من  رفاي به و کنيد استرا تي  خواهشا  شدین  خسته  خيلي اقایون

 شجاعي  پرهام ایشون  و راد سعيد  من داد ادامه سعيد  شدن  پراکنده همه شد  روشن 

 سببهاممون پرهام و من مراسببم این تو امروز هسببتيم کمالي شببروین اقاي شببرکا از

شيم  ميخواهيم  توان که م اگر هيچ که بخرن سهاممون  ميتونن اگر شروین  اقاي بفرو
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 وقتتون ببخشببيد  کنن فکر ما  سببهام  روي ميخوام محترم هاي  مهمان  بقيه  از ندارن 

   گرفتم

  ميزاري تنهام را تي همين به پرهام گفت اومد سمتم به شروین

 ميخري؟ ندارم بحث  وصله-

 هم رو تو مغز رفاقتمون به ميزنه گند داره نفس دختره این بخاطر سعيد  این:شروین 

  داده شستشو

 ؟ نه یا ميخري: زدم فریاد بلد

شه :کرد مکثي شروین  شتم  امروزو نره یادت ولي ميخرم با  بده مهلت..... کردي خالي پ

 ریخت  خوام نمي دیگه  بگو سببعيدم  اون به  بخرم جا  یه  دوتاتون  هر سببهم بتونم تا 

 ببينم نحسشو

 که زدي جي  به پول اینقدر گفتم گوشش کنار شدم رد کنارش از  رفاش به توجه بي

 پس بخري سببهاممو  داري مهلت  هفته  یک فقط.... بخري سببهاممون  بتوني را تي به

 کن عجله

  ميرم من گفتم سعيد به ام شده خسته مهموني این از

 ميایيم ماهم دیگه دقيقه پنج بشين ماشين تو برو تو:سعيد

  شجاعي... شجاعي.....؟ زد صدام دختري ميشدیم خارج داشتيم سالن از

   نداشتم  وصلشو اصال سهامه واسه البد داره چکارم شروینه نامزد نفس همون اینکه

 رو چکيد اشکي  قطره شد  خيره چشمام  به سمتم  اومد ميکنه نگاهم اینجوري چرا این

   نميفهميدم گریشو دليل گونش

  داشتين کاري من با خانم-

 رنگارنگ لباس ،ببين نيسببت صببورتم رو ابرنگ دیگه ؟ببين نميشببناسببي من:نفس

,  همونم من ،اره نيست باز نيقام وقت هيچ دیگه ببين ام مشکي پا سرتا شدم نميپوشم 

  سرم ميخواد بالیي چه شریکتون این ميدونستي شما  بشه  تون منشي  بود قرار هموني

ضمينش  باز ولي بياره ستي  چطور.......  کردین ت  ميتونم را ت خيال با بگي ليال به تون

 ..لعنتي داشتي خبر سحر قضيه از که تو.... بشم شریکتون منشي برم
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نا  اشببناسببت   گفتم اومد  یادم  دختره این !! ؟ ميزنه   رف چي از!! ميگه  داره چيه  ای

ستم . ستين  اومد برم بگيرم راهم خوا سمو  ا شيد  گرفت لبا  صورتمون  خودش سمت  ک

جاتم  بگم نيومدم : گفت  و گرفت  قرار هم رو روبه  گه  چون بده  ن  نميتونه  هيچکس دی

سه  تر م نيومدم.. . بده نجاتم سم  غرور ذره یه هنوز چون.بخرم خودم وا ....  مونده وا

سه  قدرتم چون بگيرم انتقام نيومدم  از..... باال اون هست  خدایي یه بگم اومدم.... نمير

 خدا  ببينه  خوشبببختيمو نزاشببتي گرفتي مادرم  از منو همونطور ميخوام خدا  همون

  رفت کرد رها دستم بگيره ازت و عزیزت

 زدم پوزخندي گرفت نشونه  عزیزمو چرا نخواست  مرگمو چرا کرد نفریني همچين چرا

يدونسببت  خوب دختر این ندارم  عزیزي که  من گفتم خودم با   یعني عزیزت مرگ م

 .....تدریجي مرگ یعني خودت مرگ

  بریم گزاشتيم منتظرت ببخشيد پرهام-سعيد

 .. کردیم  رکت خونه طرف به و شدیم ماشين سوار

شد  کم دردام از هيچي ولي زدم نامرد اون به  رفام شتر  دلم سردش  نگاه  تي ن   بي

 ازرد

ستم    صندلي  رو ش ست  همه. دید در موهام نبود هيچي سرم  روي اینکه از ن  خيلي ه

  پوشيده  لباس شدم  موفق اخرش کردم بحث شروین  با چقدر لباس سر  تازه.... نارا تم

   بپوشم روسري یا شال بزاره بشم  ریفش نتونستم اما بپوشم

 بود لبش به  لبخندي  ميکرد نگاهم  بود ه ایسببتاد  جلوم چاق  مرد یه  گرفتم باال  سببرم

  هيزش چشماي اون با نکبت شکمش تو برم پا جفت ميگه شيطونه

 ...جميله....جميله-

  گرفته  اشببتباه  جميلش با  منو کنم فکر..... مرگ جميله ..... کوفت  جميله !!!! عربه  مرده

  زدن  رف عربي کرد شروع گرفت دستم برم شدم بلند

 ..... بيابوني غول کن ولم-



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

36 

 

 از یکي ایشببون: گفت .. نبود عادي   ال  تو.زد لبخندي  و اومد  سببمتمون به  شببروین

ستن  عرب داران سرمایه  شش  ازت خيلي ه شن  اول از اومده خو سته  من از ج  تو خوا

  دارم نياز بهت فعال گفتم بهش من اما ميده خوبيم پول بفروشم بهش رو

ستم  ست  از د ستي  خيلي شروین : زدم فریاد بلند اوردم بيرون عرب غول این د ....  پ

 متنفرم ازت

 و نباش خسيس  کنن استفاده  ازت همه بزار: وگفت خندید بود کرده مست  که شروین 

  شد رد کنارم از خندید باز

 اینکه از کوفتي زندگي این از بودم متنفر خودم از کردم قفل در رسوندم اتاق به خودم

 خرد چي همه ریختم هم به اتاق وسایل  تمام... نامرد این دست  به عروسکي  شدم   اال

 پاهام   افتادم  نفس نفس به .... بشببه نابود  باید   چي همه .... مياد  بدم  چي همه  از کردم

شت  توان شه   از تيکه یه کردم  س دستم  کف رو سوزشي   یه افتادم زمين رو ندا   شي

 از بستم  چشمام .... دادم فشار  دستم  محکم کشيدم  بيرون شيشه  ,..... رفته دستم  تو

 ......خداااااا زدم فریاد وجودم تمام

********** 

  رفاش دليل. ميشببد تکرار سببرم تو دختره اون  رفاي نميبرد خوابم ميکردم هرکار

ست  از سپيده  که تو نارا تي چي از گفتم خودم با کرد نفرینم چرا اخه نميفهميدم  د

 عزیزت خواهرت........ نيست عزیزت مادرت.... دار عزیزاني ميدونستم خوب ولي دادي

  نداشتم دیگه غم یه تحمل واي نيست

ساس  اینقدر من چرا  رها ادم همه این خدا زدم پوزخندي نکردم کاري که من شدم   

 دختره اون باید  . کردم چه  باهاش   من مگه  اصببال.... دختر یه   رفاي  به  بچسبببه  کنه 

 نازي امثال و نازي مثل دختري یه کنم فراموش

 زنگ سابقم  منشي  اومد یادم اي لحظه ناگهان ببره خوابم تا دادم فشار  هم به چشمام 

سيد  ازم بهم زد سا  شرکت  دوم شعبه  پر ستم  ؟؟اخه مطمعني مکان دبي در مهر  دو

  بشه کار مشغول اونجا ميخواد
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شتم  خبر شروین  کارهاي از من موقع اون ضيش  سحر .... ندا  سعيد  از باید!!!!! چيه ق

  س هام شونه رو دستي که بزنم در خواستم رفتم سعيد  اتاق سمت  شدم  بلند بپرسم 

  بود خيس چشماش دیدم سعيد برگشتم کردم

 شده چي-

ست  من از شينم  خوا   کردم رها سپيده  دوباره من: گفت اروم انداخت پایين سرش  بن

........ 

  سپيده روزي اون:داد ادامه کردم نگاهش تعج  با نشد دستگيرم هيچي  رفاش از.....

صادف  ست  من از کرد ت شگاه  به خوا سونمش  فرو  بودم شرکت  درگير اینقدر من اما بر

 مرگش و تصادف خبر بعد و رفتم کردم محلش بي من اما کرد اصرار خيلي نکردم قبول

  دادن بهم

شته  سپيدم  انگار دختر اون دیدن با ستم  برگ   تي کارهاش تمام..... کنم جبران خوا

صميم  مينداخت سپيده  یاد منو زدنش  رف  غد دختر نفس....... کنم کمکش گرفتم ت

 دنياو  این با  لجبازي  به  کرد شببروع نرسببيده  هاش  خواسببته  به  وقتي  تي لجبازیه  

ست  ولي.... زندگيش شه  خودش بدبختي باعث نميدون ش   من..... مي  که جایي به ام

  روندم خودم از سپيده دوباره من روندمش خودم از دهنشو تو زدم بدم نجاتش

 منم شد باعث سپيده مرگ: گفتم کردم بغلش رفتم بودم ندیده سعيد اشک وقت هيچ

 هيچ دیگه سعيد ...... گرفت ما از سپيده  خدا نيست  کسي  تقصير  قضيه  این اما بميرم

 اما بود تک من سپيده  ميدوني خودت تو شده  پيدا من سپيده  شبيه  یکي نگو وقت

سه  شده  دیر هنوز نظرم به کنيم کمکش باید هردومون دل شدن  اروم وا  در باید تو ن

 ! بگي بهم چي همه دختره اون مورد

مام  سببعيد  و  اینقدر  چرا دختر این اخه  ریختم بهم خيلي کرد تعریف برام قضببيه  ت

شت  زندگيش با واقعا..... عقل کم اینقدر چرا... ساده  ضعش  این... ميکرد لجبازي دا  و

   قشه

 ميکني؟ کمکش پرهام:سعيد
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 اتاق سمت  به هردومون و بخوابيم بریم بهتره: گفتم دادم تکون مثبت عالمت به سرم 

 ..... رفتيم هامون

ستم  ستم  اي پارچه با د شيدم  مانتوم ب  همه کردم نگاه برمو دور رفتم بيروت اتاق از پو

 سمت  به خودم نيست  خوب  الم اصال  ميپریدن پایين باال دیونه مثل داشتن  هم کنار

   رسوندم خروجي در

 ؟ نفس ميري کجا:شروین

  انشاهلل ميرم سرقبرت-

صر  فردا براي:  گفت خندید شروین  ضر  وقت ع  ها نره یادت پنج ساعت  گرفتم مح

 لعنت..... شدي   قير اینقدر نفس کردم نگاه بهش سردي  با گرفت سمتم  به مواد بسته 

 .....کردي چکار خودت با نفس تو به

سته  ستش  از ب سونه  منو بياد بگو هات طوله این از یکي به: گفتم گرفتم د  از خونه بر

 ميخوره بهم داره  الم همتون گند بوي

 به بفروشمت بزنم قيدتو نکن کاري نفس: گفت گرفت بازومو اومد سمتم سریع شروین 

 ميده خوبيم پول مياد خوشش تو از هم خيلي عربه این

  سرمایدارعرب  اون و تو بين: گفتم باپوزخندي بفهمه نزاشتم  اما بودم ترسيده  اینکه با

  تري اشغال خرده یه تو فقط نميبينم تفاوت هيچ

 .... ميبيني بد بخوره بهم دستت: زدم فریاد باال برد دستش شد عصباني خيلي شروین

 نریمان: زد فریاد بلند و کن صبر  فقط ميکنم ادمت: گفت.... پایين اورد دستش  شروین 

 ..... خونه برسون نفس بيا

سه  کاریش کثافت به دختر تا چند بين رفت سریع  شيدم  را تي نفس منم....... بر   ک

 لباسام شدم اتاق وارد رسيدم خونه به........ بایستم جلوش بتونم نميکردم فکرش واقعا

سنمه  خيلي کردم عوض شپزخونه  سمت  به گر .... خاليه..... کردم باز یخچال در رفتم ا

سنگي  از ميميرم من کنم چکار  کنم سرخ  سي   بهتره یخچاله کنار زميني سي   گر

ست  به کردم شروع   که موادي اومد سراغم  به لعنتي درد اون شام  از بعد کردن در
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 به کردم شروع ... ندارم تحمل من اما کنم ترکش ميتونستم  کاش برداشتم  داد شروین 

 ..... نفهميدم هيچي دیگه و کردن مصرف

 فریاد بلند هست  خونه در زنگ صدا  اق... چيه صداي .... شدم  بيدار خواب از صدایي  با

 کيه زدم

 کن باز در نفس منم-

   دنبالم بيا عصر همون برو! کني بيدار منو اومدي صب  اول مرگت خبر داري؟؟ چکار-

  دارم کارت! کن باز در ميگم بهت نفس:شروین

  برو نميکنم باز در: زدم فریاد بلند است خونده فاتحم کنم باز در اگه ميدونستم

   نميخواهي خودت ببين کنم برخورد باهات ادم مثل ميخواستم:شروین

  نبود این وضعت بودي ادم اگه تو!!! ادم: گفتم و خندیدم

شت  کليد اینکه ميکنه باز خونه در داره انگار ميومد قفل صداي   خونه خنگ اخه....ندا

 اتاق تو رفتم سببرعت با منم شببد باز در باشببه داشببته زاپاس کليد باید بوده خودش

شو  ميدوید دنبالم شروینم  شت  پا شتم  توان هرچي اتاق در بين گزا شار  دا  اما دادم ف

  گرفت دردم خيلي تخت لبه به خورد کمرم محکم داد هل در بود بيشببتر زورش نامرد

 هووي: زدم فریاد کردم فراموش ترس داشتم  درد اونقدر گرفت دستم  مچ طرفمو اومد

  کردي پاره افسار...  شکست کمرم و شي

  کنم تموم االن همين کارتو ميتونم ميدوني گفت عصباني شروین

 . بکني نميتوني غلطي هيچ: گفتم شدم خيره چشماش تو

 سعي  هرچي گرفت محکم دستام  شد  خيز نيم تخت رو انداختم کرد بلندم طرفم اومد

 باید بود خطر در شرفم  و ابرو..... صورتم  نزدیک اورد صورتش  نتونستم  کنم فرار کردم

 ! شروین: گفتم کردم مهربون صورتم شيوه هر به ميدادم نجات خودم

 با نباید  من هسببت تو با  ق ميخوام معذرت  گفتم زدم لبخندي  بهش کرد بهم نگاهي 

  بشي همسرم قراره اخرش اول تو ميزدم  رف اینجوري تو

 نداره فایده  رفا این دیگه:گفت گوشم زیر اروم زد پوزخندي شروین

  بشه بدتر این از وضعم نباید ميکردم نرمش زبونم با باید ولي بود ترسيدم خيلي



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

40 

 

 خودم همسرتم  شبي  من کن صبر  هم دیگه ساعتي  چند کردي صبر   اال تا شروین -

ستي  منو مگه شروین  ميکنم خواهش ميدم قولت طرفت ميام ستم  به شبي  نميخوا   د

  مياري

  دنبالت   نریمان  پنج سبباعت : گفت  شببد بلند  دقيقه  چند  بعد  کرد نگاه  چشببمام  تو

ستم  سنامتو    اومدم االنم ميفر  خونه اطراف به.دادي که قولي نره یادت نفس ببرم شنا

 سرعت  به و دارم ابرو من کن جمعشون  بعد ميکني مصرف  هروقت داد ادامه کرد نگاه

  رفت بيرون خونه از

شيدم  را تي نفس- سه  چه دیگه.... متنفرم شروین  از من... بکنم باید چکار.... ک  بر

 ...شبي

صال   اورد سرم  بال این شروین  خود کردم مرت  اتاق شدم  بلند ميکنه دیونم فکرشم  ا

 ...... ابرویيشم بي باعث من ميگه خودش  اال

 اون دیگر کردم نگاه خودم به اینه تو کنه بهتر  الم ازاد هوا شبباید پوشببيدم لباسببام

 به نميشببد دیده ميکرد تعریف خودش از ميفرسببتاد ب،و،س خودش واسببه که نفس

  کيفم و کشيدم اهي.... بياد در عوضي ادم یه عقد به عصر قرار که معتاد دختر یه جاش

  شدم خارج خونه از برداشتم

  فرصت  ساعت  چند این از ميخواست  دلم زدم قدم پارک سمت  به بود خوب خيلي هوا

 پولي زمان اون پدرم که گزشته  یاد به شدم  تاب سوار . ببرم استفاده  نهایت مانده باقي

 پولدار پدرم وقت هيچ کاش.  بود مواظبم هميشببه و داشببت محبت مهر ولي نداشببت

   نبودم اینجا االن منم شاید نميشد

   است ساله12 زیر مخصوص وسيله اون نميکني فکر-

 ..... ميکنه چکار اینجا این کردم نگاه سرم پشت

 کنه  تالفي زدم بهش جشببن اون تو که   رفایي  اومده  البد  بزارم دلم کجا  اینو خدا  اي

شت  بهم کاري خوشبختانه .....  شدم  رد کنارش از تفاوت بي  خيابون تو....... رفت و ندا

 ميکردم زمزمه خودم با شعري ميزدم قدم ها

 ر?نگ ?جببببببد اد?ز
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 ! را خراببببببببم  الِ

 خنببببدم ?م هببببم باز فردا

 تنهبببببا

 امببببببروز

 ام شبببببده دار?ب دلشبببوره راسببببت ? دنده از

 ببببببرم?گ ?م بهبببانه نه

 د?آ ?م  رفبببببببم نه

 ببببد?جد هاي  ببببس ن?ا

 ... جبببببود ?م را بببببببم?ها خنده ? خرخره دارد

 بببببم?دار هم تر?با غصبببببه از که انببببگار

 ... دم به دم هاي ?تفبببببباوت ?ب به ببببببه?ش  ?ز?چ

 ... نگيببببببر جدي تو

  شعرو  باز و نميزاري تنهام ميدونم خودت به توکل گفتم و زدم لبخندي بردم باال سرم 

   کردم زمزمه

ستوران  کنار از ستوران  داخل رفت ضعف  دلم شدم  رد ر  دادم. غذا سفارش  رفتم ر

 شدم  خوردن مشغول  دادم سفارش  غذا پرس پنج ميبردم لذت خوردن غذا از هميشه 

 نگاهم تعج  با گارسون  دادم سفارش  گارسون  به ميکردم گرسنگي  ا ساس  بازم ولي

 ??مشکليه گفتم کردم بهش سردي نگاه کرد

  نه.... نه..... گارسون

  شدم خوردن مشغول دوباره

   بده خودت به کشيدنم نفس فرصت-

  کردم نگاه بهش داد اب ليوان بهم سریع  گلوم تو پرید غذا دیدنش با اوردم باال سرم 

 بگو رفيقت  اون به ! اینجا  هم  اال .... بودي پارک .....  اونجا  تو ميکني تعقيبم چرا:گفتم

 هر محترم اصطالح  به اقا بدون اینم دنبالم بفرسته  کسي  نيست  الزم محضر  ميام عصر 
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 تو مثل ادمي بخورم نهارم ميخوام برو هم  اال نميگيرم پس زدم بهت جشن  تو  رفي

 ميکنه کور اشتهامو

 شدم خوردن مشغول گرفتم نفسي یه...  پوف......

  ميکرد نگاه بهم نشست روم روبه

ستي   اینجا چرا- ش شو ........ ن سنمه  من ببين............ برو پا  اومده سرم  بال اونقدري گر

 ..... باشم داشته کافي انگيزه

 تاسف   اال به سرش  ؟ ميزني  رف خيلي کردي توجه: گفت کنم تموم  رفمو نزاشت 

  داد تکون

  گرفت کيفمو که بردارم کيفمو شدم بلند ميکنه هينم تو شده مزا مم اومده پرو پسره

شاره  شينم  کرد ا  نيست  خوب  الم من شجاعي  اقاي ببين گفتم کردم نگاهي بهش بن

  دارم کار هم خيلي برم باید

   بشين:شجاعي

 امرتون؟ بفرما: گفتم و نشستم

صميم  باهم بودیم برادر تا سه  مثل سعيد  و شروین  و من: شجاعي   دبي در گرفتيم ت

 ميومدم دبي به کمتر کنم رهاش نميتونسببتم بود پدرم شببرکت من اما بزنيم شببرکت

 از بعد شد  معاون سعيد  و مدیریت شروین  گرفتن دست  به شرکت  این شروین  و سعيد 

ست  شروین  سال  سه   که موقعي اون..... بخره ایران در سرمایدارا  یکي از شرکتي  تون

شي   خبر شروین  کارهاي از من کرد جو و پرس دبي شرکت  از زد زنگ بهم سابقم  من

   داشتم اعتماد خيلي سعيد و.شروین به و نيومدم. دبي چهارسال نداشتم

 نفس منم نميشه درست  هيچي  رفا این با شجاعي  اقا! ميگين چرا من به اینارو خ -

  نميشم سابق

 زندگي با وقت هيچ و نيستم نامردي ادم من ميدونستي باید چون گفتم اینارو:شجاعي

 بهتون اومدم .... اسببت دیگه  چيز یه  اصببليم  رف زاسببتش...... نميکنم بازي  ادمها 

 !  بدم پيشنهادي
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 بيایين  ميتونين:شببجاعي ........ کردم جمع خندم  رفته  توهم هاش  اخم خندیدم   بلند 

شي  شين  ایران در من من سته  هيچ بدون ب ....  جبران براي جورایي یه شما  از اي خوا

   ميکردم اعتماد اینقدر شروین به نباید

  دوسببتتون مثل هم شببما یا راسببته  رفتون نميدونم: گفتم کردم نگاه چشببماش تو

 به نميتونم من شده دیر بگم باید صداقت روي از  رفتون اگه اما بدي بازیم ميخواهين

   برگردم ایران

شم  من ميکنم تامين موادتو من:شجاعي  سته  هيچ بدون موادت منبع مي  بازم اي خوا

 !!!!! نه جوابت

 بخواد خواسببته  بدون ممکنه  چطور بود جوابم منتظر چشببماش  کردم نگاهش  تعج  

 ....  سخته مواد تهيه ایران اخه بکنه کمکي همچين

 ميکني؟ کمک بهم چرا نميگيره موش خداي رضاي واسه هيچکس-

 .... جبران پاي بزار فقط: شجاعي

 پيشببونيم از عرق کنم پيدا  نجات  شببروین دسببت از بود ممکن یعني زدم لبخندي 

 ميرم من: گفتم شدم بلند ميرفتم باید ميریخت

 کردم نگاه بسته........ جيبم تو انداخت اي بسته یه و جيبم سمت اورد دستش شجاعي

  بود هرویين

شتي  سرویس  برو: شجاعي  ست  بهدا صرف ........  اونجا  دیگه بریم بيا من با بعد کن م

 !! خونه اون برگردي نباید

ست  دلم گرفتم پایين سرم   سرویس  سمت  به..... توش برم کنه باز دهن زمين ميخوا

شتي  صرف  از بعد و رفتم بهدا شيد  طول ساعتي  یک نميدونم کردن م  خوب  الم تا ک

شه  ست  دلم صورتم  ریختم اب ب  دیدم رفتم ميزم سمت  به ببينتم  ال اون با نميخوا

شغول   رفت خروجي در سمت  به شد  بلند رفت هم تو هاش اخم دید تامنو.  خوردنه م

   کرد  ساب اقا اون گفت صندوقدار که کنم  ساب رفتم صندوق طرف به منم

 ....افتادیم راه و شدم ماشين سوار
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 خانم این سریع  صدقه  از  اال که ندادم مواد هيچکس به عمرم تو ریخته هم به عصابم 

شم  هم ساقي  شدم  مجبور ست  دلم...... ب ...... کنم کبود سياه  دختره این بزنم ميخوا

 دلم لحظه  یه  بود کرده قفل  هم به  دسببتاش  بود پایين  سببرش کردم نگاهي  نيم بهش

   کردم روشن ضبط سوخت براش

  نبود ?ک? بود ?ک?

  رفته ? ا داشت دوست و من ?روز ه? که بود ?ک?

   رفته کجا اون خبر ?ب بدونه نبود ?ک?

  زود چقدر آسون چقدر بود ن?ا قصه ? همه

  آورده ?چ سرمون برده رو قلبت ?ک?

  رم?س تبببو ? قصه از رم?دلگ تبببو دست از

  رم?م?م تبببو دست از شدم خونه ?ب شدم وونه?د

  دوتاست ما ? قصه ن?ا

  کوتاست چقدر ?ن?ب ?م

  چشام تو اشک تبببوئه ر?تقص

  ا ساس ?ب ? وونه?د

  اتاقم تو عکس شده امروز از که بود ?ک?

   سراغم گه?د اد?نم بدونه نبود ?ک?

  تلخه قصه ن?ا چقد

   اشتباهه بخدا

  گناهه ?ب که ?دل ن?ا با ?کرد کار ?چ تبببو

  رم?س تبببو ? قصه از رم?دلگ تبببو دست از

  رم?م?م تبببو دست از شدم خونه ?ب شدم وونه?د

  دوتاست ما ? قصه ن?ا

  کوتاست چقد ?ن?ب ?م

  چشام تو اشک تبببوئه ر?تقص
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  ا ساس ?ب ? وونه?د

  رم?دلگ تبببو دست از

 به...... داشت  دوست  پاشایي ,هاي اهنگ بود کنارم سپيده  ميخواست  دلم چقدر که اخ

 رسيدیم سعيد خونه

  نميام اینجا من: گفت کرد بهم نگاهي نفس

  بریم ميخواهي کجا پس-

 نميام اینجا من هر ال به نميدونم:نفس

 ولي بود  قت  اینکه  با  بيایي  نميخواهي زد بهت  سببعيد  که  دهني تو اون واسببه اگه -

 . پشيمونه سعيد

 بکشم  خانمم ناز باید ام وضع  این تو شدم  کالفه شد  پياد ماشين  از نميام من:..... نفس

گه  خانم  ببين: گفتم رفتم سببمتش سببرعت  به  هت  دارم من ا   پنجاه  ميکنم کمک  ب

 .... بيا من ه همرا پس خواهرشي شبيه تو ميکنه فکر که سعيد بخاطر درصدش

 ... ميکشم خجالت:... گفت ارومي به.بود خيس چشماش کرد نگاه چشمام به نفس

 االنم برنگشتي  ایران به نکردي گوش  رفشو  که ميکشيدي  خجالت باید موقعي اون-

  ام خسته خيلي بيا من همراه زودتر

 ميومد سرم  پشت  هم نفس شدم  داخل زدم زنگ رفتم خونه سمت  به بلند هاي قدم با

   کرد راهنمایيش اتاقش سمت به کرد بغلش رفت سمتش به نفس دیدن با رها

شپزخونه  تو سعيد  شت  ا ستم    کنارش رفتم ميکرد بازي غذاش با دا ش شو    ن شقاب  ب

 شدم خوردن مشغول کشيدم

 اوردیش: گفت کرد نگاهم تعج  با سعيد

 .... اوهوم:.... گفتم ميخوردم همونطور

   بنشينه کردم اشاره گرفتم دستشو شد بلند سعيد

 کنم خواهي معذرت برم ميخوام:سعيد

..... نده بها دختره این به اینقدر طرفت بياد خودش بزار: گفتم کردم بهش سردي  نگاه

  متنفرم که کاري...  ساقي شدم امروز من تو  رفهاي بخاطر
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 کردي؟ چکار تو: گفت کرد نگاهم تعج  با سعيد

   کرد مصرف دادم مواد دختره این به ميگم!!خنگي چقدر-

 ؟ کردي اینکار چرا! بيشعوري خيلي پرهام:زد فریاد سعيد

سه  صدات - شم ..... بلندتر من صداي , صداي  به اگه که نبر باال من وا  خودت خون بعد

 موقع اون تا  ایران ببرمش کنم جل   اعتمادش  اینکه  واسببه شببدم مجبور نکن کثيف

سازش  باید صم  ب شو  تا ولي....... برق شت  پا شم  پرهامي یه ایران گزا  همچين  اال تا ب

  باشه ندیده عمرش تو مردي

  پرهام ممنونم:گفت زد لبخندي سعيد

 اوه..... ميخوره کرده پر بشقابي  رفته شده  بلند سعيدم  دیدم که شدم  خوردن مشغول 

 نخورده غذا ماهه چند انگار

   نترکي: گفتم زدم رنگي کم لبخند

 داد ادامه خوردنش به بازم و....نميترکم تو چشم کوري به: سعيد

*********** 

 یادم کلي به مشکالتم  نميشد  جدا من از رها وقت هيچ کاش گذشت  خوش کلي رها با

 اصال که من شد اتاق وارد سعيد ميخندیدیم ميزدیم هم صورت سر به بالشت با... رفته

  رها سر تو ميزدم محکم بالشت با همونطور اومد کي نفهميدم

 !کشتي و خانمم:سعيد

  سالم گفتم دیدم سعيد برگشتم تعج  با

 زد محکم اونقدر صببورت تو زد بالشببت با محکم رها ميکردم نگاه سببعيد به همونطور

  ریخت اتاق جاي همه بالشت داخل پرهاي شد پاره بالشت

 هاااا زدي نامردي رها: گفت خندید بلند سعيد

 نارا ت من از سعيد دیدم منم سعيد سر تو زد محکم برداشت  اي دیگه بالشت  رها که

  شدیم  خسته  که بعدش.... اوردم در سرش  از جشن  روز اون تالفي ميتونستم  تا نيست 

  خندیدیم کلي

 ! بزارم مرگمو کله دقيقه چند ؟نميتونم چخبرتونه: گفت اتاق داخل اومد شجاعي



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

47 

 

.... خوبيه جاي اونجا قبرستون  برو.... هوووم.... نميزارن ما خونه مرگ کله پرهام: سعيد 

   خندیدم منم گرفت خندم سعيد خنده از..... پرهامه اسمش پس.خندید بلند و

ست  اتاق در محکم پرهام  شماها  بگيرم بليط ميرم من:گفت شد  بلند سعيدم  رفت و ب

   کنيد مرت  اتاق هم

ست  دلم  روي از من اینکه از هام سختي  از بدونه زندگيم از سعيد  رفتنم از قبل ميخوا

 و پرهام رفتم بيرون اتاق از بدم توضببي  براش کارهام دليل و. نموندم خوشببگذروني

  بزنم  رف باهات ميشه سعيد: گفتم که ميرفتن داشتن سعيد

  صحبت  باهم برگردم و برم بزار ولي!!نه که چرا  تما: گفت کرد نگاهم تعج  با سعيد 

   ميکنيم

 ....... رفتم رها اتاق سمت به دادم تکون مثبت عالمت به سرم

شغول  رها  یه انگار شد  تموم کارم وقتي.... کردم کمکش منم شد  اتاق کردن تميز م

ياز  بهش بود کم بدنم  از چيزي  خيلي من: گفتم رها  به  چيه  دردم فهميدم  داشببتم ن

   کنم استرا ت برم ميشه ام خسته

  بخوابي باال اتاق اون بري ميتوني عزیزم  تما:رها

 . رفتم باال ها پله از و باال به ميکرد اشاره که کردم نگاه دستش سمت به

... وجودم از جزیي شببده انگار ..... کردم پيدا  کوفتي این به  ميل  اینقدر  چطور نميدونم 

  نبودم وابسته بهش کاش

  بستم چشمام کردم رها خودم تخت رو شده  س بي بدنم کشيدن از بعد

**** 

 خونه طرف به سریع اومد سراغم به دردم سر بخوابم نزاشتن ظهرم شدم خسته خيلي

   کردم  رکت سعيد

 ميري تند اینقدر چرا:سعيد

 . کنم استرا ت برم باید. شده شروع ميگرنم-

  فرمون پشت بشينم من ميخواهي: سعيد

 ميرسيم االن نه-
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 کرد سالم  رها شدم  خونه وارد کنه پارک خودش ماشين  گفتم سعيد  به خونه رسيدیم 

 باز  اتاق  در نشببه بيشببتر لعنتي درد این تا  ميخوابيدم  باید   رفتم باال  اتاق  به  توجه  بي

 این به نيسببت هيچکس اخه ميکرد اذیت چشببمام زیاد چقدر لوسببتر نور واي کردم

 ؟! ميخواد لوستر متري پنجاه اتاق خنگ ادم بگه سعيد

ستم  رفتم تخت سمت  به و کردم خاموشش   چيه این تخته رو چيزي یه که بخوابم خوا

نداختن  پتوهاشببون  البد  گه  من واي تخت  این رو ا  طالق رها  این بود سببعيد  جاي  ا

صوص  کنه مرت  نباید خونه اخه ميدادن صله ..... اتاقهارو بخ شتم   و شتر  ندا  فکر بي

  شدم بلند جا از جيغي صداي با که دادم  ل پتوهارو پام با کنم

 ... وضعيه چه این... ميکنه چکار اینجا این.... شده چي ببينم زدم کليد رفتم زود

 رو از منو چرا تو:گفت عصبي  که نفس و منو به کردن باز سرعت  با اتاق در رها سعيدو 

 ميکني چکار من اتاق تو اصال!!داري من با کشتگي پدر چه تو.... پایين انداختي تخت

 روزه یه! شده  شما  اتاق  اال تا کي از: گفتم بهش اخم با شده  صا    اتاق پرو دختره

 رفته تخت رو..... ندیدمتون من ضمن در...  منه اتاق اینجا....... شده صا بم........ اومده

 ...... پایين دادم  لتون هستين پتو کردم خيال منم پتو زیر بودین

شو   شد  تر غليظ اخمش نفس ست  اتاق از و.سرش  رو انداخت برداشت  شال  بيرون خوا

 توپ مثل....... نفس: گفت ميخندید همونطور سعيد ...... خندیدن بلند رها و سعيد  بره

سخره : زد فریاد نفس.......... خندید باز و.... کرد شوتت   از رفت بيرون اتاق از و..... ها م

شد  معلوم سرخش  رنگ شيده  خجالت مي ست  ولي ک شون  نميخوا  ولي...........  بده ن

شدن  موقع دخترها واقعا شتناکن  خيلي بيدار ...... بود اینجوري منم سپيده  یعني و 

 رفتن رها سعيدو .... بود زیبا  ال هر در من سپيده  نخير گفتم نشست   لبم رو لبخندي

ستم  بود رفته بين از سرم  درد بيرون سته  که بخوابم خوا شتم  دیدم ميز رو اي ب   بردا

سته  همون ستوران  که بود اي ب صرفش  خيلي...... دادم بهش ر ست  م  تموم رو همه باال

شغال  سطل  تو انداختمش... داره ربطي چه من به.... نکرد دوز اور چطور این کرده  رو ا

شمام  مهمون خواب ساعت  یک  دود از بعد. بخوابم کردم سعي  و خوابيدم تخت  چ

 ..... شد
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 برادر واقعا ميکنم,ا ساس  جورایي یه خوشحالم  زدم سعيد  به  رفامو دیش   اینکه از

 دو فقط لباس  همه  اون از کردم جمع وسببایالم تمام .......... نيسببتم تنها  دیگه  و دارم

 واي کردم روشن  گوشيم .... گزاشتم  جا شروین  خونه همشون  مونده برام لباس دست 

 پيدات  باش  مطمعن: نوشببته  تهدید   همش خوندم  پياماش   زده زنگ  شببروین چقدر 

  باش منتظرم... ميکنم

 من... خونده  ام فاتحه   برسببه بهم دسببتش اگه  واقعا  لرزید  بدنم  پياماش   خوندن  با 

  منه دادن عذاب دنبال اینقدر که کردم کارش چه نميدونم

 بفهمه  اگر....... ميرسببونه  بهم مواد که  کردم پيدا  نفر یه  ميدونه   که  فهميدم  پياماش   از

 خودش پرهام چيه چاره اما.... پرهام براي بشببه دردسببر ممکنه بوده خودش دوسببت

  کنه کمک بهم ميخواد

  بودن من منتظرم همه شدم خارج اتاق از

 کني دعوتم نهار نره یادت ایران ميام فردا من نفس:رها

   شکمویي خيلي-

  خندیدن کردن نگاه هم به رها و سعيد....  شکمو ميگه کي به کي: سعيد

 !!دیگه بيایين ميکنيد چکار:زد فریاد بود نشسته ماشين تو که پرهام

شين  سوار  کردم خدا افظي عجله با شين  گفت سعيد  به پرهام شدم  ما  ورودي در ما

 خودت مواظ  باشببه گفت زد لبخندي سببعيد...... ببرش بيا بعد ميکنم پارک فرودگاه

  باش

شو    پرهام  اخم صورتش  همش چرا این کردم نگاهي بهش کرد  رکت داد تکون سر

 معتاد دختر یه با ماشين  یه تو داره  ق اخه نفس.... نداره لبخند با اي ميونه انگار داره

شم  کنه اخم باید معلومه!! ایا داره لبخندم سال  بعد هنوز ميگفت رها بعد  عزادار چهار

   نامزدشه

 مارو مادر ميکنه ازدواج دیگه زن با ميره پول بخاطر ما پدر مثل یکي بده شببانس خدا

 نگاهم  دختریم هيچ به  مونده  نامزدش  عزادار چهارسببال  این مثل  یکي..... ميده  طالق

 ... نميکنه
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 شدي؟ خيره چي به بپرسم ميشه: پرهام

ند  نفس.... کردم جمع زود خودم بت  از اون همش ميزني گ تاق  تو دیشبب  از اینم....  ا

  هستم هيزي چشم دختر چه ميکنه فکر خودش با... االن

   ميکردم نگاه بيرون داشتم هيچي-

 !دید بيرون ميشه که هست شيشه یه هم چپتون سمت کني توجه اگه:پرهام

 بدم  منم داره  ق اخه  بگم بهش نتونسببتم هيچي ولي ميکنه  مسببخرم داره فهميدم 

 .... کنه نگاهم خيره کسي مياد

سيدیم  فرودگاه به شت ... ر شر  این واي ميرفتم راه سرش  پ  پاهام ميره تندراه چقدر ب

 ... بزنم بهش  رفيم ميترسيدم..  گرفت درد

 ..... نميزنه  رف اصال پرهامم این. رفته سر  وصلم هواپيما داخل

 !رفته سر  وصلم بزنيم  رف باهم ميشه: گفتم کردم نگاهي نيم بههش

  ندارم زدن  رف به تمایلي:پرهام

سره  سي  چه پرو پ شين  من سرجاي  بيایين: گفتم شدم  بلند... ميزاره کال  بيام من ب

   شما سرجاي

 دليل؟: پرهام

  نکرده الزم: گفت  انداخت   کنارش  به  نگاهي  پرهام  کنم صببحبت  کناریتون  با  ميخوام-

  سرجاتون بشينين

   بشينين لطفا خانم:گفت بهم کنارم اومد مهماندار

 مياد؟ بدت من از: گفتم پرهام به بشينم شدم مجبور منم

 ؟ براتون مهمه: گفت دقيقه چند از بعد پرهام

 بله-

 .....خيلي اوهوووم... پرهام

 بسببتم چشببمام......  مياد بدم شببما از منم:گفتم  رص با شببدم نارا ت چرا نميدونم

  بخوابم ميخوام کردم وانمود

 .. نيست مهم: گفت پرهام
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   نبينم نحسشو قيافه ببره خوابم تا دادم فشار محکم چشمام  رص با

  زدم زنگ شده تنگ براش دلم ندیدم مامان بود ماه یک نزدیک ميزد تند قلبم

 کيه؟؟:مامان

 مامان منم-

 بگيرم ازت سببراغي تا رفتم کجاها به ميدوني... مادر بودي کجا نفس:کرد باز در مامان

 نداشت ازت خبري هيچکس ولي

 بزنيم  رف بعد داخل بيا ميشه:گفتم زدم لبخند

 .... شدي الغر چرا شده سياه چشمات زیر اینقدر چرا نفس... بيا... بيا:مامان

 تنهات  دیگه ..... مامان   شببده تنگ  برات دلم خيلي: گفتم گوشببش کنار  کردم بغلش

   نميزارم

ستام  با ميکرد گریه مامان شکاش  د  فقط تو... نکن گریه وقت هيچ: گفتم کردم پاک ا

  بخندي باید

  بيارم نهار برات بيا... مادر بيا.. خوردي هيچي: گفت زد لبخندي

   گرسنمه خيلي ممنون مامان واي-

 براي... خوردم نهار رفتم کردم عوض لباس بودم اتاقم دلتنگ چقدر شدم  اتاقم داخل

 خسته   تما...  گزشته  خوش بهت خوشحالم : گفت مامانم گفتم دبي قشنگي  از مادرم

 کن استرا ت برو اي

....  رفتم اتاقم سمت  به گرفت خندم... کرده اثر دوري شده  مهربون مامان چقدر واي

شتم  نياز مواد به دوباره شتم  دردي... دا سه  اگر داره نياز بدنم االن ميفهميدم اما ندا  نر

  کردم تموم..  نکردم پيدا گشتم کيفم داخل...... مياره در پدرم

 برم خودم بهتر نه !! کنم چکار  ببينه  اگرمامان   اما ...... بياره  برام پرهام  به  بزنم باید   زنگ 

 شال سفيد شلوار با رنگ کرم مانتو بزنم جدید تيپ ميخواست دلم رفتم کمد سمت به

شتم  من صورتي  اون دیگه کردم کمي ارایش پوشيدم  صورتي    درست  وجع هيج به دا

شو  ست  ب شتر  ارایش ني شت  بي ستم  ميکرد ترم ز ستم  ب،و،س خودم براي خوا  اما بفر

ياقت   نفس این   رص با  کيفم اومد  بدم  خودم از لحظه  یه ...  نداشببت  هم ب،و،س ل
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شتم  سي  رفتم بيرون خونه از بردا شوني  گرفتم تاک  باز شرکت  کنه خدا دادم شرکت  ن

شه   که نگهبانه... بازه شرکت  خوشبختانه  شدم  شرکت  وارد شد  متوقف تاکسي ...... با

 به .. . زدم لبخندي  ميترسببيدم  ازش چطور اومد  یادم  پيش هفته  چند  خاطرات  دیدم 

 .... زدم لبخندي بهش خرابه خانم: زد فریاد نگهبانه رفتم اسانسور سمت

 سمت  به و بيرون دادم نفسم  ایستادم  دقيقه چند نميومد باال نفسم  رفتم باال ها پله از

   بفرمایيد گفت خانمي زدم در رفتم مدیر اتاق

   کرد سالم بهم ميز پشت که خانم شدم داخل

   ببينم شجاعي اقا ميشه سالم-

 داشتين؟ قرار قبل از: گفت کرد نگاه پام تا سر به باال داد ابروهاش

  داره کارشون بدیعي نفس بگين بهشون واجبه کارم ولي نداشتم نه -

  داخل بفرمایيد: گفت سمتم اومد بعد و رفت پرهام اتاق سمت به شد بلند منشي

سيدم  چرا نميدونم شو  زیر بزنه شروین  مثل هم این که تر  دروغ  رفاش تموم  رفا

 .... شدم وارد لبخند با بيرون بندازم منفيمو افکار کردم سعي اما.... باشه

 ....  ميکنه پيچم سوال مامان خونه برم ندارم  وصله شرکت برم بهتره

.. الزهرا بهشت  رفتم.... گرفتم تاکسي  دلتنگشم  سپيده  قبر سر  برم باید شرکت  از قبل

  سپيده اما... گزاشتم تنهات که سپيده ببخشيد.... نشستم کنارش قبرش رو ریختم اب

 تنهام ساله چهار تو ولي گزاشتم تنهات هفته یک فقط من چون باشي نارا ت نباید تو

....  گزاشببتم تنهات  که  ببخشببيدپرهام  . .  بگي خوابم تو اومدي  بار  یک ... گزاشببتي

  سپيده کن دعا برام... کردي فراموشم که اینجاست از بهتر اونجا شاید سپيده نميدونم

 چرا... دارم نياز اغوشببت به چقدر.... تدریجي مرگ یه شببده زهر برام تو بدون زندگي

 ...  سپيده چرا... کردي دریغ اغوشتو ازم

 .....ميسوزوند صورتم داغم اشکاي بستم چشمام خوابيدم قبرش کنار

  اقا..... اقا-

  کردم باز چشمام

 ؟ خوبه  التون اقا-
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 برم باید  ..... نشببدم متوجه .برده خوابم کي من..... دادم تکون مثبت  عالمت  به  سببرم

 ..... شدم بلند انداختم قبرسپيده سنگ به نگاهي شرکت

سيدم  شرکت  به شي .....  شدم  اتاقم وارد ر شو   کرد سالم  من صل شتم   و  توجه بي ندا

 خيلي..... دادم انجام موندم عق  کارهاي نشببسببتم ميزم پشببت شببدم اتاقم داخل

ساس  سنگي  ا  شي  به ميکنم گر  خوردم که نهار..... بده سفارش  نهار برام گفتم من

 اسببم به خانمي: گفت داخل اومد زد در منشببي که برم شببدم بلند کردم مرت  اتاقمو

 داره کارتون بدیعي نفس

  بيا بگو: گفتم منشي به ميکرد چکار اینجا این

   کرد سالم بهم لبخند با نشستم صندليم رو

 داري؟؟ چکارم-

 ........ اومدم........ .راستش: گفت پایين انداخت سرشو نفس

 ميخواست چي فهميدم دستاش لرزه پيشونيش عرق از

 بشين-

ست    روم به رو صندلي  رو ش شه  خجالت که ادمي نميدونم....  پایين سرش  ن  از ميک

 .... نميکنه ترکش چرا.... اسمش گفتن

  بدم بهت ندارم االن من-

 تحمل من خدا رو تو:گفت شد خيره چشمام به اشک پر چشمهاي کرده عرق صورت  با

 دادین قول شما... ميميرم من... ندارم

شيدم  کتمو شدم  بلند سته  خيلي.... بري بهتره االنم کني صبر  باید فردا تا گفتم پو  خ

  ام

.... دارم نياز االن من: گفت کرد نگاه چشمام تو گرفت کتمو گوشه طرفم اومد سرعت با

سيدن  براي من بموني قولت سر  باید تو..... کنم صبر  نميتونم فردا تا   کوفتي اون به ر

  برسون بهم زودتر پس ميکنم هرکار
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 خمار ادم ميگي راست اره.... ندادم بهت قولي هيچ من: گفتم کردم نگاه بهش سردي با

شه  مواد هام جي  تو نيستم  ساقي  من اما.. ميکنه کار هر ستن  خانم هروقت با  دو خوا

 ميکردم تهيه ميکردي خبرم قبل از باید...  خدممتون بدم دستي

   کنيم تهيه بریم باهم ميام همرات:نفس

عا  یاد  ميکرد داشببت کالفم واق بال  برم نميتونم االن من: زدم فر .... تو براي مواد دن

 ... بفهمونم دیگه جور یا ميفهمي

صله  من از شده  معلوم صورتش  از گرفت فا سيد  مي  ميزد  رفایي خودش با ل  زیر تر

 ها فيلم تو.... بيارم طاقت چطور صببب  تا.... کنم چکار.... من:  شببنيدم مي سببختي به

 .... ها پارک تو برم باید... هست ها فروشنده این از ها پارک تو... دیدم

 ...رفت بيرون اتاق از سرعت به و

ياد  یکي بودم منتظر ميزدم قدم  پارک  تو گه  بهم طرفم ب  ولي.... داري الزم چي ب

 هوا.... فيلماسببت تو همش.. ميدن نشببون ها فيلم تو چيه اینا پس... نميومد هيچکس

 پارک یه به رسوندم . کشون  کشون  خودم... نيست  خوب اصال   الم منم ميشد  تاریک

 باید  معتادها   دنبال  که  رسببيده  کارت  کجا  به  نفس..ميگشببتم معتاد  یه  دنبال .... دیگه 

 تا بپرسم  ازش پيشش  برم بهتره معتادهاست  مثل قيافش اونجاست  مردي یه.. بگردي

 رسيدم بهش

 ميکشي؟ چي: گفت زد پوزخندي ميکرد نگاه صورتم به مرده

 هرویين..... من-

سته  یه... بگير بيا... هرویين از بهتر ميدم چيزي یه بهت ببين: مرد شت  کوچيکي ب   گزا

   ميدارم بر نيمکت اون رو بزار پولشو: گفت دستم تو

 !!چيه بسته اون که نداشتم کاري بشه خوب  الم ميخواستم فقط من

 .... کمه خيلي این خانما خانم:زد فریاد برم خواستم نيمکت رو گزاشتم پول

 .... ندارم: گفتم برگشتم طرفش به

 خوب پول قع تو ميدم  هام  مشببتري به  خوب جنس من... زود گردون برش پس: مرد

  دارم
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 ... بگذرم کوفتي اون قيد از ميتونستم نه... داشتم پولي نه... کنم چکار دونستم نمي

  باشي مهمونم شبي... ام خونه بيایي.... هست راه یه:مرد

ستري  هم مواد بخاطر که... شدي  ارزش بي اینقدر نفس واقعا شنهاد  بهت ب .... ميده پي

 .... ه فرار راه تنها

 !!ميام باشه-

  بيا همرام... اي پایه افرین ولي کني قبول نميکردم فکرش: گفت زد لبخند

 االن.... رسببيدیم  اصببلي خيابان   به  ميرفتم همراش کوچه  تا  چند  افتادم  راه دنبالش 

صت  شت ....  دویدن کردم شروع  انرژیم تمام با شلوغه  خيابانم خوبيه فر  نگاه سرم  پ

 مرده.... نداشببتم دیگه توان ميکرد درد بدنم نميومد باال نفسببم.... دنبالمه دیدم کردم

شد  نزدیک بهم شده  زایيده مادر از... کني فرار نميتوني: ميزد فریاد مي سي  ن  بخواد ک

 بزاره کاله سرم

 صداي ...  بستم  چشمام  اومد سمتم  سرعت  با ماشيني  که شدم  رد سرعت  با خيابان از

شمام ...  شنيدم  ترمز ست  اینکه از دیدم روم روبه پرهام کردم باز چ شحال  اونجا  خو

 هيچي دیگه و... ميرفت گيج سرم .... نمياد سرم  بالیي دیگه شد  را ت خيالم شدم 

 .. نفهميدم

******* 

صال   ساقي  پارک تو بره اگه... سراغم  بياد موادش براي زودي این به نميکردم فکرش ا

 پشست اروم شدم ماشين سوار دنبالش برم باید.... ميکنه پيدا راهشو دیگه... کنه پيدا

 ميکنه  خيال  نتيجه  بي اما  ميرفت  پارک  اون به  پارک  این از.... ميکردم  رکت  سببرش

 .... ریختن ایران تو براش نبات و نقل مثل

سته  ست  بگم بهش برم بهتره شدم  خ شم  مجبور شایدم ... برداره کارهاش این از د  ب

 جا همه.... رفته کجا... نيسببت نيمکت رو اما رفتم سببمتش به... بدم مواد دوباره بهش

شتم  دنبالش پارک ستم . گ شينم  سمت  برگردم خوا   رف مرد یه با داره دیدم که ما

 ولي رفتم دنبالشون  شدم  ماشين  سوار  منم... افتاده راه دنبالش دقيقه چند بعد ميزنه

 خيابون تو ماشين برم بهتره دنبالشون برم ماشين با نميتونستم ميرفتن ها کوچه تو از
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صلي  شون  برم پياده کنم پارک ا شون  دوباره تا کردم  رکت سرعت  با........ دنبال  گم

 اینم.... ترمز رو دادم فشار پامو...  ماشين جلوي پرید دختري یه دفعه یه ولي...... نکنم

  شانس خشکي به... من ماشين جلوي بپره موقع همين باید

شين  از سه  که این واي.... شدم  پياده ما  تو افتاد زد بهم لبخندي.. رفتم سمتش  به نف

 ..... بيمارستان ببرمش باید کرده غش نداد جوابم اما زدم صداش هرچي بغلم

 ..... ماشين داخل گزاشتمش کردم بغلش سرعت به

 شدم  بلند.. ميترکيد داشت  سرم .. ميکرد درد بدنم... دستمه  به سرم  کردم باز چشمام 

..  کجاست  اینجا... شدم  بيخيالش کردم  س زیادس سوزشي  ..کشيدم  دستم  از سرم 

صرف  به کردم شروع  بود سرجاش  هنوز مواد کردم پيدا کيفمو هرچيزي از قبل  که.. م

ستاده  در جلوي پرهام شد  باز اتاق در سيدم  چرا نميدونم شدم  بلند اروم..  بود ای ..  تر

 ... شده مرگش چه اینه..  قرمزه چشماش

   کردم سالم اروم

 .. درد و سالم.... مرگ و سالم:زد فریاد پرهام

  من.... بشه اینجوري خواستم نمي: گفتم اروم پایين انداختم سرم

 فهموند بهم نگاهي با بکشببم دسببتش از دسببتم خواسببتم گرفت دسببتم طرفم اومد

 زخم سرم  جاي باال کشيد  استينم  پایين انداختم سرم . ..ميبينم بد مگرنه نکنم,اینکار

شيدن  بخاطر ا تماال کبودي و  پاک هارو خون کاغذي دستمال  با...  دستمه  از سرم  ک

 ميبسببت که  همونطور..  بسببت دسببتم مچ اورد بيرون جيبش از دسببتمالي ... کرد

فت  يدونسببتم :گ يدونسببتم  اگر.... هسببتي دختري همچين نم قت  هيچ م کت  و   کم

 ... ش   اضري مواد واسه تو اگه... نميکردم

شتم  شه  تمام  رفش نزا ضر  من: گفتم,بلند صداي  با ب شدم   ا  تو.. کردم فرار من... ن

 .... کني قضاوت اینجوري نداري  ق ميکني اشتباه

 ؟ بهم گفت چي ميدوني داد بهم مواد که مرد اون: پرهام

 گفت چي-
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ست    کنارم تخت رو شد  بلند ش  اون گفت بهم مرده اون: گفت پایين انداخت سرش  ن

ضر  پول جاي به خانم شه  مهمونم شبي  شده   ا شتي  شما  اما! با  مواد پول بهش.. نزا

  نميدادم قول سعيد به کاش:داد ادامه چرخوند سمتم به روشو...  دادم

شمام  شک  پر چ ساس  خيلي شد  ا شک  قطرهاي ميکنم  قارت ا   خيس امو گونه ا

 ....من..... من گفته دروغ: گفتم ميکرد

 !داري دوست وضعتو این که ميکني؟تو گریه چرا:پرهام

 !ميکني مسخرم-

 ..ميکنم مسخرت.... اره.....  گفت خونسرد نگاهي با پرهام

 نداره ا ترام ارزش اصال ....  ميزاشتم  ا ترام کي به من...  دهني بد و مغرور پسر  خيلي

 .... ميکنه درد بدنم.... بکشم ميخوام بيرون برو: گفتم شدم بلند کردم پاک اشکام

 مصرف  ميخوام.. ميمونم همينجا: کرد نگاه چشمام  به زد پوزخندي باال گرفت صورتش 

شه  وقتي ببينم ميخوام... ببينم کردنت شي  نع شي  شکلي  چه مي  تا نفس ميدوني.. مي

  باشه جال  باید... ندیدم نعشه دختر  اال

 خيلي ميدونستي:گفتم بيارم نميخواستم کم منم... ميکرد تحقير منو داشت پسره  این

 ؟! انگيزي نفرت

  نيست مهم:پرهام

 ميگفتم  اال  تا  پرهام : بشببه خنک  دلم بزنم  رفي یه  باید   ميگرفتم اتيش داشببتم

 چون سببوخته سببپيده براي دلش... فهميدم االن ولي..... گرفت تو از سببپيده چراخدا

شت  بردش...... جهنم یعني تو مثل ادمي با کردن زندگي شت  الیق چون به  نه بوده به

 ... جهنم

   شده خنک دلم ولي زدم مزخرفي  رف چه ميدونستم اینکه با

..... شده  اشک  از پر چشماش  تو دیوار به چسبوند  منو...  سمتم  اومد سرعت  به پرهام

 نگاهم همونطور.... اوردي در مردم پسر  اشک .... زدي بود  رفي چه این اخه نفس واي

شق  سپيده : گفت دقيقه یک از بعد ميکرد شم   منم بود من عا شق شبختش  من عا   خو

 ..  ميکردم
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  زدم الکي  رف بودم عصباني..... ببخش منو پرهام-

  ق... ميموني اینجا شببده عوض برناممون:  گفت نشببسببت تخت رو کرد رهام پرهام

ید  ...  نداري  رفتنو بيرون يد  به  قولي مجبورم....کني ترک با  کنم عملي دادم سببع

شو  ادامه...... مگرنه شت  کيفم شد  بلند نزد  رف  مرده اون از هرچي و کرد خاليش بردا

شت  بودم گرفته مواد...  شتر  هاش اخم...  کرد نگاهي بردا   سعيد ... گفت هم تو رفت بي

  ایه شيشه که این..  هرویين مصرفت ميگفت

  هرویين از بهتر: گفت داد مرد اون:گفتم پایين انداختم سرم

 نفس ا مقي خيلي: گفت کرد پرت طرفم به بالشتي

 تحملشو من: گفتم گرفتم بازوشو رفتم سمتش به شدم بلند بره خواست بيرون اتاق از

 .. ندارم

 بازوشو  ميشه  تر را ت تحملش..... کن فکر مادرت به: گفت برگرده سمتم  اینکه بدون

 کرد قفل بست محکم اتاق در اورد در دستم از

گه  مادرم  به  بخواد نکنه .نفهميدم  منظورشببو  مرد پرهام  نکنم منفي فکر بهتره نه  ب

ست  نامرد..... همين... مياد بدش من از فقط خوبيه  بلند گرفته درد بدجور سرم ....  ني

 دیگه   اال  ولي... بودم مغرور زیبایيم  به  هميشببه کردم نگاه  خودم به  اینه  تو شببدم

بایي  از هيچي  زمين رو شببده ریخته  که  رفتم وسببایالم طرفم به .... نمونده  برام زی

شون   رو انداختم خودم اما ميکرد درد بدنم بااینکه رفتم تختم سمت  به... کردم جمع

 :ميکردم اش زمزمه و اومد یاد شعري یه بخوابم کردم سعي تخت

 !جانم از تو ميخواهي چه پریشانم,نميگویم کفر خدایا

 کردي؟ زندگي اسير خواهم خود انکه بي مرا

شي  فقر لباس, ایي زیر به خود زعرش روزي اگر خداوندا سته  شبي  و پو سته  و اه , خ

 !ميگویي کفر را اسمان و زمين, بازایي خانه سوي به بسته زبان و دست کمي

 !نميگویي؟؟

 قصه  از ميشوي  پشيمان  گردي خبر با بندگانت  ال از و گردي بشر  روزي اگر خداوندا

 ...بدعت این از بودن این از, خلقت ي
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 : مسئولي تو خداوندا

 .... رفتم خواب به اشک پر چشمان با

شد  خوشبخت  من با سپيده  یعني شد  اوار سرم  رو پتکي مثل نفس  رفاي  من.... نمي

ستش  خيلي شتم  دو  تو... گرفتي جدي چرا تو پرهام زد  رفي یه نفهم دختر این.... دا

 بودم افکار همين

   فرودگاه سعيد دنبال برم رفت یادم واي... خورد زنگ گوشيم

  سرما از مردم پرهام بميري الهي:سعيد

 !ميام االن-

   کردم  رکت شدم ماشين سوار پوشيدم لباسام کردم قطع گوشي

   شنيدم صدایي سر پشت از گشتم دنبالشون رسيدم فرودگاه به

  پرهام... پرهام-

شت  رها و سعيد  شين  داخل رفتم...  ميدویدن سمتم  دا شستم   ما  دقيقه چند از بعد ن

  نشستن ماشي داخل رها و سعيد

 خونه نزدیک ميکردم سکوت  نداشتم  بحث  وصله  منم... ميکرد غر غر خونه تا سعيد 

   رسيدیم

 کجاست؟ اینجا:سعيد

 مجردیمه خونه-

  ندیدمش دوري از ببينم مامانتم ميخواستم:سعيد

شين  از..... زیاده وقت- شت  رو ها چمدون شدم  پياده ما : گفتم رها به داخل رفتم بردا

  سعيد منو اتاق.هم اونجا....  شماست اتاق اینجا

 یاد لحظه یه کردم نگاه باال طبقه به... جيغ صببداي با اتاق داخل رفت کرد تشببکر رها

 تمام کردم باز اتاق در.....  اومد سرم  پشت  سعيدم  رفتم باال سریع  ها پله افتادم نفس

 ... خون از پر دستش.... شکسته چي همه... ریخته هم به وسایال

 کردي چکار تو نفس:سعيد
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 اون یا.... بکشم یا.... ندارم تحمل من:گفت ميلرزید دستاشم   کرده عرق خيلي که نفس

  بده بهم لعنتي

 رفتم سمتش  به.... ارزشه  بي واسش  جونش اینقدر یعني دختره این شد  خورد عصابم 

  بياره برام یخچال باال از اوليه کمک جعبه اون گفتم سعيد به گرفتم دستاش

 خوند  ميشببد التماس  چشببماش  از کردم نگاه  چشببماش  به .... رفت  سببریع سببعيد 

شوندم  تخت رو نفس..... گرفت طرفم جعبه سعيد ......... ستش  تو..... ن شه    از پر د  شي

 اي ناله نفس ميکردم تعج  ولي بيارم در ها شببيشببه پنس با شببدم مجبور بود رفته

 اورده کجا از اشک  اینقدر دختر این موندم ميکرد گریه کردم نگاه صورتش  به نميکرد

شو    باند با ست ستم  د سایالیي  تموم پول: گفتم شدم  بلند..... ب  از کردي خراب که و

ستم  بياد پول که موقعي تا بگم اینم.... ميکنم کم  قوقت سایال  همين با مجبوري د  و

 .....نگه هيچي کردم اشاره بهش بزنه  رفي خواست سعيد... بگذروني

..... ميکنم برات بگي هرکار : گفت  پاهام   رو افتاد  نفس که  برم بيرون اتاق  از خواسببتم

 .... بده باربهم یک همين فقط ميکنم التماست

 کرد جمع صببورتشببو.خورد تخت به کمرش کردم پرتش پام با شببدم عصببباني خيلي

شد  معلوم شو   رفت سعيد  سمت  به..... نيورد خودش روي به اما گرفته دردش مي ست  د

  بده نجاتم سعيد..... بکشه منو پرهام نزار.... خواهرتم مثل من نگفتي مگه:گفت گرفت

صبانيت  با شو   رفتم سمتش  به ع ست شت  با کردم جداش سعيد  از گرفتم د  به هاش م

شغال :گفت ميزد ام سينه  شغالتري  شروینم  از تو.... کن ولم ا  بهم دادي قول تو..... ا

 ...... تو.. کني کمک

 ... کنم بلند روت دست نميخواد دلم کن تمومش: گفتم گرفتم دستشو هاي مچ

 گوشه  یک رفت تختش سمت  به کردم رها دستشو   هاي مچ خوندم چشماش  از ترس

شت  سرش  کرد جمع شکمش  تو پاهاش  از نکردم توجه منم کرد گریه پاهاش رو گزا

 ..... کردم قفل در شدم خارج اتاق

  کشي مي ؟دختره ميکني چکار معلومه:سعيد

   بدرک: زدم فریاد
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 ترک مراکز ميبرش فردا:گفتم سمتش  چرخوندم صورتم  کرد نگاهم تعج  با سعيد 

صر  دیروز.. اعتياد شم  اومد ع ست  مواد پي شتم  توقع خوا  مواد طل  زودي این به ندا

 کمک لياقت...  ميکردم ول دختر این دوري از بودم نداده بهت قولي اگه کن باور... کنه

   نداره

 اومد سمتون  به رها ميزنيم  رف باهم شدي  ارومتر بزار هستي  عصباني  االن تو پرهام

  نفس پيش برم ميشه گفت

 برو:سعيد

  دادم سفارش نهار زدم زنگ...  گرسنمه خيلي..... دادم رها به کليد

شغول   کردم  س لحظه یه کردم باز اتاق در باال بردم نفس و رها نهار شدیم  خوردن م

ستم  سيني  توجه بي... ميکنن پنهان من از چيزي یه  از تيکه یه که تخت رو بزارم خوا

شه    ستم    گرفت من از سيني  رها رفت پام به شي ش شه    کندم جورابمو تخت رو ن  شي

 نفس که بردارمش برم شدم  بلند...... اتاق تو اوليه هاي کمک جعبه هنوز اوردم بيرون

ستاي  با.... اوردش برام ست ... اورد بيرون داخلش از باند لرزون د  از که پام رو بزار خوا

 رها کنار رفت پایين انداخت سببرش...  کردم بهش غضبببناکي نگاه کشببيدم دسببتش

  نشست

   کنه کمکت ميخواست نفس بود چکاري این پرهام:رها

 ... پيشکش خير..... مرسانه شر..... نکرده الزم:گفتم غض  با

 دختر یه نميتونستم ..... نبود خودم دست  اما بردارم تندي این از دست  ميخواست  دلم

 مثل نفس سعيد  این از بدتر.... خودش  ماقت بخاطر اونم ببينم اونطوري ساله  بيست 

 پایين سببرش انداختم بهش نگاهي سببپيده شبببيه کجاش این اخه.... ميبينه سببپيده

 روزي اون یاد ...  نداره  ميل  نميخوردميگفت  نفس ولي بخوره ميکردنهار  اصببرار رها ....

تادم   بدرک ....... چي  اال ..... ميخورد غذا  پرس پنج از بيشببتر دبي رسببتوران تو اف

 نخوره سال صد ميخوام

  قاشق  خواستم  نشستم   کنارش... خوردن مشغول  سعيد  شدم  خارج اتاق از شدم  بلند

فه   که  دهنم بزارم غذا  يا  یادم  به  خرابش  ال  اون.... الغرش صببورت اون... نفس ق
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 از بزار چه  تو به  پرهام  گفتم خودم با  بشببقاب  تو کوبوندم   رص با  قاشببقمو .... ميومد 

 ....... بميره گرسنگي

  نخورد هيچي گفت گزاشت کنارم سيني اومد پایين ها پله از رها

  کنيم کوفت  غذا  این نميزاره.... نميره نظرم از خرابش  ال  و نفس قيافه   چرا نميدونم 

  اليش نميخوره کرده غلط گفتم خودم با رفتم باال اتاق سببمت به برداشببتم سببيني

 .... ميکنم

  نرووو پرهام:زد فریاد رها

شتم  سمتش  به .... نفس اتاق نرو پرهام:زد فریاد رها باز. نفهميدم رها فریاد دليل برگ

 .... نفس

 اتاق به سببرعت به ميکنن پنهون چيزي یه فهميدم کردم نگاه رها نگران چشببماي به

 ..... کردم باز اتاق در رفتم نفس

 که افتادم رها یاد.ميشدن  خرد داشتن  انگار هام استخوان  شدم  بيدار خواب از درد از

شتم  گوشي  ایران مياد امروز سش  زدم زنگ رها به بردا   گفتم بيار مواد برام کردم التما

 داشت  انگار بدنم نداشتم  تحمل....  شد  راضي  تا کردم اصرار  خيلي هستم  پرهام خونه

شد  تکه....  تکه  اینه تو... ميزدم صدا  پرهام ميکوبيدم در به پاهام با... زدم فریاد.... مي

گاه  خودم نه  سببمت  کردم پرت برداشببتم ادکلن متنفرم خودم از... کردم ن مام ... ای  ت

سایال  شمام .... زدم جيغ وجودم عمق از... کرد خرد و  روبه سعيد  و پرهام کردم باز چ

  سببمتم عصبببانيت با بده لعنتي اون یا... بکشببم یا.... ندارم تحمل من گفتم دیدم روم

  نميدونم..... نميکنم  س سوزشي اصال.... شده خون پر دستام ... گرفت دستم  مچ اومد

  التماسش ميخواست دلم ميورد در هارو شيشه پنس با.... رفته دستم داخل شيشه کي

 خراب که وسایالیي پول:گفت شد بلند.... بسوزه  الم به دلش شاید ميکردم گریه کنم

ياد  دسببتم پولي موقع اون تا ... ميکنم کم  قوقت  از کردي ید   ب  وسببایال همين با  با

 ... بگذروني

ست  ست ..... ميکنم هرکاربگي گفتم افتادم پاهاش به بره خوا  همين فقط ميکنم التما

 .... بده مواد بهم بار یک
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 با ...  بدتره  خماري  درد اما  گرفت  دردم خيلي تخت  به  خورد کمرم کرد پرتم پاهاش   با 

 .... کردم التماس سعيد به شدم بلند کمرم درد

 کن ولم.... گفتم ميزدم سببينش به توانم تمام با.... متنفرم ازش... گرفت دسببتم پرهام

 .... تو... کني کمکم دادي قول تو.... اشغالتري شروینم از تو... اشغال

   کنم بلند روت دست نميخواد دلم... کن تمومش:گرفت دستم مچ.پرهام

   کردم گریه رفتم تختم طرف به عقبگرد ترسيدم خيلي کردم نگاه چشمام به

 !!ميميرم دارم باال کجایي؟بيا:زدم زنگ رها به سریع پرهام رفتن با

  ميام االن باشه:رها

ست  خوب  الم  مياد در قفل صداي  ام شده  دیونه یه کامال ميزدم قدم شدم  بلند ني

 پا صداي  که بکشم  شدم  اماده زدم کبریت...... گرفتم ازش بسته  سریع  اومد داخل رها

 ....شانس این به لعنت.... کرد باز اتاق در پرهام که کردم جمع سریع شنيدم

 بخاطر سوخت  دلم...پاش داخل رفت اي شيشه  ... برگشتم  سمتش  به... آخ.... باصداي 

شه  اذیت باید اون.. من خماري شتم  جعبه از باند شدم  بلند ب ستم  بردا  رو بزارم خوا

ستم  باند محکم که پاش شيد  بيرون ازد شمها  اون داخل. که کرد بهم نگاهي ک  جز چ

 .. ندیدم هيچي خشم

 !!کنه کمکت ميخواست نفس کردي چکار این: رها

 .. پيشکش خير... شرمرسانه....نکرده الزم: گفت کرد نگاه خشم با پرهام

مد  درد به  دلم قدر ... او هام  چرا متنفره من از اون نه  ر قدري ... نميک هام  اون  من از پر

 ... خوبيه مرد.... نيستم متنفر ازش من ولي متنفره

  گزاشت جلوم بشقاب...... بخور بيا:رها

  ندارم ميل گفتم بخورم هيچي نميتونستم اصال داشتم درد اونقدر

 اتاق از رها شدم  کردنم مصرف  مشغول  شدم  بلند دوباره منم شد  خارج اتاق از پرهام

 اورد بيرون خودم  ال از منو فریادرها صداي  که بودنم کشيدن  مشغول .... رفت بيرون

شيدن  اینقدر ولي س   برام ک  رها صداي  باز شدم  صداي  به توجه بي که شده  دلچ

  نفس.. نفس اتاق پرهام نرو: گفت که شنيدم
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ستم  تا اما کردم جمع سریع  اتاق داخل بيا ميخواد پرهام فهميدم سته  خوا  در بردارم ب

سته  شد  باز اتاق شه  ندیده کنه خدا.... سرم  پشت  گرفتم کردم پنهان مشتم  تو ب .... با

 زدم لبخندي باشه  مهربون نميکردم فکرش اورده من براي  تما غذا سيني  دستش  به

   سيرم من ممنون:گفتم کردم نگاه بهش

شت  سيني  .... سرخ  صورتش  شدن  متورم گردنش هاي رگ طرفم اومد تخت رو گزا

 ... عصباني خيلي فهميده کنم فکر

 ... جلو بيار دستت:پرهام

 .. شده چرا؟چي: گفتم نبينه ترسمو کنم جلوه طبيعي خواستم زدم لبخندي

  جلو بيار دستتو: زد فریاد

 اتاق داخل پرهام فریاد با رها و سببعيد.... ترسببيدم خيلي ميکردم  س قلبم ضببربان

  اومدن

 ميکني ؟چکار پرهام شده چي: سعيد

   برگردون سرشو من سمت به..ساکت سعيد:گفت کرد رها به خشم با نگاهي پرهام

 .... ام کرده مشت اما جلو اوردم اروم دستمو

  کن بازش: گفت ارومي به پرهام

 .. نفهمه ترسم بگيرم محکم خودم کردم سعي

  من دست به داري چکار شما ؟اصال چي واسه-

  ميداد فشار... کردم  س دستم سوزش ميومد هام زخم رو فشار گرفت محکم مچمو

  نشکستم دستتو مچ تا کن باز:پرهام

... شکست   دستم  دیونه: گفتم افتادم گریه به اومد درد خيلي کرد بيشتر  دستش  فشار 

 شد پخش زمين رو بود داخل چي هر دستم فشار از شده پار که.بسته کردم باز دستم

گاه  زمين رو پرهام   خودت ولي کنم بلند  روت دسببت نميخواسببت دلم: گفت  کرد ن

   خواستي

 .... از کرد خيال.... کني بلند من روي دست ميکني غلط تو: گفتم ببينه ضعفم نخواستم

  ام گونه رو گزاشتم دستم..... نميشه باورم... زد منو..... کردم  س گوشم کنار سوزشي
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شو  که پرهام طرفم اومد سعيد   در کرد بيرونش اتاق از داد  لش پرهام که بگيره جلو

 .... بست اتاق

 ..... ترسيدم خيلي اتاق در بستن با

 اورد؟ مواد برات رها:زد فریاد پرهام..... خشمه فقط پرهام چشمهاي تو

  ندادم جوابي..... پایين انداختم سرم...  ترسيدم خيلي

  بخوري؟؟ ميخواهي دیگه یکي نکنه بده جوابمو:گفت گرفت م بازوها طرفم اومد

 .... نداره تقصير اون... کردم التماسش زدم زنگ بهش.... من-

شيم  سمت  به کرد رها بازوهام شيمو  رفت گو شت  گو شيت  به دیگه تو: گفت بردا   گو

  نداري نيازي

 ميزنه؟ زنگ مامانم-

 یک  به  فقط بشببه تکرار بار  یک  فقط نفس.... نميزنه  زنگ  دیگه : گفت  اومد  سببمتم به 

  باش مطمعن نميکنم اکتفا سيلي

   ميکنه بدتر وضعم بزنم  رفي نميتونم.. بيشتره من از زورش اون فعال کردم سکوت

 برو:گفت بهم زمين رو زد زانو....نبينه که ميدادم  ل تخت زیر به مصرفم  وسایال  پام با

 کنار

 ترک کم کم باید من پرهام: بشم  وارد تري نرم راه از کردم سعي  زمين رو نشستم   من

 ....من... نميشه اینجوري.... کنم

گار  پرهام  نار  برو ميگم کري: زد فریاد  نميداد  گوش  رفام  به  ان نار ........ ک  رو رفتم ک

 درد هنوز مچم گرفت دستم  شد  بلند کرد نگاهم خشم  به دید وسایالمو  باال زد تختي

ست  این اخرش.... ميکرد شکنه  رو ما د  تو فردا تا باید:گفت برد بيرون اتاق از منو... مي

 ....ميشي ادم اینجوري باشي زیرزمين

 شدم  پنهان سعيد  سر  پشت  رفتم......کردم فرار کشيدم  دستش  از توانم تمام با دستم 

 ميترسم زیرزمين از من....ببره منو نزار روخدا تو سعيد:گفتم

 .... کن بس پرهام:سعيد

 ... کنم ادم باید دختر این.... سعيد کنار برو:پرهام
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  بکشيمش اینکه نه بهش بود کمک قرارمون:سعيد

شم .... کمتر جامعه تو معتاد یه بهتره که بميره: پرهام  بي از بگير زنتو جلوي برو تو بعد

 ایشون  به تون رها باالتر بنداز کالهت. سعيد  اقا بله.........گري ساقي  دنبال رفته شغلي 

   ميرسونه مواد

 بهش کاري .. کردم التماسببش  من: گفتم ميگه  راسببت: گفت  کرد نگاه  من به  سببعيد 

 اتاق سمت  به سرعت  با سعيد .... شد  من  رفاي خام نازکه دل رها..... ها باشي  نداشته 

ستم ... رفت رها ستم  به اخالقش.... بزنه رها سعيد  ممکنه ميدون  از اینکه با..... اومد د

  خواهش بگير سعيد جلوي برو تو:گفتم ولي ميترسيدم پرهام

  نسوزه کسي واسه الکي دلش اینقدر که بخوره دستي پشت یه باید رها: پرهام

 ..... زیرزمين سمت به برد گرفت دستم دوباره اومد یادش انگار پرهام

نداختم  نفس ماس  به  زیرزمين تو ا جه  هاش  الت يدونم ... نکردم تو قدر  چرا نم  این

 زندگي به اینقدر من سببپيده... نميدونه زندگيش قدر اینکه بخاطر شبباید.. عصبببانيم

 مواد ذره یه  واسببه دختر این اونوقت ... خوابيده  خاک  زیر  اال  داشببت عالقه  کردن

 کاناپه    رو... ميکرد گوش  رفمو باید   اون... بشببه تنبيه  باید    اال ... بده  جون  اضببره 

ستم    ش ست  ن ستم  من... بردم فرو موهام تو هام د  جلوم دختر یه کنم تحمل نميتون

سته  شپزخونه  طرف به... بزنه  رف  رفم رو بای  یادم سعيد   رف بخورم اب که رفتم ا

 سببمت به ميز رو گزاشببتم ليوان...  شببده  پدرش طمع قرباني نفس: ميگفت که اومد

تاده  زمين رو نفس کردم باز  در رفتم زیرزمين په     رو باال  بردمش کردم بغلش اف نا  کا

 شدم دستپاچه خيلي... گزاشتمش

  کرد نگاهم و شت با صورتش رو ریختم ابي ليوان

 خوبي: گفتم نگراني با

   کرد گریه گرفت بغل تو زانوهاش کاناپه از گوشه یه

 ؟ ميکني گریه چرا-

  خونمون برم.... ميخوام من..... من:نفس
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شي؟مادرت  مواد مادرت ؟؟جلوي کني چکار که خونتون بري: گفتم تعج  با  تحمل بک

 ..داره خمارشو دختر دیدن

 داره؟ ربطي چه تو به:گفت اروم پایين انداخت سرش که نفس

 .....ميکني درازي زبون بازم ميترسي من از اینکه با تو: گفتم بلند صداي با

 رو گزاشتم اوردم شام براش رفتم شدم بلند کرد کالفم کردن گریه به کرد شروع نفس

 ... ميز

  نميخورم: گفت بغض با کرد نگاهي نيم نفس

  باش زود..... بخوري باید-

  گرفت من از لرزون دستاي با گرفتم سمتش به قاشق

 نيست ترسناک اینقدر کردي؟زیرزمين غش چرا-

 من...  من... داره موش زمين زیر: گفت اروم نفس

 موش ترس از تو: گفتم... خندیدم بلند کرده غش که ميترسه اینقدر موش از دختر این

  خندیدم باز و.... کردي غش

 ميخندي... خواهيته معذرت جاي به..... درد:گفت شد عصباني که نفس

 باز و.. کنم پذیرایيت موش با باید بعد به این از... شببد را ت کارم: گفتم زدم لبخندي 

   خندیدم

يد  تاق  از سببع مد  بيرون ا ج   با  او گاهم  تع يه :گفتم ميکرد ن گاهم  اینطوري چرا چ  ن

 ميکني؟

 یه تا منو ميکشببتي... بخندونمت نتونسببتم کردم هرکار.....ميخندي؟ داري تو:سببعيد

  اال ولي.... ميزدي لبخند

ست  سعيد ... کردم جمع خودم  سریع ... ام نخندیده هرگز سپيده  فوت از بعد ميگه را

 فراموش سپيده  که شد  چي نميدونم تخت رو انداختم خودم و رفتم اتاقم سمت  به

ساس ... کردم ساس ... ميخندیدم نباید... ميکردم گناه ا   با...... خندیدنم با ميکردم ا 

 برد خوابم کم کم... ببخش منو سپيده... کردم خيانت سپيده به بودنم شاد

******* 
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 نميخندید؟  اال تا پرهام واقعا:گفتم کردم نگاه بهش... نشست کنارم سعيد

   برميگرده زندگي به داره پرهام انگار: گفت داد تکون سرش سعيد

 داري هم تو نميکنه تو کمک فقط پرهام نظرم به نفس:داد ادامه کردم نگاهش تعج  با

 ميکني کمکش

فاش  منظور يدم   ر هام ....  بکنم ميتونم کمکي چه  من:گفتم نميفهم حاظ  ازهر پر  ل

 ... کامله

 تو نظرم به داره نياز محبت و عشق  به پرهام: گفت برگردون سمتم  به صورتش  سعيد 

 تو فهميدم  االن ولي....... مرد سببپيده  رفتن با  پرهام ...بدي  بهش عشببق اون ميتوني

   برگردونيش زندگي به دوباره ميتوني

ست  معتادم که طالق دختر یه... منم منظورت مطمعني..... من: گفتم خندیدم بلند ... ه

 ... بازخندیدم

 به اشارشو   انگشت  برگردون روشو  بره خواست  رفت هم تو هاش اخم شد  بلند سعيد 

عه :گفت  اورد باال  تهدید    الت    دخالت   هات  کاري  گند  این تو.رها  باشببه  اخرت دف

 ... زدمش که بشکنه دستم الهي:داد ادامه پایين انداخت سرش...ميدي

 ؟؟ زدي رها تو سعيد: گفتم شدم بلند

 .... دیگه بار یک اگه بخشمت نمي: گفت کرد نگاه بهم نفرت با

.... برسونه  مواد بهم نميخوام رها از دیگه... سعيد  ميدم قول: گفتم پریدم  رفش وسط 

 ميکنه تحقيرم نگاهاش با پرهام کافي اندازه به نکن نگاهم اینجوري تو خدا رو تو

  دسترس  باید کي تا... خوابيدم کاناپه رو منم... رفت رها اتاق سمت  به سرعت  با سعيد 

 سببابق نفس نميتونه دیگه نفس... برم ميزاشببتن کاش.... کنم ایجاد .اطرافيانم  واسببه

شه  شکي  قطره گرفت وجودم تمام اميدي نا... ب شه  که شعري  ریخت گونم رو ا  همي

   کردم زمزمه مينوشتم ام مدرسه دفتر پشت

 نکرد  س را ویرانيم کس هيچ

 نکرد  س را تنهائيم وسعت

 من تلخ هاي خنده ميان در
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 نکرد  س را پنهانيم گریه

 کسي بي هاي لحظه هجوم در

 نکرد  س را ماندنم کس بي درد

 بود مانوس من آغاز با که آن

 نکرد  س را پایانيم لحظه

شتم  شعر  به زیادي عالقه بچگي از  باعث زندگي مخارج و خرج و مادر پدر طالق اما دا

 ...رفتم خواب که ميکردم فکر گذشتم وبه..... بزنم دانشگاه قيد شد

شو    پرهام شته  سر ضورم  متوجه فرمون رو گزا شده     بازم زدم صداش  ارومي به.... ن

شد  متوجه  لباسشو   گوشه  اروم بخوابه فرمون رو ادم ميشه  مگه... باشه  خواب شاید  ن

ستمو  سریع  کرد نگاهم برگردوند سرش  دادم تکون گرفتم شيدم  د  روم روبه به... ک

 .. شدم خيره

 درسببت چي نهار مامانت نظرت به:گفت کرد نگاهم سببردي با کرد بلند سببرش پرهام

   باشه خوب خيلي باید کرده؟دستپختش

 خونمون ميخواهين شببما: گفتم پرهام به انداختم نگاهي نيم نشببدم منظورش متوجه

 بيایين؟؟؟

شين   خاموش ضبط .... شد  خورد عصابم ... کرد روشن  ضبط  کرد  رکت کرد روشن  ما

 ! نيست  قم تحقيرها این اما. معتادم درسته!نداشت جواب سوالم:گفتم کردم

 تا شببدنتم تحقير مورد در... رسببيدیم وقتي باشببه جوابت: گفت خونسببردي با پرهام

  ارزشي بي برام چون همينطوره وضع نکني ترک کوفتي اون زماني

 بگه چي همه مامانم به... بياد خونمون ميترسيدم جورایي یه....  نداشتم  رفاش تحمل

 دار نگه.. ميشم پياده دار نگه گفتم

 تمومش... کردي خرد کافي اندازه به روز دو این عصابم : گفت کرد زیاد ماشين  سرعت 

  ندارم هات بازي بچه  وصله کن
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شين  در شت  خيز طرفم به. دار نگه: گفتم... کردم باز ما  دختر شدي  دیونه:  گفت بردا

 دهنت تو بعدي دفعه: گفت دستم رو زد محکم کنم باز دوباره در خواستم... بست در... 

 .. ميزنم

ما ... اره:گفتم بغض با .ترسببيدم  لدین  زدن فقط مردها  شبب  و محبت  ذره یه  کاش ... ب

 ...زیاده این... ميخوام شما از مهربوني ذره یه فقط من.... بود وجودتون تو مهربوني

  فقط شو ساکت... شي ساکت ميشه: گفت شد کالفه انگار پرهام

 همش نداره قل  اصال ... نسوخت   الم به دلش ذره یه.... مياد بدش من از اینقدر یعني

  دوختم بيرون به رو نگاهم.... سنگه

شن  ضبط  پرهام شق  اینم انگار کرد رو شایي  عا   کرده پيدا هوادار چقدر مرگش با..  پا

.  نداشتيم  خبر ما داشت  شایدهوادار . . داشت  کمتري هوادار بود زنده وقتي صورتي  در

شم  صداش  از منم..  ميکنه... عزیز... ها ادم مرگ هر ال به  ارامش جور یه ميومد خو

 .. صداش تو داره

  رسه?م گوشت به

  ?روز رسه?م گوشت به

   الم شد ?چ تو از بعد که

  کردم?م ه?گر ?جور چه

  بردارم دست تو از که

   شت?پ کنم ه?گر نشد

  رفتارم شه بد نخواستم

  تا ?بفهم خواستم ?نم

  ارم?نم طاقت من که

  رم?درگ قل  ?برا سوخت ?م خودم واسه دلم

  رم?م ومن ?مون?م تو ?گفت هات خنده تو روز ه?

  رم?م من ?مون?م تو

   کردم?م گرم رو سرم
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  غم ن?ا بره ادم? از که

  صب  تا شبا بازم ?ول

  دم?د ?م خواب تو رو تو

  ?د?فهم ?م د?با چرا نارو?ا ?دونست ?نم

  ?د?نپرس ?ز?چ ازم بار ک? ?ول ?د?د و من

  … ?د?نپرس ?ز?چ ازم

شکي  قطره دیدم که انداختم پرهام به نگاهي شه  گونه رو ا شد  باورم ا  اون با مردي نمي

 تسببکين جوري یه  بدم  دلداریش  خواسببت دلم.... ميکنه  گریه  داره.. اقتدار .. جذبه  

شم  دردش سم   از... با سکين  معتاد نفس گرفت خندم ا سا شه  درد دهنده ت  خنده... ب

 ... داره

**** 

 خندیدم   اگر بگم بهش باید  ... پيشببش برم باید   شببدم هميشببه از تر دلتنگ  امروز

 ميشببه خوشببحال  تما کنم تعریف نفس قضببيه براش باید... نکردم ولي فراموشببت

  داره دوست کردن کمک... مهربونه من سپيده

شه  شت    نميدونم... برگردونم سرم  ميخورد تکون کتم گو شه  چي دختر این سرنو  مي

 .... بشم دور سپيده از ميشه باعث وجودش... بشه تموم زودتر کاش فقط

هار  چي مامانت    نظرت به : گفتم کنم خالي   رصببم خواسببتم  ؟باید   کرده درسببت ن

  باشه خوب خيلي دستپختش

   رسيدم هدفم به معلوم کامال

 ميایين؟؟ خونمون مگه:نفس

شن  ضبط  کردم  رکت  رفش به توجه بي شش  نفس که.. کردم رو : گفت کرد خامو

  نيست  قم تحقيرها این ولي! معتادم درسته ?نداشت جواب سوالم

  کوفتي اون زماني تا.... رسببيدیم  وقتي باشببه جوابت: گفتم کردم نگاه  بهش ارومي به

  ارزشي بي برام چون... همينطوره وضع.. نکني ترک
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شد  معلوم صباني  مي ست  من از شده  ع شين  خوا صله  دارم نگه ما  هاش بازي بچه  و

 ...... نداشتم

 کنم توقف نميتونم...  بزرگراه تو داده دسببت از عقلش دختره این کرد باز ماشببين در

ستم  یک ستم  یک با گرفتم فرمون د ستم  محکم در شدم  خم د  باز در دوباره اومد ب

  خيره چشماش  تو کرد نگاهم ترس با عق  کشيد  دستش ... دستش  رو زدم محکم کنم

 ! ميزنم دهنت تو بعدي دفعه: گفتم شدم

شي  اخرش جمله که زدن  رفایي کرد شروع  ستر  زیر بود اتي  بار یه  رفو این.... خاک

 ذره یه فقط من پرهام: گفت بهم پوشببيدنش لباس سببر سببپيده با شببد دعوامون که

شتم  نفس  رفاي تحمل دیگه....  ميخوام تو از مهربوني شت  دختر این ندا  وجودمو دا

 ميزد اتيش

ستم  نفس از شه  ساکت  خوا شتر  دلم ميخوند که اهنگي.... کردم روشن  ضبط ... ب  به بي

... کردن گرم سببردم هاي گونه اشببکام.... دارم  الي چه ميدونه انگار..... اورد مي درد

 با ل  زیر.... بشم اروم تا... ميریختن باید فقط ميدید اشکام نفس نيست مهم برام اصال

عد  به  موقع اون از که  من..  کردم زمزمه  خودم  نامهربوني  چرا تو....  کردم مهربوني ب

 .. رفتي کردي

 نفس: گفت برگردوند روشو  کرد متوقف گوشه  ماشين  پرهام رسيدیم  خونمون نزدیک

 زدم لبخندي.  کردم نگاه چشببمهاش به... بگير تصببميم بعد کن گوش خوب  رفام به

   ميکنم گوش: گفتم

صميم  من: پرهام شتم  ت  ترک که کنم کمکت اعتياد ترک مراکز ببرمت ایران بيارمت دا

 تا  دو.... بکنم برات نميتونم کاري  من نخواهي خودت تا  فهميدم  روز دو این ولي.. کني

... کنم تعریف مادرت  براي چي همه  خونتون بيام  همرات اینکه  یکي.. ميزارم برات راه

شين  االن همين اینه دوم راه.... کني ترک کنه کاري مادرت تا شن  ما  سمت  به کنم رو

 ... بریم اعتياد ترک مرکز
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شته  برام راهي چه این شيدنم  زجر به که هردوش.گزا شه  ختم ک  انداختم سرم ....  مي

 با ... کردم چکارت  من اخه ... متنفري من از تو...  بدي .عذابم  ميخواهي تو:گفتم پایين 

 ..  ميکنم التماست نکن اینکار من

ستش  پرهام شوند  ارومي به ام چونه زیر اورد د  مادرت نزار: گفت صورتش  سمت  ک

مه  مل  مادرت ...  بفه فاق  این تح کت  خودم بزار.... نداره  ات  ترک مراکز این... کنم کم

.. روز بيسببت فقط.. ميدم قول بهت...  بکشببن درد هاشببون بيمار زیاد نميزارن اعتياد

 نفس همون... بود باز بناگوشبش  تا هاش نيق دیدمت اول روز که بشبي  نفسبي  همون

 ... کنم منتقل دیگران به لبخندم ميخوام ميگفت که سرزنده

 غم از پر که رنگ عسببلي چشببم تا دو نميزارن لعنتيا... کرده تار دیدم جلوي اشببک

 ارامش بهم چشببمها  این..... ارامش.. اره... بگيرم ارامش تا  ببينم ميکنه  بيداد  داخلش

ستش  پرهام... ميداد شت . د شيد  آهي.... کرد نگاه بيرون به بردا . لرزون صداي  با... ک

   برگشت سمتم من

 دیگه من ميده نشون  اینا... ببين لرزونمو دستاي ... ببين زارمو صورت ..مرد نفس اون-

... 

 اميد بهت من... ميتوني تو... دور بنداز منفي فکرها این:گفت بدم ادامه نزاشببت پرهام

 ميتوني که مطمعنم و دارم

شمهاش ... شدنم  سابق  نفس به اميد..  زندگي به اميد... ميزد  رف اميد از  رفاش  چ

شي  صمم  که ميداد بهم ارام شکام  کنم ترک کرد م   کمکم اميدوارم: گفتم کردم پاک ا

  نزاري تنهام راه وسط کني

   کرد روشن ماشين بست نقش لباش رو لبخندي

 اصال .. بشه  راضي  زود اینقدر نميکردم فکرش...  خوشحالم  کردم راضي  نفس اینکه از

 رو انداختم  بهش نگاهي  نيم...  بگم جریان  مامانش   به  بشببم مجبور نميخواسببت دلم

باش  گار  لبخنده  ل  اعتياد  ترک کمپ  نزدیک .... افتاده  جریان  به  وجودش تو اميدي  ان

 رفتم ایمان سببمت به... ميومد سببرم پشببت نفس رفتم کمپ داخل به........ رسببيدیم



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

74 

 

سي  باهاش ستان  از ایمان اقا:گفتم نفس سمت  به کردم رو کردم ا والپر  ما قدیمي دو

  هستن اینجا مدیر و... هستن

 .. انداخت پایين سرش کرد سالمي نفس

  باش مواظبش: گفتم برگشتم ایمان سمت به

 !!!داره باهات نسبتي چه:گفت انداخت نفس به نگاهي که ایمان

 .. ميگيرم تحویلش سالم برميگردم دیگه روز بيست داري کارها این به چکار تو-

  را ت خيالت باشه:ایمان

ستارها  به شاره  پر شمام  به نفس... اتاق تو ببرن نفس کرد ا شماش  از کرد نگاهي چ  چ

ندم  ترس ندي ... خو باش  نگران:گفتم رفتم سببمتش به  زدم لبخ يام ... ن  روز هر م

 ...  ميبينمت

... من.. ندارم دوسببت تنهایي من... نزاري تنهام: گفت.... افتاد گونش رو اشببکي قطره

 .. من

 .. رفت اتاق داخل به نفس....  برو  اال ميدم قول نميزارم تنهات. .. هيسسس... -

قدر  ميکردم باز  چشببمام  کاش  ماد  شببروین این به  این  هم.... من هم... نميکردم اعت

صریم ... شروین  هم... سعيد  شتباهات  بخاطر...  مق شه  درد باید دختر این ما ا  از... بک

 .... رفتم الزهرا بهشت طرف به اومدم بيرون کمپ

**** 

... کردم نگاه  پرهام  به ... کرد یخ بدنم ... برم اتاق  سببمت  به  ميکرد راهنمایيم  پرسببتار 

ستم  شه  بيخيال بگم بهش خوا شو  ادم من... ب ستم  ب  اون دوباره اومد سمتم  به... ني

 ميبينمت روز هر ميام.... نباش نگران:گفت دوخت چشمام به عسلي چشماي

سته   رفاش نميدونم سم  تنهایي از من ولي... دروغ یا... را سي  مامانم جز..... ميتر  ک

 پرهام اینکه با ميگردم اشببنا  دنبال  من... پيشببم بياد  بگم نميتونم که مامانم به ندارم

 من.... نزار تنهام: گفتم بریده بریده... اشببناسببت یه من براي اما ميکنه باهام غریبگي

  من... من.. . ندارم دوست تنهایي
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 قول نميزارم تنهات.... هيس:...ارامش و سکوت به کرد دعوتم کنم تموم  رفمو نزاشت

شمها  اون از کندن دل.. زد بهم لبخندي.. برو  اال ميدم سيدم ...  سختيه  کار چ   ميتر

باره  يدي   از دلم دو ما .... بشببه پر ناام فت  بهم ا ياد  هرروز گ باره  من م  این ميتونم دو

 تخت  رو کردم عوض لباسببهام   رفتم اتاق  سببمت  به ... ببينم ارامش از پر چشببمهاي 

 .... رفتم خواب نکشيد ثانيه به که کرد تزریق امپولي بهم پرستار.... خوابيدم

 تکه بدنم..... ميکنه درد سرم ... تاریک جا همه.... سخت  خيلي کمپ تو که اولي ش  

شه  تکه شيدن  فریاد به کردم شروع ... مي  اتاق بيرون به... شدم  بلند تخت روي از ک

 عزیزم کجا: گفت زد لبخندي ایستاد  جلوم پرستاري  یک رسيدم  راهرو وسط  به رفتم

  بخواب تختت روي ؟برو

 .... برم ميخوام... بمونم اینجا نميخوام.... دارم درد-

تاد  دادم  لش بگيره دسببتمو اومد   تا  چند  که  ميرفتم خروجي در طرف به  زمين اف

تاق  تو بردن منو زور به  گرفتن دسببتام  پرسببتار  .... فایده   بي ميکردم تالش هرچي ا

 ..... رفتم,خواب به دوباره کرد تزریق امپولي پرستارها از یکي... بستن تخت به دستام

***** 

 ایران برگشتم وقتي از شده تنگ براش دلم رفتم مامان خونه سمت به الزهرا بهشت از

 به...اینجاست باز که دختره این.... آه.... شدم خونه وارد کردم پارک ماشين... ندیدمش

شم  نازي از وقت هيچ.. اومد طرفم   ژوليده موهاي و غليظ ارایش همون با... نميومد خو

شکل  خيلي انگار خودش عقيده به که  تو انداخت خودش اومد سمتم  به..... شده  خو

 گفتم بار  صببد نازي : گفتم عق   دادم  لش... ميزد هم به   الم  تندش  عطر بوي بغلم

 .. ميکنم برخورد دیگه جور بعدي دفعه... کارهات این از نمياد خوشم

 ؟ زدنه  رف طرز چه این پرهام:مامان

 تنها که  اال بگذرونيم هم کنار در خوبي ش   ميتونيم تنهایي کردم خيال من مامان-

 .. خدا افظ ميرم... نيستي

 ... دارم کارت بشين بيا... خودمونه از نازي: گفت ایستاد جلوم اومد مامان

 ؟ فرمودن امر چي نویدي اقا دوباره: گفتم نشستم کاناپه رو
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سه  نویدي:مامان سمي  دیگه هفته دو وا  نازي و تو نامزدي اونجا کنه برگزار مخواد مرا

  ميکنه اعالم همه به

 ميگرنم دوباره  اال....بودم خالص دستش  از روز چند... گرفتم سردرد  مامان  رفاي با

 برگشته

شوه  با نازي شته  تموم سنگ  برامون بابایي جون پرهام:گفت ع  باغ بيایي کافيه... گزا

 ... خوشکله خيلي ببيني

... بگم باید بار چند.... نميکنم ازدواج نازي با من: گفتم مامان به عصبانيت  با شدم  بلند

  ندارم بهش اي عالقه چون کنم خوشبخت نازي نميتونم من

 ... پرهام ميکنم سيرابت... کافيه هردومون براي عاشقتم من که همين نيست مهم:نازي

ستم  شون  چجوري دیگه نميدون  فکري هيچ بدون کرد قفل عقلم لحظه یه..بفهمونم به

 ... مندم عالقه دیگه یکي به من: گفتم

 دیگه دوهفته نامزدین نازي و ميگي؟؟تو چي معلومه پرهام: گفت اومد سمتم  به مامان

 ؟ دارین مراسم

 وقت  هيچ من دادین ترتي   خودتون نامزدیم  اون... کنم ازدواج نازي  با  نميتونم من-

   نبودم راضي

 من...  پرهام  دارم دوسببتت  من... دروغه  بگو: گفت  گرفت  دسببتم اومد  طرفم به  نازي 

 .... بخاطرت

 قيد...... زدي پسرات  دوست  کردي؟قيد چکار بخاطرم: زدم فریاد پریدم  رفش وسط 

 یه دنبال تو.... ... نيسببتي عالقم مورد دختر تو نازي...... زدي اتو شبببانه هاي مهموني

  نميشم نردبانت من.... باشي داشته رابطه خواستي هرکي با را تي به بتوني که نردباني

 به   رمتي بي ممکن موندنم  بيشببتر دیدم  که  منم... کرده تعج    رفام  از که  نازي 

شه  مامان  دروغي همچين چرا نميدونم.... شدم  ماشين  سوار  کردم ترک خونه سریع  ب

سته ... مياد بيرون ام سينه  از داره قلبم.... گفتم سته  بحث همه این از...  شدم  خ  خ

شين  از سرم ... بزنم فریاد ميخواد دلم..... شدم   فریاد وجودم عمق,از کردم بيرون ما

 ...... زدم
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شت  هفته دو ستارها  از یکي با... شده  کمتر خيلي دردم بدن از و گز ست  پر  شدم  دو

سمش  شيده  سختي  من از کمتر نگارم.. ميکنم دل درد باهاش... خوبيه دختر نگار ا   نک

... ميدم دارم تاوان هفته دو که کردم  ماقتي من فقط همه شبي زندگيمون جورایي یه

 واسببش دلم چرا نميدونم ... نيومد  بارم  یک  هفته  دو این ولي داد قول اینکه  با  پرهام 

ساس  وجودش با اما نميکرد برخورد خوب باهام اینکه با شده  تنگ  امنيت ارامش ا 

ما .... ميکنم ... شببروین همون رفيق پرهام ..... نفس بيخيال .. کرده فراموش منو البد  ا

 سببپيده  فوت سببري صببدقه  از اونم.... داره وجدان  پرهام  خرده یه  فقط ندارن  فرقي

  اومدم بيرون افکارم از پرستار صداي با... است

  چطوره  الت.... جون نفس سالم-پرستار

  خوبم-

 ... ميشي خالص دستمون از بياري طاقت دیگه روز شش: پرستار

 مياد؟ کي نگار: گفتم زدم لبخندي

  تکميل براي ام هفته یه این! شدي  پاک تو ميدوني االن ؟نفس شيفتشه   عصر : پرستار 

 درمانه

شحال  خيلي  رفش از شتم  لعنتي اون به نيازي دیگه من یعني شدم  خو  یعني.... ندا

ستم  من شه  باورم... تون شم  دوباره...  نمي  شروع  جدید زندگي... سابق  نفس همون مي

 ...  ميکنم

شکي  قطره ستار ... خورد سر  گونم رو ا ست    کنارم پر ش .... بدون زندگيت قدر:گفت ن

  نگيري خودت از ایيزیب این..... مواد این با بهتره..... زیباست خيلي زندگي

 ... رفت شد بلند پرستار.. پایين انداختم سرم زدم بهش لبخندي

  شدت  به اتاق در که ميزدم قدم اتاقم تو...  رفته سر   وصلم  من.... گزشت  ساعتي  یک

 .... کشيدم بنفشي جيغ ترس از شد باز

 ميخندید گرفته دلشو نگار

   ترسيدم... بگيري مرگ-

  ميخندید وباز.... خنده از مردم واي:نگار
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 ... طلبت یکي: گفتم کردم ریز چشمام

 رفت یادم!!!! بود چي بدم مهمي خبر یه بهت اومدم سریع: گفت کرد جمع خودش نگار

ضيش  کردم صحبت  مدیر با.... اومد یادم اهان....  شي  مرخص زودتر تو کردم را  به... ب

شيش  دنبالت بيا که زدم زنگ پرهام شي  زدم زنگ شرکتم  به نداد جواب گو  اش من

  دبي رفته گفت

 زنگ پرهام به نباید خونه ميرم خودم:گفتم شد خشک لبم رو خنده اورد پرهام اسم تا

   ميزدي

 رفته  که  بدرک .... دیدنت   به  نيومد  هفته  دو که  بدرک  نفس: گفت  اومد  طرفم به  نگار 

نه  بدرک  بگو فقط.... شببده تو بيخيال  دبي يا  این تو مگر  مغرور هاي  ادم همچين دن

 .. ميکنن خردت

 ... بدرک: گفتم زدم لبخندي

  عشقه خودمون فقط...  همه بدرک شد  اال افرین: گفت خندید نگار

 درد از پر قلبي ولي.... شبباده ظاهر به دختر خندیدیم گفتيم کلي نگار با شبب  اخر تا

ست  از مادرش پدر.... داره شگاه  تو... داده د  به تا..... خونده درس..... شده  بزرگ پرور

 چي جوابش که مردد هنوز نگار ولي... کرده خواسببتگاري ازش ایمانم... رسببيده اینجا

 ... بده

  شدي غرق افکارت تو ؟؟دوباره نيستي ما با ؟ کجایي نفس:نگار

 پایين تو امش  : گفت خوابيد تختم رو شد  بلند نگار بخوابيم بهتره گفتم زدم لبخندي

   ميخندید ریز ریز بخواب

 چشببمام.... ميکرد تالش بهبودم واسببه واقعا نگار خوابيدم زمين رو  رفي هيچ بدون

 .. رفتم خواب زود و بستم

.. بگير سوگل همين برو بيا...  دختري یه دنبال اینجا هم  اال.... گشتي ایران کل:سعيد

 ميخواهي چي دیگه کرده قبول شرایط

 ...  کنم تحملش نميتونم من... دیده بانک عابر منو دختره این!! سعيد ميگي چي-



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

79 

 

صدتا  از بيشتر   اال تا:سعيد   قرار هم فردا!اوردي بهونه کدوم هر براي دیدیم دختر پون

   عروسشه منتظر االن جونتونم مامان که ميدوني... خالي دست برگردیم

  کن تمومش... ميترکه داره سرم سعيد واي-

   کردي چکار شروین با... ميکنم تمومش باشه:سعيد

 االن خودش قول به ... خرید  سببهاممو :گفتم ميبسببتم دسببتمالي  با  سببرم همونطور

   پولدارترینه

 ... رواني یه شروین: سعيد

 ... موافقم-

 خواب از نخوابيدم دقيقه پنج هنوز بخوابم تا گزاشتم سرم...  رفت بيرون اتاق از سعيد

ستم  بيارم یاد به خوابمو کردم سعي  هرچي... پریدم شما  باز نتون ستم  مچ  لحظه یه... ب

 تنهام..  افتادم اخرش جمله د یا... نشستم تخت رو سریع... اومد ذهنم تو نفس صورت

ست  تنهایي.. نزار شش  چطور.. دادي قول دختر اون به تو پرهام واي.... ندارم دو  فرامو

 هفته دو... هفته دو... رفتم تقویم سمت به شدم  بلند... ميگذره وقت چند االن... کردي

شه  رفته کمپ از نکنه... ببينمش نرفتم صير  همش... کرده فراموش سعيد  چرا.. با   تق

 ... لعنتي نازي این

 .... ميکرد نگاه تلویزیون داشت سعيد رفتم بيرون اتاق از سریع

   کردن فراموش چرا نميدونم... ميموندم هام قول سر هميشه من...  سعيد-

 ميزني؟  رف چي مورد در: گفت شده گيج که سعيد

یدم  نفس خواب- مک  من از... د یدمش  اخري بار ... ميخواسببت ک  دادم قول بهش د

 ..... اما. نزارم تنهاش

ستمو  سعيد  شغله  اینقدر خ ... خوابه یه فقط اون.... پرهام باش اروم: گفت گرفت د  م

ته  یادمون  داشببتيم ذهني باش  نگران... رف ماال .... ایران ميریم فردا ن   الش  االن ا ت

  باشه باید خوب

ستم    کاناپه رو ش ... نميره ذهنم از نفس صورت  چرا نميدونم.... غوغا دلم تو ولي...... ن

ستي  ولي دادي قولي.. پرهام تو به لعنت... بياد یادم باید هفته دو از بعد  قولت سر  نتون
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شتم .... بموني  این از منو خواب کم کم و..... برم خواب تا خوردم ارامبخش اتاقم به برگ

  داد نجات خياالت فکر

**** 

 ... بيرون رفتم اتاق از.... پوشيدم لباسهام

  دارم کارت بيا لحظع یه نفس:ایمان

  نشستم روش روبه بنشينم خواست من از رفتم ایمان اتاق سمت به

صت  زودتر دارم.هفته یه ميدوني: ایمان  بهت که  رفایي اینکه شرط  به!!! ميکنم مرخ

ید   ميزنم باره  نميخواد دلم چون..... کني گوش با خت  اون رو دو  این نفس... ببينمت  ت

هت  هایي  دارویي يدم  ب غت  درد که  موقع م مد  سببرا  بري بيرون وقتي... ميخوري او

 به رو تو که چيزي هر از کن سعي لحظه همون.... بري سمتش به دوباره ميشي وسوسه 

سونه  مواد ستي  زیباي دختر تو نفس... کني دوري مير شاني  اینده و. ه  خواهي درخ

شت  شه  مهم برات ایندت خوشبختي  اگه البته دا ...  سالمي  دختر یه االن تو نفس.... با

..  کن فکر مادرت به.... کني تجربه سختي این نخواه دوباره کردي تحمل زیادي سختي

 ... ميکنه کمکت خيلي بخوني نماز ميکنم سفارش بهت اخر در

 بعدش ... دبي برم اینکه  از قبل  اره... بوده کي خوندم  نماز  اخري بار  رفته  یادم ... نماز -

شيدم  خجالت خدا از انگار شحالم ... کرده نماز هواي دلم چقدر که آخ.... ميک   اال خو

 .... ام سجاده پاي برم ميتونم شدم سالم که

 شببمایي یا من براي فقط نه... بازه همه براي اش خونه در خدا: گفت  زد لبخندي  ایمان 

 ...  سالميم االن که

شکر  شدم  بلند زدم لبخند ...  نفس: زد فریاد نگار رفتم خروجي در سمت  به کردم ت

 ..... اینجام من

شينش  تو سمتش  رفتم ستم    ما ش سيدیم  خونه به... کردیم  رکت... ن   گفتم نگار به ر

  بيا داخل.. کن خاموش:

 خندید بلند.. بهتره نباشم...  هندي صحنه االن:نگار
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 خيلي: گفتم بغلش تو پریدم  دیدم  مامان   تا  زدم خونه  زنگ  شببدم پياده  زدم لبخندي 

  مامان دارم دوستت

  ميشم نگران اینجا من نميگي... دختر کشيد طول سفرت این چقدر: مامان

 داخل زدم لبخندي... رفتم مسافرت گفته مامان به پرهام البد... کردم نگاهش تعج  با

 هام خنده و خودم واسه دلم انگار خندیدم زدم  رف مامان با کلي ش  تا.. رفتم خونه

 ... نميشم مادرم شرمنده دیگه که خوشحالم خيلي... شده تنگ

 گزاشتي؟ سرت رو کمپ پرهام چخبرته:سعيد

 ا تمال. دادم ادامه عصبانيت با...کرده مرخص نفس زودتر هفته یه بيشعور ایمان این-

 ... ... اولش خونه رفته دوباره زیاد

شتم  نگه اینجا نفس اگر من:گفت اومد سمتمون  به ایمان سردگيش .. ميدا شتر  اف   بي

 ...ميشد

ستاري  شت  اومد سمتم  به سرعت  با پر شه  تموم ایمان  رف نزا صبانيت  با. ب : گفت ع

 مياد  اشببنا  نفر یک  کي که  اتاق  در به  نگاهت   ؟؟یعني چي یعني ميفهمي افسببردگي

... کرده  ساب  دادي قولي رو... یکي ؟؟یعني چي یعني ميفهمي قرار و قول.... سراغت 

مدي  اول روز... دادي که  قولي به  کرد خوش دلش نفس فت  نيو ما  ميگ  دوم روز  ت

 ... نيومدي بازم اما.... مياد

ستاره   رفاي شش  م بيا نبود من وظيفه: گفتم برخورد بهم که طوري پر  کارو من... پي

  دارم زندگي

  ميبينم  اال  اما  ميکرد تعریف خيلي مردونگيت  از نفس:گفت  زد پوزخندي  پرسببتاره 

 نفس با  نصبببتي هيچ درسببته ... نبود ات وظيفه  درسببته ... بوده اغراق  رفاش  تموم

 نفس...  همين دارین ادعا فقط... بموني دادي که قولي رو نبودي مرد اونقدر اما... نداري

 ... زندگيت کار دنبال بري را ت خيال با ميتوني...  خوبه  الش

 .... بدم جوابشو نزاشت و شد دور من از بلند هاي قدم با پرستار

ستار   رفهاي   رفم زیر ميدادم قولي وقت هيچ من.... شد  تموم گرون خيلي برام پر

 .... نميزدم
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 ... پرهام نکن نارا ت خودت... خوبه  الش خداروشکر:سعيد

  بستم چشمام فرمون رو گزاشتک سرم

 مورد نظرم به  مهموني اون ببري نفس شبب  فردا چيه  نظرت فکري یه  پرهام :سببعيد 

  خوبيه

  زدم من گندي این با نميکنه قبول: گفتم کردم بلند سرم

 معرفي نامزدت عنوان به ببري نفس  اضري تو یعني:گفت کرد نگاهک تعج  با سعيد

 خونه  بریم کن  رکت  زود.... مياري  بهونه  دوباره  االن گفتم.... نميشببه باورم ..... کني

 ..مطمعنم ميکنه قبول.... نفس

بل   دیدم  که  هایي  دختر از نفس يد  اینکه  با ... تره تحمل  قا ما  نداشببتم  ام  تو تيري ا

 .... کردم  رکت نفس خونه سمت به.... تاریکي

***** 

 ... نداریم یخچال تو هيچي کنم خرید برم بهتره امروز

  نيست یخچال داخل هيچي... ميخوام پول مامان-

 ؟ نداري پول وقت هيچ خودت... ميکني کار اینقدر تو:مامان

ست  انداختم پایين سرم  شه  اومدم وقتي از من ميگفت را ...  گرفتم پول مامان از همي

   سرکار ميرم من ميکنه خيال نداشت خبر هيچي از که مامان

 زود... شببدي هم خجالتي  اال تا کي از:گفت دسببتم داد پول مامان گرفتم باال سببرم

  نخوري تاریکي به برگرد

شو  گونه گرفتم پول سيدم  ا ست  دلم... رفتم اتاقم سمت  به ب،و،  خفن تيپ یه ميخوا

 شال  و سفيد  شلوار  با ميده نشون  فرم خوش بدنم پوشيدم  تنگمو صورتي  مانتو... بزنم

شغول ... صورتي    کمتر ابرنگ ميگفت که افتادم پرهام یاد به که شدم  کردن ارایش م

شم  کردم اخمي... صورتت  به بزن ست  که اون... لجبازي جور یه کردم تر غليظ ارای  ني

 خوشببکل  واقعا ... ميشببه خنک  دلم اقل  ال اینجوري نه .... خنگ  نفس ببينه  لجبازیتو 

سي  شدم  بيخيالش ميکرد خودنمایي چشمم  زیر گودي هنوز اما شدم    فرستادم  ب،و،

 با ...  ميخورم هوایيم اینجوري مترو با  برم بهتره.... شببدم خارج  خونه  از خودم واسببه
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 دبي پرهام مگه... هستن سعيد و پرهامه که این.... کردم بلند سرم ماشيني بوق صداي

 .... ميکنه چکار اینجا نبود

شين  جلو نفس ستاده  ما ضع  این با چرا این... ميکنه نگاهمون تعج  با همونطور... ای  و

 این پوشببش رو چرا نميدونم.... بياره خودش سببر بالیي ميخواد دوباره... اومده بيرون

 .. ریخته صورتش رو خواسته دلش تا روغنم رنگ... شدم  ساس دختر

 ... بزن  رف باهاش برو ميشينم ماشين تو من:گفت سعيد... شدم پياده پایين از

 ؟ وضعيه چه اي: گفتم.... رفتم نفس سمت به

  چطوره: گفت کرد نگاهي خودش به

 ؟ کني درست دردسر خودت واسه دوباره ميخواهي-

ست  صورتي  رنگ من... ميگي مانتوم مورد در اگر:گفت رفت توهم نفس هاي اخم  دو

شم ... دارم  به اومد بدم برخوردش از.... شد  رد کنارم از... داره ربطي چه شما  به بعد

  زدم فرمون به محکمي مشت رفتم ماشينم سمت

 !کندي چطوري؟فرمون:سعيد

   نميخوره دردمون به دختره این-

 دنبال برو هم تو... منتظرمه رها دنبال برم باید من:گفت شببد پياده ماشببين از سببعيد

  رفت خيابان سمت به گفت اینو سعيد... بدهکاري بهش خواهي معذرت یه... نفس

 تموم گفتم دروغ ميگم مامان به ميرم عصببرم فردا... بخوام معذرت ش از برم من عمرا

 پسببري که  دیدم  نفس... خونه  برم زدم دور.... خدا  اي.... کنم چکار  نازي ....  ميشببه

 وضببع اون اومد یادم که قبليشببو برخورد اما... کمکش برم خواسببتم شببد مزا مش

 ... نداره ربطي هيچ من به.... کرد منصرفم ظاهرش

***** 

شحال  دادم پرهام به محکمي جواب اینکه از  دو اون شد  خنک دلم انگار... شدم  خو

 ... بود گرفته  رصش معلومه کامل چشماش از... کردم تالفي انتظار هفته

 عج   واي شببد متوقف پام  کنار  البالویي  وي ام بي ماشببين  یه  ميزدم قدم  خيابان   تو

 ... ميکرد توجه جل  بيشتر رنگش... ماشيني
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 ... ميدي افتخار: گفت گرفت سمتم و دستش شد پياده پسري

   رفتم عق  قدم یه کردم نگاه دستش به ترس با

  بشم دوست باهات ميخوام فقط ميترسي چرا:گفت اومد سمتم به پسره

شتم  اتفاقات یاد سم ... افتادم گز شتر  تر  فراموش شروین  نميتونم وقت هيچ شد  بي

 ...  ميبينم ش  هر کاب،و،سشو هنوزه که هنوز... کنم

 یه  هدفم .... تنهام  من.. کنم ذیتت  ا نميخوام.... شببمارمه   اینم.. مهرداد اسببم:پسببره

 ... سالمه دوستي

شت  کارت... ميکردم نگاهش ترس با همينطور من... گرفت سمتم  کارتي  جيبم تو گزا

 .... رفت شد ماشينش سوار

سم  ستم    خيابون کنار جدول رو..نميومد باال نف ش  زماني یه... شده  مرگم چه من.... ن

 ..... شد قفل زبونم  اال ميدادم فحش صدتا با هارو مزا م این جواب

 اون باز.... دیدم روم روبه پرهام نشده پيدا دیگه مزا م یک تا برم زودتر که شدم بلند

 کنارش از گرفتم چشمهاش  از چشمامو  زود... من قل  طپش باز... عسليش  چشمهاي 

 درسته  گرفت چشمتو .... بود خوشکل  ماشينش  خيلي: گفت گرفت و دستم ... شدم  رد

 ؟

ضاوتم  اینجوري اینکه از-  صورتم ....  برگشتم  عق  به قدم یه شدم  عصباني  ميکرد ق

... سالم  دوستي  گفت.... من مثل بود تنها: گفتم زدم زل چشماش  تو... صورتش  رو روبه

شممو  اینا... زد  رف نکردنم اذیت از ستم . .. گرفت چ ستش  از  رص با د شيدم  د  با ک

 این اره.... کنم خوش بهش دلمو دوباره نميخواست  دلم.... شدم  دور ازش تند هاي قدم

 منم... نيسببت من مال قلبش پرهام... کرده غلط اما...  شببده عاشببقش لعنتي دل این

 شببم دور ازش باید... نداره غرورمو کردن خرد ارزش پرهام... نميخوام نطپه برام قلبي

 .... بشه فراموش شاید تا

 فریاد.... نميکنه رهام چرا... پرهام بازم... اورد بيرون بدم  ال از منو ماشين بوق صداي

 ... دارم کارت شو سوار بيا: زد

 !!دیدي عصبانيتم که تو بشم پياده نزار نفس:شد بلندتر فریادش کردم محلش بي
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 !داري چکار: گفتم رفتم ماشينش سمت به ایستادم.... ترسيدم لحظه یه

   سوارشو-

 .... کرد  رکت پرهام شدم ماشين سوار

 زود منتظرم: گفتم پایين  انداختم  سببرم.... ميکنه  ارومي نا  قلبم باز ...  کنارمه   اینکه  از

  دارم خرید بگو

ستمالي  ست .باهات نميتونم صورتت  رو ها روغن رنگ اون با:گفت گرفت سمتم  د   در

  کن پاکشون... هستن ام مخ رو جورایي یه...  بزنم  رف

 ولي شببده خوب  الم  تازه  من... خرید  برم ميخوام.. داري من ارایش به  چکار  شببما -

  پوشوندمشون ارایش با...هست صورتم رو اثارش

 کنم؟ پاک خودم یا ميکني پاک: گفت بلندي نسبتا صداي با پرهام

ج   با  گاه  بهش تع هام : گفتم... کردم ن يت  عذر  جاي  به  تو پر هام   اینجوري خواه  با

 ؟ ميکني برخورد

شين  شه  ما ستمال  کرد متوقف خيابون گو شت  د شيد  صورتم  رو محکم....  بردا ... ک

شيد  محکم اونقدر ستش  سوخت  صورتم  ک  مگه برداره صورتم  از تا گرفتم محکم د

 ....  ميرسيد زورم

شو    وقتي ست شت  د شم  تمام.... کردم نگاه خودم اینه تو سریع  بردا .  شده  قاطي ارای

 ... ميسوخت صورتم..  ام شده زشت خيلي

 اروم نميتونسببتي ميسببوزه صببورتم... خرید برم قيافه این با چطوري من: زدم فریاد

 ..  شدي سنگدل اینقدر یعني..... بکشي

 تو زدم محکم گرفت   رصببم اونقدر  نداد  جوابي هيچ ميکرد نگاه  بيرون به  خونسببرد

 دفعه یه.... شببدم پشببيمون کارم از... هم تو هاش اخم برگرشببت سببمتم به...  بازوش

 ... خندیدن بلند به کرد شروع

***** 
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 نفس که مشتي  با... نميکنه کار عقلم که... ام خسته  اونقدر... نداشتم  کارام رو کنترلي

 دفتر انگار  که  صببورتش بادیدن  .... کردم نگاه  بهش اخم با  اومدم  خودم به  زد بازوم  به 

 ....بگيرم نتونستم خندم جلوي..... شده دبستاني پيش بچه یه نقاشي

صباني  خيلي نفس شينم  به لگد یه شد  پياده شد  ع ست    خيابون کنار رفت زد ما ش  ن

 با اما کنم اخم خواستم رفتم سمتش برداشتم ماشين پشت از ابي بطري... ميکرد گریه

   گرفتم سمتش به. ریختم دستمال رو اب گرفت خندم باز نفس صورت دیدن

 داري؟؟ اینه: گفت گرفت دستم از دستمال

  کن استفاده ماشين اینه از برو... ندارم نه-

 .. شد ارایشش کردن پاک مشغول... رفت ماشين سمت به شد بلند

شين  سوار    شد  تموم کارش انگار انداختم نگاهي نيم نفس به کردم  رکت شدم  ما

شين  سم  شدم  پياده کردم متوقف پارکي کنار ما ستم   نيمکت رو... شد  پياده نف ش .. ن

 ...ميکرد تميز شده خاکي که شلوارشو رفت ابخوري سمت به نفس

 عاشقش که کردم غلط....ميکشم پسره این من اخرش....شد خاکي م سفيد شلوار تمام

 .. خوشکله خانم شده ؟چي گفت کنارم اومد مردي یه.... .. .اخالقش این با اونم. شدم

صباني  خيلي که من ضولي  ؟مگه چه تو ؟به گفتم..  شدم  ع  دنبال برو! نکبت مردک ف

 .. بشي بلند نتوني ميزنمت جوري نه مگر کارت

 !! بزني منو ميتوني نظرت به: گفت خنده با مرده

  پرهام پيش برم که شستم دستام...  غوليه واقعا کردم نگاه پاش سرتا به

 ميزني؟ چي:مرد

 .... اي بسته دستش رو جلو اورد دستش کردم نگاهش تعج  با

 من مهمون!! ميکنه ردیفت:مرد

سه    چرا نميدونم سو  تحریکم  رفاش با هم مرد این... ميکرد طلبش وجودم... شدم  و

 ...  ميکرد

   کشيدم عق  دستم زود پرهام صداي با که.. بردارم بسته دستش رو از خواستم

 !!ميکني داري غلطي چه تو نفس: پرهام
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  پایين انداختم سرم گرفتم گاز لبم... کرده غليظ اخم... کردم نگاه پرهام به ترس با

سش :گفت رفت پرهام سمت  به مرده ست  اونقدریم... خوبه جن  خوش هردوتون به ه

 ...باشن من مهمون اینبار گفتم خانمم به.. بگذره

صبانيش  نگاه پرهام شت .... دوخت مرده به ع  خيلي.... زد مرده صورت  تو محکمي م

 ميکشت  مرده داشت .... ميزد صورتش  به هاش مشت  با مرده رو افتاد پرهام.. ترسيدم 

 دیگه مرد تا چند... زمين افتادم داد  ل منو اما بگيرم جلوشببو تا رفتم سببمتش به....

  گرفت فاصله  ما از سریع ... شده  خون از پر که مرده صورت .... کردن جدا پرهام اومدن

سيده  انگار شوندن  پرهام.......  تر  که من...  شدن  پراکنده مردم کم کم.... نيمکت رو ن

 ... ميکردم نگاهش دور از..  بشينم نيمکت رو کنارش برم ميترسيدم

***** 

صابم  اونقدري ست  معلوم... شدم  مي تنها نفس با اگه که خورد ع  سرش  بالیي چه ني

 ... باز... شده خالص سختي همه اون از تازه بيشعور دختر... ميوردم

 طرفم ميترسببيد  انگار  ميکرد نگاهم  دور از گرفته  گاز  لبش.. کردم نگاه  بهش اخم با 

 ... بياد

 ... داد تکون نه عالمت به سرش... بياد که کردم اشاره بهش

  بزنم  رف فقط باهات ميخوام..  بيا ندارم باهات کاري: زدم فریاد

 ..  شدم بلند.. ایستاد نيمکت کنار... اومد سمتم اروم اروم

 ......نزني... کردم غلط من... ها.. نزني-

سي .. زدنش  رف از شت  صورتش  تو که تر شون  اما.. گرفت خندم دا  که من... ندادم ن

 باشه داشته من از ترس ذره یه بهتره اما... بزنمش نميخواستم

  بشين:گفتم... نشستم نيمکت رو

  انداخت پایين سرش نشست فاصله با کنارم

 .... باز که نبود بست سختي همه اون-

 ؟ باشه کن فراموشش... شدم وسوسه لحظه یه... کردم.اشتباه:گفت پرید  رفم وسط

  دادم تکون مثبت عالمت به سرم
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 !!منتظرم بزني  رف باهام ميخواستي خ :نفس

هت  قولي یه  پيش هفته  دو من:گفتم دادم بيرون نفسببمو  عمل  نتونسببتم که  دادم ب

 یه  من. ....  کردم عوض  رفمو نچرخيد  زبونم اما  کنم خواهي عذر  خواسببتم........کنم

... کنيم ازدواج باهم خالم دختر و من ميخواد مادرم راستش... اومده پيش برام مشکلي

 براي... متنفرم نازي  از من اما ... داره قبولش خيلي مامانم   که  پولداره  تاجر  یه  نازي  پدر 

 خالص نازي  پدر  هاي  فرمایش  خرد و نازي  و مادرمو  تکراري  رفهاي  دسببت از اینکه 

شم   که دختري هر به هفته دو این... عالقمندم دیگه دختر یک به بگم شدم  مجبور ب

شناختيم  سعيد  خودمو شم  هيچکدوم اما انداختيم رو مي سي  اون یعني... نيومد خو  ک

 هرچقدرم بگيرم کمک تو از خواسببتم... کنم معرفي نامزدم عنوان به بشببه که نبودن

سمه  ش   فردا... ميدم بهت بخواهي پول شون  مامان به نامزدمو باید من مرا ... بدم ن

 ميکني؟ کمکم

 ... رفت فرو خودش تو... انداخت پایين سرش نفس

ست  مهم کن ولش... .... اما نميکني قبول گفتم سعيد  به:گفتم زدم رنگي کم لبخند  ني

   برسونمت بریم بيا... کن فراموش

**** 

شد  باورم ست  من از پرهام نمي شو  نقش ميخوا  خدامم از جورایي یه... کنم بازي نامزد

 خيلي پرهام....... رویایه برام کردنشم بازي نقش همون اما شبه یک فقط درسته هست

 ... کنم جبران باید منم... پرهامه هاي کمک بخاطر سالمم اگه االن کرد کمکم

 ميکنم کمکت: گفتم شدم بلند رفت که قدم دو شد بلند پرهام

 .... بست نقش لباش رو لبخندي کرد نگاهم تعج  با

   ممنونم:پرهام

 ... رسوند خونه تا من... بدم انجام خریدهام کرد کمکم پرهام... رفتيم ماشين طرف به

   دنبالت ميام8 ساعت بخریم لباس خرید بریم باید فردا: پرهام

  باشه-



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

89 

 

شتم  خریدها شدم  خونه وارد منم... رفت پرهام شپزخونه  داخل گزا  مامان اتاق به... ا

 ...خوابيدم کردم عوض لباسام رفتم خودم اتاق سمت به..  خوابيده انگار..  رفتم

 نماز  دوباره  مدتها   از بعد  اینکه  از... انداختم  ام سببجاده ... بيدارشببدم  نماز  براي فردا

يات  تمام  بابت  ... خوشببحالم  نکرده رهام  خدا  اینکه  از... خوشببحالم  ميخونم  مهربون

 ... جون خدا ممنونم

 ... شدم خوردن مشغول چيدم صبحونه ميز خوندم که نمازمو

 شدي بيدار زود شده چي:مامان

 دوسببت تو اونجوري... خوب دختر یه بشببم ميخوام بعد به این از: گفتم زدم لبخندي

 .. جونم مامان داري

 ... نخورده جا هيج به خوبه؟سرت  الت: گفت کرد نگاهم تعج  با مامان

 !!ها نميزاري باشم ادم مثل ميخوام بارم یه مامان-

 ..دنيایي دختر بهترین تو: گفت نشست کنارم اومد خندید مامان

  خوردم صبحونه بيشتري اشتها با شد اب دلم تو قند  رفش این با

شپزخونه  شيدم  سفيدم .مانتو رفتم اتاقم سمت  به کردم تميز ا  شال  و لي شلوار  با پو

 رفتم خونه  از... کردم کمي ارایش نشببدم بدک  کردم نگاه  خودم به  اینه  تو.. سببفيد 

شين  سوار  خنده با... منتظرمه کوچه سر  پرهام بيرون  پرهام...  کردیم  رکت شدم  ما

 .. بگيرم صورتش از اخم این ميکنم سعي من اما... داشت صورت به اخم هميشه مثل

 ؟ کني روشن ضبط ميشه-

 ..  دستگاه رو بزار هست سيدي یه داشبورد داخل: پرهام

 هارو دکمه همه نبودم بلد اما.. دستگاه رو گزاشتم  برداشتم  سيدي .. کردم باز داشبورد 

 .... ميزدم

   بردار دست... کردي خرابش:پرهام

 ... داره دکمه اینقدر چرا این-

  بزن قرمز دکمه اون: گفت زد لبخندي پرهام

  بلدي تو ببينم ميخواستم...  بلدم خودم-
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  دوخت بيرون به نگاهش زد لبخندي پرهام

 ... شدم خوشحال بخندونمش تونستم اینکه از

**** 

 !  کردم پارک خيابان گوشه ماشين... اورده کجا از رو.. اینقدر دختر این نميدونم

  دوره اینجا از خيلي که ميکني؟پاساژ پارک اینجا چرا:نفس

 .. نيست دور هم خيلي چهارراه سمت اون پاساژ نفس-

 .. کن پارک ماشين همونجا خ :نفس

  زود... شو پياده نيست پارک جاي: گفتم کالفگي با.. تنبله چقدر دختر این واي

  فروشببنده مرد.... رسببيدیم پاسبباژ به... شببده پياده ميگفت بيراه بد ل  زیر که نفس

 لباس یه دنبال نامزدیمونه مراسم امش : گفت د مر به لبخند با نفس..... اومد سمتمون

 .. خوبم

 ندونه   هرکي... باال  سببمت  به  کرد راهنمایيش  انداخت   نفس سببرتاپا   به  نگاهي  یه  مرد

 ... نامزدیشه شبي واقعا انگار

  خوشکله ؟خيلي چطوره این پرهام: گفت اومد سمتم به نفس

شماي  شمش  برق این... کنه ازدواج من با قرار واقعا انگار... ميزد برق نفس چ  خيلي چ

 ..  ميترسونه منو

صال ..رفت پروه اتاق سمت  به بگيره من از جوابي اینکه بدون نفس سش  به توجه ا   لبا

 ... بدم نظر بخوام که نکردم

 ... رفت شلواري و کت مغازه سمت به نفس.. کردم  سابش... راضي لباسش از که نفس

 ميري کجا نفس-

 !!  بخري لباسم رنگ هم شلوارت کت ميخوام: نفس

  ميخوام ابي شلوار کت یک: گفت فروشنده به شد مغازه داخل

 !! پوشيد ميشه مگه ابي شلوار و کت اخه: گفتم کردم نگاهش تعج  با

  خودم به بسپار! نشه که چرا:نفس
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شنگه  واقعا اورد دوخت خوش ابي شلوار  کت یه مرد شکي  جز من اما... ق  رنگي هيچ م

 ...  نپوشيدم

****** 

 واقعا ..  دار پوف دامن با . ریز کاري  منجق با  ابي لباس  یه  کردم نگاه  خودم به  اینه  تو

  شده  باورت خنگي خيلي نفس... لباسم  به نکرد توجه اصال  که پرهام.... شدم  خوشکل 

ش   نفس بيخيال..... ها نامزدیته شبي  سمو  باش خوش ام  سمت  به.... کردم عوض لبا

 و کت  مغازه  سببمت  به  اومدیم  بيرون مغازه  از... کرد  سببابش پرهام ... رفتم پرهام 

ست  دلم رفتم شلواري  شمهاي  کنيم ست  ميخوا  کجا نفس:پرهام.. بياد در نازي این چ

 ميري؟

سم  رنگ هم شلوار  و کت یک ميخوام- ستم  بخري لبا  مخالفت پرهام بمونم اگر ميدون

 !ميخوام ابي شلواري و کت یک:گفتم رفتم فروشنده سمت به ميکنه

 ازش دادم شببلوار و کت پرهام به.. خوشببکله خيلي.... اورد شببلوار کت یه فروشببنده

 بپوشه خواستم

  بپوشم این من زشته... سبکه خيلي این! نميپوشم این من نفس:پرهام

 خونمون ميرم من نپوشببي پرهام...  سببالته60 انگار زشببته من براي ميگه جوري یه-

 ... ها نازي اون با ميدوني خودت

 به  ایول... پرو اتاق  تو رفت  گرفت  دسببتم از شببلوار و کت   رص با  کرد اخمي پرهام 

 .. خودم

شه  که شدم  منتظر شنده .. بپو ست  پرو اتاق سمت  رفت فرو  تن رو شلوار  و کت خوا

 ...  ببينه پرهام

  مياد بهتون خيلي:فروشنده

.. بگيرم پرهام از چشمام  نميتونستم ... شده  خوشکل  خيلي واقعا ببينم که رفتم سریع 

 ... ميدن قورتش دخترا همه امش 

 ؟ چطوره: پرهام

  پرهام عاليه-
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 ... ميگذره خوش خيلي امش  خوشحالم خيلي کرد  ساب شلوارم و کت پرهام

ساده   مانتو شيدم  شلوار سایالم  تمام... پرهام خونه برم تا پو ست  و ستم ... اونجا   نميتون

  ميکرد شک مامان خونه بيارمشون

  ميام دور ش  سرکار ميرم من مامان-

  دلشببوره.... گرفتم تاکسببي شببدم خارج خونه از سببریع نموندم مامان جواب منتظر

شم  اونطوري اگه... کنم خراب شبي  اگه.. افتاده دلم تو عجيبي ... ميخواد پرهام که نبا

 ... بفهمه پرهام مادر اگه

 روزها اون یاد... شدم  ساختمان  داخل زدم خونه زنگ شدم  پياده شد  متوقف تاکسي 

 .. کردم اذیتش چقدر من کنه کمکم ميخواست پرهام داشتم اعتياد که افتادم

  کن عوض لباسات باال اتاق تو برو باشي اینجا صب  تا ميخواهي: پرهام

سایالش  تمام... شدم  اتاق وارد رفتم باال سمت  به زدم لبخندي  چقدر.. شده  عوض و

   کنم جبرانش بتونم شبي شاید... زدم پسر این به خسارت

 شروع شدم افکارم بيخيال... بردارم ابروهام خودم ميتونستم کاش نشستم اینه جلوي

 ملي  ارایشم شدم زیبا... انداختم خودم به نگاهي کارم اتمام از بعد کردن ارایش کردم

 واقعا کشيدم  وقتي...  دارم کم چشم  خط یه...  صورتي  ل  رژ با ابي چشم  سایه  کردم

شر  سي  مانتو.. شدم  مح شيدم  خریدم که طو  پرهام..... پرهامه سليقه  اما نبود بد پو

شق   چقدر من انداختم نگاهي اینه تو... ابي شال  و. ابي لي شلوار ...داره تيره رنگ ع

شتيپم  شتم  کيفم و لباس..خو  کت واقعا زده تيپي عج  واي... شدم  خارج اتاق از بردا

 .. پيشونيش رو افتاده تيکه یه باال زده موهاشم... مياد بهش ابي شلوار و

شيدم  آهي...  شد  خارج خونه از تفاوت بي پرهام اما زدم لبخندي .. داره  ق خ .. ک

سم  به اعتماد شدم  خارج خونه از... منه از سرتر  اون صال ... رفته تحليل نف ساس  ا  ا 

 اخم کردم نگاهي پرهام به..  نميکردم قبول کاش اصال ...  نميکنم خوشکلي  خوشتيپي 

 ... داره دعوا زمان و زمين با انگار.. کرده

**** 

 ... ميزنه زنگ همش نميکنه ول منم مادر این
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  مامان بله-

 !  منتظرن همه بيایي نميخواهي:مامان

  اومدم چشم.. چشم-

يپ ... اومدن  باالخره ... نمياد  چرا دختر این شببدم کالفم  من همونطوري زده خوبي ت

 .. نميکرد ارایش کاش ولي ميخواستم

... کردم خاموش گوشي زد زنگ دوباره مامان نشستم ماشين داخل شدم خارج خونه از

 اون.. نميکردم زندگيم  قاطي  دختر این کاش ... ندارن  نفس با  خوبي برخورد امشبب 

 جبران مبلغي با   تما  شببد تموم شبببي اینکه  از بعد .... داره مشببکل  هزارتا  خودش

 ...  ميکنم

شين  از سترس  خيلي... شدیم  پياده ما شه  بد خيلي بفهمه پرهام مادر اگر.. دارم ا ... مي

   کردم  رکت پرهام سر پشت دادم بيرون و نفسم... ميشه ضایع بدجوره پرهام

   فهميدي! ميخندي کمترم! نميزني  رف هيچکسم با!نميخوري هيچي اونجا:پرهام

 ؟!بکشم ميتونم ؟نفس چي نفس-

 بدي انجام باید گفتم هموني... ندارم شوخي باهات اصال:گفت کرد نگاهم اخم با پرهام

 باش-

شنگي  خونه شدم  سالن  وارد باهم شتر  شيک  بزرگ ق  خانم نفس... تاالره شبيه  بي

 ... ها پولدارهاست اون از... عسل جام تو افتادي

 ميتوني هستم پرهام مادر من.... دخترم اومدي خوش:گفت لبخند با طرفم اومد خانمي

 کني صدام اذر

 امشبب  ه قرار زده فوالد زن یک  خيالم  تو کرد مادرش  از که  هاي  تعریف از پرهام 

 ممنون خيلي: گفتم رفتم بغلش تو....... داشتني دوست مهربون خيلي که این.. ميدیدم

 اي..العاده فوق خانم واقعا دیدمتون که االن کرده تعریف شما  از خيلي پرهام جون اذر

 باز بناگوش تا لباش... شد  مرگ ذوق انگار کني صدام  نفس ميتوني هم شما ... هستين 

 ! کنم معرفي ها مهمون بریم... جان نفس داري لطف تو گفت شد

***** 
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 به  ها  خيلي دل زبونش با  بلده  خوب اما .... نيفته  دردسببر تو که  نفس به   واسببم همه 

ست   پرهام سرت  تو خاک... ميکرد شاد  رو همه زبونش با اونم سپيده  مثل... بياره د

 .... ميکني مقایسش نفس با بود فرشته سپيده

   نشستم کنارش رفتم سعيد طرف به

   شده زیبا خيلي باشه نفس این نميشه باورم:سعيد

   کرده تغيير اره-

مد  طرفم به  نازي  فت  او باترم  دختره این از که  من: گ  من که  داشببت چي این... زی

 مثبت جواب کامران خواسببتگاري به بدون اینم... ایه دختره همين لياقتت... نداشببتم

 .. پاریس ميرم هفته اخر دادم

   نميبينمت دیگه که خوشحالم-

 ... شد دور من از سرعت با... گرفته  رصش خيلي انگار نازي

 کردي نابود مردم دختر زدي:سعيد

  رفت کجا... نميبينم نفس... بدرک-

  کنه عوض لباس باال اتاق رفت کنم فکر:سعيد

  بگذره بخير شبي کنه خدا... شد را ت خيالم

******- 

 داخل  رها ... کنم چکار  موهام  با ... انداختم  خودم به  نگاهي  اینه  تو کردم عوض لباسببم 

  اومد اتاق

 !مياد بهت خيلي لباست نفس شدي خوشکل چه واي:رها

  کنم چکار موهام رها-

 ... صندلي رو بشين... من به بسپارش: گفت زد لبخندي رها

  شد تموم: گفت رها ساعت یک بعد

   کردم تشکر رها بغل پریدم... شدم معرکه واقعا کردم نگاه خودم به اینه تو

شتم  عادت سرم  رو انداختم ابيمو شال  شه  معلوم کامل موهام ندا  نگاه اینه تو.... با

 اون و پرهام  قيافه  ....  ندیده   طوري این منو  اال  تا  هيچکس....  لخته  بازوهام   کردم
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ضر  جوري باید... اومد یادم به چشمها  شم   ا  کار این شاید ... کنه افتخار بهم مادرش ب

 منو خدا ...ميزارم اعتقاداتم  رو پا  عشببقم بخاطر ... پرهام  بخاطر  اما  نباشببه  درسببت

 ... ميشه خوشحال پرهام  تما... ببخش

 !بيایي نميخواهي:رها

  اومدم-

صف  کردم سعي ... ميکردم  س خودم رو بقيه سنگين  نگاه..... رفتم پایين ها پله از  ن

 .. بشن دیده کمتر بندازم بازوهام رو شالم

سنت  پرهام انتخاب به: گفت اومد سمتم  اذر ستي ... ميگم ا  سنامه   جان نفس را   شنا

 ؟ همراته

سنامه    نميدونم... کيفمه تو اره: گفتم کردم نگاه تعج  با سه  شنا  البد ميخواد چي وا

 .. زد صدا پرهام... بنشينم خواست من اذراز... ولش.... من از بشه مطمعن ميخواد

 انگارباالخره.. شد اب قند دلم تو... ميکرد نگاهم  يرت با دیدنم با اومد سمتم به پرهام

ستم   دندوناش.. ميکرد نگاهم اخم با کردم نگاهش دوباره.... کنم جل  پرهام توجه تون

 .. ميشکنه دندونات خوب پسر اخه... ميداد فشار هم به محکم

 امش   اقایون ها خانم: گفت بلند صداي  با بعد و... بنشينه  کنارم خواست  پرهام از اذر

 شببایعه و مشببکالتي دالیل به اما... کنم اعالم همه به نفس با پسببرم نامزدي بود قرار

 ها   دیث    رف تموم تا  اورم مي در هم عقد  به  زوج دو این همه  جلوي امشبب  هایي 

  بشه تموم

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رمانکتاب در سایت این 

 بم  مثل متورم گردن رگ... کرده مشت دستاش پرهام... کردم نگاه پرهام به تعج  با

 ..بشه منفجر ممکن لحظه هر

 دختر این اینده... هست سوري نامزدي یک این بگم همه به یعني... کنم چکار نميدونم

  رفتم مامان سمت به شدم بلند بزنم  رف مامان با باید... خطره در

 ! بزنم  رف باهاتون باید مامان-

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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  ميشنوم.. عزیزم  تما:مامان

 باید هنوز نفس و من! نفس خانواده  ضور بدون کنيم عقد!چي یعني کارها این مامان-

   بشناسيم همدیگر بيشتر

 از دختر یه  رفتي نکني ازدواج نازي  با  بخاطراینکه   تو شببده شببایعه  فاميل   تو:مامان  

 .. کنم عقدتون ببندم همه دهن براي مجبورم منم....... اوردي برداشتي خيابون

 زده  رف این بيشعوري کدوم-

شه  عذاب مادرت که نميخواهي...  پيچيده فاميل کل ولي نميدونم:مامان  نوه تو... ... بک

ستي  شجاعي  بزرگ شون    همه ه شم  خيابوني دختر بایه تو کنن ثابت اگه تویه به چ

 همين بخاطر پاي سر  االن که شرکت  اون.  ميره باد به زندگيمون همه. کردي ازدواج

 ... باباته هاي جناق با سلطاني و نویدي

 به االن که..  داده ميدون اشببناها و فاميال این به اونقدر من پدر ميگفت راسببت مادر-

 نفس به... چيه دختر اون گناه اما... بگيرن داره که هرچي از پسببرشببو ميتونن را تي

صال .... ميکرد بازي انگشتاش  با پایين سرش  انداختم نگاهي  نيومد خوشم  لباسش  از ا

  بيا همرام: گفتم رفتم سمتش به پوشيد ها لباس این از باید مختلط مراسما این تو مگه

ستم  در شدم  اتاق وارد... ميومد دنبالم هم نفس رفتم اتاق سمت  به  به نگاه اخم با ب

 شبيه  نفس بگم ميتونم االن اره... من سپيده  زیبایي به.... زیباست  واقعا انداختم نفس

  کن عوض لباستو: گفتم گرفتم سریع ازش چشمام.... است سپيده

 پرهام.... شدم  خوشکل  که ميگفتن نيومد؟همه خوشت  چرا:گفت کرد نگاهم تعج  با

   ميشي عصباني تو ميکنم هرکار هستي اینطوري چرا تو

 .  کن عوض گفتم: زدم فریاد بلند نداشتم بحث  وصله-

 فاميالتون... ميشه  نارا ت مادرت... که بيام مانتو با نميشه ... کنم عوض باید چرا: نفس

 ... نمياد خوششون من از

 این.... فاميال  باباي   گور: زدم فریاد  رفتم سببمتش به  گرفتم اتيش برد که  فاميل   اسببم

   بپوشي نتوني دیگه که کنم کاري خودم یا ميکني عوض لباس

 .. ميکنم عوض...  باش: گفت ترسيده که نفس
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**** 

 اونوقت ... بزارم اعتقاداتم  رو پا  شببدم  اضببر  بخاطرش  انداخت   مي چنگ  گلوم بغض

 قدم اتاق تو کالفه پرهام نشببسببتم اینه جلو صببندلي رو..... ميکنه برخورد اینجوري

سم  تا بيرون برو خ ... ميزد ستم ... کنم عوض لبا سيدم  بزنم  رفي نميتون  لباس ميتر

 ... کنه پاره خوشکلمو

  نفس: پرهام

  بله: گفتم ميزد موج نگراني چشماش تو برگردوندم صورتم-

 ! بگي بهم کافيه نکني؟فقط قبول ميتوني: گفت ایستاد روم روبه

 ؟! ميزني  رف چي مورد در:گفتم کردم نگاهش سردرگمي با

سه  ميدم بهت قول.. کن ازدواج من با کوتاه مدت:پرهام شکلي  ایندت وا .. نياد پيش م

  اال ... نکردي ازدواج  اال  تا  انگار  که  ميکنم پاک  ات شببناسببنامه    از اسببممو جوري

 !!  اضري

شمهاش  به ستي  چي نگران... کنم قبول ميکرد التماس انگار شدم  خيره چ ... پرهام ه

 بهت دلمو  رف ميتونسببتم کاش... سببوري  تي... باشببم کنارت در خدامه از که من

  افتاد ام گونه رو اشکي قطره... کاش.. بزنم

  اضببر  من.. نفس نکن گریه ... بزرگي خواسببته  ميدونم : گفت  اشببفته   الت   با  پرهام 

 دادم که  قولي به  درصببد یک  اگر... کنم خراب ایندت  خودم منفعت  بخاطر  نيسببتم

 .. بوده سوري نامزدي این ميگم همه به ميرم نداري اعتماد

   ميکنم ازدواج باهات: گفتم زدم لبخند

   ميکنم جبران ممنونم: گفت اومد سمتم به پرهام

شت  منم شد  خارج اتاق از... دادم جوابش لبخند با  که ها پله به کردم  رکت سرش  پ

 عوض لباست  نگفتم مگه... ميایي من همراه چرا تو: گفت کرد نگاه بهم پرهام رسيدیم 

  کن

صت  از ستفاده  فر ست  عقدم االن مگه: گفتم کردم ا ست  دختري هر ني  موقع داره دو

  دستم  مچ... شدم  رد کنارش از... بگم بله نميشه  مانتو با... بپوشه  قشنگ  لباس عقدش
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ست .. ندارم شوخي  باهات نفس: گفت گرفت شيده  چرا...  نداره کافي پوشش  لبا  تر پو

  نخریدي

 همه پایين بيا نفس... ها شببما کجایين: زد صببدام اذر که بدم پرهام جواب خواسببتم

هام  منتظرن ها  دسببتم مچ پر له  از.. کرد ر هام  و من... رفتيم پایين  ها  پ نار  پر  هم ک

 ...  بپرسم اسمشو باشه یادم.. زده خوشبو عطر... نشستيم

 ....  خانم عروس ميکنم عرض بارسوم... خوند خطبه عاقد

  بله.. خدا به توکل با-

 کوتاه  اونم کنم عقد  اینجوري روز یه  نميکردم فکرش وقت  هيچ... زدن دسببت همه 

 ... مدت

******* 

 اون انگار..... کردن ترکم چهارسال  که چشمهایي ... خوندم مهربوني نفس چشمهاي  از

.... مامان موقع بي اومدن. رفتيم پایين پله از کردم تشکر  نفس از... اشناین  برام چشما 

 ... کنه عوض لباسشو کنم مجبور نفس نزاشت

 اما ميشببد خونده سببپيده منو براي ميخواسببت دلم که اي خطبه... خواند خطبه عاقد

  موند دلم به  سرتش رفت سپيده

  بله.. خدا به توکل با:نفس

 گونه ها بچه دختر مثل.... ميشينيدم  بله اینجور بود باري اولين کردم نگاهش تعج  با

 ..خندیدم دلم تو..... بلده کشيدنم خجالت نميدونستم... شده سرخ هاش

****** 

سر  شرعي  و قانوني من عقد از بعد شحالم ... شدم  پرهام هم  و کنارمه پرهام که خو

 بلند رفته سر  وصلم... دوستاش با زدن  رف مشغول پرهام.... مدته کوتاه که نارا ت

صيدن  همه که رفتم سالني  طرف به شدم  شه  یه...  ميرق ستادم  گو شون  رقص به ای  ها

ستاد  کنارم دختري... ميکردم نگاه  کنار ميري زودي به هم تو.. منه مال پرهام: گفت ای

 ...سپيده
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 خدا تابعد... منه همسببر پرهام که فعال... باشببين باید نازي شببما: گفتم اعتنایي بي با

  شدي خلوتم مزا م برو االنم بزرگه

سش  اون با پرو دختره.... شد  رد  رص با کنارم از شت  تنه باال نه نبود لباس.  لبا  نه دا

 ... بود تر عاقل ميومد لخت... تنه پایين

 ....دارن باالیي نفس به اعتماد هاشون بعضي... دارن قشنگي رقص هاشون بعضي

  بفرمایيد خانم-

 ميچسبه خيلي البالویه اب.... ام تشنه چقدر که واي کردم نگاه نوشيدني هاي ليوان به

 ...  کردم تشکر

ستخدم  سمت  به شد  بد  الم.. تلخ چقدر که واي... خوردم نفس یک رو همه  رفتم م

 ... بيار اب: گفتم

عد  ند  از ب قه  چ بت  این با  بميرین اي.... خوردم اورد اب دقي عادل ...... هاتون  شببر  ت

شتم  صي  شادي  جور یه... ندا شتم  خا سري .. ..دا ستمو  اومد سمتم  پ : گفت گرفت د

 ... زیبا بانو ميدین بهم رقص افتخار

 ... بودمشون ندیده ميشد سالي چند... شدم دوستام از تا چند با زدن  رف مشغول

  نيست خوب نفس  ال کنم فکر پرهام:گفت نگراني با اومد طرفم به مامان

   کجاست: گفتم شدم بلند

 . رقص سالن داخل: گفت مامان

سري  یک با نفس... شدم  سالن  وارد سریع .... رفته چرا اونجا این صيد  پ  باهم ميرق

 ...  کشيدم دستشو رفتم سمتش به... نميشد باورم...  ميخندیدن

 ميکني؟ غلطي چه اینجا: گفتم کردم نگاهش اخم با

   برقصيم باهم بيا!! ها خوشکلي خيلي پرهام: گفت خنده با

 نميفهمه که خرده اینقدر  یعني... خورده مشببروب نکنه  نيسببت خودش  ال تو انگار 

شو  ... ميکنه چکار ست شيدم  د ستش ... خروجي در سمت  بردمش ک ستم  از د شيد  د   ک

صي  باهام نميایي ميبري؟؟ منو کجا پرهام: گفت صم  برم خودم بزار نرقص خ  برق   برق

 ها خوشتيپ اون با
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 ماشببين سببوار بردم خودم با گرفتم دسببتش محکم...  خورد بهم زدنش  رف از  الم

 ....کردیم  رکت شدم سوار خودمم کردم

... بگيره شکمشو اون جلوي ميتونه مپت... نخوره هيچي. گفتم بهش خوب نفهم دختره

  واال نوبري... شکمو اینقدر دخترم... اه

 که ميزد  رفایي خودش با...خونه داخل بردمش گرفتم دستش ... شدم  پياده ماشين  از

 سببریع زمين رو بيفته  خواسببت. سببرش رو ریختم سببرد اب.  نميکردم توجه  من

شتر  دقيقه چند اگر سرد  خيلي اب شدم  خيس کامل..  افتاد بغلم تو.... گرفتمش   بي

 ا تماال .. خوابوندمش  کاناپه    رو بردمش کردم بغلش...  برميگرده دوباره  ميگرنم بمونم

شروب  از شته  عادت بدنش زیاده م سام ...  ندا ستم  کردم عوض لبا سهاي  خوا  نفس لبا

 ميدونستم  شدم  خوردن مشغول  کردم گرم ظهر از غذا.....شدم  منصرف  که کنم عوض

ند  تا  قه  چ گه  دقي يدار  دی گه  ميشببه ب فاقي  هيچ ميکرد گوش  رفمو ا  نمي براش ات

صله  شبي .... افتاد شتم  بحث  و : شد  بلند صداش  خانم که بخوابم برم بلندشدم .  ندا

 ! کجام من! خيسه لباسام چرا!ميکنه درد بدنم چقدر واي

 اتاقم سببمت به بخور کن گرم هسببت یخچال داخل غذا: گفتم کردم نگاه بهش اخم با

 ... رفتم

***** 

  کجام من... خيسه چرا لباسام... ميکنه درد چرا بدنم... کردم باز چشمام

 ... رفت اتاقش سمت به بخور کن گرم یخچال داخل غذا: پرهام

شيدني  شيدني  اون..... نو سره  اون... نبود البالو شربت  نو ستي  تو باز پ شروب  بهم م  م

نت ... داد هام  االن... نفس تو به  لع نه  فکر چي موردت در پر ید  .... ميک  براش بري با

  دستمالي  خوابيده تخت رو پرهام... کردم باز در... رفتم اتاقش سمت  به.... بدي توضي  

  بسته سرش به

 !داشتي کاري: پرهام

به  نميدونسببتم  من-  بودنم مسببت از پسببره اون.... شببربت  کردم خيال ... مشببرو

 ....  سوءاستفاده
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   ميکنه درد سرم ام خسته بيرون برو.... نخواستم توضيع ازت من نفس: پرهام

فاوتي  بي همه  این از  مقصببر.... بدم  توضببي  براش نميزاره چرا.. اومد  درد به  قلبم ت

 ... برد خوابم تا کردم گریه انقدر خوابيدم کاناپه رو رفتم بيرون اتاق از... نبودم

 رو دیدم نفس... بخورم مسکن  برم که شدم  بلند... شدم  بيدار شدید  درد سر  با صب  

 سببرما اینکه... خيسببه هنوز زدم لباسببش به دسببتي.... خوابيد لباس همون با کاناپه

 ... فکره بي دختر این چقدر واي... ميخوره

 ... کنم عوض لباسشو بدم اجازه خودم به نميتونستم

  نفس... ..نفس-

  بخوابم بزار مامان:نفس

 ... ندارم خبر خودم شدم دختر این مامان کي از من...  منه با یعني االن

 . نيست مامانت خونه اینجا... چيه مامان... پاشو ميگم-

 .... فهميد موقعيتش انگار.. کرد باز چشماش نفس

 !تویي پرهام:نفس

  مامانتم نه:گفتم زدم لبخندي

يدارم  چرا: گفت  کرد اخمي نفس  ولي...  ميکنم ز مت  رفع زودي به .نترس... کردي ب

 .. خوابه مادرمم سرده خيلي که..... برو نگو صب  پنج ساعت خواهشا

   بدبخت ميميري.. خيسه کن عوض لباست برو شو بلند!!نفس ميزني  رف خيلي-

  رفتم اشپزخونه سمت به اي توجه بي با

***** 

 این جواب باید   اما ...... دارم عالقه  بهش اینکه  با .... ميزنه   رف بد  باهام   خيلي پرهام 

 و... خودتي بدبختم ... بميرم ميخواد دلم داره ربطي چه  تو به :زدم فریاد .بدم  برخوردش

 . خوابيدم کاناپه همون روي

 سببرما.. ميکني لجبازي کي با... کن عوض لباس برو پاشببو!! عصببابمي رو.. نفس:پرهام

  ميخوري

  نميخوام... نميخوام.... نميخوام: نفس
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   بدرک... بدرک... بدرک:پرهام

 چشببمام... ندادم گوش  رفش به که شببد خنک دلم که من.. رفت اتاقش سببمت به و

   رفتم بخواب.. بستم

**** 

عا  نفس یه   دختر یک  واق باز ما   الش  به  واي.... لج يدونم  من بخوره سببر ... اون و م

سکن ...  شد  شدید  خيلي سردردم  ستمال ... خوردم م ستم  د   کردم سعي  سرم  دور ب

شد  اما بخوابم ... بيا کمالي دکتر به بزنم زنگ باید.. پيچيدم مي خودم به سردرد  از...  ن

 .... سرم اخ... سرم... نشستم تخت همون روي ميدید تار چشمام

***** 

یاد  با  هام  فر یدم  خواب از پر تاق  در پر هام ... کردم باز  ا خت  رو پر تاده  ت  تکونش... اف

شت  فاید زدم صداش  هرچي... دادم ستپاچه ... ميزدم صداش ... ميکردم گریه... ندا   د

 گوشه  به خورد سرم  زمين افتادم کرد گير دامنم داخل پام که تلفن دنبال دویدم شدم 

شونيم  از... اخ.... ميز  اورژانس به... کردم پيدا تلفن... شدم  بيخيالش.. ميومد خون پي

 بردیم پرهام  اومد  اورژانس بعد  دقيقه  چند  کردم عوض لباسببام  سببریع... زدم زنگ 

  بياد سرش بالیي اگه... نگرانم خيلي.... بيمارستان

 ميشه؟ خوب  الش: گفتم رفتم طرفش به اومد بيرون دکتر

 ميگرن سببابقه ... اومده  هوش به  االن خوبه   الش  نباشببين  نگران: گفت  زد لبخندي 

 داشته؟

  بود بسته سرش دور دستمال دیش  اره کنم فکر-

  عصبببي زیاد نباید.....شببدیدش درد بخاطر هم غش این. شببد را ت خيالم پس: دکتر

  خونه ببرینش ميتونين دیگه ساعت دو... بگيرین برین داروها این..  بشه

 دلم.. بسته  چشماش . رفتم اتاقش سمت  به... گرفتم داروهاش رفتم سریع  کردم تشکر 

 سالم  تو تا ميخرم جون به دردت بگم.. کنم نوازشش  موهاش به بزنم دست  ميخواست 

 به دلم  رفاي نميتونم که افسوس  اما... ندارم تخت این رو دیدنت تحمل بگم.... بموني

 .... ميگيري من از کوتاه دیدار همين تو بيارم زبون به اگه... بيارم زبون
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 !خوبي: زدم لبخند... کردم پاک اشکهام سریع شد باز پرهام چشمهاي

 ... کردي عوض لباست باالخره: گفت زد لبخندي پرهام

   ببخشيد: گفتم پایين انداختم سرم

   ميکنن مرخصم کي:پرهام

  دیگه دوساعت-

 .  شد بلند کشيد دستش از سرم... ندارم بيمارستان  وصله من: پرهام

 !  ميکني چکار پرهام-

 کمالي  دکتر به  بزن زنگ ... نيار  بيمارسببتان   منو شببد بد   الم  عد ب به  این از: .. پرهام 

 !فهميدي

 ... بشه بد  الش ترسيدم... کنم بحث باهاش نخواستم

 فهميدم-

ستم ... شد  بلند پرهام شت  اما.. کنم کمکش خوا سویه  بيمارستان ... نگزا  خارج کردم ت

  رفتم دنبالش منم.. رفت اتاقش سمت به پرهام... رسيدیم  خونه به گرفتم تاکسي  شدم 

  بخوره کي داروهاش بدم توضيع براش تا زدم زانو تختش کنار انداخت خودش تخت رو

ش   قرص این-  این... صبحانه  از بعد صب   هر قرص این.... ميخوري شام  از قبل هر

 ... قرص

 ...شده چي پيشونيت:پرهام

  زمين خوردم... نيست هيچي: گفتم اي توجه بي با... کردم فراموشش اصال

 !هستي چلفتي پا دست خيلي:پرهام

  ندم جوابشو بمونم نميتونستم برم که شدم بلند

  کن خبرم داشتي کاري-

 .. ندارم کاري... خونتون برو: پرهام

شتم  سردي  همه این تحمل سایلم  و کيف شدم  خارج اتاق از سریع  ندا شتم  و  از بردا

 .... رفتم بيرون خونه
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یک  گذره  مراسببم اون از ماه  یک  نزد هام ... مي  دلم.. نگرفت  من از سببراغي هيچ پر

ست  شکنه  غرورم نميخوا صميم  امروز... نرفتم سراغش  منم ب ... کار دنبال برم دارم ت

 نيازي ام شناسنامه   به فعال اما امه شناسنامه   تو اسمش  درسته  ميکنم فراموش پرهام

تاهلم  بفهمن شببد بهتر برام اینجوري.. ندارم  يدا  بهتري کار  م  قرمزم مانتو ..ميکنم پ

شيدم  سري  و لي شلوار  پو  سوار .. شدم  خارج خونه از... کردم کمي ارایش... ابي رو

 .. دار نگه فروشي روزنامه یه جلوي گفتم راننده به شدم تاکسي

 روزنامه   نزدیک  پارک  داخل .. خریدم  ها  نيازمندي  .روزنامه  ...  شببد متوقف تاکسببي 

 ... ميزدم عالمت ميخورد من درد به که کارهایي اون دور.... رفتم فروشي

 فرم.. شدم  شرکت  وارد ميشد  تاریک داشت  کم کم هوا برم باید که ادرسي  اخرین این

 ...  کردم پر استخدام

   ببينمت اینجا نميکردم فکر-

 فرار که شدم بلند ترسيدم خيلي... ميکرد چکار اینجا... شروین این.... کردم بلند سرم

 .... ایستاد در جلوي و دوید در سمت سریع کنم

 بده کار معتاد دختر یک به ميشه   اضر  کسي  مگه... ميگردي کار دنبال هنوز:شروین 

.. 

شکلي  جان شروین :گفت کرد تعج  ما دیدن با اومد بيرون اتاقش از شرکت  ریيس  م

   اومده پيش

 .. معتادش نوع از اونم.. کني استخدام منشي ميخواهي نميدونستم کامران: شروین

 معتاد؟؟: ریيس

 ... کنه خردم شروین بمونم اونجا نميتونستم

 !!! برم ميخوام کنار برو گمشو شروین-

ستي  فراري من از چطور مني نامزد تو:شروین   ضایع  همه جلوي رفتي که اخر ؟روز! ه

   کني جبران باید شنيدم  رف خيلي بخاطرت... شدم

   نيستم دردسر دنبال من:گفت کرد پاره استخدامم برگه که ریيس

 . . ميخواست جونم از چي نامرد این اخه... شد اشک از پر چشمام
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 ..  ميبرم ابروت ميزنم جيغ... نکني ولم اگر: زدم فریاد... برد بيرون به گرفت دستم

ستمومحکم  شيد  خودش سمت  به د  تو اینکه از... خوردم سينش  سمت  به شدت  با ک

يام  کردم تالش هرچي... ميخورد هم به   الم  بغلشببم  منو محکم بيرون بغلش از ب

  شببرکتي همين.. عالمم رسببوا من... ميترسببوني چي از منو: گفت گوشببم زیر... گرفته

ستخدامش  اومدي شي  ا سش  ب  ميدونه خوب چون... نميخوره اب من اجازه بدون ریي

 ... خرابيم کله ادم چه

ضعيت  این تحمل شتم  و .. گرفت دردش خيلي... شکمش  تو زدم پام قدرتم تمام با ندا

صله  ش از ستم  تا گرفتم فا شکام ... دویدم مي ميتون ستينم  با ميگرفت دیدم جلوي ا   ا

شون  شه  زمين رو امانم در فهميدم وقتي... ميکردم پاک ستم    خيابان گو ش  خيلي.. ن

 متوجه اما بگيرم تاکسي خواستم شدم  بلند ارامي به... گرفت درد پاهام... شدم  خسته 

 پرهام شرکت .... نداشتم  رفتن راه توان... گزاشتم  جا کوفتي شرکت  اون تو کيفم شدم 

 بگه اگه... کنه برخورد سببرد باهام دوباره اگه اما... بخوام کمک ازش برم بهتره نزدیک

 پول مقدار یه ازش ميرم فقط راهه خيلي خونه تا نيسببت,اي چاره... نداره ربطي من به

 ... شدم پرهام شرکت وارد...  ميگيرم

 .. بدم سامان سرو شرکت این دوباره چطوري نميدونم...  ریخته هم به شرکت تمام

 !! شد چي صادقي ساختمان پرونده این کبيري خانم-

  نيست من پيش صادقي پرونده شجاعي اقاي:گفت شد وارد منشي شد باز اتاق در

صباني  ست  شما  پيش چي یعني: گفتم شدم  ع  همه.. دادم ادامه کردم بلند صدام ... ني

 ..  شماست پيش ها ساختمان هاي پرونده

 اداره شببرکت این نيسببتين بلد شببما... بدم انجام کارها همه نميتونم که من: منشببي

 ... چيه من تقصير....کنيد

 .... اخراج....... اخراجين شما: زدم فریاد بده ادامه  رفش نزاشتم

 من... من... ببخشيد منو شجاعي اقاي:گفت اومد سرش به چي فهميد که منشي

  اخراجي-

 !!پرهام چخبرته:گفت... اومد اتاق داخل سعيد
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 ... کنن اخراجم نزارین... روخدا تو راد اقاي:منشي

  بيرون... کبيري خانم بروبيرون: گفتم شدم بلند

 ... بره بيرون خواست منشي از سعيد

ست  بهتر پرهام:سعيد  سترا ت  خودت به روز چند ني  ادامه نميتوني اینجوري... بدي ا

 بدي

 فروش به ها ساختمان اینورم از.. ميخواد سهامش که نویدي اونور از... ام کالفه سعيد-

 ... پاریس بره نميکنه گم گورش زودتر که هم نازي... نرسيدن

 انداختي؟ قلم از یکي نميکني فکر:سعيد

 ... کردم نگاهش تعج  با

 باید.. نگرفتي ازش خبري هست  ماهي یک االن... قانونيت شرعي  همسر .. نفس:سعيد 

 ... نيومده سراغت که خوبيه دختر خيلي.. کني مشخص تکليفش

ستم  یادش به ميکني خيال سعيد -   نميتونم کاري اما... ميکنم فکر بهش روز هر.. .. ني

 چون نرفتم سببراغش... دارم نياز هنوز شببناسببنامم تو اسببمش به من سببعيد... بکنم

ستم   هيچ شرمندگي  جز چون نرفتم سراغش ... کنه صبر  باید بازم بگم بهش نميتون

 طالقش من بفهمه  نویدي  ميدوني  که  تو... بدم  طالقش نميتونم من... نداشببتم   رفي

شاش  خرد دوباره دادم شو   که االنم ميکنه شروع  فرمای شرش .... ميخواد سهام  دارم از

  سوري ازدواج همين بخاطر ميشم خالص

 چکار.... کجاست  ببين بگير نفس از سراغي  ها نگراني جاي به...باش اروم پرهام:سعيد 

شي  شرمندش  اینکه جاي به!! ميکنه  نفس که یادت...  کن  مایتش مالي نظر از برو با

 .. اومد سرش بالها اون مالي خراب وضع بخاطر

... کردم رها نفس من چرا... منطقي  رفاش اما... رفت بيرون اتاقم از شببد بلند سببعيد

شتم  چرا شي  بياد نگزا شه  شرکتم  من  از منو ممکن نفس... سپيده  بخاطر شاید ... ب

 بيرون به پنجره از شدم  بلند... داره قدرت این نفس اره... کنه دور خاطراتش سپيده 

 !! خورد زنگ گوشيم...ميکردم نگاه

  مامان سالم-
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 ! خوبه نفس... خوبي سالم:مامان

  خوبيم-

مان   عه  این... کردم دعوتتون بار  ده از بيشببتر االن:ما ... نيسببت قبول بهونه  هيچ دف

 ... بزنم  رف عروسم با  سابي درست ميخوام

 .... نفس مامان-

شت  مامان شه  تموم  رفم نزا ست :  گفت ب  گفته بهم سعيد  بردار دروغاتم این از د

  خدا افظ نداري کاري... چيه مشکلتون ببينم بيایين ميخوام... ابه شکر بينتون

شاهلل  صال .....ما مادر ما صت  ا ست  از... نميده خدا افظي فر ... کنم چکار سعيد  تو د

 شد باز اتاقم در...... ميزنه گند بيشتر بپيچونه یکي ميخواد

 دارن کار باهاتون اومدن خانم یه ببخشيد شجاعي اقا- منشي

 ؟!اخراجين شما نگفتم من مگه-

 .. بست محکم در هستم  رفم سر من دید که منشي

 ... شد باز اتاق در دوباره ميز رو گزاشتم سرم نشستم صندليم رو

 .... نگفتم مگه-

 خيلي انگار... شده  خاکي شلوارش  کردم بلند سرم  نفس صداي  شنيدن  با...... سالم -

  ميرفت پایين باال شدت به سينش کرده عرق صورتش... دویده

 ... مون خونه برم بدي پول ذره یه ميشه:نفس

 !شده چي: گفتم کردم نگاهش تعج  با

 ام خسببته... خونمون برم ندارم پول اما... ميومدم نباید ميدونم... گفت ترکيد بغضببش

  ميدم قول برميگردونم... تاکسي کرایه یه اندازه

شدم  متوجه  رفاش بقيه ميکرد صحبت  گریه با شتم  پارچ.... ن  داخل ریختم اب بردا

 ...  گرفتم سمتش ليوان

 ... خورد گرفت من از ليوان لرزون دستا با

 ...شده چي ببينم بگو درست  اال خ -
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ست  پرهام از.. اومدم اینکه از ساس  ميکنم پول درخوا  اب ليوان..... ميکنم  قارت ا 

شتم  ميز رو شکام  گزا سي  کرایه  د در مبلغي: گفتم شدم  بلند کردم پاک ا  بهم تاک

   برميگردونم بهتون ميام فردا  تما... بدین

  نميدم هيچي بهت شده چي نگي بهم تا:گفت شد خيره چشمام تو شد بلند پرهام

سه - ستخدام  وا شتم  جا اونجا کيفم شرکت  یک رفتم ا سته  خيلي... گزا   نميتونم ام خ

 ... برم پياده

 !شرکت کدوم:گفت کرد ریز چشماش پرهام

باید  ...  بزنم  رف باهاش   شببروین از نميخواسببتم هام   پس از من کنه  فکر ن  گرفتاری

 چلفتي پا دسببت من....  چلفتي پا دسببت گفت بهم یادمه اخرش  رف هنوز... برنميام

   نيستم

 !!!نميدي جوابمو چرا:پرهام

  نيست یادم اسمشو.. داروسازي شرکت-

  بریم: گفت برداشت کتشو صندليش سمت به پرهام

 ؟!کجا-

 ..  گذاشتي جا کيفتو شرکتي همون

 ميگيرمش ميرم فردا... شدم استخدام اونجا پرهام ميدوني... .. نميخواد... نه-

  ميشه بد خيلي واي.. بفهمه اگه... گفتي دروغ چرا نفس برسرت خاک... 

شمام  به پرهام ستم  ميکرد نگاه چ شمام  تو نميتون سيدم  کنم نگاه چ  گریه دوباره ميتر

  پایين انداختم سرم بگيره ام

 !! پایينه سرتو ميکني؟چرا فرار چشمام از چرا:پرهام

 ... برم من بدي پول... ميشه-

 سرزنش  خودم خيلي گفتم دروغ بهش اینکه از... شده  قرمز صورتش  باال اوردم سرم 

 ...  ميکردم

 داخل  داد  ل  منو کرد باز  ماشببين  در... کشببيد  خودش دنبال  گرفت  دسببتمو پرهام 

 ... ماشين
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 .... شد ماشين سوار خودش

 :!کجاست شرکت اون ادرس:پرهام

 ...  فهميده االن شاید... گفتم دروغ ميفهميد ميرفت شرکت اون به پرهام اگر

 !! تونيستم با من مگه: زد فریاد پرهام

 تند  خيلي.. رفت  توهم بيشببتر هاش  اخم... دادم سببریع.نشببوني... ترسببيدم  خيلي

 ...  کرد رانندگي

 ؟! بري اروم ميشه-

 .. نفس شو خفه: پرهام

 خفه گفت من به چرا اون... شم خفه ميگه بهم که نميشد باورم.. کردم نگاه صورتش به

   ميریختن اختيار بي اشکام دوباره... شم

 ... دویدم مي دنبالش منم ميرفت باال سریع.. شد پياده... ایستاد شرکت جلوي

 .. رفتم دنبالش منم... رفت مدیر اتاق داخل به سریع

 ؟!کجاست نفس کيف کامران-

 ..... شناختن مي همدیگر اینا... انداختم پرهام به نگاه تعج  با

 اهان !! کيه  نفس... داخل  ميایي  اندازي  مي سببرتو نيسببت طویله !چته  پرهام : کامران 

 !!ميکنه چکار من دست همسرت کيف... همسرت همون

 اینجا  اومده  نفس...  نميشببدي مدیرش  تو مگرنه  هسببت طویله  مطمعنم چرا: پرهام 

   گزاشته جا کيفش.. بشه استخدام

 اومدي ! اورده باال  گند  جنابعالي   خانم !! چيه : گفت  زد پوزخندي  دید  منو وقتي کامران 

 ..ميکني خالي من سر

 ..نفسوبده کيف نگو چرت: پرهام

 زن شده  چطور... شروین  نامزد اینکه.. بردش شروین .. نيست  من دست  کيف: کامران

 .. معتاده زنت نميدونستم بعدشم... شده تو

 .. گرفتم گاز لبم پایين انداختم سرم.. کرد نگاه بهم اخم با پرهام

 !  کجاست شروین: گفت کرد نگاه کامران به پرهام
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 هم نازي  منو.. گرفته  مهموني شببهر از بيرون باغ  شبب  فردا ولي... نميدونم : کامران 

 .. دعوتيم

شت  منم شد  خارج اتاق از پرهام شين  سوار ... ميرفتم سرش  پ  سوار  من اما شد  ما

 یه خودت واسه تو نفس برسرت خاک... کنه دعوا اگه... بزنه منو اگه... ميترسم... نشدم

سقلي  این از  اال بودي زني شير  سي  ف سقلي  اخه.... ميتر ست  ف  اي... منه برابر دو ني

 .... خدا

شين  از شد  کالفه انگار پرهام  را ت که. خرم من کردي خيال:زد فریاد شد  پياده ما

 !! موردم در کردي فکر چي! ميگي دروغ بهم

 داخل  انداختم  کرد باز  ماشببين  در گرفت  بازوم  محکم پرهام ... رفتم عق   قدم  یک 

  شد سوار خودشم.. ماشين

  نفس متنفرم دروغ از من:پرهام

  درگير شببما نخواسببتم چون گفتم دروغ من:گفتم ندم نشببون ترسببمو کردم سببعي

   کنم مشکالتم

 فقط نفس: گفت. جلو اورد اشارش  ناخون.. کرد سمتم  روشو  داشت  نگه ماشين  پرهام

 ... بره یادت عادي زدن  رف که ميکنم کاري بگي دروغ بهم دیگه بار یک

 ..  ببخشيد-

 ضبط ...... عصبي  خيلي ميشد  معلوم کردم  رکت... کرد روشن  ماشين   رص با پرهام

 مازیار ها اهنگ دادم گوش اهنگ به بيرون سببمت به چرخوندم سببرم.. کرد روشببن

 داشت خاصي ارامش فال ي

  خوبه هوات

  دارم ت  و گرما از پر

  من غروبم همرنگ که

  من کنار ??نجا?ا ن?ا تو

  من خوبم ا ساس از پر

  ا?در ل  تا جا ن?ا از
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  مونده جا تو عطر همش

  ??تنها ش?آت ن?ا تو

   سوزونده شعراشو ?ک?

  عشقه از پر خوبه هوات

  تابه از پر و چ?پ از پر

  تونه?نم تو ?ب دلم

  خوابه?نم تو ?ب چشام

  ?وهم از پر ?خواب از پر

  ?فهم?م ا ساسو ن?ا تو

  کن دل دل آهسته نفس

  مونده هوا ?ب قلبم که

  تنها دل با ?ر?م تو

  مونده جا تو ش?پ دلم

  من رو بکش خط دوباره

  کن هاشا هامو نبودن

  کن تماشا بازم منو ??ا?رو لبخند ک? با

  ?وهم از پر ?خواب از پر

  ?فهم?م ا ساسو ن?ا تو

 ****** 

 هروقت سپيده  مثل کاراش... ...بگه دروغ بهم نداشت   ق اما... رفتم تند باهاش خيلي

 نگاه صببورتش به... نشببه چشببم تو چشببم باهام تا پایين ميندازه سببرش ميگه دروغ

ست  دلم.... ميکرد نگاه بيرون به... کردم  بخوام معذرت ازنفس بداخالقيهام بابت ميخوا

 !کرد اذیتت شروین: گفتم کردم خاموش ضبط..... نميده اجازه این غرورم اما

 موبایلم و مدارکم همه کيفم تو ولي... نه: گفت اروم چرخوند سببمتم صببورتشببو نفس

 ...اورده گير ام خونه ادرس االن تا.... هست
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 سراغش برم خودم فردا تا... من خونه بيا امش  نباش نگران -

 ...  من... بشم مزا مت نميخوام:نفس

 که کوتاهي مدت این!! دارم ازت خواهش یه نفس: گفتم بشببه تموم  رفش نگزاشببتم

  کن گوش  رفام. ميکنم خواهش... نکن مخالفتي هيچ باهام هستيم باهم

   نميکنم قبول باشه زور  رف اگه ولي باش: نفس

  اخرش ميکشي منو نفس-

 بيرون به نزدیم  رفي هيچکدوم دیگه خونه تا...... گرفت خندم خندش از خندید بلند

   دوختيم چشم

 ... پرهامه مادر اذر که این..  دیدم اتاق داخل خانمي...  کردم باز که چشمام

 ... بشي بيدار منتظرم ساعت یک االن...بيدارشدي سالم:اذر

 ! خوبين.... سالم:گفتم زدم لبخند نشستم تخت رو

یاد  من... عزیزم ممنون: اذر ید  نازي  بمونم نميتونم ز ید   داره خر  فقط.. همراش برم با

ستم   بگم اینم... کامران و نازي نامزدي جشن  بریم باهم دنبالت ميایيم امش   بگم خوا

  دارم  رف باهات کلي خودم پيش بيایي باید ام شنبه پنج

 باش-

  خدا افظ دیگه برم من کردي قبول که عزیزم ممنون: اذر

  خدا افظ-

 به زدم اب دسببتشببویي رفتم شببدم بلند خوشببحال... ميرم جشببن شبببيه.. جون اخ

شم  چي لباس... صورتم  سریع !بپو .... ... کردم باز اتاقش در رفتم پرهام اتاق سمت  به ؟

 اي عضله عج  واي...بدنش به خيره منم نداشت لباس پرهام

  بکش خجالت: گفت اخم با پرهام

 به دسببتم با... رفتم بيرون اتاق از گرفتم گاز لبم... شببدم بدنش جذب که فهميد انگار

 ندیده واقعا خ .... اي ندیده پسر  انگار.. نفس ت سر  تو خاک گفتم خودم به زدم سرم 

  ها ورزشکاریه.. اینجوري اونم.. ام
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 لباس من مثل توهم نيست  بهتر: گفت... کرد نگاه پام سرتا  به شد  خارج اتاق از پرهام

 هاا کردیم ازدواج. شده باورت انگار.. ها نيست بد بپوشوني موهاتم... بپوشي بهتري

شده  بار یک... بدنم رو ریختن یخ اب انگار  نگاه خودم اینه تو.... نزنه  رف تلخ باهام ن

 همرام لباسي  من بعدشم ....ایه ژوليده موهام فقط پوشونده  بازوهام تا بلند لباس کردم

   برنجونه منو مياد خوشش فقط پرهام.... نداشتم

 ! ميخوام پول: گفتم رفتم طرفش به

 ! بانکم عابر من مگه: پرهام

 بانک عابر اته شناسنامه تو من اسم موقعي کردي؟تا فکر چي پس: گفتم گرفت  رصم

 !!مني

 !!اوردي در زبون:گفت شد بلند پرهام

 نازي نامزدي براي منو مامانت شبببي... بخرم لباس ميخوام: گفتم دادم قورت دهنم اب

 کردم دعوتم نيست یادم پسره اسم... اوهوم.... بود چي....و

 بري؟؟ شما نکرده الزم: پرهام

 ؟!چرا گفتم بلند صدا با ام نامزدي عروسي مراسم عاشق که من

  ميگم من چون: پرهام

 ميرم خودم... نده  بدي  نميخواي پول... نميکنم قبول زور  رف گفتم بهت  دیشبب -

 ... برميدارم پول خونه

 !ميکني غلط تو: گفت اومد سمتم پرهام

 اخرت دفعه: گفتم صورتم  رو روبه صورتش  بشه  کشيده  سمتم  به که کشيدم  لباسشو  

 .. کردیم ازدواج شده باورت انگار!!ميزني  رف باهام اینجوري باشه

 .. ها ميبيني بد... نکن لجبازي باهام نفس:گفت اورد بيرون دستام از لباسش پرهام

سام  رفتم اتاق سمت  به  رفش به توجه بي ست  پرهام...  کردم عوض لبا  از سریع .. ني

   سوارشو:گفت پایين انداخت ماشين کاپوت پرهام برگردونم نگاهم..... شدم خارج خونه

   کردیم  رکت... شدم ماشين سوار

 !!بري ميخواهي بازم! هست مراسم این تو شروینم:پرهام
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  دليل  پس....  ببينم شببروین دوباره  نميخواد دلم وقت  هيچ.... کردم نگاهش  تعج   با 

 راه ادم عصبباب رو ميخواد فقط... نگفت ادم مثل چرا خ .... بود این نرو ميگفت اینکه

 بره

 !!چي مامانت اما... نميرم.. نه-

 ..  ميکنم درستش خودم!نداره اشکال: پرهام

 ..بودم نرفته جشن یه دوري از. بودم خوشحال!شد  يف چقدر-

  نيست  ریفت هيچکس ميشي لجباز وقتي نفس: گفت زد لبخندي پرهام

 هر اینکه  از..  رفاش  بلکه ... نبود جشببن این لجبازیم  دليل  ميدونسببت  پرهام  کاش 

 ... سوري ازدواج این مياره یادم به لحظه

******* 

شخص  شروین  با تکليفمو باید امروز  ازدواج من با نفس فهميده االن ا تماال... کنم م

  خورد زنگ گوشيم.... کرده

  مامان بله-

 .. بودي خواب ات خونه اومدم صبحي... نفس دنبال ميام عصر پرهام:مامان

 بياد جشن این به نفس نميدم اجازه من مامان نه-

شنيدي  ها شایعه  این پرهام:مامان ستت  نامزد... معتاده نفس ميگن همه... ن ... بوده دو

  بياد باید شبي نفس ها مزخرف این از

 ميارمش خودم دنبالش نيایين مامان-

شمهاي  بيایي خودتم اگه پرهام واي:مامان شون  چ ست  از مياد بيرون هم  نویدي این د

  ميشيم خالص

 ... کردم قطع نموندم مامان جواب منتظر خدا افظ باش-

 ؟! جشن بري ميخواد دلت هنوزم: گفتم انداختم نگاهي نفس به

 اما... خيلي اره: گفت ميشببن خوشببحال پاسببتيل دیدن از ها بچه دختر مثل که نفس

 !چي شروین

  من با اون نباش نگران-
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  جون اخ... بخرم خوشکل لباس یک پاساژ بریم: گفت شد خوشحال خيلي که نفس

 ... کرد منتقل بهم خوشحاليش واقعا گرفت خندم نفس خوشحالي همه این از

ساژ  سمت  به سها  تمام... رفتيم پا شمم  لباس یک... دیدم لبا  دامن با دکلته... گرفت چ

   بپوشم بياره برام گفتم فروشند به... یاسي رنگش..  کوتاه پوفي

 !  بپوشي ميخواهي اینو:پرهام

 ! قشنکه... اره خ -

  بپوشي اینو نکرده الزم... تنه پایين نه داره باالتنه نه اینکه:پرهام

شنده  شمش  ميرم: گفتم کردم نگاه پرهام به... اورد لباس فرو صال  شاید  بپو  تنم به ا

 .. نخوره

 .. ها نميخرم و این من نفس:پرهام

شيدم  لباس رفتم پرو اتاق سمت  به   کردم بيرون پرو اتاق از سرم ... شدم  زیبا واقعا پو

هام  مد ... زدم صببدا پر فت  سببمتم او خل  برو:گ قدر  نميبيني کوري دا جا  مرد این  این

 !! ایستاده

  ميخوام لباس همين من: گفتم اخم با ماسيد لبم رو لبخند

تاق  در پرهام  یدن  با  کرد باز  پرو ا باس  د قه  چند  ل گاه  بهم دقي گار ... کرد ن  پرهامم  ان

 .. اومده خوشش

 .. ميخریم دیگه لباس یه... بپوشيش نباید مراسم این اما ميخرمش: پرهام

عدش .... کنم قبول بهتره االن باس  ب ید  ل  همينو من بگم.... گذشببت   پل  از خرم...خر

  نميپوشم اي دیگه لباس هيچ... ميپوشم

  باش: گفتم زدم لبخند

 ؟!نميخري لباس تو: گفتم انداختم پرهام به نگاهي..... خریدیم لباس

 .. دارم زیاد لباس نه.:پرهام

 خواسببت من از کرد انتخاب پوشببيده لباس یک رفت اي دیگه مغازه سببمت به پرهام

شم  شيدم  رفتم پرو سمت  به... بپو شکل .. پو  با... طالیي رنگ به لباس یه. شدم  خو
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 یه کردم انتخاب من اوني اما... نيست  بدک اش سليقه ... دار دنباله دامن و بلند استين 

 ... است دیگه چيز

   ميخریم همين: گفت دید منو وقتي پرهام

 ... خونه رفتيم کردیم دیگه خرید تا چند کرد  ساب لباس پول

******* 

  داشببت ذوق با انداختم نگاهي نفس به... بکنم اسببترا ت برم بهتره ام خسببته خيلي

   رفتم اتاقم سمت به زدم لبخندي.....ميکرد نگاه خریده لوازمي

   بپوشم خودم لباس همون شبي ميخوام من پرهام:نفس

شتم  سمتش  به سته  نفس: گفتم برگ صله ... ام خ سم  این... ندارم بحث  و  اون.... مرا

 ...نيست مناسبش لباس

 ؟!داري توجه اینقدر من پوشش به چرا تو:گفت سمتم اومد شد بلند

  نتيجه  به  کردم فکر بارها   سببوال این به  خودمم چون... بدم  چي جوابشببو نميدونم 

سيدم  شم  من نفس-.... نر سر  برات زیبایيت این... ببينن زیبایيت همه.. نمياد خو   درد

 ... ميشه

 ... زیبایم من کردي اعتراف پس: گفت خندید بلند نفس

  باشه داشته. عفتم...  يا ادم خوبه..  فاني زیبایي......نيست زیبایي چي همه-

  سمت  به گریه با... نيستم   يا بي من:گفت بغض با.... شد  تبدیل اخم به لبخندش نفس

  رفت اتاقش

 خودش به چرا... نبود نفس منظورم که من....ميکنه نارا تش  رفم اینقدر نميدونستم 

   خوابيدم کردم رها خودم تخت رو رفتم اتاقم سمت به گرفت

**** 

نه    يا  بي دختر یک  منو پرهام   این که  اینجا  موندي ..... خوشببه دلت  نفس...  ميدو

 لباسببها   این من نميفهمه  یعني معرفت  بي پرهام  این.... بشببه عالقمند  بهت  اقازاده 

  نازي از تا.... فاميلش جلوي نياره کم تا ميپوشم

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رمانکتاب در سایت این 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 باهام چرا ميدونه  يا بي منو اگر.... کرد نابود و من  رفش این با پرهام.. نباشببم کمتر

 دست از کنه کمکش تا نکرده پيدا کسي  تما نفس خنگي خيلي.... کرد سوري ازدواج

  شببدم بلند ... برم بهتره.... چسبببوندي پرهام این به خودت تو.... بشببه را ت نویدي

تاق  از پوشببيدم  مانتوم  مدم  بيرون ا ها  ... او باسبب یدم  لوازم ل مایي  زمين رو خر  خودن

  کيف رفتم جالباسي رو شلوار سمت به خوابيد انگار رفتم پرهام اتاق سمت به.ميکردن

شو  شتم  اروم پول سي  کرایه اندازه به بردا شتم  پول تاک ستم  اتاق از...  بردا  خارج خوا

  بشم

 !  هستي هم دزد نميدونستم: پرهام

.... برداشببتم تاکسببي  کرایه  اندازه  به : گفتم کنم نگاه  سببرم پشببت به  اینکه  بدون 

  خدا افظ برميگردونم

 چه معلومه:گفت ایستاد  جلوم پرهام... ميرفتم خروجي در سمت  به شدم  خارج اتاق از

 !مرگته

   کنار برو... هيچي-

شي  لباس اون ميخواهي... باش: پرهام سر  اونجا نفس ولي..... باش.....بپو ست  درد   در

 ... ها تو ميدونم من کني

.. نشدم دور قدم دو هنوز..... شدم خارج خونه از شدم رد کنارش از  رفش به توجه بي

 قبول که من مرگته چه دیگه!! چيه کارها این:گفت خونه داخل منو کشيد گرفت دستم

   کردم

 فریاد.... شببدم شبباکي پرهام از اونقدر.... چيه نارا تيم دليل نميدونسببت  تي پرهام

کار  من نداره  ربطي هيچ تو به : زدم کار ... ميکنم چ  چي.. ميپوشببم چي... نميکنم چ

 نباید   کنم بازي  برات خوب همسببر یه  نقش ميخواهي اگر بعدم  به  این ؟از! نميپوشببم

 فهميدي؟ باشي داشته کارم به کاري

ماده  برو  اال .. باش  من ابرو مواظ   فقط... بکن ميخواد دلت  غلطي هر باش : پرهام   ا

  راهه خيلي باغ تا بریم باید... شو
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 کيف از که  پولي رفتم داخل  سببمت  به  اروم اروم من... رفت  داخل  به  تفاوت  بي پرهام 

 .... رفتم اتاقم به برداشتم لباسمو... گزاشتم ميز رو برداشتم پرهام پول

صميم  شون   يا بي دختر یک گرفتم ت شق  این... ... ندیده  اال تا که بدم پرهام ن  تو ع

 وقت هيچ که موهام کردم غليظ ارایش.. پوشببيدم خوشببکلم لباس.... ميکشببم قلبم

شون  باز اوردم بيرون اوردم نمي بيرون شتم  موهام روي اروم شال  کردمم رها ...... گزا

 دیگه  دختر یه  نيسببت نفس اینه  داخل  دختر اصببالاین... کردم نگاه  خودم به  اینه  تو

ضم  کامل غليظ ارایش شدم  ست  مهم پرهام افکار برام دیگه....  کرده عو سي .... ني  لبا

شه  نياز شاید  برداشتم  گرفت برام سليقش  به پرهام که  پرهام.. شدم  خارج اتاق از... ب

 نکرد نگاه بهم اصال  پرهام... شدم  سوار  رفتم ماشين  سمت  به... نشسته   ماشين  داخل

 پرهام  که  کنم روشببن ضبببط خواسببتم... کردیم  رکت ... کردم اخم پرهام  مثل  منم

 .. ندارم صدا سر  وصله.. نکن روشن:گفت

ستمو  کردم نگاهي پرهام به شيدم  عق  د شين  سکوت :گفتم... ک صله  ما   سر  منو  و

   ميبره

 .. نداره ربطي من به.. خودته مشکل:پرهام

   دوختم بيرون به گرفتم پرهام از نگاهم

***** 

سه  من بدبخت اخه... داره لج سر  من با انگار... دختر این کرده ام کالفه واقعا  خودت وا

جا  ميگم نت  اینجوري که  اون  یک  ميخواد دلم فقط... نميزارن واسببت ابرو که  ببي

 ... ميبيني سگيم روي اون..  کني درست دردسري

سيدیم  کوفتي باغ این به باالخره صال  شدم  پياده... ر ستم  ا  کنم نگاه نفس به نميتون

شش  شيده  چي که بدرک... نداره ربطي هيچ تو به پرهام... ميکرد داغونم پو  سعي .. پو

...  تاریکه خيلي شببدیم رد بزرگي باغ یک از...  کنم اروم خودم جمالت این با ميکردم

 انگار  کردم نگاه  نفس صببورت به ....  شببده  لقه  بازوم  دور دسببتي کردم ا سبباس

سيده  سيدي  خيلي: گفتم کردم باز هام اخم... تر ستش  شد  کارش متوجه ؟انگار!تر   د
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شيد  سریع  شت  نفس دادم ادامه راهم به اي توجه بي با... ک  به مامان ميومد سرم  پ

 .. شدي زیبا چقدر واي:گفت ب،و،سيد نفس اومد استقبالمون

 دیدنم با کامران... رفتيم کامران و نازي سمت  به هم همراه پایين انداخت سرش  نفس

 ...  نفس با اونم... بيایي مراسم این به نميکردم فکرش:گفت داد دست

   جالبه... ميکني فکرم شماهم نميدونستم -

شحالم  هم خيلي -.. کردم نامزد جون نازي با نارا تي چيه:کامران شا  خو  زودتر خواه

  بشم خالص شرتون از پاریس برین

 ... رفتم دوستام سمت به نموندم جواب منتظر

***** 

  رفت فاميالشون سمت به شد رد کنارم از توجه بي دید منو وقتي نازي

 نشده تربيت درست نازي... جون نفس ببخش: اذر

 نداره اشکال-

 رفتم ميزها  از یکي سببمت  به .... ميزد  رف کامران  با  داشببت گشببتم پرهام  دنبال 

 بيرون مانتوم نيسببت خوب پوشببيدم که لباسببي واسببه محيط این واقعا... نشببسببتم

سم  تمام.... نيووردم سم  اول از دختري... پرهام به  وا . نکردم تحمل.  پرهامه کنار مرا

  ميگذره خوش بهت خيلي:گفتم رفتم سمتش به... 

 بگذره خوش نباید چرا:گفت داشت ل  به لبخند که پرهام

 !!!اینا مال هات خنده منه مال هات اخم-

 دختر من نيست تو مال فقط پرهام... نکن  سودي جون نفس:گفت عشوه ناز با دختره

  بزنم  رف باهاش کلمه دو نميتونم اشم عمه

سبون  لباس یک کردم نگاه پاش تا سر  به شيده  قرمز چ  جل  مردي هر توجه که پو

شم :گفتم... ميکرد سبي  اینقدر نمياد خو سر ... شوهرم  به ميچ  شو  گم... زیاده اینجا پ

   کردم قاطي کامال... بزنم  رف بعد کنم فکر نداشتم قدرت اصال..... اونا سمت برو

 خيابوني معتاد یه واقعا معلومه... ادب بي دختره:گفت شببد بلند کرد تعج  که دختره

  هستي
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شتم   رفو این تحمل شش  تو زدم محکم ندا شت  اینکار توقع که دختره..گو  گریه ندا

 ....رفت جونش مامان سمت به کرد

***** 

  لقه  چشببماش  تو...ميکرد نگاه  بهم اخم با ... ایه  منتظره غير برام کرد نفس که  کاري 

شک  شماش  تابي بي دليل...روگونش بيفته ممکن لحظه هر که ا  بغض با...  نميفهمم چ

.. بيني نمي منو پاک  عشببق که  گفتن دارم دوسببتت .بهت  هرزها  این اونقدر  تو:گفت 

... ا ساسمو... منو شاید تا بيام چشمت به شاید تا بشم هرزه یک ميخوام امش  پرهام

... .... رفت مشروب  شيشه   طرف به... سمتم  به کرد پرت کند مانتوشو ... ببيني وجودمو

  سببمتش شببدم بلند... پرهام تو به لعنت....؟ داشببته عالقه من به مدت همه این نفس

 .... شدي دیونه: گفتم کشيدم دستش از شيشه رفتم

 ميفهمي ندارم تحمل کن دور اطرافت از دخترها این امش  : گفت کرد نگاه چشمام  به

 ؟!ميفهمي: زد فریاد

 با  ميرفتم کنم توجه  دخترا این به  بود قرار اگه  من.... نبر باال  برام صببدات نفس:پرهام 

 نميکشيدم دردسر اینقدر.... ميکردم ازدواج نازي همون

 چون..... بده طالق دردسببر این زودتر لطفا..... دردسببرم من: گفت زد پوزخندي نفس

 چرا دختر این...... . شد رد کنارم از سرعت با و... کردن بازي نقش از شده خسته  دیگه

 .... رفتم نفس پيش برداشتم مانتوشو... ميگيره خودش به  رفام همه

ستم   ميز رو ش سم ... ن ستي   غرورتو چرا نفس اي دیونه خيلي.... دادم بيرون نف .... شک

 هيچ شبي اینجوري اقل ال... نخواد منو که بدرک.... ميشي نابود ميدوني بزنه پست اگه

نه  کيفم از... نميره طرفش دختري يل  اوردم بيرون ای ته  هام  ریم نه  رو ریخ .. ام گو

 ... کردم پاکشون برداشتم دستمال

 .. بپوش مانتو: پرهام باشم توجه بي کردم سعي نشست کنارم پرهام

 تحمل... ميکرد نگاه منو همونطور.. شببدم ارایشببم کردنم پاک مشببغول ندادم جوابي

 ..  بپوشم نميخوام: گفتم نداشتم نگاهش سنگيني

 !داري دوست منو تو: پرهام
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 هم فرقي برات مگه : گفتم کردم نگاه  بهش شببد سببرد بدنم  تمام  لحظه  یه   رفش از

 ؟.. داره

 اسي  نميخوام... بشيم جدا هم از زودتر باید.. شدي عالقمند واقعا بهم اگه... اره:پرهام

 ببيني

سم  صال ... گرفت درد قلبم ميزد  رف جدایي مورد در را ت اینکه از... باالنميومد نف  ا

  موافقم: گفتم بشکنه غرورم نخواستم این از بيشتر منم... نکرد توجه ا ساسم به

 ... رفت و گزاشت ميز روي مانتو پرهام

***** 

ستام  سمت  به صال  ولي... رفتم دو سم  ا ست  بقيه و سعيد  به  وا  نفس به نميتونم... ني

 از... ببندم  دل دیگه  دختر یک  به  بتونم چطور...  سببپيده  مال  قلبم و روح.. ببندم  دل

شيدن  عذاب باعث که مياد بدم خودم شيم  جدا هم از زودتر باید... شدم  نفس ک  تا ب

  سعيد  به.. رفته کجا.....  نيست  اونجا... کردم نگاه ميزش سمت  به... کنه فراموشم  نفس

 ..ندیدي نفس گفتم کردم نگاه

 .... مياره در بازي دلقک بس از... نشد  رفم متوجه اصال که سعيد

 داداش: گفت اومد سببمتم به مریم... نکردم پيداش.... گشببتم نفس دنبال شببدم بلند

 !!کردي پيداش

 .. نه: گفتم نگراني با

ست  مریم شوهر  شاهين   به اومدن ایران روزه دو.. ميکنن زندگي کانادا سال  چند ا

 باغ ته رفته کنم فکر ميگشت  دستشویي   دنبال دیدم خانم نفس من: گفت اومد سمتم 

... 

 فریاد صداي ... کردم روشن  گوشيم  نور... تاریکه. خيلي... رفتم باغ سمت  به سرعت  به

 ... کردم بيشتر سرعتم..  نفس

**** 
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 بزنم صورتم  به ابي برم بهتره... شد  خراب  الم شکست   غرورمو پرهام را ت اینکه از

شيدم  مانتوم....کنم فراموش پرهام  رفهاي شاید ... بزنم هم قدمي..   نفر چند از... پو

 ... دوره خيلي که این.. باغ اخر...  داد بهم که نشوني که گرفتم دستشویي سراغ

 بسته درش اینکه شدم نزدیک کم کم.. کردم  رکت باغ ته سمت به.. نفس نباش تنبل

شعورا  اینا چقدر... ایه شوني  چه این بي ستم ... داد بهم ن  ام توجه صدایي  برگردم خوا

   کرد جل 

 .. شدي زیباتر خيلي-

  دویدن به کردم شروع... برنميداره سرم از دست چرا این... شروین این

ستي  که شت  از مانتومو د شيد  پ شت  خوبي  ال انگار شروین  زمين رو افتاد ک ... ندا

 من!!!برنميداري سببرم از دسببت چرا:گفتم دادم قورت دهنم اب... کرده مسببت لعنتي

 ... کردم چکارت

  دسببتت به باالخره... وجودتم طال  هنوزم:گفت گرفت بازوم زد زانو زمين رو شببروین

 .... بگيرم پست  اال ميخوام دزدید من از رو تو نامرد پرهام اون... اوردم

 اومد... زمين خوردم صورت  با گرفت پام کنم فرار بلندشدم ... شکمش  تو زدم پاهام با

ستام  با... کرد پاره مانتوم خوابيد روم  هرچي... .. سرش  و اش سينه  به زدم محکم د

 تو خون مزه که گوشببم تو زد بار چند گرفت محکم دسببتام نداشببت فاید ميکرد تقال

 کردم  س دهنم

سم  دیدن با اورد بيرون تنم از مانتوم... ميکنم رام رو تو مثل و شي  دختر:شروین    لبا

  اي معرکه دختر: گفت شد محو

ستام  خورد هم به  الم زدنش  رف از شو    اوردم در زور به د ست  دهنم جلوي اوردم د

 همه.... دویدم شدم بلند کردم استفاده فرصت  از شد  بلند فریادش... گرفتم گاز محکم

 یه رفتم سببمتش به دیدم روشببنایي... خواسببتم کمک خدا از کردم گریه... تاریکه جا

 ... شروین بازم... دهنم جلوي دستي

 .... کني فرار ميتوني کردي خيال:شروین

   ميکنم التماست... برم بزار خدا رو تو-
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 زدم صدا خدا وجودم عمق از.... کرد پاره خوشکلمو لباس افتاد باز زمين رو انداختم

 !! ميکني غلطي چه-

 .... صورتش تو زد محکم کرد بلند شروین پرهام... دادن بهم دنيا انگار پرهام دیدن با

   بکني ميخواستي غلطي چه اینجا تو عوضي: پرهام

شه  شروین  شق  نامزدم با:گفت کرد پاک شد  خون که لبش گو  بعد.. ميکردم بازي ع

  خندید بلند

شماش  پرهام  پهلو به لگد با رفت شروین  سمت  به متورم گردنش رگ و شد  سرخ  چ

 .... کرد غش شروین که زد اونقدر... ميزد شروین

سته  پرهام  فریاد اومد سمتم  شد  بلند دیدنم با رفتم سمتش  به... افتاد زمين رو خ

 هرزه خانم ولي... اومدي چشمم به که هرزه یه.... هرزه یه شدي  اال باش خوشحال:زد

  اشغال سطل داخل اندازم مي شماهارو معموال من

صر  من اخه... بدم چي پرهام  رفاي جواب نميدونم ستم  مق  پرهام!! چيه من گناه.... ني

 سببوار.... ميرفت  باغ  از بيرون سببمت  به .. دویدم  دنبالش  منم... گرفت  فاصببله   من از

 ......نرو پرهام: زدم فریاد ماشينش دنبال دویدم...... کرد  رکت شد ماشينش

 برم ميخواستم فقط...  اومد جوش به ام خون... دیدم پاره لباس با اونجور نفس اینکه از

 پاهام ميزد صببدام ميدوید ماشببين دنبال نفس.. کردم نگاه اینه تو..... بشببم دور ازش

شتم  شين  داخل امد سمتم  به لنگان لنگ نفس... ترمز روي گزا ست    ما ش  بزار:گفت ن

 .. بدم توضي  برات

شونيش  کردم نگاه صورتش  به شم  گونه... شده  زخم پي  شروین  معلومه.. شده  سرخ  ا

 عق  صندلي  از... کتمو..  ميلرزید سردشه   انگار. شده  پاره لباسش  زده کتکش بدجور

 پوشيد گرفت دستم از... گرفتم سمتش به برداشتم

 ... کردم روشن ماشين

شویي    رفتم من:نفس ست ستم  بخدا.... اومد... دفعه یک شروین ... د  اما کنم فرار خوا

 ....  نميرسيد بهش زورم
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... نکن ارایش گفتم بهت .... نکردي گوش  رفم اما ... نپوش لباس  این گفتم بهت : پرهام 

ش  .... کردي ارایش کردي لجبازي ولي شن  این تو تيپ بدترین با ام ... شدي  ظاهر ج

شق  اظهار اومدي سم  سوال  یه... کردي ع  اینکه با کردي که کارهایي این تمام با ميپر

 عاشببقي کدوم... عاشببقمي که کنم باور داري انتظار بازم.... ميدونسببتي منو مخالفت

.... بود ناب عشقش نبود اینجوري من سپيده!!! برنجونه معشوقش قل  که ميکنه تالش

 فقط تو نيسببتي عاشببقم تو نفس... ميکرد گوش  رفام به کنه شببادم تا ميکرد هرکار

شکالتت  فرار براي ست  سپيده  به متعلق من قل  نفس... اوردي پناه بهم م  هيچ تو... ا

 ... . نميشي من سپيده وقت

شماش  کردم نگاه صورتش  به کرد سکوت  سپيده  سته  چ شکهاش  ب  اش گونه رو ا

.... قلبمه مالک سببپيده اما... بدم جا قلبم تو رو تو ميتونسببتم کاش نفس....  ميریختن

   شدم خيره بيرون به کردم روشن ضبط

  خدا افظ

  رم?م تو ش?پ از دارم ، موندن واسه ره?د گه?د

  سهم ??جدا

  رم?گ?نم دستاتو که ، دستامه

  خدا افظ رم?م دارم ، ??تنها بارون ن?ا تو

  ن?ا شده

  خدا افظ رم?دلگ چه ، رم?تقد قصه

  تو ش?پ از دارم ، موندن واسه ره?د گه?د

  رم?م

  رم?گ?نم دستاتو که ، دستامه سهم ??جدا

  رم?م دارم ، ??تنها بارون ن?ا تو

  خدا افظ

***** 
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ستن   جز پرهام  رفاي شت  برام فایده هيچ قلبم و روح شک  نفهميد  تي پرهام.... ندا

 دیگه.... اشببتباهه رفتم که راهي شببایده.... کردم ببينه منو اینکه واسببه اینکارها من

  سپيده منو چرا...ميدونه ساده وابستگي یه عالقمو که وقتي بزنم  رف باهاش نميخوام

ستم  سپيده  من ميبينه ستم  بدیعي نفس من ني شم  سپيده  شبيه  نميخوام من ه  تا ب

 پناه ادمي به مشکالتم  واسه  که شدم  بدبخت اینقدر من..... باشه  داشته  دوستم  پرهام

شم    که بگم بهش دروغ ببرم شق سش  که قلبي پرهام..... عا  با پرهام.. ندید طپه مي وا

...  شببدم پياده ارومي به دیده صببدمه زانوم رسببيدیم خونه به..... کرد خردم  رفاش

  ميکرد درد خيلي پام اینکه با.... زدم پس دستشو... کنده کمک که گرفت دستم پرهام

شتم  توان اما رفتم اتاقم سمت  به... شدم  خونه وارد  که دوم پله برم باال ها پله از ندا

... ها  پله  این به  لعنت ... من به  لعنت .... زمين افتادم  صببورت به  خورد ليز پام  رسببيدم 

 ... ریخت زمين رو بينيم خون از قطره.. شدم بلند سختي به....  دنيا این به لعنت

 تو به  من.... نزن دسببت من به :زدم فریاد  کنه  کمکم بگيره بازومو  اومد  سببمتم پرهام 

 بلند  خودم پاهاي   قدرت  به  خوردم زمين سببال20 بدیعي  نفس من.... نيسببتم محتاج 

ستم .... تو  اال... شدم  شکام ..... کنم تموم جملممو نتون  بغض.... ميگرفت دیدم جلوي ا

 .... نشستم رفتم کاناپه سمت به... گریه همه این از شدم خسته....کن ولم لعنتي

  دسببتش به کاغذي دسببتمال.... کنم کمکش گزاشببت نمي ميومد خون نفس بيني از

 هاي کمک جعبه رفتم اشپزخونه  بهسمت .... گرفت خونریزي جلوي ل دستما  با... دادم

 زخم و کبود پاش.. ببينم پاشو تا زدم زانو.. گزاشتم نفس کنار ميز روي... برداشتم اولي

سمان  به شده  شت  نياز پان شو ... ميکنه عفونت مگرنه دا شيد  عق  پا  بگير برو:گفت ک

 ... ندارم نياز کمک به من... بخواب

شه  من با اینکه از صابم  ميکنه لجبازي همي شه  خرد ع شو  مچ... مي   گرفتم محکم پاها

شتم  بتادین... شد  خسته .. نتونست  بکشه  بيرون پاشو  کرد تقال هرچي  رو ریختم بردا

 تو:گفت....  ام شونه  به زد محکم دستاش  ما چون شت دا زیادي سوزش  معلومه... زخم

 ...  نميکني ولم نکشي منو شبي تا

  بستم زانوشو استریل گاز با دادم ادامه کارم به  رفش به توجه بي
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 .. بخواب من اتاق تو ش ... بيارم لباس برات باال از ميرم-

 گورم هم فردا ميخوابم باال  همون من... بکني  قم در ها  لطف این از نکرده الزم:نفس

 .. کن زندگي.. مردت نامزد اون با بمون تو... ميکنم گم زندگيت از هميشه براي

 به..... مرده نامزد گفت من عشق  به جرأتي چه به اون... مرده نامزد گفت من سپيده  به

 ..... مگرنه ميکني عذرخواهي من از االن همين:زدم فریاد رفتم سمتش

 توهم باش ... نشببده کبود مونده  بدنم  از جایي ... ميزنيم!!! چي مگرنه :زد فریاد  نفس

.... نميشم  سپيدت  من گفتي بهم... مرده سپيده  نميگرم پس  رفم من بدون اما... بزن

 ... تموم... شد تموم مرد سپيده... نيستم مرده یک من نفسم من نميشم اره

  دستم .... ميکنم نرم پنجه دست  باهاش دارم چهارسال  که کرد روشن  اتيشي   رفاش

 نشد بلند اما... زمين افتاد.... نفس گوش تو زدم محکم کردم بلند

 شو بلند:زدم فریاد ميکنه بازي فيلم ا تماال... ایه بسته چشماش

 به کردم ماشينش  سوار  کردم بغلش سریع .... رفته  ال از نفس دادم تکونش زدم زانو

 ... رسوندمش بيمارستان

 پرسيدم نفس  ال ازش اومد پرستار اینکه تا موندم منتظر

 دیده صورتش  و پاهاش رو کبودي...  داره شدیدي  ضعف  فقط خوبه بيمار  ال:پرستار 

 ... ميکردین برخورد باهاش خشونت با اینقدر نباید...  ضعيفه خيلي دختر این..شده

 اروم نفس... رفتم تختش سببمت به... نگرانشببم دل خيلي... رفتم نفس اتاق سببمت به

 نه!! چي سپيده  اما..  نگرانشم  اینقدر که شدم  اش دلبسته  منم شاید ... خوابيده مظلوم

 .. کنم خيانت بهش نميتونم من

****** 

  دوست  مرد این من چقدر..خوابيده گزاشته  سرشو   تختم کنار پرهام کردم باز چشمام 

  کردم فراموش شبکسبت   که غروري انگار... کردم فراموش زد که  رفایي انگار... دارم

شق  با غرور.. سه  نداره ميونه ع شوقت  وا شته  غرور نباید مع شي  دا ستم  اروم...... با   د

 اینکه  جاي  به  دیدارمون  روزها  اخرین این  اال ... کردم نوازش موهاش  رو گزاشببتم

 عمر اخر تا  باید   خاطرها   این اخه ..... بسببازم خوب خاطره  باید   کنم خلقي بد  باهاش  
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هاشببون    گارمو  با گذرونم  روز قدر  کاش  ...ب تت  این قت  هيچ کاش .... نميکردم اذی  و

 برات که  دردسببرهایي  تموم بابت   ببخش منو... من عشببق... من پرهام ... نميدیدمت   

 ... کردم درست

  خوبي:گفت کرد بلند سرشو پرهام

 !باشي خوب تو اگه خوبم:گفتم زدم لبخند

 .. من.... بزنم نميخواستم:گفت ام گونه رو گزاشت دستشو پرهام

 ...  ميخوام معذرت زدم  رفایي تموم بابت... نيست مهم: گفتم پریدم  رفش وسط

 ... داري ضعف گفته دکتر... بخور بيا: گفت کرد باز برام کمپوت که پرهام

 شدم خوردن مشغول گرفتم دستش از زدم لبخندي

 پام اصال ... گرسنمه  خيلي... بخورم صبحونه  رفتم... خوندم نمازمو شدم  بيدار خواب از

 اومد  سببمتم به  شببد بيدار  که  پرهام ... خوردم به  کردم شببروع.... نميکرد درد دیگه 

 خوردي رو همه!!چخبرته:گفت

 ... بریزم چایي برات بشين بيا نترس:گفتم پر دهن با

 ..نزني  رف پره دهنت ميخوري غذا موقعي ندادن یاد تو به... کردي بد  الم: پرهام

 بگيرم یاد شما از اومدم..  ندادن یادم نه:گفتم دادم قورت امو لقمه

 کنه گوش معلمش  رف به باید شبباگرد پس... هسببتم شببما معلم من پس اها: پرهام

 !!درسته

  اره خ -

 !! نميگي نه بخوام ازت کاري یه من اگر: پرهام

... ميرم بخورم صبحونم... را ت خيالت:گفتم زدم لبخند بگه ميخواد چي فهميدم انگار

 مادرم  خونه  برم پر دسببت اقل  ال... کنم خرید  برم بده  بهم پول ذره یه  قربونت  فقط

  ميدم پست سرکار رفتم.. بده گير کمتر

 خسته !!!پر رف همه این شاگرد :زدگفت سرم  به قاشق  سر  با کرد نگاهم اخم با پرهام

   ميزني  رف اینقدر نميشي
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ساژ  سرم  که من ستي  معلمي چه تو... گرفت دردم اخ:گفتم ميدادم ما  کتک االن... ه

  کنم شکایت تو از ميتونم من...  قانونه خالف زدن

 !?بکني ميخواهي شکایت: گفت برد چایي سمت به دستشو کرد نگاهم ریز پرهام

 غلط من نه:گفتم صببورتم تو ریخته چایي اره بگم ميدونسببتم گرفت خندم نگاهش از

 .. بکنم

.... هسببت اختالفي بينمون ميکنه  خيال ... کرده دعوتمون مامان   خونه  شبببي: پرهام 

 ...  کنه  ل مشکلمون ميخواد

 !! بپوشم چي فقط... ميام باشه-

 !!ميایي واقعا: پرهام

  بپوشم چي فقط... ميام اره-

 بپوش دیش  مانتو همون خ .... پوشيدنت لباس این با کشتي منو تو: پرهام

ش   یاداوري از  اون:گفتم... ردک پاره مانتوم چطور شروین  که.... ميکشيدم  خجالت دی

 .. موند باغ تو دیش ..  نيست پيشم دیگه مانتو

شت  چي یعني:پرهام ست  پي صله  من بخدا... مياریمش ميریم خ !ني ساژ  خریدو  و  پا

 .. ندارم

شيدن  قابل دیگه... کرد اش پاره شروین :گفتم گرفتم گاز لبم پایين انداختم سرم   پو

  نيست

  پوشيدي مانتو تو مگه: گفت تعج  با پرهام

 نبودم را ت هم... بود سرد هم رفت باغ ته به لباس اون با نميشد خ  اره-

 ؟!پوشيدي لباس اون چرا نبودي را ت اگر: پرهام

سي  سوال  اینقدر چرا صب   اول- ستم  لباس!! ... ميپر  یک قبل از... بخري برام نخوا

 .. ميپوشم همون... مونده جا ات خونه تو مانتو

سمو ... رفتم اتاقم سمت  به شدم  بلند  هم پرهام شدم  خارج اتاق از کردم عوض لبا

 ... ميشد خارج خونه از داشت

 !! ميرسوني گستر ستاره شرکت تا منو-
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 !!اونجا داري چکار:پرهام

 ميکنن استخدام منو ببينم برم ميخوام داده استعفا اونجا از دوستام از یکي-

 ...بيا ندارم منشي من... اونجا بري نميخواد:پرهام

 گرچه شدي  باخبر من  س از دیش   تو... پرهام... نه: گفتم بشه  تموم  رفش نزاشتم 

 از... نبينمت دیگه جدایي از بعد ميخوام... ميشيم جدا تو منو زودي به.... نداري باورش

شه  من مال قلبت ولي ببينمت روز هر اینکه سون  منو فقط... ميده عذابم نبا  همون بر

 ... ميرسونم خودم مهموني براي شرکت

  را تي جور هر باش: پرهام

شين  سوار .... کردم عادت پرهام تفاوتي بي به دیگه شدم  خارج خونه از زدم لبخند  ما

 یک   تي  رفي هيچ بدون  شببدم پياده .  نزدیم  رفي هيچ ماشببين  داخل ..شببدیم

 ...رفت و. گاز رو گزاشت پاشو خدا افظي

سال  مدیرش شدم  شرکت  وارد شرویي  با... مردميان صميم .... کرد برخورد خو   گرفتم ت

 ... کنم قبولم شاید تا کنم تعریف براش زندگيم گزشته.تمام

سه :گفت لبخند با.. شنيد   رفام وقتي صالحي  اقاي ست  دختر یک وا  کار ساله  بي

 یک.ازمایشي  طور به بيا فردا از اما... نداري کارم سابقه  بخصوص ...  ميشه  پيدا سخت 

 ميخواد چي خدا بعد ببينيم تا!!شو کار به مشغول اینجا هفته

 عاليه هوا... دادم م ها ریه به هوارو تمام.. شدم  خارج شرکت  از...شدم  خوشحال  خيلي

 .... بزنم قدم بهتره

شد  تاریک هوا کم کم سيدم  وقتي رفتم پرهام خونه سمت  به.. مي  زدم زنگ هرچي ر

 .... نشستم در کنار... نکرد باز در کسي

 اما.. بست  نقش لبم رو لبخندي دیدنش با... رسيد  پرهام تا کشيدم  انتظار ساعتي  یک

  سببمتش به !!! کرده دعوا کي با ... خون در غرق پرهام  چون نکشببيد  طولي لبخند  این

  کليد سختي  با... نميخور تکون پرهام اما... ميزدم صداش  گریه با افتاد بغلم تو دویدم

 کمالي دکتر دنبال برداشتم  تلفن دفترچه.... بردمش خونه داخل به اوردم در جيبش از

شتم  ستم  دکتر از.... زدم زنگ کردم پيداش تا گ  قطع تلفن کرد قبول بياد سریع  خوا
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 چکار نميدونم..... کردم پاک صورتش هاي خون دستمالي با رفتم پرهام سمت به کردم

 ... نشه طوریش من پرهام خدا اي کنم

***** 

 نقشببه زودتر باید.... ریخته هم به عصببابمو دوباره عالقمند بهم اینکه و نفس  رفهاي

... برداره نفس سر از دست تا کنم ادم شروین این باید هرکار از قبل... بکشيم طالقمون

   گرفتم سعيد شماره

  ميخوام شروین ادرس-

 ... عليکي نه سالمي نه:سعيد

 ... بده منو جواب سعيد ندارم  وصله-

  باشه باشگاه باید االن ميدونم ولي ندارم ادرسشو:سعيد

شگاه  ادرس سيدم  باالخره ساعت  یک از بعد... کردم  رکت گرفتم با  سالن  وارد.. ر

   رفتم سمتش به دیدم شروین شدم

  امروز دشمن.. دیروز رفيق... پرهام اقا به به:گفت دید منو تا شروین

 بگيرم اومدم نفس کيف-

سه  اومدي راه همه این: گفت زد پوزخندي شروین  شق  نفس!!!کيف وا !! شد  تو چي عا

 همون باش مطمعن شد  تو خودخواهي قرباني سپيده ..... ميزدي سپيده  سپيده  که تو

 مياد نفسم سر به اومد سپيده سر بالیي

شار  هم به دندونام صادف  یعني...  چيه  رفاش منظور دادم ف .... بوده عمدي سپيده  ت

 ؟!عوضي ميگي داري چي: گفتم گرفتم اشو یقه رفتم طرفش به

 ميان از سپيده  تا بود ساختگي  تصادف  اون.... کشتن  تو سپيده : گفت خندید شروین 

 خندید باز و... ميکنه کارها خيلي اوردنت دست به واسه نازي.... بشه برداشته

  اومدنم طرفم به دوستاش.... افتاد زمين رو دهنش تو زدم محکم

 بودي تنها هميشه ولي.... بوده بيشتر من از زورت هميشه درسته:شروین

  کنم جمع خودم دور سگ مشت یه تا بهتره باشم تنها: پرهام
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 لگد با دوستاش  بقيه و.... افتادم زمين به زد شکمم  به محکم شروین  دوستاي  از یکي

شون   جدایي زجر همه این که ميکردم فکر این به لحظه اون.. کردن پذیرایي من از ها

 .. نفهميدم هيچي.. رفت گيج سرم... خورد سرم به که لگدي با... بوده نازي مسببش

 بيهوش سبباعت  چند  نميدونم ..کنه  مي درد بدنم  کل .... کردم باز  ارومي به  چشببمام 

شدم  ارومي به.... شدم  شين  سوار ... ميخوردم دیوار و در به... بلند  هر به.... شدم  ما

سوندم  خودم خونه به شد  کندني جون شين  از ميزد لبخند بهم دور از نفس ر  پياده ما

....  دیدم نگرانش صورت  وقتي دوید سمتم  به ميکردم دختر این از کمک طل  شدم 

   نفهميدم هيچي

***** 

سمان  هاش زخم دکتر سکني  با.... داد دارو تا چند کرد پان  پرهام... زد پرهام به دکتر م

يد  را ت  فت  دکتر وقتي.... خواب مان   به  رفتم تلفن سببمت  به  ر هام  ما نگ  پر  زدم ز

   بيایيم نميتونيم سرماخورده پرهام:گفتم

ضي  اول پرهام مامان شد  را صرار  با نمي .... رفتم پرهام اتاق به... کرد قبول باالخره من ا

 پر پرهام.... انداخته روز این به رو تو کسي اون بميره الهي... کردم نگاه کبودش صورت

 تا کردم گریه  گزاشببتم تختش کنار  سببرم.... خوابيد  تخت  رو اینجوري  اال  من ابهت 

 برد خوابم

 داره کم کم اسببمون کردم نگاه پنجره به انداختم نگاه اطرافم... کردم باز که چشببمام

 نفس..... نشستم   دوباره گرفت درد خيلي پهلوم شدم  بلند تخت روي از.. ميشه  روشن 

 چادر تو نفس دیدن با... رسببوند اتاقم به خودش سببراسببيمه شببنيد نالمو صببداي که

 به  داد اش هدیه   که  بود مامانم   مال  چادر  این.. شببده زیبا  خيلي.. زد بهتم... سببفيد 

  مياد خيلي نفس به اما.... نکرد سر به چادر این قت هيچ سپيده.... سپيده

 ؟!ميکنه درد کجات!خوبه  الت:نفس

 ؟!صب  اول ميري جایي: گفتم کردم نگاه نفس صورت به

 ؟!!برم کجا نه:نفس

 ؟!پوشيدي چي واسه چادر پس-
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 نمازمو  شببدم مجبور ات ناله   صببداي با .... ميخوندم  نماز .... اهان : گفت  خندید   نفس

 بشکنم

 منم رفت  ام سببپيده  وقتي از.... بخونه  نماز  نفس نميکردم فکرش اصببال کردم تعج  

  شدم کافر جورایي یه... کردم نماز و خدا ترک

 ... ميشه قضا االن نمازموبخونم برم من خوبه  الت اگه:نفس

  برو خوبه  الم-

 بلند داشتم  درد اینکه با... ببينم خوندشو  نماز ميخواست  دلم... شد  خارج اتاق از نفس

 اماوجدانم ميزد صدا  نفس دلم... جنگه در دلم... ميخوند نماز کنارکاناپه نفس... شدم 

شتنت  ناعادالنه چه سپيده  اخ.... ميگفت سپيده  به ازخيانت...  شستم   کاناپه رو... ک  ن

   رفتم خواب کم کم.... کردم تماشا نفس خوندن نماز

*** 

 سببمت  به .....  کاناپه    رو خوابوندمش  رفته  خواب دیدم  پرهام  شببدم بلند  خوندم  نماز 

شپزخونه  شغول .... کردم اماده صبحونه .... رفتم ا  خونه صبحونه  از بعد شدم  خوردن م

 .... بدم دکوراسيون تغيير ميخواست دلم کردم تميز

 ... گفتم افرین خود به.... شده زیبا واقعا کردم نگاه خونه به ساعت پنج از بعد

 !  کردي چکار نفس:گفت کرد تعج  خونه دیدن با شد بيدار خواب از پرهام

   کردم عوضش نيومد خوشم خونه دکوراسيون از:گفتم گزاشتم روميز چایي سيني

  شد خوردن چایي مشغول.. زد لبخندي پرهام

سته    شده  خوني که مانتوم... رفتم اتاقم سمت  به ست  بودم ش شک  ببينم زدم د  خ

شت  نم اینکه با... شده  شيدم  دا  ظاهر خوب کارم اول روز باید.. کردم کمي ارایش... پو

: گفتم پرهام به شببدم خارج اتاق از.. شببدم راضببي تقریبا کردم نگاه اینه به.... بشببم

 .. بخوره سرساعت داروهاش

 !ميري کجا:پرهام

 .. بدم نشون خودم هفته این باید...خوبه تيپم... سرکار ميرم: گفتم لبخند با

  بري ميخواهي ارایش همين با:گفت هم تو کرد هاش اخم پرهام
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  نباش  ساس... لبه برق یک فقط این جان پرهام: گفتم کردم جمع لبخندم

 .. زیباتري ارایش بدون بعدشم...بيشتره ل  برق یک از:پرهام

.... شدم  زده ذوق کرد تعریف من از پرهام که بار اولين... ميشنيدم  قلبمو طپش صداي 

 زیبا  اال:گفت که کردم نگاه پرهام به کردم پاک ارایشببم برداشببتم کاغذي دسببتمال

... ميکرد فرق قبليش لبخندهاي   با  زد بهم که  لبخندي  باش  خودت مواظ  ... شببدي

 خارج خونه از... ....کنه طل  منو پرهام ميشه  یعني..... رفته دلش به مهرم از ذره شاید 

 بزارم شرکت داخل پامو خواستم تا شدم پياده تاکسي از رفتم شرکت سمت به و شدم

 ... رفتم هوش از....  گرفت دهنم جلوي دستمالي. نفر یک

.... تاریک جا همه کردم نگاه اطرافم به... ميکنه درد خيلي سببرم... کردم باز چشببمام 

سي .... کمک:زدم فریاد شدم  اومدبلند یادم چي همه لحظه یه کجام نميدونم  اینجا ک

 ... کمک... نيست

 .... عروسکم خوبي:گفت زد لبخندي... لعنتي شروین... رفتم عق  به در صداي با

 ... اومد مي سمتم به شروین و ميرفتم عق  همونطور ترسيدم خيلي

صميم ... نميخوامت دیگه من...نترس من از نفس:شروین  شمت  دارم ت  اون یادت... بفرو

 یه عربه اون اما وميخواد وجودت دلم درسته .... طالبته هنوزم اومد خوشش  تو از عربه

 ... ميخواد نخورده دست دختر

 ..... اشغاال این به ميفروشي وطنت هم دخترهاي... هستي عوضي خيلي-

 دادم پولدارها عرب این از یکي به خواهرم من:داد ادامه خندید بلند! وطن هم:شروین 

سه  چه دیگه صطالح  به دخترهاي شما  بر ستاده  صب   فردا... وطن هم ا شي  فر  مي

 .... کن استرا ت خوب شبي... عربستان

شغالي  خيلي-  کني نابود ميخواهي زندگيم...  نبيني خوش روز ميکنم ارزو... شروین  ا

 !! برسي چي به

ته  و... دالر به ... پول به :شببروین ماس  صببداي الب گه  خوش..... پرهام  الت  موافق...اهن

 ؟!!نيستي

  شروین تو به لعنت:زدم فریاد زدم بهش محکمي سيلي
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 جواب مگرنه بدم تحویلت سببالم باید که  يف:گفت اومد سببمتم عصببباني شببروین

 گریه نشستم   گوشه  یه... انباره شبيه  نيست  اتاق... شد  خارج اتاق از و ميدادم سيليتو 

هام ... کردم نه  خدا  پر هاش  ک نه  فراموش دارو هام  دلم... نک  زبون براي دلم ميخواد پر

  بده نجاتم خدا.. دید نخواهم عسلي چشماي اون وقت هيچ دیگه... شده تنگ تلخش

****** 

ست  نفس از خبري شده  تاریک هوا   شرکت  سمت  به شد  سختي  هر با خونه از.... ني

 بياین بود قرار امروز بدیعي خانم:گفت که پرسيدم  نفس سراغ  مدیرش از... رفتم نفس

 .. نيوردن تشریف اما

 اخه شدم  نگران.... نکرد باز در کسي  اما رفتم نفس خونه به... رفته کجا دختر این اخه

 باشببه رفته خونه به نفس شبباید برگشببتم خونه سببمت به.... بره که نداره جایي نفس

  سرهنگ  به رفتم خونه داخل به کالفه... نيست  نفس اما رسيدم  خونه به... نداره کليدم

  کردم تعریف جریان تمام... زدم زنگ بود بابام قدیمي دوستایه از یکي که محمدي

شد  خبري صب   تا اگر:سرهنگ  شت  ميام خودم کن خبرم.. ن   ميکنيم پيداش.... پي

 نباش نگران جان پرهام

شي  شت   رف نفس سليقه  واقعا کردم نگاه اطرافم به... کردم قطع گو  زیبا خونه ندا

شستم   کاناپه رو..... شده  شده  انگار... ن شه  اروم دلم نکنم پيداش تا دارم اي گم ... نمي

 من از که  اال.... دارم دوسببت نفس فهميدم  اال اره.... بدم ادامه نميتونم نفس بي من

ستمش  چقدر فهميدم شده  دور شو  کارهام با اما ميخوا ستم    مي دل  منو نفس..  شک

ست  شروین   رفهاي اگه.... برگردوند زندگي به دوباره شه  را  سر  بالیي نکنه االن با

شه  اومده نفس سهاي  رفتم اتاقم سمت  به...شدم  بلند ندارم طاقت دیگه من... با  عک

 مثل واقعا ابي لباس اون تو نفس.... برداشتم کردم پنهان ميز کشو داخل که نامزدیمون

 مگه.... برگرد...... دختر تو کجایي.... ندیدم عشقتو  که نفس ببخش منو... شده  فرشته 

 بغلم تو عکسشو.... کرده بيتابم دوریت االن ببين... بشم عالقمند بهت من نميخواستي

  خواستم دوباره فرصت خدا از..... ميسوزوند را ام گونه اشکام گرفتم
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 دادن  لم.... داشببت زیاد اتاق که بردنم سببالني سببمت به.... کردن خارج انبار از من

تاقي  یک  داخل  ما ..... ميکرد چکار  اینجا  نازي ... کردم تعج   نازي  دیدن  با ... ا  با   ت

 ... شریکه شروین

 به  رو تو تا  کردم کمک  شببروین به  من.... ؟اره!کردي تعج  :گفت  زد پوزخندي  نازي 

 هستي خوبي دختر تو نفس.... بکشم سپيده کرد کمکم شروین همونطور... بياره دست

شي   ذف باید... زیادیه وجودت اما ستم  اول... ب شمت  خوا شتنت  اما بک سکه  ک ... ری

 به تو ازفروش که پولي فهميد فکرکرد خوب وقتي ولي ميخواسببت رو تو اول شببروین

 ميدم  بهش لذت  این من ضببمن در... زودگذر  لذت  یک  تا  بهتره خيلي مياره  دسببت

 پرهام  شببکسببت من ميشببي  ذف  تو هم اینجوري... بمونه  تو  سببرت در نميزارم

 درسته؟ است عادالنه... ميکنه سود شروین هم... ميبينم

 هيچ پرهام.... نميبيني پرهام شببکسببت وقت هيچ تو:گفتم شببدم خيره چشببماش به

 ... افتاد نخواهد اتفاقي هيچ ببينه جنازمم اگه  تي..  نداره من به اي عالقه

شه  پخش اگر نظرت به:گفت خندید بلند نازي سرش  ب شته  رابطه هم  تحمل ميتونه دا

 مطمعن ميگيرم نشونه  ابروشو   اال..... کشتمش  گرفتم نشونه  همسرش  قبل دفعه! کنه

 زد چشمکي .... نکنم فکر... کنه راست  کمرشو  ميتونه بازم نظرت به...ميشم  موفق باش

  شد خارج اتاق از

خت   مي چنگ  گلوم بغض ندا خه ... ا مه  این چرا ا قدر ....رواني یک  نازي .... نفرت ه  اون

 برداره باشه راهش سد هرکسي خواستش به رسيدن  اضربراي که سياهه قلبش

**** 

 دو.... ميگردم عشبقم  دنبال ها خيابان این تو روز دو... نيسبت  نفس از خبري روزه دو

 هيچ چرا.... نبودي پرهام  عاشببق  تو مگه !! کجایي  نفسببم.... کردم گم وجودمو روزه

شوني  ست  تو از ن  زدم زانو زمين رو.... اومده سرت  بالیي نکنه... کردي ترکم نکنه... ني

 پشت  کردم  س ام شونه  رو دستي ... ميزد صدا  نفس طپش هر با ميکرد ميتابي قلبم

شوني  انگار زد زنگ سرهنگ  االن... باش اروم پرهام.:سعيد  کردم نگاه سرم   نفس از ن

 ..  کرده پيدا
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   شدم  رفش ادامه منتظر گرفتم انرژي انگار شدم بلند

 نگه  دخترا که  اي خونه .... کردن رد مرز از دختر تا  چند  قاچاقي   پيش روز دو:سببعيد 

 انگار  کردن.شببناسببایي   نفس بوده دفتر داخل  که  اسببمي از... کردن پيدا  داشببتن

 باند این مدیریت...بفهمي تو تا گزاشببتن اونجا دفتر ازعمد... دنبالشببونن ميدونسببتن

 شدنت خرد فقط که رواني اون...  ریخت خودش زهر شروین.... داشته عهده به شروین

 ... ببينه ميخواد

 من از نفسببم..... گرفت من از سببپيده همونطور نميزارم: گفتم کردم مشببت دسببتمو

 ..بگيره

   رفتم سرهنگ دفتر به کردم توقف کالنتري جلوي.. شدم ماشين سوار

 . عربستان برم باید من... کن کمکم سرهنگ-

سرم  باش اروم:سرهنگ  ست  ساخته  ما از کاري.... پ  در ایران سفارت  به من....  ني

ستان  شن  کارت پيگير سپردم  عرب سرت  تنها نه.. ب . قربوني دخترا از خيلي بلکه هم

 .... ميشن شروین امثال هاي ادم طمع

 زندگي  من به  نفس.. ميگيرم و پاسببپورتم  ميام  فردا گرفتم تصببميمو من عموعلي-

ست  معلوم االن من نفس....داد ست  ني سرم ...  اله چه در... کجا  اونوقت کنن اذیت هم

 یه  که  االن... ميکرد ميترسببيدغش  موش از نفس!!.... نکنم کاري  خونم تو بمونم من

 ...!! ميکنه چکار اطرافشن گرگ مشت

 پاسببپورتتو بيا فردا باشببه!! علي عمو ميگي من به هنوزم:گفت زد لبخندي سببرهنگ

 ميکني پيداش انشاهلل...  بليط دنبال برو االنم.. بگير

 ..رفتم هوایي اژانس سمت به.. شدم خارج اتاق از

 گریه  هميشببه اطرافم دخترهاي ... فرسببتادن  عربسببتان  به  دختر تا  چند  با  و من

 بردن بزرگ سالن  یک سمت  به مارو... عصابمه  رو همش اشون  گریه صداي .... ميکردن

 اتاقي سمت  به مارو خدمت پيش.. زد  رف خدمت پيش با عربي هيکل گنده مرد یک

 دو تخت یک با کاري اینه جا همه زیباست خيلي..موند باز دهنم.. شدم اتاق وارد... برد

 داد لباسي  هرکدوممون به خدمت پيش... خودش واسه  کوچکي قصر  واقعا سفيد  نفره
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 که شنيدم گوشم تو پرهام صداي لحظه یه قشنگه خيلي کردم نگاهش گرفتم لباس... 

   کردم پرت لباس..  ميکنه درست دردسر برات پوشش این:گفت

 ... کردي اینکار چرا:خدمت پيش

 .. نميپوشم لباس این من-

  ميشي تنبيه بدجور مگرنه بپوشي باید... نکن نارا ت شيخ:خدمت پيش

   نميپوشيم هم ما:گفتن دخترم تا سه اون فریادم با...نميپوشم:. زدم فریاد

  شد خارج اتاق از عصبانيت با خدمت پيش

 !چيه تو اسم.... نگاره اسمم: گفت اومد سمتم دخترهابه از یکي

 نفس-

  داري جرأت دل خيلي... قشنگيه اسم: نگار

 !!اینجا اومدي چطوري!! ميکنم هرکار باشه وسط ابروم پاي: گفتم زدم لبخندي

 هاي وعده... کشببوند اینجا به منو اون... بود صببميم دوسببت...ميشببناسببي نازي:نگار

شونده  باتالقي به منو دروغيش ست  تنها نه که ک شتر ..  نداره سودي  زدن پا و د  م بي

   ميبره فرو منو

 ... شده شریک شروین با انگار... نکرده ر م دوستشم به  تي نازي نميشد باورم

 بدجور اما.. خوشببکله قيافش... اومد داخل.. چهارشببونه مرد شببد باز سببریع اتاق در

 !کرده مخالفت شيخ دستور با کي:زد فریاد.. عصباني

 انگشت  خدمت پيش..  شدن  پوشيدن  لباس مشغول  ترس از شدن  ساکت  دخترا همه

شارش   به مرده... شدم  بلند تخت از ارومي به دادم قورت دهنم اب... گرفتم سمتم  ا

شم  تو زد محکم اومد سمتم  شمان  با... شد  خون لبم که جوري... گو شک  چ  تمام که ا

... بلدي خوب فارسي :گفتم کردم نگاه بهش نبينه ضعفمو  تا بریزن نزارم ميکردم سعيم 

 ؟! درسته.... هستي ایراني پس

 ؟!نخوردي دیگه یکي تا بپوش لباس این:مرد

گه !نيسببتي ایراني تو- يت   شببرف غيرت بودي ایراني ؟ا  بودي ایراني اگر... بود  ال

 دم عربا این واسببه وقت هيچ بودي واقعي.ایراني اگه... بود  اليت انسببانيت مردونگي
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 یک کنم باور نميخوام...نزن  رف فارسي  دیگه پس نيستي  ایراني تو... نميدادي تکون

 ... ميزاره دید معرض به خودش خواهرایه ایراني

... ایرانيم بگم که  ميدونم  ننگ  من... ميگي چي تو: گفت ... کرد تعج    رفام  از که  مرد

يدوني  لت  یعني ایراني چون چرا م قدر  من ببين االن... خواري یعني ذ هت  چ  دارم اب

ست  زیر چقدر سيدم  هيچکدوم به ایران تو... دارم پول و د شي  لباس... نمير   شيخ  نپو

 یکي شاید اینجوري... بموني سالم نيست معلوم اونوقت و شي ادم شيخ مياد سراغت 

 کنه برخورد باهات تر منصفانه که شد اربابت

باس ... باش  تاوانش  منتظر داره تاوان  کارات  این- مه  برداشببتم ل  اینو من: دادم ادا

شم  ست  ذليل ایراني بدون اینو ولي ميپو   ميکني واق واق.. شدي  ذليل که تویي این ني

 ... عربا این واسه

ست  اومد سمتم  به مرد  ولش پدرام اقا:زد فریاد خدمت پيش بزنه سيلي  دوباره خوا

  پایين مياد قيمتش... بشه کبود جایيش نباید... کنيد

سانيم  ما نميفهمن چرا.... شدم   قير اینقدر.... ميبينن کاال مارو اینا  از مرد... کاال نه ان

 سعي  داشت  بلندي چاک که بلند دامن با رکابي لباس...  پوشيدم  لباس شد  خارج اتاق

  پوشيدن  از بعد.... شدم  موفقم که ببندم  دودي تا چاک این کنم پيدا سنجاقي  کردم

صال  که باره اولين کردم نگاه اینه به کرد درست  موهامون ارایشگري  لباس  زیبایيم از ا

شحال  شدم  خو شتم  اي چاره.... ن ضعم  تا ميکردم تبعيت باید ندا شه  بدتر و  خودم... ن

  خدا به سپردم

شت  سيدیم  سالن  به وقتي.... کردیم  رکت خدمت پيش سر  پ  رو عرب مرد از پر ر

سته    صندلي  ش شت  یه... اند ن ست  ما از خدمت پيش..... خبر بي خدا از غول م  با خوا

 به شد بلند ها غول اون از یکي اینکه تا... ميفرستادم صلوات ل  زیر... بایستيم فاصله

سيده  خيلي که نگار.... بده نجات منو خدایا واي.... کرد نگاه ما تک تک  کرد شروع  تر

شش  اینکار از شيخ ... کردن گریه  به شالقي  با محکم رفت نگار سمت  به نيومد خو

.... ميشببدن له ها شببالق این زیر نگار ظریف بدن...  ميزد نگار بدن به داشببت دسببت
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شتم  نگار ناله اه تحمل ....  دادم  لش دویدم سمتش  به کردم جمع قدرتم تمام.... ندا

 ... کن تمومش لعنتي: زدم فریاد

شمام  وقتي شد  باورم.... افتاده زمين رو شيخ  کردم باز چ  زمين رو گنده مرد این نمي

شت  اینکار توقع که شيخ .... انداختم  اطرافم به سرمو .. ميکرد نگاهم مبهوت مات ندا

شه ... لعنتي پدرام اون فقط ميکرد نگاهم شيخ  مثل همه چرخوندم   لبخندي لبش گو

 داد تکون سببرشببو.... خوبي: گفتم کردم بلندش  رفتم نگار  سببمت  به ....  ميزد موج

  مدت کوتاه رفاقت  تي..ميکني هرکار رفاقتم پاي تو: گفت زد لبخندي

   ميدوني رفيقت منو خوشحالم: گفتم زدم لبخندي

 هاي شالق  زیر ببينم ميخوام هستي  قدرتي با دختر:گفت امد سمتم  به شد  بلند شيخ 

 .... کن مبهوت رو همه بازم..... داري قدرت چقدر من

 ميکنن نگاه کاال مثل دختر به که...جاهله عرب هرچي از متنفرم:گفتم محکم صداي با

ستاده  همونطور  محکم برد باال به شالق .... ميکرد نگاه شيخ  خشمگين  چشمهاي  به ای

 از جدایي  درد از کمتر ميکردم  س بدنم  در شببالق از که  دردي.... زد بازوم  کمرو به 

شمام .... یارمه ستم  چ صویر  تازیانه هربار با ب سم  ذهنم تو پرهام ت  نباید... ميکردم مج

 پرهام.... بشببه خم پرهام کمر که کنم کاري نباید... بره سببوال زیر غيرتش من بخاطر

 نتونستم  ببخشم !!شده  خوب هات زخم جاي!!ميگيري من از سراغي !!!خوبه  الت االن

شم  مر مي شم .... سوختت  دل براي با شونه  ابروتو نازي نميزارم اما... پرهامم ببخ  ن

شه  موفق دفعه این نميزارم.... بگيره ... شده  خسته  شيخ  انگار.... کردم باز چشمام ... ب

ستادم  پاهام رو همچنان من ولي ست  شيخ ... ای شمام ... ببينه خوردنم زمين نتون  به چ

شد  باز سختي  ستم  باید هنوز اما... کردم شدید  ضعف ... مي  بریده زدم لبخند...  بای

 با پدرام... ایستادم  هنوز... ایستادم  هنوز من!!شدي  خسته  شيخ  شد  چي: گفتم بریده

مد  سببمتم کرده گره هاي  اخم گاهي  او قت  هيچ ؟ایراني! گفتم کردم بهش ن يل  و  ذل

  کرد بغل منو پدارم نداشتم خودمو داشتن  نگه تحمل دیگه شد  سست   پاهام..... نيست 

  نفهميدم هيچي دیگه و... 

****** 
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 اقاي براي ماجرا تمام... رفتم ایران سببفارت به سببریع رسببيدم عربسببتان به باالخره

تاي   از یکي   کردم  تعریف    تهراني    مان  از بود  علي   عمو   دوسبب نگ   ز مدیگر      ج  ه

 از... باشه  خدا به توکلم خواست  من از و... داد زیادي اميد بهم تهراني اقا... ميشناختن 

 اما ميرفتيم اونجاها به شروین  با قبال که زدم سر  جایي چند به شدم  خارج سفارت 

ست  خبري هيچ شم  شروین  انگار ني  پارکي تو.... شد  تاریک هوا... کرده عوض پاتوق

شستم    شده  ماه شبيه  واقعا... گلي گل چادر اون تو نفس صورت ...شدم  خيره ماه به ن

... رفيقم شدن اشکها این نيستي وقتي از نفس... ميکرد گرم و سردم گونه اشکي... بود

 نه ميخواد گرمت دسببتاي دلم ميکردم پيدا ازت نشببوني کاش نفس.... وجودم گرمایه

 پاکتو عشببق دلم..... ميخواد هات بازي شببيطوني و لبخند دلم.... لعنتي اشببکاي این

 از نفس خدایا... ميکنم پيدات باش مطمعن کن تحمل  نفس.بودم غافل ازش که ميخواد

 ... نگير من

 سرم... ميزد برق هاش اینه اتاق سقف.... قشنگ اتاق همون.... کردم باز کم کم چشمام

سوخت  خيلي بازوم کمرو...  خوابيده صندلي  رو دیدم پدرام برگردوندم  بازوم به... مي

 خودش به  چطور اون.. کردم نگاه  پدرام  به  اخم با .... شببده پيچيده  باند  .. کردم نگاه 

 .. خوبي:گفت دیدنم با شد باز پرهام چشمهاي... بياره در لباسمو داده اجازه

 ؟!دکتري-

صميم  شيخ : گفت زد لبخندي پدرام شه  رو تو.. گرفته ت شش  تو از... نفرو .. اومده خو

 نياد سرت بالیي اميدوارم

 گوشببه از اي قطره و.. بده  نجات  منو ميتونه  خدا  فقط:گفتم گرفتم پدرام  از صببورتم

 ... خورد سر چشمم

  زودي به ميشه درست چي همه: پدرام

يل  از قبال که  پدرام ... نشببدم منظورش متوجه   داره  اال  ميزد  رف ایراني بودن ذل

 ...  ميده دلداري

شمام ... شد  خارج اتاق از پدرام ستم  چ سم  فقط ببينم پرهام دوباره تا ب  در پرهام تج

   ميکرد خوب  المو کنارم
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******** 

  خداروشکر  شدم  ماشين  سوار ... بزنم سري  سفارت  به اول بهتره... شدم  خارج خونه از

شو    تهراني اقا شين شد  سختم  خيلي مگرنه داد بهم ما سيدم  سفارت  به.... مي  اقا.. ر

 با اي معامله پيش روز دو زدیم شروین  رد... خوش خبر پرهام:گفت دید منو تا تهراني

 مواد کيلو پونصد ...  قانوني اصطالح  به معامالت این بين داشته  عرب تاجر بزرگ شيخ 

 .... باشه شيخ پيش خانمتون باید االن... کرده معامله دختر تا چند و

 ... کنم پيدا شيخ ميتونم کجا گفتم زدم لبخند

سرم :تهراني صله  ها باالیي به جورایي یه عرب بزرگ تاجرهاي از شيخ  پ   اال تا...... و

 مدرکم  بدون ....  کنيم محکومش تا  نداریم  مدرک ... که  کرده عمل  اي  رفه  اونقدر  هم

... کشببونده  بدبختي  به  دختر هزار از بيشببتر مطمعنم ولي..بکنيم نميتونيم کاري  ما 

 ...ندارن برگشت روي دیگه دخترها خود که جوري

 تو به  لعنت .... کنن دار لکه  عفتش اگه .... کنن اذیتش اگه  من نفس...  اومد  درد به  قلبم

   ميگيرم شده متحمل نفس که زجري و.. سپيده انتقام باش مطمعن... شروین

  ميکنم پيدا نفس هم خودم... بدین بهم شيخ این از ادرسي : گفتم کردم نگاه تهراني به

 ميارم مدرک هم

 ؟ مطمعني: تهراني

  مطمعنم-

شن  فردا:گفت داد ادرس تهراني سبت  به ج سر  تولد منا  فکر اونجا.... ميگيرن شيخ  پ

   ببيني نفس بشه را تر کنم

سمو  هفته سه  از بعد ممکن یعني.... شدم  خارج سفارت  از زدم لبخند  این... ببينم نف

 اميد به و رفتم خونه طرف به... دیدنشه  تاب بي قلبم... گزشت  سال  سه  برام هفته سه 

 ..  ميبينم عشقمو فردا اینکه

****** 

 !! دارم کارت بلندشو:گفت کرد بيدارم خواب از پدرام

 ؟!داري چکار گفتم نشستم تخت روي
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 ؟! چيه اسمت: پدرام

  نفس-

 تولد جشن  عصر  فردا.... کني پيدا نجات ميخواهي اگر کن گوش  رفام به نفس: پدرام

 و شي  موجود یه شيخ  پسر .... بده هدیه پسرش  به رو تو ميخواد شيخ ... شيخه  پسر 

 بتوني تا کشيدم اي نقشه من.... نمونده سالم این دست زیر دختري هيچ... شيخه از تر

.. کن گوش گفت  شببيخ هرچي فردا تا  تو فقط ميگم امو نقشببه بهت  فردا!! کني فرار

 باشي سالم باید اي هدیه یه تو چون نميرسونه بهت اسيبي مطمعنم

 ؟!ميکني کمک بهم چرا-

 .... وطنيم هم چون:پدرام

 قدم ولي داشت  درد کمرم اینکه با.... بشم  بلند تخت از کردم سعي  پدرام رفتن از بعد

 از اي نقشببه اینم شبباید.... چيه قصببدش نميدونم... کردم فکر پدرام  رفاي به.. زدم

شه  شروین  طرف صال ... بياره سرم  بالیي ميخواد پدرام شاید .... با ست   رفاش ا  یا را

 پيش صداي  با.... ميدادم فشار  سرمو  نشستم   تخت رو... ميترکيد داشت  مغزم!! دروغ

 ؟!بيا من با:گفت اومدم خودم به خدمت

 کمرم خيلي.... ميکردم  رکت سرش  پشت  نردها و دیوار کمک با اروم اروم شدم  بلند

... برم اتاق داخل به خواست  من از خدمت پيش رسيدیم  اتاقي به... ميکرد درد بازوم و

 ... چي باشه دروغ  رفاش امااگر! نداره کاري باهام گفت پدرام اما... ترسيدم خيلي

سي  ایه ل  زیر شدم  اتاق وارد سته    بزرگي صندلي  رو شيخ ... ميخوندم الکر ش  با... ن

 .... ایستاده اتاق گوشه پدرام... کرد نگاه من به کرد بلند سرشو در صداي

 نشدم متوجه هيچي که من زدن  رف عربي کرد شروع شيخ

ستانم  زمان عربي شتم  هم کنار دبير  بزار...  نعم یک و ال یک بلدم چيزي تنها فقط گزا

  کنم کم. غول این رو

 ... فهم ال-

 ... نفهميدم باز زد  رف عربي دوباره... کرد نگاهم تعج  با شيخ

 ... ها ایه دیونه... ميخندید ریز ریز کردم نگاه پدرام به
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   کرد ترجمه برام عرب  رفاي پدرام زد  رفایي پدرام به شد کالفه شيخ

 !چيه اسمت ميفرماین شيخ:پدرام

  گفت همينو فقط کرد بلغور عربي اینقدر:گفتم کردم ریز چشمام

  بده سوالو جواب فقط:گفت کرد اخم پدرام

 نفس-

شو   جواب شيخ  به پدرامم  کرد شروع ... شد  باز بناگوش تا شيخ  ي ها نيش داد سوال

 زدن  رف عربي

 مناس  هدیه یک و..صورتت مثل داره قشنگي اسم ميگه شيخ:پدرام

  بشکه مردک بمير برو: گفتم کردم اخم

 ... نکن عصبانيش بزن  رف درست:پدرام

 .. شيخ الموت: گفتم پدرام  رف به توجه بي منم

 ... فارسي نيستم بلد. کردي خيال:گفت اومد سمتم عصبانيت با  رفم شنيدن با شيخ

 تعج   که  پدرام  ميزنه   رف ناشببيانه    چقدر  اونم اوه... بزنه   رف فارسببي  بلده  اینکه 

 ؟!بلدي فارسي نميدونستم شيخ: گفت کرده

 االنم...شدم  مي دستگير  را تي به... بدم نشون  خودمو از چي همه بخوام اگر من:شيخ 

 برو پدرام ..... بگذرونم  خوش فارس  دختر یک  با  ميخوام امشبب  چون شببدم مجبور

 ... بيرون

 ... خطرناکه دختر این... بمونم بزار شيخ:گفت کرد اخم پدرام

 ... بترسم دختر این از باید یعني.... ميکني مسخره منو هم تو:شيخ

 ... ميرم اجازه با... شيخ نداشتم جسارت قصد من: پدرام

 خوب بلد زدن  رف فارسي درسته: گفت اومد سمتم به شيخ...شد خارج اتاق از پدرام

ستم  سي  خوب اما... ني سرم  براي خوبي هدیه واقعا تو.. باش را ت پس... ميفهم فار  پ

 .. هستي خواستني تو.... باشم داشته رابطه باهات ميشد کاش... هستي

نداخت   برد تختش طرف به  گرفت  منو  بهم داشببت گندش  بوي از  الم .... تخت  رو ا

 .... کن ولم خدا رو تو:گفتم ميخورد
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 بازي عشق  ميتونم اما باشم  داشته  رابطه باهات نميتونم درسته  ؟امش  !کيه خدا:شيخ 

 ...کنم

ست  از منو که هموني خدا-  قرار راهم سر  امتحان این هموني خدا... ميده نجات تو د

 ..بسنجه ایمانم تا داده

ش   از پس:گفت خندید شيخ   االن تو خدایه.... کرد کمکت شاید  بزن صدا  خداتو ام

... ميزني دم ازش که  خدایي :داد ادامه  خندید   باز  ؟و! بده  نجاتت   نمياد  چرا!!! کجاسببت 

 ؟! بيشتره من از قدرتش ببينم تا کن صدا

 خدااااا: زدم فریاد

 ...  ميکرد درد شدت به کمرم... کردم  س کامل ميکرد  رکت بدنم به که خوني

 ماجد   اقاي ...شببيخ:گفت  رفت  هم تو هاش  اخم من دیدن  با  اومد  اتاق  داخل  به  پدرام 

 ! اوردن تشریف

سي  من با:شيخ  سي  من نميدونه تا سه  ما جز هيچکس... نزن  رف فار  االن! بلدم فار

 .. کن پذیرایي ازماجد ميام

 .. کنه رام رو تو. ميتونه پسرم اما... کني فرار تونستي امش  دستم از:شيخ

 محکم دسببت با  شببده پاره  لباسببم  رفتم اینه  جلوي شببدم بلند  رفت  بيرون اتاق  از

 پدرام... اورد لبم سببر بالیي چه نامرد.... شببده کبود لبم برم بيرونم بتونم تا گرفتمش

سيمه   ست .. امد اتاق داخل به سرا  چونه اومد سمتم  به لبم دیدن با که بزنه  رفي خوا

  سببرت بال این که  کردي عصبببانيش  چرا اخه .. کنه  لعنتش خدا  الهي: گفت  گرفت  ام

 ... بياره

 ......افتاد ام گونه روي به چشمام از اشکي قطره

 .... کن استرا ت برو االن ميگم برات نقشمو فردا: پدرام

ستم  اتاق از شو  پدرام کردم  س ام شونه  رو سنگيني  یک... برم بيرون خوا  روي کت

  ميشه :گفتم برگشتم  سمتش  به... داد امنيت ا ساس  بهم لبخندي با گزاشت  ام شونه 

 ؟! بزنم زنگ یک من
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 االن تو با من اگر... داره دوربين سالن  جا همه و ميشه  شنود  ها تلفن تمام.... نه: پدرام

  خرابن ها دوربين مدتي ميزنم  رف را ت

 اون کردم فکر پرهام به و خوابيدم تخت رو... رفتم اتاقم سمت  به پایين انداختم سرم 

  شکست قلبمو که شبي اون... گزاشت ام شونه روي کتشو رفتيم بيرون باغ از که روزي

 فقط ام زنده من ولي... نيست  فکرم به االنم  تما... هستم  و بودم عاشقش  بازم من اما

 .... دیدنش دوباره به اميد و پرهام بخاطر

 بریزم کي پاي زیره /زندگيمو ، نيستي توکه

 عزیزم نيستي ، تو وقتي/  بميره دلم ، کي واسه

 کرد جدا تو از دستامو/  زمونه این سرده دسته

 کرد ها چه ، ما دالي با/   سرت و دوري ، بازیه

 موندگاره ، هميشه تا/  وجودم توي ، تو عشق

 دوباره ، ببينمت که/  همينه آرزوم همه

  مياره در ازپا، و من/  آروم داره تو دوریه

 ميزاره پا ، ميزاره پا وجودم تو/  ذره ذره ، پيري رنگه

 کنارم بمون ، بيا تو/  ندارم دوري طاقت

 ندارم دارو ي همه/  تو قدم ارزونيه

 ،آرزومه بودن تو با/  ترانه قشنگترین اي

  رومه ، من عمره تو بي/  وجودم ي نيمه تو اي

 موندگاره ، هميشه تا/  وجودم توي ، تو عشق

 دوباره ببينمت که/  همينه آرزوم همه

 مياره در پا از منو آروم داره ، تو دوریه

 ميزاره پا وجودم تو/  ذره ذره ، پيري رنگ

 بگيره تو از عشقمو/  جدایي که ، نميزارم

 دیره دیگه اما نگو/  ميمونم تو راهه به چشم

  رفتم خواب به که بده زجرم یارم فراق کمتر شاید تا ميکردم زمزمه شعر ل  زیر
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شت  کم کم هوا.. شدم  بيدار زود صب   شن  دا شد  رو  نفس.... نماز یاد لحظه یه... مي

 اون از باید...  بود ممنون خدا از بازم مشکالتش همه اون و سفيدش چادر اون با افتادم

 اوردم باال دستام  چهارسال  بعد... خوندم نمازمو... گرفتم وضو  کنه کمکم بخوام باالیي

سته  یه فقط .. کریم بزرگي تو... معرفتم بي ميدونم... بودم نامهربون ميدونم... دارم خوا

شه  سختي  نزار ميکنم پيداش موقعي تا...برگردون من به نفس   کردم گریه اونقدر... بک

 .... برد خوابم تا

 خوابم سببجاده  کنار  اومد  یادم  لحظه  یه  ميکنم چکار  اینجا  من... کردم باز  چشببمام 

 باید شدم خارج خونه از کردم عوض لباس..... رفتم اتاقم سمت  به بستم  سجاده ... برده

 مهموني براي... رفتم عربي ایراني رگه  دو تاجرها   از یکي سببمت  به  کنم جلوه طبيعي

شتم  نياز معرف سمش  که تاجر خونه سمت  به.... دا  معامله تا چند قبل از...رفتم ماجد ا

شتيم  باهم شرکتي  ستم  خوب دا سه   شيخ  ميدون شنا  جشن  به هست  دعوتم  تما مي

 .... پسرش تولد

  کرد بغلم شد خوشحال دیدنم با ماجد شدم اش خونه وارد

   ببينمت دوباره نميکردم فکر:ماجد

 ؟!اي پروژه چه:ماجد برسونم اتمام به بزرگي پروژه عربستان اومدم-

 در شببرکتم دوم شببعبه  ميتونم کنم تمومش بتونم اگر که  سبباختمون تا  چند  اینجا -

ستان  صيبش  خوبي سود  کنه کمک اگر... ميگردم دار سرمایه  یک دنبال بزنم عرب   ن

  ميشه

  نيستم ساختمان کار تو من ميدوني که تو ولي خوبيه فکر:ماجد

سي  من اخه.... ميدونم- سم   تو جز اینجا ک شنا  برام خوبي دار سرمایه  بتوني اگر... نمي

 بشي راضي ميرسه اونقدري هم شما به کني پيدا

شناختم  ماجد صر : گفت ماجد... ميکنه هرکار پول بخاطر مي سر  مهموني ع  به شيخه  پ

 کرد دعوت مهمونيش به منو داشتيم  مالقات باهم دیش   کنه کمکت ميتونه اون نظرم

  ميشين اشنا باهم اونجا بيایي ميتوني توهم

  خورد هدف به تيرم شدم خوشحال خيلي
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ما - يام   ت ظه  هم تو  ق باش  مطمعن... م جد   از محفو  خيلي.. کردم خدا افظي   ما

  پيدا شدن نفس زجر مسب   که اونایي اي همه... ببينم نفسو  ميتونم باالخره خوشحالم 

شتم  که اهنگو بهترین کردم روشن  ضبط ... ميگيرم انتقامم... ميکنم شتم  دا  همراه گزا

   ميخوندم اهنگ

  عشقه اسمش

  ده?رس راه از دوباره ?ک? ده?جد  سه ه? ن?ا

  ده?آفر من واسه خدا اونو ?انگار ده?ند چشمم اون مثل

  جاده ??تنها ش  امتداد تو زد قدم آروم ساده و صاف که ?ک?

   اراده ?ب لرزه ?م قلبم ست?ن خودم دست

  عشقه اسمش دونه ?نم ?کس عشقه اسمش وونه?د دل زه?ر?م

  عشقه اسمش مونه?م شه?هم

  عشقه اسمش زارم?نم تنهاش عشقه اسمش دارم دوست اونو من اگه

  عشقه اسمش آخه کنارم اد?م

  مجنون مثل روزم و  ال ابون?خ ?تو زه?ر?م اشکام بارون و بغض ه?ش 

  زمستون مثل دستام کرده خ?

  خوابه ه? مثل آخره انتخاب ن?ا ندارم ?شک آبه مثل له?ز

  سرابه ن?ا دوباره د?شا ترسم ?م اما

  عشقه اسمش دونه ?نم ?کس عشقه اسمش وونه?د دل تو غم

  عشقه اسمش مونه ?نم ره?م

  عشقه اسمش چشمامه جلو تو غم

  عشقه اسمش امه?دن که دونه ?نم

  عشقه اسمش اشکامه ل?دل

 جداش  بغلم از لحظه  یه  ببينم نفس اگر.... خوشببحالم  خيلي شببدم پياده  ماشببين  از

 و شبب  منتظر ميرفتم راه خيابان   تو.... بياد  دلش به  غم نميزارم دیگه ... کرد نخواهم

 ..... نفسم دیدار
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 ظهره نزدیک کردم نگاه ساعت به.... شدم بيدار خواب از پدرام صداي با

 !! شو بيدار نفس-

 ... شده چي: گفتم نشستم تخت روي کردم باز چشمام

 تموم ایستم مي بيرون کن تموم زودم بزن زنگ سریع گفت گرفت سمتم موبایل پدرام

   کن خبرم کردي

 اختيار بي اما... نيسبت  درسبت  کارم اینکه با... داده گوشبي  بهم پدرام نميشبه  باورم

 ... ممنونم دنيا یه... پدرام ممنونم: گفتم پریدم. بغلش

 دلم تو... بزن زنگتو نيسببت اینکارها   وقت  االن گفت  کرد جدا  خودش از منو پدرام 

شار   .... دیگه بردار.... بوق سه ... بوق دو... بوق یک.. گرفتم پرهام شماره ... ذوقه از سر

 ... کردي فراموشم نکنه

 .... الو: پرهام

 .... ميشنوم عشقمو صداي نميشه باورم شدم شکه پرهام صداي با

 ...الو: پرهام

  سالم-

 ؟! ؟کجایي!تویي نفس:پرهام

   شدن خوب هات زخم!!سالمي! خوبه  الت پرهام-

 !!کجایي االن بگو فقط نفس: پرهام

 این اگه  تي قلبه تو هميشببه عشببقت بدوني ميخواسببتم فقط پرهام دورم جاي یه-

 صببورتي در بشببي نفسببم کردم مجبورت که ببخش منو... باشببه طرفه یک عشببق

ستم  ست  ميدون ست  سپيده  نف سرهام  تموم بابت منو پرهام.... ا  مطمعن... ببخش درد

  کن زندگي را ت خيال با.... بگيره نشونه ابروتو نازي نميزارم باش

 ميام  دارم.... ميفهمي... من پيش برگردي باید  ... دارم دوسببتت  من... من نفس:پرهام 

 ...  ميبينمت شبي... دنبالت

شي  اومد اتاق داخل سریع  پدرام شت  گرفت من از گو  دوري از که  رفایي پرهام نگزا

 ببينم عشقمو شبي ممکنه!!عربستانه پرهام یعني...  بشنوم بودم شنيدنش منتظر
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 دو ارایشگر  بپوشين  لباس این امش  :گفت شد  اتاق وارد خدمت پيش بعد دقيقه چند

 ...و مياد اینجا دیگه ساعت

 .. برین ميتونين شما... ميدم تذکرات من: پدرام

 پاک اشکهام اورد باال دستشو... نشست روم روبه پدرام شد خارج اتاق از خدمت پيش

 .. ميشي زشت... نمياد صورتت به گریه:گفت کرد

  شدي خوشکل ذره یه  اال:داد ادامه... زدم لبخندي

شتي  که ممنونم: گفتم... خندیدم بلند ستم  دیگه شاید  بزنم زنگ گزا شو   نميتون   صدا

شنوم  شو  که صدا  اون زد  رفایي گفتم دلم تو... ب شتم  ارزو  بياد سرم  بالیي اگرم... دا

 ...کنم عاشق عشقمو تونستم که بازخوشحالم

ش   من...  برگردي ایران به دوباره ميتوني باش مطمعن بخواهي اگه: پدرام  شام  تو ام

 کن سببعي... اتاقش به ببره رو تو شببيخ پسببر داره امکان.. ميریزیم اور خواب داروي

 بعد و کن شام  درخواست  ازش ناز عشوه  با... نکني و شي  شيخ  پسر  تا باشي  مهربون

شو    بگو شام  از ست ... بدي نجات خودت زبونت با ميتوني تو نفس... پذیري مي درخوا

 .. ميدم نشونت خروجي راه من... شد بيهوش شيخ پسر وقتي

شوبي  سر  نتونم اگه که افتاد دلم به ا ست  شيخ  پ ... مياد سرم  بالیي چه.. کنم خودم م

 که واي... کنم گوش  رفش به باید... تاریکي این تو نوریه پدارم... عذابه فکرشببم واي

 ...  کردم قضاوت زود مرد این مورد در چقدر

***** 

....  شد  ورتر شعله  من در عشق  اتش. نفس صداي  شنيدن  با ميشد  تاریک کم کم هوا

 کنه باورم اميدوارم...  داشت  خدا افظي بوي بيشتر ...  نميداد وصال  بوي نفس صداي 

 به......  دونستم  ساده  وابستگي  یک عشقشو   ر مانه بي با من صورتي  در عاشقشم   که

ستم  خریدم شلوار  و کت بهترین رفتم شلواري  و کت مغازه سمت  ... خونه برم نميخوا

 نگاه خودم به اینه تو.... دادم  الت موهام پوشببيدم شببلوارم و کت مغازه همون داخل

 بيرون ماجد  ... رفتم ماجد   خونه  سببمت  به  شببدم خارج  مغازه  از نشببدم بدک  کردم

  کردیم  رکت شد ماشينم سوار... منه منتظر ایستاده
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 . اومد در پدرم پيچوندم بادیگاردمو تا:ماجد

 ..... نگفتم هيچي زدم لبخندي

 ....  قصره شبيه که بزرگ خونه یه رسيدیم باالخره

 اما شدم قشنگ خيلي... بلند کرده پوف دامن با دکلته سفيد لباسي... پوشيدم لباسمو

 افتادم  رفش یاد اي لحظه... نيست که پرهام... بزارم نمایش به کي براي را زیبایي این

 ..  ببينم پرهام ميشه یعني بست نقش لبم رو لبخندي.. ميبينمت شبي گفت که

 موهام کردن درست مشغول ارایشگر....نشستم  صندلي  رو اومد اتاق داخل به ارایشگر 

شتم  غليظي ارایش کردم نگاه اینه تو ساعت  یک از بعد شد  ... داده تغيير نفس که دا

 ولي... پوشونده  زرشکي  رنگ با شده  کبود که لبم.. برداشته  نازک خيلي ابروهام نامرد

 آهي... .کنه لعنتت خدا گرفت دردم کبودي جاي کشببيدم دسببتمو.ميشببه معلوم بازم

 ... کنم فرار برزخ این از کن کمکم خدایا انداختم پایين سرم کشيدم

 

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رمانکتاب در سایت این 

 سبباعت نيم از بعد.... نميزد  رفي هيچ چون بود الل کنم فکر... شببد خارج ارایشببگر

  بيا سرم پشت:گفت زد رضایت لبخند کرد نگاه پام تا سر اومد سمتم خدمت پيش

... کردن تزیين جا همه رسيدیم  پذیرایي سالن  به... کردم  رکت سرش  پشت  ارامي به

 شيخ  کنار برو:گفت خدمت پيش کرد بلند دستشو   شيخ ... اومدن مهمونا بيشتر  تقریبا

   بنشين

  نشستم   شيخ  کنار... ميکرد سنگيني  روم نگاها رفتم شيخ  سمت  به دادم بيرون نفسم 

بال  ما  ميگشببتم پدرام  دن نه ... نيسبببت پدرام  از اثري ا هام  نک نه .... کرده ر   نک

 .. برس فریادم به خودت خدایا....ترسيده

شویق  و سوت  صداي  سر  یک... اوردم باال سرم  اورد بيرون بدم  ال از منو ت  الغر پ

... داشبت  تحملي قابل نسببتا  صبورت .... امد مي شبيخ  سبمت  به عربي لباس با اندام

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 یه.... ميخوره هم به عربي لباسببهاي این از  الم...اي کوفته دماغ و درشببت چشببماي

 ... هستن ترسناک ها لباس این تو جورایي

سر  سمش  که شيخ  پ شمهاي ... زدن  رف عربي کرد شروع  پدرش بغل پرید خالد ا  چ

 اومد سمتم  خالد... کنم خودم مست  ادم این چطوري من....  خورد گره چشمام  با خالد

 تحت اتاق نرفته هنوز انگار  نه... گفت  جميله جميله چندبار ... برنميداشببت  من از نگاه 

 خيال خالدم... کنم عملي رو ام نقشببه  اال از بتونم تا زدم لبخندي... گرفته قرار تاثير

 ... ميکنم عمل برخالفش من نکنه

  صببندليم رو کشببيدم را تي نفس...رفت اش ویژه صببندلي سببمت به زد لبخند خالد

  نشستم

****** 

سيدم  سالن  به... شدم  خونه وارد ست  ماجد از هيکل بزرگ مرد یک ر  کارت درخوا

 .... کرد مهماني به ورود

 ! بلدي عربي تو پرهام:ماجد

   نيستم بلد نه-

 ؟!نيست اینطور ميرسه بهم بيشتري سود اینجوري ميشم مترجمت من پس:ماجد

 ...  همينطوره البته-

 ... بيارم دست به مدرکي بتونم شاید... .. بلدم عربي من نفهمه که بهتره اینجوري

... اومدن ها مهمان همه.... شده کاري اینه بزرگ سالن یک... شدیم پذیرایي سالن وارد

سمو  شاید  تا ميکردم نگاه تکشون  تک به ست  اینجا نفس اما.... ببينم نف  به ماجد... ني

   ميکردم  رکت سرش پشت منم رفت هيکلي بزرگ اقاي سمت

شاهلل  شيخ  ميگم تبریک:گفت داد دست  مرده با ماجد سرتون  ان شته  طوالني عمر پ   دا

 ... باشن

شون :گفت شيخ  به کرد نگاه من به ماجد   ساختماني  داران شرکت  از شجاعي  اقاي ای

شه  که ایران سایل  کننده صادر  بزرگترین گفت مي ستان  اومدن.... ساختماني  و  تا عرب

 ... دارن نياز شما همکاري به و... بزنن اینجا دیگري شعبه
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 ..  باشيم داشته گفتماني باهم باید جشن از بعد.... کنم کمکي ميشم خوشحال:شيخ

  فهميدم خودم من نداشت خبر و کرد معني شيخ  رفاي من به کرد رو ماجد

 ... کنم صحبت شما با سعادتمه باعث... ممنونم خيلي-

  صندلي  از یکي روي کرد راهنمایيم زد لبخندي کردشيخ  ترجمه  رفام عربي به ماجد

 .... کنه قبول شيخ اميدوارم: گفت ماجد.... بنشينيم

  گفتم ماجد به شدم  بلند... کنم پيدا شيخ  اتاق باید.... کردم نگاه اطرافم زدم لبخندي

  بشم اشنا مهمونا با بزنم قدمي ميرم من

 .... برو باشه:ماجد

 ... باشه شيخ اتاق اینها از یکي باید. ا تماال رفتم سالن انتها سمت به

 اومده پيش مشکلي:گفت اومد سمتم به خدمت پيش

   ميخواستم اب ليوان یک:گفتم دستپاچگي با

  ميارم براتون سالن داخل بفرمایيد: خدمت پيش

شتم ... رفت خدمت پيش وقتي تا ميرم داخل سمت  به کردم تظاهر  اتاق اولين به برگ

 .....کردم باز دومي اتاق... هست ام دیگه اتاق تا سه..... قفله اما کردم بازش رسيدم

سط  ميز و تخت یک... کردم باز دوم اتاق سها  از... اتاق و شد  معلوم عک سر  اتاق مي  پ

 زنونه اتاق دوشو هر نيست شيخ اتاق اما گشتم اتاقم دوتا اون... اومدم بيرون...  شيخه 

 دراتاقو باید.... شيخه اتاق قفله که اولي اتاق همون پس.... فهميد ميشه اتاق مدل از ان

سر  اتاق داخل به... کنم باز شده  جور هر  تو...  کنم پيدا سنجاق  بتونم تا رفتم شيخ  پ

 تا  چند  فروش داد قرار برگها  این.... کرد جل   ام توجه  برگه  تا  چند  گشببتم کمدش 

 .... اوردم نمي در سر ازشون... زمين

 ... ميکني غلطي چه اینجا!هستي کي تو-

 دادم قورت دهنم اب ميکرد نگاه  بهم اخم با  چهارشببونه   دیدم  مردي برگردوندم  رومو

 نميفهمم عربي من: گفتم

 !ميکني؟ غلطي چه اینجا گفت فارسي به:مرد
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شم  نزدیک مرده به کردم سعي  شتم  ميز رو گلدون....  ب ستم  اون اما.... بردا  خوند د

 ! هستي چي دنبال...  نشو نزدیک: گفت

سرد  کردم سعي  شم  خون  براش گفت شيخ  ميگردم ها زمين مدارک دنبال من: گفتم با

   ببرم

 زد دیوار به محکم کشوند  دیوار سمت  به منو گرفت یقمو برداشت  خيز سمت  به مرده

... ندیدم رو تو اما... ميکنم کار شببيخ براي دوسبباله من! ميگي دروغ سببگ مثل:گفت

  کرده اعتماد تو به را تي همين به شيخ

صت  بتونم شاید  اینجوري کنم تعریف واقعيت براش مجبورم  خالص شرش  از بخرم فر

 بشم

 .. زدم اینجا تا ردشو.... نفس همسرم اسم... پرهامه اسمم.... همسرم دنبال اومدم من-

گاهم  تعج   با  که  مرده  هسببتي غيرتي بي مرد چه !تویه؟  همسببر نفس:گفت  کرد ن

شيد  هاي عذاب چه نفس ميدوني!!  تکه شيخ  همين هاي شالق  زیر بدنش ميدوني! ک

  بکشه اینجا به کارش نفس گزاشتي که هستي مردي چه تو! شد پاره

 بریده  بریده  کشببيده  عذاب  اینقدر  من نفس یعني.... شببدم کالفه  مرد این  رفاي  با 

 !  کجاست االن:گفتم

 ... شده تولد هدیه شبي تو همسر.... کنه اش هدیه پسرش به ميخواد شيخ:مرد

 .....  افتاد زمين رو.... زدم صورتش به محکمي مشت عوضي شو خفه-

 کاال یک... کاال یک شده  ببين جشن  تو برو ؟نفس.! قيقته اما!شدي  نارا ت چيه:مرد

 ..  خوشکل

 . ميدین ازارش چرا! کردین اینکار نفسم با چرا!هستي کي تو: گفتم گرفتم یقشو

سمم :مرد سته  برام کمکي نيرو داد خبر بهم تهراني.... پدرام ا ستم  اما...  ميفر   نميدون

 ...  ميفرسته غيرت بي یک

 .. کردم نگاهش تعج  با... کردم رها اشو یقه
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 دنبال سال  دو... هستم  جهاني پدرام سرگرد  من...  ميکنم کار اینجا دوسال  اره: پدرام

صليم  عامل صلي  نفر شيخ  کردي خيال.... ا ست  اینطور نه... ا  انتظارم دیگه روز دو ني

 ... ميرسونم اعمالشون سزاي به رو اشغاال این همه ميشه تموم

ستم    تخت رو ش ستمو  ن  تو از  رفي هيچ تهراني-گفتم ارومي به موهام توي کردم د

 ميگشتم دنبالش من گرگ همه این بين من نفس ندارم روز و ش  من... متاسفم.... نزد

 شببيخ اتاق  در اما ... کنم پيدا  مدرک  گفت  بهم تهراني... کردم پيداش  اینجا  باالخره ....

 ... قفله

 روزه یک  تو اونوقت  کنم جمع مدرکي  نتونسببتم...دوسبباله : گفت  زد پوزخندي  پدرام 

  ميارم گير خودم مدرک... برین اینجا از نفس با تو... کني پيدا مدرک اومدي

 ... برامه هرچي از مهمتر نفس ولي بزارمش تنها نميخواست دلم اینکه با

 مطمعني؟-

شه  نفس و من... اره:پدرام شيدیم  نق ش   شام .... کنه فرار بتونه تا ک  تا ریختم دارو ام

 ... کنيد فرار را تي به ميتونين نفس و تو اینجوري... برن بخواب همه

   ممنونم:گفتم زدم لبخند شدم بلند

 داد نشببون همه  به و.. نگرفت قرار قصببر این تاثير تحت  که دختري تنها  نفس: پدرام

 .... ایرانيه دختر یک واقعا

 رفتم پذیرایي سمت  به.... شدم  خارج اتاق از... شد  بيشتر  پدرام هاي  رف با لبخندم

 لبخند عرب مرد اون به را تي به نفس.... کرد یخ بدنم تمام....  لبخندش نفس دیدن با

سي  این... ميزنه شيده  که لبا ست  من نفس این نه.... ارایش این پو سي .... ني  پاک که نف

 .... نميشناسم نفس این ؟من!کيه نفس این پس بود

 ...اومدم خودم به صدایي با

  گشتم دنبالت جا همه... پدرام کجایي معلومه: ماجد

شينيم  بریم... بودم اطراف همين:گفتم بگيرم عادي خودم کردم سعي  شن ,انگار بن  ج

   شده شروع

***** 
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سرش  سمت  به.... زدن  رف عربي کرد شروع  شد  بلند شيخ  ست  همه... رفت پ  د

 انگار هيکل این با... مضحک  واقعا... ميرقصيد  پسرش  با گرفت پسرش  دست .... ميزدن

   گرفت خندم... ميخورد تکون ميکرد  رکتي هر با زمين

ستي  سر  کردم بلند سرم  اومد سمت  به د ست  من از شيخ  پ شت  رقص درخوا  من... دا

 .... برقصم عوضي این با چطور

 برقص من با زیبایي تو:خالد

 شدم مجبور نفرتم تموم با... عاقلتري نزني  رف همون. ..  لقم تو زدنت  رف فارسي

شغول  خالد با بپذیرم صيد  ماهرانه شدم  رقص م شيانه  من اما... ميرق  کمرمو خالد... نا

يد  ریتم با  کرد نزدیک  خودش به  گرفت  ماهنگ   خودش با  منو ميرقصبب .... ميکرد ه

 .... بده نجاتم شاید تا.... گشتم پدرام دنبال.. گرفتم خالد از صورتم

شم  دوتا سلي  چ شمها  این.... دیدم ع شناین  برام چ شه  باورم... ا ... منه پرهام این نمي

مده  پرهام  یعني بال  او گاهم  اخم با ... من دن نگ  اخمش براي دلم ميکرد ن ... شببده ت

باره  نميکردم فکرش لد  ... ببينمش بتونم دو يداد  تکونم خيلي خا   نميگزاشببت.... م

 پرهام سمت  به ارام ارام... کرد رها منو شد  خسته  خالد ساعت  نيم از بعد ببنم عشقمو 

ست  دلم....ميرفتم  به.... کرد دور پرهام از منو گرفت دستمو  شيخ .... بغلش بپرم ميخوا

ست   رفش با همه که... زد همه به  رفایي عربي : گفت اومد سمتم  به خالد.... زدن د

 .... هدیه تو بهترین

 ... کشيد گند به فارسي زبان.... زد  رف فارسي دوباره این اه

 ... هستم شما طال  شام از بعد: گفتم زدم ساختگي لبخند

 ... رفت پدرش سمت به خوشحال شد باز بناگوش تا هاش نيق

ست  اونجا اما بودم دیده پرهام رفتم صندلي  طرف به سيمه  ... ني شتم  دنبالش سرا ... گ

 .... بود من پرهام اون نه... بود خيال یک نکنه

 دیدن از بست  در پرهام.... افتادم اتاق داخل به کشيد  منو دستي ... رفتم سالن  انتها به

 ... نشست رولبم لبخندي اش دوباره

 .... ميکرد نگاه من به... شده قرمز چشماش پرهام اما
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 نزاشت ...... کشيدیم  اي نقشه  پدرام و من.... برقصم  خالد با بودم مجبور.... من پرهام-

  بدم ادامه  رفمو

 !درسته موندي پاک تو نفس:پرهام

 ... کرد شک بهم پرهام یعني... کرد یخ بدنم پرهام  رف با

 ..... موندم پاک معلومه-

 جواب همين منتظر.... نفس ممنونم: گفت  ارومي به  کرد بغلم اومد  سببمتم به  پرهام 

  دارم دوستت خيلي... بودم

 یک که داد بهم ارامشي  پرهام.. ميدیدمش رویاهام در که... هستم  اغوشي  در االن من

 .... کردم فراموش عذاب ماه

 ... نکنه درموردم بد فکر تا کنم تعریف. امو نقشه پرهام براي باید... نشستم تخت روي

شست   تخت روي کنارم پرهام  خالد اتاق برم باید من: گفتم کردم نگاه صورتش  به... ن

 ...... از قبل که کنم مجبورش

شيدم  خجالت بزنم  رفمو ادامه که این از شو    پرهام... ميک ست ... اورد لبم سمت  به د

 !!کيه کار...کبودي این: گفت... کشيد لبم روي اروم

 ..... پایين انداختم سرم

 .. کن نگاه من به!! نفس توام با: کرد بلندتر صداش پرهام

  ریخت ام گونه رو اشکي قطره نداشتم چشماش تحمل...  ميکشيدم خجالت خيلي

  شيخ کار:شد خيره چشمام به اورد باال صورتمو امو چونه زیر گزاشت دستشو پرهام

  اره-

 !!!!  لعنتي: گفت برداشت دستشو پرهام

  نفس بریم پاشو:داد ادامه شد بلند

 !کجا-

  بریم باید خونه این از معلوم خ :پرهام

 ... داره, مراق  جا همه... رفت نميشه ها را تي این به-

 ... ميدم نجاتت اینجا.از من: پرهام
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 بالیي از قبل بخوره شام  باهام که کنم مجبور خالد باید من کشيدیم  نقشه  پدرام منو-

 ... شده ریخته اور خواب دارو امش  شام تو... بياره سرم

 چي؟ نخورد شام خالد اگر:گفت گرفت بازوم اومد سمتم عصبانيت با پرهام

 ..کنم رامش زبونم با ميتونم من... نکنيم منفي فکر بهتره پرهام-

 که لباسببتم... ميرقصببيدي ميزدي.لبخند بهش چطور دیدم:گفت زد پوزخندي پرهام

 ميکنه جذب رو مردها همه... خوشکله خيلي

... بشببم خالص اینجا  از باید  ...... . نباش  نارا ت   من از خدا  رو تو..مجبورم من پرهام -

  نميتونم من..بکني ریسببکي همچين نميدم اجازه من نفس:گفت تحکم  الت به پرهام

 ... بري اتاق تو.پسره اون با تو ببينم

 ... ميکنم خواهش کن اعتماد من به- گفتم گرفتم دستم تو دستاش

 موفق اگر که !!! بري بزارم که  ميخواهي چي من از...  ندارم  تحملشببو من نفس: پرهام 

 ... نشي

شتم  شه  تموم  رفش نزا شدم  موفق اگر پرهام: گفتم ب  این توي هم تو ميزنم فریاد ن

 !؟ برم ميزاري  اال...  کمکم بيا شنيدي فریادم... بمون اتاق

 من نفس... بزني فریاد   تما  خطري در فهميدي  وقت  هر نفس:گفت  کرد مکثي پرهام 

 باشي خودت مواظ  نفس... تابم بي اینجا

 ... دارم رو تو که خوشحالم: گفتم پرهام سينه رو گزاشتم سرم کردم بغلش

***** 

 خيلي.... کردم بغلش محکم بردم باال دسببتم ميداد فشببار ام سببينه به خودش نفس

 ... ميکنه ام دیونه کردنش فکر  تي.... ممکنه که بره اتاقي به نفسم بزارم سختمه

  برم باید:گفت اومد بيرون اغوشم از نفس

 ... سخته برام کردنش رها... گرفتم نفس دست

  کن ول دستمو.. کنن شک ممکنه... شده دیر خيلي پرهام:نفس

  باش خودت مواظ ... منتظرتم:گفتم... دادم فشار محکمتر دستشو

  افته نمي برام اتفاقي پرهام باش مطمعن:نفس
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شو    سختي  به ست ستم  از د شيد  د  ازارم نفس دوري لحظه یک... شد  خارج اتاق از ک

 قيمتي هر به خودم با باید....  بره جشببن اون به من نفس دادم اجازه من چطور... ميده

 .... اشوبه دلم.... ميبردم اینجا از ميشد

 که دیدم پدرام.... نشستم کنارش زدم لبخند... رفتم شيخ  سمت  به شدم  جدا پرهام از

 ارامش بهم چشببماش  با  کرد نگاهم  متوجه ... عرب مرد تا  چند  با  زدن  رف مشببغول

شتم  پدرام مثل برادري من اگر.... داد ساس  اینقدر وقت هيچ دا ...  نميکردم تنهایي ا 

 .. کرده  قم در بزرگي کمک.... نشه قطع پدرام با ارتباطم گزشت بخير اگه ميخواد دلم

شت  یه واقعا.... کردن  مله ميز طرف به ها مهمان همه چيدن شام  ميز شي  م  دور و 

 همرام: گفت امد سمتم خدمت پيش... زد  رفي خدمت پيش به شيخ... شدن جمع هم

 ... بيا

  شدم اتاق وارد..کردم  رکت سرش پشت... خالد اتاق برم باید من ميدونستم

 باشيد خالد اقا منتظر همينجا: خدمت پيش

سترها  از شده  پر اتاق این دیوار... شد  خارج اتاق از سي  به اعتماد چه... خالد ي پو  نف

 ... داره

 ... کنم جمع  واسم کامل باید... شدم تحفه این منتظر... نشستم تخت رو

 ... شد اتاق داخل باز هاي نيش با خالد... شد باز اتاق در

 که کرد بغلم محکم اونقدر... کرد بغل منو محکم اومد سمتم  به... زدم لبخند شدم  بلند

 ... شکستن  ال در استخونام کردم ا ساس

  نمياد باال نفسم... کن ولم خالد: گفتم بریده بریده

  دارم دوست را تو من:گفت کرد رهام خالد

   همينطور منم: گفتم زدم لبخند

 ..اختيارتم در... بعدش بخوریم نهار گرسنمه خيلي خالد فقط

 !برقصي برام شام از قبل ميخوام:خالد

 ... اش کله تو بزنم بردارم گلدون این ميگه شيطونه پرو بچه

 !" شام از بعد ميشه:گفتم زدم لبخند
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 ... شام بعد دارم دوست رقص من نه: خالد

شو  کله ميخوره شامو  بعدش اقل ال... کنم قبول مجبورم شاهلل  ميزاره مرگ  به خواب ان

 ... بره خواب

 عربي بلدي :گفت  گزاشببت عربي اهنگ  رفت  تاپش  ل   طرف به  خالد  .... خالد   باشببه -

 برقصي

   برقصم براش ميخواد عربيم دیگه نيستم وارد زیاد ایرانيم رقص من اوه

  ایراني فقط خالد, نه-

 رو اوردم بودم بلد  رقص هرچي شببدم بلند  گزاشببت ایراني اهنگ  زد لبخندي  خالد  

 .. دایره

  کنه شروع شو?باز قلبم با که اومده عشق

  کنه رو و ر?ز و من دوباره که اومده عشق

  روزم و  ال بده نقد?ا دم?د و چشماشو

  هنوزم وونم?د ندارم هواس و هوش

  دوباره من دل داره  وصله ?وا

  نداره م?راه خرابه  الش

  ا?دن ?تو جا ه? کنارا گوشه ن?ا

  ما ? ساده دل دوباره موند جا

   هرچند قشنگه که لبخند ه? چش چش

  کند و قلبم ?ول بست?غر من با

  با?ز چشم دوتا ا?در ه? چش چش

  ا?خدا دونم?نم شه?م ?چ ?عن?

  ساده تنگ دل اده?ز  سش

  اده?پ ?پا با عشقه دنبال

  دارم دوباره که ندارم باور

  ارم?م دلم تو و عشق ن?ا را ت
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  کنه شروع شو?باز قلبم با که اومده عشق

  کنه رو و ر?ز و من دوباره که اومده عشق

  روزم و  ال بده نقد?ا دم?د و چشماشو

  هنوزم وونم?د ندارم هواس و هوش

  دوباره من دل داره  وصله ?وا

  نداره م?راه خرابه  الش

  ا?دن ?تو جا ه? کنارا گوشه ن?ا

  ما ? ساده دل دوباره موند جا

   هرچند قشنگه که لبخند ه? چش چش

  کند و قلبم ?ول بست?غر من با

  با?ز چشم دوتا ا?در ه? چش چش

  ا?خدا دونم?نم شه?م ?چ ?عن?

  ساده تنگ دل اده?ز  سش

  اده?پ ?پا با عشقه دنبال

  دارم دوباره که ندارم باور

  ارم?م دلم تو و عشق ن?ا را ت

ستم    تخت رو... اهنگ اتمام از بعد ش سم  ن ستاد  جلوم خالد... دادم بيرون به نف  بهم ای

  انگيزي شگفت تو: گفت شده خيره

 ... بکن خواستي هرکار بعدش بخوریم شام گرسنمه من... عزیزم خالد_

***** 

 امش  کن پذیرایي خودت از:گفت من به ماجد رفتن شام ميز سمت به ها مهمان وقتي

ستان  در غذا ترین لذیذ شت  غذا رفت ميز سمت  به و ميخوري عرب  تک تک به... بردا

گاه  شببون گار  ميکردم ن ها  ان  ذره یه  از خالي  پا  دو موجودات نيسببتن انسببان این

 غيرتم بي خيلي من....  ميکردم نگاه رفتنش راه به شببد رد جلوم از نفس.....انسببانيت

ستادم  اینجا که ضع  با خانم دوتا رفتم کناري اتاق سمت  به.... بکنم نميتونم کاري ای  و
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شون  دیدنم با...  اتاقن داخل خراب خيلي شمام .... اومدن سمتم  شد  باز نيقا ستم  چ  ب

 اون... کنم نگاه دیگه دختر اندام به نفس به جز نميخواسببت دلم گرفتم ازشببون رومو

شتن  تحریکمو سعي  دخترها شون ....دا  پرتش سرعت  با... انداخت بغلم به خودش یکي

   شين گم: زدم فریاد.. کردم

سيدن  خيلي دخترها شمام .... شدن  خارج سریع  اتاق از تر ستم  چ  خدا از ل  زیر ب

ستم  کمک سي  تنها..... ميخوا ست  که ک  کنه دور من از نگراني این... دلهره این ميتون

سمه   نميتونم دیگه نه... ميکنن چکار دارن یعني... مياد خالد اتاق از اهنگ صداي ... نف

 توجه بي شد  اتاق وارد عجله با پدرام که رفتم اتاق در سمت  به شدم  بلند کنم تحمل

 ميري؟ کجا: گفت کشيد دستمو پدرام که بشم خارج خواستم کردم باز در پدرام به

 !پدرام؟ چخبره اتاق اون تو شنوي؟ نمي! کري-

صه  براش ميخواد نفس از ا تماال خالد: پدرام  گوش نفس  رفاي به خالد اميدوارم!برق

   کنه کنترل خودش بتونه بده

 ول ؟دستمو ! برقصه  عوضي  اون واسه  من ؟نفس! را تي همين به!اميدواري؟:زدم فریاد

 ؟! ميفهمي. بياد بيرون لعنتي اتاق اون از باید من نفس! پدرام کن

 ... مياد پيش چي که ببينيم باید! نيست اي چاره: پدرام

ستمو  ستش  از د شيدم  د ستم  ک شم  خارج اتاق از خوا شت  شد  مانع پدرام که ب  نگزا

   کنار برو: زدم فریاد گرفتم یقشو

 ...خدا به کن توکل.... رفيق نه:پدرام

 صورتش  به محکمي سيلي ... برسم  نفس به ميخواستم  فقط شنيدم  نمي پدرام  رفاي

 ...نخورد تکون اصال اما زدم

 ... کني صبر باید بري نميزارم من ولي.... بزن ميکنه ارومت من زدن اگر: پدرام

شتم  قرار اروم...  ميزدم قدم اتاق تو ها دیونه مثل شدم  کالفه  صدام  چرا نفس... ندا

 ....کن صدام مياد بيرون سينه از داره قل  این.... کن صدام روخدا تو.... نميزني

شو   اومد سمتم  پدرام.... ميزدم قدم اتاق تو ست شت  د  باش اروم:گفت ام شونه  رو گزا

  ميشه درست.... پرهام
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شماش  به  از عجله با اومدم خودم به نفس صداي  با... زدم کمي لبخند شدم  خيره چ

...  گرفتم اتيش... دیدم که اي صحنه  دیدن با....کردم باز خالد اتاق در شدم  خارج اتاق

ستم  فقط شو  رفتم سمتش  به ببينم خالد مرگ ميخوا شتي  گرفتم یق  صورتش  به م

 منو اومد سمتم  پدرام... کردم خالي عوضي  این روي ماهه یک  رص تونستم  تا... زدم

.. برو بگير نفس دسببت... خرابه خيلي وضببع!!! کشببتيش دیونه:گفت کرد جدا خالد از

 شببيخ االن...  شببنيده  ها  خدمت   پيش از یکي زدیم باهم  که  اتاق  تو  رفامون  انگار 

 تو هنوز بادیگارهاش و شيخ  اما بدم ها مهمون به اور خواب دارو تونستم  من.... باخبره

 ... ميگردن من دنبال... ان خونه این

 که شدم  خارج اتاق از گرفتم دستشو  .... شده  سفيد  گچ مثل رنگش کردم نگاه نفس به

 ... دویدم دنبالش منم برگشت اتاق به کشيد دستم از دستشو نفس

  ميکشنت اینا! بيا هم تو پدرام:نفس

 هميشه  و باش خودت مواظ !!  نباش من نگران: گفت گرفت دستمو  اومد سمتم  پدرام

 ... بمون خوب همينطور

 ... بياد سرت بالیي نميخوام... پدرام بيا همرام روخدا تو: گفت افتاد گریه به نفس

  گرفتم محکم دسببتشببو رفتم نفس سببمت به.. ببرم نفس که کرد اشبباره من به پدرام

ندم  یه  نفس... کشببو فت  ميکرد گر هام :ميگ نده ... کرد کمکم خيلي پدرام ... پر  اش ز

 ... نميزارن

شيدم  خودم دنبال به که همونطور  اینجا از.... نمياد سرش  بالیي هيچ نفس: گفتم ميک

 .... ميدم قول بهت ميکنم کمک درخواست ميرم سفارت به بشيم خالص

 .... دوید مي همرام نزد  رفي دیگه نفس  رفم شنيدن با

***** 

 پدرام به داد قول بهم پرهام اما...بخشم  نمي خودم وقت هيچ بياد پدرام سر  بالیي اگر

گارد   رفتيم خونه  از بيرون باغ  به  ميدویدم   پرهام  همراه.... ميکنه  کمک  یادي  بادی  ز

 ... هست باغ داخل

 . ميام االن من... بمون همينجا:پرهام
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 بادیگاردها این از یکي سببمت به... ميره کجا پرهام ببينم شببدم بلند منم رفت پرهام

 ... اومد سمتم به برداشت تفنگشو... زد سرش به محکم سنگي تکه با پشت از رفت

 ... ميدوي قدرتت تمام با ميشمارم سه تا نفس: پرهام

 ؟!ميکني چکار تو-

 ميرسونم بهت خودم من....  برو تو: پرهام

  بریم باید باهم نه-

  نيست وقتش االن... نفس نکن لجبازي: پرهام

  نميرم اصال یا باهم یا پرهام نه-

 اي؟ اماده... ميام منم خ  خيله:گفت کالفگي با پرهام

  دادم قورت دهنم اب... دادم تکون سرم

  سه.... دو.... یک:پرهام

شت  پرهام ميدویدم توانم تمام با سيدم  خيلي.... ميکرد شليک  سرم  پ  تو  اال تا... تر

 پرهام رسببيدم  خروجي در به... گرفت ام گریه ترس از... بودم ندیده اندازي تير عمرم

  برو.... نفس. برو:ميزد فریاد افتاده زمين رو پرهام برگردوندم روم... نيست سرم پشت

 پاش... دویدم سمتش به.... کنم رهاش من خورده تير من عشق پرهام... نميتونستم اما

 ... خورده تير

 .. برات نميزارن ابرو... برسه بهت دستشون اینا... ... برو نفس:پرهام

  برو نفس

باشببي  تو وقتي- کار  ميخوام ابرو ن ندش .... چ يه  من به : گفتم کردم بل  اگر... کن تک

 .. بيایي همرام باید... ببيني منو کشيدن زجر. نميخواهي

شو   پرهام ست شت  ام شونه  رو د  نزدیک بهمون ها مراق ... شدیم  خارج سرعت  با گزا

شدن  سيدیم  تاریک کوچه. یک به... مي سيد  گوشمون  به شيخ  بادیگارها صداي  ر   مير

 داشببت زیاد هاي برگ که بلند درخت یک کنار. بردارم قدم یک دیگه نداشببتم توان

....  شده  خيره بهم سياهش  چشماي  با کنارم موشي  یک کردم نگاه اطرافم.... نشستيم  

 ... رفتم  ال از...  گرفتم دهنم جلوي دستم با
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 بهم اشک  از پر چشماي  با که کردم نگاه نفس به... شم  بلند نميتونم... تيرخورده زانوم

  برو... نفس برو:زدم فریاد...  ميکرد نگاه

شت  طرفم به نفس اما شون    اگر... برو نفس: گفتم...  برگ ستت سه  بهت د  برات ابرو بر

   برو...نميزارن

 اگر... کن تکيه من به:گفت کنه بلندم ميکرد سببعي... چکار ميخوام ابرو تو بدون:نفس

 ..بيایي همرام باید....ببيني کشيدنم زجر نميخواهي

سن  بهمون شيخ  بادیگارهاي ممکن لحظه هر  چاره اما... شدم  بلند قدرتم تمام با بر

ست  ستمو  کنم تکيه نفس به باید ني شتم  اش شونه  رو د  ریزي خون بدجور پام... گزا

 تاریکي کوچه به.... نکنم تکيه بهش زیاد کردم سعي شده خسته خيلي نفس.... ميکرد

سيدیم  شت  توان دیگه نفس.... ر  سمت  به منو نفس... ميکرد درد خيلي پام منم... ندا

شت  برد بزرگي درخت  خوني انگار... شده   س بي کامال پام.... شدیم  مخفي درخت پ

 نفس... نشببدن ما متوجه شببدن,رد ما از شببيخ هاي بادیگارد... نيسببت دیگه بدنم تو

 افتاد سرش  اما دادم تکونش بسته  چشماش  نفس... کردم نگاه نفس به کشيدم  را تي

شم ... ميزد  رفي زیرل ... زدم اش گونه به ارومي به... شدم  نگران... ام شونه  رو  گو

 ...... بردم لباش نزدیک

  موش..... موش:....نفس

  موش.... پرهام:گفت بغلم تو پرید و شت با کرد باز چشماش کردم نگاهش تعج  با

 اشبک  چشبمام  از که خندیدم اونقدر... گرفت ام خنده ولي.... شبدم   ال بي اینکه با

  اومد

گاهم  اخم با  نفس گاهش  با ..اومد  بيرون بغلم از.ميکرد ن  تو: گفتم کردم جمع خندم  ن

سيدي  بودن اطرافت ها گرگ این ماه یک سي  انقدر موش یک از انوقت.... نتر  که ميتر

   کردي غش

شت  با صال .. بودم همينطور بچگي از.. کنم چکار خ :گفت... زد بازوم به کوچکش م  ا

 ترسناکه خيلي.... زشته خيلي چشماش

 ... داد بيرون نفسي با  رصشو شد بلند سينه به دست نفس.... خندیدم بلند
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  ميریم بعد.. بشه روشن هوا بزار بشين: گفتم ميخندیدم همونطور

 ... رفته خون خيلي زانوت از بریم بهتره نه:نفس

 . بشين نفس خطرناک-

  پاشو...  کني گوش. من  رف به باید موقعيت این تو:گفت زد کمر دستاشوبه نفس

 ...  سه بي بدنم... بيام همرات نميتونم بخدا نفس:گفتم شدم بلند... گرفت بغلم زیر

 بگو علي یا...... ام شببونه رو بنداز وزنتو تمام:گفت گردنش دور انداخت دسببتمو نفس

 ... بریم

 بدم  خودم از کردم نامهربوني  باهاش   چقدر  من ولي... مهربونه  اینقدر  نفس اینکه  از

  اومد

سيدیم  شهر  مرکز به ساعت  یک از بعد... کردیم  رکت شهر  مرکز طرف به  چشمام  ر

 واقعا  اما . بشببه اذیت  نفس نميخواسببت دلمم..نداشببت  توان دیگه  بدنم ...  ميدید   تار 

 ......رفتم  ال از.... نميتونستم

****** 

ست  شتم  ام شونه  رو پرهام د  بالیي ریزي خون از پرهام ممکن بمونيم اینجا اگر گزا

 ... اي خارالعاده نيرو واقعا دادم هام ریه به پرهام بدن عطر کردیم  رکت... بياد سرش

 رد خيابان از خواستم ... بيمارستانه  خيابان سمت  اون... رسيدیم  شهر  مرکز به باالخره

شم  ستم .... رفت  ال از پرهام که ب  زمين رو... سنگينه  وزنش... کنم کنترل پرهام نتون

 پا دسببت واقعا ... بشببه من سببر تو خاک... گرفت ام گریه... افتاد  کنارم  پرهام افتادم 

مت  به ... چلفتيم هام  سبب ما ... دادم تکونش رفتم پر خدا  تو... نداد  جوابم ا هام  رو  پر

 ..... تنهام ببين.... پاشو پرهام... ببرمت اونجا تا نميتونم من پرهام.... بازکن چشمات

 روخدا تو... کنين کمکم روخدا تو: زدم فریاد دیدم ماشين نور رفتم خيابان وسط به

شين  ستاد  ما شين  از عربي مرد یک ای  متوجه من زد  رف عربي من با شد  پياده ما

شدم  شو . اختيار بي که.شدم  نگران اونقدر.... ن  مرد.... بردم پرهام سمت  به گرفتم بازو

 صببدا پرهام ميکردم گریه بيمارسببتان تا... گزاشببت ماشببين داخل... کرد بلند پرهام

 عرب مرد... بردن عمل اتاق پرهام.... داشتم  پرهام دادن دست  از ترس خيلي.... ميزدم



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

166 

 

 به کردم نگاهش باتعج .... پول مقداري دستش  رو گرفت سمتم  دستشو  .. اومد سمتم 

ستارها  از یکي ستار  زد  رفایي پر شه  نيازتون پول ميگن اقا این:گفت پر  اینجا.... مي

  باشين داشته پول باید غریبين

شه  باورم شه  پيدا خوبم ادم اینجا نمي  به.... عرب مرد این از ونه... شيخ  اون از نه... مي

 ... برگردونم براتون پول بدین ادرسي:گفتم برداشتم پول ناچار

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رمانکتاب در سایت این 

 اگر ميگن ایشببون:گفت  پرسببتار  زد  رف عربي دوباره  مرد.... کرد ترجمه ,پرسببتار 

   کنيد دعا براش پول برگردونن جاي به مسلماني

 عربها از هميشه... کردم قضاوت  زود واقعا.... رفت بيرون بيمارستان  از زد لبخندي مرد

 .... ميشه پيدا خوبم ادم کشورم این در این ميبينم  اال اما... داشتم نفرت ميترسيدم

تاق  از دکتر مد  بيرون عمل  ا گار  ؟دکتر چطوره  الش  گفتم رفتم سببمتش به .... او  ان

ستاره  همون سمت  به نفهميد  رفام شو    رفتم پر ست شيدم  د  رفتم دکتر طرف به ک

 ؟! چطوره شوهرم  ال بگو بهش: گفتم

  رفت داد جوابشو دکتر.....  کرد ترجمه پرستارت

ستار  شون  گفتن دکتر اقا:پر  از زیادي خون فقط شد  انجام خوبي به عمل... خوب  ال

 ... بياد هوش به زودتر اميدواره خون تزریق با که.... داده دست

 .... اومد نمي سرش بال این نبودم من اگر... منه تقصير همش.... نشستم صندلي رو

 تخت رو پرهام که روز دو این... کنه باز چشماش  منتظرم من.... بيهوشه  پرهام روزه دو

سال  برام شته  دو ستار  با.... گز سي  که اینجا پر ست  بلده فار سمش  شدم  دو ... زین  ا

  رف باهاش   تا  نيازه  نفر یک  به  تنهایي  این تو گاهي  نيسببت بدي  دختر... ایه  دورگه 

 ...........رفتم خواب پرهام اتاق در کنار صندلي رو... بزني

 .... کردم نگاه بستش چشماي به.... گرفتم دستم تو پرهام دستاي..

شماي  پرهام- شکلتو  چ شماي  اون من بزار کن باز خو سليتو  چ  ببين پرهام.... ببينم ع

 ميدوني.... داري کار خيلي هنوز تو شد بلند پرهام... ندارم کسي تو جز من... تنهام چه

  دستش رو سرم.... بگيري انتقامش نميخواهي.... بودي عاشقش تو.... کشتن  اتو سپيده 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 از صدا ببينم شدم بلند شنيدم سوتي صداي.... ریخت دستش رو اشکي قطره گزاشتم 

 اتاق  داخل  به  عجله  با  پرسببتار  و دکتر.... ميداد  صببدا پرهام  کنار ,مانيتور  کجاسببت 

شم  تنها من.... بري نباید تو پرهام.... امدن شي  معرفت بي نباید تو.... مي  سپيده .... با

 .... ميشم چي من لعنتي پس..... ميبره خودش پيش رو تو داره

 فریاد........  رفتم سببمتش به...ميزد سببوت هنوز مانيتور اما..... دادن شببوک پرهام به

  نزار تنهام پرهام:زدم

  گرفته منو محکم پرستارها .... ميزدم فریاد.... کشيدن  پرهام صورت  روي سفيد  مالفه

 ...ان

  نفس... نفس-

 پرهام  اتاق  به  عجله  با .... ميکرد نگاهم  ایسببتاده  جلوم زین   پریدم  خواب از فریاد  با 

 زین .... شکرت  خدایا بود خواب پس.... نميزنه سوت  مانيتورم خوابيده تخت رو رفتم

 ... انداختم بغلش به خودم اومد طرفم به

  ميزد صدا رو تو... اومده در کما از پيش دقيقه بيست پرهام.... باش اروم نفس:زین 

 ... رفتم اتاق داخل به سرعت به کردم نگاهش خوشحالي با

****** 

شمام  شتم  تهوع  الت... ميکرد درد خيلي پام....  کردم باز چ ستار .... دا  اتاق وارد پر

 س..نف. نفس:گفتم بریده بریده شد

شته  هم رو چشم  روز دو شده  خسته  خيلي....  خوابيده بيرون:پرستار    دکتر االن... نزا

تاقم  داخل  دکتر..... ميکنم خبر  اومدین  بهوش خداروشببکر : گفت  کرد معاینم  اومد  ا

سترا ت  بهتره.... نميکنه تهدیدتون خطري دیگه ستار  کني ا  ولي کرد ترجمه برام پر

صال  من شتم  توان ا ستار  به ندا ستار  رفت دکتر... گفت چي فهميدم خودم بگم پر   پر

 ...ميکرد اجرا داشت پزشک دستورات

ستار  ست  از زیادي خون:داد ادامه پر شکر ... بودین کما روزه دو....  دادین د  به خدارو

 ... اومدین هوش

 ...  ببينم ميخوام نفس:گفتم  الي بي با... ميکرد سنگيني چشمام
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 ... ميکنم بيدارش ميرم االن باش:پرستاره

ستار  شمام  شد  خارج اتاق از پر ستم  چ شه  کمتر لعنتي تهوع این شاید  تا ب  نيم.... ب

شمام  در صداي  با بعد ساعت  شه  باورم.... کردم باز چ  الغر خيلي...منه سنف این نمي

 روي هم سر پشت اشک چشماش از.... زرد صورتش.... افتاده گود چشماش زیر... شده

نه  خت  اش گو باش  ميری ید  ل مد  سببمتم به .... ميلرز ندي  او یده  زدم لبخ یده  بر  بر

 ... سالمي که خوشحالم:گفتم

 اینکار من با دیگه:گفت زد لبخند خيس چشمان  با... ب،و،سيد  پيشونيم  شد  خم نفس

 کسببي تو جز من پرهام ..... شببدم زنده  و مردم... نبودي که  روز دو این.... پرهام  نکن

 ... ندارم

 نفس.... کردم نگرانت  که  ببخش منو:گفتم دوختم چشببماش  به  چشببمام  زدم لبخند 

 گریه  ق دیگه: دادم ادام کردم پاک اشکاشو   بردم باال دستمو .... نميزارم تنهات دیگه

 ... بخنده باید فقط من نفس... نداري

سيد  گرفت دستمو   به اگه: گفتم کردم اخم کشيدم  دستم .... ميکرد گریه باز و مي ،و،

  ميشه بد دوباره  الم بدي ادامه هات گریه این

 ...نميکنم گریه باشه:گفت زد لبخندي کرد پاک اشکاش

ستار  که دارویي.....  شد  تبدیل لبخند به اخمم شمام  کرد اثر ریخت سرمم  تو پر  چ

ست  دلم...شد  سنگين  سم  که  اال بخوابم نميخوا شسته   کنارم نف  خودم دست  اما....ن

 ... برد خوابم...  نبود

 پرهام  خوابه  یک  کوچيک  خونه ... بردم خونه  به  پرهام  ميگذره  اتفاق  اون از هفته  دو

تاق  این ميگفت   اینجا  ميتونه  هسببت عربسببتان  زماني  تا ...داده بهش تهراني اقاي  ا

 .... کنه زندگي

  برگردیم ایران به زودتر باید سفارت ميرم من نفس: پرهام

 نشده خوب کامل  الت هنوزم... کن استرا ت امروزم-

 باید... اومده پدرام سر  بالیي چه نميدونم شده  دیر خيلي االنم... خوبه  الم نه:پرهام

 نگرفته من از سراغي  اال تا چرا تهراني ببينم بروم
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قدر  پدرام .... کردم فراموش پدرام  کامال  قت  کرد خوبي بهم این   فراموشببش من اونو

  ميرفت سر خونه این تو  وصلم برم پرهام همراه ميخواست دلم... کردم

  بيام همرات منم ميشه-

  نيست تو جاي اونجا عزیزم نه:گفت ميزد ژل موهاشو اینه جلوي که پرهام

 چطور  اال... ميکردم بازي انگشببتام با شببد گرفته بدجور  الم... نشببسببتم کاناپه رو

 و بزنم گشببتي برم که شببدم بلند.... ميکنه خفگيم خونه این توي... ببره منو ميشببد

 خودنمایي لبش گوشه لبخند.. نرفته مگه پرهام... ایستاده  جلوم پرهام... بخورم هوایي

 ميخنده چي به... ميکنه

 برگشتي؟ چرا... شده چي-

 اویزونه؟ چرا ات لوچه ل .... برگردم که نرفتم من:گفت زد لبخندي پرهام

 از کمي اخم با ... ببينه  امو خنده  نزاشببتم ولي.... گرفت  خندم  پرهام  تشبببيه  این از-

 ... بزنم قدم بيرون ميرم:گفتم... ردشدم کنارش

 ميشي گم...نيستي بلد جایي که تو:پرهام

 اینکه  با ... پوشببيدم  خریدم  تازه  که  ابي مانتویي ... رفتم اتاق  به   رفش به  توجه  بي

شت  نمایش به انداممو زیبایي ولي بلنده شيدم  هم ابيمو شال ... ميگزا  کم ارایش... پو

 کاناپه روي پرهام اومدم بيرون اتاق از.. بشه محو صورتم پریدگي رنگ..که کردم رنگي

 این از نه ....پيشببش سبباعت  نيم عجله  همه  اون از نه .... نرفته  چرا این... نشببسببته 

  خونسردیش

 !نرفتي چرا....  اینجایي هنوز که تو-

 خونه  تو بهتره.... بري بيرون خطرناکه   تنهایي :گفت  اومد  سببمتم به  شببد بلند  پرهام 

  برگردم تا کني کاري به مشغول سرت بموني

گاه  بهش اخم با  نه  این تو من:گفتم کردم ن   همرات منو که  تو....ندارم  کاري  هيچ خو

 شدم خسته موندم خونه این تو دوهفته بزنم قدم ميرم... . نميبري
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 منتشببو که بموني اینجا هفته دو کردم مجبورت من مگه:گفت داد باال ابروهاش پرهام

 به سریع  سفارت  برو گفتم بهت اینجا اومدیم که اول روز همون من.... ميزاري سرم 

 فهميدي بشي خارج خونه از نداري  ق االنم... ميفرستنت ایران

 در سببمت  به  پرهام .... کرد برداشببت اینجوري چرا این.... نداشببتم  که  منظوري من

  رفت خروجي

شتم  منت من پرهام:گفتم پایين انداختم سرم  سته  خونه این از فقط.... نزا ... شدم  خ

   نميرم باشه.. نرم بيرون ميگي تو اگه ولي

 اما... اوره زجر برام پرهام بدون خونه این تحمل واقعا... رفتم اتاقم سمت  به نارا تي با

 ..کردم بلند سرم... شده کشيده پشت از دستم.... چيه چاره

 .. نشي دور کنارم از شرطي به فقط بيا همرام:پرهام

 .. ميدم قول:گفتم زدم لبخندي شدم خوشحال خيلي

 صورت  به ميکرد خودنمایي بازوهاش که طوري زده اسپورت  تيپ..شدیم  ماشين  سوار 

شم   که اخمي... کرده اخم کردم نگاه پرهام شق سه  دلم  تي دوري ماه یک این...  عا  وا

 شيرین  زبوني کنارمه که پرهامي این االن ولي... بود شده  تنگ تلخش زبون و اخمش

 .... عسل از تر شيرین داشت

 ! بسه خوردي منو:پرهام

 انداختم سرم  کشيدم  خجالت.... بهش ام شده  خيره خيلي  تما شدم  موقعيتم متوجه

 **** پایين

 بار... اومده پدرام سببر بالیي چه نميدونم..... داشببتم دلهره مياد همرام. نفس اینکه از

.... گزاشببتم تنهاش اما.... نزارم تنهاش دادم قول کمپ اون داخل زدم قولم زیر که اول

  الش  کنه  خدا .. ميکنم کمکش.... نمياد  پدرام  سببر بالیي که  دادم قول که  هم  اال 

 ...باشه خوب

 رو گزاشتم  برداشتم  داشبورد  از سيدي  شد  سوار  همرام نفسم ... رفتم ماشين  داخل به

 نميزد پلکم شببده خيره من به  کامال  چشببماش ... انداختم  نگاهي  نيم نفس به  ضبببط

 !بسه خوردي منو: گفتم کرد گل شيطونيم
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  لبخندي... کشيد  خجالت انگار انداخت پایين سرش  گرفت من از چشماش  سریع  نفس

 ... دادیم گوش اهنگ به هردومون و کردم روشن ماشين زدم

  ن?ا ?عن? عشق

  خاص ?ل?خ ?ها لحظه ن?ا ?عن? عشق

  ماست فکر هم خدا که

  نجاست?ا ا?دن ? همه

   صداست ?ب لبمون نگاه ه? شروع ه?

  تاب ?ب ا ساس تا دو ن?ا ?عن? عشق

  خواب ه? ?قشنگ به

  قاب ه? ?تو نفر دو

  خواست رو تو من دل چشات تو نگاه ه?

  دلمه ? رفا همه گم?م ?چ هر

  همه به بگو برو ? ا عاشقتم

  دلمه ?تو ?ب?عج  س ه? بگو

  تنمه ?تو ت  ه?  س

شو   کردم نگاه دوباره نفس به شه   به سر .... نارا ته چيزي یک از انگار... داده تکيه شي

  کرد نگاه بهم تعج  با گزاشتم دستش رو دستمو

 .. بزني لبخند هميشه نبود قرار مگه! نفسم نبينم نارا تيت:گفتم زدم لبخند

 !بگم بهت چطور نميدونم پرهام:گفت زد لبخندي نيم

  منتظرم. بگو را ت:گفتم کردم نگاهش تعج  با

 ....شده کشته....... سپيده فهميدم من پرهام:گفت بریده بریده... مردد انگار نفس

 من فکرش تو اینجوري.... شببه مي باخبر موضببوع از نفس نباید...رفت هم تو هام اخم

 پزشببک به افتادم روزي یاد.... بکنم نتونسببتم کاري که غيرتم بي... عرضببه بي چقدر

 که اي ب،و،سه خوابيده اروم که....دیدم سپيده کبوده..پریده رنگ صورت رفتم قانوني

  ميکنم فکر بهش هروقت هنوزه که هنوز..... یادمه خوب تنش سردي زدم پيشونيش به
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 پيدا کافي انگيزه انگار گرفت من از من سپيده  کي فهميدم که  اال... ميلرزه بدنم کل

 ...بردارم راه سر از نویدي خانواده که کردم

 ..!! گفت تو به کي:گفتم سردي با

 ؟...داشتي خبر تو:  گفت کرد نگاهم تعج  با نفس

 !! نده جواب دیگه سوال با منو سوالمو - گفتم تحکم  الت به

 شروین  با نازي..... گفت بهم نازي دزدیدن منو روزي:گفت پایين انداخت سرش  نفس

شم  از... شریکه  شروع  رابطه فهميدم  رفا سط  این کامران نميدونم  اال.... داره نام  و

 ارتباطه در شروین با را ت نازي که شده چي رفته کجا

 دزدیدن توي که باشببه پسببت اینقدر نازي نميشببد باورم.... گرفت اتيش وجودم تمام

 .... ميکردم خالي فرمون سر عصبانيت تمام... باشه داشته دخالتي وفروشش نفس

***** 

 عشببق دوباره پرهام اگه.... شببدم پشببيمون گفتم چي همه سببپيده مورد در اینکه از

 پرهام  مثل  بشببه دوباره  اگه ... کنم چکار  کنه  فراموش منو... بياره  یاد  به  اش گزشببته 

شته   من.... اومده سپيده  سر  به چي بدونه که این پرهام  ق اما!!! .......کنم چکار گز

 کنم مجبورش نباید دیگه من اما وجودمه همه پرهام درسببته... باشببم خودخواه نباید

شقم  شه  عا شته  شاید .... بخواد منو خودش باید پرهام... با  به ميکردم تالشمو  تمام گز

شم   مداوم عالقه ابراز یا... لخت لباس و غليظ ارایش با فهميدم  اال اما... بيام پرهام چ

صال  شه  ا  من وجود در که  سي  این باید پرهام..... کنم جل  خودم به پرهام توجه نمي

..  گرفته فرمون محکم.... عصباني  کردم نگاه پرهام به..... بشه  ایجاد وجودش در هست 

 کاش. . بشم  ات سوخته  دل مر م ميشد  کاش... ميکنه منتقل فرمون به  رصشو   تمام

 ....نميدونست غریبه منو ميزد  رف باهام

سيدیم  سفارت  به صباني   رفام از هنوز پرهام....  ر شين  از.... ع  داخل به شد  پياده ما

 ... شد اتاق وارد بزنه در اینکه بدون... ميدویدم سرش پشت منم رفت سفارت

شحالم :گفت کرد بغلش رفت سمتش  پرهام دیدن با تهراني  خيلي ميبينمت سالم  خو

 ...  ميومدم پيشت مگرنه بودم کار درگير
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 نگفتين من به موردش در هيچي که.... نفوذي مامور همون! خوبه  الش پدرام:پرهام

 نيرو فهميدم  بعدش  نداشببتم  خبر موقع اون منم:گفت  پایين  انداخت   سببرش تهراني

 دیگه مهموني شبب  اون.,سببرگرد.. بود محرمانه جورایي یه....داریم بينشببون خودي

 بياره ها مدارک امروز بود قرار.... اومده سببرش بالیي چه نميدونم... نشببد ازش خبري

 خبري سببرگرد از شبباید تا فرسببتادیم نفوذي مامور چندتا...نشببده ازش خبري ولي

 ... بيارن

ست    صندلي  رو پدرام ش ضيه  تمام ن  توهم هاش اخم تهراني.... کرد تعریف مهموني ق

 ,!!کمه خيلي باشه زنده ا تمال وضع این با:گفت رفت

 نشببد قرار مگه:گفتم رفتم پرهام سببمت به...ببينم تهراني خونسببردي تونسببتم نمي

  نميکنيد  کاري چرا خ ! کمه  موندش زنده ا تمال  ميگه  را تي همين به!کنيد  کمکش

... افتاد  خطر در جونش ما  بخاطر  اون....پدرامه   بخاطر  کردم پيدا  نجات  من االن اگه ... 

 .. دنبالش ميرم من ولي نيست مشکلي بزارید... بزارید تنهاش ميخواهيد شماها اگر

 که افتادم ميشد  اميد نا داشت  اميدم که اي لحظه اون یاد.... رفتم بيرون سریع  اتاق از

 تر مصببمم.. کنم رهاش  نامردي .... زد  رف اش نقشببه از اومد  اتاقم  داخل  به  پدرام 

سته ... یادمه خوب فروخت منو شروین  که جایي... رفتم سفارت  بيرون به... . شدم   در

  رکت... داشتم  دید کامل بود رفته باال سمت  به بندم چشم  ولي... بودن بسته  چشمام 

 بي... ميزد صدام  ميدوید سمتم  به پرهام. شدم  معامله که همونجایي سمت  به کردم

  شدم کشيده عق  به گرفت بازوم پرهام که... دادم ادامه مسيرم به توجه

 !ميزنم صدات نميشنوي کري:پرهام

 ... ندارم تکراریتو  رفهاي  وصله فقط... نيستم کر:گفتم کردم ریز چشمام

 ... گرفت تر محکم اما کشيدم دست از بازومو

 گرفت دردم...  کن ول بازومو-

صله   اال تا کي از: پرهام  زورت تو اخه... چيه ها بازي بچه این!! ها!! نداري  رفهام  و

  فردا...ميندازیش دردسر تو گيري پا دست بيشتر باشه زنده پدرام اگر.... ميرسه اونا به

گه  پدرامم  خداي ... گردیم برمي ایران به  نه  کمکش خودش بزر  طرف به  منو..ميک
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شين  شيد  ما  اولتم بار نموندي سرقولت  دادي قول... نامردي یک تو: زدم فریاد... ميک

  اضر  تو اما... انداخت خطر به جونشو  نجاتمون سر ... تویه از مردتر پدرام... نيست  که

 کني کاري براش نيستي

ستاد  پرهام  منو خدا....  کرد رها بازوم..گرفته صورتش  کل اخم برگردون صورتش  ای

 ... عذابه در جان نباشه که عقل.... زدم بود  رفي چه این بکشه

..... دنبالت اومدم شدم  پا خودم نرم گرم خونه از که نامردم اره! نامردم من نفس:پرهام

  کردم خيانت سپيده به نامردم اره... نره تو پاي تو خار اما بميرم شدم  اضر  نامردم اره

شق  ضري  ؟که مهمه خيلي برات پدرام:داد ادامه زد پوزخندي.... شدم  لعنتي تو عا   ا

 ....مرد پرهام بدون اینو ولي برو باشه!کني خرد منو بخاطرش

شينش  طرف به پرهام شعورم  خيلي واقعا... کرد  رکت سرعت  به و رفت ما  نباید.... بي

 زدم سرم  به دستم  با من به لعنت کنم نارا تش نميخواستم  من ولي... ميکردم خردش

 ... مغز ذره یه از دریغ.... هستي همسري چطور تو گفتم ل  زیر

***** 

 زد زل چشببمام تو تمام پرویي با نفس....... شببد تموم گرون خيلي برام نفس  رفهاي

 اما....... شدم دلخور نفس از واقعا..... مهمه براش اینقدر پدرام یعني... نامرد... گفت بهم

 با  رصمو  تمام.... ترمز رو گزاشتم  پامو اومد چشمام  جلوي معصومش  صورت  لحظه یه

شت  کوبوندن شقت  کاش.. زدم فریاد.کردم خالي فرمون روي ها م  فرمون....  نبودم عا

 .... زدم دور چرخوندم

 درختي کنار نفس... رفتم جلوتر باز... نيست  اما ببينم نفس شاید  ميکردم نگاه اطرافم

 .... ميکرد گریه زانوش رو گزاشته سرش کرده جمع سينش تو پاهاش نشسته

 سرشو   ارومي به شدم   ضورم  متوجه نفس... ایستادم  کنارش.... شدم  پياده ماشين  از

 ... متاسفم: گفت خيس چشماي...بغض با اورد باال

 براي دستم  از کاري واقعا... رفتم خونه سمت  به...  شد  ماشين  سوار  نفس  رفي بدون

 نازي  و شببروین برم ایران به  باید   داشببتم مهمتري کارهاي   من.... اومد  نمي بر پدرام 
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شتن  ایران شون    وجود از دنيا باید....کنن پيدا جدید طمعه تا برگ س  به... کنم پاک نح

  انداخته سرش نفس شدیم خونه وارد... رسيدیم خونه

شد  معلوم کامال...ميرفت اتاق سمت  به پایين شيمونه  زده که  رفایي از مي  مکثي... پ

ید  کردم خل ...  بزنم  رف باهاش   بهتره شببا تاق ,دا ..... اورده در مانتوش  نفس رفتم ا

  نتونستم ...ميدیدمش لباس بدون بار اولين براي.. نشد   ضورم  متوجه... منه به پشتش 

شمام  شت  ظریفي تن واقعا بگيرم نفس از چ شيد  خفيفي جيغ دید منو تا نفس...دا   ک

شو  شمام  موذبه دیدم وقتي... گرفت روش روبه مانتو ستم  چ ! ميگيري رو کي از:گفتم ب

 ... همسرتم که مني از

  بيرون برو خواهش پرهام:نفس

 خجالت من از باید چرا:گفتم... شببدم نارا ت ميکشببيد خجالت من از اینجور اینکه از

 ...نيستي من زن تو مگه بکشي

 اسببم یک فقط من.... بود دروغ زندگي این اسبباس پایه... نيسببتم همسببرت نه:نفس

 .... ام شناسنامه

ستم  محکم اتاق در شتم   رفش براي جوابي... ب شت   ق.... ندا شو  من نخواد که دا  بدن

 نفس سببرد رفتار تحمل  من...... نکردم اذیتش کم منم ارزو هزارتا دختره اون.... ببينم

نه  ترکم نفس ممکن کنم فکر این به  ذره یه  نميتونم.  نداشببتم   من از کسببي یا ... ک

 ... بگيرش

ستين  لباس یک شد  خارج اتاق از نفس شاد   لقه ا شيده  گ سبون  شلوار  با پو ... چ

سته  باال موهاش شونيش  رو نازکي تار یک ب ست  نفس چقدر واقعا افتاده پي  و.... زیبا

 ...ميپرستمش عاشقانه

****** 

ستم   تخت رو... شد  خارج اتاق از سرعت  به پرهام ش سته  در به ن ... کردم نگاه شده  ب

 اسبباس پایه پرهام ولي.... . گفتم ل  زیر ميخواسببت پرهام مهر پر اغوش وجودم تمام

 دروغ با بورزم عشق دروغ با کنم زندگي دروغ با... نميخوام من...  بود.دروغ زندگيمون

شته  ارتباط شم  دا شد  نارا ت من از ميکرد درکم کاش... با  دختري هر مثل من.....نمي
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 موقع ميخواد دلم... بگيرم عروسببي مراسببم ميخواد دلم... ميخواد خواسببتگاري دلم

شون  عروس سته  ک شحالي  بگيرم بيرون گلم د  باري اولين ميخواد دلم من.... کنم خو

 یاد به شبي باشه عاشقانه که شبي باشه عروسيم اول ش  ميبينه عریانم تن پرهام که

 موهام  کردم عوض لباسببمو ..... شببده دروغ زندگيمون  چي همه  که  االن نه .... موندني 

ستم  سته    کاناپه رو پرهام شدم  خارج اتاق از ب ش ... کرد نگاه من به اورد باال سرش  ن

 دست  از پرهام:گفتم نشستم   کنارش زدم لبخندي من... نشست   لبش گوشه  لبخندي

 ....نميخوام من.... نباش نارا ت من

 درکت.... هيسس :گفت بزنم  رفمو ادامه نزاشت  گزاشت  لبم رو اشارش  انگشت  پرهام

  ميزد موج خاصي غم چشماش تو شد خيره چشمام به برداشت انگشتشو.... ميکنم

 ميدي؟؟؟ بهم قولي یه نفس:پرهام

 قولي؟ چه: گفتم زدم لبخندي

 !نزاري تنهام وقت هيچ: پرهام

 ميدم  قول:گفتم شببد باز  بناگوش  تا  هام  نيش شببدم مرگ ذوق پرهام   رف با  انگار 

   کنارتم هميشه..پرهام

شو    پرهام شم  به ميتونيم پس شد  را ت خيالم:گفت دوخت زمين به گرفت من از چ

 ....بگيریم طالق را تي

 !کردم چکار من مگه! چي طالق؟واسه-

 بيام ميخوام اما.... نفسببم نکردي هيچکار تو:گفت گزاشببت سببينش رو سببرمو پرهام

ستگاریت   هيچي برام دیگه ميگم واقعيتو مادرمم به... کنم طل ..مادرت از رو تو... خوا

 دیگه  ميخوام... مهمه  تو رضببایت  برام فقط.....فاميل   نه ... شببرکت  نه ... نيسببت مهم

 ضربان  که لحظه اون..... نباشم  نفست  مجبوري دیگه ميخوام..... نباشي  نفسم  مجبوري

شنيدم  پرهام قل  شش  ارامش  رفاي و مي  من...  زندگيمه ساعت  و روز بهترین بخ

  دارم دوست خيلي مرد این

 برم باید همه از اول.... بودم دور وطنم از ميشد  دوماه نزدیک برگشتم  ایران به باالخره

 ...  شده تنگ خيلي براش دلم مامان پيش
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 ! خونمون ميرم من پرهام-

 ميام همرات منم:پرهام

 ... شده تنگ مادرت واسه دلت هم تو االن  تما... ميرم خودم نه-

  ميشه نيازت بگير اینو بيا.... باش خودت مواظ  پس باشه:پرهام

 ...گزاشت دستم کف پول مقداري پرهام

 مامان االن  تما... رفتم خونه سمت  به گرفتم تاکسي  شدم  جدا پرهام از زدم لبخندي

 پارچه چرا... شدم  پياده رسيدم  خونه به... داره طل  اغوششو   دلم.. شده  نگرانم خيلي

 نفس قاچاقي   بوده سببالش99 همسببایمونه  از یکي مرده خانم  مریم البد  زدن سببياه 

شيد  سي  اما.... زدم خونه زنگ شدم  بيخيال بخونم پارچه متن اینکه بدون. ميک  در ک

... ام خاله   خونه  رفته  دوباره   تما ... نشببد خبري باز  اما  زدم زنگ  بار  چند .... نکرد باز 

  فکرم از.. ببينم مامان   هم کنم عوض هوا اب هم شببمال  برم... زد سببرم به  فکري یک 

سي  زدم لبخندي سي  رفتم گرفتم تاک ستم .... گرفتم بليط.... اژان  پرهام پيش برم خوا

 بدون باشببه خانوادش با روزي چند بهتره.... شببدم منصببرف اما کنم خدا افظي ازش

.... کردم درست  دردسر  هميشه  براش واقعا من کردیم ازدواج وقتي از... دردسري  هيچ

... دادم تکيه اتوب،و،س شيشه به سرم نشستم  صندلي  روي... .. شدم  اتوب،و،س سوار 

ساعت  هنوز شتر  دو ست  بي شمام ... شدم  دلتنگش ولي شدم  جدا پرهام از که ني  چ

 نفهميدم هيچي دیگه بستم

***** 

 با برم باید اول... ریخته سببرم رو کار خيلي... رفتم خونه سببمت به شببدم جدا نفس از

سي ... بزنم  رف مامان سيدم  خونه به گرفتم تاک شغول  مامان شدم  خونه وارد... ر  م

 بودي کجا معلومه پرهام:گفت کرد قطع گوشي دیدنم با... کردن صحبت تلفن

 ؟ داریم نهار-

 ... اشپزخونه بيا کن عوض لباستو برو بگردم دورت... عزیزم اره:مامان

 عوض لباسمو ... نميکنه کار مغزش گرسنه  ادم... گرسنمه  خيلي....  رفتم اتاقم سمت  به

 .. شدم خوردن مشغول..... عاشقشم واي سبزي قورمه رفتم اشپزخونه به سریع کردم
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شت  چي ميدوني پرهام:مامان ست  بودي؟نفس کجا تو,اخه! ميگن رتس  پ سته !کجا   را

 ..  کرده خيانت نفس که

... داد دستم  به ابي ليوان سریع  مامان افتادم سرفه  به پرید گلوم تو غذا مامان  رف با

عد  مان   به  اخم با .. اب ليوان خوردن از ب گاه  ما که   من نفس:گفتم کردم ن  کدوم . . پا

شعوري  شون  تو بزني جایي به مامان... زده, رفي همچين بي ستو  من از ميایي دهن  را

شو  سي  دروغ شمان  با مامان ميپر ستم  چکار من:گفت کرد نگاهم نگران چ  بکنم ميتون

 روهم عرب یک با نفس ميگفت نویدي.... کنم شببک منم شببد باعث تو نبود.... پرهام

 .... ریختن

... کرده غلط نویدي:زدم فریاد شبدم  بلند,سبرميز  از بشبه  تموم مامان  رف نزاشبتم 

 بيشعور نویدي اون و شرکت برام قبال شاید...  پاکتره گل برگ از نفس بدون اینو مامان

ستم  نفس از من.... مهمه برام نفس فقط االن ولي بود مهم  اون تا کنه ازدواج باهام خوا

ست  نازي شق  من.... برداره سرم  از د  کرد ازدواج من با وقتي نفس ولي نبودم نفس عا

شقم  ست  و بود عا سته ... ه شو    فهميدم دور... در س  خيلي... کردم درکش دور...  

  برگردوند زندگي به منو نفس.... بشم  عاشق  دوباره تونستم  باالخره اما.... دادم عذابش

 ... زندگيمه تموم نفس.... مامان

 ....! گفتي دروغ من به تو یعني:گفت بریده بریده شد شوکه  رفام از که مامان

 قاتل   فهميدم  که   اال .... متنفرم نازي  از من بودم مجبور چون گفتم دروغ مامان   اره-

 ميخوام... بود دروغ اسبباس از نفس منو ازدواج...مامان... شببده دوبرابر تنفرم سببپيده

 ....  بریم خواستگاریش به.... دختري هر مثل اینه نفس  ق..بگيریم طالق

  کرده ام شوکه  رفات پرهام .....باشه کشته  سپيده  نازي که سخته  باورش: گفت مامان

 ..... کنم فکر برم باید

ساس  زدم  رفام اینکه از شد  رد کنارم از... شده  گيج  رفام از که..مامان   سبکي  ا 

شقابم  به زدم لبخندي..... ميکردم سنه  انگار کردم نگاه ب شغول  شدم  تر گر  خوردن م

 ...شدم
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سيدیم  خانم.... شدم  بيدار راننده کمک صداي  با شمام ... ر ستام  با چ شار  د  تا دادم ف

 بار چند قبال... معرکه شمال  هواي واقعا... شدم  پياده اتوب،و،س از ببينم اطرافم بهتر

 تا کنم روي پياده  بهتره کردم  رکت. ....یادمه ادرسببشببو اومدیم خاله خونه مامان با

 به و ادم ها درخت طراوتي با سرسبزي  ... ميکنم استفاده  شمالم  خوب هواي از... اونجا

 کرد بغلم من دیدن  با  کرد باز  در خاله  ... زدم زنگ  رسببيدم  خاله   خونه  به ... مياره  وجد 

یه  به  کرد شببروع ندي  منم.... کردن گر يدونسببتم  کردم بغلش زدم لبخ قدر  نم  این

 .... ميکنه گریه دوریم از.اینجوري که.. عزیزم خاله,براي

 از ا والت  ولي... پيشببت بيام  نرسببيدم  ببخش... نکن گریه  جون خاله  :گفتم خندیدم  

 ... ميپرسيدم مامان

شتر  اش گریه خاله سر  یک.... شد  بي شونه  بلند قد پ  سرش ... دیدم خاله کنار چهار

شماش  پایين شماش ...  نخوابيده انگار.شده  قرمز چ  من پرهام اما... پرهامه شبيه  چ

 به... شببده تنگ ماماني براي دلم!داخل بيام ميشببه:گفتم زدم لبخندي... خوشببکلتره

سره  رفتم خونه داخل ستمو  مچ پ .. مونده منتظرت خيلي... مامانت نفس:گفت گرفت د

 رسيدي دیر تو اما

شته  مامان نکنه... شم  نمي متوجه  رفاش ستم ... کنم چکار  اال اوف.... تهران برگ   د

شيدم  ستي ... ببينم مامان اومدم راه همه این... شد  بد خيلي واي-گفتم.. ک  تا! شما  را

 ,نداشتم دیدنتون افتخار  اال

 ... پسرخالت شایانم من:مرد

 برگشتي؟ المان از کي!" نشناختمت شدي بزرگ چه واي! تویي شایان-

 ... هفته دو: شایان

  برميگردم فردا بشببم مزا متون اینجا  مجبورم امشبب  من...ميبينمت  خوشببحالم -

 ... تهران

 ... مامانت نفس:شایان

 مریض مامانم نکنه شدم نگران... رفت خونه داخل به کرد گریه شایان  رف وسط خاله

 ... شدم
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 !شایان شده چي-

شه  مامانت:شایان  شبختيت  ارزوي همي شت  خو  مبارزه سرطان  بيماري با ماهه پنج دا

خاطر  ميکرد  از.... نفهمي درداش از تا  ميموند .... ميومد  اینجا  بيشببتر نفهمي تو که  ب

 به  ميتونه  دخترش کرد باور  شبباید  یا ... نيورد دوام دیگه  اینکه  تا .... نفهمي زجراش

سته  خودش روپاي...کنه زندگي تنهایي سليم ....  بای  باش قوي نفس.... شد  بيماري ت

 .... همراته هميشه...خيرش دعاي بگم بهت گفت اخر روز مادرت

 داشت  سرطان  یعني... بود خوب که اون.... مرده مامانم.... سرم  رو پتکي شایان   رفاي

ستقالل  سرکار  بري باید تو....  ميپيچه گوشم  تو مامان صداي .... نفهميدم من شته  ا   دا

 من از خواسته  این اورد سرش  بالیي اون بابا بخاطر ميکردم خيال هميشه  من.... باشي 

  اال... داداشبم  هم بابا هم گزاشبتن  تنهام همه.... نداشبتم  کسبي  دیگه........ داشبت 

ست  که مامان.... مامانم سم  بي من ميدون شش  به.... ک ستي  دو سرم . دارم نياز اغو  د

 . . شد تاریک چشام رفت گيج سرم.. مامان: زدم فریاد..گرفتم

***** 

 به...بدم فرصت  بهش باید نميزنه  رف باهام شوک  تو هنوز مامان... شدم  ماشين  سوار 

 براي بفهمه مادرش اگر اما... پيشش برم بهتره شدم  نفس دلتنگ... رفتم شرکت  سمت 

شه  بد نفس شي  یه براش باید  تما... مي   شرکت  راه همون به شدم  بيخيال بخرم گو

 کنه کم دلتنگيم از شاید تا کردم روشن ظبط..  دادم ادامه

  ?ست?ن تو که روزا ?بعض

  ره?گ ?م دلم ??هو?

  عشقت که توئه ره?تقص

  ره?نظ ?ب جوره همه

  خودم واسه ده?آفر رو تو خدا

  دم?نم پس هم خدا خوده به رو تو

  آسمون از ?اومد ه?هد ه? مثل

  …بمون شم?پ شه?هم شه?هم مثل
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  غمتِ  اشک گونمه رو دونه دونه

  بدمت دست از تونم?نم

  من ? فرشته ?خوب تو ?جور ه?

 .. عاشقتن ا?دن همه که

  بود خراب ?چ همه ?وقت

  ?د?رس قلبت با تو

  بسته ?درا پشت از

  ?د?شن صدامو تو

  دلواپسمِ  دل ? دونه? ?ک?

  ترسم ?م من شم?م دور تو از لحظه ه?

  دستام ?تو ?زار?م تا دستاتو

 .. نفسببام تو ?ن?ب ?م تو جانو?ه

  غمتِ  اشک گونمه رو دونه دونه

  بدمت دست از تونم?نم

  من ? فرشته ?خوب تو ?جور ه?

 .. عاشقتن ا?دن همه که

.. من ي فرشته  خوبي تو جوري یه... کردم تکرار اخر جمله ل  زیر اهنگ شدن  تموم با

 بست نقش لبم گوشه لبخندي... عاشقتن دنيا همه که

 ! بودین کجا پرهام اقاي:گفت کرد تعج  دیدنم با منشي شدم وارد... رسيدم شرکت به

 ...بدم پس جواب شما به,باید:گفتم کردم اخمي

شي    لبخندي اتاقم دیدن با.... شدم  اتاقم داخل...کرد سکوت  پایين انداخت سرش  من

 مدیر  خودم  اال  چه  بود مدیر  پدرم  وقتي چه  گذروندم   اتاق  این در هایي  دوران زدم

 ... خورد کمرم به محکم در.... شدم

 کجایي؟ معلومه بيشعور پرهام:سعيد

 ... بزني در نيستي بلد شکستي کمرم هوي-
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 کامل اما ميگرفتم سببرهنگ از رو خبرا... بودم نگرانت:گفت کرد بغلم خندید..سببعيد

  خوبه  الش کجاست نفس... نميداد بهم, درستي خبر

 من.. ارومه چي همه... مامانشه پيش... خوبه اره:گفتم نشستم صندليم رو زدم لبخندي

   خوشبختم چقدر

 . بعيده  رفا این تو از پرهام واي: گفت خندید  رفم شنيدن با سعيد

  برده دلمو نفسم... دارم دل. .. نيستم ادم من مگه-

 برادر هر ال به ميزدم  رف عالقم از جلوش نباید....  شدم سعيد کوچيک اخم متوجه

 خاله   دختر دسببت به  اونم شببده کشببته  خواهرش بفهمه  اگه  ولي... بوده سببپيده 

  کردم عوض بحث.. شدم واقعيت گفتن بيخيال... بشه متنفر من از ممکنه..من

 راهه؟ روبه شرکت-

 خندید بلند و... تویه از بهتر من مدیریت! عاليه:سعيد

 باد بر شرکت ... کردي بخشش  فضل  چقدر االن ميدونم که من:گفتم کردم ریز چشمام 

  خوبه باشي نداده

 انگار.... ميشه  برکت پر شرکتت  اینجوري.... کردم زیاد که خير کار: خندید بلند سعيد 

 خير کار  انجام  از که  قلبي خوش ادم سببعيد ... بياره  در  رصببم چجوري ميدونسببت 

 .... ميکنه هم روي زیاده گاهي نميکنه امتناع

 اما... نداشتم  قيقت گفتن جرأت من اما خندیدم زدیم  رف سعيد با کلي ش  اخر تا

 .... من خودخواهي شایدم و... شد نازي طمع قرباني خواهرش بدونه که اینه سعيد  ق

شمام  شکر  شدم  بلند... دیدم کاب،و،س انگار.... کردم باز اروم چ  اطرافم.. کردم خدارو

... ایه شيفته خود چقدر پسر این...  شایان پوسترهاي دیوار با کوچيکي اتاق کردم نگاه

شه  دختر الحق ولي شتن  شایان  و خاله... شدم  خارج اتاق از.. کردم ریزي خنده...ک  دا

شق  اخه دریا ل  رفته مامان  تما... ميخوردن شام  شون    به... دریایه عا  رفتم سمت

  امه گرسنه منم:گفتم

شقاب ... بهم موندن خيره دیدم وقتي... کردن نگاهم تعج  با خاله و شایان   شایان  ب

شتم  شغول  بردا  سال  هفت از بعد رفت ایران از سالگي 20شایان ... شدم  خوردن م
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شته  شه  و بود هام بچگي بازي هم تنها شایان ... برگ شت  بود من طرفدار همي   نميگزا

 در رو معشببوقا  عاشببق  اداي بچگيمون سببن اون تو جورایي یه ...کنه  اذیتم کسببي

ستيم  خوب ولي.... ميوردیم  هنوزم اميدوارم....  برادري خواهر شبيه  مون رابطه ميدون

نده  خوب همونطور قاب  وقتي... باشببه  مو  کشببيدم  را تي نفس... کردم خالي  بشبب

 ل  زدن قدم مامان پيش برم من... بود خوشببمزه خيلي نکنه درد دسببتت خاله:گفتم

 .... دارم دوست خيلي دریا

 اش گریه... کردم نگاهش تعج  با... کردم گریه کرد شروع  ام خاله که برم شدم  بلند

 .... انداخته پایين سرش... کردم نگاه شایان به... لعنتي خواب همون شبيه

نه  نه ... نبوده خواب نک عا  من نک مانمو   واق کاتم  رو کنترلي.... دادم دسببت از ما   ر

 زدم فریاد ميخواستم مامانمو فقط... نداشتم

 زدي  رفایي  اون همه  بگو... پایينه   سببرت چرا شببایان ....... ميکني گریه  چرا خاله  -

 .... بود خواب

ست  کنارم از شده  سرخ  چشمهاي  با شد  بلند شایان  شه  رد خوا شو  یقه... ب  کشيدم  ا

 سببال هفت  از بعد .... لعنتي بود خواب بگو... شببد پار  لباسببش  اول دکمه  که  طوري

  کردم رها اش یقه ... کجاسببت  من مامان... ميدي  بهم مادرم مرگ خبر  اال برگشببتي

شتن  از وقتي.... اتاق اون به اتاق این از ها دیونه مثل سته  خونه گ  ا تماال...  شدم  خ

...  رسيدم  دریا به.... دوید مي دنبالم شایانم ... زدم بيرون خونه از... دریاست  ل  همون

 این برسر  خاک.... نيست  خوبم مامان.... نيست  مامانم..... نميبينم درست  تاریکه خيلي

  کنارت اخرم لحظه این مامان.... نفهميدم من بودي مریض ماه پنج.... معرفتت بي دختر

... ميکرد طل   منو دریا.. کنم پيدا  مامان از اي نشببونه شبباید تا ميدویدم  فقط..نبودم

 خالي پام زیر....  دویدم دریا سببمت به.... داشببت دوسببت دریا... دریا رفته من مامان

 زیر به  منو دریا  گزاشببتم تقال بدون  و....... مهمه  مامان   دوباره  دیدن  برام فقط... شببد

 ....ببره

****** 
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ستم    تخت روي زد فریاد جوري... شدم  بيدار مامان فریاد صداي  با ش  نگاه روم روبه ن

 .... نميکرد کار کال مغزم ولي... کردم

  ها! بگي دروغ من به تونستي چطور تو پرهام-مامان

 ... کجام من.... چي دروغ-

 خودم با دارم گفتي که دیروز از:گفت ارومتر بلنده خيلي صداش فهميد انگار که مامان

سته ... کردي غریبگي مادرت با چرا اخه ميرم کلنجار صرار  در شتم  ا  ازدواج نازي با دا

 هم به  نازي  با  ازدواج خودم بکني  ماقتي  همچين ميخواهي ميگفتي بهم اگه  اما  کني

   ميزدم

مان  :گفتم اخم با .. اومد  یادم  نبود بود هرچي لحظه  یه  يدار  طرز چه  این ما ... کردن ب

 خوشبختي تو مگه... بسازم جدید زندگي کن کمکم  رفا این جاي به... دادي ام سکته

 خودم...بخوابم ذره یه  بزار برو  اال .... ترینم خوشبببخت  من نفس با .. نميخواهي من

  بستم چشام تخت رو انداختم

سرمي   ال این با ولي دلخورم ازتو خيلي پرهام:مامان ستگاري  به باهات...  پ  ميام خوا

  بخواب بگير... تویه شادي من ارزو... 

 و گذشببت  همين واسببه:گفتم ل   زیر زدم لبخندي ...شببد خارج  اتاق  از ارومي به  و

 .... پاتونه زیر بهشت که مهربونيتونه

ساس  سه  به یکي ميکردم ا  شار  ام سينه  قف سم .... مياره ف ساس .. نميومد باال نف  ا 

شار  تمام با لحظه یه.... ميکردم سنگيني  سمه  راه سد  هرچي ف  یکي.... دادم بيرون نف

  ميزد صدام

 .. دیونه بود چکاري این... خوبي... نفس... نفس

شماش  به  شدم  بلند... مامان پيش برم ميخوام من ولي.. شایانه  اینکه... شدم  خيره چ

 شببدم بلند ... مامان   پيش برم ميخوام من... دادي نجات  منو کردي غلط تو:زدم فریاد 

 اون:گفت  تحکم  الت با گرفت محکم دسببتمو شببایان... رفتم دریا سببمت  به دوباره

 که  بودي رفته  گوري چه  نميدونم   اال ... بودي خودت زندگي  فکر به  بود زنده  موقعي
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 مرده مادرت . نداره  فایده   هيچ تابي  بي این  اال ... نزدي مادرت  این به  زنگم یک   تي

 ... باشه را ت دنيا اون بزار دادي جوش و  رص بهش همش دنيا این... بفهم

 هفت که بودم تو مثل من کردي خيال:زدم فریاد نداشببتم  رفام کنترل عصبببانيت از

 نبودم که  مدت  این فقط من اقا  نه ... زدي الس خارج  رفتي کردي رها  خانوادت  سببال

  دستمو... منتظرمه االن من مامان... نيست مهم فکرت طرز برام هم اصال... کشيدم زجر

 .. عوضي کن ول

ستم  ست  از و د شي   لحظه یک در که...  اوردم بيرون شایان  د   س ام گونه روي سوز

 کردم نگاهش تعج  با... ممکنه غير... کرد بلند دست من رو شایان... کردم

  رف بد  کني فکر اول دوما .... نکني بلند  دیگه  برام صببدات اوال که  زدم اینو:شببایان 

 خونه ميریم ميایي همرام االن.. بدي گوش باید ميگم  رفي سوما...  بزني

 اشکام  انگار... نميتونستم  اما بشم  خالص بغض این از کنم گریه که کردم تالش. هرچي

ستمو  شدشایان   خشک  ستم  مامان من اما... ميکشيد  د ست  شایان .... ميخوا  ميگه را

... نکرد کار این بخاطرم اما کنه ازدواج ميتونسببت... ندید خوش روز من وجود با مامان

 ... ببخش منو مامان... باشم خودم مواظ  ميخواست من از همش

سيدیم  خونه داخل به ! شدي  خيس چرا نفس:گفت اومد سمتون  به نگراني با خاله ر

 !  شده چطور ات گونه

 تو زدم یکي کرده خودکشي س.و.ه اتون خواهرزاده هيچي:گفت کرد رها دستم شایان

  نکنه دیگه ها س.و.ه این از تا گوشش

 این با مادرت نفس... خودکشببي... بده مرگ منو خدا:گفت هميشببه از نگرانتر که خاله

 .... کن عوض لباستو بریم بيا... ميکشه عذاب کارات

 بد   الم  دوباره  مشببکي لباس  دیدن  با ... داد مشببکي لباس  بهم... رفتم خاله  ...اتاق  به 

 اتاق از.... باشم  مادرم سياهپوش  نميخوام من... ميدي من به چيه این: زدم فریاد... شد 

  سببمتش رفتم.... ميکرد نگاه بهم.... نشببسببته کاناپه روي اخم با شببایان شببدم خارج

سته :گفتم ستي  شدم  کس بي در ستت  دیگه دفعه بدون اما... بزني منو تون  بلند روم د

 ... ميدم سریع جوابشو بشه
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 ... ميخوام معذرت:گفت شد بلند...دوخت بهم نگرانش صورت کرد باز هاش اخم شایان

 سببمت به نکرد خاموش دلم اتيش شببایان عذرخواهي که بيزارم زندگي این از اونقدر

 منو داشببت بغض این انداختم  خودم تخت  رو... بسببتم محکم در رفتم شببایان  اتاق 

 کردم زمزمه ل  زیر شعري بستم چشمام... ميکشت

 برو ام خسته غرور خاطر به ولي بمون

 بمون ام شکسته دل خاطر به ولي برو

 مبتال تو رفتن به عاشقم تو موندن به

 بيا ولي ام بریده ، برو ولي ام شکسته

 کشم مي درد ساده چه ، زنم مي  رف گيج چه

 آتشم و آب ميون آشتي و قهر اسير

 گریستم صدا بي چه زیستم عاشقانه چه

 نيستم تو بي ساده چه و هستم تو با ساده چه

 ساختم تو با گریه به و کشيدم نفس را تو

 شناختم دیرتر چه شدم عاشقت دیر چه

 آوره گریه چه ببين توأم بي و مني با تو

 آخره  رف سکوت کن سکوت کن سکوت

 ام ساده و صاف چه ببين صدا بي و سرد چه ببين

 ام داده باد دست به داشتم دوست که گلي

 اشتباهمه تقاص زندگي تو بي که بمون

 گناهمه تالفي داشتن دوست عذاب

ستان  یادمه شش  خيلي... خوندم مامان براي شعرو  این دبير ست  من از اومد خو  خوا

 ... کجایي خوبم مادر.... مادر اخ.... بنویستم کاغذ روي براش

***** 

شغول .. شده  اداره خوب شرکت  این نبودم مدتي واقعا سيدگي  م   شرکت  کارهاي به ر

 معرکه سببعيد واقعا... بهتره منم مدیریت موقع از صببادراتمون و وارداتو همه... شببدم
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 اینجوري.. بخرم خودم نویدي سببهام بتونم شبباید... کرده سببود شببرکت خيلي... ایه

ست  از تمشرک  سه ! چطوره لباس این پرهام: اومد خودم به مامان فریاد با... نميدم د  وا

 ... خریدم نفس

ستين  کردم نگاه لباس به شتي  مدل یقه و بلند هاي ا ست  واقعا بلند دامن و... ک  زیبا

   نکنه درد دستت... عاليه:گفتم زدم لبخندي کردم مجسم لباس این در نفس

 ... زدم ایفون دکمه....  شدم بلند خونه زنگ صداي با

  پرهام کيه:مامان

 ..کنيم مرت  ها ساختمان پرونده کمکم اومده سعيد-

 .... نفهميدم مامان نارا تي دليل... رفت اشپزخونه سمت به توهم رفا هاش اخم مامان

  گلم رفيق بر سالم:سعيد

 .... نویدي ساختمون سر برم باید کردي دیر خيلي که بشين بيا نریز مزه-

  قربان چشم: سعيد

  نيستن جوني مامان:گفت نشست کنارم اومد سعيد زدم لبخندي

 ؟.... جوني مامان ميگي من به که سالمه چند من سعيد:مامان

ضور  که سعيد  سارت :گفت زبان لکنت با شد  منتظره غير براش مامان   ... نکردم.... ج

 ... هستين من خواهر شما خانم سرکار

 شببيرین بس از داره دوسببتت پرهام اینقدر چرا ميفهمم  اال:گفت خندید بلند مامان

 ... زبوني

   گزاشت روميز چایي سيني مامان

شه  واي.... داره دوست  منو پرهام واقعا:سعيد    سپيده  سري  صدقه  از کردم خيال همي

 این از بيشببتر تو مثل عقلي کم از:گفتم سببرش به زدم دسببتم با..  داره ارتباط باهام

 گرفت خندم منم خندید ریز سعيد... داشت انتظار نميشه

ست    سعيد  یه رو روبه مامان ش ست  دختر خيلي سپيده ... بيامرزش خدا:گفت ن   دو

   گرفت ازما سپيده نبينه خير نازي الهي بود داشتني
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 اینکه  از قبل ... کرد خراب کار  مامان   واي. . شببد محو لبخندش  سببعيد  مامان    رف با 

 ... کرد اذیت سپيده خيلي نازي که اینه مامان منظور:گفتم بزنه  رفي سعيد

  خانم اذر اره:گفت نشد قانع من تشبي  با انگار که سعيد

شيد  واي:گفت نگفتم سعيد  به هيچي من شد  متوجه که مامان ستم  من ببخ   نميدون

 .. برم بهتره نگفته بهتون هيچي پرهام

مان   نميشببد خرابتر این از ند  ما فت ... شببد بل يدم  ر ج   با  سببع گاه  من به  تع  ن

ستم ..ميکرد   پيچيده خيلي پرونده این سعيد :گفتم زدم لبخندي کنم عوض بحث خوا

 !ميکني کمکم ایه

  سپيده  به ربطي چه ؟نازي!کردي مخفي من از چي! چيه جریان:گفت و کرد اخم سعيد 

 داشته؟

 .. ميدم توضي  برات سرفرصت بزار: گفتم دادم قورت دهنم اب

 بدونم االن ميخوام:گفت تحکم  الت به سعيد

 از پر  اال ميکرد منتقل شادي  من به هميشه  که چشمهایي ... کردم نگاه چشمهاش  به

 فراموش قيمت به شاید  قضيه  این فهميدن...داشت  دوست  سپيده  خيلي سعيد ...  غمه

 ... باشه رفاقتمون کردن

 . ميگيرم مرگشو انتقام باش مطمعن... بود عمدي تصادف اون راستش سعيد-

صباني  سعيد  اینقدر  اال تا... نمياومد در خونش ميزدي کارد که سعيد   بلند ندیدم ع

 .....  سعيد:گفتم شدم بلند... کرد مشت محکم دستشو.....شد

شه  تموم  رفم نگزاشت  ...  کردم  س دهنم تو خون.... زد صورتم  تو محکمي مشت  ب

 ...  داره  ق کنه هرکار کنم نگاه سعيد چشمهاي به نميتونستم.... افتادم زمين رو

 هيچ تو نميزد  رفي مادرت اگر...کني مخفي من از نداشتي  ق این تو:زد فریاد سعيد

ستي  وقت شته  تو بخاطر من خواهر پرهام.... بگي بهم نميخوا  نامرد یک تو.... شد  ک

 پرهام: گفت اومد سمتم  به عجله با مامان... شد  خارج خونه از سرعت  به و...  نارفيقي

   شده چي

 ..... شدم نارفيق فقط نشده هيچي:گفتم کردم نگاه مامانم نگران چشمان به
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صميم .روز دو از بعد  به شایان ... خراب  الم رو ي نظر از... برگردم تهران به گرفتم ت

 به.... مفهوم بي زندگي برام دیگه من اما...برم روانپزشک  پيش زودتر داد پيشنهاد  من

سته    که شایان  به رفتم اتاق بيرون ش شت  ن شيش  با دا   برام:گفتم ميکرد بازي..... گو

 ...  برگردم ميخوام بگيرم بليط

  زیاده رفتن براي وقت.... نشده خوب هنوز  الت.... گفت کرد نگاهم تعج  با شایان

 !!بگيرم برم خودم یا ميگيري برام: گفتم سردي با

   ميرسونمت فردا... دارم کار تهران خودم:گفت شد بلند شایان

صله  شد  بهتر خيلي اینجوري شتم  اتوب،و،س  و  ام خونه به زودتر ميخواد دلم.... ندا

له   از خونه  کليد .... ميده  مامان   بوي که  اي خونه ... برم  از خاطره  تنها  فقط گرفتم خا

 اینکه بدون...نفس: زد صببدام شببایان که رفتم اتاق طرف به اسببت خونه همين مامان

   چيه:گفتم برگردونم رومو

 ؟!دلخوري من از:شایان

ستم  نه- شته  من از خوب  ال توقع روزا این فقط ني  اینکه بدون... کن درکم باش ندا

... افتادم  پرهام  یاد  لحظه  یه ... کردم رها  خودم تخت  رو... رفتم اتاق  به  بشببنوم جوابي

 باهوش  خ  ... نکرده من از یادي  معرفته  بي خيلي... ام کرده فراموشببش روز دو این

له   ادرس لده  کجا  از اتو خا ياد  بود قرار:گفتم ل   زیر زدم پوزخندي .. ب  مادرم  از منو ب

 ....نيست مادري چون بده ز مت خودش به نباید یگه,د  اال... کنه طل 

***** 

 به  فوقش....  بزنم نفس به  سببري یک  بهتره برم نویدي  سبباختمان  به  اینکه  از قبل 

...  رسببيدم نفس خونه به... نميکنه شببکم اینجوري...  کارشببم صببا   ميگم مادرش

 اینجا  پارچه   این دوري از انگار  افتاده  پارچه   سببمت  یک  دیواره اویزون سببياه  پارچه  

 خانم افتاد پارچه روي نوشببته به چشببمم...  نداد جواب اما زدم خونه زنگ...  هسببتن

سنامه   روي از....  ا مدي پور مریم سم  شنا ... من خداي واي...  یادمه نفس مادر پدرو ا

....  نگرفته  من از سببراغي نفس چرا بگو پس...  ممکنه  غير...  شببده فوت نفس مادر 

... خالمه پيش ميگفت ميپرسيدم  مادرش از موقع هر چون اس خاله خونه رفته ا تماال



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

190 

 

  هيچکس اما  کردم جو پرس ها  همسببایه  تمام  از... کجاسببت  اش خاله   خونه  اخه  اما 

شو    س ست  بلد ادر ...  بگردم دنبالش کجا  اال...  نداد بهم خبري نفس چرا اخه... ... ني

شم  رو يه  تما  تنها رفتم سعيد  خونه سمت  به... داره نياز من به خرابه خيلي االن ا

 ولي ميکنه درد مشببتش جاي هنوز گرچه کنه خوب  الم ميتونه نفس نبود در کسببي

 ....  برگرده زود کنه خدا..... ميکنه خفم نفس نبود... ميده نيرو بهم بداخالقيشم همين

  سکوت  اونم ندارم  وصله  فهميد شایان .. نزدم شایان  با  رفي هيچ تهران تا شمال  از

سيدم  ام خونه به باالخره... کرده  شاید  که گذروندم خاطراتي مامان با که اي خونه... ر

سلي  خاطرات این شه  دردم پر قل  ت شه  مثل خونه... شدم  خونه وارد... با .. تميزه همي

 اتاق به.. نداره برگشببتي دیگه ميدونسببت چون کرده تميز رفتنش از قبل مامان انگار

 تو چادرشببو.... ميده مامان بوي هنوز نمازش چادر... ميکردم  س بوشببو رفتم مامان

 دختر خيلي من:گفتم زدم لبخند... ميکرد نگاه بهم اتاق در کنار شایان ...  گرفتم بغلم

 ... ببخشه منو مامان کنه خدا.... بودم بدي

شمهاي  با شایان  ست   تخت روي کنارم اومد سمتم  به کرد نگاه بهم زدش ماتم چ ش  ن

 نه ... خوردي هيچي نه  روز دو این...  دیدي  اینه  تو خودت نفس:گفت  گرفت  دسببتام 

 اصببال این..نکردي گریه شببنيدي مادرت مرگ خبر وقتي از نفس... خوابيدي درسببت

نت    ... نيسببت خوب ما ته   خيلي مطمعنم االن ما  فکر به  فقط لحظش اخرین... نارا 

 ... ميگيرم روانپزشک وقت ميرم عصر.. ميایي در پا از وضع این با اما... بود خوشبختيت

ستهاي  شار  شایان  گرم د شه :گفتم دادم ف شي  تو مي سي  دیگه برادرم؟من ب ! ندارم ک

شه . .تنهام خيلي من... داداش بگم بهت بزار روخدا تو شایان  شه !بگم مي شم  از مي  پي

 .... ميکنه خفم خونه این سکوت.....نري

 ... افتادم شایان پاي به که ميترسيدم تنهایي از اونقدر

 خيلي من... مني ابجي تو... نميرم پيشت  از وقت هيچ:گفت کرد بغلم کرد بلندم شایان 

 ... دارم دوستت

 خراب ام رو يه  مامان   ناگهاني   مرگ اما ... کرد بهتر کمي و  الم  شببایان  گرم  رفهاي 

 ..  نميخواستم هيچي مرگ جز که... کرد
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 !باشه بخوریم باهم که بگيرم شام برم من:گفت اورد بيرون بغلش از منو شایان

 باشه:گفتم زدم لبخندي

 به چشمم .... رفته خونه از شایان  اومد در صداي .... رفت بيرون اتاق از لبخند با شایان 

شتم  تلفن... شده  تنگ براش دلم خيلي... افتاد خونه تلفن صرف  اما... بردا ..  شدم  من

شون  و پرهام مادر یاد ... شدم  کار و کس بي... شدم  مادر بي من  اال.... افتادم فاميال

 اون.... بجنگه  باهاشببون   بتونه  کي تا  پرهام ... کنن قبول عروس عنوان به  منو چطور

 من با پرهام.. باشم  خودخواه نباید من.... بده دستش  از اگه پدرشه  یادگار تنها شرکت 

شبخت  شه  خو شو  خوب هاي موقعيت از خيلي نمي ست  از زندگي  کاناپه روي.... ميده د

 پرهام براي دلم... ميداد نجاتم شکست   مي کاش کرده گير گلوم لعنتي بغض... نشستم  

شه  پر شه  با زندگي....  پرهام  ق اما.....  ميک شپزخونه  به. . ...  ارام  ارامبخش رفتم ا

شم  خالص فکرها از ميخوام فقط.... خوردم تا چند کردم پيدا  واقعا... ميمردم کاش... ب

 ... شدم همه ازار باعث وقتي ميکشم نفس من چرا

***** 

  محترم داداش بر سالم: گفت خوشرویي با کرد باز در رها... رسيدم سعيد خونه به

 ...کجاست سعيد سالم:گفتم باسردي گرفته  الم اونقدر

 ... برم اطرافش ميترسم منم... ميگيره پاچه همش دیروز از اتاقشه تو:رها

 ..  خوابيده پتو زیر سعيد... کردم باز در رفتم سعيد اتاق سمت به

 ! نشه پيدات من اطراف روز چند نگفتم مگه رها:سعيد

 سالم-

صل  بهش ولتي هزار چند برق انگار صدام  شنيدن  با سعيد   سریع  تخت رو از کردن و

صباني  هنوز معلومه شد  بلند شو ... من خونه اومدي کردي غلط تو:زد فریاد... ع  برو گم

   بيرون

.... سپيده  نا ق مرگ.... سعيد  نارا تي.... نفس نبود.... درده از پر دلم رفتم طرفش به

  نميرم من ولي.. بزن بزني ميخواهي:گفتم دوختم سعيد به امو زده غم چشمهاي

  ميرم من پس باشه:گفت شد رد سرعت به کنارم از سعيد
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 بگي بهم ترسيدم  چون نگفتم بهت چي واسه  ميدوني:گفتم ایستادم  روش روبه دویدم

سيدم .... نارفيق صاف  بي... بره بين از نازي جنایت بخاطر رفاقتمون تر  ميدوني که تو ان

 خوب  الم  موقعيت  این تو  اال  کسببي تنها .. کني کمکم اومدم  االنم... رفيقمي تنها 

   ميکنم خواهش!تویي ميکنه

ست    رفت کاناپه طرف به مکثي از بعد... شد  مردد کرد باز هاش اخم سعيد  ش   رفتم..ن

 خالش  خونه  نفس ميدم  ا تمال .... .... شببده فوت نفس مادر :گفتم نشببسببتم کنارش 

 !!کنم چکار من برنگرده اگه.. کجاست نميدونم اما... باشه

  نباش نگران... برميگرده:گفت انداخته پایين سرش سعيد

   نکرده تعریف برات اش خاله از هيچي نفس:گفتم دوختم رها به نگاهم

شتر  مادرش گفت یادمه فقط ندیدم نفس دوري از من:گفت کرد فکري رها شو  بي  وقت

   ميکنه زندگي شمال اش خاله کنم فکر...  اشه خاله پيش

 ... نگفت هيچي من به چرا! شماله نفس االن یعني: گفتم کردم بلند صدام

 نفس:گفت کرد نگاهم افتادم کاناپه روي دوباره کشببيد دسببتم سببعيد که شببدم بلند

سه  فکر یه باید دنبالش بري نميخواد... برميگرده ضي  شروین  اون نازي وا ... بکنيم عو

  نميگذرم ازشون را تي به من

  گلوم راه انگار اما.. بخورم غذا شایان مثل ميخواست دلم... خوردن شام مشغول شایان 

  نميخوري چرا:گفت شد نگاهم متوجه شایان.. ایه بسته

  نيست گرسنم-

شو   شایان  شق شقاب  داخل انداخت قا سنه  چي یعني: گفت ب ست  ات گر  باش زود... ني

 رنگتم.  افتاده گود چشببمات زیر.. نيسببتي پيش روز دو نفس.... دیدي قيافت... بخور

 ... دهنت تو ميکنم غذا زور به نخوري اگه کن باور... گچ مثل

 .. نداري منو تحمل شدم؟توهم زشت خيلي:گفتم زدم لبخندي

..  گرفتم دکتر وقت عصر  براي:گفت گرفت دستم  مچ شایان  که.... شدم  بلند ميز سر  از

  بخور غذاتو بشين  اال.... بشي سابق نفس همون باید تو
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ستش  از مچمو شيدم  بيرون د ستم  دیونه من:گفتم ک  تنهام خوردي نهارتو االنم... ني

  کنم عادت تنهایيم به باید دیگه من... بموني پيشم خواستم تو از کردم اشتباه... بزار

شتم  رفتم اتاقم سمت  به ستم    تخت روي... بده بهم جوابي شایان  نگزا ش  دیونه من ن

 تنها  فقط.... شببدم کس بي فقط...  شببدم مادر  بي فقط... دکتر برم باید   چرا نيسببتم

 تاثيرش  ارامبخش باالخره  که  کردم فکر تاریکم  اینده  به ... خوابيدم  تخت  رو... شببدم

 ... کرد

***** 

 با شده جدا کامران از نازي فهميدم اینجوریم اوردم گير شروین  خونه ادرس من:سعيد 

 هستن باهم االن دوتاشون هر... کرده ازدواج شروین

 فقط و نيست خبري محبت پر چشماي اون از دیگه انداختم سعيد چشمهاي  به نگاهي

 گرفته بر در وجودش تمام انتقام... نفرته

 !  ميکني نگاه چي به:سعيد

 ...  هيچي:گفتم گرفتم نگاهم

 ... بگير بيا:سعيد

 با: گفتم کردم نگاهش تعج  با... دیدم دستش  رو تير هفت یک کردم نگاه دستاش  به

 ... کنم چکار این

 .. دادم بابتش زیادي پولي... بکشيم باید خواهرم قاتل: سعيد

 مورچه  یک  که  سببعيدي ... رفته  پيش قتل  تا  سببعيد  نفرت نميشببدا سبباس باورم 

 ... نيست راهش این:گفتم کردم اخم بکشه نميتونست

  اوردي کجا از چيه این! سعيد شدي دیونه:رها

  زود.... اتاقت تو برو رها باش ساکت تو:زد فریاد سعيد

 من به سببعيد ... رفت اتاقش به بلند  گامهاي  با... کني  ماقت  نميزارم باش مطمعن:رها

 اگر کردي فراموش سببپيده.... شببدي نفس عاشببق اینقدر تو:گفت تحکم با کرد نگاه

ستم  شي  نامزد سپيده  با نميدادم اجازه وقت هيچ غيرتي بي اینقدر ميدون  شاید ... ب

نده  خواهرم االن اینجوري  خيلي شببده تلخ زبونش اینقدر  سببعيد  اینکه  از.... بود ز
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شم  خارج خونه اون از تا شدم  بلند شدم  نارا ت شه  دعوامون ممکنه مگرنه...ب .... ب

سري  برات نترس... ميري کجا:زد فریاد سعيد  ست  درد شه  در  به چي همه خودم نمي

 ... دارم نياز کمکت به فقط. ميگيرم گردن

شو  یقه رفتم سعيد  سمت  به نيوردم طاقت دیگه  چسبوندمش  دیوار به محکم گرفتم ا

 ولي.. هسببتم و بودم عاشببقش بوده منم نامزد سببپيده... کن تمومش:گفتم قاطعيت با

شغال  شروین  و نازي مثل اونقدر شدم  ا شم  ادم را تي به بخوام که ن شم  اگر.... بک  بک

 ... دارم عوضي دوتا اون با فرقي چه

 نميکنم ولشون... ميگيرم انتقامم من: زد فریاد سعيد

  کشتنشون   جاي به دارم بهتري فکر یک کن رهاشون  نگفتم منم:گفتم کردم رها یقش

 ....کنند مرگ ارزو بار هزار کنم کاري ميخوام

 ...شده دیر شو بلند نفس-

 چي:گفتم شببدم نارا ت کرد بيدارم اینکه از... کردم باز چشببمام شببایان صببداي با

   ميخواهي

 ... بپوش لباسات بلندشو... دکتر بریم باید:شایان

 ... من نه اي دیونه تو برو خودت.. نميام من:گفتم پتو زیر رفتم

  همينجوري بدبخت  ... چيه  بازي . بچه  این:گفت  برداشببت رویم از محکم پتو شببایان 

   ميميري بگذره

 بدرک:گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 سببگ منو:گفت زد زل چشببمام تو کرد بلندم تخت رو از گرفت محکم بازومو شببایان

 بپوش لباسات... نکن

 من موقعي تا... گرفتي یاد اونوریا از بودن سگ  این البد:گفتم کردم نگاهش سردي  با

 ...نميگفت تر نازک بهم گل برگ از شایان یادمه

صابم  رو:شایان  سات  برو... نفس نرو راه ع  کرد پرت مانتومو کرد ول بازومو... بپوش لبا

 ! ها ميبيني رومو اون ميام خودم نيایي بشينم ماشين تو ميرم:گفت صورتم تو
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شک  ببره خودش باید یکي شيدم  مانتومو... موجي دیونه روانپز صله  پو  بازي دیونه  و

شتم  شایان  هاي شين  سوار .... ندا ست  دلم ميومد بارون.. شدم  ما  بارون این تو ميخوا

صبانيت  با دیدم شایان  هاي اخم اما بزنم قدم شين  وارد ع صله : گفتم شدم  ما  اون  و

  نزن, رف باهام کلمه یه هم اونجا تا.. کن روشن ضبط ندارم مزخرفتو  رفاي

 ...کرد روشن ضبط... زد لبخندي ميکرد درک نفس موقعيت که شایان

  تو از وونم?د دل

  تو از نشونم تنها

  ?ادگار? عکس ه?

  ?ندار خودتم که

  شبهام ق?رف شده

  تنهام ?ل?خ که ?وقت

  روبروم رمش?گ?م

  آرزوم ?ش?م بازم

  ندارم تورو ?وقت

   قرارم ?ب که ?وقت

  بندم?م باز چشامو

   کنارم ?ا?ب د?شا

  باره?م بارون داره

  داره ده?فا چه اما

  ندارم تورو ?وقت

  کنارم ?ن?بش که

  بندم?م باز چشامو

  خندم?م هام ه?گر به

  زنم?م صدا تورو

  دنم?د ?ا?ب د?شا



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

196 

 

  ?ادگار? عکس ه?

  شبهام ق?رف شده

  روبروم رمش?گ?م

  تنهام ?ل?خ که ?وقت

  بندم?م باز چشامو

  خندم?م هام ه?گر به

  هام?خستگ ق?رف

  بندم?م دل تو به باز

 منم اگر ميخورد شببيشببه به شببدت به بارون هاي دونه... دادم تکيه شببيشببه سببرم

ستم  سمون  مثل ميتون شد  بهتر  الم  تما... کنم گریه ا ستم  مادرم دلتنگ... مي ... ه

   ببينم هيچکدومشون نميتونم ولي. پرهامم دلتنگ

   رسيدیم-

 ..  گرفته شدت بارون شدم پياده کردم اطراف به نگاهي اخم با

  نشدیم خيس تا ساختمان داخل بریم بيا نفس:شایان

سيدیم  مط  به.... سه  طبقه دکتر مط  که رفتم ساختماني  داخل به   صندلي  رو... ر

 ... شد داخل سرم پشت شایانم.. زد صدام منشي نگذشت دقيقه پنج نشستم

 .. بنشين بفرما.. عزیزم سالم:گفت خوشرویي با دکتر خانم

ستم    روش روبه صندلي  رو ش ست  هيچطورم من:گفتم... ن سرخاله  این ني  ام دیونه پ

 روانپزشک پيش اورده منو که شدم دیونه خودش مثل کرده خيال

 به من.... تيمارسببتان ميرن اونا نميان ما پيش ها دیونه عزیزم: گفت خندید بلند دکتر

 خود کمک  با ... ریخته  هم به  موضببوعاتي  اثر در روانشببون که  ميکنم کمک  کسببایي

  هستي دیونه تو نکن فکر اصال پس... ميکنم مرت  ریختگي هم به اون شخص

 قطره یک  فهميده  وقتي از داده دسببت از تازگي  به  مادرش  نفس دکتر خانم :شببایان 

 ... ميزنه نااميدانه  رفاي ميشه خيره اي نقطه به اوقات بيشتر... نریخته اشکم
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 فریاد شدم  بلند مراعات بدون شدم  نارا ت کرد تفسير  منو بد اینقدر شایان  اینکه از

  رف یه شببدم خر دیروز من شببایان اقا... بري ميتوني نگفتم صبببحي مگه  من: زدم

 . کن فرو گوشت اون توي کني تحمل منو بموني نکردم مجبورت من.. زدم چرتي

ستاخ  اینقدر اینکه از انداخت پایين سرش  شایان   شایان ... اومد بدم خودم از شدم  گ

  داشت کمک قصد فقط

شين  عزیزم باش اروم:گفت امد سمتم  دکتر ست  شایانم  از... بزنيم  رف باهم بن  خوا

 بره بيرون

بال  منم.. کنم تعریف براش کرده خراب و  الم  هرچي خواسببت من از دکتر  یک  دن

  دکتر...تنهایيم از... شدنم  کس بي از گفتم مادرم مرگ از.. کنم دل درد ميگشتم  گوش

شتر  مادرم غم ولي شد  موفق  دي تا...  بده اميد بهم  رفاش با کرد سعي   این از بي

 شد بلند دکتر..... رفایه

 ... داخل بياد شایان که گفت زد زنگ منشي به

 کمک با باید خطرناکه نکردنش گریه این:گفت شایان  به دکتر... شد  اتاق,وارد شایان 

شتم  الزم داروها من... کنه گریه کنيد کاري خودش  دو... نزارید تنهاش هم شما  اما نو

   بيایيد دوباره دیگه هفته

  ممنونم:شایان

 این چرا من واقعا کردم نگاه شببایان به... شببده کم بارون شببدیم خارج سبباختمون از

ست  موجود شتني  دو  داره برام بازم اومدو سال  هفت از بعد شایان .... ميکنم اذیت دا

 ....  ميکنه برادري

   بزنيم قدم ميشه-

  بخواهي تو هرچي:شایان

 ... زدیم قدم هم کنار زدم لبخندي

 !نفس:شایان

   بله:گفتم کردم نگاهش تعج  با
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شنا  المان در دختري با من:شایان  سمش ... شدم  ا سلمونه ... هلن ا  چطور نميدونم... نام

 دینمون از اگر بخونه دینمون هاي کتاب  اضره   تي هلن... بگم موضوع  این مامانم به

 ... بشه مسلمون اومد خوشش

 .... شد عاشق هم ما شایان اقا پس:گفتم زدم لبخندي

ستم  اینکه نه کني کمکم گفتم تو به:گفت زد بازوم به شایان   من از سوژه ... بندازي د

 ... بگيري

شون  روبه مادرت با ایران بياد بگو هلن به نظرم به-گفتمو کردم جمع لبخندم ... کن رو

 ام خالم بهترینه تو پسببند ميدونم ميگيره قرار شببده انجام عمل رو مادرت اینجوري

 ... نميگه هيچي خاله بخواهي کسي تو ميشناسم خوب

شمهاي  سلي  چ  با انگار... شد  همراش ش   اخر تا که لبخندي... زد برقي شایان  ع

شماي ... پرهامم تاب بي منم چون ميکردم درکش... دادم اميد بهش  رفام سلي  چ  ع

 ... کرد تاب بي بيشتر دلم شادیش برق شایان

 .... بکنم باید چکار پرهام:گفت اومد طرفم به سعيد

 رها دانشببگاه که هموني!! یادته نگار: گفتم کردم نگاه سببعيد زده ماتم هاي چشببم به

 نشده ازش خبري هيچ دیگه... کرد

 .. زدي پسش تو بود عاشقت که هموني: سعيد

  همون اره: گفتم کردم نگاهش اخم با

 ؟!ما ماجراي به داره ربطي چه خ : سعيد

شناخت  منو... دیدم نگار بودم رفته علي عمو پيش ميگشتم  نفس دنبال وقتي-  ولي. ن

   کنه کمکم که کنم صحبت باهاش ميخوام... شده سرگرد معلوم اش درجه از

 ؟!فکرته تو چي:سعيد

 اسببم دارن عمر تا ميکنم کاري.... ميکنم بدبختشببون چطوري ببين کن صبببر فقط-

 ... نره خاطرشون از شجاعي پرهام

 رفيق ببخش منو:گفت زد لبخندي سعيد

 رفيقيم؟ هنوزم: گفتم کردم نگاهش تعج  با
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  لبخندشو  شدم  خوشحال  دیدم سعيد  دوباره لبخند اینکه از...  هستيم  هميشه : سعيد 

 .... دادم پاسخ لبخندم با

  باشه برگشته شاید نفس خونه ميریم صب  فردا: سعيد

 ... کنم چکار من نياد دیگه اگر:گفتم ل  زیر انداختم پایين سرم نگراني با

 شمال  ميریم نبود خونه فردا اگر.. ...نباش نگران:گفت شنيد  صدام  انگار که سعيد 

 ...  ميکنيم پيداش مطمعنم دنبالش

 شو  بلند: گفتم شدم  بلند... ميکرد تزریق وجودم به ارامش سعيد   رفاي زدم لبخندي

  بریم

 ؟!کجا:سعيد

  کنم صحبت باهاش نگار مورد در باید علي عمو پيش-

 شد   اضر  نکشيد  هم دقيقه دو به رفت اتاق سمت  به شد  خوشحال  خيلي انگار سعيد 

 کرد بغلم دیدنم با علي عمو رفتم سببرهنگ  اتاق به کردیم  رکت کالنتري سببمت  به

سر  واقعا:گفت شو .. اي معرکه تو پ سرت  شنيدم  خبر  سمت  به... کرد پيدا نجات هم

 ... دارم نياز کمکتون به گفتم زدم لبخندي کرد ا والپرسي باهاش رفت سعيد

  سرهنگ ... کردم تعریف سرهنگ  براي جریان تمام.... بنشينيم  خواست  ما از سرهنگ 

جام  نميتونم مدرک  بدون  کاري  ميدوني  که  تو پرهام :گفت  رفت  فرو فکر به  .. بدم  ان

 خودش از مدرکي هيچ شروین  ولي اورد شيخ  دستيگيري   د در مدرکي پدرامم  تي

 ... بود نگزاشته جا به

 است؟ زنده پدرام گفتم خوشحالي با

 که تيري بخاطر متاسفانه  پدرام شد  کشته  درگيري تو ام شيخ  است  زنده اره:عموعلي

 ..  داده دست از پاشو شدید خونریزي...کرده اصابت پاش به

 این الزمه وجودش بازم داده دست از پاشو اگه  تي... کردم خداروشکر زنده که این از

 .... غيرته با مرد از واقعي نمونه پدرام.... مملکته

   شدي غرق افکارت تو! کجایي پرهام: سرهنگ
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 پيشتون  اومدم دفعه اون ميشناسين   سلطاني  نگار علي عمو:گفتم کردم جمع  واسمو 

 ..  شده سرگرد کنم فکر... دیدمش همينجا

 .. هستن خوبمون نيروهاي از ميشناسم اره:عموعلي

ستش - شکيالت  وارد ميخوام... کنن کمکم ميخوام را شن  شروین  ت  که کنن کاري.. ب

شه  جدا نازي از شروین   نقطه ميشناسم   خوب شروین  من.... بشن  عالقمند نگار به و ب

 منم ميکنه هرکار براش... باشه  داشته  دوست  یکي اگر...  طلبه تنوع زنه وجود ضعفش 

... بربياد اش عهده از ميتونه خوب نگار ميدونم  ميکنم اسببتفاده  ضببعفش نقطه  این از

  ميتونه بازم ميدونم و ميکرد بازي نقش خوب بودیم که دانشگاه

ستي  عموعلي شيد  هاش ریش روي د  تعج   رفام از که سعيد ...رفت فرو فکر در ک

 قبل  عموعلي... ميکشببه نگار  ببره بو اگه  شببروین.. خطرناکه   خيلي پرهام :گفت  کرده

 نميفهم من فقط...  بلده  خوب کارش  سببلطاني  سببرگرد: گفت  بزنم  رفي من ازاینکه 

   برسين چي به اینکار با ميخواهين شما

 ..  بياره گير مدرک دیگه معلومه عموعلي-

 !نميگي که دروغ من به تو پرهام:گفت کرد ریز هاش چشم عموعلي

ستگير  شروین  ميخوام فقط من علي عمو نه- شه  د  تباهي به مردم دختراي اینقدر ب

 .... نکشونه

 اینکار  براي دیگه  خانم  یک  نکرد قبول اگر ميزنم  رف سببلطاني  با  باشببه :علي عمو

 ... بشه اجرا درست اگر خوبيه نقشه نظرم به ميفرستم

 ایسببتاد  روم روبه  سببعيد  دادم بيرون نفسببم اومدم  بيرون کالنتري از زدم لبخندي 

... کنن مرگ ارزو بار  هزار ميکني کاري  گفتي که  ؟تو! ميکني داري چکار  معلومه :گفت 

  ات نقشه بود این

 تا بگم دروغ علي عمو به شببدم مجبور.... اي سبباده خيلي سببعيد: گفتم زدم لبخندي

ضي  نگار  ترس ميکنم کاري.بگيرم ازشون  نازي و شروین  زندگي تمام ميخوام... کنه را

شون  شون  بگيره وجود ست  مرگ  ق شون  ني  تدریجي مرگ یک.. مردنه ذره ذره  ق

 .... باشه مهربون ا ساساتي دختر همون هنوز اگه البته ميکنه کمکم نگارم مطمعنم



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

201 

 

صال  ش   ا ستم  دی  بریم باهم سعيد  دنبال برم بهتره...کردم نگاه ساعت  بخوابم نتون

سمون  باران شدم  ماشين  سوار ... ندارم نفس دوري طاقت دیگه... شمال  ... کرده پاک ا

شه    شيدم  پایين شي سم  کاش ک ست  هوا واقعا..ميزدیم قدم باهم بود اینجا نف .  دونفر

 موهاي با سعيد  باالخره زنگ تا چند از بعد رسيدم  سعيد  خونه به کردم روشن  ماشين 

 ؟!اومدي صب  موقع این چخبره:گفت کرد باز در ژوليد

  بپوش لباسات برو سعيد خنگي خيلي:گفتم سرش تو زدم دستم با

 ساعت نيم بعد رفت خونه داخل به زد غر زیرل  کشيد خميازه داد ماساژ سرش سعيد

 ... کردم روشن ماشين... شد پيداش

 !ميري داري کجا:سعيد

 ... دیگه شمال-

   شمال ميریم نبود اگر... نفس خونه برو:سعيد

 دیگه کن بس نيست اونجا نفس... نبود رفتم سعيد-گفتم شدم کالفه سعيد اصرار از

 کج ماشببين...زدم  رف بد خيلي فهميدم کرد سببکوت رفت هم تو هاش اخم سببعيد

  ميشي زشت خيلي.. کن باز ت ها اخم: گفتم نفس خونه طرف به کردم

  سکوت  زدم لبخندي.... شدم  خوشکل  اینجوري:گفت کرد باز بناگوش تا نيقاش سعيد 

 ..  کردم

 من... نيست  خونه ببين بزن زنگ برو:گفتم کردم نگاه سعيد  به رسيدیم  نفس خونه به

 ..  نميزنم الکي  رفي

 نشست   ماشين  داخل اومد اميد نا سعيد ... نداد جواب کسي  زد زنگ شد  پياده سعيد 

سري  شد  باز نفس خونه در که ستاد  در جلوي پ شمهاي  با ای  موهاي و الوده خواب چ

 اونم... ميکرد چکار نفس خونه تو این.....  پوشيده شلوارک فقط نداشت لباس و ژوليده

 دنبال ما... شدیم  مزا م موقع بد ببخشيد .. سالم :گفت شد  ه پياد سعيد .. وضع  این با

 شما  نداشتيم  ازشون  نشوني  شده  فوت مادرشون  فهميدیم تازه ميگردیم بدیعي.نفس

 ! کجاست نميدونيد

 دارین؟ چکار نفس با:گفت موشکافانه موهاش تو انداخت دستشو شایان



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

202 

 

سر  اون اینکه از صابم  دیدم نفس خونه تو پ سر  این و شد  خورد ع سم  را ت چه پ  ا

 اگر هستم همسرشون من: گفتم شدم پياده ماشين از.. اورد مي زبون به نفس کوچيک

 ... نگرانشم بگين من به دارین نفس از نشوني

شمهاي  با شایان  ...  نگفت که هيچي ازدواجش از نفس:گفت کرد نگاهم  يرت از پر چ

 .... ممکنه غير

سم  پریدم خواب از شایان  بلند صداي  با  از سریع  ژوليده موهاي با نکرده عوض و لبا

تاق  یان  قرمز صببورت دیدن  با . زدم بيرون ا جه  شببا  ازدواج تو: زد فریاد  شببدم موا

 تا موند انتظار چشببم مادرت.. بودي کجا نبود ازت خبري که مدتي اون بگو پس!کردي

 .. گذروني خوش رفتي تو اونوقت ببينتت دوباره

 !!ميگي داري چي: گفتم کردم نگاه شایان به تعج  با

 ... زد خشکم پرهام دیدن با... برد پذیرایي سمت به کشيد دستمو

 چرا تو اخه... زدي مادرتو قيد بخاطرش که ادمي! شوهرته!شدي شوکه چرا چيه:شایان

 ... بودي معرفت بي اینقدر

شتم  عق  قدم یک... امد سمتم  به شد  بلند پرهام  که من. کنه چکار اومده  اال.. بردا

 و کس بي شببده همسببرم که دختري بگه مادرش به ميخواد چطوري... شببدم مادر بي

ستم  من... کاره .. کنم جدا شهرتش  پول و خانوادش از پرهام خودخواهي بخاطر نميتون

  شناسنامه   فقط... نيست  من شوهر  اقا این:زدم فریاد... داره من از بيشتر  لياقت پرهام

. دید نخواهيم همدیگر وقت هيچ و ميشيم  جدا... ميگيریم طالق زودي به شوهرمه  اي

 دستم  پرهام که رفتم اتاقم سمت  به.. نيستم  نبودم خوشگذروني  دنبال وقت هيچ من

... نيست عشق رسم این... رفت یادت قرارمون... نيستم شوهرت چي یعني:گفت گرفت

 ... نکن باهام اینکار... بسته جونت به جونم ميدوني که  اال... بري کني رها عاشقتو

 کنم بغلش ميخواست  دلم... بودم دلتنگشون  چشمهایي  کردم نگاه پرهام چشمهاي  به

 پاي به.. بسببوزه من پاي به نيسببت این پرهام  ق اما... بشببه کمتر مادرم مرگ غم تا

 .... نداره نسبي اصل که دختري
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 کجا  دیگه ... کارم و کس بي من االن داشببتم مادر من بود موقعي مال قرار اون پرهام-

  باشم شرمندگيت باعث نميخوام من... خواستگاري بيایي ميخواهي

 چقدر ميدوني خوب خودت تو... است  بهونه همش  رفها این:زد فریاد کرد اخم پرهام

شي  با و عزیز برام شمت  دیگه یکي بگو... بریدي من از دل بگو نفس.... ارز .... گرفته چ

 ... نيار بهونه اما

... بریدهام دل نه گرفته چشمم  کسي  نه اما... است  بهونه اره:گفتم انداختم پایين سرم 

 مامان لوس اخه دارم مادرم بهونه گفتم شدم  خيره چشماش  به... شدم  گير بهونه فقط

 باباي   اون جاي  داشببتم مادري  اما  نداشببتم  بابا  .... دارم اروم زندگي  اون بهونه ... بودم

 تحمل  لوس دختر ميتوني تو.... کنم لوس کي واسببه خودم االن.... کرد پر برام نامرد 

 ... ؟ ميخري نازم تو..... نميخرید نازم کسي مامانم جز!... کني

 همين عاشق  من:گفت کرد نوازشم  گزاشت  موهام رو دستشو   گرفت اش سينه  تو سرم 

 ...ميکنم هرکار شادیش ایه واسه.... شدم لوس دختر

شي  شوب  روز چهار از بعد انگار.. گرفت وجودم ارام  بغض هنوز اما... گرفت اروم دلم ا

 .... نميکرد رهایم لعنتي

 ! رفت اقا اون:گفت اومد سمتمون سعيد.. اومدم بيرون پرهام بغل از در صداي با

شم    متوجه اینکه بدون ش شم  پو شين  داخل چمدون شایان  رفتم بيرون خونه از با  ما

 !ميري کجا:گفتم سمتش رفتم گزاشت

  نيستي تنها دیگه انگار.... شمال: شایان

شو    ست ضاوت  زود کنم تعریف برات چي همه بزار: گفتم گرفتم د ستش ... نکن ق  از د

 ... فهميدم......ميفهميدم باید چي هر: گفت کشيد دستم

 بي درسببته باش مواظبش:گفت انداخت بهش نگاهي شببایان مداو سببمتمون به پرهام

 ... امه خاله یادگار هر ال به ولي معرفته

شينش  سوار  سرعت  به صت  شد  ما شست   بزنم  رف باهاش نداد فر شينش  سر  پ   ما

 دویدن توان دیگه.... کنه فکر اینجوري موردم در نباید هام بچگي رفيق شایان  دویدم

شتم  سم  اما ندا ستادم  نميومد باال نف شه  مرد تا دو کردم نگاه اطرافم... ای  زل دیوار گو
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گاه  خودم به .... زده باس  کردم ن قه  اسببتين ل هام  تا  گشبباد اي  ل هام ... زانو  که  مو

 انگار اومد طرفم به اخم با پرهام.... سرت  انداختي مي شالي  یه نفهم دختر اي..ژوليده

  برد خونه سمت به خودش با گرفت دستم دویده اونم

شمام  به... رفتيم خونه داخل به سره  اون: گفت شد  خيره چ  برات اینقدر چرا.... کيه پ

 موزیانه...  کرد گل شيطونيم .. ميدوي ماشينش  دنبال کوچه وسط  وضع  این با که مهمه

 دارم همسببر فهميد خ  عاشببقمه جورایي یه... بود ام پسببرخاله: گفتم زدم لبخندي

 ... شد نارا ت

سره  کرده غلط: گرفت ممحک بازومو پرهام ضي  پ سره  این با کي از تو... عو  خونه تو پ

 تنهایي؟

شتر  لبخندم  که  يف... بودیم هم پيش شمال  روزم دو اینجایيم روز دو:گفتم کردم بي

   ميکرد نوازشم... ميرفت ام صدقه قربون هميشه رفت

 کرد ریز چشببماش  شببد محو رولبم خنده  گرفت  دردم.... داد فشببار بازومو  پرهام 

 ..اره! رفت که شد  يف! اره ميرفت صدقت قربون:گفت

سرخالمه  شایان  گفتم دروغ... شده  کنده بازوم پرهام کن ولم اخ اخ-  نامزد خودش پ

   نرفت ام صدقه قربون وقتم هيچ.. پيشم اومد بودم تنها من...  داره

 اصال : گفتم کردم اخم... مونده بازوم روي دستش  رد... دادم ماساژش ...  کرد رها بازومو

  بدي نشون بازوت زور باید همش نداري جنبه

شي  تو تا:گفت زد لبخندي. پرهام  یه.. اتاقت برو االنم.... نزاري من سر  سربه  دیگه با

 گناهي چه بدبخت سعيد  این دارم دوستت  باشي  که جور هر من سرت  رو بنداز شالي 

  شده روح قبض... کرده

شاره  موهام به ستي  کرد ا شيدم  موهام به د صم  ک شکلم  هم خيلي:گفتم گرفت  ر  خو

 ....دویدم خونه داخل به اوردم در زبون بخواد دلتونم خيلي

***** 

شگي  شيطون  همون هنوز نفس  بدتر من نميدونه اما... بزارم سرم  سربه  ميخواد.. همي

 به  نفس رفتم خونه  داخل  به .... کردم نگاه  نفس دویدن  خندیدم   بلند  هسببتم اون از



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

205 

 

شي  با سعيدم .. رفته اتاقش شي  رفتم سمتش  به... ميکرد صحبت  گو ستش  از گو   د

 ... بریم بيفت راه... ميزني فک چقدر:گفتم کشيدم

   کجا:سعيد

 !!  قبرم سر:گفتم کالفگي با

ستم  بریم... جون اخ: گفت زد لبخندي.سعيد   غلط: گفت رفت عق  بزنمش بردم باال د

 ..  کردم

  ببينم نگار باید... علي عمو پيش بریم بيفت را: گفتم پایين اوردم دستم

 !  کيه نگار:گفت سرم پشت از نفس

 !جدیدمه عشق: گفتم زدم لبخندي

 ... ها ندارم تحملش من... ميکني تالفي داري: گفت کرد اخمي نفس

ستان  از یکي نگار... نکن اذیت نفس:گفت اومد سمتمون  به سعيد ... خندیدم بلند   دو

 .... باید که قدیمي

 مطمعن نگار از اول باید... بدونه نفس نميخواستم  فعال... بشه  تموم سعيد   رف نزاشتم 

 . سخته برام نفس جلوي شدن ضایع.. ميشدم

 نميزارم تنهات.. برميگردم ش .. ميکنم تعریف برات بعدا عزیزم-

سم  شدم  خارج خونه از...زد لبخندي نفس شين  سوار  نزد  رفي دیگه نف  شدیم  ما

 کردیم  رکت

ساس  دوباره پرهام رفتن با شتن  قفس  کم برام خونه دیوار درو کردم تنهایي ا  ... دا

ستم   کاناپه روي ش سم  شدم  بلند.... ميکرد سنگيني  قلبم.... ن صميم  دادم بيرون نف   ت

کار  هرچي گرفتم مت  به ... کنم فراموش لعنتي بغض این.... کنم بيرون منفي اف  سبب

شپزخونه  شمزه  شام  یک رفتم ا ست  باید خو ش   ميخوام... کنم در  به دلم  رفهاي ام

 ...بمونه هميشه براي هردومون خاطره تو شبي باید... .... بزنم پرهام

شو  غذا... ام چيده ميز... شد  ش  10 نزدیک ساعت  ست  از گرمي  که هنوز...  داده د

 اینه تو شدم بلند خوشحال اومد صدا به خونه زنگ... مياد گفت بهم پرهام اما.. نيومده

شمام  زیر و الغر صورتم  اینکه با کردم نگاه ستم  تا ارایش با ولي شده  گود چ  محو تون
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  اسبي  دم باال به موهامم.بودم پوشيده  دست  یک سفيد  کوتاه دامن با تاپ یک... کردم

 یک دیدن با...کردم باز در لبخند با.. بودم انداخته صببورتم رو مو تار یک بودم بسببته

 اون به منم... شببده خيره من به پرهام..  شببد محو لبخندم پرهام کنار... چادري خانم

... سلطاني  نگار خانم... داریم مهمون امش   عزیزم:گفت اومد سمتم  به پرهام.... دختره

  هستن من خوب همسر ایشونم.. بودن دانشگاه در قدیمي دوستان از

شو   نگار... کنه خراب باید پرهام چرا ش   این اخه... موندم مات که من ست  سمتم  به د

 .. خوشبختم: گفت گرفت

 ز مت اینقدر.. شببدم نارا ت پرهام کار از واقعا... رفتم داخل به دسببتش به توجه بي

شيدم   که.... دختر یه اونم کرده دعوت مهمون بخوریم شام  هم کنار در شبي  که..  ک

شستم   کاناپه رو... هام برنامه تموم به زده گنده  با پرهام... شدن  داخل نگار و پرهام.. ن

شرویي  سادتم   س دوباره.. ميدیدم من کمتر که هایي خنده ميزد  رف نگار با خو   

 از تفاوت بي شببدم بلند.... نميشببه سببرم هيچي بشببم  سببود وقتي منم... جوشببيد

شون  ستم   تخت رو کوبيدم در  رص با رفتم اتاقم به شدم  رد کنار ش  خيلي پرهام... ن

به  ام رو يه  ميدونه  ... معرفته  بي ياز  بهش ميدونه  .. خرا  دعوت مهمون اونوقت  دارم ن

 ... ميکنه

ست  همينطور دقيقه چند شد  اتاق داخل لبخند با پرهام شد  باز اتاق در   سينه  به د

 ؟!چيه:گفتم بردم باال سرم ميکرد سنگيني نگاهش کرد نگاهم

 ... شدي خوشکل خيلي:گفت شد بيشتر لبخندش

شستم   تخت دیگر سمت   رفش به توجه بي شتم  که طوري ن  پرهام.... شد  پرهام به پ

 ....ا ساس بي ادم یک واقعا

 شونه  دور دستاشو   پرهام... کنم فکر پرهام مورد در بيشتر  نگزاشت  دورشونه  دستي 

  س لباسم  روي از تنش گرماي کرد نزدیک بهم خودشو  سرم  پشت  از. کرد  لقه هام

 ...  کرده نارا ت و مهربونم خانم کي:گفت اورد گوشم کنار لباشو... ميکردم
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 چقدر که واي.... ميشه  نزدیک بهم اینقدر بار اولين شاید .. کردم نگاه پرهام صورت  به

ست  شتني  دو سمو   کردم سعي ...ميکنه دیونه ادم لبخندش این.. دا سا شون  ا   ندم ن

 ...چرخوندم مخالفش صورتم

 !بگيري من از نگاهت مياد دلت:پرهام

 چطور دیدم ... ميکنه  سببيرابت  صببب  تا  که  کن نگاه  دختره همون به  برو... مياد  اره-

  بود باز براش هاتم نيش

 .. ميکنن  سودي خانم پس:گفت گوشم کنار اروم پرهام

 ضعف واقعا پرهام برابر در انگار... ميکرد خود بي خود از منو ميخورد پوستم به نفسش

  س قلبم تپش... ميخواسببتم بغلشببو ارامش کنم بغلش ميخواسببتم دلم... داشببتم

سيدم  ميکردم سوام  ميتر ست   لقه شدم  بلند قدرت تمام با... کنه ر  از پرهام هاي د

 هيچي.... ميکرد نگاهم  تعج   با  شببدم خيره بهش شببد برداشببته  هام  شببونه  دور

 ... ميخواست پرهام وجودم تمام.... بگم عسلي چشم دوتا این به نميتونستم

 من... کردم خراب شبببي.. ميخوام معذرت نفسببم:.گفت اومد سببمتم شببد بلند پرهام

 ...  ميکنم جبران... کشيدي ز مت چقدر ميفهمم

 در صدا  به کوفتي قل  این عطرش خوش بوي و تنش گرماي باز... کرد بغل منو پرهام

شه  براي دلم... اورد ست  اغوش این همي شش  از منو.پرهام... ميخوا  دو اورد بيرون اغو

  باش زود کنه اخم نباید وقت هيچ نفس... من نفس بخند:گفت گرفت صورتم طرف

 ... کرد خراب شبي برنامه کنم فراموش تا شد کافي تماس همين انگار زدم لبخندي

شونيم  پرهام سيد  پي ست  مهمونمون پایين بریم بيا..شد   اال:  گفت ب،و،  خانم.. تنها

 بار اولين پرهام....  ميکني نوازي مهمان اینجوري...نگفته اومد خوش بهش اصبال  خونه

 .. محبته غرق چشماش... ب،و،سيد منو

که  از نه  خانم  منو این تاق  از زدم لبخندي ...  کرد ام زده ذوق کرد خطاب  خو  خارج  ا

شسته   کاناپه رو نگار... شدم   معذرت برخوردم بابت:گفتم رفتم سمتش  خوشرویي  با ن

  شام بفرمایيد اومدین خوش ميخوام
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سليت  شده  فوت مادرتون شنيدم  پرهام اقا از:گفت زد لبخندي نگار  غم واقعا ميگم ت

 ..  بزرگيه

 کردم سعي .... شدم  مادر,بي من واقعا یعني... گفت تسليت  بهم نفري اولين... . مادر اخ

 ...داشتني دوست جال  دختر نگار خوردیم شوخي و خنده با شام کنم کنترل خودم

 ... باشه اندازت کنم فکر: گفتم دادم نگار به پوشيده بلندو لباس

ستم  من واقعا..  شدم  مزا متون که شرمنده :گفت زد لبخندي نگار  مزا م بيام نميخوا

   کنم قبول شد باعث پرهام اصرار بشم شما

صرار  دختر این به باید پرهام چرا شد  محو لبم رو لبخند  نارا ت فهميد که نگار!کنه ا

شه  تفاهم سوء  جان نفس دارم نامزد من: گفت سریع  شدم  شين  داخل پرهام... ن  ما

  داشت  قيقت  رفاش همه واقعا دیدم اومدم.... ميگفت هات خوبي از همش

  شبخوش.... بخوابي من اتاق تو ميتوني:گفتم و دادم لباس... زدم کمي لبخند

  س این فهميدم   اال  و بودم  سببود بچگي از نکرد کم دلمو اشببوب نگار   رفهاي 

 خيال پرهام...  ميخواستم  خودم براي فقط فقط پرهام من نشده  کمتر ولي شده  بيشتر 

ست  بغل و ب،و،س یک با کرد شتباهه  در سخت  اما.. کنه خرم تون  یادم لحظه یک... ا

ضا  نزدیک کردم نگاه ساعت  نخوندم نمازم افتاد شه  ق شویي    به سریع  ب ست  رفتم د

شت  پرهام   گرفتن وضو  مشغول  دادم  لش بزنم  رفي اینکه بدون... ميزد مسواک  دا

 ... شدم

گاهم  تعج   با  پرهام  عد ... ميکرد ن ماز  چادر ... کردم محلش بي زد لبخندي  ب  مادرم ,ن

 خفه ممکنه لحظه هر... بترکه بغض این ميکرد کمکم خدا کاش خوندم نمازمو برداشتم 

 .... کنه ام

***** 

سواک  بعد شدم  خسته  خيلي امروز شحالم ..  دارم کار کلي فردا.بخوابم برم م  نگار خو

ساتيه   مهربون قبلنا مثل هنوزم کنه کمکم کرده قبول .. شد  باز دستشویي   در... ا سا

 نگاه کاراش به... کنه چکار ميخواد نميفهميدم... داد  لم اومد سمتم  به عجله با نفس

 من از انگار  نفس خندیدم   ریز.. البد  جدیدشببه   مدل ... گرفت  وضببو یعني این... کردم



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

209 

 

 نگار اگر... افتادم سفيد  کوتاه دامن تاب اون با نازو صورت  یاد.. داره  قم خ  دلخوره

يدادم  قورتش شبببي نبود یدم   فکرم از... م ند نه  تو خ گاه  خودم به  ای  خيلي کردم ن

 نفس از جلوتر رفتم بيرون دسببتشببویي از گرفتم وضببو منم... دارم نفس خوشببحالم

 ... نگيره من از نفس وقت هيچ خواستم خدا از... خوندم نمازم ایستادم

سته   سجادش  سر  هنوز نفس شدم  بلند نماز از بعد ش شماي  با ن  رو روبه نفس گرد چ

شماش  انگار شدم   اینجوري چرا: گفتم گرفت خندم.. بپرن بيرون ممکنه لحظه هر چ

   ميکني نگاهم

  ميخوني.... نماز.... تو:گفت بریده بریده

... کنم اشببتي خدا  با  دوباره  شببد باعث   تو وجود: گفتم زدم لبخندي  زدم زانو کنارش 

 . کرد نصيبم تو مثل اي فرشته که ميکنم شکرش هميشه

شمهاي  با شک  از پر که چ  ایه عقده انگار کردن گریه کرد شروع  و کرد نگاه بهم شد  ا

.... گریه  من.... من:گفت  بریده  بریده  ميکرد گریه  و ميخندید  ..... داشببت سبباله  چند 

شکاش  ميخندید وباز.... کردم ضعيتش  نگران... ميریخت ا  ليوان رفتم سریع ... شدم  و

  شبنيدم  مادرم مرگ...نکردم گریه روز چهار: گفت کشبيد  نفسبي  خورد اب اوردم اب

 و... ميکرد خفم بغض این مگرنه کنم گریه باالخره شببدي باعث ممنونم.... نکردم گریه

شه  مگه... کرد گریه گرفت بغلش تو چادر باز  رو سرش  نفس... کنه گریه نتونه ادم مي

 پرهام ....  بابام   بشببي باید   تو.... مادرم  بشببي باید   تو پرهام :گفت  گزاشببت ام شببونه 

 اما... کن فراموش منو نگذر موقعيتت شرکتتو  از من بخاطر بگم بهت امش   ميخواستم 

 خواهش... باشم  خواه خود دفعه این بزار اما.... خودخواهم ميدونم ميميرم تو بدون من

 ميکنم

 نميتونه چي هيچ و هيچکس: گفتم کردم نوازش سرش رو گزاشتم دستم زدم لبخندي

 بریم... کن پاک  اشببکهات   اال .. دارم دوسببت خودخواهي این من کنه  جدا  تو و من

   بخوابيم

 مامانم اتاق این:گفت  رفت اتاقي سببمت  به اورد در چادرش کرد پاک اشببکهاش  نفس

 ... ميخوابي کجا تو گفتم نشستم تخت رو رفتم اتاق به... بخوابي اینجا ميتوني بوده
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شت  خوش شبت ...  کاناپه رو:نفس  اینکارها چرا دختر این.. خوابيد کاناپه رو رفت بردا

 !شو بلند: گفتم رفتم سمتش به.... نيست زنم مگه ميکنه

 !شده چي: گفت کرد نگاهم تعج  با

 زنمي هر ال به ولي بوده دروغ درسته ... نيستي  من زن مگه تو: گفتم کردم کمي اخم

 ... بخوابي کنارم ميخوام

 ... ميخوابم را تر تنهایي من: گفت اورد یاد به موردي یه انگار که نفس

 بزارم پرهام:زدن جيغ به کرد شروع کردم بغلش... نارا ته هنوز نگار اومدن از فهميدم

 ... پرهام... ميفتم... زمين

 اینجوري ميخوابم تخت  پایين  منم بخواب تخت  روي تو: گفتم گزاشببتمش تخت  رو

  باش نزدیکم ولي! ميشي راضي

 ..  ميگيره درد کمرت:گفت کرد اخم نفس

 ... خوبه نه-

 برام باید...هست  جا دومون هر اندازه بزرگه تخت بخواب کنارم بيا گفت شد  بلند نفس

 ... ها کني خرم ب،و،س یک با تونستي نکني فکر.... کني تعریف نگار قضيه

 موهاش کرد روشن  خواب چراغ نفس... تخت رو رفتم سریع  ام خواسته  خدا از که منم

 نزدیک ميکشيد خجالت خوابيد فاصله با اما.. خوابيد کنارم اومد اش شونه رو کرد ازاد

 .... بود صورتش روبه صورتم کردم نزدیک خودم به گرفتم کمرشو دستم با... بشه

 امش   چرا دختره اون.... بگي نگار از ميشه : گفت اروم نميکرد نگاه هام چشم  به نفس

  نداره خونه خودش ما؟مگه پيش اومده

   ميکنم خواهش بدم توضي  برات فردا ميشه: گفتم زدم لبخندي

  باشه:. گفت مکثي از کردبعد نگاه چشمهام به نفس

سته   ال اینکه از شحال  کرد درک را ام خ شم  در نفس.... شدم  خو  به سرش .... اغو

شتم  دوست  منظمش نفسهاي  چسبوندم  ام سينه  شتم  وقت هيچ که ارامشي ... دا   ندا

ست  شدن  یکي دلم... ميداد بهم شقم  نفس ميخوا سرمه  و ع  باید زوده هنوز ولي... هم

 یاد  به  عروسببي شبب  بپوشببه عروس لباس  دختري هر مثل  باید   نفس....کنم تحمل 
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 ارامش با بود خسته  من از بيشتر  انگار کردم نگاه نفس صورت  به باشه  داشته  موندني

 به کم کم دادم فشببارش خودم به محکم.. ایه معرکه دختر این واقعا خوابيده خاصببي

 ... رفتم خواب

 خواب یک  امنيت  از پر اغوش اون نکنه .... نيسببت کنارم  پرهام ... کردم باز  چشببمام 

 با پرهام... برن که ان شده  اماده نگار و پرهام رفتم بيرون اتاق از شدم  بلند بود خوش

گار   از قبل  پرهام : گفتم اخم با ! برن بيرون دوتایي  داره دليلي چه  اخه !ميرفتن کجا  ن

 !  نرفته که یادت بدي توضي  مسائلي برام باید رفتن

 رو چي همه  برات ميام  ظهر... دلم عزیز بخير صببب :گفت  برگشببت سببمتم به  پرهام 

   بپيچونه ميخواد منو پرهام کردم  س... ميکنم تعریف

  بدي توضي  باید  اال همين: زدم,فریاد

 ميتوني ارومترم: گفت  رفت  هم تو هاش  اخم شببد نارا ت   زدم فریاد  اینکه  از پرهام 

 ..کرد اشاره نگار به و کن مدرا اقل ال... نفس کني صحبت

.. ذهنشببه تو سببوال هزارتا االن.. دارن  ق جان,نفس پرهام اقا:گفت زد لبخندي نگار

 ... نميکردم صبر االن تا بودم نفس جاي اگه من دارن زیادیم صبر واقعا

  بگم برات تا بشين باشه:گفت نشست رفت کاناپه سمت به پرهام

 .. نشست کنارم اروم نگارم نشستم پرهام رو روبه

 داخل به نگار.... نميگذرم نازي از من گفتم یادته: گفت داشببت که اخم همون با پرهام

شه  خوب باید خيلي شروین  با اش رابطه و....  نفوذميکنه شروین  گروه  کنه کاري... با

 مکثي.... هردوشببونه به ضببربه اولين شببدنشببون جدا... بشببه جدا نازي از شببروین

ش   که هم نگار مورد در... داد ادامه....کرد شته  اقامت هتل تو..  شد  مهمانمون دی  دا

گار  به  زدن زنگ  هتل  از دیشبب  تاقشببون  که  ن ید   ا  از عموش امروز... کنه  خالي  با

ستان   ش   منم...  عموش پيش بره ميتونه و برميگرده شهر  پيش که کردم دعوتش دی

 قبول است  خونه داخل همسرمم  کردم ازدواج فهميد وقتي نکرد موافقت اول... بياد ما

 ... بود نواز مهمون همسرم چقدر ماشاهلل.. کرد
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 بلند پرهام... کردم پرهام درمورد اي مسببخره فکرهاي چه واقعا انداختم پایين سببرم

 کرد خدا افظي نگارم شببد خارج خونه از... برگردم ميکنم سببعي ظهر تا: گفت شببد

 .. شد خارج

****** 

شين  سوار  شت  اعتماد بهم نفس اینکه از شدم  ما  خونه سمت  به... شدم  نارا ت ندا

 ... کردم  رکت نگار عموي

 ؟.نفس به نگفتي کامل جریان چرا:نگار

... شببروینم هاي  پول فکر به  من کنه  خيال . .... بکنه  موردم در بد  فکر ميترسببيدم -

 .. نکنه پردازي خيال خودش واسه کنه خدا گفتم که همينقدرم

...  نميکنيم بدي کار ما... نميکنه فکري همچنين وقت هيچ نفس:گفت زد لبخندي نگار

 ؟!درسته... برسه خيریه به اموالش تمام تا کنه امضا اسناد اون کنم کاري قرار فقط من

عد ... ميشببن من نام  به  اول... ولي درسببته :پرهام  ... ميکنم واگذارش  خيریه  به  من ب

 .....ممکنه

 یعني خانمت دارم اعتماد بهت ام غریبه که من:گفت بشببه تموم  رفم نگزاشببت نگار

 .. ممکنه غير.... نداره اعتماد

 و من هم نفس ميدونم,خوب اینم...هستم  نفس عاشق  من... ندادم جوابي زدم لبخندي

 ... نداره من به اعتمادي هيچ ميده نشون برخوردش گاهي ولي داره دوست

  ال صداش  واقعا پاشایي  اهنگ ميکرد عصبانيم  بيشتر  کردن فکر کردم روشن  ضبط 

  هست ?ک? آلبوم.. ميکنه خوب ادم

  ?کن ?کار د?با

  ره?ت ?ابرا مث تنگه دلم

  ره?اس زندون مث ? س ?تو

  ?دون?نم ?ز?چ من ا ساس از تو

  ?رنجون ?م منو ?خود ?ب ?دار که

  باش من ?جا امش  ه?
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  چشماش که ?اون ?جا

  ومد?ن عشقش ?ول شد خشک در به

  باش همسفر امش  ه?

  باش در دربه من مث

  زد پا پشت ا?دن به که اون ?جا

  رم?بگ آروم ?کن ?کار د?با

  رم?بگ دستاتو لحظه ک? د?با

  خونه ن?ا به باز امش  ?برگرد د?با

  بمونه ادت? ها لحظه ن?ا د?با

  باش من مال امش  ه?

  دستاش که ?مرد مال

  نداره ?همراه تو دست جز به

  ارم?ب ادت? بذار

  قرارم ?ب ?چجور

 .. نداره ?راه تو ر?غ من دل

  مو?زندگ تمام گرفتم اد? تو از من

  مو?وابستگ ? قصه ن?ا بگم ?ک با ? ا

  مو?خستگ ا?دن ه? بذارم ?ک دوش رو

  تو ?کن ?کار د?با

  ما?قد مثل باز که

  ما ?اشک و س?خ ?چشما بشن ره?خ هم به

  تنهام که امش  ن?هم

 .. نجا?ا ?برگرد د?با

  رم?بگ آروم ?کن ?کار د?با

  رم?بگ دستاتو لحظه ک? د?با
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  خونه ن?ا به باز امش  ?برگرد د?با

  بمونه ادت? ها لحظه ن?ا د?با

  باش من مال امش  ه?

  دستاش که ?مرد مال

  نداره ?همراه تو دست جز به

  ارم?ب ادت? بذار

  قرارم ?ب ?چجور

 .. نداره ?راه تو ر?غ من دل

شتم  قرار کردم خدا افظي نگار از شه  فردا گزا  خونه طرف به.... کنيم شروع  امون نق

 ..  کنيم مرور بودم ریخته قبل از اي برنامه فردا براي تا رفتم سعيد

صلم  سمو  رفت سر  خونه داخل  و شيدم  لبا  ازاد هواي دلم... رفتم بيرون خونه از. پو

ست  ساژ  سمت  به.. ميزدیم قدم باهم بود اینجا پرهام کاش..ميخوا  تي یک... رفتم پا

سم  پرهام کرد جل  ام توجه شرت  شه  زیبا شرت  تي این در چقدر که کردم تج ... مي

 زدم قدم ساعتي  چند خرید از بعد... بياره برام خواستم  فروشنده  از رفتم مغازه داخل

 لباس ...نيومده  پرهام  هنوز شببدم خونه  وارد... رفتم خونه  طرف به  شببد ظهر نزدیک 

ستين  لباس یک کردم عوض شيدم  شلوارک  با اي  لقه ا شمزه  نهار یک بهتره پو   خو

ست  اي شيد  طول کارم ساعتي  یک.... کنم در  معرکه خوردم ذره یک ماکاروني از ک

شمم .... شده  سبه  خيلي ساالد  افتاد یخچال داخل سرخ  هاي گوجه به چ  شروع  ميچ

  تما شدم  بلند شد  کارم ادامه مانع خونه زنگ صداي  که کردن درست  ساالد  به کردم

سش  یقه... شده  اینطوري چرا پرهام کردم باز در. . پرهامه شه .. شده  پاره لبا  لبش گو

 !!!  کرده دعوا کي با... شده کبود صورتش.. مياد خون

   شده چي پرهام-: گفتم نگراني با

شویي    سمت  به  رفم به توجه بي پرهام ست  چي پرهام.... ميزدم در به محکم رفت د

 !  شده
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 داشببتم کوچيکي بحث یک عزیزم نيسببت هيچي:گفت زد لبخندي اومد بيرون پرهام

   شد  ل

  کي با-

 .. گرسنمه خيلي... خوبي بوي چه:گفت کنه عوض موضوع داشت سعي که پرهام

شپزخونه  طرف به ستش  رفتم سریع  رفت ا  هنوز منو یا!!ام غریبه من: گفتم گرفتم د

 !نميدوني همسرت

  نيست مهم نباش نگران.... عشقمي تو:گفت داد فشار دستم پرهام

   نميکنم رها دستتو نگي تا-

   شده دعوام سعيد با: گفت شد خيره چشمام به پرهام

  ميشه مگه!چرا!سعيد با-

  کشيد  محکم دستشو  ..دیگه کن بس! ميپرسي  سوال  چقدر واي: گفت کالفگي با پرهام

شپزخونه  سمت  به شيد  غذا خودش براي.... رفت ا شغول  ک  اینکه از.... شد  خوردن م

هام   ثل  با به  م مد  درد به  قلبم ميکرد برخورد ها  غری  بغض با  رفتم سببمتش به ... او

 اما ..... کنم درک نميتونم چيزهایي  یک  و کوچکترم تو از سببال هفت  درسببته :گفتم

شم  گرفتاریهات ها غم شریک  ميتونم  بخاطر کردم برخورد بد باهات صبحي  اگر....  با

 غریبه  من تو ميفهمم االن اما ... بدم  دسببتت  از ميترسببيدم  بودم نگرانت  که  بود این

 دیگه.  را تي تو هرجور..زندگيتم شببریک... همسببرتم من نداري باور هنوز... ميدوني

شمو  شه  تفاوت بي برام کارهات ميکنم تال  اتاقم به.... چکيد. ام گونه رو اي قطره.... با

 منو پرهام ... ميزدم تخت  به  مشببت کردم گریه  بلند  انداختم  تخت  رو خودم.... رفتم

 ميتونه دختر این نداره باور اصببال.... داره نياز مراقبت به فقط که ميدونه اي بچه دختر

 ... باشه گرفتاریهات ها غم شریک

***** 

شتهام .. نفس گریه صداي  ست  تعبير همش چرا دختر این کرد کور ا  بلند... ميکنه نادر

 خواسببتم رفتم سببمتش به ميکرد گریه بلند نفس کردم باز در رفتم اتاقش به. شببدم

  ایستادم فریادش صداي با که کنم بغلش
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 ... هستم نامحرمم البد.. برات ام غریبه وقتي... نشو نزدیک من به:نفس

... بهتره اینجوري: پوشيد  روسري  پوشيد  مانتوشو  شد  بلند کرده قاطي انگار که نفس

 ... بذاره نگرانم نگه بهم هيچي داره  ق... نامحرمه ميگم اقل ال

صبيم  برخوردش و  رفاش... شد  تموم طاقتم   گرفتم بازوهاش رفتم سمتش  به کرد ع

 نگار جاي به تو داد پيشنهاد  نامرد سعيد  اون ها! شده  چي بدوني ميخواهي: زدم فریاد

 هزار نفسو  فروخته اینکه از داره دوست  نفس وار دیوانه شروین  ميگه! ميفهمي... بري

 به  هرچي....برسببونه  خواسببتمون به  رو ما  ميتونه  نفس ميگه !ميکنه  لعنت  خودش بار 

شقمو  نميتونم من گفتم سعيد  ستم  ع شغال  اون پيش بفر  بهم نکرد قبول  رفم...  ا

 خيانت شببدم بشببه قرباني همسببرم نميزارم اینکه بخاطر... کاري خيانت یک تو گفت

شه  پرو خيلي داره دیدم منم زد سعيد  چک اولين... کار  فهميدي  اال... نيوردم کم مي

 .... کنم تعریف بخوام برسه چه بودم بيزار فکرش از... نگفتم چي واسه

 اون پيش من:گفت بریده بریده ل  زیر شده  شوکه  انگار... ميکرد نگاهم تعج  با نفس

 من:داد ادامه شد  خيره بهم اشک  از پر چشماي  با..... ميکشه  منو.... گردم برنمي دیونه

   نميرم... نميرم

سه  نفس براي شروین  ميکردم درکش شو  .... کاب،و، شار  ام سينه  به سر : گفتم دادم ف

 ...ميموني خودم کنار در هميشه تو باش مطمعن

  صورت  به باشي  کرده سپري  صب   به و ش   عشقت  کنار اگه بخصوص  قشنگيه  صب  

... دارم دوست مردونه بازوي این چقدر بازوش روي سرم....کردم نگاه پرهام خوشحالت

شه  لبخندي...  ست    لبم گو ش شماش  پرهام.. ن ... خورد گره باهم نگاهمون کرد باز چ

 ... ميکردي نگاه چي به شيطون:گفت کرد ریز چشماش

  دارم دوستش خيلي که... ميکردم نگاه جذاب پسر یک به:گفتم کردم ریز چشمام منم

هام  ندي  پر فت  اغوش در و من زد لبخ قدر .... گر فت  درد کمرم که  محکم اون   گر

 ..  گرفت درد.... کمرم پرهام:گفتم



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

217 

 

 خندم منم.. خندید بلند... ام جنبه بي خيلي من ببخشيد:گفت کرد ازاد دستشو پرهام

: گفت کشببيد دسببتمو پرهام... کنم اماده صبببحونه برم من: گفتم شببدم بلند... گرفت

  بخورم رو تو صبحونه جاي نميشه

... خندید بلند پرهام... کردن شيطوني واسه زوده:گفتم کردم کمي اخم کشيدم دستمو

شپزخونه  طرف به زدم لبخندي ستش  به که اي  وله با پرهام... چيدم ميز رفتم ا .... د

 ...  گرسنمه خيلي نکنه درد دستت نفس واي: گفت شد اشپزخونه وارد

هام  به  گاه  پر نه  روي کبودي کردم ن مایي  خود اش گو هام ... ميکرد ن خاطر  پر  با  من ب

 دليلشو  سعيد  پيش برم باید... هستم  دردسر  باعث من چقدر که اخ... کرد دعوا سعيد 

 مگه... نميدونه خواهرش مثل و من سببعيد مگه... داد پيشببنهاد این چرا که... بپرسببم

 ... داره منطقي جواب  تما ؟سعيد پستيه ادم چه شروین نميدونه

***** 

 ..بریزي چایي برام ميشه نفس-

 تکون هاش چشم  جلوي دستمو  نيست  دنيا این تو انگار شده  خيره صورتم  به که نفس

 ... ميکنم خواهش: گفت...زد لبخندي اومد خودش به لحظه یک دادم

 !خوبه  الت-

  خوبم اره:گفت لبخند با

  ميریزي برام چایي پس-

 نفس اما شدم  خوردن مشغول  نشست   کنارم... ریخت چایي برام گرفت دستم  از ليوان

 نميخوري چرا: پرسيدم تعج  با.. نميخورد هيچي

 !نگار دنبال ميري کي.... ندارم ميل: گفت زد لبخندد

 !چطور دیگه ساعت یک: گفتم کردم مکثي

 بهم رها با... تنهایي ميره سر   وصلم  ميدوني اخه برسوني .سعيد  خونه به منم ميشه -

 .... ميگذره خوش خيلي
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صال  اینکه با ست  دلم ا  دیدم نفس لبخند وقتي اما... ببرم سعيد  خونه به نفس نميخوا

 شيرین  خيلي دختر این واقعا... کرد خوردن به شروع  نفس موافقتم با... کردم موافقت

   داشتنيه دوست و

   دنبالت ميام خودم:گفتم کردم پياد سعيد خونه نفس شدیم ماشين سوار

   سرورم ميشه ز متتون: گفت زد لبخند.نفس

  ام جنبه بي من ميدوني نریز نمک اینقدر برو-

.  ندیدمش   دوري از بریم هم مامانت    پيش عصببر باشببه  یادت : گفت  زد لبخندي  نفس

 شد  باز در شدم  مطمعن وقتي رفت سعيد  خونه سمت  به..... چشم  گفتم زدم لبخندي

 ... رفتم نگار عموي خونه طرف به گاز رو گزاشتم پامو

شرویي  با رها شدم  خونه وارد  از ميدوني جان نفس اومدي خوش:گفت... کرد بغلم خو

 ... بودمت ندیده دوري

  هست خونه سعيد: گفتم اروم زدم لبخندي

 ....  خيالم خوش چقدر من... اومدي سعيد بخاطر:گفت کرد اخم رها

سودي : گفتم خندیدم صل  ولي دارم کار سعيد  با... نکن   ضيه  ا ...  اومدم تو بخاطر ق

  بگذرونيم خوش کلي باید

 دارم دوست گذروني خوش اره:گفت خندید رها

.... نميکشه خجالتم گنده پسر... کردنه بازي استيشن پلي مشغول  رفتم سعيد  طرف به

.. شده  کبود سعيد  چشم  کنار اومد سمتم  به کرد خاموش دستگاه  شد   ضورم  متوجه

 .. زده جور بد پرهام معلومه

  اومدي اینجا داره خبر پرهام:سعيد

   رسوند منو خودش:گفتم زدم لبخندي

 .. بشين بيا!واقعا:گفت تعج  با سعيد

ستم    سعيد  روي روبه ش شپزخونه  به رها..  ن شمهاي  به رفت ا .. کردم نگاه سعيد  چ

 پرهام به پيشنهاد  این شدي   اضر  چطور پس! هستم  سپيده  شبيه  گفتي یادمه:گفتم

 !ميشناسي خوب شروین که تو... بدي
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شون    به نگار با پرهام:گفت انداخت پایين سرش  کرد اخم سعيد  ست سن  خوا  و نمير

 واقعا  چون نميرسببونه  اسببي   تو به  شببروین... بيفته  خطر به  نگار  جون ممکنه   تي

 شروین  ميرسونه  بهم رو خبرا ميکنه کار شروین  پيش دوستام  از یکي... داره دوستت 

ستي ... ميکنه گریه ميگيره بغلش تو کيفتو..... ميکنه سپري  تو عکس با ش   روز   را

 نفس... نداشت  شناسمت   داخل پرهام اسم  دیدن تحمل چون کرده پاره ات شناسنامه  

 ... کنه امضا اسناد اون کني کاري ميتوني فقط تو

 ؟!اسناد کدوم:گفتم تعج  با

 ! نگفته بهت پرهام مگه:سعيد

 ! بگو بهم ميکنم خواهش نه-

 تا ه کرد شروین  نام به دارایيشو  تمام نازي فهميدیم:گفت کرد نگاه هام چشم  سعيدبه 

 امضاشون شروین اگر که داره اسناد تا چند پرهام.... کنن شراکت بتونن باهم را تي به

 اموال همه داره تصببميم پرهام.... ميشببه پرهام نام به نازي و شببروین اموال همه کنه

شن  نابود اینجوري نازي و شروین .... کنه واگذار خيریه به شروین   تو جز نفس...  مي

 اینکار  پرهام  بخاطر  داري دوسببت پرهام  واقعا  اگر... بکنه  کار  این نميتونه  کس هيچ

 پرهام ...  نميگم خودم بخاطر  خدا  به  ميشببه اروم انتقام  این با  فقط پرهام  قل  ... بکن

  خواستم  اگه من..... بکنم هرکار خواهرم عشق  شادي  براي منم و بود من خواهر عشق 

شي  پرهام بخاطر فقط... نمياره سرت  بالیي شروین  مطمعنم بکني کار این تو  که ارام

سال  شت  چهار  و نازي شدن  نابود باید پرهام بدي ارامش این بهش ميتوني فقط تو ندا

 ... برسه ارامش به تا ببينه شروین

ست  ستم  در ضم  سعيد   رفاي نميتون .... باید: گفتم بریده بریده شدم  بلند... کنه ه

  کنم.. فکر

شه :سعيد  ضي  کردي قبول اگر.. کن فکر با  اینکه از قبل.. خودت پاي پرهام کردن را

 به.. اورده سرم  بالیي چه ميبيني نتونستم  من بگيري جلوشون  باید بره شرکت  به نگار

 صدام رها اومدم بيرون سعيد خونه از ام کرده قاطي کامال که من... کرد اشاره چشمش

سم  شروین  از من.... دادم ادامه خودم راه به توجه بي زدم  تو سعيد   رفاي........ ميتر
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  گرفتم سرم.... بدي پرهام به ارامش ميتوني فقط تو....پرهام بخاطر... ميشد تکرار سرم 

  کنم فدا جونم پرهام بخاطر  اضرم من.... ميدویدم فقط هدف بي... دویدم مي

******* 

 کوتاه  مانتو  شببد سببوار اومد  بيرون نگار  زدم که  بوق با  رسببيدم  نگار  عموي خونه  به 

  ميبره واقعا تيپ این با شروین مثل ادمهاي دل که غليظ ارایش با پوشيده

  دارم هيجان خيلي واي!خوبي سالم:نگار

 ...  ميرسيم هدفمون به بهتر باشي خونسرد... سالم-

 ...  کبوده ات گونه! شده چي صورتت واي: نگار

   هيچي-

 .. . کردم  رکت شروین شرکت طرف به..  کردم روشن ماشين

  دارم استرس...  باشه مالیم! بزاري اهنگ ميشه: نگار

 !ترسيده.... باش رو ما پليس خانم:گفتم کردم نگاهي

   همين دارم هيجان فقط نترسيدم:نگار

شوه  با ميري... ميکنم یاداوري دیگه بار یک نگار- ستخدام  ميخوام ميگي ع شم  ا ... ب

 ....  ميکني اصرار نداري نيرو کمبود گفت اگر

   فهميدم. گفتي صدبار دیروز ميگي چقدر پرهام واي:گفت بشه تموم  رفم نگزاشت

   کردم روشن ضبط زدم لبخندي

 داري خنده  رف چه مبارک تولدت

 نياري برام گل تو وقتي داره فایده چه

 چشمام سوزه مي داره امش  شبيه عج 

 تنهام خيلي انگاري اما شلوغه دورم

 بگيرم رو چي جشن باشم زنده چي واسه

 بميرم خواد مي دلم خوام نمي امشبو من

 غمگينم گرفته دلم نيست مبارک تولدم

 بينم نمي اینجا ترو دلگيره خونه هواي
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 داغونم قل  شکسته نيست مبارک تولدم

 دونم مي مُرده رو خودم دوریت از من و نيستي تو

 کردم هواتو چقدر نداره خبر هيشکي

 بگردم دورت باشي تو خواد مي دلم چقدر

 خندم مي زور به دارم نداره خبر هيشکي

 بندم مي هي چشمامو من چرا دونن نمي

 بشينم منتظر تا بندم مي من چشمامو

 ببينم ترو بازم سياهي این تو شاید

 غمگينم گرفته دلم نيست مبارک تولدم

 بينم نمي اینجا ترو دلگيره خونه هواي

 داغونم قل  شکسته نيست مبارک تولدم

 دونم مي مُرده رو خودم دوریت از من و نيستي تو

 غمگينم گرفته دلم نيست مبارک تولدم

 بينم نمي اینجا ترو دلگيره خونه هواي

 داغونم قل  شکسته نيست مبارک تولدم

 ( بيبي امين)دونم مي مُرده رو خودم دوریت از من و نيستي تو

شيم ... شدیم  شرکت  نزدیک  رو لبخندي زد زنگ بهم نفس اینکه از.. خورد زنگ گو

 ... دلم عزیز سالم:گفتم بست نقش لبم

  ميکنم خواهش..... خونه برگرد:گفت محکم جدي صداي با نفس

 !  شده چي:گفتم نگراني با

 قلبم دلشببوره کرد قطع تماس نيسببت خوب  الم باش خونه دیگه سبباعت نيم: نفس

   نمياره طاقت دلم اما شروین شرکت تا مونده خيابان یک هنوز کرد تسخير

   ميریم شرکت بعدا عموت خونه بري تاکسي با ميشه نگار-

  شده چي:نگار

  خونه برگردم باید فقط نميدونم-
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   نزار بيخبر من نيست مشکلي باشه:نگار

 سببعيد  خونه  االن باید   نفس... رفتم خونه  طرف به  شببد پياده  نگار  زدم کمي لبخند 

  باشه سالم نفس فقط شده هرچي کنه خدا.... باشه

 به نميتونه دیگه شببروین اینجوري... ميکنم اینکار پرهام بخاطر من گرفتم و تصببميم

 کنم نگرانش تا دادم تغيير صدام  زدم زنگ پرهام به... بده ادامه شرمانش  بي کارهاي

شده  دیر اميدوارم... برگرده سریع  شه  ن  راه خونه داخل شدم  بلند شدم  کالفه... با

 که پرهام کردم باز خونه در بسببت نقش صببورتم روي لبخندي زنگ صببداي با... رفتم

 خوب  الت شده؟  چي:گفت کرد نگاه پام تا سر  به گرفت بازوهام شد  داخل سراسيمه  

 ؟! دکتر بریم بيا نيست

 ... جسمم نه خرابه رو م  ال اما... نيست خوب  الم اره: گفتم زدم لبخندي

 .  کنم صحبت ميخوام باهات بشين بيا:گفتم گرفتم دستش... کرد نگاهم تعج  با پرهام

 ...شد من  رفهاي منتظر نشست پرهام

 داشببته  اعتماد  من به  کافيه   فقط... کنم کمکت  ميخوام من:گفتم دادم قورت دهنم اب

 .... ميتونم بهتر من... ميکنم نفوذ شروین باند به نگار جاي به من... باشي

 تحویلم هات مزخرف این که کشوندي  راه همه این و من تو:زد فریاد  رفم وسط  پرید

 ... سعيد تو به لعنت.... بدي

 ... ميزني  رفو این باشه اخرت دفعه:گفت شد بلند پرهام

 خودت تو:گفتم گرفتم دستشو   زدم لبخندي...  خشمه  و نگراني از پر پرهام چشمهاي 

شه  تو... بکنم اینکار ميتونم را تي به من ميدوني خوب  یادته... کردي کمک بهم همي

 غيرتت  و مردونگي با  یادته  .... کنم ترک شببدي باعث   مهربونت   رفهاي  با  بودم معتاد 

شقت  شدي  باعث شم  عا صيبت  بهتري زندگي بري ميتوني که االنم.... ب شه  ن  پاي به ب

 منم بار  یک  بزار ميکنم التماسببت  پرهام .... زدي ها  موقعيت  خيلي قيد  موندي  من

 ... کنم کمکت
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 بتونم ؟چطور!نه یا ميفهمي دارم دوستت  من نفس:گفت کشيد  دستم  از دستشو   پرهام

شقم  شقم  کنم تحمل بتونم چطور.... بندازم خطر به ع ست  شروین  اون به ع   لبخند پ

 ... سخته ميفهمي سخته... نميکني درک من چرا... منه مال فقط تو لبخند... بزنه

  مل خودت با هميشببه. سببپيده قتل بخاطر که قلبته در اشببوبي سببختي به  تي-

 به خالصي  عشق  من... ندیدم رو تو ا ساس  من... کرد باز هامو چشم  سعيد .... ميکني

 ا ساس  به و ميخواستم  خودم براي را تو...بودم خودخواه فقط... ندیدم داشتي  سپيده 

شي  سپيده  شرمنده  عمرت اخر تا تو نميزارم من.... بودم توجه بي تو  چه نميزارم... با

 .... ميکنم کار این من مخالف چه باشي موافق تو

   فهميدي بکني نباید چکار بکني باید چکار تو ميگم من... شوهرتم من:زد فریاد پرهام

عا  . ها ... ام چکاره  پس خودم من: گفتم زدم کمرم به  دسببتمو... کرد کالفم پرهام  واق

گه  پرهام ... بگيرم تصببميم خودم ندارم   ق یعني  نميزارم باش  مطمعن نکني قبول ا

 ... بشه کوفتي شرکت اون وارد نگار

 خونه از سرعت به کرد خالي دندوناش روي  رصشو تمام شد عصباني خيلي که پرهام

ست  محکم در شد  خارج سته  صداي  با ب  پرهام  اال تا... لرزید بدنم در محکم شدن  ب

 گرفتم تصميمم من اما... بودم ندیده عصبي اینقدر

***** 

 ترک خونه سریع ... کنم نفس با برخوردي چه نيست  معلوم بمونم دیگه دقيقه یک اگر

 نفس اما... کردم بيرون ماشين  از سرم  کنه خوب  الم بتونه خنک هواي شاید ... کردم

سته ... نميکرد درکم چرا  روي دیگري غم نفس رفتن ولي سخته  برام سپيده  غم در

 .... ميداره نگه طپش از قلبم غم این بياد سرش بالیي اگر مطمعنم و قلبم

 ... کنم عادي صدام کردم سعي مامان شماره دیدن با زد زنگ گوشيم

  مامان سالم-

 ! است زنده است مرده مادرت نميگي! پرهام کجایي معلومه:مامان

   شده تنگ برات دلم ميام دارم االن مامان-

  بشه پيدات تو بزنم زنگ من مگر عج  چه:مامان
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  مامان فعال-

 این بخاطر ...  کنه  خوب خراب  ال  این تا  گزینه  بهترین مادرم ... کردم قطع گوشببي

 خواستگاري  مادرش از نفس بره منتظره  تما برم دیدنش نکردم فرصت  اخير اتفاقات

 ... شده فوت نفس مادر نداره خبر ولي... کنه

شته  پرهام شد  تاریک هوا شي  به... نياد شبي  نکنه...  شدم  نگرانش...  برنگ  پرهام گو

شه  ولي ام زدم زنگ  شاید ... نميکردم بحث باهاش کاش.. کنم چکار نميدونم.... خامو

   برداشت باالخره بوق تا پنج بعد... زدم زنگ سعيد به... باشه رفته سعيد پيش

 ... الو- رها

  خوبي رها سالم-

 ... زدم صدات همه این نکردي توجه چرا! رفتي امروز چرا! معرفت بي:رها

  بزنم  رف سعيد با ميشه هست خونه سعيد... خرابه  الم.. جان رها ميخوام معذرت-

 .... اي خونه نفس؟اره شده چي:.رها

   کشيد رها دست از گوشي سعيد ميشه معلوم رها فریاد صداي

يد  کار  خواهرم ببينم بزار:....سببع نار  برو...  داره م چ  چخبرا خواهرم بر سببالم..... ک

   گرفتي ؟تصميمتو

شته  هنوزم.. رفت بيرون خونه از شد  بحثمون ولي زدم  رف پرهام با سعيد - .. برنگ

   نيومده اونجا

شه  خوب  الش نباش نگران.... نيومده نه:گفت کرد مکثي سعيد   ا تماال گرده برمي ب

شه  پيش صابش  هروقت بچگي از.. مامان شد  خورد ع ست  هيچکس مي  ارومش نميتون

 تيش تي ميگفتن بهش مدرسه ها بچه گفت خندید سعيد .. برد مي پناه مادرش به کنه

 ... ماماني

 مادر  به   تي من مزخرفه   س این چقدر  که  واي.. گرفت  وجودم تمام   سببادت  س

 ... ميکنم  سودي پرهامم

  خدا افظ سعيد ممنون-

 ... زدم زنگ کردم پيدا اذر خونه شماره کردم قطع نموندم جواب منتظر
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  بفرمایيد... سالم: اذر

 ! خوبين هستم نفس جون اذر سالم-

سليت  شنيدم  پرهام از مادرت فوت خبر ممنون خوبم... جون نفس سالم : اذر  ميگم ت

 ...بيام خواستگاریت به کردم اماده خودم تازه.. نداشتم خبر بخدا

 .... پرهام و من که دارین خبر شما مگه-

سط  پرید اذر سته  به منم... گفته قبال چي همه بهم پرهام عزیزم اره:گفت  رفم و  خوا

  ميزارم ا ترام پرهام

  اونجاست پرهام اذر... ممنون-

   کردم درست شام بيا هم تو  موم رفته.عزیزم اره: اذر

  نميشم مزا م.. ممنون نه-

  منتظرتم عزیزم مرا مي...  رفيه چه این: اذر

  بشم اماده برم پس چشم-

  خدا افظ ميبينمت: اذر

  خدانگهدار-

شتم  گوشي  ضي  پرهام بتونه اذر شاید  رسيد  ذهنم به فکري گزا  هم اینجوري... کنه را

 به ... ميگيره اروم قلبش پرهام  هم... ميده  پس کرده که  کارهاي   تمام  جواب شببروین

شيدم  سفيد  مانتو با سفيد  شلوار  رفتم اتاقم  رنگمو کرم شال  کردم کمي ارایش پو

  شدم خارج اتاقم از سریع تلفن زنگ صداي با پوشيدم

 ....الو-

ش   خودم بيایي نميخواد شه  مثل پرهام صداي ..خونتون ميام اخر   کننده جذب همي

  ببينم جون اذر ميخوام من سببوما هسببتين خوب دوما سببالم اوال: گفتم زدم لبخندي

 !نداري کاري ميام دارم ام اماده االنم

شو    پرهام  ميخواهي چطور تاریکه هوا کردي نگاه ساعت  نفس:گفت کرد بلندتر صدا

  پيشت ميام من بمون..بيایي

 .. ندیدم مادرتم دوري از... پرهام نکنه اذیتم: گفتم کردم پوفي
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 .... شدي لجباز تو اینقدر چرا:زد فریاد پرهام

  نباش نگران ميگيرم تاکسي پرهام: گفتم دادم فاصله گوشم از گوشي

 ... دنبالت ميام خودم کن صبر: پرهام

 نه: گفتم زدم لبخندي... داشتني دوست پسردیونه ميکردي رو کار این اول همون خ 

  ميشه ز مت

سي   خوب من.  ها بيایي نيفتي راه نفس:گفت تحکم  الت به پرهام شنا  اخالقي چه مي

 ... دارم

  منتظرم... باشه... باشه-

 من از خيلي پرهام .. نشببسببتم کاناپه    رو...  کرد قطع خدا افظي   بدون  ادب بي پرهام 

  کمکش خواستم  فقط کردم چکار من مگه... ميخواد مهربون پرهام همون دلم... شاکيه 

  سببهيم ميگيره که هایي تصببميم یا مشببکالتش در ميتونم منم ميفهميد کاش... کنم

 ..نيستم خوش روزهاي براي فقط من باشم

 زدي  رف تند اینقدر نفس با چرا پرهام:گفت گزاشببت ميز روي ميوه بشببقاب مامان

 ؟!کردین دعوا نکنه

  بيارمش نفس دنبال برم من..... بيخيال نکردیم دعوا... مامان نه-

 !نمياد خودش مگه:مامان

  نگراني از ميميرم من اینجا برسه تا کن نگاه ساعت من مادر-

  فکرم تمام... کردم  رکت شدم  ماشين  سوار  پوشيدم  لباسام .. نزد  رفي دیگه مامان

 به زودتر بره شببروین پيش نفس اگر ميدونسببتم هم خودم... شببروین قضببيه درگير

سيم  هدفمون  التيام شروین  و نازي نابودي با که من قل  در زخمي سپيده  قتل...مير

 ام دیونه بره شروین  خونه به بخواد نفس اینکه تصور ... نميداد اجازه غيرتم اما.... ميابه

.... موندم منتظر شدم  ماشين  سوار  زدم زنگ رسيدم  نفس خونه به باالخره.... ...ميکرد

شکل  خيلي رنگ کرم شال  سفيد  شلوار  مانتو اومد بيرون.نفس   سفيد  رنگ شده  خو

  خودم اخالق بد همسر بر سالم:گفت شد ماشين سوار.... ميکنه ترش جذاب

 ...... ش  موقع این... مامانم خونه بياد تنها تيپ این با ميخواست یعني نفس
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 بيایي؟؟؟ تنها ميخواستي وضع این با تو-

 زشته؟؟:گفت کرد..نگاه مانتوش به نفس

 روشببن ماشببين ندادم جوابشببو کرد ام کالفه انگاریش سببهل و ایش توجه بي این از

 ... کردم

 قهري؟؟:نفس

شمهاي  کردم نگاه نفس صورت  به صد  فقط که مهربون چ شتن  من به کمک ق  ولي... دا

 به  رفتن....بگيره من از مهربون چشببمهاي  این ممکنه  کارش  این با  ميدونسببت  کاش 

 روشببن ضبببط ندادم  جوابي... نفس از من جدایي  یعني... طالق یعني شببروین خونه 

 ...داد تکيه شيشه به سرشو کرد سکوت نفسم... کردم

 مني محبوب گل مني خوب عشق تو

 مني آشوب آه،پره آه،پره پره دله این عزیز تو

 مني خواب تو همش مني ناب عشق تو

 مني تاب بي بي،دله بي،دله دله این مر مه تنها تو

 مني سردرد از پر شبهاي رویاي تو

 مني سرد و نحيف دله این گرماي تو

 مني یار تنها تو من همدمه تنها تو

 مني خار بي گل من مونس تنها تو

 ندارم کم هيچي من مني پيش وقتي تا

 کنارم تو نباشي اگه گيره مي دلم

 نداره دوست تو جز به رو هيچکسي من دل

 زاره نمي پا کسي دلم توي تو جز به

  يرونتم و اسير عاشقتم هميشه

 دیونتم خدا به مني جون و قل  تو

 بميره سينه توي دلم غصه از نزار

 گيره مي من از جونمو تو دوري خدا به
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 ببينه دنيا همه منو اشکاي نزار

 بشينه قلبم توي جدایي تير این نزار

 بميره سينه توي دلم غصه از نزار

 گيره مي من از جونمو تو دوري خدا به

 ببينه دنيا همه منو اشکاي نزار

 ( بيبي امين)بشينه قلبم توي جدایي تير این نزار

 که کرد هدایتش کرد بغلش نفس بادیدن مامان شدیم  داخل... رسيدیم  مامان خونه به

شينه  شته  ماه یک از بعد لعنتي ميگرن انگار گرفت درد سرم .. بن  اتاقم داخل به برگ

  خوابيدم تخت روي و بستم سرم دور دستمالي..رفتم

***** 

 ولي... داره خبر چي همه  از اینکه  با ... خونگرمه  مهربون قبل  مثل  هنوز پرهام  مامان  

 اذر کنار دیدم مناسبب  فرصببت منم رفت اتاقش به پرهام.. نکرده تغييري برخوردش

 از بعد  که  موندم  اذر العمل  عکس منتظر.... کردم تعریف براش ماجرا  تمام  نشببسببتم

 ... نميکنه اعتماد بهت را ت این به شروین: گفت مکثي

 شروین  سمت  به.. بگيرم طالق پرهام از من وقتي... کردم چي همه فکر من جون اذر-

  مطمعنم... ميکنه باورم برم

 !بگيري طالق پرهام از ميخواهي تو یعني- اذر

 بشم جدا پرهام از سخته خيلي من براي جون اذر.... کوتاه مدتي تا: گفتم زدم لبخندي

ل   ولي مه  نا  پرهام  ق ل  ... ارو ندگي  یعني پرهام  ق ندگي ......  من ز ید   من ز  ارامش با

 .... ندارم ميکشه پرهام که رنجي این تحمل من..... باشه داشته

ضي  ميدونم شک  اما ميکنم صحبت  پرهام با: گفت زد لبخندي اذر شه  را  پرهام... ب

 ... داره دوستت خيلي

 عشقمون  بخاطر کارم این دارم دوستش  خيلي منم گفتم دلم در... انداختم پایين سرم 

ستم  پرهام از خودخواهانه که سپيده  بخاطر... ميکنم  بيرونش رو ش و قل  از که خوا

نه  خاطر .. ک نه   که  دخترهایي  از. خيلي ب تار  شببروین و نازي  کثيف دام در نامردا   گرف
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  زندگيشون  از ساعت  هر و..افتادن اعتياد دام در که هاي جوان از خيلي بخاطر... شدن 

 ..... ميکنن مرگ ارزوي

ست  اذر باالخر روز دو از بعد ضي  پرهام تون شتر .... کنه را ستم  کردم کارهام بي  ميدون

ضيش  باالخره اذر شيم  جدا و بریم محضر  قراره فردا.. ميکنه را .... موقت طور به البته ب

 خونه زنگ... موقتيه  ميزدم نحي   خودم به... لعنتي طالق این از ميگرفت قلبم هروقت

شتم  زدم ایفون شدم  بلند ميزنن ست  ساالد  برگ  جریان این وقتي از پرهام... کردم در

  سالم: گفتم زدم لبخندي... ندیدم لبخندشو اومده پيش

  ميکنه چکار اینجا...  نگاره اینکه... ایستاده خانم یک سرش پشت... داد تکون سرش

 ... جان نفس خوبي. سالم: نگار

 ... سالم: گفتم تعج  با

  اومدم دعوت بي انگار بارم این:گفت خندید نگار

 بده یادت دفاعي  رکت تا چند اومده نگار:گفت جدیت با پرهام

ست  خيلي...  جون اخ شت  تا چند دارم دو شم  پاي م ....  بکارم نامرد شروین  اون چ

  ميکشم االن نهار بشين بيا جون نگار اومدي که کردي لطف ممنون:گفتم زدم لبخندي

 کرد نگاهم ایسببتاد کنار پرهام کردم اماده نهار  وسببایل رفتم اشببپزخونه سببمت  به

شي  جدا من از مياد دلت چطور:گفت شم  به... نکن اینکار تو کرد ترکم سپيده ... ب  چ

شک  از پر هاي شون  نباید اما.... گرفته گلوم بغض...کردم نگاه پرهام ا شو  ... بدم ن ست   د

ستام  داخل شقت  من اول نره یادت: گفتم زدم لبخندي گرفتم د  نره یادت... شدم  عا

 جدایيمون  این نره یادت .... ميکنم ها  زندگي  از خيلي و زندگيمون  ارامش براي کار  این

ته  باش  نگران پرهام .... موق يدم  قول برميگردم من ن نه  از زدم لبخندي ... م   اشببپزخو

 باشم کرده کم نگرانيش از باشم تونسته اميدوارم اومدم بيرون

**** 

ها   قول به  البته  هسببتيم باهم  که  اخر روز امروز داد هدیه   قلبم به  ارامش نفس  رف

شقاب ... موقتي... نفس شتم  ها ب شش  تمام نفس بردم ميز طرف به بردا  که ميکرد تال

 چندتا نگار نهار بعد شدیم  خوردن نهار مشغول ... شد  موفقم البته که بياد نظر به شاد 
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 یکي و گزاشببت نفس سبباعت داخل ميکروفون یک و... داد یاد نفس به دفاعي  رکت

 و باش سرت  گل و ساعت  مواظ  جان نفس:گفت و گزاشت  سرش  گل پشت  در دیگه

  باشن همرات هميشه کن سعي

  چشم:گفت زد لبخند نفس

  باشي موفق اميدوارم... شد تموم من کار تقریبا:نگار

 .. برم دیگه من...  تما: گفت زد لبخندي نگار... کن دعا برام:گفت زد لبخندي نفس

 ...  ميرسونمت: گفتم کردم نگاه نگار به

شم  اماده برم که شدم  بلند  تنها هم شما .. کنم روي پياده ميخوام من نه:گفت نگار ب

  خدا افظ... بهتره باشين

شت  که کردم نگاه نفس به زدم لبخندي  در کنترلش... ميکرد تمرین دفاعي  رکات دا

 گرماي من سرد  هاي دست ... گرفتم کمرشو  رفتم جلو سریع  داد دست  از  رکت یک

 دوست دختر این از جدایي سخته خيلي خورد گره هم به نگاهمون کرد  س وجودشو

 در دوري از بغض این انگار  شببنيدم  نفس گریه  صببداي کردم بغلش محکم داشببتني

تاد  ام گونه  روي اشببکي قطره... کرده سببرباز   اال  و بوده گلویش :: گفتم اروم و... اف

سم ... رفت باال نفس گریه شدت ... مدیونتم. عمرم اخر تا...  ممنون....نفس ممنونم  لبا

 این..... برميگردم زود: گفت بغض با کرد بلند سرش  نفس... ميکرد  س اشکاش  گرمي

: گفتم... کردم نوازش کمرشو  زدم لبخندي.. نباید.... کنه گریه نباید عسلي  هاي چشم 

 ...  نميکنم فراموش منم

شم  شم  جدا پرهام از باید که صبحي  شد  صب   باالخره کردم باز هام چ  پرهام....  ب

  شدم  خيز نيم کرد گل شيطونيم .... بازوش روي گزاشتم  اروم دستمو .. ..خوابيده کنارم

شو  گونه بردم جلو سرم  اروم سيدم  ا شتم .... ب،و،  که ميبردم لذت پرهام وجود از دا

ستاش  پرهام شيد  خودش سمت  به کرد  لقه کمرم دور د  دریغ بيداریم وقتي:گفت ک

 ... ميکني ب،و،سم خوابم وقتي.... ب،و،س یک از

 پایين سببرم شببد بيدار... که منه شببانس  اال بود سببنگين هميشببه پرهام خواب....

 کنم بيدارت نميخواستم ببخشيد: گفتم.. انداختم
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  باش زود.... بدي دیگه ب،و،س یک باید ببخشمت اینکه براي:گفت خندید پرهام

 .... ندادم جوابي

 ؟!نميدي ب،و،س: پرهام

شو    لقه کاش ندادم جواب بازم ست ست  دلم خجالت از ميکرد,باز د  دهن زمين ميخوا

 خجالت   کي از:گفت ... اورد باال  صببورتم ام چونه  زیر برد دسببتشببو پرهام .... کنه  باز 

 ! من از... ميکشي

  خواسته  هيچ پرهام ماه دو این در همسرشم   دوماه من داشت   ق پرهام زدم لبخندي

 .... ممنونم بازم:گفت اروم زد لبخندي پرهام... نداشت من از اي

  بریم محضر قراره کي:گفتم خوابيدم پرهام بازوي روي

  دیگه ساعت یک: گفت کرد اخم پرهام

 " ميگيره دلم! نکني اخم ميشه-

 داري من از زیادي توقع موقعيت این در: گفت زد رنگي کم لبخند پرهام

 ... بگيره ام گریه دوباره نميخواستم شدم بلند تخت روي از

شتم  مشکي  شلوار  با مشکي  مانتو رفتم اتاقم به  چرا نفس.... عزاداره قلبم انگار... بردا

 پرهام  شببدم خارج  اتاق  از کردم عوض لباسببام ... موقتي طالق این... ميکني تابي  بي

شغول  شم  نامحرم مرد این با من دیگه ساعت  یک.... خوردن صبحونه  م  قلبم اما.... مي

شه  شه  ميخوام خدا از ولي مياد سرم  بالیي چه نميدونم... ميمونه محرمش همي  همي

 .... بگيري انتقامتو که ميشي شاد وقتي ميدونم خوب اینو...باشي شاد و سالم

 ! بخور صبحونه بيا..... نفس: پرهام

  دستش از لبخند با... گرفت روم روبه اي لقمه پرهام نداشتم ميلي ولي نشستم  کنارش

 با پوشيده  قرمز شرت  تي پرهام....  صبحانه  بعد... کردیم سکوت  دومون هر. ..  گرفتم

شکل  سفيدخيلي  شلوار  سي  قراره انگار شده  خو شين  سوار ... بره عرو  به شدیم  ما

 !ميشيم جدا هم,از خوشحالي خيلي! پوشيدي چيه این-گفتم کردم نگاه پرهام

هام  یت   با  پر فت  جد يدوني  خوب خودت:  گ قدر  قلبم تو م به  چ  دليلي ولي.... اشببو

 ... موقتي.... موقتي رفته یادت نفس... بگيرم خودم به عزا رنگ تو مثل نميبينم
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شين  بيرون سرم .... ميزنم  رف فکر بي گاهي....... نفس خنگي چقدر که واي  بردم ما

 ... بگم مزخرف وضع این تو کمتر شاید بخوره سرم به هوا

**** 

 ! نفس ميخوري سرما-

شين  داخل سرش  نفس شتر  عقلش ادم سر  به بخوره باد گاهي: گفت کرد ما  کار بي

 .... ميکنه

 !باشه عقلي اگه البته:گفتم زدم لبخندي

 ... پرهام لوسي خيلي:گفت برد باال صداش نفس

 دلم به  غمي ناگهان   خنده  از بعد ... گرفت  خندش  من خنده  از نفسببم... خندیدم   بلند 

ند .... نشببسببت  باره  ما  کي یعني..... شببد محو لبم رو لبخ نار  در ميتونيم دو  هم ک

 ضبط  شد  خيره بيرون به کرد سکوت ... شد  اشوب  دلش من مثل انگار ؟نفسم .!بخندیم

 :کنه خوب نفسم  ال شاید کردم روشن

 ( دنيام تمام) 

   هميشه واسه ميشه خالصه دستات قعر تو دنيا تمام

  ميشم دیوونه ميشم خونه این راهت راهيه ميشم دیوونه

  ميگيرم بغل تو عشقتو عمرم ي لحظه آخرین تا

   ميميرم دارم آروم که بدون شه جدا دستام که اي لحظه اون

  بود قفس دنيا تمامه بعدش بود نفس تو با روز یک شبو یک

  دریام عاشق رویا کنج تو,  تو مثه منم ندونستي  يف

  داري دیوونه ما قل  یه داري خونه مي چشمات کنج تو

  دارم دیوونه ل  یه منم ميذارم تنهات دیدي که اگر

  ميگيرم بغل تو عشقتو عمرم ي لحظه آخرین تا

   ميميرم دارم آروم که بدون شه جدا دستام که اي لحظه اون

  بود قفس دنيا تمامه بعدش بود نفس تو با روز یک شبو یک

  دریام عاشق رویا کنج تو,  تو مثه منم ندونستي  يف
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 (فال ي مازیار) شه جدا دستام که اي لحظه اون

ستاش  کردم نگاه نفس به شت  د ستم ... کرده م ستاش  روي د شتم  د  بيا نفس:گفتم گزا

 سپيده مرگ شده طور هر من... برگردیم

 ...  ميکنم فراموش

ستم  تو بخاطر اولش:گفت ارومي صداي  با کنه نگاه بهم اینکه بدون نفس  اینکار ميخوا

مه  واسببه  اال  ولي کنم  خودخواهي به  بازم  پس من ارامش یعني تو ارامش....خود

 باید شروین  پرهام..... تغيير قابل غير و هستم  ذاتم در بد هاي عادت این انگار رسيدم 

 .... خودشه نوبت  اال کرد رابدبخت ها خيلي... برسه عملش سزاي به

شناهاي  طریق از سنامه   پرهام ا شت  که پيري مرد.... گرفتم المثني شنا سممو  ميز پ  ا

شتم  شدن  بلند قدرت اما.. زد صدا   نگاه من به پایين سرش ... کردم نگاه پرهام به ندا

 ميز کنار به اروم اروم شببدم بلند زد صببدا منو اسببم دیگه بار یک اقا  اج.... نميکنه

 صورتم!... شو منصرف بيا نفس:شنيدم گوشم کنار صدایي داد دستم به خودکار... رفتم

 الکي زندگيتو دخترم:گفت اقا  اج.. ایسببتاد کنارم پرهام چرخوندم صببدا سببمت به

 ... نکن خراب

 ... بخونيد عقد خطبه برامون همينجا ميایيم دوباره....  موقتيه: گفتم زدم لبخندي

 شرعي  و قانوني و کردم امضا  دفتر اون باالخره من و نزد  رفي کرد تعج  که اقا  اج

  اج:گفت کرد امضبا  دفتر هم پرهام... رفتم صبندلي  سبمت  به... شبدم  جدا پرهام از

 ... موقتيه

ضر  از.... نميارم در سر  ها جوان شما  کار از که من:اقا  اج شه ... اومدیم بيرون مح  نق

 ... کنيم اجرا باید دیگه ساعت یک مون

 ،!بخوریم بستني بریم ميایي: پرهام

 کامال.... کنه فکر کمتر تا کنه سببرگرم خودش داشببت سببعي کردم نگاهش تعج   با

ستني  رفت مغازه طرف به ميکردم درکش  پرهام زدیم قدم ساعت  یک این... خرید ب

 ... بودن دار خنده خيلي خاطراتش بعضي که کرد تعریف اش گذشته خاطرات از برام
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  شرکت  داخل باید من که ساعتي  همون عصر 3 کردم نگاه ساعت  رفتيم ماشين  کنار به

 ... بشم

شين  سوار  ضطراب  با خودت نره یادت نفس: گفت پرهام شدیم  ما شون  ا  از.انگار بده ن

 .... بردي پناه شروین به من دست

ندم  فت  خ مه :گفتم گر ید   من ميکنن فرار شببروین از ه ناه  بهش با هام .... ببرم پ  پر

شه  این ميخوام:گفت زد لبخندي شه  تفری  برات نق سر  تا با  کني اجرا خوب اگر... درد

 ... نمياد پيش مشکلي اصال

 ... سرورم چشم-

 ... شيطون: گفت کشيد ام گونه پرهام

ساژ  ام گونه ست  نقش لبم رو لبخندي دادم ما  افتاد چيزي یک یاد انگار که پرهام.... ب

 نامحرم  را تو وقت  هيچ من....زدم بهت  دسببت نامحرميم  االن که  نشببو نارا ت  :گفت 

يدونم  یدم  ... نم ل   چون.... مني محرم هميشببه تو: گفتم خند  من مه  محر هامون  ق

 عشقم.نشدم نارا ت

 ... کرد سکوت زد لبخندي پرهام

 ...  برم:گفتم کردم نگاه پرهام به رسيدم شرکت به

 ... باش خودت مواظ ... نره یادت  رفام: پرهام

 هدیه   هم به  لبخندي ... ميخواهيم ما  که  ميشببه همونجوري چي همه .... نباش  نگران-

 ... رفتم شرکت طرف به شدم پياده ماشين از دادیم

ستم  رفتم شرکت  داخل به شنوه  صدامو  پرهام بزنم  رفي هر ميدون  اینجوري... مي

 به.. ميکنه فرار کسي از انگار بدم جلو طوري صورتمو کردم سعي... را ته خيلي خيالم

 منشي ... شدم  وارد زدم در مونده یادم کوفتي اتاق این خوب.. رفتم شروین  اتاق طرف

 واقعيش قيافه نيست  معلوم داشت ,غليظ ارایش اونقدر... سالم :گفت شد  بلند دیدنم با

 ! هستن شروین اقا: گفتم نگراني با.... شکليه چه

 !هستين کي شما:گفت داد باال ابروش یک منشي

 ؟!کجایي شروین:زدم فریاد نداشتم مزا م این به دادن جواب  وصله
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تاق  از شببروین فریادم  با  گاهم  تعج   با  اومد  بيرون ا عا :گفت  بریده  برید .. کرد ن  واق

 ؟!خودتي

 در من شروین... شدم جدا باالخره پرهام از:گفتم رفتم سمتش به زدم ساختگي لبخند

 ..کردم اشتباه موردت

  داخل بيا: گفت اروم مونده  ضورم شوک در هنوز زد کمي لبخند شروین

 ... چطور بودم فروخته را تو... من: گفت... کرد نگاه چشمهام به...رفتيم اتاقش داخل به

 ميخوام فقط نيست  مهم  رفها این االن.. کردم فرار: گفتم  رفش وسط  پریدم سریع 

 نقشه  چه:گفت زد لبخندي شروین ... هست  برام جایي قلبت داخل هنوزم... باشم  تو با

 ..  شدي عالقمندبهم شده چي بودي متنفر من از تو.... خرم من کردي خيال!!داري اي

 عالقمو اگر... بدم توضي   برات بشين  بيا:گفتم گرفتم بازوشو  رفتم سمتش  به قدم یک

 ... . بکني خواستي هرکار ميتوني... نکردي باور

  بشنوم منتظرم:گفت نشست صندلي روي شروین

شتباه  یک ميزد تند قلبم شه  هرچي ممکن ا شيدم  نق سم ... بره باد بر ک  بيرون اروم نف

 .... متنفرم مرد این از چقدر نشستم روش روبه.. اوردم

***** 

 با شد  باز ماشين  در... اومد جوش به ام خون ميکرد دلبري شروین  براي نفس اینکه از

  دوست  رفيق بر سالم :گفت بلند صداي  با شد  ماشين  سوار  سعيد .... کردم نگاه تعج 

 ... خودم داشتني

 اگه  اما ... ندیدمش   دیگه  کردیم دعوا که  موقعي اون از... شببده تنگ  سببعيد  براي دلم

خاطر  ميکنه  دلبري عوضببي اون براي داره نفس االن : گفتم اخم با  سببعيد   رفاي  ب

 !ميکني چکار اینجا... سالم

 ...ميکنه چه ابجيم ببينم شو ساکت:گفت گزاشت پخش رو هدفون صداي سعيد

 .... دادیم گوش نفس  رفاي به کردم سکوت

 نجات  نازي  دسببت از پرهام  من... کردیم ازدواج معامله   یک  سببر پرهام  و من:نفس

  رسببيد  مي نظر به  خوبي مرد پرهام  اوال..... ميداد  اعتيادم  خرج هم پرهام  و... ميدادم 
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 سببرم بالها بدترین و... ميزد کتک منو پرهام برگشببتم عربسببتان از اینکه از بعد ولي

 ..... پرهام دندان جاي... دستمو مچ ببين بيا.... اورد

شنيدم  نفس  رفاي ادامه سعيد  خنده صداي  با ست  چرا:گفت خند با سعيد .... ن   د

 ...  گرفتي گاز ابجيمو

 گاز خودشو  مچ نفس خود دیش  ... بگيرم گاز سگم  من مگه: گفتم گرفتم جدي  الت

 ... ميگه چي ببينم لطفا شو خفه  اال... ميخوره دردش به اش نقشه واسه گفت...گرفت

 دادیم گوش دوباره کرد جمع لبخندش سعيد

تادم    وقتي  :نفس   يدم       موقع   اون... کردي  مع خاطر    نفهم کار    چي  ب  تو .... کردي  این

 نگه  منو پرهام  ولي بودي عاشببقم  چون فقط داري نگه  خودت براي من ميخواسببتي

 هاي چشم  که بود خالصي  عشقي  تاوان.. ميدم  ق بازم فروختي منو اینکه از...داشت 

 ؟!ميکني قبول منو  اال شروین.. ندید کورم

 چون ولي ندارم اعتماد بهت,هنوز اینکه با!!برگشببتي پيشببم که خوشببحالم:شببروین

 !خوردي نهار... ميکنم قبول. عاشقتم

  نه:نفس

 ...کرد باز اشتهام دیدنت! بخوریم نهار بریم ميایي: شروین

 !  گرسنمه خيلي منم... ميل کمال با:نفس

 .... ميزاره منتي چه.... عوضي پسره:سعيد

 ... دادم تکيه فرمون به سرم نداشتم  رفاشون طاقت دیگه

 بدبختي  که  کن فکر موقعي به  کن کنترل خودت....رفيق باش  داشببته  صبببر:سببعيد 

 ...  ميبيني نازي شروین

  قارت که روزي اون....کردم نگاه سببعيد ارامش,از,پر چشببمهاي به برداشببتم سببرم

  ميکنم تحمل .... ميره بين از ها  نارا تي  ها  دلتنگي این تمام ... ببينم نازي  و شببروین

شيد  نفس که هایي رنج بخاطر ميکنم تحمل... سپيده  بخاطر  بخاطر ميکنم تحمل... ک

 .... شدن کشيده تباهي به که دخترهایي
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.... کافيه  دم همين ولي داشت شک هنوز اینکه با کنم متقاعد شروین تونستم  تقریبا

 !ميخوري چي:پرسيد من از شروین...... شدیم رستوران وارد... امروز براي

 ! عزیزم بخوري تو هرچي:گفتم عشقي فاز تو برم کردم سعي

سون  به زد لبخندي کرد خودش کار عزیزم کلمه انگار  داد سفارش  ژاپني غذا یک گار

 ميشه  باورت:گفت کرد بهم نگاهي شرویين  رفت گارسون .... چيه نفهميدم اصال  من که

  کنارمي در تو چون! ميخورم که نهاري بهترین این

 .... موند خواهم کنارت در هميشه براي: گفتم زدم لبخندي

 مامانم... بودم متنفر سوپ از بچگي از... سوپ شبيه شکلش... چيه این اه.... اوردن غذا

شتها  با چه کردم نگاه شروین ... ميداد خوردم به زور به  چطور چوب تا دو... ميخورد ا

 ذره یک برداشتم  قاشق ... شدم  چوب دوتا بيخيال.... داشته  نگه انگشتهاش  داخل اخه

شت  بدي مزه خوردم غذا از  اش خونه به شروین  همراه نهار بعد.. بهتره هيچي از... ندا

 کاناپه روي... داشببت اتاق تا هشببت تقریبا....  داشببت شببيکي بزرگ خونه.... رفتيم

 فکر بري اتاق اون به ميتوني هم تو... کنم عوض لباس ميرم من:گفت شروین... نشستم

 ... باشن اندازت نازي هاي لباس کنم

شوندم  صورتم  روي ساختگي  اخم  نازي اون لباس وقت هيچ من:گفتم شدم  بلند ن

 ... برم بهتره.. ميزني نازي اون قيد... برگشتم که  اال ميکردم فکر.... نميپوشم

ستم  شروین ...  شدم  خارج سالن  در از شم  جدا نازي از نميتونم من:گفت گرفت د .... ب

 ... شریکيم نازي و من

شمام  کردم دار بغض و صدام  شک  از پر چ   نميتونم! ميفهمي مني مال فقط تو- گفتم ا

 ... باشه داشته را تو دیگه یکي ببينم

شيد  اغوش در من زد لبخندي شروین  شتم  بهش بدي  س چه واي... ک   س یه... دا

 ... نفرت

 .... ميدم قول بهت... هستم تو به فقط مطلق من:گفت گوشم زیر اروم شروین

 تا چکيد ام گونه رو اشکي قطره... خودم به ایول... زدم هدف به تير اولين نيومده هنوز

  بشه تحریک بيشتر شروین ا ساسات
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ستم  شروین  خونه روزه دو  از خودش گفته به.... دیدم مي شروین  کمتر روز دو این ه

 اتاقم  از...... ریخته  هم به  شببرکتش داده طالقش زده هم به  نازي  با  شببراکتش وقتي

شت  زیاد خدمتکار شروین  خونه اومدم بيرون  که روزي چند این ميکردم سعي .... دا

ستم  شپزخونه  به... کنم فکر دلتنگيم به کمتر.. بگذرونم خوش ه  روبه خدمتکار رفتم ا

 دارین؟ امري خانم:گفت ایستاد روم

سنم - شيد  صندلي  خدمتکار... شده  گر شينين  بفرمایيد: گفت ک صرونه  براتون..  ب  ع

 ..  کنيد ميل ميارم

 ... شدم خوردن مشغول... گزاشت ميز روي کيک و شير..نشستم صندلي روي

 نفس؟-

 ...خوردم برداشتم شير ليوان سریع... زدم سرفه پرید گلوم تو کيک شروین صداي با

 ... بخور اروم عزیزم: شروین

 !!داشتي کاري باهام جانم-

ضر  وقت:گفت زد لبخندي شروین  صله  طاقت دیگه من.. صب   فردا براي گرفتم مح  فا

 ...  ميشناسنش نامردي به همه که قبلي شروین همون ميشم دفعه یک.. ندارم بينمون

 !!!چي,براي محضر: گفتم باتعج 

 !  شدي منصرف شده چي! ازدواجمون:شروین

 این بزنم پرهام  قيد  باید  . کنم ازدواج شببروین با  من اگر... بودم نکرده این فکر اصببال

 !... ؟.بگذرم پرهام از من داره ارزش انتقام

...  باشم  برات خوبي شوهر  ميتونم من نفس:گفت نشست   کنارم اومد سمتم  به شروین 

 زمين هميشه ميموندم خوب اگر... باشم بد تا کرد مجبورم دنيا این نبودم بد اول از من

ما ... نميرسببيدم  جا  هيج به  بودن خوب با ... ميخوردم يا  این تو فقط ا  تو با  ميخوام دن

 ... نميزني زمينم تو مطمعنم چون باشم خوب

شمهاي  به شک  از پر که شروین  چ  شروین  براي لحظه یک دلم... کردم نگاه شد  ا

 باعثش و شببدم متحمل من که زجرهایي د یا... افتادم هاش جنایت یاد اما... سببوخت

ستان  در که دخترهایي هاي صورت  یاد....  بود شروین  شون  عرب  هاي شالق  زیر بدن
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 اینقدر پرهام ندارم ازدواج امادگي هنوز من:گفتم زدم لبخندي... ميشد  خورد ها عرب

 !! بده مهلت بهم ميترسم ازدواج از داده ازارم

شه :گفت شد  بلند شروین  ستم  پرهام مثل من... ميدم مهلت روز دو فقط با  من... ني

 ... دارم دوستت واقعا

شه  باید... نموند جوابم منتظر رفت شروین   من ازدواج... کنم اجرا روز دو این در امو نق

  متنفر ازش خيلي که کنم ازدواج مردي با نميتونم... ميکنه خراب چي همه شببروین با

 اروم.... گرفت درد شببدت به سببرم.....کنم فکر باید....  ميميرم پرهام بدون من.. بودم

ستم  لبم کنار اوردم ساعتم  شنوه  پرهام ميدون شه  ش   فردا من پرهام:گفتم مي  امو نق

 ...کن دعا برام ميکنم عملي

.. رفتم پذیرایي سمت  به.. شنيدم  پذیرایي سالن  طرف از صدایي ... رفتم اتاقم طرف به

 بيرونش باید... ميکرد چکار اینجا این... ميکرد صببحبت داشببت خدمتکار یک با نازي

ستان  به منو تحقير با اینکه از بعد... کنم ستاد  عرب  نوبت  اال... بودمش ندیده دیگه فر

 ...  رفتم سمتش به ببينم چشماش در  قارت که اوست

  ميتونستم  چشماش  از نفرت... امد طرفم به کرد قطع  رفشو  شد   ضورم  متوجه نازي

ستاد  روم روبه...  بخونم شي    لحظه یک در... ای شم  کنار سوز  با نازي.... کردم  س گو

.... شد  شروین  نوبت  اال.... گرفتي من از پرهام: زد فریاد زد من به سيلي  پرویي کمال

 ... ها شدي خالص چطوري تو

ستم  شمهام ...  پایين اوردم.... ام گونه روي که د شت  کردم ریز چ .... کردم گره هام م

ستاش  با افتاد زمين رو نازي... زدم صورتش  به محکم شو  بيني د  تو: زد فریاد گرفت ا

 !بزني و من کردي جرأت چطور

 ....بيرون برو من خونه از:زدم فریاد

 نيست تو خونه اینجا:گفت شد بلند نازي

سر  من- ستم  شروین  هم ستم  خونه این خانم پس ه ستور  مگرنه بيرون برو االنم ه  د

 . .بندازنت بيرون ميدم
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 تو به  لعنت :گفت  برداشببت عق   قدم  یک  نداشببت  من از برخورد این توقع که  نازي 

 خانم  نازي  مونده  هنوز.... پرو دختره بود  قش... شببد خارج  خونه  از... لعنت ... نفس

 اجرا ام نقشه  موقعي اون تا کنه خدا فقط.. ميبينم بدبختيتم... دیدم شدنتو   قير االن

 سرمایه  این و... داده ارثشو  تمام نویدي ميدونم خوب... نده نازي سهم  شروین  ميکنم

   ميرسه بدبختي به نازي کنه امضا اسناد شروین اگر و.... دارایيشه تنها

 دلم عزیز براي شببعري اوردم لبام  جلوي سبباعتم خوابيدم  تخت  رو... رفتم اتاقم  به 

 ... تابه بي من پرهام االن ميدونم... خوندم

 ...جا این که هست نفر یک باشد؛ قلبت یاد

 ....تو با غریبند و سرد همه که هایي، آدم بين

 !اندیشد مي تو به تنها، و تک

 کمي، و

 . . . است دلگير تو دوري از دلش

 !خوب اي مهربانم،

 ...، چشمش که هست نفر یک باشد؛ قلبت یاد

 ...مانده در بر دوخته رهت به

 ...اینست؛ دعایش روز و ش  و

 ...باشي سالمت به هستي، کجایي هر بلند، سقف این زیر

 ....باشد تبسم و شادي محو همواره، دلت و

***** 

 جوابش نميتوانم من اما ميکنه صحبت  من با گاهي... شده  تنگ خيلي نفس براي دلم

ست  هيچکس ولي ميکنه اروم  رفاش با را دلم نفس... بدم  خودشبو  دل درکنارش ني

 باهاش ميخواد نفس نيت از شببدن مطمعن براي... باهوشببه خيلي شببروین... کنه اروم

شه  کردن عملي براي زوده خيلي هنوز... کنه ازدواج سمون  به.... امون نق ... کردم نگاه ا

 .... باش نفسم مواظ : گفتم اروم بغض با چکيد ام گونه رو اشکي قطره
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شمام  ستم  اروم چ شت  دوباره که نفس صداي ... ب  ولي.. ميکرد ارومم زدن  رف با دا

 در ل  زیر... برميگرده سالم .... برميگرده که داد اطمينان بهم خوند که شعري  با اینبار

 ... ميکنم فکر که تو به: گفتم جوابش

 ميشود شعر وجودم از ذره هر

 تو خواستن تاب بي

 تو وصال شوق و انتظار

 ... اري

 ... شوم شاعر خواهم مي

 صاف باشد اي آینه مصرعم هر خواهم مي

 ا ساس ببباغ به رو تببو، مهرباني انعکاس در

 باشد شعري دفتر یک هر دلم هاي  رف و

 آن در که

 بسرایم را تو غزل، غزل

 مهربانم

 را تو تنهبببا

 شد  خونه داخل سعيد ... زدم ایفون... اورد بيرون خوبم  ال از و من خونه زنگ صداي 

 ؟!چخبر سالم:گفت

   ميکنيم اجرا امون نقشه فرداش ... کرده تغيير برنامه:گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

ست  نفس روزه دو هنوز ؟!چي یعني:سعيد   اعتماد نفس به شروین  ممکنه غير اونجا

 ... کنه

گه  روز دو-  ؟!چي یعني ميفهمي... کنن ازدواج باهم  ميخواهن نفس و شببروین دی

 ... ....نميزارم من ولي..  رفهاست این از تر زرنگ شروین

 .... نگرانم خيلي:گفت اروم سعيد

 !  بگيرم انتقام قيد بشم  اضر شاید... مهمتره چي همه از برام نفس:گفتم کردم نگاهي

  ميگذري را ت... کشيدي سختي همه این از بعد!شدي دیونه:سعيد
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 ..... بگيره شروین از امضا اون بتونه نفس کن دعا...  ميشه معلوم چي همه فرداش -

شمهام  شمهام  به افتاب نور کردم باز چ سمو .. شدم  بلند... ميخورد چ   کردم عوض لبا

..... دیدم پذیرایي داخل نازي و شروین... شدم خارج اتاق از. ..... انداختم روسرم شالمو

شو   شروین  از تحکم با نازي ست  سهم  نازي سهم  دادن به قادر شروین  ولي.... ميخوا

ست  شتر  شروین  نظر موقعيت بهترین االن... ني ش  ... کنم جل  بي  تموم کار باید ام

 طرف به  بياد  در الودگي خواب از تا  دادم ماسبباژ  چشببمام ..  دادم بيرون نفسببم کنم

 جون از چي تو: گفتم رفتم طرفش به ... شببد بلند  من اومدن  با  نازي ...  رفتم پذیرایي 

 اگه شببروین... همون پيش برو... کردم رها جونتو پرهام که من!! ميخواهي من شببوهر

.... شببروین  مالي  ق سببهم اون ؟چون!چرا ميدوني نميزارم من بده سببهمتو بخواد

 بيرون برو خونه  این از.... ها .... کرد کار  خودت از تر عوضببي پدر  اون تو براي چقدر 

 ؟!فهميدي ميبيني بد مگرنه نزار پاتو هم دیگه

  باش اروم نفس:گفت کرد تعج  که شروین

 منو دیگه  یا  اندازي  مي بيرون دختره این االن همين یا : گفتم کردم نگاه  شببروین به 

 ؟!نميبيني

 ! بري بهتره:گفت نازي به کرد اخمي شروین

 دختره این  اال.... بودم عزیزت من روز یک... شروین  نامردي خيلي:گفت بغض با نازي

 .... همسرت شده کيه باباش نيست معلوم که

شو   رفت نازي طرف به شروین  ست شه  از نازي دهن تو زد محکم باال برد د  نازي ل  گو

  اال... ميکني توهين من همسببر به باشببه اخرت دفعه:زد فریاد شببروین ميومد خون

 ...ببينمت نميخوام دیگه بيرون گمشو

 رو ي ناز....بياد دختر این سر  به بدترین ميخواست  دلم....نسوخت  نازي براي دلم اصال 

 روخدا تو... بده سببهممو روخدا تو:گفت التماس با گرفت شببروین پاهاي زد زانو زمين

 ... ندارم کسي تو جز من... نرون خودت از منو
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 پرهام.شاده من پرهام االن... نشست لبم رو لبخندي... کرد پرت نازي پاهاش با شروین

ست  نازي شدن  ذليل سوزه  دلم نباید پس شدم  پرهامم شادي  باعث من..  ميخوا ... ب

 ... بودن چيده صبحونه ميز برد اشپزخونه طرف به گرفت دستمو شروین

 ! بخوریم صبحونه باهم بشين... کردم خورد عصابتو صبحي اول ببخش::شروین

 ... ميام زود بشورم صورتم و دست برم من.... نداره اشکالي:گفتم زدم لبخندي

خل  به  نه  به ...  رفتم دسببتشببویي دا گاه  ای عا  کردم ن  نفس... منم ميبينم که  این واق

شه  مامان.... بدیعي   اال.... ميدي باد به سرت  اخرش.... ر مي دل خيلي ميگفت همي

ست  سوخت  دلم ذره یک ببينه کجا  دلم هنوز گرفت نمي دستمو  شروین  اگه. تي.... ن

ست  شتر  ميخوا شنوم  هاش ناله ها گریه بي شه  بد نفس این شاید .... ببينم و ب  ولي... با

له   که  مهمه  پرهام  فقط برام االن .... ميشببه من پرهام  دل ارامش باعث   نازي  هاي  نا

 دل سنگ  من.... گرفت اروم قلبت... شنيدي  هاش ناله: گفتم اوردم لبم کنار ساعتم 

ستم  سته .... بود  قش ني سته  ؟اره!در شين  هاي چرخ زیر سپيده  همونطور... در  له ما

 ... بدن پس باید که تقاصي کمترین این کردن

شوبه  از پر دلم چرا.... پاشيدم  صورتم  به کردم اب از پر دستام   خدا... قرارم بي چرا... ا

ست  تابيش بي موقع االن.... کن اروم قلبمو شپزخونه  طرف به... ني  شروین  کنار رفتم ا

 .... شدم خوردن مشغول نشستم

 ! دارم سوپرایز برات بيا زود شبي شروین-

شم : گفت زد لبخندي شروین  ... پرداختم ام صبحونه  ادامه به زدم لبخندي خانومم چ

 زورگو مرد اون از دیگه.... کرده فرق چقدر مرد این ميکردم نگاه شروین به چشمي زیر

ست  خبري شناختمش  اگر... ني صيته   با مرد چه ميگفتم نمي  من به هرچقدرم اما...شخ

 ... خرابه ذاتش ميدونم چون.... نميشه کم نفرتم از من کنه مهربوني

***** 

شت  سعي  نفس سنگ  خودش دا شون  دل  عذاب معلومه زد بهم  رفایي از ولي.... بده ن

شه  این هنوز و.هست  این از بدتر نازي  ق اما.... داره وجدان ستم  کاش...  اول  به ميتون



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

244 

 

شت  دلم به که غمي از زد که هایي ناله با... شد  اروم قلبم اره: بگم نفس  کم اندکي گزا

 .... نباشم شرمنده ام سپيده پيش شدي باعث ممنونم.... نفس ممنونم.... شد

  بيدارت ببخش: گفتم کردم سعيد به نگاهي.... کردم  س دستام در سعيد گرم دستاي

 !کردم

 قول بهت افته نمي نفس براي اتفاقي هيچ پرهام... شدم  بيدار خودم.... پرهام نه:سعيد 

 .... ميدم

 ... اميدوارم: گفتم زدم لبخندي

 افتاد  جلو امون نقشببه اینکه  بخاطر ...بشببم اماده  برم باید  ... شببده تاریک   تقریبا  هوا

ستفاده  اور خواب داروي از مشروب  جاي به مجبورم  اعتماد اونقدر شروین  چون کنم ا

 اور خواب دارو مقداري کردم درسببت عصببر که کيکي...  کنه مسببت شبببي که نداره

شه  گيج شروین  که ریختم سناد  ب ضا  ا ستم .  رفتم نازي اتاق به.... کنه ام  نازي ميدون

 انداختم نگاهي لباسها به... کرد باز کمد.... نميبره هاش لباس برگرده دوباره اینکه براي

شون   شتر ستن  لختي و جلف خيلي بي ..  قرمز لباس یک باالخره رفتم دوم کمد به.... ه

... بهتره خيلي اینجوري..  بلند هاي استين .... کردم نگاه اینه داخل پوشيدم  کردم پيدا

 خوبي به ام اندام دار دنباله بلند دامنش......  پایينه خيلي اش یقه مشببکلش تنها فقط

ستم  باال موهام... ميکنه توجه جل  سبي  دم  الت به. ب  تو... کردم مالیمي ارایش.... ا

ستم  کار شروین  خداکنه شدم  زیبا خيلي.. انداختم خودم به نگاهي اینه  ریز.... نده د

شتم  قرمزمو شال ... اومد شروین  فهميدم سالن  در صدا  با.... خندیدم ریز  روي گزا

شه  دیده ام. سينه  تا پوشيدم  شال  با امو یقه.... سرم   طرف به اومدم بيرون اتاق از.... ن

شپزخونه  شتم  کيک...کردن تعج  دیدنم با خدمتکارها... رفتم ا  باید کيک این...بردا

ما   از یکي به ... گزاشببتم ميز روي رفتم پذیرایي  طرف به .  ميخورد شببروین  ت

  بيار قهوه برو:گفتم خدمتکارها

  خانم چشم:خدمتکار
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 دیدن با شد  پذیرایي وارد شروین .... کردم مرخص پذیرایي سالن  خدمتکارهاي تمام

 یک ... بيا  کن عوض لباسببتو  برو: گفتم زدم لبخندي .... اومد  سببمتم به  اروم.. اروم من

 .... گرفتم کوچيکي جشن

 ... دختر ميکني ام دیوانه.... نفس زیبایي خيلي:شروین

 !! دارم سوپرایز برات بيا زود کن عوض لباستو برو-

مت  به  سببریع شببروین تاقش  سبب فت  ا  قلبمو صببداي...دادم بيرون نفسببم.... ر

شنيدم  سترس ...مي سه  موقع سر  پرهام اگر... گرفته وجودمو تمام ا  شروین  اگر.. ؟؟.نر

  کمکم خودت خدا... کنم فکر مثبت بهتر... اوره عذاب فکرشم واي..... ؟؟.!!!نخوره کيک

 ... کن

 تي... زده تيپي چه واي...کرد عوض لباس سریع  چقدر این... اومد سمتم  به شروین 

 تر خوشتيپ  من پرهام اما.... مياد بهش سفيد  تيپ خيلي سفيد  شلوار  با سفيد  شرت 

 شروین  که... بشينم  کاناپه روي خواستم ... دوختم کيک به گرفتم چشمهام  شروینه  از

 در و من شروین  اما بشم  جدا خواستم  خوردم اش سينه  به اختيار بي... کشيد  دستمو 

شيد  اغوش شبو  عطر... ک صال  من اما... زد خو ساس  ا شتم  خوبي ا   شدم  مجبور... ندا

 این با اما... بشم  نزدیک بهت ازدواجمون بعد خواستم :گفت اروم شروین .... بزنم لبخند

 ... ندارم طاقت دیگه کردي تو کارهایي

ساس  ش  :گفتم اومدم بيرون شروین  اغوش از سریع  کردم خطر ا  شن  این ام  ج

ضر  وقت فردا بگم بهت که گرفتم ستت  خيلي من...بهتریني تو شروین ... بگير مح   دو

 ...  شده خوشمزه پختم که کيکي ببين کنارم بشين بيا.. دارم

ست   کنارم شروین  ش شي ... ن شقاب  داخل کيک از بر شتم  ب شقاب ... گزا   سمتش  به ب

 !ریختي چي کيک این داخل:گفت کرد ریز چشمهاش گرفت من از بشقاب... گرفتم

ج   با  گاهش  تع يده  یعني... کردم ن ند ....ریختم اور خواب قرص من فهم ید   بل ند  خ

 .....  گزاشت ميز روي بشقاب

شه  فهميده شروین  اگر...  شد  بلند شروین   اومد سمتم  سریع ...  کنم چکار  اال... با

 اینقدر  کردي خيال !کردي فکر مورد در چي:گفت  کرد بلندم ... گرفت  محکم بازوهام  
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 طبقه اتاقت داخل هات نقشببه دیشبب .... گزاشببتم دوربين خونه این در من.... ا مقم

ندي  يدم ... ...ميکردي ب تت   با  موقع همون... دادي بازیم  تو فهم  ميزدي  رف سبباع

 ..... کردي بد نفس.... پرهام سر زیر کارها این همه فهميدم

صال ... ميلرزید بدنم شو  ا شته  دوربين خونه این نميکردم فکر شه  دا  خيلي نفس... با

شت   فاظت این اگر نگرفتش پليس  اال تا که همين بخاطر ...خنگي   گير دوري از ندا

 نياد  کنه  خدا ... کنه  کمکم بياد  بادیگارد   همه  این بين از بتونه  چطور پرهام  بود افتاده 

 ... بياد سرش بالیي ممکنه

ستمو  مچ شروین   گوش نفس هاي ناله به خوب شبي :زد فریاد ساعتم  کنار گرفت د

 .... نکني فراموش هيچوقت ميکنم کاري.... ميارم سرش بالیي چه ببين....بده

ستمو  شيد  د سيدم  خيلي.... برد اتاقش طرف به ک  االن داد یادم نگار که  رکاتي. ... تر

 ... انداخت تخت رو و من.... رفته یادم چي همه که ترسيدم اونقدر ولي.... کنم اجرا باید

ستم  من:شروین  ستم  لعنتي..... کنم باورت ميخوا شقم  ميخوا شي  ع ش   وقتي..... ب  دی

 .....کشوندي نابودي به منو.... ميکردي مرور خودت براي اتو نقشه

 خيلي سببرم..... گرفت  دسببتاش  تو موهام ....کشببيد  شببال اومد  سببمت  و شببيانه  

 .....خدا رو تو:گفتم کردم گریه.... ميسوخت

  بشنوه صداتو پرهام ميخوام.... بزن جيغ.... بکش فریاد: زد فریاد گوشم تو زد محکم

 ..... خدا: م زد,فریاد نداشتم سرمو درد تحمل... شکست سرم گل کشيد بيشتر موهام

 !!!تو خداي یا من خداي! خدا کدوم!!ميزني صدا خدا: گفت خندید شروین

 تو که ميزنم صدا  را خدایي من.... شيطاني  بنده تو.... نداري خدا تو:گفتم بریده بریده

 ..... کشونه مي فرش به عرش از را

 به ابروم کنار از خون قطرات.... زد دیوار به صورتم  محکم کشيد  گرفت موهامو شروین 

 ....  افتاد مي تخت سفيد روپوش روي

شه  من:زد فریاد ستم  عرش در همي شه  اخرت دفعه.... ه  اون.... ميکني تحقير و من با

 ...بکنه نميتونه هيچکار خدات
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گه  که  با .... نميکردم  س دردي دی ندي  داشببتم ضببعف این  برات: گفتم زدم لبخ

 .... ميکني فکرشو که هستي اوني از تر بدبخت.... متاسفم

 من.... نيستم بدبخت من:ميزد فریاد ها دیوانه مثل و زد دیوار به صورتم دوباره شروین 

 .... برسه پرهام به ات جنازه نميگزارم.... ميکشتم

شنيدم   رفاش بقيه  صورتم  شکسته   سرم  ميکردم  س اما....  ميرفت گيج سرم .... ن

 پرهام ببخش منو..... مامانم پيش برم بتونم شبباید بسببتم چشببمام... شببده خون پراز

 ..... نفهميدم هيچي دیگه و...ببخش منو.... برگردونم قلبت به ارامش نتونستم

 برام نفس دیش  ...ميشد  تاریک تقریبا هوا.. موندم سعيد  منتظر... شدم  ماشين  سوار 

 اومد پيش مشکلي اگه تا... برم شروین خونه نزدیک باید... داد توضي  جدیدشو  نقشه 

 .. برم خونه داخل به سریع

 .... ام اماده من:سعيد

 االن ميدونستم... کردم  رکت شروین خونه سمت به کردم روشن ماشين  رفي بدون

 زنده غيرت بي من چرا نميدونم... کنه جل  شروین  نظر تا ميپوشه  لباس بهترین نفس

 ؟.ام

 ...موندم منتظر رسيدم شروین خونه به

 باشيم مواظ  خيلي باید... داره بادیگارد زیاد ا تماال شروین خونه:سعيد

 .. ميگذرم همشون بين از باش مطمعن... هستم نفس از اشاره یک منتظر فقط-

 ... ميشه درست چي همه...  مرد باش اروم:گفت ام شونه رو گزاشت دستشو سعيد

گه  من...  مرد کدوم  گفتم دلم در  نبود شببروین خونه  داخل  االن عشببقم بودم مرد ا

ستگاه  سعيد .... شن  د ش   شروین  انگار... کرد رو ستم ..... رفته خونه زودتر ام   نميتون

 ... کردم خاموشش بردم جلو سریع دستم... بشنوم نفس هاي دلبري

 ..  ميکنه چکار نفس بفهمم بزار!ميکني چکار معلومه:سعيد

شنيدي ...سعيد  ندارم طاقت من:گفتم بردم باال صدام    روم شروین  براي دلبري چه ن

 ....  ميکرد لقمه
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شين  از تو:سعيد  شين  از... ميدم خبرت افتاد اتفاقي هر... شو  پياده ما ... شدم  پياده ما

شتم  قرار و اروم شد  خبري گذشت  ساعت  یک.... ندا  و نفس ساعت  یک این یعني... ن

 ... زدم ماشين روي محکمي مشت...  ميکنن چکار اشغال مردکه اون

 همه از شروین ... داخل بریم باید خطره در نفس جون:گفت نگراني با شد  پياده سعيد 

 به خوب شبي :شنيدم  شروین  فریاد صداي  رفتم ماشين  داخل به...  شده  دار خبر چي

له   يارم  سببرش بالیي چه  ببين.... بده  گوش نفس هاي  نا  وقت  هيچ ميکنم کاري ... م

 باز برام در رفت باال خونه دیوار از سعيد ... شدم  پياده ماشين  از سریع ...نکني فراموش

صله  خيلي ساختمون  تا که بزرگ باغ یک...کرد شتم  فا  ام توجه سگ  پارس صداي  دا

  دستم  سعيد  نيست  مهم هيچي برام که هستم  نگران و عصباني  اونقدر اما... کرد جل 

گار   تا  چند ... شببدیم مخفي برد اي درختي کنار  به  منو کشببيد   رد کنارمون  از بادی

 ...  کردن باز سگ زنجير... رفتن سگ طرف به.... شدن

 ... ميکنم سرگرم رو ها این من... ساختمون داخل برو تو پرهام: سعيد

  باش خودت مواظ :گفتم نگراني با

 ... بسپار خودم به بقيش... بده نجات نفس برو فقط تو: سعيد

 مياد باغ اخر از درگيري صداي ... زیاده بادیگاردها تعداد اما... رفتم ساختمان  طرف به

  رسيدم  ساختمان  در به کردم پيدا بلند چوپ یک... نيفته اتفاقي سعيد  براي اميدوارم

  بزرگه  خيلي... رفتم سبباختمان  داخل  به ... افتاد  زمين روي زدم محافظ  کمر به  محکم

ست  من نفس شه  اینجا خدمتکاره فکرکنم کرد نگاهم تعج  با خانمي یک.... کجا  به با

 به... شد  را ت خيالم.... کرد غش ترس از خدمتکاره... کردم تهدیدش رفتم سمتش 

سيدم  سالني   صداي .... دیدم ميز روي.ریخته اور خواب دارو داخل نفس که کيکي ر

 ... مياد شروین

 ... ميکني بازي نقش برام داري بازم ميدونم که من... نفس-

خل  به  تاق  دا یدم  نفس خون غرق صببورت رفتم ا  چکار  من نفس با   يوون این.... د

 ....  کرده

 .... نزن من نفس به کثيفتو دست: زدم فریاد رفتم طرفش به
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: گفت شد  بلند... گزاشت  تخت روي نفس کرد و شت  شد   ضورم  متوجه که شروین 

 ... کشتي تو نفس... ميکردي بازي این من با نباید.... بود خودت تقصير

 .... رفتم نفس طرف به... نمرده من نفس... ممکنه غير

ستمو ... گرفتم اغوش در نفس شو   گردنش زیر بردم د ض سم .... گرفتم نب .... ایه زنده نف

ضش  هنوز شتمش .... ميزنه نب .... رفتم طرفش به... کردم نگاه شروین  به تخت روي گزا

 ... هستين گوري کدوم... کاميار:زد فریاد

 .... رفتن سعيد دنبال اند بيرون همه نيست هيچکس:گفتم زدم خندي نيش

ستم ....  گرفت امو یقه طرفم به اومد شت  باال بردم د  افتاد زدم صورتش  به محکمي م

شم  جلوي نفس خون از پر صورت  فقط... ميزدم پهلوش به محکم پاهام با.... زمين  چ

 به مشت  با زمين رو نشستم  ... مياد عوضي  این سر  بالیي چه نيست  مهم برام... هست 

 درد بيشتر ميخواست دلم... رفت  ال از شروین تا زدم اونقدر... ميزدم شروین صورت

شه  ستان  ببرمش باید کردم بغلش رفتم طرفش شنيدم  نفس ناله صداي ..بک .... بيمار

شتم  شال  ستم  بردا سته   سرش  انگار سرش  دور ب  بریده نفس که کردم بلندش... شک

 ...بيار اسناد کاناپه کنار برو:گفت بریده

شه  شروین  نفس- ضا  نميتونم بيهو  این جلوي نميتونه دیگه سعيد  بریم باید! بگيرم ام

  بایسته محافظ همه

 ... کنيم رها نصفه کارمون نباید... بگير انگشت اثر:نفس

 تخت روي نفس سببریع... داشببت خونریزي سببرش هنوز کردم نگاه نفس صببورت به

شتم  سناد  رفتم کاناپه طرف به گزا شتم  ا  روي از خودکار رفتم شروین  سمت  به... بردا

شتم  شروین  کار ميز شت ... بردا ضا  جاي و.کردم رنگش گرفتم شروین  انگ  اثر... ام

سناد ... زدم انگشت  شتم  ا ستم . ... جيبم داخل گزا  به فکري که کنم بغل نفس برم خوا

 صال ي  مطمعنم بعد که ميگشتم  مدرکي دنبال... رفتم کارش ميز طرف به.. . زد سرم 

 هيچي... کرده جان نوش شبي  که کتکي بخاطر... نکنه شکایت  من از شروین  تا ميشد 

ست  کمدش داخل شتر  ا تماال... اتاق کنار صندوق  گاو... ني ست  ها مدارک بي ... اونجا

... بشببه باز نميخواد انگار ولي زدم باشببه صببندوق گاو مز ر ممکنه ميومد یادم هرچي
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 شروین چون... هست نفس تولد رمزش شاید... بشينه تخت روي ميکرد سعي  که نفس

 باز گاوصندوق  در زدم تولدنفس تاریخ..., فرستادم  صلوات ... داشت  دوست  واقعا نفس

شتم  صندوق  گاو داخل هرچي زدم لبخندي.. شد  شون  اینکه بدون بردا  به کنم نگاه

 ... بيام ميتونم خودم:گفت اروم کنم بغلش خواستم... رفتم نفس طرف

: گفتم کردم بغلش سمتش رفتم سریع ... داشت  شدیدي  ضعف  ولي شد  بلند اروم نفس

 .. بریم سریع کنم بغلت باید کنيم فرار نميتونيم اینجوري

 ... باشم اغوشت در هميشه خدامه از من:گفت زد لبخندي نفس

شماش  ست  چ ضعم  این در دختر این... ب شو    و شق شونيش ... ميکنه ابراز من به ع  پي

   رفتم خروجي در طرف به... ب،و،سيدم

ستان  به سيدم  بيمار  رفتم پرستار  سمت  به گرفتم پرداخت فيش... دادم عمل هزینه ر

 .. کن عملش  اال:گفتم گرفتم سمتش به فيش

  بيمارستان این ولي ميکردم عملش رایگان بود من دست اگر:گفت گرفت فيش پرستار

  نباشيد نارا ت من از لطفا داره سنگيني هاي هزینه و خصوصي

  پرستار ... بدین نجات من نفس خواهشا  خانم:گفتم نداشتم  پرستار  هاي  رف  وصله 

 ... بشم داخل من نگذاشتن اما... رفت نفس اتاق سمت به

شغول  فکرم اینقدر شو  شماره .. کردم فراموش سعيد  بود نفس م سيدم  اتاق  به...  پر

ستش  به سرم  ه خوابيد سعيد ... رفتم اتاقش داخل صل  د شو  ......  شده  و ست   گرفتم د

 خوبه  الش.. زدیم بخيه.... بودن عميق هاش زخم,از تا ده: گفت شببد داخل پرسببتار

  نباش نگران

  زدین کزاز واکسن-

ستار  ستور  دید ها زخم اول همون دکتر:گفت زد لبخندي پر سن  د  خيالتون... داد واک

 ... را ت

 وقت هيچ من نبود سعيد  اگر... کردم نگاه سعيد  پریده رنگ صورت  به زدم لبخندي

 ... بدم نجات نفس نميتونستم

 ... رفتم دکتر سمت به سریع اومد بيرون عمل اتاق از نفس گذشت ساعتي پنج
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 !چطوره  الش-

  دکتر... بياد هوش به کنيم صبر باید فقط... رفت پيش خوب عمل:زدگفت دکترلبخندي

ستگاه  اینقدر چرا... یو سي  اي بردن نفس... دویدم مي نفس تخت دنبال به...  رفت   د

صل  بهش باید شه  و  فریاد... بياد هوش به باید... مياد هوش به  تما...  من به لعنت.... ب

 فهميدي؟ بيایي هوش به مجبوري:: زدم

  هستن هم دیگه بيماران ارومتر اقا: پرستار

ستي  شحال  دیدنش از ميکرد نگاهم لبخند با سعيد ...  کردم  س ام شونه  روي د  خو

   شده بهتر  الش... شدم

  کن استرا ت شدي؟؟برو بلند چرا-

شه  خوب هم نفس... خوبم:سعيد  شي .... مي شمهاي  که ارام  اون در من به سعيد  چ

 ... کرد خاموش دلمو اتيش انگار داد موقعيت

  بخوابه تخت روي کردم کمکش کردم همراهي اتاقش تا سعيد

  شرمنده .... بود محض  ماقت یک نفس پيشنهاد ... ببخش منو پرهام:گفت اروم سعيد 

 ... موند نتيجه بي اخرشم.... تم

شوني  زدم لبخندي سيدم  سعيد  پي   ميکنيم صحبت  بعدا... نموند نتيجه بي:گفتم ب،و،

 ... کن استرا ت االن

 ...  برنميگردي خالي دست ميدونستم:گفت شد خوشحال خيلي سعيدکه

 خيلي.. گفتم ل  زیر.... دارم دوست  رفيق این من چقدر....  شد  سعيدبسته   چشمهاي 

 طولي ولي رفتم خواب به صب   نزدیکا موندم خونه نماز در زیاد اصرار  با... سعيد  مردي

  شدم بيدار پرستار صداي با نکشيد

  اومدن هوش به خانمتون.... اقا.... اقا: پرستار

ست  اونجا اما رفتم نفس اتاق سمت  به سریع  ستار  سمت  به... ني  نگراني با رفتم.پر

 ! نيست اتاقش داخل: گفتم

 206 اتاق شدن منتقل بخش به شد نرمال وضعيتشون:پرستار
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یدم  بخش طرف به  سببریع تاق ... دو يدا 206 ا خل ... کردم پ تاق  دا  من نفس رفتم ا

شمهاش  ..... نفهميدم رفتارش دليلي برگردوند صورتش  شد  من متوجه تا... کرد باز چ

 غرق صببورتشببو رفتم سببمتش به.  نيسببت مهم رفتارها این براي دلتنگشببم اونقدر

  برگردوندي بهم نفس ممنوتم خدایا.... کردم ب،و،سه

**** 

  س صورتمو  ورم...  بردم صورتم  طرف به اوردم باال دستمو .... ميکرد درد خيلي سرم 

 .... کجاست پرهام.... شدم زشت خيلي  تما... ميکردم

 ! ميخوام اینه یک!کجاست پرهام!کجام من: گفتم اروم زد سرم به امپولي پرستار

ستانه  اینجا:گفت زد لبخندي پرستار    خداروشکر  بخش اوردنتون پيش دقيقه ده بيمار

 زودي به ا تماال  کردیم خبرش شببوهرتونه پرهام از منظور اگر.... شببده بهتر  التون

 صببورتت  کبودي و ورم دیگه ,روز چند  تا ... نکني نگاه  اینه  به  االن بهتره.... ميرسببه

شکي  قطره... ميخوابه شمم  کنار از ا  پرهام با چطور داغون صورت  این با خورد ليز چ

 .... بشم رو روبه

تاق  در کنار  پرهام  گاه  بهم لبخند  با  دیدم  ا   گرفتم چشببماش  از صببورتم.... ميکرد ن

ستم  ساس ... ببينه اینجوري منو نميخوا  مرد این...... کردم  س ام گونه روي گرمي ا 

 ترین.خوشبخت  من..... عشق  اوج یعني این داره دوستم  زشت  قيافه این با و من  تي

  دنيام دختر

 و اومد دنبالش رها شببد مرخص پيش هفته یک سببعيد شببدم مرخص هفته دو از بعد

 هاش کبودي ولي خوابيد کامال صورتم  ورم.... شدیم  خونه راهي پرهام همراه.... رفت

 اینکه با... نبينه پرهام تا ميارم ها کبودي روي شببالمو گاهي... ميخوره چشببم به هنوز

ته  این قه  ابراز من به  هميشببه دوهف  خودم من ولي اورد نمي ابرو به  اخم کرده عال

سم    سا شم  به ميخواد دلم...   شين  پرهام... بيام نظر به زیبا پرهام چ  خونه جلوي ما

 ... کرد متوقف مجردیش

 !اوردي من اینجا چرا پرهام: گفتم تعج  با

  خونمونه خ :پرهام



                 
 

 

 مهال ایران منش| مجبوري نفسم بشي رمان 

 

 

 

 

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

 

253 

 

 ... باشيم خونه داخل تنها نيست درست تو و من: گفتم انداختم پایين سرم

ست  دلم شنه  من... شدم  مجبور اما بزنم  رف این نميخوا ستم  پرهام وجود ت  خوب ه

  ال هر به.... بده دستم کار شبي ممکنه...  قبله روزهاي از تر عاشق هم پرهام ميدونم

 ... داره غریزه پسره

 ... محرمه هم به هامون قل  گفتي که تو:گفت شد اخم به تبدیل لبخندش پرهام

: گفت تحکم با اورد باال سببریع برد ام چونه زیر دسببتش پرهام.. انداختم پایين سببرم

 .. نداري اعتقاد بهشون خودت  تي که ميزني مزخرف ها  رف این از باشه اخرت دفعه

شو    ست شت  د  تند برخورد تحمل چرا نميدونم... انداخت مي چنگ گلوم بغض...  بردا

 ..  ميکنم گریه بلند پرهام جلوي که باري اولين... کردم گریه بلند... نداشتم پرهام

شين  پرهام شن  ما سه : گفت جدي لحن همون با و کرد  رکت سرعت  با و... کرد رو  ب

 ... نکن گریه

 .... نکن گریه:زد فریاد پرهام... ميومدن اختيار بي اشکام انگار اما

شنومه  امو گریه صداي  تا گرفتم گاز لبم شت   ق پرهام اما.... برگردونم صورتمو  ن   ندا

 ... نميفهمه چرا... نيستم مطمعن خودم از من خ .... بزنه  رف تند من با اینقدر

***** 

 ميخواد نفس  اال... اوره زجر برام لحظه یک جدایيش دارم دوست نفس وار دیوانه من

 اینقدر نبود بس.... جدایي اینقدر نبود بس... دارم تحمل من مگه باشببيم جدا امشبب 

 نشون دستاش لرزش اما ببينم نميتونستم صورتش  ميکرد نگاه بيرون به نفس... انتظار

  ميکنه گریه اینجوري فریاد یک بخاطر که عجي  برام... ميریزه اشک داره اروم دهنده

... داشتم  نگه خيابان گوشه  ماشين ... کنه گریه نفسم  شدم  باعث کنه لعنت من خدا....

 .بدونه و توقفم دليل که نکرد نگاهم  تي نفس

 !کن نگاه من به نفس-

 .... داد جوابي نه کرد نگاهي نه اما نفس

 ! کن نگاهم ميگم نفس-
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شو   اروم نفس شک  از پر چشمهایي  کردم نگاه چشمهاش  به برگردوند سمتم  سر  که ا

... زدم فریاد سرت .... ببخش و من:گفتم اروم گرفتم سينه  به سرش .... ميزد خاصي  برق

 ... ندارم تو از جدایي تحمل من نفس.... بيتابتم من نفس.. ندارم دوري طاقت دیگه نفس

شکاش  افتاد هق هق به نفس  هم کنار شبي  شرط  یک به:گفت بریده بریده کرد پاک ا

 !ميمونيم

  شرطي چه: گفتم کردم جدا بغلم از نفس زدم لبخندي

ید   تو:نفس يایي  با نه  ب مانم   خو خل  هرکسببي... ما تاق  دا تاق  تو....خودش ا مانم   ا  ما

 قبوله؟... خودم اتاق منم... ميخوابي

 ... قبول باشه-

 . رفتم نفس خونه طرف به کردم روشن ماشين

 امضا  عمل براي نامه رضایت  برگه چطور نداشتي  من با قانوني نسبت  که تو پرهام:نفس

 !  کردي

 .... عشقم  له چي همه باشي داشته پارتي: گفتم زدم لبخندي

 .... بود دار خنده کجا  رفم اخه کردم تعج  خندید نفس

 !ميخندي چي به-

 این از... عزیزم... عشقم  بگو هميشه !نزني فریاد سرم  دیگه ميشه  پرهام... هيچي:نفس

 باشه؟؟؟  رفا

شقم  گفتم بهش که بود این بخاطر خندش پس ساس  چقدر دختر این واي ع  شده   

 ...  ميکنم سعي: گفتم بزارم سرش سربه خواستم

 ... ندارم نارا تيت و عصبانيت تحمل من... راضيم همينقدرم:گفت کرد پوفي

 ... ميشم گلي پسر دیگه چشم: گفتم خندیدم بلند

 ... پرهام دارم دوستت... بودي گلي تو:نفس

  بيشتر من: پرهام

 به صب   اول پرهام... الزهرا بهشت  برم ميخوام امروز...  ميگذره ماه یک مادرم فوت از

  اال کردم نگاه خودم به اینه در.. پوشيدم  مشکيمو  مانتو رفتم اتاقم به... رفته شرکت 
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 روي اشببکي قطر... ندارم سببر تاج کردم باور دیگه   اال....ندارم مادر کردم باور دیگه 

ست  با افتاد ام گونه شون  هام د شتم  اینه از نگاهمو کردم پاک شکيمو  شال ... بردا  به م

 .زدم زنگ خاله به...  انداختم سرم

 ...الو-

 .. رفت پيشم از دلخوري با یادمه دیدارمون اخرین.. شایان صداي

  سالم: گفتم ارومي به

 !داشتي کاري.. سالم: شایان

   داشتم کار خاله با-

 ..نيستن:شایان

 .. کجاست مامانم قبر ميدوني تو-

 !افتادي مامانت قبر یاد ماه یک از بعد:شایان

 !کجاست ميدوني:گفتم بغض با مياورد درد به قلبم... داشت نيش شایان زبون

 ... داد مامانمو مزار ادرس شایان

 خدانگهدار ممنون-

 تنها کنم درست  چي همه باید... نداد خدا افظيم جواب  تي کرد قطع گوشي ..شایان 

 ... بمونن دور من از بزارم نباید... شایان و خاله مونده برام کسي

سي  شدم  خارج خونه از  کردن خاک مامان که اي قطعه جو پرس از بعد... .. گرفتم تاک

 ...  کردم پيدا

 اومد نظرم به مادرم مهر پر صورت شد سست  پاهام... دیدم قبر سنگ  روي مامان اسم 

سنگش  نبينم دیگه و صورت  اون ممکنه چطور شو    کردم گریه بلند افتادم رو  سنگ

 و برداشتم  کيفم داخل از قران.. کردم پاک اشکام .... شدم  اروم وقتي... ميکردم نوازش

 با  بتونم شبباید   اال  ولي نبودم کنارش  بود زنده  که  موقعي اون... خوندم  مادرم  براي

 ... ميشم خوشبخت که بدم اطمينان و... بدم بهش ارامش خوندن قران

 ...کردم تعریف مامان براي پرهام جریان تمام قران از بعد
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يدونم :گفتم زدم لبخندي  يدونم .. ميبيني و من م عاي  م مه  هميشببه خيرت د ... همرا

 ... مهربونن مادرها ميبخشي معلومه!ميبخشي منو مامان

سمون  به کرد جل  ام توجه برق رعد سمونم ... کردم نگاه ا  مثل... ميخواد گریه دلش ا

 ... من

ماني  - باره  برم من ما يام  دو عه  این.. م هام  با  دف يام  پر يدونم  م ما  م هام  از هم شبب  پر

 ... مياد خوشتون

صال  غروب نزدیک کردم نگاه ساعت  شدم  بلند شدم  وقت متوجه ا  به شروع  باران... ن

شم  صورتم  به بارون خوردن از گرفت باریدن سيدم  خونه به تاریک هوا...ميومد خو   ر

 شنيدم پرهام صداي که چرخوندک قفل داخل کليد

 ؟!بودي کجا:پرهام

 بدي  جاي : گفتم زدم لبخندي ... جدیه   کامال  و کرده اخم کردم نگاه  پرهام  صببورت به 

 ... نبودم

 !بودي کجا ميگم: گفت گرفت دستم مچ

 .. بودم مامانم پيش زهرا بهشت: گفتم گزاشتم دستش روي دستمو ارومي به

 ... شدم نگرانت خيلي.. ندادي من به خبري چرا:گفت کرد تعج  که پرهام

 ...  بزنيم  رف داخل بریم ميشه-

 ... کنم درست شام باید.. رفتم اشپزخونه به.. کردم عوض ها لباس رفتيم خونه داخل به

 مامانت از باید...زهرا بهشببت ميریم محضببر از قبل... گرفتم محضببر وقت فردا: پرهام

 کنم خواستگاریت

هام  يد  مي خوب خيلي پر  عذابم  چقدر  موقع این مادر  نبود... ميکشببم چي من فهم

ست  دلم... ميکرد اروم دلم که زد  رفي همون پرهام... ميده  از ازدواجم از قبل ميخوا

  بگيرم اجازه مامان

 ... باشن پيشمون عقدم موقع هم خالم و مامانت ميشه:گفتم زدم لبخندي

 ... عزیزم  تما:گفت زد لبخندي پرهام

 !شد چي شروین قضيه-
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  پرهام....گرفتم انگشت اثر زور به من شده مدعي و..کرده شکایت من از شروین: پرهام

ید   فت  خند ته  گ ته  دروغم الب گه  روز دو..... نگف گاه  دی  هيچ باش  مطمعن... داریم داد

  بکنه نميتونه غلطي

شوره  ولي... کردم سکوت  شتم  دل سر  تو پرهام... کنه ثابت بتونه شروین  اگر دا   درد

 ... ميفته

هام  ته  پر فت  طرفم به  بسبب ج   با .. گر گاهش  تع قدر  گوشببي یک  واي... کردم ن  چ

 ... خوشکله

 ... پرهام عاشقتم: گفتم زدم لبخندي

 . نکن نگران و من ببر همرات هميشه گوشي:پرهام

 ....ب،و،سيدم اش گونه... بغلش پریدم نيوردم طاقت شدم نامحرمي بيخيال

 .... ميخریدم تا چند برات ميشي خوشحال اینقدر ميدونستم اگه:پرهام

  اشپزخونه از ميکردم نگاه گوشي لبخند با اومد بيرون بغلش از پرهام  رف به توجه بي

 ... نشستم کاناپه روي... اومدم بيرون

 ... بخوابيم گرسنه باید ا تماال شبي:گفت ميکرد نگاهم سينه به دست پرهام

 ...  شنيدم نمي پرهام  رفاي اصال داشتم گوشي ذوق اونقدر

شيتو  پرهام- شيم  رو بریزم تلگرام و واتس.. الین... بده گو  مجازي دنياي براي دلم گو

   شده تنگ

 نه..  ميکني چکار کجایي بفهمم اینکع براي فقط گوشي این:گفت نشست  کنارم پرهام

  دارم واتس فقط من...  کنيد چت هستن کي نيست معلوم که بقيه با اینکه

 ... کنم دانلود تلگرام و الین بده گوشيتو خ : گفتم شد محو لبخندم

 ! ميدي گوش  رفام به اصال نفس:پرهام

   بده گوشيتو  اال... ميدم گوش اره: گفتم شدم بلند

 ... منو کشتي بگير بيا: گفت کرد پوفي پرهام

  عشقم ممنونم: گفتم زدم لبخندي

***** 
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صال  ميشه  ساعتي  هشت  االن... گوشيشه   مشغول  همش نفس ش   ده ساعت   من با ا

 به شدم  کالفه.... نميکنه توجه اصال .... خریدم گوشي  براش کردم غلطي چه نزده  رف

شي  رفتم سمتش  ستش  از گو شيدم  د شش  ک شت : گفتم کردم خامو  این با ساعته  ه

 . ندارم وجود من انگار اصال.... ميري ور همش

 ... ندارم هيچي ظرفيت مامانم قول به... ببخشيد:گفت زد لبخندي نفس

 چطور پس نيستم عشقش من مگه... شدم دلخور نفس دست از..... نشستم   کاناپه روي

 ... بچرخه مجازي دنيا این تو من وجود با ميتونه

 ... بعيده کارها این نفس از کردم نگاه نفس به تعج  با شد  لقه ام شونه دور دستي

 ... بگيرم دست به گوشي نباید هستي تو وقتي.. پوکم کله خيلي... عزیزم ببخش: نفس

  بخوریم شام بریم: گفتم زدم لبخندي کرد خواهي عذر دوباره ب،و،سيد ام گونه نفس

   نکردم درست هيچي: نفس

 ... باشه یخچال داخل کنم فکر مرغ تخم... سرت فداي-

 رفت اشپزخونه داخل به زد لبخندي نفس

 ارایش.. پوشيدم  سفيد  شلوار  با سفيد  مانتو.... رسيد  داشتم  ارزوشو  هميش که روزي

 و کت هم پرهام اومد بيرون اتاق از... انداختم سرم  روي هم سفيد  شال ... کردم کمي

 ..  شده جذاب خيلي...  پوشيده سفيد شلوار

 ... من فرشته بریم: گفت زد لبخندي پرهام

 هم اون یعني... کردم نگاه پرهام به... شدیم  سوارماشين   و خارج خونه از زدم لبخندي

 ... باشه خوشحال من اندازه به نکنم فکر ولي... خوشحاله من مثل

 !وروجک ميکني نگاه چي به:پرهام

   هيچي: گفتم زدم لبخندي

سي  ميخوام: پرهام سم  من بزار قرار رها با داریم کار خيلي بگيرم هفته اخر عرو   نمير

 کنم مشخص شروین تکليف باید... خرید بيام همرات

 بگيري؟ عروسي ميخواهي مگه! عروسي: گفتم تعج  با
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نه  رو تو همينطوري من کردي خيال : پرهام  ما   خانم  نه ...  ميبرم خو تت   تو.. خان ياق   ل

شتر  ست  از بي سم  مجبوري تو بدونن همه ميخوام اینا شدي  نف شقانه  دوتا ما.... ن  عا

  داریم دوست همدیگر

شق  بچگي از شد  باز بناگوش تا هام نيش  منم نميکردم فکرش... بودم عروس لباس عا

 ... بپوشم

 ..دادم محضر نشوني ميرسه تهران دیگه ساعت یک خالم راستي-

 .  کردي کاري خوب: پرهام

شن  ضبط  پرهام شتن  از بعد کرد رو  اي دیگه سيدي  نفس:گفت هاش اهنگ بين گ

 ... شده تکراري هاش اهنگ این... بده

  دادم پرهام دست به برداشتم سيدي یک کردم باز داشبورد

شت  سيدي  پرهام شن  ضبط  گزا ست  اهنگي به وقتي کرد رو سيد  خوا  زد لبخندي ر

 ...  گرفت دستمو

 منم عاشقت

 منم عاشقت منو کن باور تنم پاره همدمم عشقم

 زنم نمي دم کسي از تو جز تنم پاره همدمم عشقم

 شم جا تو دل تو باشم تو با خوام مي

 شم رویا و خيال غرقه تو با خوام مي

 بموني و باشي کنارم تو خوام مي

 بخوني ببيني چشمام تو عشقمو

 بهتره خيلي زندگي تو با

 بره مي غصه قلبمو تو بي

 دارم دلخوشي دلم تو تو با

 یارم نمي کم بشه که چي هر

 شم جا تو دل تو باشم تو با خوام مي

 شم رویا و خيال غرقه تو با خوام مي
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 بموني و باشي کنارم تو خوام مي

 بخوني ببيني چشمام تو عشقمو

 شم نمي پير و جوونم تو با من

 شم نمي سير آخه تو دیدن از

 هم واسه باشيم هميشه تا خوام مي

 غم و شادي تو باشيم همدیگه با

 بشم خيره چشات تو خواد مي دلم

 بکشم چشام تو چشاتو عکس

 بزنم داد خوام مي پيشمي که تو

 بکنم دل ازت من تونم نمي

 شم جا تو دل تو باشم تو با خوام مي

 شم رویا و خيال غرقه تو با خوام مي

 بموني و باشي کنارم تو خوام مي

 ( بيبي امين)بخوني ببيني چشمام تو عشقمو

 ... اشم دزدکي نگاه عاشق... کرد من به نگاهي نيم پرهام

... نوچ نوچ... گفتن نامحرمي  گفتن محرمي... زشببته  خانم  واي:گفت  گرفت  گاز  لبش

 ... شدن چي زمونه این دختر

 ... لوسي خيلي: گفتم زدم بازوش به مشتي

  خندید بلند باز و... ميکنم جبران موقع به هات ب،و،سه بکن صبر گفت خندیدم بلند

  باش مطمعن...  کني جبران نميتوني: گفتم کردم ریز چشمام

 !  نميتونم چرا:گفت کرد نگاهم تعج  با پرهام

 ... نميزارم من چون: گفتم بزارم سرش سربه خواستم

 ؟ ميرسه زورت. نظرت به! باشه:  گفت کرد ریزي خنده.پرهام

 ! نره یادت بلدم دفاعي  رکات من بله -

 ... ميدم نشون بهت بکنيم عقد بزار:گفت خندید بلند پرهام
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شت  به سيدیم  زهرا به ستم  ر شحالم  خيلي... بدم پرهام جواب نتون  پرهام مامان خو

 ... مياد خوشش ميدونم ميبينه

! ميشناسين   و من:گفت زد لبخندي خوند فاتحه زد زانو پرهام نشستم   مامان قبر کنار

ستم  هموني من اره ستان  رفت نفس وقتي.ه  کاري سفر  گفتم بهتون دروغ به ولي عرب

ته  ظ   بهتون دادم قول رف باه  اره.باشببم  نفس موا  و گفتم بهتون دروغ کردم اشببت

 ولي برگردونم بهتون سالمت  نفس کردم سعيمو  تمام اما کردم اذیت خيلي دخترتون

  خوشبخت  دخترتون ميدم قول ميبينين ميدونم اما.... گرفت من و نفس از را شما  خدا

 کنم

...  سببپرده پرهام  به  منو پس... دیده  پرهام  قبال مامان  ....گيره مي دیدمو  جلوي اشببک

 دادي هدیه قلبم به ارامش که ممنونم خيلي.... پرهام ممنونم

ضر  به پرهام و من سيدیم  مح  نگاهي پرهام به کرد بغلم اومد سمتم  دور از ام خاله.. ر

   باشين خواهرم یادگار مواظ :گفت کرد

 .. مواظبشم عمرم اخر تا نباشيد نگران:پرهام

  ندیدم شایان کردم نگاه اطراف به

 کجاست شایان-

 ..  بياد نتونست اومد پيش براش کاري عزیزم:خاله

 ... کنم تعریف چي همه براش تا ميومد کاش نيومد عمد از شایان ميدونستم

 مهرت دیدمت که اولي همون... شدي  من عروس تو خوشحالم :گفت اومد سمتم  به اذر

 تو از دلخوري ذره یک  ال این با ولي گفتين من به دروغ درسبته ... نشبسبت   دلم به

 .. باشي قلبش ارامش کشيده زیادي سختي من پرهام... دارم خواهش تو از ندارم

ست  خيلي پرهام:گفتم زدم لبخندي شين  مطمعن دارم دو  زندگي ميکنم سعي  تمام با

 .. کنم تقدیمش ارامش با

..  کردم نگاه پرهام صببورت به عقد خطبه از بعد  رفتيم محضببر داخل به کرد بغلم اذر

عه  مثل  پرهام   از ميتونم عشببق و داره ل   به  لبخند  نيسببت کرد عقد  که  قبلي دف

 .... بخونم چشماش
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  بمونه من پيش روزي چند بياد مامان خونه به خواستم خاله از اومدیم بيرون محضر از

 خبر جریانش  از که  گفت  بهم شببایان  بياد  ایران به  قراره شببایان  نامزد  عزیزم:خاله  

   برگردم باید....داشتي

 ... روشنفکرین خيلي شما گفتم شاهين به... سالمتي به:گفتم زدم لبخندي

شين  سوار  کردیم خدا افظي اذر و خاله از  این از بعد خوبيه  س خيلي... شدیم  ما

 .. نشدنيه وصف االن شادي...  برسي عشقت به سختي همه

 ... شکرت خدایا: زد فریاد کرد ماشين از بيرون سرش پرهام

 ....  ميخندیدم بلند من

****** 

شم  اومدم بيرون تاریکي یک از انگار کرد پيدا جدیدي اميد وجودم شته  این باعث   فر

شتني  دوست  شم  تخليه باید.... دا  بيرون سرم ....   ده از زیاد خوشحالي  این انگار... ب

 ...  شکرت خدایا.. زدم فریاد کردم ماشين از

 ... ميخندید بلند نفس

  هاتم خنده عاشق: گفتم کردم نگاه نفس به

 ... ميخوندم اهنگ همراه و گزاشتم شاد اهنگ... خندید بلندتر باز و

  چشم چشم

  کنه شروع شو?باز قلبم با که اومده عشق

  کنه رو و ر?ز و من دوباره که اومده عشق

  روزم و  ال بده نقد?ا دم?د و چشماشو

  هنوزم وونم?د ندارم هواس و هوش

  دوباره من دل داره  وصله ?وا

  نداره م?راه خرابه  الش

  ا?دن ?تو جا ه? کنارا گوشه ن?ا

  ما ? ساده دل دوباره موند جا

   هرچند قشنگه که لبخند ه? چش چش
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  کند و قلبم ?ول بست?غر من با

  با?ز چشم دوتا ا?در ه? چش چش

  ا?خدا دونم?نم شه?م ?چ ?عن?

  ساده تنگ دل اده?ز  سش

  اده?پ ?پا با عشقه دنبال

  دارم دوباره که ندارم باور

  ارم?م دلم تو و عشق ن?ا را ت

  کنه شروع شو?باز قلبم با که اومده عشق

  کنه رو و ر?ز و من دوباره که اومده عشق

  روزم و  ال بده نقد?ا دم?د و چشماشو

  هنوزم وونم?د ندارم هواس و هوش

  دوباره من دل داره  وصله ?وا

  نداره م?راه خرابه  الش

  ا?دن ?تو جا ه? کنارا گوشه ن?ا

  ما ? ساده دل دوباره موند جا

 ميخوند ميکرد همراهي باهام کردم نگاه نفس به

   هرچند قشنگه که لبخند ه? چش چش

  کند و قلبم ?ول بست?غر من با

  با?ز چشم دوتا ا?در ه? چش چش

  ا?خدا دونم?نم شه?م ?چ ?عن?

  ساده تنگ دل اده?ز  سش

  اده?پ ?پا با عشقه دنبال

  دارم دوباره که ندارم باور

  ارم?م دلم تو و عشق ن?ا را ت

 ( بند پازل)
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 .... خندیدیم بلند هردومون اهنگ شدن تموم از بعد

  باش من مهمون امروز: گفتم کردم پياد خودم خونه نفس

 .. باشم ميزبان ميخواد دلم: نفس

 ميشي خونه این خانم هفته اخر:گفتم زدم لبخندي

  دارم دوستت:گفت کرد ذوق نفس

 ؟!نميایي تو: گفت تعج  با گرفتم سمتش به خونه کليد.. شد پياد ماشين از

   برميگردم زود... دارم قرار شروین با-

 !خطرناکيه ادم ؟شروین! ميکني داري چکار ؟پرهام!شروین:نفس

   ميکنم تعریف. چي همه برات بعدا... نباش نگران: گفتم زدم لبخندي

  باش خودت مواظ : گفت نگراني با نفس

  خانومم چشم-

 .... رفتم سعيد خونه سمت به کردم روشن ماشين...  رفت خونه داخل به نفس

 داخل به شد  باز در... زدم خونشون  زنگ شدم  پياده ماشين  از رسيدم  سعيد  خونه به

 ... کردم دیر انگار نشستن هم روي روبه سعيد و شروین... رفتم

شون  به اخم با شت  اثار هنوز رفتم طرف  صورتش  روي کردم شروین   واله که هایي م

 .. ميشه دیده

شستم   سعيد  کتار صل  سر  ميرم مقدمه بدون:گفتم ن  دارم تو از مدارکي من... مطل  ا

تت    این بخواهي اگر که  کای يدم  پليس به  ببري جلو و شبب  تو از اموالتو هم پليس... م

  باشه اعدام  کمت. شایدم... اندازنت مي زندان هم... ميگيره

شتي  صندوق  گاو هاي مدارک ميدونم خوب کامال:گفت زد پوزخندي شروین   از... بردا

 ! بياري تاپتو ل  ميشه:گفت سعيد به اوردم بيرون فلشي کيفش

شو  ل  سعيد  شو  صفحه  زد تاپ ل  به فلش شروین  اورد تاب  این... چرخوند سمتم  به ا

 .... هستم من که

ضي  نظرت به فردا:گفت خندید بلند شروین   خيال! ميده  کمي چه ببينه فيلم این قا

 .. ميخورم زمين را تي این به من کردي
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 خونسردیمو  کردم سعي ... داره دوربين اتاقش داخل شروین  بودم نکرده فکرو این چرا

سته : گفتم کنم  فظ شنهادم  ولي کردي غافلگيرم در شه  عوض پي    داکثر من... نمي

سال  تا سال  یک شي  اعدام  تما تو ولي... ميفتم زندان دو ست  بهتر... مي  جونت ني

 برسه؟؟ خيریه به اموالتم... کني فرار برداري

  ميگيرم پس شکایتم  من: گفت کرد مکثي نداشت  و من جوابي  اضر  توقع که شروین 

ما  باره  باش  مطمعن ا  عق   من بگيري کارهام   جلوي االن کردي خيال ... برميگردم دو

 ... ميکنم نابودت من پرهام نه... ميکشم

  دادگاه  به  فردا پس:گفتم زدم لبخندي ... ميزد موج تنفر فقط شببروین چشببمهاي  در

 .... نميام

 نه و تو امثال هایي جوان نه:زد فریاد شروین  که رفتم خروجي در سمت  به شدم  بلند

 به  خودمو موقعيت  دوباره  دارم زیاد  اشببنا  من... موند  نخواهند  امان  در... نفس امثال 

 .. باشيد من منتظر ميارم دست

 در شروین  صداي ... شدم  ماشين  سوار .. امدم بيرون سعيد  خونه از  رفش به توجه بي

 .. دارم زیاد اشنا من... موند نخواهند امان در نفس امثال...  ميپيچيد گوشم

 در نباید... رواني ادم یک شروین.... کردم توفق خيابون کنار دادم فشار ترمز روي پامو

عه   خاطر  من... باشببه  جام قام   س ب ید   خودم انت با باهي  به  زیادي  هاي  ادم بزارم ن  ت

شن  کشيده  شتباه  من... داره ارزششو   ولي زندان برم شاید ...  ب  خودم اینکه از کردم ا

 اش.ذوانتقام صببفت از من.... شببدم غافل قدرتش خدا از من... بگيرم انتقام خواسببتم

 که مدارکي این که  اال.... شدم  غافل اش العقاب شدید  صفت  از من... شدم  غافل

شو  بخاطرش پدرام شته  خطر به جون ست  به گزا ست  من د  از خيلي مدارک این با.... ه

  کم اگر... ندارم نفس از دوري طاقت من اما....  ميفته زندان به شيخ  و شروین  امثال

  سمت  به کردم روشن  ماشين ! کنم مشورت  نفس با ؟باید!! کنم چکار ببرن برایم زیادي

   کردم  رکت خونه

 یاد ... گذروندم   پرهام  با  کوتاهي  خاطرات  که  اي خانه   همون رفتم پرهامم  خونه  داخل 

 یاد... ميکردم امتناع من اما بده ترکم ميکرد سعي  سختانه  سر  چه پرهام که اعتيادم
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  کردم صب   و ش   کاناپه این روي خيس ابي لباس اون با و شدنم  مست  و سوري  عقد

شقانه  من که روزي...  ست  پرهام عا شتم  دو سي  هيچ او اما دا شت     که روزي.... ندا

شق  بخاطر پرهام  عطش من که روزي.. نداره من به اي عالقه فهموند بهم سپيد  به ع

 ... ميشد بيشتر پرهام خواستن براي لحظه هر عشقم

 این به  من نبود تلخي اون اگر ولي بود تلخ لحظه  اون شبباید  من براي ها  این تمام  اما 

 ...  نميرسيدم نشدني وصف شریني

سي ... رفتم پرهام اتاق به شتم  لبا  مردونه شرت  تي یک با و مانتوم شدم  مجبور ندا

نه  داخل  خودمو کنم عوض گاه  ای  ولي بزرگ خيلي من بدن  رو ابي شببرت تي کردم ن

 ... ميده نشون خودش شيک خيلي پرهام تن روي

 !!هست چي یخچال داخل ببينم برم بهتره خ  اومدم بيرون اتاق از

 بلندشدم  شد  تموم وقتي... شدم  خوردن مشغول ..... عاشقشم   الویه ساالد ... جون اخ

شن  تلویزیون ...  شنيدم  خيلي تعریفش ولي ندیدم ماهواره فيلم  اال تا من... کردم رو

 خاک.. چيه این... واي..... پوشببيده دختره قشببنگي لباس چه ببينم فيلم همين بهتره

 بيراهه به مسببتقيم راه از ادم واقعا که اي صببحنه... کردم عوض کانال سببریع برسببرم

خه  گرفت  خندم  خودم فکر از... ميکشببونه  هه   اال  تا  که  تو دختر ا  راه... بودي بيرا

 . .خندیدم بلند باز...  بود کجا مستقيمت

 طرفش به... زدم لبخندي برگشت  زود چقدر پرهام شدم  بلند در شدن  بسته  صداي  با

 .. خندیدن به کرد شروع من دیدن با رفتم

 ,ميخندي چي به: گفتم تعج  با

شتي  لباس خودت مگه دختر اخه:.پرهام  گم لباس داخل انگار پوشيد  و من لباس... ندا

 ... خندید بلند باز و... شدي

 ... بهتره که مانتو از نيست اي چاره ولي... بزرگ خيلي برام داشت  ق

 ها؟! نيست درستي کار کردن مسخره پرهام اقاي... نداشتم لباس نخير-

 .. شدي بانمک خيلي فقط... نکردم ات مسخره:زدگفت لبخند پرهام
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  دستشو   نشست   کنارم هم پرهام نشستم   کاناپه روي شدم  رد کنارش از زدم لبخندي

 چشببم در نگراني نداشببت لبخندي دیگه.. کردم نگاه صببورتش به گردنم دور انداخت

 ... ميزد موج هاش

 ؟!شده چي-

... انتقام  بود شببده ذهنم فکر.... کردم اشببتباه . من:گفت  دوخت  من به  نگاهش  پرهام 

 انتقام  این که  االن من نفس.... افتاد  خطر به  تو جون لعنتي انتقام   س این براي  تي

سته  گرفتم شم  در بدبختي اما شد  باز تهدید به ل  شروین  زبون در  شروین  هاي چ

صال  اما... دیدم شدم  خوشحال  ا شتم  شروین  خونه از مدارکي من نفس.... ن  اگر که بردا

 من اگه اما... ميرسن  عملشون  سزاي  به شروین  امثال از خيلي برسونم  پليس دست  به

شه  تموم رفتنم زندان قيمت به کنم اینکار  این به ولي. تو از دوري سخته  خيلي...  مي

 مادر از خيلي...... نميشن  مبتال اعتياد دام به ها جوان از. خيلي کارم این با ميکنم فکر

شون  داغدار پدرها شن  اوالد شو  یک! یادته پدرام... نمي  از ها مدارک همين بخاطر پا

ست  صميم  این در ميخوام دلم نفس.... داد د شي  قلبم قوت کني همراهيم ت  اگر ولي با

ضي  تو شي  کار این به را سوزونم  مدارکو تمام نبا ستت  و تو... مي  چي همه از برام خوا

 !  مهمتره

شو   ... شدم  گيج کامال ست شتم  گردنم دور از د  یعني... بره زندون ميخواد پرهام بردا

 جدایي  دیگه .... باشببم  جدا  باید   کي تا .... بود هميقدر  عاشببقونه   عقد  این شببيریني

.. کنم فداکاري   نميتونم من.... ندارم  دوري طاقت   دیگه  من.... نميتونم من نه .... بسببمه 

   نميتونم

  ریختن ام گونه روي اشکام شکست بغضم

 ! خوبه  اال:پرهام

 .... شد تلخ زود اینقدر... عقد این شيریني چرا: گفتم کردم نگاهش خيس چشمهاي با

سته  دیگه رفتم اتاق به اروم اروم شم  واقعا دیگه... شدم  خ  خودم تخت روي....نميک

   شکرت بازم خدا گفتم ل  زیر انداختم
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صميمي  از نفس ميکردم فکر ستقبال  گرفتم که ت  نفس این.... شد  برعکس ولي کنه ا

سته  واقعا دیگه ستش  به من نداره دیگه رنج و,درد تحمل.. شده  خ  ميزارم ا ترام خوا

شم  مدارک این بيخيال  بدونه نفس باید..... رفتم  ياط به شده  تاریک تقریبا هوا.... مي

ست  یکي عملم و  رف سته .. ه سته  در صميم  یک قلبم خوا  االن ولي بود دیگري ت

 تمام....  رفتم خلوت  ياط به برداشببتم انبار از نفت  ذره یک... مهمه  برام نفس ارامش

  کبریت ... ریختم ها  مدارک  روي نفت .. ریختم  لبي بزرگ ظرف یک  روي ها  مدارک 

   کشيدم

  کن صبر.. پرهام-

 ... کردم سرم پشت به نگاهي کنم خاموش سریع کبریت شد باعث نفس صداي

 ؟! دارم شرط یک:نفس

 ؟!شرطي چه: گفتم کردم نگاهش متعج 

 ... بده پليس به مدارکا برو عروسيم روز فردا بگيریم عروسي قراره هفته اخر:نفس

ضري  چطور- شي  اي خونه عروس  ا  من نفس... ميره زندان به فرداش خونه مرد که ب

 !  ميکردم داشتم عمل  رفم به

 قوت ميتونم وقتي... باشببم  قلبت  قوت کنم همراهيت  ميخواد دلت  نگفتي مگه :.نفس

شم  قلبت سم  مجبوري تو بدونن همه که با شدي  نف ست  مجبوري من.... ن شدم  نف ... ن

شته  وجدان عذاب عمرم اخر تا نميخوام پرهام شم  دا صر  و خودم با  یا جوانا اعتياد مق

سته ...  دختربدونم یک زندگي تباهي شه  مدارک این با در ساد  نمي شه  از ف   بکنيم ری

جات  نفري یک  همين ولي يدا  ن نه  پ قه   خيرش دعاي  ک نه   بدر ندگيمو  همراهيت  من ز

  بمونم برگشتنت منتظر بشم خونه این عروس من شرطي به ميکنم

   ميکنم قبول: گفتم زدم لبخندي

ستم  با... کرد بغل من دوید سمت  به نفس شيدم  موهاش روي د شش  ک ... کردم نواز

 کنارم عروسببيمون تا ميشببه... شببده تنگ برات دلم االن همين از:گفت بغض با نفس

 ... بموني
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ستام  با   اونوقت:گفتم شيطنت  با کردم نزدیک صورتم  به گرفت صورتش  طرف دو د

 ... بدم دستت کار من ممکن

شکي  قطره شمهاي  از ا   کلنجار خودش با خيلي معلومه افتاد اش گونه روي بر نفس چ

  کردم پاک  اشببکاش  دسببتام  با .... کنه  عمل  من خواسببته  به  شببده راضببي تا  رفته 

 .... بریزي اشک من بخاطر بعد به این از اگر مدیوني:گفتم

 بریم شببو اماده برو االنم کنارتم عروسببيمون تا: دادم ادامه ب،و،سببيدم پيشببونيش

 ... خرید

ماي  در ذوق  رفم این با  ندم  نفس چشبب فت  اغوش در محکم منو خو نه  گر  ام گو

 ... پرهام ممنونم:گفت ب،و،سيد

 . رفت اتاقش سمت به سریع

سته  شو  سعي  تمام نفس در شون  غم و نگراني ميکرد ا .... ميفهميدم کامال من اما نده ن

 کنم جبران نفس هاي خوبي برگردم زودتر اميدوارم

 هم با خریدامون بيشتر  و.... بود کنارم هميشه  پرهام روز سه  این.. عروسيمه  روز امروز

سمو  لباس..  دادیم انجام شيدم  عرو  با لباس یک... کردم نگاه خودم به اینه داخل... پو

ستين  شتي  یقه با توري هاي ا  روي که رنگ اي نقره ریز هاي منجق با کردم انتخاب ک

باس  این.... کرده پف دامن با ...  برده کار  به .سببينش هام  ل خاب  پر  به  منم... کرد انت

 ...  گفتم ا سنت سليقش

 بنشينين بفرمایيد خانم عروس: ارایشگر

 ! شدید اماده خانم عروس: گفت ارایشگر ساعت شش از بعد... نشستم صندلي روي

 جمع زیبا شبنيون  با... تيره عسبلي  رنگ به موهام دیدم خودم اینه داخل شبدم  بلند

شته  گوشم  نزدیک سرم  تاج و کرده شم  از... گذا ضي  ارای سم  این به واقعا هستم  را   لبا

 .... مياد

 هر به باید نيست  شاد  دلم اگر  تي باشم  شاد  باید امش   زدم دراینه رنگي کم لبخند

 .. بسازم خودم و پرهام براي موندني یاد به ش  شده نحوي

 ..منتظرتونن داماد اقا:ارایشگر
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شگر  کمک به شنلم  زدم لبخندي شتم  سرم  روي ارای  صورتم  کوتاهه خيلي اما... گزا

 ... نيست اي چاره... ميشه دیده

شگاه  از شيده  سفيد  شلوار  و کت شدم  کوب ميخ پرهام دیدن با اومدم بيرون ارای   پو

شکي  لباس صال .... رنگ اي نقره کروات با م شم  ا ضاد  ترکي  این نميکردم فکر  رنگ ت

  کرده کج صورتش  سمت  یک به داده  الت تغيير موهاش... بشه  زیبایي همه این باعث

 اخم با چرا اما.... شببده تر خواسببتني واقعا.... اومده پيشببونيش روي موش تار یک که

 ... اومد سمتم به... ميکنه نگاهم

  نتونست کرد هرکار اما بياره جلوتر شنلمو برد دستشو پرهام

 ... نميشه کوتاهه-

 !"کوتاهه چي یعني:گفت اخم با پرهام

  ميخندیدن ریز, ریز زده زل جوان تا چند کرد اشاره اطرافم به

 ... کرد هدایتم ماشين داخل به گرفت دستمو پرهام

 کنه؟ فيلبرداري نميزاري چرا-

 !  سرت روي بندازي چادري یک نميتونستي: پرهام

 ..  کنم فيلمبرداري باید بشين پياده لطفا شجاعي اقا: فيلمبردار

  بگيرین فيلم اونجا اتليه بيایين نميخواد:پرهام

 نفس: گفت پرهام که بشم  پياده خواستم  کردم باز در! نميخواد چي یعني: گفتم سریع 

 بزاري؟ ا ترام من خواسته به ميشه... بگيرنن فيلم تو از اینجا نميخوام من جان

گاهش  تعج   با  باش  ارازل تا  چند  براي فقط:گفتم کردم ن ید   او  عروسببيمون فيلم با

.... کردم نگاه بيرون به نارا تي با بسببتم محکم در نداره اشببکال باشببه... کني خراب

 ...کنم توجه جل  ميخواد دلم من انگار ميکنه برخورد باهام جوري پرهام

 بيرون دقيقه چند از بعد رفت ارایشگاه  داخل به شد  پياده ماشين  از سرعت  به پرهام

 اینجوري وقتم هيچ دیگه ... بگيریم فيلم بيرون بيا  بعد  بپوشببش... بگير بيا :گفت  اومد 

 ... ندارم طاقتش من... برنگردون من از چشمات
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 انداختم  روسببرم گرفتم چادر  زدم لبخندي  کردم نگاه  پرهام  هاي  دسببت در چادر  به 

 تاالر به اتليه از بعد... ميدادیم انجام ميگفت فيلمبردار که  رفهایي تمام... شدم  پياده

 تاالر همه برعکس من ولي بگيره باغ ميخواسبت  پرهام.... بزرگ شبيک  تاالر.... رفتيم

 تا و خواستن  ا ساس  از پر اي لحظه شد  روشن  ها فش فش ورودمون با... دارم دوست 

ستمو  پرهام... ماندن هم کنار در ابد شت  منو  س هم او انگار گرفت د ش   من... دا  ام

شقم  خونه عروس شم  ع س   بر سوار  شاهزاده  همون پرهام و... مي  ارزوهاي سفيد  ا

 ... هست من بچگي دوران

 به لبخند با.... هسببتن شبباد خوشببحال ها مهمان همه.... نشببسببتيم رفتيم جایگاه به

شون  شبخت  الهي! جان نفس شدي  ماه چقدر:گفت امد سمتم  اذر دادم جواب هم   خو

 در انگار شببدم خيره پرهام به..... کرد نگاه پسببرش به بعد  و ب،و،سببيد  منو بشببين

 .. مچکره صبور مادر این از قلبش صميم از پرهام.... خوند ميشه تشکر چشمهاش

هام  ياق  با  پر غل  مادرش  اشببت یه  ميکرد سببعي اذر.... کرد ب ند  مخفي اش گر ما  ک  ا

 ... نميتونست

.....  رقص جایگاه به کرد هدایتمون و کرد خوشبببختي سببالمتي ارزوي پرهام براي اذر

 ..ندیدم پرهام رقص تا اال من

 فراموش لحظه این و ش   این وقت هيچ و ميرقصيدیم  خاصي  ریتم با ارام پرهام و من

 .... ميکرد نگاه من به لبخند با پرهام.... کرد نخواهم

 ما عشببق بدونن همه باید... خرسببندم پرهام کار از و نميکشببم خجالت دیگه اصببال

شگي  ست  و همي شستيم   رفتيم جایگاه به اهنگ از بعد... پابرجا  بهش اینکه با پرهام ن

 همسر  که ممنونم خدا از: گفتم گرفتم دستشو  ..  بود خوب خيلي رقصش  ولي نميخوره

  داد بهم خوبي

شقم  تو رفته یادت دادي یاد من به تو خوبي این: گفت لبخند با پرهام  ادم.... کردي عا

 ! معشوقش شبيه ميشه عاشق

 ... .. کنه عالقه,ابراز بهت عشقت که خوبيه  س واقعا
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سيد  اخر به جشن  شين  سوار  پرهام و من ر  این دیگه اره.... خونمون راهي و شدیم  ما

 ... خونمون بگم دارم اجازه

سير  طول در پرهام   ضورم  با بتونم اميدوارم ولي فکره چه در نميدونم کرد سکوت  م

  باشم قلبش بخش ارامش

شم  نامعلوم مدتي تا خونه این مرد فردا که خونه... شدیم  خونمون داخل ست  پي ... ني

 تمام ... رفتم باال  طبقه  اتاق  داخل  به ... شببده گرفته  که  تصببميمي ولي سببخته  خيلي

سل  ماه جاي به فردا از... دربيارم عروس لباس کردم سعيمو   مالقات زندون برم باید ع

 .. بدم پس. اشتباهمو تاوان باید بودم مقصر پرهام اشتباه در منم... شوهرم

 !اینجایي تو چرا: گفت تعج  با پرهام شد باز اتاق در

 ؟.باشم باید کجا-

 ... برد اتاقش طرف به. کشيد دستمو اومد سمتم به پرهام

   برگرد:پرهام

 !!چي براي-

 !بياري در عروس لباس کنم کمکت: پرهام

  ميتونم خودم نه-

 !نداره مفهومي خجالت شناسنامه داخل بره عشقت اسم نگفتي مگه:پرهام

شت   ق پرهام شتم  ارومي به دا سمو  هاي بند پرهام برگ  قرمز تاپ یک و... کرد باز لبا

 نگران برميگردم زود:گفت نشست   کنار پرهام نشستم   تخت روي شلوارک  با پوشيدم 

 .. نباش هيچي

 !داري دوست چي کمپوت:گفتم زدم لبخندي

 ! مالقاتي فکر به االن از شيطون اي: پرهام

 خدا افظي ام دخترونه دنيایيه با و شدیم یکي پرهام و من ش  اون و.... خندیدم بلند

 ... کردم

***** 
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شمهام  که صب   شه  بيدار وقتي... شدم  رو روبه نفس زیبایه صورت  با کردم باز چ  ب

سيدم  پيشونيش ... کنم اماده صبحانه  بهتره داره ضعف  خيلي  بعد رفتم  موم به ب،و،

 من به شد  بيدار نفس رفتم اتاق به چيدم صبحونه  ميز اومده بيرون مختصري  دوش از

 ؟!خوبي بخير صبحت: گفتم شدم خيره چشماش به ميکرد نگاه

 !ميکنه دلد دلم:گفت بچگونه صداي با برچيد لباش

 ... بخور صبحونه بيا بگير دوش یک شو بلند...  بميرم الهي-

 از نفس چون... نکنم اذیتش کردم ا تياط خيلي دیشبب  من....  شببد بلند ناله با نفس

 ... کرد برخورد عشق محبت با باهاش باید لطيفتره نازکتر گل برگ

 ... خوردیم صبحونه باهم دقيقه چند از بعد و رفت  موم به نفس

 !ميري کي:نفس

 ! دیگه ساعت یک-

 .... بود زندگيم روز بهترین نميکنم فراموش دیرور وقت هيچ:نفس

   نميکنم فراموش وقت هيچ دیش  من:گفتم زدم شيطوني لبخندي

شيد  خجالت فهميدم.. گرفت پایين سرش  نفس شيدم  اش گونه.. ک  قربونت: گفتم ک

  ميشه سرخ ات گونه ميکشي خجالت بشم

سم  رفتم اتاقمون به شدم  بلند زد لبخندي نفس شت  مدارکا کردم عوض لبا  نفس بردا

  بيام منم کن صبر: گفت اومد اتاق داخل

  بشم نارا تيت باعث نميخوام!مطمعني-

 به شدیم  ماشين  سوار  پوشيد  شلوار  مانتو رفت داد تکون مثبت عالمت به سرش  نفس

 .... افتادیم راه کالنتري سمت

 بهتون ميدونم  علي عمو:گفت ,... داد سببرهنگ  به  ها  مدارک  پرهام  رفتيم کالنتري به 

  بگيرین نامرد شروین بتونيين که مدارکي هم این... پشيمونم کامال و... گفتم دروغ

گار : علي  عمو  مام  اول همون  ن یان  ت   خودت بودم منتظر  فقط  کرد تعریف  برام جر

 بگيره نميتونه جلوتو کسي بکني بخواهي کاري ميشناختمت چون برگردي

   شرمنده:پرهام
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 !نره زندان پرهام کنيد کاري لطفا علي عمو: گفتم سریع من

ما  ميزاره زیادي  تاثير  مجازاتش  در داد پرهام  که  مدارکایي   این با :علي عمو  دخترم ا

 شروین  باید داده قرار شتم  و ضرب  مورد خونه صا    و شده  وارد اجازه بي پرهام

   بده رضایت

   ميگيریم رضایتش من-

  رفت یادت قرارمون! ميکني غلط تو:  گفت اخم با پرهام

شقم  از جدایي ميکنم فکر که موردي تنها به فقط ام کرده فراموش چي همه انگار ... ع

 ... ممکنه غير نکنم هيچکار من ميبرن زندان به پرهام

  ميگيرم رضایتشو من نمياد یادم قراري من-

شي  شروین  نزدیک اگر بخدا:گفت شد  بلند هم پرهام شدم  بلند سش  بخواهي ب   التما

  بودم که قبلي سگ همون ميشم ميبندم دارم بهت که اي عالقه روي چشمام... کني

ستم    صندلي  روي ناله با.... ميزد موج نگراني پرهام نگاه در ش  من خ :گفتم بغض با ن

   ميبرن زندان شوهرم ببينم نميتونم! کنم چکار

  باش بيرون دقيقه چند پرهام:گفت اومد سمتمون به عموعلي

 و من همونطور جان نفس:گفت نشببسببت روم روبه عموعلي شببد خارج اتاق از پرهام

 داري؟ قبول عموت عنوان به واقعا منو هم شما ميزنه صدا عمو پرهام

  دارم قبولتون معلوم: گفتم خيس چشماي با

  بشه ازاد پرهام ماهه شش ميدم قول بهت من: علي عمو

  مجازاتشه دوسال تا یک گفت بهم ميشه؟پرهام مگه: گفتم تعج  با

شتباه  پرهام:علي عمو شه  داده بهش زیادي تخفيف مدارک این با... ميکنه ا  این.... مي

 بري ؟اگر کني شروین  التماس بري یا بهتره سختي  این تحمل اما ميگذره سخت  شش 

 خودته با اختيار  اال... کردي خرد پرهام بکني التماسش

شه  یعني شه  براي... ببينم و پرهامم ماه شش  از بعد مي شيم  هم کنار در همي  بدون.. با

 ... مزا مي هيچ

  بشن داخل بگين شجاعي اقاي به:گفت سرباز به عموعلي
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 کاري  همچنين نفس نميزارم من علي عمو:گفت  امد  داخل  به  اخم از پر چهره با  پرهام 

  بکنه عوضي مردک اون التماس بخواد اینکه تا بهتره بميرم!کنه

ندي  علي عمو فت  زد لبخ گه  خانم  نفس نکنم فکر:گ نه  کاري  همچين بخواد دی  بک

 !!درسته

   درسته:گفتم کردم نگاه پرهام اشفته صورت به

  ميدونسببتم :گفت  اومد  سببمتم به  کرد عوض دلچسبب  لبخند  یک  با  اخمشببو پرهام 

 ...  ب،و،سيد پيشونيم بشه افکنده سر شوهرت نميزاري

ستور  علي عمو شت  د ستگيري  همچنين و داد پرهام بازدا  پرهام وقتي... شروین  د

 به لعنت..... ها اشک این به لعنت... ببينم جذابشو صورت نميزاشتن  هام.اشک  ميبردن

  من به لعنت... قانون این به لعنت... شروین

- 

 ماه  پنج به  پرهام ..ميگذره  پرهام  افتادن  زندان  و شببروین.دسببتگيري از ماه  یک  االن

 شروین  دادگاه دیروز.. دادن بهش خوبي تخفيف عموعلي لطف به.. شد  محکوم  بس

... خوشحالم ميرسيد عملش سزاي به اینکه از.. بریدن اعدام و  بس سال ده.  کم بود

 که  هوشببي این با  مطمعنم ميکرد انتخاب  زندگيش  براي بهتري راه اگر شببروین ولي

شت  ست   تي.. نبود بلد خوب راه شروین ... ميرسيد  ها بهترین به دا ... بگيره یاد نخوا

 برادر مثل  ماه  یک  این سببعيد ... مونده  ماه  چهار  فقط ميگذره  پرهام   بس از ماه  یک 

 ... ميرم پرهام مالقات به دیگه ساعت یک... درکنارمه اوقات بيشتر رها... داره هوامو

  کيفم پوشيدم  رنگ کم ابي روسري  پوشيدم  ابيمو لي شلوار  با ابي مانتو رفتم اتاقم به

 .. زدم افتاب ضد کرم یک نمياد خوشش ارایش,از پرهام برداشتم

   شدم ماشينش سوار اومد دنبالم سعيد

 کجاست؟ رها:گفتم تعج  با

 ! رفته.مامانش خونه:سعيد

   شده تنگ دلم خيلي بریم تند سعيد-

 !دیدینش پيش هفته که شما:سعيد
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  بود شده الغر چقدر دیدي بميرم الهي-

  اصال الغر ولي بود شده چاق دیدم من پرهامي:گفت زد لبخندي سعيد

  اه.. کن مخالفت من با همش تو-

 از بعد... کرد روشن  ماشين  سعيد  بگي تو هرچي تسليم  باشه :گفت خندید بلند سعيد 

  شيشه   پشت  پرهام شدم  سالن  وارد قانوني مرا ل از بعد رسيدیم  زندان به دقيقه پنج

هاي  با  گاهم  عسببليش چشببم فت  گلوم بغض... ميکرد ن  مهرش پر اغوش دلم.. گر

   برداشتم گوشي... ميخواست

  باشه اشک از پر نفسم چشمهاي نبينم:پرهام

 خوبي؟: گفتم بغض با

   نيستم خوب نه! ميکني گریه تو که االن:پرهام

   ميکردم گریه بلند بلند... بگيرم اشکام جلوي نتونستم دیگه

  مالقاتم بيا نداري  ق دیگه کني گریه. اینجوري ميایي هربار قرار اگر:پرهام

  ميگذره کند زمان اینقدر چرا... نميارم دوام دیگه ماه چهار من:گفتم کردم پاک اشکام

 اخرش باش خوشحال .. ميشه  تموم باالخره... نفسم  کن تحمل:گفت زد لبخندي پرهام

   رسيد عملش سزاي به شروین

 نيستي؟ نارا ت-

 ؟ چي از: پرهام

  بوده دوستت زماني یک شروین-

ستي  ادم چه شروین  فهميدم که موقعي همون:پرهام  روي کشيدم  قرمزي خط شده  پ

 .دوستي این

  دارم دوستت خيلي: گفتم زدم لبخندي

 غذا  ميگفت  سببعيد ..  شببدي الغر چطور ببين... باش  خودت مواظ  :گفت  ارامش با 

 دیگه  ماه  چهار  من... باشببي  نارا ت   من بخاطر  اگر مدیوني  نفس... نميخوري درسببت

  ببينم.. ترگل... نشاط پر نفس همون ميخوام برميگردم

  چشم-
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ند  از  بيرون زندان  از کردم خدا افظي   پرهام  از شببده تموم وقت  کردن اعالم گو بل

 !  گرسنمه خيلي رستوران بریم:گفتم سعيد به گرفتم تازه انرژي انگار... اومدم

  گلم ابجي چشم:سعيد

***** 

شم  ازاد قراره امروز شت  سخت  من به خيلي ماه پنج این ب ستم  تا اما گذ  خودم به تون

سيدم  شيدم  که هایي سختي  از نفس تا ر ... شد  تموم چي همه هر ال به... نفهمه ک

... شبدم  خارج زندان از زدن برگه روي ازادیم مهر رفتم سبالني  به خوندن و من اسبم 

شه  منتظرم نفس ميکردم خيال ست  اخه.. با شم  ازاد امروز من ميدون  خيابان به... مي

سي  منتظر رفتم شين  این.... شدم  تاک شين  از سعيد  ما  سالم :کرد بغلم شد  پياده ما

  بودي همسرم مواظ  که ممنون سالم:گفتم کردم بغلش... عزیزم رفيق

 !ها ماست ابجي شما همسر:سعيد

 !  کجاست نفس:پرسيدم تعج  با.. خندیدیم هردومون

 نيومد؟ دنبالت مگه:سعيد

 سعيد؟ کجاست من نفس!نيومد نه:گفتم نگراني با

  منتظرت ميخواد ميره خودش گفت زد زنگ صب   اما دنبالش برم بود قرار من:سعيد 

   نکرد قبول  رفمو اما رفتن واسه زوده که گفتم هرچي بمونه زندان در جلوي

سممو  که ميومد دور از صدایي  یک کردم نگاه اطرافم به نگراني با  این... ميزد صدا  ا

  رسيدیم  هم به خيابان وسط ... ميدوید سمتم  به نفسم .. دویدم سمتش  به... منه,نفس

 گرمي.... نفس اغوش فقط... اهميت بي برام ها ماشين بوق صداي... کردیم بغل همدیگر

 .. دارم سوپرایز برات:گفت گوشم کنار بغض با ميکرد گریه نفس... ميخوام وجودش

  ميخوام اغوشتو همين فقط نميخوام هيچي من-

  خونه بریم:گفت برد سعيد سمت به گرفت دستمو اومد بيرون اغوشم از نفس

 بشه  جدا من از دوباره ميترسه  که انگار گرفته محکم دستمو  نفس شدیم  ماشين  سوار 

  شد نخواهم جدا نفس از قيمت هيچ به من اما
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سيدیم  خونه به شترکمون  زندگي از که اي خونه.. ر  موندني یاد به ش   همون فقط م

  خورد رقم

ست  من از نفس شم  خونه داخل خوا  رز گل و اومد بادکنک ترکيدن صداي  ورودم با ب

 و وپدرام همسرش  شایان  و نفس خاله مامان شده  تزیين خونه تمام. ریخت سرم  روي

  مصببنوعي پاي با پدرام کرده دعوت را همه نفس اومد طرفمون به علي عمو ليال و نگار

 !پسر کاشتي گل:گفت اومد طرفم کرد وصل که

 کلي باهم ش   اخر تا و کردم ا والپرسي  شون  تک تک با ب،و،سيدمش  زدم لبخندي

عا  نفس خندیدیم   زدیم  رف  جداش  من از هيچوقت  ميخوام خدا  از جواهره یک  واق

 .. داشته نقش سوپرایز این در سعيدم  تي...نکنه

******* 

ست  دلم شه  ازاد پرهام وقتي ميخوا شن  در همه مي شن  شریک  کوچيکمون ج  با با

 به  ام خاله  ... زدم زنگ  اذر به  منم کنه  دعوت نگار  و پدرام  که  کردم هماهنگ   عموعلي

سيمونم  براي  تي که شایان  فقط پذیرفت را تي  هرطور شایان  زدم زنگ نيومد عرو

 کنم راضيش باید شده

 امر؟: شایان

 ؟ زدنه  رف طرز چه این-

 !بگو کارتو زودتر ندارم  وصله:شایان

 بدون اما نده گوش  رفام به که ميکرد سببعي شببایان گرچه کردم تعریف ماجرا تمام 

 .. بریزم اشکم قطره تا چند شدم مجبور اخر در و کردم تعریف  رفاش به توجه

 زودتر باید نارا تم هنوز ولي ميام عصبر  باش:گفت شبنيد  بغضبم  صبداي  که شبایان 

  خدا افظ دارم کار برو  اال ميگفتي

 نگار  و پدرام  اماده  چي همه  کردم تزیين خونه  زدم رضببایت  لبخند  کرد قطع گوشببي

 به دیدم پرهام نشده دیر کنه خدا رفتم زندان به گرفتم تاکسي ا والپرسي بعد اومدن

 باالخره بودم منتظرش ماه پنج که اغوشي  دوید مي سمتم  به پرهامم و دویدم سمتش 

  محکم دستشو شدیم ماشين سوار بردم سعيد ماشين سمت به گرفتم دستشو   رسيدم 
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شه  جدا من از ها دست  این لحظه یک نميخوام گرفتم شت  نگه خونه جلوي ب  پرهام دا

 و کردن ا والپرسي  پرهام با همه... ریختن پرهام سر  روي رز هاي گل شد  خونه داخل

شت  خوش هممون به کلي ش   اخر تا  به پرهام رفتن همه که ش   یک ساعت ...  گذ

شيد  را تي لباس رفت اتاق  بریم بيا:گفت برد اتاق به و من کرد بغلم اومد سمتم  به پو

 به من سختي همه این تموم از,بعد باالخره و..... شده تنگ خيلي برات دلم که وروجک

  انشاهلل رسيدم خوشبختي

 

 پيشنهاد مي شود

 مریم عليخاني |رمان جاي مادرم زندان نيست  

 مهال جعفري |رمان کاش نبودم  

   |Mahbanoo_Aرمان به دنبال انتقام
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