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 شتسرنونام کتاب : 

 : مائده ت سندهینو

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 رمان سرنوشت

 ینانی: مائده تاج مز سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا
www.roman-city.ir 

 

 _ــــــــه دیکه ما را افر یبـــــــــــ نام کس_

 .ســـــــ نــــوشـــت ــــر.

 

 *یتــــیانجمن رمان *س عضو

 

 خدا خسته شدم. یوا

 

 !خره؟یازم نم یزیکس چ چیه چرا

 

 گرما کار کنم.. نیسوزان قشنگ باال سرم بودو مجبور بودم تو ا آفتاب

 

 نشسته بودو پاک کردم میشونیپ یکه رو یپشت دستم عرق با

 

 رو شونم جا به جا کردم. ویدستمال کاغذ یرفتمو مشما نیسمته پمپ بنز به

 

 ؟؟یخریدستمال م هیتوروخدا  آقا

 

 بهم کردو گفت:چنده؟؟ ینگاه مرده

 

 تومن!۰۲۲۲

 

 برا خودت! شمیدراوردو گفت:دو تا بده بق یتومن۰۲۲۲۲که  بشویکرد تو ج دستشو
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  یبرق زد و با ذوق و شوق گفتم:مرس یاز خوشحال چشمام

 

 رفتم نایماش ی هیبق یادامه دادمو به سو یهمونطور

 

 مشغول بودم.. نیتو پمپ بنز یساعت کی

 

 منتظر بودن چراغ سبز بشه رفتم! نایکه ماش ابونیسمته خ به

 

 بودن شدم. ییمن مشغول گدا هیکه شب ییبه بچه ها ینگاه

 

 رفتمو دوباره التماس کردم! نایسمته ماش به

 

 ..دمیکش یاز رو خستگ یکه کارم تموم شد آه یوقت

 

 سنگ بزرگ رفت تو پام، هی هویکه  رفتمیرو م ادهیبه سمته پ داشتم

 پام.. آخ

 

 رو نشستم ادهیپ یرفتم گوشه  زدمینگ مکه ل یهمونطور

 

 کردمو آروم پامو دراوردم. یکفشام که همه جاش پاره بود نگاه به

 

 .رفتیاز پام خون م یهمونطور رونیب دمیاز پام کش سنگو

 

 دادمو چشمامو بستم.. هیتک واریبه د سرمو

 

 چشمامو باز کردم. یدختر یصدا با

 

 :سالمدختره

 

 نگاه بهش کردمو گفتم:سالم هی

 

سفت رو پات نگه دار خونش بند  نویدرآوردو گذاشت رو پام بعد گفت:ا بشیاز ج ینشست دستمال کاغذ شمیبه پام کردو اومد پ ینگاه

 !ادیم

 

 .زمیعز یمرس

 

 .کنمی:خواهش مدختره

 

 ؟یکنیکار م نجایا ی:از کدختره

 بودمت.. دهیحاال ند تا
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 م.هفتس شروع کرد کی تازه

 

 :آهادختره

 م؟؟یبا هم دوست ش یایم

 

 که نه. اوهوم،،چرا

 

 ه؟؟ی:اسمت چدختره

 

 آوا

 ه؟؟یتو چ اسم

 

 :باران دختره

 سالته؟؟ چند

 

 تو چند سالته؟؟ پانزده

 

 :منم پانزده سالمه!!باران

 

 ؟؟یکنیکار م یبپرسم چرا دار تونمی:مباران

 

 ..هیگر ریحرف ناخوداگاه بغضم گرفتو زدم ز نیا دنیشن با

 

 ناراحتت کردم؟! دی:ببخشباران

 

 افتادم یزیچ ادیبه تو نداره  یربط نه

 

 :آها باران

 !دیدر کل ببخش یول

 

 زمیعز کنمیم خواهش

 

 ؟؟ی:تو جز کدوم دسته اباران

 

 !کنمیخودم کار م ستمین یمشخص یمتعلق به جا من

 

 ؟؟یواس خواب ندار ینیمع یشبا جا یعنی:باران

 

 !نه

 

 ؟؟یخوابی:پس کجا مباران
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 ادیب رمیجا گ هر

 

 قبول کنن.. دیکنم شا تیمعرف سمونیمن ببرمت به رئ ایب یاگه دوس دار نی:ببباران

 

 واقعا؟؟

 

 م؟؟ی:آره برباران

 

 !میبر

 

 میباران راه افتاد با

 

 ..میحرف زد یکل میرفتیکه م یراه همونطور تو

 

 روزم اون... هیکنم  فیکامل واسش تعر مویزندگ یروزم من ماجرا هی مویهم باش شیپ شهیهم میگذاشت قرار

 

 بود یخوب و خوشگل یلیخ دختر

 

 ینازک قلوه ا یولبا کیدماغ کوچ یطوس ی دهیکش یداشتو چشما یدیسف ی دهیکش صورت

 

 کردم سهیذهنم صورتمو با صورتش مقا تو

 !یقلوه ا یگوشت یو لبا یو دماغ قلم یدرشت طوس یدچشمایگرد سف صورت

 

 .!یخالت هیشب گفتیمامانم باشم..مامانم م هیشب نکهیاز ا شتریب یبه مامانم شباهت داشتم ول یلیمامانم بود کال خ کپ افمیق

 

 خوشحال بودم!! یلینظر خ نیمامانم بود..و از ا هیشب میصورتمم به بابام نرفته بود همه چ یدونه از اجزا هی

 

 ..رونیباران از فکر اومدم ب یصدا با

 

 میدی:رسباران

 

 بود. یکارگاه بزرگ یبود ول یکارگاه بود که دور تا دورش حالت انبار هیداخل  میباران رفت با

 

 ساله..۰۲ای۰۱ خوردیبهش م دیکشیم گاریکه داشت کنار کارگاه س یپسر جوون هیدفعه چشمم خورد به  هیبچه اونجا بود که  یکل

 

 صدا کنم سمویصب کن من برم رئ نجای:تو اباران

 

 !باش

 

 به شونم خورد.. یدفعه دست هیکه  سادمیوا یرفتو منم رفتم گوشه ا انبار

 

 ..کنهیسالش باشه داره نگام م۵۳ خوردیخانم که بهش م هی دمیترس برگشتم عقب که د با
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 ن؟؟یهست ی:شما کزنه

 

 لکنت جواب دادم م من دو دوست ب بارانم با

 

 ش؟ی:خب بقزنه

 

 بگم باران اومد.. شویاومدم بق تا

 

 ..سمونهیزن رئ شونی:آوا جون اباران

 

 عضومون بشه.. دیدوستمه آوردمش که اگه اجازه بد نمیجون ا مهناز

 

 کردم که گفت:چند سالته؟؟ یاسمش مهناز نگاه دمیزنه که فهم به

 

 گفتم:پونزده نوییانداختم پا سرمو

 

 :منوچهر کجاس؟مهناز

 

 نکردم.. داشونیخانم پ دونمی:نمباران

 

 ؟؟؟یدیچشم فهم یبگ میبگ یهر چ دیبا یول یشیما م ی:باشه تو هم عضو دسته مهناز

 

 حتما. چشم

 

 من کارش دارم. شیپ ارشیبهش بگو بعد ب نوی:باران برو با بچه ها آشناش کن و قوانمهناز

 

 :چشم خانومباران

 

 میبچه ها نشسته بودن رفت یباران به سمته اونور کارگاه که همه  با

 

 به بعد عضو گروه ما نیسالشه و دوست منه از ا۰۳اسمش آوا  شونی:بچه ها اباران

 

 هم بچه هان. نای:آوا جون اباران

 

 سالشه.۰۲اسمش کاوس  شونیاشاره کردو گفت:ا دمشیکه د یباران به اون پسر بعد

 

 .نی:سالم خوش اومدکاوه

 

 یمرس

 

 سالشه۰۰برادر کاوس  زیکامب شونمیاشاره کردو گفت:ا شیبه پسر بقل بعد
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 :خوشبختمزیکامب

 

 .نیهمچن

 

 سالشه.۰۱سپهر  شونمیا

 

 .ی:خوش اومدسپهر

 

 .ممنونم

 

 سالشه..۰۰برادر سپهر  اوشیس شونمیا و

 

 باهمتون خوشحالم. ییاز آشنا یمرس

 

 همسن ما بودن  آشنا کرد. ایبودن  کتریبچه ها که همشون از منو باران کوچ ی هیبق باران

 

 بودن یخوب یبچه ها همشون

 

 بود.. یخوش فرم قرمز در کل پسر خوشگل یو لبا یو دماغ قلم یمشک یچشم و ابرو یصورتش گرد بود پوستش گندم کاوه

 

 داشت یمعمول ی افهینازک ق یو لبا کیکوچ یسوخته با پوست سبزه و دماغ قلم یقهوه ا یهم چشما زیکامب

 

 بزرگ خوجمل یلبا کیداشتو دماغ کوچ یخمار یچشم ابرو سپهرم

 

 نازک یدماغ متوسط لبا یشیم یچشما دیکه صورت الغر سف اوشمیس

 

 همشون خوب بودن.. د

 

 باران به سمتش برگشتم یصدا با

 

 یکن ریچه از رفت و چه از برگشت د قهیدق هیخونه باشن اگه  دیبعد از ظهر همه با۵ یکاسب میریصبح م۷:خوب آوا جان ما هر روز باران

 یدار شیدر پ یبد یهایتنب

 

 حساسن.. یلیمنوچهر خ آقا

 

 درصدش به خودت۵۲ رسهیدرصدش به آقا منوچهر م۷۲ یکن ی:هر چقدرم کاسبباران

 

 گمیاومد م ادمیبود باز اگه  نایفعال ا نیقوان

 

 میه ها رو درست کنبچ میدمه دستشون باش نجایا دیبا میکار کن رونیب دیچهار تا پسر نبا نیما ها از سال بعد مثل ا یراست آها
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 بخوابن دیهمه با۰۲هر شب ساعت  ی:آها راستباران

 

 زمیعز یمرس

 

 گلم کنمی:خواهش مباران

 

 کارت دارم..! شمیپ ای:آوا بمهناز

 

 رفتم. یهمون بهتره بگم انبار ایمهناز به سمته اتاقش  یصدا با

 

 انجام بدم دیگفت که با نیهم قوان یسر هی دیپرس زایجور چ نیسوال درمورد خانوادمو ا یتو اتاق مهنازو ازم کل رفتم

 

 تا پسرا بودن و منو باران۴نشسته بودن رفتم  یگوشه ا هیاومدمو به سمته بچه ها که  رونیاتاق مهناز ب از

 

 کنهیبهم نگاه م یه یطور نیخسته شده بودم از ظهر هم زیکامب زیه ینگاها از

 

 نیبش یبر یخوایشدم برم که کاوه گفت:آوا کجا م بلند

 

 اون طرف تنها باشم بهتره رمیم کنهیسرم درد م کمی نه

 

 ی:باش هر جور راحتکاوه

 

 گونه هام شد یخاطرات گذشته اشکام باز روونه  ادینشستم با  یصندل یاونور کارگاهو رو رفتم

 

 خستمممم خسته! ایخدا

 

 رو شونم نشست، یکه دست شدیهق هقم بلند م یداشت کم کم صدا گهید

 

 روبه رو شدم زیزدمو برگشتم عقب و با کامب یغیترس ج از

 

 :نترس منم!زیکامب

 زم؟یشده عز یچ

 ؟؟یخانوم یکنیم هیگر یدار چرا

 

 برو حوصله ندارم زیکامب

 

 و همم.. یهم خوشگل یدار یخوب کلیهم ه یرینظ یگفت:تو ب دویشونم کش یدستشو رو زیکامب

 

 بس کن! زیحرفشو ادامه بده و گفتم:کامب نذاشتم

 

 !!یناراحت باش خوادیاز نگاه اول ازت خوشم اومده و دلم نم یاز ظهر که اومد ادیخوشم م یلی:من ازت خزیکامب
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 دفعه هیبلند شدم که  یرو صندل از

 

 دستاش گرفت نیبازو هامو ب زیکامب

 

 کن ولم

 

 ؟؟ی:از دست من ناراحتزیکامب

 

 ولم کن اه گفتم

 

 یازم ناراحت و دلخور باش خوادیاما من دلم نم ی: آوا تو امروز اومدزیکامب

 

 ولم کن. گمیبهت م ستمیناراحت ن زیکامب

 

 ول کردو گفت: بازوهامو

 

 :مطمئن؟؟؟زیکامب

 

 آره

 

 کنارش رد شدمو به سمته باران رفتم. از

 

 ؟؟ی:بهترباران

 

 آره

 

 آقا منوچهر اومده نیایبامزه بود گفت:خاله باران ب یلیکه خ کیکوچ یاز بچه ها یکی هویکه  میدیحرفیبا باران م میداشت

 

 میایاالن م زمی:باش عزباران

 

 :دوست دارم خاله جونمبچه

 

 زمیعز نطوری:منم همباران

 

 می:آوا برباران

 

 میبر

 

 دمیترسیازش م قتشیباران منو باهاش آشنا کرد حق مویسمته منوچهر رفت به

 

 دیزودتر بر دیفردا با دیبخواب دیداد منوچهر برگشتم:بر یصدا با
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 میبچه ها رفتن منو بارانم پشت سرشون رفت همه

 

 کردم داریبچه ها رو ب ی هیبود و با بق دهیداد منوچهر از خواب بلند شدمو باران که بقل دستم خواب یبا صدا صبح

 

 .یی..هه گدامیکن ییتا گدا رونیاز کارگاه ب میکه قرار بود بفروشه و برداشتو رفت ییزایهم چ یهر ک میآماده شد رونویب میرفت

 

 میو به چنداشون دستمالو و آدامس فروخت نایسمته ماش میباران رفت منو

 

 تومن جمع کرد۳۲بود  شتریتومن بارانم که تجربش ب ۵۲حدودا من  میکار کرد یسه ساعت ای دو

 

 خانم ساعت چنده؟ دیکه از کنارم رد شد گفتم:ببخش یخانم به

 

 کردو گفت: دو بعد از ظهر شیگوش یبه صفحه  ینگاه خانومه

 

 ممنون

 

 کنمی:خواهش مخانومه

 

 از کنارم رد شدو رفت بعدم

 

 مامانم بود هیمن چقد صداش شب یخدا یوا

 

 نشستم که باران اومدو گفت: واریاز اشک شد رفتم کنار د سیصورتم خ دینکش هیگلومو گرفتو به ثان بغض

 

 نکن هیگر میکنیم یکاسب شتری:اشکال نداره فردا بباران

 

 سیاون ن بخاطر

 

 ؟؟ی:پس چباران

 

 مامانم افتادم ادی

 

 کردم هیاومد سمتمو بغلم کرد که منم سرمو گذاشتم رو شونش و بلند بلند گر باران

 

 ..رونیشدم از بغلش اومدم ب هیتخل یوقت

 

 ؟؟ی:بهترباران

 

 یمرس آره

 

 مینرس رید می:خوهش گلم برباران
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 میبر باشه

 

 بهشون دادم و از کنارشون رد شدم یسالم کوتاه یپسرا دم در نشسته بودن  میدیرس یوقت میسمت کارگاه رفت به

 

 کاوه اومد تو اتاق هویکه  میاتاق نشسته بود یباران تو با

 

 :سالمکاوه

 

 سالم

 

 با آوا کار دارم یمارو تنها بزار شهی:باران مکاوه

 

 دیون تموم شد صدام کنبلند شد و گفتش:هر وقت کارت باران

 

 :باشهکاوه

 

 داشت؟ کارتیچ زیکامب شبی:دکاوه

 

 ؟؟؟یپرسیم یخواست از حالم خبر دار بشه برا چ ینداشت فقط م یخاص کار

 

 شتیبعدم که پاشد اومد پ کردیآخه همش بهت نگاه م یچی:هکاوه

 

 ؟یبگ نویکه ا یاومد فقط

 

 !شتیاومد پ یاونطور شبیچرا د زیبودم که کامب نیبود تو فکر ا ختهیبهم ر شبی:اره اعصابم از دکاوه

 

 پس کاوه برو باران و صدا کن کارش دارم باشه

 

 رفت رونیگفت و از اتاق ب یباشه ا کاوه

 

 ماه بعد کی_

 

 با بچه ها آشنا شدمو با منوچهر و زنشم رابطم خوب شده بود شتریماه ب کی نیا تو

 

 میومدیم ۱ میرفتیم۶باز  میومدیم۵ میرفتیصبح م۷روز ساعت  هر

 گذشتیم ینطوریهم روزامون

 

 خسته شده بودم زیکامب زیه ینگاها از

 

 جلوش نباشم ادیز کردمیم یمعمولم سع طبق

 

 نداشت. یبه کار کس میبود،،کاد ریبود..سر به ز یخوب یلینسبت به کاوه داشتم پسر خ یحس خاص هی
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 کار کردم یبودمو کل رونیاز صبح ب امروزم

 

 .مردمیداشتم م یخستگ از

 

 از پشت بغلم کرد یکی هویکه  ییبرم دستشو اومدم

 

 زیکامب دمید برگشتم

 

 !نمیزدم ول کن بب داد

 

 : آوا من دوست دارمزیکامب

 

  ؟؟یفهمیمن ازت متنفرم م اما

 

 ندازهیبه هوس م ویکه هر مرد کلتمیه هیعال تی: تو همه چزیکامب

 

 آشغال کهیآوردم باال زدم تو گوشش و گفتم: دهنتو ببند مرت دستمو

 

 م،؟؟ها؟؟یمن ک یکرد فک

 

 ز؟؟یکامب یکنیکار م یداد زد:چ دشویاز پشت کش یکی هویصورتامون نمونده بود که  نیب یفاصله ا نوییآورد پا سرشو

 

 کاوست دمید برگشتم

 

 گفت: زیکه کاوه به کامب کردمیم هیگذاشته بودم جلو صورتمو گر دستمو

 

 زیبهت نگفتم کامب یچیه وی:تا حاال گفتم برادر بزرگترمکاوه

که  کنمیم یو کار رهیم ادمی مونویاونوقت برادر یکن تشیاذ ای یمزاحمش ش گهیبار د هی شمیبه آوا خسته م زتیه یاز دست نگاها دارم

 کنم دینبا

 ؟؟یدیفهم

 

 ن؟؟هان؟؟یباش یمن دوسش دارم شما ک یکن یچه غلط یخوای: مثال مزیکامب

 

 هست شکسته شه نمونیکه ب یذره حرمت هی نینزار هم کنهینم تشیاذ شهیدوست داره مزاحمش نم ویکه کس ی: بس کن آدمکاوه

 

و  نییواسه من تع یحق ندار ویانجام بد دیبا گمیمن م یهر کار یکن یتونینم یغلط چیگرفتو گفت:ه قشویرفت سمته کاوه و  زیکامب

 ؟؟یدیفهم یکن فیتکل

 

 !ی:باش خودت خواستکاوه

 

 شه؟؟یم یچ ینیبرو سمته آوا تا بب گهیبار د هیباز کردو گفت: فقط  قشیاز دور  زویکامب یکاوه دستا بعد
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 مشت به صورتش زد هیدفعه کاوه به سمتش اومدو  هیبه سمتم اومد که بغلم کنه که  زیکامب

 

 زدش تونستیتا م اوردویکم ن زمیکامب

 

 ..توروخدادیزدم بس کن داد

 ولش کن کاوه

 

 توروخدا به خاطر من ولش کن کاوه

 

 !کنهیبهش بفهمونم داره غلط اضافه م یزاریول کردو گفت:آوا چرا نم زویکامب ی قهیکاوه  هوی که

 

 نی: شما دو تا برادرآوا

 

 میستیبرادر ن گهیبا پشت دستش خون کنار لبشو پاک کردو گفت: د زیکامب

 

 حرف درس از اون دهنه نجستت درومد هی نی: آفرکاوه

 

 .سادیاومد به سمتش بره که با داد منوچهر سر جاش وا زیحرف کاوه کامب نیا با

 

 نجا؟؟ی: چه خبر امنوچهر

 

 ن؟؟یکردی:شما دو تا چرا دعوا ممنوچهر

 

 منو کاوه جون وجود نعره بعدم رفت نیبه اسم دادا ب یزیآق منوچ فقط چ سین یمهم زیگفت:چ یبا لحن کوچه بازار زیکامب

 

 :کاوه چه خبره؟؟منوچهر

 

 بچه ها شیدعوامون شد آوا برو پ کمیآقا منوچهر  یچی: هکاوه

 

 :باهات کار دارمآوا

 

 .زنمی: برو من خودم صدات مکاوه

 

 : باشآوا

 

 کنارشون رد شدمو به سمته باران رفتم از

 

 ؟؟یکرد هی:گرباران

 

 آقا منوچهر نذاش امیاومدم ب کردنیداشتن دعوا م زیکاوه کامب ی: راستباران
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 بهم خورد شونیکرد کاوه هم باهاش دعواش شد به خاطر من برادر جادیبرام مزاحمت ا زی: آره کامبآوا

 

 شده یرتی: اوهوع آقا کاوه غباران

 

 :آواااباران

 

 هوم؟؟

 

 :کاوه دوست داره به نظرمباران

 

 ازش بپرسم خوامیحاال االن م دونستهیخواهرش م یبوده که منو جا نیخاطر ابودنشم به  یرتیباو...فک کنم غ نه

 

 کارت دارم ای: آوا آوا پاشو بکاوه

 

 االن صدام زد برم ازش بپرسم یدید

 

 ای: برو فقط با اطالعات برگردباران

 

 .ی:چشم خواهر گرامآوا

 

 اونور کارگاه میسمته کاوه رفتمو با هم رفت به

 

 ؟؟ی:خوب بگو آوا کارم داشت کاوه

 

 آره کارت داشتم یعنینه  یعنی آره

 

 ؟؟ی:خوبکاوه

 

 آره یعنی نه

 

 خنده و گفت:از دست تو ریزد ز هویکاوه  

 

 بهم بخوره اشکال نداره بزار مزاحمم شه تونیبه خاطر من برادر خوادیمن دلم نم نیبب

 

 ؟؟یچ یعنی: کاوه

 ؟؟یا وونهیمزاحمت شه؟؟د زیکه کامب خوادیدلت م تو

 

 بهم بخوره بزار مزاحم شه تونیاگه قرار باشه برادر یول ادیاز مزاحم خوشش م یک نه

 

 که همش دور تو نیاز ا شمیم تیبهت اذ زشیه یاز نگاها شمیم تی: من اذکاوه

 

 چرااااا؟؟
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 شمیم تیاذ دونمی:نمکاوه

 

 خوب چرا؟؟؟ وا

 

 : فک کنم فک کنمکاوه

 

 ؟؟یچ یکن فک

 

 بهتر بگم دوستت دارم! یعنی:من از تو خوشم اومده آوا  کاوه

 رفت. نویی! بعدم سرشو انداخت پانمیرو بهت بب یکس زیه ینگاها تونمینم

 

 گفت گفت؟ یچ نیمن ا یخدا یوا

 از من خوشش اومده؟؟ گفت

 شنوه؟یگوشام درس م یوا 

 

 رفتمبه سمته باران  کردنیقند آب م لویک لویکه ته دلم ک یهمونطور

 

 شد؟؟ یباران بگو چ باران

 

 شد؟؟ ی: چباران

 

 ذوق یب شیا

 

 شد؟؟ یچ زمی: وا خوب عزباران

 

 گف؟؟ یکاوه بهم چ یکنیم فک

 

 گف؟؟ ی:چباران

 

 ذوق نشون بده! کمیتو هم  بروبابا

 

 بدو!! گهیهان بدو بدو بگو د زمیگفت عز ی: چباران

 

 کن بابا. صب

 

 خوب ذوق کنم یگی: تو مباران

 

 وونهید خخخخ

  

 ادیبهم گفت دوسم داره گف از من خوشش م کاوه
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 ؟؟ییییییی:چباران

 

 جونم بهم گفت دوسم داره کاوه

 

 آقا همون از نگاه اول عاشقت شده یجور هیماه کاراش و رفتاراش  هی نیگفتم من بهت گفتم تو ا یدیآوا خانوم د یدی: دباران

 

 بهت گفت دوست داره؟؟ ی:کزیکامب

 

 پشتمون سادهیوا زیکامب دمیتم عقب که دترس برگش با

 

 دیباریانگار از چشاش خون م دمیترس یلیخ افشیق از

 

 گفت؟؟ ی:با تو ام آوا کاوه بهت چزیکامب

 

 ب بخدا یچیه چیه ه

 

 بود دهیفکرکنم تمام حرفامونو شن کردمیاومد سمتم داشتم سکته م زیکامب

 

 ..!دمیدرست شن نمیدوباره بگو بب وی:آوا خودت بازبون خوش همه چزیکامب

 

 ؟؟یدیشن ییچیی:مگه تووووتووو چاوا

 

 درست بوده یدیشن ی:هرچ کاوه

 

 برگشت به سمت صدا تیبا عصبان زیدفعه کامب هی

 

 گوشه واستاده بودم. هیبشه از ترس  یزیگفتم االنه که خون وخونر باخودم

 

 به خاطر من به هم بخوره شونیکه رابطه برادر دمیترسیم نیازا شتریب

 

 مزاحم آوا نشو یگیبه من م یپس بگو ه یغلط کرد یلی:توخزیکامب

 

 خودش بهش چشم داره آقا

 آرههه؟؟؟

 

 ؟؟یگیم یچ یدار یفهمی:حرف دهنتو بفهم م کاوه

 

 !یکنچرت وپرتها بلغور  نیاز ا ادیخوشم نم چیگرفت گفت:ه قشویاومد  زیبه سمت کامب تیدفعه کاوه با عصبان هی

 

 کنم داد زدم کاوه تورو خدا دعوا نکن جون من یکار دیبا گفتم

 

 قدم اومد عقب هیگفتم کاوه دستش شل شد  نویا تا
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 .؟؟دیچند وقته باهم هست نیاز تو نداره راستشو بگ یآوا هم دست کم نمیبی:به به مزیکامب

 

 ؟؟یگیم یداد زدم:چ تیدفعه من با عصبان نیا

 خفشوووووو

 

 دم؟؟یدوتا تو دعوا طرف همو دارند عه عه عه چرا خودم نفهم نیا گمی:من مزیکامب

 

 !رفتیو راه م زدیداشت با خودش حرف م نجوریهم

 

 ؟؟یدیدختر د نیاز ا یچ یتاحاال به جز پاک ینفهم یلیخ زیدفعه باران داد زد:کامب نیا

 هان؟؟

 بعدم کاوه هم که داداشته!! یزنیبهش تهمت م یکه دار 

 

 وجود نداره یبرادر گهیمنو کاوه د نیه گفتم ب:من کزیکامب

 نگفتم؟؟ ای گفتم

 . 

 من به آوا نظر دارم ازش خوشم اومده دست گذاشته رو آوا. دید تا

 

 م؟یما چرا دعوا کن نمیلحظه واستا بب هی:کاوه

 با تو! ایکه دوست داره بامن باشه  مینیبب میپرسیاالن از خود آوا م 

 

 لحظه احساس حقارت کردم هیگفت  ینجوریچرا کاوه منظورشو ا دونمینم

 

 شماها هستم؟؟ یدراومد داد زدم گفتم:مگه من اسباب باز اشکم

 اه ادیاز دوتاتون بدم م 

 

 حرفا رو بشنوم؟؟ نیا دیمن چه طور رفتار کردم که حاال با مگه

 

 دمیون دوبه سمت اتاقم کردمیم هیگفتم و با حالت دو همونجور که گر نآرویا

 

 !؟یریآوا آوا کجا م گفیکه م دمیشنیبارانو م یصدا

 

 شدم و افتادم تو بغله دهیدفعه از پشت کش هی که

 

 آغوش سخت ومحکم  فرو رفتم! هیآن احساس کردم تو هیشد فقط  یچ دمینفهم اصال

 !یچه بغل گرم یوا

 

 ؟؟یبریلذتم م یبعد دار یمرد هیجون:خجالت بکش االن تو بغل  وجدان

 خدا جون یییییوااااا

 

 دستمو بردم باال محکم زدم تو صورتش ؟یمنو بغل کرد یدفعه با شتاب خودمو ازش جدا کردم دادزدم:با چه اجازه ا هی
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 شدم چون واقعا دوسش داشتم! مونیبالفاصله از کارم پش اما

 

 سرخ شد تیچشماش از عصبان دمیلحظه چشم تو چشم شدم د هی

 کشهیاالن منو م کردم کاریمن چ یخدا یوا

 

خودمه فکر کنم منظورمو  ریدفعه احساس کردم نگاهش مهربون شد دستشو گذاشت رو صورتش وگفت:اصال ازت انتظار نداشتم اما تقص هی

 شد ببخش که  ناراحتت کردم تیبد حال

 که بره نییانداخت پا سرشو

 

 دمت گرم کاش اون دست رو صورت من نشسته بود ولیا ولی اداره دستت طال یاز اونطرف داد زد به به آوا خانم چه دست بزن زیکامب

 

 !رمیگیاون دهنتو گل م امیداد زد:دهنتو ببند وگرنه خودم م کاوه

 

 کرد تینگو که دختره خوب ضا یچی:داداش تو هزیکامب

 کارا انجام داده بود حقش نبود حرف بشنوه یلیکاوه هم برا من خ شهیم شیقاراشم یلیاوضاع داره خ دمید

 

 خان خوب گوشاتو واکن زیداد زدم ههههه کامب بلند

 کنمیبا تمام وجودم کاوه رو قبول دارم واونو انتخاب م من

 

 بهتر از توا..... یلیخ ستیبود که کاوه منظورشو درست نرسونده بود اون مثل تون نیزدم فقط به خاطر ا یلیاالنم س اگه

 

 دمیچشم تو چشم کاوه شدم که د برگشتم

 

 زنهیبرق م یکاوه داره از خوشحال یچشما دمید که

 

 کاوه بمونم. شیپ شتریب خواستمیاونجا رو ترک کردم نم عیسر

 

 ؟؟یتو کاوه رو دوست دار یگفت یبدو باران دنبالم اومدو گفت:چ بدو

 

 گفتم:مگه دوست داشتن جرمه؟ نوییانداختم پا سرمو

 

 ؟ی:پس چرا بهم نگفته بودباران

 

 که بهش داشتم مطمئن نبودم برا همون یاز حس آخه

 

 ؟؟ی:االن مطمئنباران

 

 اوهوم

 

 :به به دمتون گرم باباباران
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 نره. ادتیمنم بگما  یبگ تویتو داستان زندگ دیهست که با یباران فردا روز یراست

 

 بدونم خوادیدلم م یلیخ دونمی:آره مباران

 

 خخخخ

 

 نیکن میعشقتونو از منوچهر قا ی:اما به نظرم تو و کاوه قصه باران

 

 مینداشت زایجورچ نی:چون ما تا االن از اباران

 

 کنمیم یسع باشه

 

 مثل عاشقا میبا هم باش اینگفته که ب یزیبه من چ میهنو کاوه که مستق تازه

 

 گفته دوست دارم. میبهم مستق اما

 

 : خخخ از دست تو!باران

 

 خورهیداره روده بزرگه رو م کهینهار که روده کوچ میباران بر خب

 

 فدات شم می:برباران

 

 .یاج خدانکنه

 

 تو اشپزخونه میرفت

 

 ن؟ی:اومدمهناز

 

 نهار انیب نیرو صدا کن هیبق 

 

 :سالمباران

 

 سالم

 بودن اطیچون تو ح انیفکر کنم خودشون االن ب 

 

 دمیوسپهر رو ند اوشیس البته

 

 رونیسر سفره مهناز غذا رو گذاشت و رفت ب مینشست یوقت

 

 خوردیغذا م دیمهناز نبا ومدیداشت تا خودش نم یاخالق خاص هیمنوچهر  اصوال

  خوردیبا منوچهر م کردیخودش صبر م دادیما رو م یمهناز غذا نیهم برا
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 بردشون،،یکوچکتر از ما هم اکثرا ظهر خونه نبودند صبح که م یها بچه

 کارگاه اوردیهمه رو م رفتیم یکیتا عصر که  شدنهارشونیهمون م دادیلقمه بهشون م هیمهناز  سرکار

 

 البته یبزار شدینم یچیبود اصال اسمشو ه یکیگفتم کارگاه با خرابه  هه

 داره!! تیکه حداقل امن دمیبودم فهم نجایچند وقت که ا نیتوا

 

 شتریب میردخویبه درد منوچهر م شتریب نکهیبرا ا میکه بزرگتر بود ماهم

 گرفتیم لمونیوفروشمون خوب بود تحو میدادیم ادیبهش پول ز یهوامونو داشت وقت 

 

 رونیمهناز غذا رو گذاشت خودش رفت ب گفتیم داشتم

 

 هر چهار تاشون اومدن تو دمیدفعه د هیکه  برگشتم

 البته

 با لب خندون کاوه

 اخم و تخم زبایکامب

 وسپهرم با تعجب اوشیس

 

 ؟یداش کاوه چرا انقد شنگول هیسپهر گفت:چ هویغذامون بود ک  یها اومدن نشستنو مهناز برامون غذا آورده بود وسطا بچه

 

 خوشحالم. ست،،فقطین یزی:چکاوه

 

 چرا؟؟ گمیم دونمیخودمم م نکهی:اسپهر

 

 :باالخره به آوا خانوم گفتم!کاوه

 

 ؟؟ی:جدسپهر

 

 گفتن؟؟؟ ی:به به حاال آوا جون چاوشیس

 

 به ما دارن ییحس ها هی:انگار آوا جونم کاوه

 

 مبارک بادا شاالی: پس بادا بادا مبارک بادا اسپهر

 

 دیغذاتونو بخور دیقاشقشو محکم کوبوند رو بشقابو گفت:بس کن زیکامب هویکه  دنیخندیم وردنویدرم یها مسخره باز بچه

 

 اعتراف کنم و بگم خوامیو که چند وقته م یزیچ هی خوامیم منم میرفت شیپ نجایدادا حاال که تا ا دیبس کن ویچ ی:چاوشیس

 

 ؟یدادا نکنه تو هم عاشق شد یچ ی:چکاوه

 

 وقته عاشقم عاشق باران یلی:بله عاشق شدم اونم بدجور خاوشیس

 

 نگاه کرد اوشیبه س رونیب زدیکه داشت از حدقه م ییدفعه باران سرشو بلند کردو با چشا هی
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 نییرفته تو همو سرشو انداخته پا یاخماش بدجور دمیسپهر نگاه کردم که د به

 

 .؟؟هی:خوب باران نظرت چکاوه

 

 رونینگفت و از اتاق رفت ب یزیباران بلند شدو چ هوی

 

 روشن کردو رفت اونور گارشویبلند شدو س سپهرم

 

 شد؟؟ ی:وا چکاوه

 

 شهیم نیا یزر زر کن یادیز یوقت گهید نهی: همزیکامب

 

 هم رفت اوشیبلند شد رفتو س زمیکامب

 

 میکاوه تنها مونده بود منو

 کاوه اومد... یصدا هویبلند شدم برم که  

 

 :آواکاوه

 

 سمته کاوه و گفتم:هوم؟؟ برگشتم

 

 یچی:هکاوه

 

 کاوه؟؟ یخوب وا

 

 : آره بروکاوه

 

 باشه

 

 رفتم سمته باران رونویاتاق زدم ب از

 

 ؟؟یکرد هیچرا چشات قرمزه گر یآج بارانم

 

 خوبم! ی:نه آجباران

 

 شده؟؟ یچ باران

 

 منو دوست داره؟؟ اوشی:سباران

 

 خودش گفت گهید آره
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 : اما من اصال دوسش ندارم اصالباران

 

 کردن نداره هیکه گر نیا خوب

 

 :چرا دارهباران

 

 ؟؟؟ یکنیم هیگر یبرا چ خوب

 

 !ارهیو بگه بدست م یزیداره که اگه چ یاخالق هیاون  ارهیدوست داره به دستش م ویاگه بگه کس اوشی:سباران

 

 کار کنم؟! یگفت:چ دیکشیکه آب دماغشو باال م یهمونطور بعد

 

 تمومم هست یهمه چ هیکه پسر خوب اوشیس

 

 ...گید یکی شیدلت پ ی: وقتباران

 

 حرفشو ادامه ندادو گفت:  بعد

 

 استراحت کنم کمی: من برم باران

 

 ؟؟یحرفتو کامل نزد چرا

 ه؟؟هوم؟؟یک شیخانوم شما دلت پ باران

 

 !چکسی: هباران

 

 ؟؟یبه من دروغ نگو ک باران

 

 کمی: آوا من برم بخوابم باران

 

 باران

 

 :بله؟؟باران

 

 ؟؟یک گفتم

 

 انداختو گفت: نییسرشو پا باران

 :س سپ سپهرباران

 

 !!شهیت منکن بالخره درس هیگر زمیبغلش کردم گفتم عز هیگر ریدوباره باران زد ز دمید

 

 کنار دیمن کاوه رو دوست دارم کش دیفهم یوقت یهم با کاوه دعواش شد ول زیکه کامب یدید
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 ستیاخالقش دستم اومدت اون دست بردار ن میهم شیچند ساله که پ شناسمیرو م اوشیچون س ستین یگیطورا هم که م نی:اباران

 

 به اون راه زدمینه باوووو خودمو م گفتمیرفتارشو اما م دمید یچقدر خنگم چرا تا حاال توجه نکرده بودم م من

 

 !گفتیم هیحرفارو با گر نیا تمام

 

 میکنیآروم باش با کمک هم درستش م یخواهر

 

 یزیچ هیکلک  فقط

 

 ؟؟؟؟یییی:چباران

 

 من احساس کردم سپهرم به تو عالقه داره یدونیم

 

 رو دوس داره گهید یکیآوا اشتباه نکن سپهر  ییییییی:وا باران

 

 ؟؟یک

 که سپهر دوسش داشته باشه.؟؟هوم؟؟ نجاستیا یک یبافیم اتیچرند چرا

 

 !!ایفسقل نیا یگیگفتم نکنه بچه ها رو م دمیخودم نبود بلند بلند خند دست

 

 رونیروشن کرد رفت ب گارشویهمون لحظه سپهر اخماش رفت توهم س رونیب یرفت یبا ناراحت یوقت اخه

 

 دوست داره.. گمیم نیهم داد زدم:برا بعد

 

 کننیم چارمونیتر االن مهناز و منو چهر بفهمن ب واشیآوا  ی:واباران

 ..زایچ نیمگه دوست داشتن به ا بعدم

 

 نشونه هاشه.. نایآره ت اوال

 که حاال ستین نجایا یباوووو کس دوما

 

 اروم صداش زدم:باران 

 

 :جان؟باران

 

 بخند یبخند توروخدا جون آج بخند

 

 :آوا از دست توباران

 

 به.... یراست باران

 

 مهناز مانع حرفم شد!!!!!! یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز
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 د؟؟یکنیدر گوش هم پچ پچ م ی:شما دوتا چ مهناز

 

 سر کارتون..، دیبر دیی:بدومهناز

 

 !چشم

 

 سراغ دستمال ها وگل ها.!! میو باران باهم رفت من

 

 رونیب میاز کارگاه زد باهم

 

 میداد یوبه هم دلدار میحرف زد زایچ یلیه درباره خ تورا

 

 به محل کار میدیرس نکهیتاا

 

 نیرفت به سمت چراغ قرمز منم رفتم پمپ بنز باران

 

 بود  ابونیسوپر مارکت که اونور خ هیجلو  میبر ۷ساعت  میقرار گذاشت قبلش

 

 میوتنها نباش میتا باهم برگرد میزاشتیهمونجا قرار م شهیهم

 

 تمام دستماال رو فروخته بودم بایتقر

 

 شد یچ میداشت یچه روزگار دادیمردم آزارم م نگاه

 !هه

 

 داشتم یمن االن عالم کردینامردم اون کارو باهام نم یبابا اگه

 

 اشک تو چشام جمع شده بود به سمت سوپر مارکت رفتم داشتم از  

 بحثش شده یکیباران با  دمیکه د شدمیرد م ابونیخ 

 

 شده؟؟ یبه سمتشو گفتم:باران جون چ مرفت

 

 افتاده لیخانم فکر کرده از دماغ ف نیا یچیه

 

 دوبار اصرارش کردم گل بخره یکی

 

 اینه از شما گره گور خرمیگل م یمن از گل فروش گهیم

 

 یکنیم سانیف سانیکه ف یبه خودش بگه از کدوم دهات اومد سین یکی

 

 حرف دهنتو بفهم ییی:هوزنه
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 ؟؟یبا من 

 

 :نه پ با عمم.!باران

 

 حسابتو برسم امی:بزار ب زنه

 

 یخانم برو را رو بند اورد زدندیسبز شده بود بوق پشت بوق همه داد م چراغ

 

 ارزشششو نداره میبر ایمعطل نکردم دست باران رو گرفتم بهش گفتم ب منم

 

 میکه بر میرا افتاد باهم

 

 دمیرسیداد زد خدا بهت رحم کرد که مجبورم برم وگرنه حسابتو م زنه

 

 کجه.! نیزم گهیبرقصه م ستیگفتم:عروس بلد ن من

 

 وبردمش دمیباران و کش دست

 

 ها یول کن دنبال دردسر دختر

 

 گنیم ینجوریما خبر ندارن ا یکه از زندگ نایا شهیبرام گرون تموم م یلی:اخه خباران

 

 میبود یواسه خودمون کس یزمان هیما  دوننینم

 

 میبر ایب ینداره خواهر بیع گفتم

 

 .میهم به سمت کارگاه رفت با

 

 که میکارگاه بود یکاینزد

 

 شده؟ یچ یوا واریپاشم زده به د هی نهیییسرشم پا واریشو داده به د هیسپهر تک دمید

 ناراحته! یلیانگار خ 

 

 باران گفتم اونجارو نگا به

 

 واستاده؟؟ نجایچرا ا نینگا کرد گفت:وا ا باران

 

 :گنیم میخورده چون از قد یفکر کنم بچه ضربه عشق هه

 کرده!! هیکرده بدان عاشق شده بعدش گر هیتک یبر درخت یجوان یدید اگر

 

 عشقش ولش کرده دیشا ستیاوال که از کجامعلوم بعدم عاشق من که ن گمیها م ی:آوا خل شدباران
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 ؟یگیچرت م چرا

 ؟یچه عشق 

 ؟یکشک چه

 ؟یدوغ چه

 

 !زنهیحرف م شیبا گوش یمشکوکه وقت دمی:من خودم دباران

 

 چشه مینیجلو بب میحاال بر شهینم لیکه دل نیا خب

 

 آق سپهر چه خبر؟ به

 

 باران نگاه کرد یسرشو بلند کرد تو چشا سپهر

 

 آقا نگران شده ریبگ لیخانم تحو یعنیباران  یچشاش سرخه زدم به پهلو دمید

 

 با خشم به دوتامون نگا کرد سپهر

 

 د؟؟؟؟یکجا بود شهیم کیهوا داره تار میشینگران م دیگین؟؟هان؟؟نمیکرد ری:چرا انقدر دسپهر

 

 یمهلت بده مارو به رگبار بست مینیب واستا

 

 شد رید کمی میجرو بحث کرد یکیبا  گهید میبود سرکار

 

 حتما پسر هم بود اره؟؟ نی:شما غلط کرد سپهر

 

 زنه بود! هینه  یزنیداد م چرا

 

 نیاومد ریدفعه آخر باشه د نمیتو ب نی:بر سپهر

 

 !رهیبگ شیکه کپ کرده بود معلوم بود بغض داره کم مونده بود گر باران

 

 بود ومدهیهنوز سپهر ن یتو ول میرفت باهم

 

 دهیداره شب شده ترس حق

 

 یباور ندار ستیعاشق من ن نیا گمیمن م یدیسرمون داد زد د ی:اصال حق نداره به چه جرأت باران

 

 ؟؟یگ یم یزده باال تو چ رتشیاون رگ غ وونهید

 

 اطیتو ح انیم هیاالن بق میکنیتو بعد صحبت م میبر ایب

 

 ادامه ندادم نیمونده بود اشکش دراد برا هم کم



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 28 

 

 

 دختر خودتو کنترل کن اریخودت ن یبه رو گفتم

 

 رونیتو اتاق که کاوه از اتاق اومد ب میرفتیم میداشت

 

 دیومدی:االنم نمکاوه

 

 !میاالن باز خواست شد نیکاوه تورو خدا بس کن هم یوا

 

 سپهرم اومد از کنارمون رد شد رفت داخل اتاق دمیرفت تو د باران

 

 یدونی:اخه تو که نم کاوه

 

 هزار بار مردمو زنده شدم یاومد یتا وقت یدونی: آخه تو که نمکاوه

 

 گفتم:شرمنده! نوییانداختم پا سرمو

 

 ایبعد زود تر ب یدفعه  ی:دشمنت شرمنده فدا سرت ولکاوه

 

 باشه

 

 کنهی:حاال برو باران داره صدات مکاوه

 

 تو اتاقمون میسمته باران رفتمو با باران رفت به

 

 میام خوردباهم ش میبشقاب آورده بود رفت هیتو  شامو

 

 میکه بخواب میدیاتاق دراز کش تو

 

 !هه

 بود! ی..اتاق نبود ک انباراتاق

 

 میدیسرمونو دراز کش ریز میگذاشت مویکه توش پنبه بودو برداشت ییها سهیک

 

 ادی:من خوابم نمباران

 

 !منم

 

 م؟یبگ مونویاالن داستان زندگ هی: نظرت چباران

 

 تو ایخوب من اول بگم  هیعال
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 :تو بگوباران

 

 زمیخواهر عز باوش

 

 کردن.. فیمشتاق بهم زل زدو منم شروع کردم به تعر یبا صورت باران

 

 سالم بود مامانم مرد...بغض کردمو گفتم سرطان داشت! ۰۴ یوقت پارسال

 

 میکار کن یپوالمونو چ میدونستیک نم یاونقدر ادیز یلیخ میپولدار بود یلیخ ما

 

 خورد یبد یمامانم مرد بابام ضربه  یوقت خالصه

 

 روز ک تو خونه تنها بودم بابام اومد خونه هی

 

 مسته! دیدهانش فهم یاز بو خوردیخوب نبود تلو تلو م حالش

 

 نهیروم بود بزور بردمش کنار کاناپه و کمک کردم بش شینیکمکش کنم که خودشو انداخت بغلم تمام سنگ رفتم

 

 دمیکشیمست بودنش بود عذاب م یبابام که برا زیه هینگاها از

 

 که منم تعادلمو از دست دادمو افتادم تو بغلش دیکه دستمو کش ارمیواسش آب ب رفتم

 

 ؟یکنیم یک کا کار م یچ چ یلکنت گفتم:ب بابا د دار با

 

 داره؟؟ یلذت دخترمو ببرم،،اشکال خوامیگفت: م کردیکه دستامو نوازش م یهمونطور بابام

 

 گذشته... زمینکن عز هیاشکام اومدن که باران گفت:گر دیکه رس نجایا به

 

 دادیگوش نم کردمیهر چقدرم التماسش م دونشی یکیادامه دادم بابام اونشب بهم تجاوز کرد به دخترش به دختر  بعد

 

 .رونیار خودشو کردو بعد از خونه رفت باما کو گوش شنوا بابام ک کنمیبابا خواهش م ترسمی:بابا توروخدا بابا من مگفتمیو م زدمیم داد

 

 دمیو درد خواب هیهمونجا پتو انداختم رومو لباس تنم کردمو با گر منم

 

 که بلند شدم فرداش

 

 دمیپچیدرد به خودم م از

 

 درد داشتم که اشکم در اومده بود انقدر

 

 کار کرد ینامردم باهام چ یبابا ینیبب یباش شمیکه پ ییمامان خوبم کجا یوا
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 بال سرم اومده بود نیکه ا کردمیوناله م زدمیم زار

 

 !ستمیوا یتو اون خونه نکبت هیثان هی خواستیدلم نم گهید

 

 شدنت دهیدر یبودند برا یشتریب یخونه گرگ ها رونیکنم چاره نداشتم ب کاریچ اما

 

 بابامه دمیاومد فهم ییصدا هی کردمیم هیکه گر نجوریهم

 

 دنیتنم شروع کرد به لرز تمام

 

 در اتاقمو قفل کردم عیسر

 

 شده بود شتریترسم ب شهیتر م کیصدا داره نزد دمید

 

 رو انجام بده فیدرو بشکنه دوباره اون کار کث ادیخودم گفتم نکنه ب با

 

 خودت کمکم کن ایخدا

 

 رفت نیدختر دسته گلت از ب ستیجون انگار حواست به دخترت ن مامان

 

 دفعه باران هی کردمیداشتم هق هق م کردمیم فیتعر هیداشتم با گر نجوریهم

 یکردم وخودم خال هیگر یبلند شد بغلم کرد تازه اون موقع بود که حساب 

 کردم! 

 

 گذشته! گهیباش د ،،آرومیزم،،خواهری:عز باران

 

 برسونه بیبهت آس ستیکس ن چیه گهید

 

 باش آروم باش قربونت برم آروم

 

 کردیم هیبارانم داشت گر دمیفهمیم

 

 یکن فیتعر خوادینم یشیم تی:اگه اذباران

 

 برام افتاد. یجون بزار بگم چه اتفاق ناگوار یآج نه

 

 بدترم افتاده؟ نی:مگه اتفاق از اباران

 

 جون بزار برات بگم یآج اره

 

 در اومد یدفعه صدا هیومدیسرو صدا م یکه همش صدا یساعت هیبعد  شهیم یگفتم االن چ یبودم م دهیترس یلیخ
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 رویرفت ب نکهیخداروشکر مثل ا گفتم

 

 ستیبله بابام ن دمید رفتم

 

 گذاشته ییرایتو پذ زیم یبرگه رو هی دمید

 

 کردم به خوندن شروع

 

 سالم

 

 شهیدختر من رفتم برا هم یآ

 

 توباشم ریاس تونمیمن نم یمادرت مرد توهم برام مرد یوقت از

 

 برم خارج خوامیم

 

 نگرد دنبالم

 

 جمع کن برو التویبکن فقط وسا یفروختم توهم هر کار دوست دار ویو کارخانه هارو همه چ نیوماش خونه

 

 شهیرفتم برا هم من

 

 کار کردم یچ دمیمنو ببخش مست بودم نفهم یاگه تونست فقط

 

 منو ول کرد به امون خدا و رفت یراحت نیباران جون به هم اره

 

 ابروم کردو گذاشت رفت! یب

 

 خونه فروخته شده به ما نیاومد تو خونه گفت ا ییآقا هیفرداش  دمیته اما بعد که دگفتم دروغ گف اولش

 

 رو سرم خراب شد ایدن

 

 !میدیما خونه رو خر رونیتا مرد اومده بودن دمه خونمونو گفتن زود برو ب دو

 

 .کنمیمن باور نم نیبعد بهشون گفتم مدرک نشونم بد دیلرزیبد بود دستو پام م یلیخ حالم

 

 که بابام فروخته بودو نشون دادن! یهم سند خونه و کارخونه همه چ ااون

 

 برم گهیساعت د کیبهم گفتن تا  بعد

 

 پول پس انداز  کرده بودم خداروشکر اونا رو دست نزده بود کمیکرده بود فقط  یجمع کردم بابام حسابمم خال المویوسا هیبا گر رفتم
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 .رونیجمع کردمو رفتم ب المویوسا همه

 

 تو تهران نداشتم ویچکسیه

 

 یلباسا یتازه بعض المیوسا هیلب تابمو تبلتامو بق مویشروع کردم به فروختن طال هام و گوش شدیهتل بعدش که پوالم داشت تموم م رفتم

 نومم فروختم تا بتونم پول هتلو بدم

 

نداشتم  یچیه گهیتموم شد همه رو فروخته بودم د میهمه چ ارمیواسم نمونده بود..خالصه باران جون سرتو درد ن یچیه گهیکم د کم

 کنمیم ییدرد دچار شدمو دارم گدا نیفقط خودم بودم که امسالم به ا

 

 بشه! نیسرنوشتم ا کردمیفک نم اصال

 

 !یآج یدیکش یانقد سخت دونستمیقربونت برم نم یباران سفت بغلم کردو گفت:اله هیگر رینتونستم خودمو کنترل کنمو زدم ز دوباره

 

 هق هقم بلند شد یحرفش صدا نیا با

 

 نکن.. هیتوروخدا گر کنهیاشکال نداره خدا داره امتحانمون م زمی: عزباران

 

 دوباره بدست آوردم دمویآرامش گرفتمو ام کمیحرفش  نیا با

 

 کجا بودن؟؟ التونیآوا پس فام ی: راستباران

 

 میاومد نتونست شیمشکالت برامون پ کمیخارج اما  میبر میخواستیم مخارجن ما ه میو هم طرف پدر میهمه هم طرف مادر المونیفام

 میبر

 

 :آها حاال من بگم؟؟؟باران

 

 زمیپاک کردمو گفتم:بگو عز اشکامو

 

 تصادف مردن هیبچه بودم پدرومادرم تو  ی: وقتباران

 

 رهیدخترمو داداشم به عهده بگ یمن مردم سرپرست یروز هینامش نوشته بود اگه  تی:بابام تو وصباران

 

 مامانو بابام مردن من چهار سالم بود فقط چهار سال! ی:وقتباران

 

 کردمیم یزندگ نایعموم شیپ میبه عهده گرفت تا هفت سالگ موی:عموم سرپرستباران

 

 کردنیم رمیتحق دادنیهمش دستور م کردنیم تمیاذ یلیخ دمیزجر کش یلیکردم خ یکه باهاشون زندگ یسه سال نی:تو اباران

 

 کردیم تمیاذ یلیسالش بود خ ازدهی:پسر عمومم که باران

 

 زدنیمنو با کمربند به قصد کشت م دادمیگوش م ریوقت ها که به حرفاشون د ی:تازه بعضباران
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 دادنیبهم غذا نم کردنویحبسم م ای خوردمیکتک م ایوگرنه  دادمیانجام م دیبا گفتنیک م ی:هر کارباران

 

 منم بردشون بودم..هه! کردنیبرخورد م سیرئ هی نی:خالصه عباران

 

 گرفتم فرار کنم میروز تصم هی:باران

 

 نکنم از خونه فرار کردم جادیکه صدا ا یجور یواشکیپسر عموم خواب بود منم  رونیروز که زنعموم با عموم رفته بودن ب هیباران: 

 

 نایا ی:خالصه با گروه منوچهر آشنا شدمو رفتم قاطباران

 

 کردمیکاش فرار نم گفتمیبا خودم م ششونی:اوال که اومده بودم پباران

 شمینم ریتحق خورمیحداقل کتک نم ستمین مونیاالن اصال پش اما

 

 برا من! هیمرده خوب یلیبهتر از عمومه خ یلی:منوچهر خباران

 

 من یاز زندگ نمیا یدونیک خودت م شمی:بقباران

 

 کاوه_

 

 بردیخوابم نم زدمیتو کارخونه قدم م داشتم

 

 و هزار دردس یعاشق بالخره

 

 بود! دهیفکر آوا ذهنمو به خودش مشغول کرده بود که خواب ازسرم پر انقدر

 

 اندازه جونم دوسش دارم دمیدفعه فهم هیشد فقط  یچ دونمینم

 

 شدم دهیبه سمت اتاقش کش رفتمیکه راه م نجوریهم

 

 گهیم هیداره با گر ادیآوا م یصدا دمیدفعه د هی

 

 کار کردم یچ دمیمنو ببخش مست بودم نفهم ی:فقط اگه تونستآوا

 

 براش افتاده؟ یمن مگه چه اتفاق یخدا یوا

 

 شدیتو مغزم اکو م شیگر یبد شد صدا یلیخ حالم

 

 گفت یچ دمینشن گهید

 

 قطع شد شیگر ینشستم کم کم صدا اطیتو ح همونجا
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 اصال به حرفاش دقت نکردم یول کنهیباران داره صحبت م دمیشن

 

 دمیدرست شن یعنیشده بودم  یعصب یلیخ

 

 دختر عشق من  ت تجا جاوز شده؟ نیا به

 

 ومدیباال نم نفسم

 

 شدم که برم بلند

 

 کرد ریگ یزیچ هیدفعه پام به  هی

 

 به وجود اومد یبد یصدا

 

 اطیتو ح انیاالنه که ب یوا

 

 بود؟؟ یچ ی:واآوا

 

 اطیتو ح میبر دونمی:نمباران

 

 شدم میگوشه قا هیرفتم  اطیتو ح انیدارن م دمیشن تا

 

 بوده! یزیچ ی:حتما گربه اباران

 

 دمیترس یبود کل یبد یچه صدا یوا

 

 شتهیپ شتهیپ

 

 تو حتما فرار کرده میبر ای:آوا جون بباران

 

 وقته رید یلیکه خ میبر

 

 صبح خوابم نبرد! یکه تا دم دما کردیم تمیخاطرات اذ یآور ادیانقدر  یول میبخواب میخواستیتو م میرفت

 

 سر کار! رندیدختر پاشو االنه که منوچهر بگه چرا نم گهی:آوا آوا آوا پاشو د باران

 

 ستیحالم خوب ن یوا

 

 کارو نکن نیباهام ا ییبابا بابا

 

 داره درد
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 یدیدخترتو عذاب م یتو دار بابا

 

 ی:آوا خواهر باران

 

 یگیم ونیهذ یدار

 

 مرگم بده چه قدر تبت باالست خدا

 

 کار کنم؟؟ یچ حاال

 

 باران _

 

 بدو رفتم تو اتاق پسرا بدو

 

 سپهر.... اوشیس کاوه

 

 دیخدا کمک کن تورو

 

 شده؟؟؟؟ یباهم گفتند چ همه

 

 باالست یلیتبش خ سوزهیآوا داره تو تب م انیب نییبدو

 

 ؟؟یگی:نه راست م یبا نگران کاوه

 

 گم؟یحالم دارم دروغ م نینظرت من االن با ا به

 

 میبا هم به سمت اتاق رفت همه

 

 که میدیدفعه د هی میدیاتاق که رس به

 

 آوا وسط اتاق افتاده میدید

 

 شد؟؟ یبه سمتش رفتم داد زدم آوا جون چ عیسر

 

 سوختیتبش م شیتنش داشت تو آت گهیم ونیلب داره هذ ریز یهمونجور دمید

 

 شد؟؟ یجور نیآوا چرا ا نمی:بزار ببکاوه

 

 !رهیداره از دست م مارستانیب مشیفقط زودتر ببر دونمینم دونمیگفتم نم هیگر با

 

 ایوانتو از منو چهر کش برو زود ب چییدادزد:سپهر بدو برو سو کاوه
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 !کنهی:بفهمه کلمونو مسپهر

 

 برو برو اونش با من گمی:مکاوه

 

 بغل آوا ریاومد دستشو انداخت ز کاوه

 

 مشیتنش کن ببر اریب یچ هیمن گفت:بدو  به

 

 حواسش به منو چهر باشه که نفهمه اوشیسمت وانت قرارشد س یواشکی میرفت ییاومد باهم چهارتا سپهر

 

 کنهیداره خودشو کنترل م یلیآوا رو بغل کرد معلوم بود خ کاوه

 

 نگران بود که صورتش سرخه سرخ شده بود انقدر

 

 مارستانیب میرو برد آوا

 

 بهش سرم زدند عیسر

 

 نییپا ادیهم زدند تا تبش ب یماده ا هیسرمش  تو

 

 :دکتر دکترکاوه

 

 شده! یچ نیخدا بگ تورو

 

 شده؟ یچ نیبگ دی:شما با دکتر

 

 وگرنه نشیتبش باال بود خدا بهش رحم کرد زود رسوند یلیخ

 

 که داشته باال رفته! هیروح یدختر سرما نخورده حتما تبش به خاطر ناراحت نیا

 

 ن؟یکار کرد یچ

 !گهیم ونیهمش داره هذ باهاش

 

 :دکتر به خداکاوه

 

 داره! دیتب شد میدیصبح د دیخواب شبیشد د یچ دونمی:من خبر ندارم نمکاوه

 

 !دیمراقبش باش یلیخ دی:به هر حال بادکتر

 

 گهید یداروهاش و مراقبتا یداد برا حاتیتوض یسر هی دکتر

 

 :باران بارانکاوه
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 بله؟

 

 !نمیب نجایا ای:بکاوه

 

 شد که آوا انقدر حالش بد شده؟هوم؟ یچ شبید نمی:بگو بکاوه

 

 !یچیخدا ه به

 

 ؟؟یگیگفت:چاخان نکن چراراستشو نم تیبا عصبان کاوه

 

 آوا رو. هیگر یصدا دمیخودم شن من

 

 که من حالم بد شد! زدیو هق م کردیم هیگر نیهمچ

 

 دفه صدا اومد ها هی دمید یتو بود پس

 

 نه؟ ایشده  یچ یگی:حاال مکاوه

 

 !شمیم ونهید دارم

 

 دهیکه آوا رو انقدر آزار م هیچ نیا

 

 بگم یزیچ تونمیگفتم:شرمنده دادا من نم نیییانداختم پا سرمو

 

 ؟؟یچ یعنی:کاوه

 

 افتاده! یچه اتفاق نمیبب خوامیم بگو

 

 رو سرتون! دیگذاشت مارستانویشده ب ی:داداش چسپهر

 

 ؟؟؟؟؟؟یزنیچرا داد م اطیتو ح میبر انیسپهر:ب 

 

 یدونی:اخه تو که نمکاوه

 

 شده! یطور نیبفهمم چرا حالش ا دیبا نی:من جونم به جون آوا بستس براهمکاوه

 

 .مارستانیتو محوطه ب می:حاال برسپهر

 

 بهتر شد بغض گلومه گرفته بود کمیتو محوطه حالم  می:رفتباران

 

 شدیخودم تو سرم اکو م یحرفا نیآوا و همچن خاطرات
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 شنفم؟ی:خب مکاوه

 

 حالش که خوب شد از خودش بپرس! گمیگفتم من نم گرفتیم می:داشت گرباران

 

 طور باشه دارم برات باران! نی:عه که اکاوه

 

 حال باران بده ینیبی:بابا داداش ول کن نمسپهر

 

 آق سپهر؟ کنهیهم م ی:اشکم در اومد گفتم عه مگه برات فرقباران

 

 باران تو مثل یزنیم هیچه حرف نی:اسپهر

 

 برات؟ مونمیم یبگو ها مثل چ ی:من مثل چ باران

 

 مثل خواهرت! یبگ یخوایم دونمیخودم م هه

 

 ؟؟یفهمیم یبگ خوامیبس کن نم اما

 

 کردم هیزدم و گر داد

 

 ؟یزاریلحظه ما رو تنها م هیدفعه سپهر گفت:کاوه داداش  هی

 

 حال آوا چه طوره! نمیبب رمی:باشه من مکاوه

 

 بگم یچه جور یعنیبهت بگم  یزیچ هی خواستمی:راستش مسپهر

 

 !یبگ یزیچ خوادی:نمباران

 

 ولش یناراحت شدم ول یلیاون روزه خ هیقض اگه

 

 .ریزبون به دهن بگ قهیدف هی:دختر سپهر

 

 حرفاتو ندارم! دنیحوصله شن خوامی:راه افتادم برم گفتم نمباران

 

 دفعه سپهر اومد جلو دستمو گرفت هی

 

 ؟؟ی:ولم کن چرا به من دست زدگفتم

 

 !اینگو فقط دنبالم ب یچیه سی:هسپهر

 

 .کشوندیمنو دنبال خودش م نجوریهم
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 !امی:عه دستم شکست ولم کن خودم مگفتم

 

 بازور باهات صحبت کنم. دی:نه حتما باسپهر

 

 که خلوت تر بود مارستانیب اطیقسمت از ح هیبرد  منو

 

 یصندل نیرو ا نی:بشسپهر

 

 آوا  شیبرم پ خوامیگفتم:خب زود بگو م نشستم

 

 :بزار از اول برات بگم  سپهر

 

 ازت خوشم اومده بود. یلیخ یکه اومد یروز از

 

 مثل خواهرم ازت مواظبت کنم. دیبا گفتمیانقدر دوستت داشتم که م اوال

 

 نم؟؟یبب ویک دیخواهرم من نخوام خواهرت باشم با گهیخواهرم باز م گهی:باز مباران

 

 !رهی:توروخدا انقدر نپر تو حرفم رشته کالم از دستم در مسپهر

 

 زدم و رومو برگردوندم شخندین هی:باران

 

 نه؟ ای یشدیمتوجه م دونمی:اره اوال همش مواظبت بودم نمسپهر

 

 ! گسید زیچ هیحسم بهت  دمیکم کم د اما

 

 گذاشت شهیم یاسمشو چ دونمینم

 

 !گهید یزایچ یلیبهت نگا کنه وخ یندارم کس شه،،دوستیدلم تنگ م نمتیبیبرات نم شمیم یرتیغ

 

 روت حساس شدم  یلیخ خالصه

 

 ..رونیب یرفت عیتوسر اوشیبعد حرفه س دمید یابراز عالقه کرد نتونستم خودمو کنترل کنم مخصوصا وقت اوشیاونروز که س نیهم برا

 

  اوردمی:داشتم شاخ در م باران

 

 سپهر زنگ خورد یگوش شهیاومدم بگم باورم نم هنوز

 

 :بله داداش؟؟سپهر

 

  امیاالن م باشه
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 میکرت

 

 بود؟ ی:کباران

 

 :کاوه بود گفت آوا حالش بهتره سرمشم تموم شده!سپهر

 

 .ستمیاگه قرار باشه جلو برادرم وا یحت گذرمیاول بزار بگم من از تو نم یول میبر ایب

 

 م؟یبر شهیمظلوم گفتم م یلیو خ ریسرمو انداختم ز یماچ خوشگل رو لپش بزارم ول هیبپرم بغلش  خواستی:دلم مباران

 

 من یوگفت:آره عروسک خجالت دیخند سپهر

 

 کنم. تشیذره اذ هیتوهم با خودم گفتم بزار  دمی:اخمامو کشباران

 

 !یباش میآج یدوست ندار یمگه نگفت یکنیشد چرا اخم م ی:چسپهر

 

 !یبرداشت نکن گهیوقت به منظور د هیاز دستت ناراحت بودم  یلی:دور برندار من گفتم نگو که من خواهرتم چون خباران

 

 .مینیآوارو بب میبر ایب میبچم دپرس شد گفت بگذر دمید

 

  مارستانیاورژانس ب میرفت

 

 ..دمیدفعه د هیکه  میبود دهیتخت آوا رس کینزد

 

 رو صورت آوا خم شده بود  کاوه

 

 !یبسوزه پدر عاشق یآ ی:آگفتم

 

  ن؟ی: عه عه ا اومدکاوه

 

 دادا؟ یشد چرا دستو پاتو گم کرد ی:بله چباران

 

 گرفتیآوا سراغتو م ای:نه بابا بکاوه

 

 کلک ی:اباران

 

 ؟؟یآوا جونم بهتر یوا

 

 م؟یبر یکنی:آره خوبم کمکم مآوا

 

 !کینزد ارمیب نویماش رمی:من مسپهر
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 .امی:باشه مام االن مباران

 

 من کمکش کنم  یخوای:مکاوه

 

 بسه! یبار که بغلش کرد هیهمون  رمیگیبغلشو م ریمن خودم ز طونیش ی:اباران

 

 !؟ی: چآوا

 منو بغل کرده؟؟ کاوه

 

 بغلت کنم! تونستمیبد بود منم که نم یلیحالت خ ی:اره خواهرباران

 

 ها. یآج ینیسنگ

 

 زحمتش البته رحمت بود افتاد گردن آق کاوه. نیهم یبرا

 

  نیی:سرمو انداختم پاآوا

 

 اومد سراغم. یحس خجالت همراه با حس خوش هی

 

 کجا رفتن نایا گنیحتما االن منوچهر ومهناز م میجون بر باران

 

 !متیآورد یچه جور گمیحاال برات م میبر دیجون با ی:اره آجباران

 

 نیجلو ماش میدی:رسآوا

 

  رونمیمن م مینیشی:داداش من و آوا جلو مکاوه

 

 چشمکم زد وسوار شد  هی دمی:دآوا

 

 ؟یچ یعنی

 

 کار داره؟! یچ

 

 کمک باران جلو نشستمو کاوه هم اومد سوار شد با

 

 ها هم رفتن عقب نشستن! بچه

 

 دادمو چشمامو بستم. هیتک شهیبه ش سرمو

 

 :آواکاوه
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  بله؟

 

 ؟ی:خوبکاوه

 

 آره

 

 سوال بپرسم؟ هی:کاوه

 

 اوهوم

 

 ن؟یگفتیم یبا باران چ شبی:دکاوه

 

 یچیه

 

 نگرانتم! یلیجوابمو نداد خودت جوابمو بده خ دمیاز باران پرس دمیشن کمشوی:آوا به من دروغ نگو خودم کاوه

 

 ینگران باش خوادمیبس کن نم کاوه

 

 بدونم! دیاما من با سیاالن حالت خوب ن دونمی:مکاوه

 

 بگم. تونمینم کاوه

 

 ؟هان؟ی:پس چرا به باران گفتکاوه

 

 فرق داره. باران

 

 باران از من مورد اعتماد تره؟ یعنی:کاوه

 

 نبود نیا منظورم

 

 کنه؟یک تورو آزرده م هیبدونم چ خوامیبوده،،م تیتو زندگ یبدونم چ خوامی:من دوست دارم آوا،،مکاوه

 ...خوایم

 

 !گمیبهت محرفشو ادامه بده گفتم:خودم به موقش  نذاشتم

 

 یکه اونم بزود کشمیم شیبه آت شویتو رو ناراحت کرده زندگ یبدون ک من اگه بفهمم ک نویا یزد رو فرمونو گفت:باش نگو ول کاوه

 فهممیم

 

 االنم تمومش کن! گمیخودم بعدا بهت م کاوه

 

 تو همو گفتم:باشه دمی:اخمامو کشکاوه
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 آوا_

 

 کارگاه.. میدیرس بالخره

 

 واستاده رونیب مهیسراس اوشیس میدید

 

 شده؟ یچ یعنیکاوه  گفتم

 

 !رونیب میما با وانتش رفت دهیفکر کنم منوچ)منوچهر( فهم یول دونمی:نم کاوه

 

 شده یچ مینیبب نییپا میکمکت کنم بر بزار

 

  امیخودم م خوادینم نه

 

 باران وسپهر اومدند میشد ادهیپ

 

 شماها؟؟  دیی:کجااوشیس

 !دیقدر طول کش چه

 

 شده؟  ی:حاال مگه چوهکا

 

 بشه؟؟ یچ یخواستیم گهی:داوشیس

 

 دکتر مگه من پول مفت دارم؟؟ دیآوا رو برد ی:کره خرا به چه اجازه امنوچهر

 

 ! دیگینم یچیه دیریکار کنم با وانت من م یباهاتون چ دونمیم

 

 !نیکه حظ کن ارمیسرتون ب ییبال هی

 

 !گفتیحرفارو منوچهر با داد م نیا

 

 م؟یمگه از پول تو برا آوا خرج کرد یدرست ول می:با وانتت رفتکاوه

 

 خودم حساب کردم  من

 

 !یدیبه هفت جدو آبادت خند یغلط کرد یلی:تو خمنوچهر

 ایخوریم یادیز گه

 

 میندار ایسوسول باز نیما از ا کردیخودش دوا درمونش م مهناز

 

 کنم.! کاریچ دونمیم حاال
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 به من! یبد دیهمه رو با یدرآمد داشت یهفته هر چ هیکه تا  نهیا متی:کاوه جرمنوچهر

 

 به من. نیدیم نیاریهزار از پس اندازتون م۳۲ یهم نفر هیبق

 

 !یهم ناراحته هر یک هر

 

 آوا از دست بره؟  میزاشتیم یگی:چرا زور مکاوه

 

 برو گمشو! یناراحت یلی:دهنتو ببند خمنوچهر

 

 ن؟؟یمن دم در آورد برا

 

 !میبه حرفش گوش کن مینگو..فعال ما مجبور یچی: کاوه هآوا

 

 آروم به کاوه گفتم. یلیحرفا رو خ نیا

 

 !گهیمن داره زور م زی:آخه عزکاوه

 

 .میاز هم جدا ش میتونینه م میجا بر نیاز ا میتونینداره ما که نه م بی:عآوا

 

  دمیلحظه تو چشماش د هیرو  یخوشحال برق

 

 ن؟یکنیپچ پچ م یداد زد:چ منوچهر

 رد کارتون نیبر 

 

 شده ریاالنم د نیهم

 

 بره سر کار! تونهیآوا حالش هنوز بده نم یخودخواه یلی:خکاوه

 

 :به تو چه؟منوچهر

 ؟ییآوا یوص لیتو وک مگه

 

 فقط نفسم به نفسش بستس! ستمین شیوص لی:نه وککاوه

 

 به سمتش رفتو دستشو آورد باال محکم خوابوند تو گوش کاوه منوچهر

 

 ؟هان؟یکار دار یزدم:به کاوه چ داد

 

 ش؟یزنیچرا م مارستانیبه خاطر من منو برده ب اون

 

 ینداره دختره  ی: به تو ربطمنوچهر
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 ؟هان؟یچ ینذاشت حرفشو ادامه بده و گفت: دختره  کاوه

 

 به سمته کاوه و منوچ رفتو گفت:  سپهر

 

 جا تموم کن. نی:آق منوچ بحثو همسپهر

 

 که واس من زبون دراوردنو مشخص کنم! یدو تا فسقل نیا فیتکل دیگمشو اونور من با ینخود آش ش نجایا خوادی:تو نممنوچهر

 

 :ههکاوه

 

 هویبعد  ایکنیزر زر م یدار یادیکاوه رو محکم تو دستش گرفتو گفت: ز یچونه  منوچهر

 

 واریهلش داد که کاوه محکم خورد تو د هوی بعد

 

 زدم:چته؟ داد

 

 یپسره  یدیگرفت و گفت: بار آخرت باشه فهم قشویرفت سمتش و  بعد

 

 به کاوه زل زده بود تیادامه ندادو با عصبان حرفشو

 

 گلومو گرفته بود هنوز رد دستاش رو صورت کاوه بود بغض

 

 شدیداشت بد م حالم

 

 ن؟؟ ای یدیجدا کنه که منوچهر گفت:فهم قشیمنوچ و از دور  یداشت دستا یسع کاوه

 

 :هه!کاوه

 

 لبش پاره شدو خون اومد. یحرکتش منوچهر محکم با مشت زد تو صورت کاوه که گوشه  نیا با

 

 کردن،ینم یو سپهر مات مونده بودن و کار اوشیس

 کردیگاه مدستاشو گذاشته بود جلو صورتشو داشت با ترس ن بارانم

 

 شدن زیبا صورتش زد تو صورت منوچ و بعد با هم گالو ادیداره خون م دید یلبشو وقت یدستشو گذاشت گوشه  کاوه

 

 زدمیفقط داد م منم

 

 نیرفتو افتادم رو زم جیسرم گ هوی که

 

 داد زد:آوا باران

 

 سمتم اومدو گفت: آوا آوا به
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 ؟یآوا خوب  ؟یشد یمن حالم بد شده منوچ و ول کردو اومد سمتم سرمو تو بغلش گرفتو گفت: آوا غلط کردم چ دیهم تا فهم کاوه

 

 ؟یکار دار یبه سمته کاوه اومدو گفت:مگه نگفتم غلط اضافه نکن به آوا چ منوچهر

 

 بودن زبونشون بند اومده بود سادهیباال سرم وا یبا نگران اوشمیو س سپهر

 

 منوچ کاوه رو پرتش کرد کنارو داد زد:مهناز بعد

 

 ن؟یکنیشده؟ چرا انقد از اون موقع سروصدا م یاومدو گفت:بله؟چ دیدو مهناز

 

 بخوره حالش بده. دیهم بد یزیچ هیاستراحت کنه  دیتو با باران آوا رو ببر گمی: بعدا بهت ممنوچ

 

 پسره رو برسم! نیحساب ا منم

 

 :چشم آقا.مهناز

 

 کهیمرت مارستانیباز بره ب دیکاوه گفت: آوا حالش بده با هویکه  رفتمیبه سمتم اومدو با باران منو بردن تو اتاق داشتم م مهناز بعد

 !کنمیخودخواه من خودم پولشو حساب م

 

خودمون آوا رو درمون  ادیخوشم نم ایسوسول باز نیمن از ا یبه من بد یاریدر م یبه بعدم هر چ نیاز ا دینزن تو با ی: زر اضافمنوچ

 .میکنیم

 

 تو اتاق.  نشیرو کرد به مهنازو گفت: ببر بعدم

 

 تو اتاقو با کمک باران و مهناز نشستم. میرفت

 

 هیگر ریزدم ز دویبغضم ترک هویمدت زبونم کامال بند اومده بود  نیا تو

 

 !رونیبعدم از اتاق رفت ب شیا نمینکن بب هیلوس گر یگفت: اه اه دختره  مهناز

 

 .زمیفدات شم خودتو ناراحت نکن عز یگفت:اله باران

 

که به کاوه  یبا هر کتک ایبا هر حرف منوچ به کاوه  شهیبکشه باران باورت نم یبه بعد سخت نیبه خاطر من از ا یدکلیگفتم: کاوه با هیگر با

 شدمیزنده م مردمویمن م زدیم

 

 کاوه و دوست دارم. یلیمن من خ گرفتیم شیآت گرمیج

 

 .زمیدوست داره عز یلیبا سر انگشتش اشکامو پاک کردو گفت:اونم خ باران

 

 انقد بهش وابسته شدم! هویچرا  دونمیگفتم نم هیگر با
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 عاشق! زمیخواهر عز یعاشق شد گهیگفت:بعله د دویخند باران

 

 م؟یکار کن یکرد به باران گفتم:حاال منوچ و چ ییرو لبم خودنما یجون یب لبخند

 هفته به خاطر من کل حقوقشو بده به منوچ! هیتا  دیکاوه هم با شهیبه بعد با کاوه بد م نیاز ا 

 

 .سیبه نظرم اون انقد دوست داره که واسش مهم ن زمی:عزباران

 

 !شه؟یم مگه

 

 :آره چرا نشهباران

 

 کنمیالتماسش م فتمویشه به پاش ماگه ب یحت زنمیبا منوچ حرف م رمیکنم فردا هم م یاز کاوه عذر خواه دیگفتم: با دمویکش دراز

 

 ارمیب یزیواست چ رمیپتو انداخت روم بعد گفت من م هیبلند شدو  باران

 !یا وونهیبدون تو د نمیا فقط

 

 .رونیاز اتاق رفت ب بعد

 

 شیکار کن یبتون یکه زود خوب ش یغذا اومدو گفت: منوچ گفته همشو بخور ینیس هیباران با  قهیاز چند دق بعد

 

 بگو چشم.! هه

 

 نهییفشارت پا زمی:بخور عزباران

 

 دستت درد نکنه زمی:باش عزآوا

 

 کجاس؟ کاوه

 

 .کنهی:هنو با منوچ جروبحث مباران

 

 .کنمیشدمو گفتم:خودم االن درس م بلند

 

 ؟یکن یخوایکار م یباو چ نی:بشباران

 

 به سمته کاوه و منوچ رفتم. رونویاز اتاق زدم ب عیسر

 

 ومدیباران از پشتم م یصدا

 

 .سای: آوا آوا آوا واباران

 

 سمته منوچ رفتمو گفتم:  به
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 کارا رو کرد نیبه کاوه ربط نداره اون به خاطر من ا چکدومیه نایمنوچهر ا آقا

 

 رو بزار بره مجازاتا رو برا من بزار! کاوه

 

 :تو حرف نزن وگرنه..منوچهر

 

 رفتار کن. یباهام دوست دار یبکن هر جور یخوایم حرفشو ادامه بده و گفتم: هر کار نذاشتم

 

 کنمیم یبرو من به خاطر تو هر کار سی:آوا برو استراحت کن حالت خوب نکاوه

 

 روش. نمیا دمیهمه عذاب کش نیعذاب بکشم تا االن ا دیمن خودم با تونمیپر از اشکم بهش زل زدم گفتم: نه نم یچشما با

 

 هفته. هیبهت تا  دمیم ارمیپوالمو م کنمیبا حال بدم کار م رمیم شمیمنوچهر االن حاضر م آقا

 

 نداشته باش یبه کاوه کار اما

 

 فته؟؟ین ی:چرا انقد برات مهمه که کاوه تو سختمنوچهر

 نکنه

 

 منم دوسش دارم آره

 

 !؟یبهم زل زدو گفت:چ یبا صورت سرخ و عصب منوچهر

 

 بگو گهیبار د هی ؟هان؟یزد ی: چه زرمنوچ

 

 گفتم:آره منم دوسش دارم مگه جرمه؟؟زدمو  داد

 م؟؟یستیما آدم ن مگه

 م؟؟یمگه ما دل ندار 

 ما.. مگه

 

 هان؟ یروش دست بلند کرد یمنوچهر حرفم نا تموم موند کاوه اومدو گفت:به چه حق یلیس با

 

 .میریم نجایاومد سمتمو دستمو گرفتو گفت: منو آوا از ا کاوه

 

 نیکه براتون کردمو جبران کن ییهمه کارا نویباش شمیچند سال پ دیبا نیبر ییجا نیکنی:شما ها غلط ممنوچ

 

  ؟یکار کرد ی:هه مثال چکاوه

 

 .گهید هیکاف نیبهتون جا دادم هم دمیکه بهتون غذا م نینمک نشناس هم ی: امنوچ

 

 چرت و پرت ها. نجوریدوست دارمو از ا دیبه بعدم نشنوم بهم بگ نیاز ا نیمونیجا م نیهم نویرینم ییداد زد شما ها جا بعد
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 ن؟یدیفهم میداشته باش خوامیاز االنم نم میچرتو پرتا نداشت نیتا االن تو گروهمون از ا ما

 

 .میدونیما عشق و چرت و پرت نم ی:ولکاوه

 

عاشقانه رفتار  دیبخوا دویانداختعشقوالنه راه  یاگه بفهمم رابطه  دیانجام بد گمویکه من م یکار دیبا دیمن شیپ ی: خفه شو تا وقتمنوچ

 !هیعشق چ دیاصن ندون گهید دویش مونیکه پش کنمیم یکار دیکن

 

 ن؟یدی: فهممنوچ

 

 بگو باشه. یعنیکاوه نگاه کردمو چشمامو رو هم فشار دادم  به

 

 هم گفت:باشه حوصله ندارم بازجروبحث کنم کاوه

 

 سر کاراتون. دیپسر خوب حاال هم بر نی: آفرمنوچ

 

 پسرا. شیرفتم تو اتاقو کاوه هم رفت پ 

 

 .رونیرفت ب منوچم

 

 گذشتیم هیاز اون قض یماه هی بایتقر

 

 !میچون اصال حوصله بحث کردن باهاشو نداشت میدیدیرو م گهیو دور از چشم منوچ همد یواشکیکاوه  منو

 

 بهم گفته بود که سپهر بهش ابراز عالقه کرده! باران

 

 که باران سپهرو دوست داره دونستیخبر نداشت ونم اوشیبود که هنوز س نجایمشکل ا فقط

 

 یو باهاش حرف بزن شینیراحت بب یاما نتون یجا باش هیخدا چه قدر سخته که باعشقت  یوا

 

 میکردیم اطیاحت دیبا میرو داشته باش گهیهمد میبتون نکهیخاطر ا به

 

 !کنهیکار م یچ نهیواقعا کله شق بود معلوم نبود اگه دوباره رفتار عاشقانه ما روبب منوچ

 

 شدیم شتریبه روز عشقم به کاوه ب روز

 

 ما  رو خفه کنه!هه! خوادیفقط دلش م نهیبیمارو م ینگاهها یوقت زیکه کامب دمیدیچشمم م به

 

 میگشتیسر کار و خسته وکوفته برم میرفتیروز م هر

 

 کنهیم بمیداره تعق یکی گفتیبهم م یاحساس هی

 

 .شدیکارم اون نگران م نیفقط با ا یبه کاوه بگم ول خواستمیبودم م دهیترس
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 روز به باران گفتم. هی

 

 جون باران

 

 ؟؟ی:بله خواهرباران

 

 نظر داره؟ ریمارو ز یکس یدی:توفهمگفتم

 

 !یشد یاالتیوگفت:خ دیخند

 

 ره؟؟ینظر بگ ریبخواد مارو ز یکه کس میهست یما ک مگه

 

 کشته مرده ماست!ههه. ینه کس میکرد یکار خالف نه

 

 نظر داره! ریمارو ز یمطمئن بودم که کس دونستمیم امامن

 

 روز هیکه  نیا تا

 

 خودمو گرفتم! میتصم

 

 بادا باد! یهر چ;گفتم ایزدم به در دلمو

 

 کردمیکاش اون کارو نم یول

 

 امیبه باران گفتم تو برو تو کارگاه منم االن م میسرکار که اومد از

 

 ؟؟ی:براچباران

 

 کاردارم

 

 !میبه منم بگو با هم انجام بد یدار ی:خب هر کارباران

 

 گمیبرو بعدا که مطمئن شدم خودم بهت م شهینم نه

 

 'یترسونیمنو م ی:دارباران

 

 .امینگو تا من ب یزیهم چ یفقط برو تو به کس نترس

 

 مواظب باش. یول رمیاز دست تو خو من م یوا ی:اباران

 

 چشم! یخواهر برو



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 51 

 

 

 ...داکنمیپ یزینشونه چ هیتا کردمیور اون ورو نگا م نیرفت منم تو کوچه داشتم ا باران

 

 دنبال منه هیبفهمم که ک دیروز بود که با خودم گفتم با چند

 

 فقط دنبال منه چون باران اصال متوجه نشده بود کردمیچرا فکر م دونمینم

 

 شدیم کیکم هوا داشت تار کم

 

 نه ای نمیبیم ویکس نمیبزنم بب دیکم رفتم جلوتر که دورو بر کارگاه رو د هی

 

 از پشت بغلم کرد یکیدفعه  هی کردمیکه داشتم نگا م نجوریهم

 

 کنم با دستش جلو دهنمو گرفت دادیاومدم دادو ب تا

 

 تکون بخورم تونستمیخر زور بود منو سفت گرفته بود نم قدر چه

 

 کوچه که چندتا کوچه اونورتر از کارگاه بود هیبرد تو  منو

 

 .کنمیچاقو خالصت م نیبا ا ادیکه دستش رودهنم بود گفت صدات در ب نجوریهم بعد

 تو چشام حلقه زد!. اشک

 

 ؟؟ییکجا ییآقا کاوه

 

 کردم  یغلط چه

 

 !کردمیچاقو رو رو پهلوم احساس م یزیت

 

 باشه اونم آروم دستشو برداشت یعنیسرمو تکون دادم که  فقط

 

 ؟؟یهست یتته پته گفتم: ت تو ک ک با

 

 !فتیرا ب یفهمی:حرف نباشه به موقش مگفت

 

 شخص سوم_

 

 ؟؟ یکار کرد یچ

 ؟؟یهول چقد

 

 آوردمش _

 

 کجاست ؟ االن
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 تو خونه خودمه!_

 

 ؟؟یاومد شیگذاشت ینجوریهم

 

 نه دستو پا و دهنشو بستم!_

 

 فرار کنه تونهینم_

 

 خونت شیبفهمه  آورد دینبا یمراقبش باش کس خوب

 

 ش؟؟یآورد یچه جور حاال

 

 یبابا دست خوش منو دست کم گرفت_

 

 غمت نباشه!. ارمشیگفتم خودم م_

 

 ششیپ امیب تونمیفعال نم من

 

 امیتا خودم ب مشیدینصفه شب اومدم فقط مراقب باش نفهمه ما دزد دیشا

 

 راحت التیباشه خ_

 

 بشم! کیبهش نزد تونستمیباهاش بود نم یکیدختره خودش خودشو تو دام انداخت وگرنه تا اون _

 

 نظره ریبود چند وقته ز دهیفک کنم فهم_

 

 یاریاسم منو به زبون ب یند یوقت سوت هیفقط  باشه

 

 امیاقبش باش تا من بمر برو

 

 .کردمیکارو م نیا دیسوم:من با شخص

 

 کارت کنم! یچ دونمیچند وقت بودکالفه بودم حاال م 

 

 غلط کردم یکه خودت بگ ارمیسرت ب ییبال هی

 

 !یمنو نشناخت هنوز

 

 باران _

 

 !زدیشور م یلیتو کارگاه اما دلم خ رفتم
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 چرا اصال حالم خوب نبود دونمینم

 

 بگم؟ یبگن آوا کجاست چ هیاالن بق اگه

 

 ادیبخره االن م یزیرفته چ گمیم آها

 

 دمیآن لرز هیچرا تا چشم تو چشم کاوه شدم  دونمینم

 

 حال آوا اونقدر بد شد یسفارش کرده بود مواظب آوا باشم مخصوصا از وقت یلیخ چون

 

 ؟؟یی: سالم چرا تنهاکاوه

 

 آوا کو؟ پس

 

 دیم رف رفت رفته خرفکر ک کن کن ادی:ال اال االن مباران

 

 ؟یکاوه:چرا به تته پته افتاد 

 براش افتاده؟؟ یاتفاق نکنه

 

 ؟ی:عه نه بابا چه اتفاقباران

 ؟یگیچرت م چرا

 گهید ادیم االن

 استراحت کنم رمیمن م 

 کرده بود خیجون عممم انقدر استرس داشتم که دستام  اره

 بود! یچه حال نیمن ا یخدا

 

 دیتو آشپز خونه به مهناز سالم کردم گفت:اومد رفتم

 

 :پس آوا کجاست؟مهناز

 میکن فیشامو کمک کنه با هم رد لیکمک که وسا ادیب بگو

 

 بخره یزیرفته چ ادی:االن مباران

 

 د؟یچرا همون موقع نخر دیبود رونیمهناز:وا شما که االن ب 

 

 میبود رونیاالن بها ما  گهیمن چقدر خنگم راس م ی:با خودم گفتم:واباران

 

 بگه! نوینداد ا ریچه عجب کاوه گ یچه بهانه مسخره ا 

 

 فکر کنم از بس تو فکر رفت حواسش نبود 
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 ؟؟ییمهناز با تواما کجا 

 !گم؟یم یچ یشنویم

 

 !انهیآوا اومده  نمیکه بب اطیتو ح دمیپا برهنه دو ختیانقدر اعصابم به هم ر 

 

 رونیب رهیکاوه داره از در کارگاه م دمید 

 

 نگران شده یلیمعلومه خ 

 

 ؟یایچرا نم ییآوا کجا یباران:وا 

 

 کاوه  _

 

 شدیم شتریبراش ب امیدلتنگ گذشتیچرا دلتنگش شده بودم! هر روز که م دونمینم امروز

 

 خودم باشه و از کنارم تکون نخوره. شیهمش پ خواستمیم

 !یچه حس وحال نیا یوا 

 

 ان؟یپس چرا نم 

 

 باران تنها اومد تو کارگاه دمیافکار بودم که د نیتو هم 

 

 چرا تنهاست؟ نیا وا

 

 :آوا کو؟دمیرفتم جلو ازش پرس 

 چرا باران هول شد. دونمینم

 

 افتاده باشه! ینکنه براش اتفاق یوا 

 

 اما انقدر با ترس ولرز صحبت کرد که دلشوره گرفتم دیباران گفت:رفته خر 

 

 بپرسم یا گهیرفت تو آشپز خونه منم نتونستم ازش سوال د دمیکه د کردمیم چشیسوال پ داشتم

 

 ! چته تو؟ادیکاوه،،پسر،،نگران نباش االنه که ب 

 

 را رفتم اطیکم تو ح هی 

 

 برم تو کوچه که فکر کنه بهش اعتماد ندارم وغرورش بشکنه خواستمینم

 

 شدمیم وونهیداشتم د گهیگذشت د یربع هی 

 

 ومد؟؟یکه باران داد زد ن رفتمیم رونیداشتم به سمت ب 
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 محله هم خلوته،،نگرانشم! نیا شهیم کیهوا داره تار گهید ومدهیچرا ن نمیبب رمیگفتم:نه من م 

 

 امیمنم م ستایباران گفت:وا 

 

 نبود کوچه خلوته خلوت بود یکس مینگا کرد یتو کوچه اما هر چ میبا باران رفت 

 

 دبود بسته بو کیکه نزد یشانس ما مغازه ا از

 

 مغازه که بستس..پس آوا کو؟؟هان؟ نیسر باران داد زدم:دختر ا 

 

 ادیداره انجام بده م یکار هیگفته بود  دونمیگرفت وگفت:نم شیگر باران

 

 !؟یبلند داد زدم:پسچرا دروغ گفت 

 

 من کجاست؟؟ یمن آوا یخدا یوا 

 

 جواب بده.. ییآوا آوا آوا کجا زدمیتو کوچه داد م سرگردون

 

 کردیوصداش م زدیداد م هیبارانم با گر 

 

 ...ومدیاز  رو به رو داشت م زیکه کامب میحال بود نیتوهم

 

 ؟؟یدیآوا رو ند یومدیم یداشت زیرفتم جلوگفتم:کامب 

 

 ؟؟یشده معشوقتو گم کرد یپوزخند زد گفت:چ 

 

 ؟؟یمواظبش باش ینتونست 

 

 کجا رفته باشه؟ دیهست وگرنه االن با یکاره ا هیاون دختر از اولشم معلوم بود  

. 

 کاوه : دستمو مشت کردم که بزنم تو دهنش که باران داد زد 

 

 باران:کاوه ولش کن االن آوا مهمتره! 

 .میدنبالش بگرد میبر ایب

 

 نابود شده بود...:/ ستوی..ننینبود!انگار آب شده بود رفته بود تو زم میباران همه جارو دنبالش گشت با

 

 برگشته باشه کارگاه! دیشا میبر ایب سی:کاوه داداش نباران

 

 داد گفتم:د آخه دختر مگه تو حواست نبود؟؟  با
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 !دیگفتم:ببخش دمویتو دهنم به خودم لرز ومدیکه زد داشت قلبم م ی:از دادباران

 

 روشو کرد اونور دویبه پشته گردنش کش یدست کاوه

 

 تو چشمام جمع شد اشک

 

 سرت داد بزنم! خواستمینم دیبغضم شدو گفت: ببخش ینگاه کردو متوجه کاوه بهم  یوقت

 اعصابم خورده. یلیخ آخه

 

  م؟؟یبر سیگفتم:مهم ن آروم

 

 آره.. یعنیچشماشو رو هم فشار داد که  کاوه

 

 کارگاهن اطیهمه منتظر تو ح میدید میوارد شد یبه سمته کارگاهو وقت میکاوه رفت با

 

  ن؟؟هاا؟؟یداد زد:بزغاله ها کجا بود منوچهر

 

 :آوا کو؟؟منوچهر

  ن؟یدیجواب نم چکدومتونیه چرا

 

 سرشو گرفت تو دستاشو داد زد: اه کاوه

 اصال تو حال خودش نبود زدیمشت و لگد م واریبه د واریزد تو د یبا مشتش کل بعد

 

 و سپهر به سمتش رفتنو آرومش کردن! اوشیس

 

 شده؟؟  ی:کاوه داداشم آروم باش چسپهر

 

بود  بشیدستشم تو ج یکیاون  چرخوندیک تو دستش بودو م یریدستش زنج هیو با  واریدادو بود به د هیکه تک یهمونطور زیکامب

 خنده ریزدو گفت:فک کنم معشوقشونو گم کردن بعدم بلند زد ز یپوزخند

 

 رفت که زیو پس زد به سمته کامب اوشیسپهر و س کاوه

 

 سر جات  نیجلوشو گرفت و گفت: بش منوچهر

 بزغاله ها چشونه! نیا نمیتو هم زر زر نکن بب زیکامب

 

 شنفم؟ی:خوب ممنوچهر

 آوا کو؟؟  باران

 

اصرار  یبعد منم اول قبول نکردم ول امیآوا بهم  گفت تو برو من م میومدیم میگفتم:ظهر که داشت ومدیکه از ته چاه در م ییترس و صدا با

 که.. س،،االنمین میدیدنبالش د میکردو بعدم که با کاوه رفت ریآوا د دمید قهیکرد...خالصه قبول کردمو اومدم بعد چند دق

 

 کار کنم؟؟ هان؟؟  ی:باران من از دست تو چمنوچهر
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 من آوا رو به دستت نسپرده بودم دختر؟! مگه

 

 کردیبودو با اخم بهم نگاه م سادهیکنار منوچهر وا نهیدست به س مهناز

 

 زده بود پر خون بود  واریکه به د ییکاوه نگاه کردم دستش از شدت مشتا به

 

 بلند شدو کاوه

 

 کاوه_

 

 ؟؟یریم یکه منوچ دادزد:کدوم گور رونیشدم از کارگاه برم ب بلند

 

 کنم داشیپ یبرم کالنتر دی:من طاقت ندارم باگفتم

 

 !یخوریگه م یلی:تو خمنوچ

 کن؟ چارمونیکه ب یکالنتر یبر یخوایم

 

 !رهیهممون گ یکه پا یاگه بر بدبخت

 .کننیم ریمارو دستگ انیم 

 

 م؟؟یکنیم کاریمگه ما چ رنیداره ما رو بگ یلی:وا آق منوچ چه دلباران

 

 !یدست فروش ای ییگدا ای میکه نکرد جرم

 

 بود! نی:هاا آ  آر آره من منم منظورم هممنوچ

 

 نوع جرمه هیهم  ییگدا االن

 

 چرا منوچ  دست وپاشو گم کرد.! دونمی) تو ذهنم(: نمباران

 

 کننیکار م یچ سیندارم معلوم ن هیقض نیبه ا یخوب حسه

 

 ارمیسر از کارشون در ب دیبا

 

 کار کنم؟ ی:پس من چکاوه

 در انتظارشه! ییچه بال سیمعلوم ن االن

 

 دختر تنهاست! هیدست رو دست بزارم  اون  تونمینم

 

 : هه زیکامب

 دختره همه مارو قال گذاشته ه

 سرش به کدوم آخور بنده! سین معلوم
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 ؟یکنیم یعاشق یتو ادعا اونوقت

 سین یدختره رف که رفت از اولم مشخص بود درست وحساب بدبخت

 

 :حرف دهنتو بفهم کاوه

 ؟؟یکنیبلغور م یچ معلومه

 دمیآوا ند یبه پاک دختر

 

 باشما دونمیاز تون سر بزنه من م ییبش برسم که منوچ گفت:فقط خطابردم تا به حسا ورشیبه سمتش  

 

  نیدرآورد شورشو

 .گهیتوهم خفه شو د زیکامب

 

 از جلو چشمم دیهمتون گم ش حاالهم

 میگردیفردا دنبالش م کاوه

 

 :شماها دلتون خوشه کاوه

 شهر نیدختر تنها تو ا هی

 من! یخدا یوا 

 

 بشنوم یزیچ خوامینم گهی:بسه دمنوچ

 فردا صبر کن تا

 !ادیسرش نم ییشبه بال هی 

 

 !فتهیشبه که هزار اتفاق جور واجور م یاهیس نی:هه تو همکاوه

 

 دمیکشیم گاریو فرت و فرت س زدمیقدم م اطی:همه رفتند شام بخورند اما من دل تو دلم نبود تو حکاوه

 

 آوا؟؟ ییکجا یعنی

 

 سرت اومده! ییبال هی نکنه

 

 ذاشتیلحظه آرومم نم هی بیغر بیعج یفکرا

 

 دیبه ذهنم رس یفکر هی نکهیا تا

 

 شخص سوم  _

 

 کجاست؟ 

 

 کنمیاستفاده م یانبار یتو اون اتاقه که برا_
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 ؟؟یکارش کن یچ یخوایشر نشه م گمیم_

 

 نهیفقط حواست باشه صورتتو نب نترس

 

 رو صورتمو پوشونده بودم دهینه ند _

 

 خورده؟ یزیچ

 

 میکه دست از سرش بردار کردیو التماس م کردیم هیبردم اما فقط گر ریآره براش نون و پن_

 

 نداشتم تنهاش گذاشتم شویزار هیمنم حوصله التماسا و گر _

 

 زجر بکشه! دیخوبه حاال حاالها با 

 

 ؟؟یکار کن یچ یخوایم _

 

 نباشه تیبده کار دویکل 

 

 !ایخودتم برو تو اتاقت تا صدات نکردم ن 

 

 هیا کهیخوشگله ها عجب ت یلیباش دادا فقط کلک دختره خ _

 

 !یحرفا بزن نیخفه باو نشنوم از ا 

 

 ؟؟یبه تو دوست دار دمشیموقع کارم باهاش تموم شد م هر

 

 !شمیکنه ممنونتم م یچشم پوش یگریج نیهمچ هیکه از  هیک _

 

 یبه سمت انبار رفتم

 

 میبفهمه من ک دیصورتمو با نقاب پوشوندم فعال نبا 

 

 وارد که شدم سرشو باال آورد و منو نگا کرد 

 

 فقط بزار برم کنمیم یبخوا یندارم اما هر کار یچیتورو خدا من ه ی:اومدآوا

 

 صدامو عوض کردم که منو نشناسه 

 

 تازه به دست آوردمت یهه بزارم بر 

 

 هست؟ یک گهیآوا:تو د 

 د؟یشما چند نفر 
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  نجا؟یا دیمنو آورد یبرا چ 

 

 !متیآورد یبرا چ گمیاالن بهت م ریبه دهن بگ زبون

 

 ازت استفاده کنم خوامیم 

 

 !یآوا:خفه شو خفه آشغال عوض 

 

 خودمو جمعو جور کردم   کردمیبه سمتم اومد داشتم سکته م 

 کشهیگفته بود اگه صدام دراد منو م یاون پسر اول یداد بزنم کمک بخوام ول خواستمیم

 

 نکن. ادیدادو فر خودیب شنوهیصداتو نم ی:کسگفت اروی نیبعدم ا 

 

 ازش دور شم تونستمیاما چون دست و پام بسته بود نم کردمیتنشو حس م یشده بود گرما کمینزد

 

 خودشو چسبوند بهم و لب 

 

 چسبوند بهم و لبشو محکم گذاشت رو لبم! خودشو

 

 کاوه افتادم ادیآن  هیلباشو که رو لبم حس کردم  یداغ 

 

 که حالت تهوع بهم دست داده بود! دادیکارو انجام م نیانقدر محکم و با لذت ا دادمیجون م داشتم

 

 حالم بده  رسهینم ییمن عقلم به جا یخدا یوا

 کنم یکار تونمیدست و پامم بستن نم کثافتا

 

 رفتیکه با پدرم داشتم جلو چشمم رژه م یخاطرات بد تموم

 

 بره وهم من راحت بشم نیتا هم لذتش ازب رمیگرفتم گازش بگ میآن تصم هی در

 

 توانم دندونامو فشار دادم رو لبش باتمام

 

 ؟؟یبود کرد یچه کار نیسوم:آخ آخ ا شخص

 ونهیید دختره

 

 باهات خوب برخورد کنم! یندار اقتیل

 

 بود دهیچی:طعم بد خون تو دهنم پآوا

 

 تهوع داشتم که باطعم خون بدترم شد حالت

 

 دهنمو جمع کردم و به سمتش تف کردم آب
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 ؟یکار کرد یگفت:چ یاون که نقاب داشت ول با

 .فیکث احمقه

 

 !یشد حقته عوض دهیتو صورتش پاش نکهیجون مثل ا آخ

 

 خورد تو صورتم که صورتم کج شد یمحکم دهیکش ناگهان

 

 ؟؟یکه بهم تجاوز کن ی:لجن،،آشغال،،فقط منو آورددادزدم

 

 سراغ اونا! یرفتیخب م یدختره الش ختهیر ابونیهمه تو خ نیا

 

 تو کجا اونا کجا؟ گهیسوم:نه نشد د شخص

 

 موضوع نیا یبرا کنمیم یچند وقته لحظه شمار یدونیم

 

 ؟؟؟؟یشناسی:آخه تو منو از کجا مآوا

 

  یفهمیموقش م به

 دختره بد ذات  

 یحالمو خراب کرد امشب

 سراغت! امیآماده باش م فردا

 

 رفت هیک دونمیه نمک ی:اون عوضآوا

 خواستمیو از خدا کمک م ختمیصبح اشک ر یمنم تا دم دما 

 

 کنه؟یکار م یاالن کاوه چ یعنی

 نداختمیروز نم نیو خودم و به ا گفتمیبهش م دیکردم با یاشتباه چه

 

 کاوه  _

 

 .یاز نگران مردمیلحظه چشام رو هم نرفت داشتم م هیصبح  تا

 

 برن سرکار شدندیها داشتند آماده م بچه

 

 ؟؟یچرا انقدر عبوس هی:چمنوچ

 میکنیم داشیپ میریکه م گفتم

 

 دختر انقدر وقت بزارم هیواسه  تونمینم ه،،منمیتهران درندشت کار سخت نیتو ا گرچه

 

 ه؟ی:ها چگفتم

 ؟؟یخوایحتما مزد گشتنت رو هم م 
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 !یریگیزود م ادیخوشم م کالی:آ بارمنوچ

 

 شهیکه استفاده م نمیفرار بنز یوقتم مهمه.... برا بالخره

 پولم یب یدونیخودت م گهید

 کنم ریهمه بچه رو س نیشکم ا دیوضع خرابه....من با و

 

 زنهیم بیاز ما خوب پول به ج کهیم،،مرتیمام باور کرد یگفتم:اره جون خودت،،تو گفت تودلم

 ندارم ندارم زنهیحرف مفت م مدام

 

 ه خونهکاس هیچشاش  دمی:رفتم جلو کاوه دباران

 

 !؟یکار کرد یگفتم:دادا با خودت چ 

 

 .کنهیم ینامرد داره گرو کش نیتا صبح چشام رو هم نرفته اونوقت ا ترکمیم تیفقط دارم از عصبان یچیکاوه:ه 

 

 نگرانم.! یلیخ م،،منمیکن داشیپ میوللش،،ذاتش خرابه،،خداکنه بتون;باران 

 

 دنبال آوا میریباران تو که برو سرکارت،منو کاوه هم م ن؟یکنیپچ پچ م یمنوچ:شما دوتا چ 

 

 هید امیباران:خب منم ب 

 

 الزم نکرده;منوچ 

 کار نکردنو اومدنشو بده! نهیهز دیبا ادیب یهرک

 

 دمیم نشویخودمم هز میری:منوچ فقط منو خودت مکاوه

 

 نره! نییپوال از گلوت پا نیا یاله 

 

 ؟؟یگفت یزیمنوچ:چ 

 

 ها؟ ها

 میبر یچیه نه

 نداشتم دیدردسر جد حوصله

 

 نیقطره آب شده بود رفته بود تو زم هیدنبال آوا اما انگار  میمنو منوچ رفت 

 

 باشه تونهیکجا م یعنیبه سرم زده بود یطانیش یفکرا

 

 آوا_

 

 که فکر کنم شب شده باشه! نجا،،االنمیبعداز ظهر منو آوردن ا روزیاز د االن
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 سرپا باشم تا بتونم فرار کنم دیبا رمینخورم چون از حال م تونمیمنم نم رهیوم ارهیم ییغذا هی زنهیسر م هی یپسره هم گاه گدار نیا

 

 هستن ؟؟؟ یک نایا یعنیخدا  یوا

 

 کار کنم! یچ ادیپسره امشب ب اگه

 

 ادیخودش گفت م آره

 

 ادیم یک نمیبب دینصفه شب بود اومد االنم با شبی...دادیچرا شبا فقط م دونمینم فقط

 

 هیبفهمم ک دیجور شده با هر

 

  کردمیتو خودم بودم و فکر م یچند ساعت هی

 

 دو ساعت اومد و نشونم داد یکیقبله کدوم طرفه اول پوز خند زد اما بعد  دمیکه پسره اومد ازش پرس ظهر

 

 ... دونهیفک کنم اصال بلد نبود نماز بخونه .. حاال از کجا قبله رونشونم داد خدا م 

 

 نشونم بده.. یراه هی خوامیازت کمک م رمیگیتو آرامش م ادیمهربونم حداقل با  یخدا

 

 سوال بره ریعفت و شرفم ز زارمینم گهید من

 

 یکمکم کن یتونیمن کمکم کن که فقط خودت م یتو،،خدا ادیب خوادیحتما پسره م ادیصدا م یوا

 

 یطرف ایبا ک یدیخوب فهم نکهیمثل ا نی..آفریسرو صدا نکرد یبود یدختر خوب دمیشخص سوم:شن 

 

 ؟؟ی:چرا صورتتو پوشوندگفتم

 

 !ینینداره منو بب یسوم:خوب معلومه لزوم شخص

 

 باهات ندارم یکنم و بعد کار ییصفا هیباهات  خوامیفقط م من

 

 :آخه چرا من؟!گفتم

 

 یکرد وونمیلحظه هستم،،تو د نیوقته منتظره ا یلیخ نکهیا یبرا _

 

 یدست و پامو باز کن دیبا یبش کیبه من نزد یخوایاما اگه م باشه

 

 من دستو پام بسته باشه شهیکه نم ینجوریا 

 

 سراغت؟ امیبسته م یبا دستو پا یزد وگفت:پ فکر کرد قهقهه
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 باش تا منم لذت ببرم. ینکن،،دختر خوب یفقط چموش 

 

 

 ادیسرم ب ییچه بال سیوگرنه معلوم ن ارمشیبه راه ب یجور هی دیبد بود با یلیخ حالم

 

 که گفتم:نه نه کردیم کیدستو پامو باز کرد داشت صورتشو به صورتم نزد اومد

 

 نه؟ یسوم:چ شخص

  ؟یخودت اریبه اخت مگه

 

 !یانجام بد یدوست دار یبزارم هر کار نمیاگه صورتتو بب دمیقول م دمیمن اصال تو رو ند سایوا

 

 طل!با الیخ یشخص سوم:زه 

 بهت اعتماد کنم تونمینم من

 

 نداره یترس گهیدست توام پس د ریکه فعال اس من

 

 به فکر فرو رفت بعد دستش به سمت صورتش رفت و نقاب رو برداشت یکم 

 

 دمیانگار درست د یذره شک داشتم ول هی یکیچهرش نگا کردم تو تار به

 

 بلند داد زدم:تو تو تو.. یبا صدا 

 

 کاوه_

 

 ؟؟؟ کنهیکار م یدختر کجاست؟؟؟چ نیا یعنیخسته ام،، یلیو رو کردم خ ریرو ز ایانگار دن امروز

 

 کارگاه میشده بود ما برگشته بود شب

 

 ن؟؟؟ینکرد داشیشد؟پ یاومد جلو و گفت:آق کاوه چ باران

 

 !هیگر ریبلند زد ز یباران با صدا دمیگلومو گرفته بود که د ست،،بغضین نه

 

 لش گشتم نبودامروز بعد کارم دنبا یلی:منم خباران

 سرش اومده؟؟؟ ییچه بال یعنی

 

 !ادیبال سرش ب دیکرده که انقدر با یدختر چه گناه نیا آخه

 

 ؟؟یدونیم یتو چ باران

 به من بگو! 

 نه خودش! یگفت یزیکه حالش بد بود نه تو چ یموقع 
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 ربط به گم شدنش داشته باشه دیبگو شا برام

 

 ناراحت بشه من بهت گفتم دیبگم شا یباران:راستش راستش چ 

 

 کردنش بهمون کمک کنه دایتو پ دینه بگو شا 

 

 :آخه آخهباران

 

 یجون به لبم کرد گهیآخه نداره بگو د  

  دمیدارم جون م ینیبینم

 !ادیاز دستم بر نم یکار چیمن گم شده من ه عشق

 

 که من گفتم! یاریبه روش ن یول گمی:باشه مباران

 

 آوا رو گفت.. یتمام داستان زندگ باران

 

 طور نیزمزمه کردم که ا اروم

 !ارهیب ییبال نیرذل چه طور تونسته سر دخترش همچ کثافت

 

 کارو کنه نیپدر بتونه ا هی شهیباران:آره منم باورم نم 

 

 ارهیسرش ب گهید یبال هی خوادیکرده م داشیبرگشته پ حتما

 

 :فکر نکنمباران

 

 ؟؟ینکرد داشیشد عاشق دلخسته پ ی:هه چزیکامب

 

 نداره یربط چیشدم وگفتم:به تو ه زیو چشم تو چشم کامب برگشتم

 نکردم تیاز جلو چشمم دور شو تا چک  و و لگد حاالهم

 

 من رفتم اریو گفت:باشه بابا جوش ن دیخند زیکامب

 

 خندهیاون همش م یآوا گم شده ول شعورهیب یلیاما داداشت خ داید،،ببخشیبار زود کوتاه اومد ازش بع هیباران:چه عجب  

 

 .نیاما ا پرسندینگران آوا هستند همش ازش م یلیخ اوشمیسپهر وس تازه

 

 خودم قبول دارم،، یادم کثافت زیکامب

 نکردن دایازش پ یجا رد چیاما ه میآره اونا هم گفتن ما بعد کارمون دنبالش گشت 

 

 که. فیاما ح شدیم دایزودتر پ یکالنتر میبر میتونستیم اگه
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 ؟؟؟؟یکه چ فی:حباران

 .؟؟نیترسیم سیکه از پل نیکنیکار م یچ شما

 

 شما دوتا یآها ی:آهامنوچ

 

 ن؟؟یگیم یچ نیدار

 ن؟؟هان؟؟یگیم یچ نیباز دار 

 

 باو یچی:هکاوه

 

 نیکپتونو بزار نیشام بخور نیبر نی:پاشمنوچ

 

 (یلب ریز تی) با عصبانرسمیحسابتو م یروز هیادب،، ی:خفشو بکاوه

 

 .؟؟یبلغور کرد ی:باز چمنوچ

 

 کاوه میبر ای:بباران

 

 نییپا رفتیمگه از گلوم م یشدم و رفتم سر سفره ول الشیخ یب

 

 کارگاه اطیاز سر غذا پا شدم و رفتم تو ح زود

 

 کنم دایازش پ یرد هی دیشا گردمیبازم دنبالش م رمیهمه بخوابند م یگرفتم امشب وقت مویتصم

 

 اطمیمتوجه نشه من تو ح یشده بودم که کس میقا اطیحگوشه از  هیبودند منم  دهیخواب همه

 

 نفر افتاد هیبرم سمت در کارگاه که چشمم به  اومدم

 

 زهیکه کامب نیا عه

 ره؟یداره م کجا

 اونم نگرانه آواست؟؟ نکنه

 

 کنه؟؟یکار م یچ نمیشدم گفتم بزار بب مونیبرم جلو اما پش خواستمیم

 

 منم دنبالش رفتم رونیب رفت

 

 خونه هیبه  دیکوچه رو رد کرد تا رس چندتا

 

 خونه،،خرابه بود یبگ شدیانقدر ظاهر خونه درب و داغون بود که نم البته

 

 پسر هم سن وسال خودش درو باز کرد هیزد  در
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 موقع شب ؟ نیکار داره ا یجا چ نیا یعنی

 

 من از اول کم خواب بودم یخوش خواب بود ول یلیموقع غرق خواب بود چون خ نیهر شب ا نیا ادیم ادمیکه من  ییجا تا

 

 تو منم موندم پشت در رفتند

 

 واستاده بودم بعد گفتم اصال به من چه! یا قهیچند دق هی

 

 آوا از دستش ناراحت بودم انیسر جر یلیخواد بخوره بخوره خ یم یگه هر

 

 دختر اومد هی ادیفر یصدا دمیبرم دنبال آوا که د اومدم

 

 ؟؟؟یکنیم یدار یاحمق چه غلط زیامبخودم گفتم ک با

 

 دختره اومد یبعد ادیکه دوباره فر اطیدر ح یشم اومدم برم باال الیخ یب نتونستم

 

 اونور در دمیپر 

 

 ومدیکه صدا از اونجا م یرسوندم به اتاق خودمو

 

 در بودم که پشت

 

 !یبه قولت عمل کن دیحاال با گهیداره م زیکامب دمیشن

 

 امشب لذتتو ببرم بزار

 دارم یحس وحال خوب ر،،االنینگ حالمو

 

 ندارم شویلحظه صبر کن،،من االن آمادگ هینههه  _

 

 کنه؟؟یکار م یچ نجایا نیمن ا یخدا یییییوا

 بابا فکر کنم تشابه صداست نه

 

 گنیم یچ نمیگوش کنم بب بزار

 

 کنمیکه خودم آمادت م خوادینم ی:آمادگزیکامب

 

 اد؟؟یبه سرش م یچ یدونیاگه کاوه بفهمه م نیبب_

 !شهیم ووونهید

 

 کار کنم مگه اون به فکر من بود که من بخوام به فکرش باشم؟؟ ی:خب من چزیکامب

 

 شد زیمنو جلو همه خورد کرد من ازش بزرگترم با من گالو اون
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 .رمیگیکارم ازش انتقام م نیبا ا منم

 

 زنهیداره برات له له م یچه جور دمید

 نمیبیم شویناراحت یوقت کنمیداغونه منم حال م داغونه

 

 از من سر بوده  شهیهم

 پدر و مادرمون یدادن،،حتیم تیاهم شتریاز من دوسش داشتن،،بهش ب شتریب همه

 

 یباش زیهمه عز شیاشکال نداره گذشته ها گذشته،،از االن به بعد تو هم کار خوب کن تا پ نی:خب ببآوا

 

 ..میحرفا رو بزار به حالمون برس نیو احاال وللش با;زیکامب

 

 آوا_

 

 دسیفا یانگار ب یجلو ول ادیتا ن کردمی:از اون موقع داشتم خرش مآوا

 

  ؟یکنیکمکم نم گهیخرابه خدا د یلیخ حالم

 

 شرف نجاتم بده! یب نینکردم حداقل از دست ا دایدست پدرم نجات پ از

 

 که لبشو گذاشت رو لبم نیاومد جلو هم زیکامب

 

 و هم تو زیهم تو کامب دیآشغال یلینفر اومدتو گفت:خ هیبا شدت تمام باز شد و  در

  

 ؟؟؟ییکاوه تو یزدم:وا داد

 

 ؟؟هوم؟؟یانتظارشو نداشت هی:آره منم چکاوه

 ختمیبرنامتونو به هم ر دیببخش 

 !مردمیلجن م هیخاک بر سر من که داشتم به خاطر تو 

 

 !؟یگیم یدار یچ 

 !سیحالت خوش ن معلومه

 

 عشقم با داداشم لب تو لبند! دمیخوبم به چشمم د میلی:نه خکاوه

 

 به من گذشته؟؟ یچ یدونیگفتم: م هیهل دادمو رفتم به سمته کاوه با گر زویشدمو کامب بلند

 

 !یزنیبه من،،به عشقت. تهمت م یاالن تو اومد یکنم ول داینجات پ نایکه از دست ا زنمیدوروزه دارم خدا رو صدا م یدونینه نم 

 

 ؟ی:هه منو خر فرض کردکاوه

 ؟یکردیچرا ناز م یدار یکه آمادگ دم،؟تویشن ویدختر جون خودم همه چ نه
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 به یازین گهید دمیکشیمن پا پس م یگفتیاز اولم م 

 

 نکن اما طاقت تهمت از طرف عشقمو ندارم! یکنیحرفشو تموم کنه داد زدم بسه باور نم نزاشتم

 

 دستامو رد طناب هنوز رو دستمه نیبب ایب

 

 بودم دهیرس هیمنم به اوج گر دیپاره رو د ینگاه کرد طنابا نویدفعه رو زم هیدستامو تو دستش گرفت و  کاوه

 

 ول کرد و به سمت. دستمو

 

 پست فطرت بوده؟آره؟ یرفتو گفت:پس کار تو زیکامب

 

 دادا؟؟ یدار یزدو گفت:آره مشکل یخند شین زیکامب

 خانوم خوشگلرو ببرم! نیلذت ا خواستمیم 

 

 که پرت شد اونطرف زیمحکم با لگد زد تو شکمم کامب کاوه

 

 آشغال! کشمتیخودم م یدستا نیگرفتو گفت:با هم زویکام ی قهیبه سمتش رفتو نشست رو شکمشو  بعد

 

 زدم کاوه توروخدا ولش کن کاوه توروخدا داد

 

 درو با لگد باز کردو اومد تو اتاق زدیهمون پسره که بهم سر م دمید هوی

 

 گلوم خیچاقو به سمتم اومدو دستامو گرفتو چاقو رو گذاشت ب با

 

 زدم: ولم کن کاوه کمک کمکم کن داد

 

 یبرگشت سمتمو گفت:ولش کن آشغال عوض کاوه

 

 میبرو ما هنو با آوا کار دار نجایولش کنو بعدم بدون آوا از ا زوی:کامبپسره

 

 :خفه شو آشغال!کاوه

 

 چوب به سمته کاوه رفت هیبا  زیکامب دفهیبه سمتم که  ومدیداشت م کاوه

 

 زدم:کاوه پشتت! داد

 

 نیبا چوب زد تو سره کاوه و کاوه افتاد رو زم زیکامب هوی

 

 آشغال؟؟  یکارش کرد یزدم:چ غیج

 .؟ یکارش کرد یچ یعوض یالش ی پسره
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بعدم  یدیامروز دختر بودنتو از دست م یدیاز دست م تویزندگ زیچ نیامروز بزرگتر دمیدستت م :دهنت ببند که االن حساب کاروزیکامب

 با قهقهه گفت:مفهومه؟؟

 

 ! هه

 وقته توسط بابام دختر بودنمو از دست دادم یلیکه من خ دونهینم چارهیب

 

 با هق هق گفتم: توروخدا ولم کن توروخدا بعد

 

 انوم خوشگلرو برسمخ نی:داداش تو برو من حساب ازیکامب

 

 نشد تنها تنها؟؟ گهی: نه دپسره

 

 با تو؟  ی:آره پس چزیکامب

 

من پول  گهید یبه ما بد یزیچ هی دیبا یقدر دان یخوب گوشاتو باز کن االن اگه من نبودم کاوه زده بود لهت کرده بود پس برا نی:ببپسره

 خانوم خوشگلرو بده بهم نیا قهیفقط ده دق خوامینم

 

 از اشک گفتم:مگه من عروسکم؟؟؟ سیصورت خ با

 پاشو! کننیعروسک رفتار م نیدارن با من ع نیپاشو بب زمیکردمو گفتم: کاوه عز یبه کاوه نگاه بعدم

 

 نذاشتو گفت:بتمرگ سر جات زیبرم سمته کاوه که کامب اومدم

 

 :قببوله؟؟ پسره

 

 دستت بهش بخوره آوا مال منه مال خودم! زارمی:نه نمزیکامب

 

 ی:باش پس خودت خواستپسره

 

 رفتو با هم شروع کردن به دعوا زیکه تو دستش بود به سمته کامب ییبا چاقو پسره

 

 بکشن به من چه.؟  گروینکردم اصن بزار همد یتوجه بهشون

 کاوه بود.! شیفکرم پ تمام

 

 .دمیبهشون کردم که د ینگاه

 زدیم زویکامب خوردیحرفا بود تا م نیتر از ا یاما پسره زرنگ تر و قو رهیدسته پسره رو بگ یداره چاقو یسع زیکامب

 

 پر شده بود..  دادیداد و ب یجفتشون پر خاک بود... کل اون خرابه با صدا یلباسا

 

 باشم.! نجایا دیکنه حاال حاالها با دامونیپ یو خلوت بود...فک نکنم کس کیتار یکوچه  هیخرابه هم تو  المصب

 

 که بدست آورده بودم استفاده کردمو به سمته کاوه رفتم یرفت از فرصتگلومو گ بغض
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 بغل گرفتمو گفتم: پاشو کاوه پاشو توروخدا سرشو

 

 ..دمیبرگشتم که د زیداد کامب یصدا با

 

 زیپسره با چاقو محکم زده تو شکم کامب دمید 

 

 شد هوشیبعدم فک کنم ب نویافتاد رو زم زیکامب هوی

 

 کار کنم! یچ دونمیحاال م شیبلند شدو با دستاش لباساشو تکوندو گفت:آخ پسره

 

 .نیخوردم زم یزیچ هیکرد به  ریپام گ هویترس بلند شدمو عقب عقب رفتم که  با

 

 ؟؟؟یدیخانوم کوچولو ترس هیاومد سمتمو گفت:چ کردیلباسشو باز م یکه دکمه ها یهمونطور پسره

 ترس نداره که گلم! 

 

  واریعقب عقب رفتم که خوردم به د زدمیه نفس نفس مک یهمونطور

 

 دستاشو دو طرف صورتم قرار داد. دیاومد بهم چسب پسره

 

 کنم امشب! یتو دستاش گرفتو گفت:چه حال صورتمو

 .. دیخند بعدم

 

 درشتش جلومو گرفته بود کلیبود پسره هم کامال با اون ه واریکنم پشتم د تونستمینم یکار چیه

 

 زدمو گفتم:توروخدا ولم کن نشیس مشتم به با

 

 لباشو رو لبام حس کردم یگرم هوی

  دیبوسیولع و خشونت لبامو م با

 

 خونو تو دهنم حس کردم ی مزه

 

 که طعم لبات فوق العاده بود! نجایخمارش بهم زل زدو گفت:تا ا یبعد لباشو از لبام جدا کردو با چشما دیبوسیلبامو م یا قهیدق چند

 

 از اشک بود سیعرق کرده بودمو صورتم خ زدمینفس م نفس

 

 بازم؟ ایخودم گفتم خدا با

 تجربه کنم؟ دیبا بازم

 ؟؟یعوض نیکرد حاال هم به دست ا چارمیکه بودم بابام ب بچه

 

 پسره دستشو به سمته لباسم آوردو دمید هوی

 

 کاوه_
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 گلو آوا.. خیپسره چاقو رو گذاشته ب دمیکه برگشتم د یوقت

 

 شدم! هوشیخورد تو سرم و ب یزیچ هی هویکردمو اومدم برم سمته پسره و آوا که  ول زویکامب

 

 ..دیکشیم ریسرم ت میدیچشمامو باز کردم همه جارو تار م یال آروم

 

 رفتو نتونستم. جیبلند شم که سرم گ نیاز رو زم اومدم

 

 بازشون کردم!! یبه آروم دمویدستام چشمامو مال با

 

 نیزم یرو رفتیداشت ازش خون م یطور نیکه هم یبا شکم زیکامب دمیدیبرام واضح شد،،آره درس م ریکم کم تصو یول دمیدیتار م اول

 افتاده بود!

 

 کنهیلباس آوا رو باز م یآوا و داره دکمه  یلخت نشسته رو یتنه  یآشغال با باال یاون پسره  دمیآوا برگشتم که د غیج یصدا با

 

 ؟؟یخوریم یچه گه یدار یآشغال الش یاز خشم قرمز شد رگ گردنم متورم شدو آروم زمزمه کردم: پسره  صورتم

 

کنار  مشتمو کوبوندم تو  دمشیاما خودمو نگه داشتمو به سمته پسره رفتمو  و کش فتمیرفتو خواستم ب جیبلند شدم که سرم گ نیرو زم از

 صورتش

 

 بلند شدو با لگد زد تو صورتم که صورتم کج شد پسره

 خونو تو دهنم حس کردم! یشور 

 

 وردیسمتش و انقد زدمش که داش خون باال م رفتم

 

 نا نداشتم! گهیلگد زدم تو شکمش که پرت شد اونطرف،،د هی بعدم

 

 کردینم یجون افتاده بود اونطرف و حرکت یبلند شدن نداشت چون ب ینا گهیهم فک کنم د پسره

 

 !میبود یمال یخون جفتمون

 

 شد هوشینکردمو با اون چوبه زدم پشت پسره که درجا ب یکه منم نامرد شهیداره بلند م ستویپسره دست بردار ن دمید بعد

 

 کارم تموم شد.. یپارچه که اونور افتاده بود شکمش محکم بستم که ازش کمتر خون بره وقت هیبا  زویسمته کامب رفتم

 

 آوا_

 

 دادیکار خودشو انجام م کردویبهم نم یپسره هم توجه کردمیم هیگر زدمویم داد

 

 دمیکش غیکه منم چشمامو بستمو ج کردیلباسم داشت بازشون م یرفت سمته دکمه ها دشتش
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 شروع کرد به زدنش دویپسره رو از روم کش یکی دمید هوی

 

 بود! کاوه

 بود! عشقم

 شکرت! ای،،خدایمرس ایخدا

 

 که پسره باهام کرده بود بودم.. ییحالم بد بودو تو شوک کارا انقد

 

 :(کردمیم ینه کار زدمیم غینه ج دمیلرزیخودم مچاله شده بودمو م تو

 

  شدیم کهیت کهیقلبم ت شدویبه قلبم زده م یخاطرات خنجر یادآوریبا  ختمویریآروم اشک م دمیلرزیکه م یهمونطور فقط

 

 شکمشو بست زویکاوه نگاه کردم که با چوب زد پشت پسره و رفت سمته کامب به

 

 قربون اون دل نازک و مهربونت برم! یخودم زمزمه کردم: اله با

 

 به سمتم اومدو گفت:آوا زمیریاشک م لرزمویمن که دارم م دنیکاوه برگشتو با د هوی

 

 بغلم کرد آروم

 تمرو لرزشم نداش یکنترل دمویلرزیبغلش م تو

 

 شده؟؟ یچ ی:آوا آوا خانومکاوه

 

  ؟؟یلرزیم یدار چرا

 

 بگو! یزیچ هی

 شتمیمن پ زمیعز آوا

 سالمم حیصح نیبب

 

 زمزمه کردم پسره دا داش با من چ.... آروم

 

 هق هقم بلند شد یادامه بدمو صدا نتونستم

 

 چیمن باشم ه ی....تا وقتشتمیکنه من پ تونهینم یغلط چیه گهیخانومم پسره د زمیدستاشو دور کمرم سفت تر کردو گفت:عز یحلقه  کاوه

 کس چیبشه ه کتینزد زارمینم گهیکسو د

 

 گفتم:قول؟ نشویگذاشتم رو س سرمو

 

 :قول کاوه

 

 !ترسممیم م نجایمن از ا میبر نجایزود تر از ا شهیم کاوه
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 !میپاشو بر زمی:آره عزکاوه

 

 باشه داداشمه یچهر  میببر زمیکامب دیشدمو کاوه گفت:فقط با بلند

 

 باشه

 

 !رونیب میبغلش کردو انداخت رو دوشش بعدم اومد سمتمو با هم از اون خرابه هه رفت زیسمته کامب رفت

 

 پنج بود. ایصبح بود هوا روشن شده بود فک کنم ساعت چهار  یدم دما گهید رونیب میرفت یوقت

 

 ن! ای مارستانیببرم ب زویکامب دونمیشن،،نمیم داریاالن همه ب گهیو گفت:د یصندل هیگذاشت رو  زویتو کارگاهو کاوه آروم کامب میرفت

 

 میکار کن یاون بگه چ میگیو برا منوچ م هیشدن قض داریبزار االن که ب مشی:نه کاوه نبرگفتم

 

 بهتر باشه! ینطوری:آره فک کنم اکاوه

 

 آوا  _

 

 .اطیمنوچ اومد تو ح دمیدر اومد که د یکه صدا کردمیبا کاوه صحبت م داشتم

 

 ؟؟؟ییدفه داد زد:آوا آوا تو هی

 

 دختر؟؟ یکجا بود 

 

 !ه؟یاون ک کاوه

 

 ه؟؟؟یخودمونه چرا لباسش خون زهیکه کامب نیجلو گفت:عه ا اومد

 

 !مارستانیب می:چاقو خورده فقط کمکش کن ببر کاوه

 

 ببرش تو اتاق ارمیرو م یکیخودم  میخنگ ما پول دوا دکتر ندار مارستان،،پسرهیب گهیباز م دمی: خخخ خندمنوچ

 چرا چاقو خو.. حاال

 

 بخوره! هیحتما بخ دینذاشت حرفشو بگه و گفت:با کاوه

 

 د؟؟ی:اصال شما کجا بودمنوچ

 !.دیاالن با آوا برگشت که

 

 مفصله بزار برا بعد هی:قضکاوه

 

 بزنه هیبراش بخ ارهیرو ب یکی:آره ببرش تو اتاق تا آق منوچ گفتم

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 75 

 

 شده بودند داریاز داد منوچ ب نکهیمثل ا اطندیپسرا و مهناز وباران تو ح دمیدفعه د هی

 

 ؟؟؟یکجا بود یگفت خواهر هیبا حالت دو به سمتم اومد و بغلم کرد و با گر باران

 !یاز نگران مردم

 

 کردم گفتم داستان داره حاال باشه برا بعد هیباهاش گر منم

 

 باشه برا بعد؟؟ رویچ ی:چمنوچ

 سر! رهیدختره خ میچه قدر دنبالت گشت یدونیم یتو همه رو نصف جون کرد 

 

 ؟؟یبد یخواینم حمیتوض یسر و مر وگنده برگشت حاال

 

 ب بگ بگم! یچ چ دونمیگفتم:ن نم نم هیو با گر نییانداختم پا سرمو

 

 اطیهق هق افتاده بودم که کاوه برگشت تو ح به

 

 ؟؟ یکنیم هیگر یکه باز دارگفت:آوا جان تو  

 گفته؟؟ یزیچ یکس

 

 آوا رو ناراحت کرد؟؟ ینگا کرد و گفت ک هیبق به

 ؟؟ دهیدختر چه قدر زجر کش نیا دیدونیم 

 بره استراحت کنه.!! دیبا االن

 

 بده کجا بوده! حیتوض دی:من گفتم بامنوچ

 یاز نگران میمرد

 

 !ینگران بود یلی:هه آره خکاوه

 دمیم حیآوا رو ببر تو اتاق من خودم توض باران

 

 خوابم برد دهیسرم به بالش نرس دمویباران رفتم تو اتاق دراز کش با

 

 کاوه _

 

 زدن هیکرد و شروع کرد بخ یضد عفون نیرو پاره کرد بعد با بتاد زیرو آورد مرده اومد لباس کامب یکیرفت  منوچ

 

 کردیو ناله م دادیچشماشو رو هم فشار م زیزدن کامب هیدرده بخ از

 

 ولش کنم! یاونجور ومدیاما دلم ن خوردیازش به هم م د،،حالمیلرزیکرده بود و م عرق

 نبودم یبه مرگش راض گهید دادمینجاتش م دیبود با برادرم

 

 ؟؟یکرد دایشد آوا رو از کجا پ یچ نمیمنوچ گفت:خب بگو ب 

 چرا چاقو خورده ؟؟ زیکامب 
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 بگم تف سر باالست! یبگم هر چ یچ

 

 رو براش گفتم هیقض تموم

 

 کار کنم ؟  یچ ینالوت نیبا ا دونمی:بزار فقط بلند بشه از جاش ممنوچ

 کنهیم یمن غلط اضاف برا

 

 دهیمنو دزد یاز کارگرا یکیکه  اوال

 کارو کرده؟! نیپس چرا ا یتو آوا رو دوست دار دونستیپسره آشغال که م دوما

 

 میشدم پس بالخره قبول کرده ما همو دوس دار فیاز حرف منوچ خر ک تودلم

 

 به دل گرفته نهی:از من و آوا کگفتم

 آوا منو انتخاب کرد! یچون همش دو رو وره آوا بود ول 

 ختیر ینجوریاونم زهرشو ا 

 

 کردیآوا داشت از ترس سکته م طفلک

 

 نباس باشه ی: هه از اول گفتم عشق وعاشقمنوچ

 دیگوش نکرد حرف

 دیتاوانشو بد دیهمتون با حاال

 

 من تموم شد;بود گفت کار یکه مثال دکتر قالب ارویدفعه اون  هی

 دیعوض کن ونیروز در م هیفقط باس پانسمانشو   

 

 بخوره که عفونت نکنه دیبد دیریدارو خونه هم چرک خشک کن بگ از

 

 !میکارش کن یچ میدونیکاراش کار نداشته باش خودمون م نیمنوچ:باشه تو به ا 

 فهم شد؟؟؟ ری..شیگینم یزیکس چ چیه به

 

 گفت:چشم! اروی اون

 

 کف دستش گذاشت و اون رفت یپول هیمنوچم  

 

 حال بودم که فقط دوست داشتم بخوابم یآفتاب زده بود انقدر خسته و ب گهید

 

 آرومش کنم! یاز نظر روح دیو سالمه،،فقط با حیشکرت که عشقم صح ایخدا 

 

 کالفم کرده بود زیآه و ناله کامب یول دمیدراز کش رفتم

 

 .میما کپمونو بزار زارهیبده کوفت کنه نم یچ هیبه منوچ گفتم: رفتم
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 منوچ:مگه االن وقت خوابه؟ 

 دنبال کاراتون دیبر دیبا 

 د؟؟یدیکار کنم که شما شب نخواب یمن چ 

 !رسمیبه حسابتون م دیمفت خور شد همتون

 

 ها اصال درک نداره! هیگفتم:عجب خر باخودم

 شه؟یم یمگه چ میروز کار نکن هی حاال

 

 آق منوچ یداد زدم:آها 

 

 ؟؟یفهمیخستم م من

 خسته! 

 بخوابم خوامیم دم،،االنمینخواب شبید از

 

 خونه خالته؟؟ نجایمگه ا یکنی:تو غلط ممنوچ

 کشهیپوالمون داره ته م دیکار کن دیبر دیبا بعدم

 

 ادیاما امروز به من کار نداشته باش خوابم م دمیخودم پول خسارت امروزو بهت م منوچ

 

 ؟؟؟یاریپوال رو از کجا م نیتو ا نمیب سایوا سای:وامنوچ

 

 بگم؟ ارم،بازمیدر م کنم،،پولیپس انداز م کشم،،پوالمویم کنم،،رحمتیم کار

 

 !ادیانقد پول دستت نم یدرست اما هر چقدم کار کن یگیکه م یینایا رمی:گمنوچ

 هزار تومن شده بود۰۲۲ دمیآوا رو رفتم پرس مارستانیب خرج

 

 به من! یدادیم یوردیدر م یقبل هر چ ی:بعدم تو که تا هفته منوچ

  ؟؟؟یاریپوال رو از کجا م نیا پس

 

 کنمینم یخودمه کار ینده به خدا پوال ریمنوچ گ آق

 

 !یکنیم یاز من مخف ویزیچ هی یتو دار دونمی:من ممنوچ

 

 کنم؟؟یم یاز تو مخف ویآخه چ من

 

 خودته! یقبول کنم که پوال پوال تونمینم یجور چی:همنوچ

 

 میخودمون تقس نیب شمیبه تو بق مینصفشو داد میپول بلند کرده بود فیک هیبا بچه ها  شیچند هفته پ ادتهی گهیباش مجبورم بگم د بابا

 کنمیکردم االنم دارم ازش استفاده م داشیپ شیرفته بود،،چند وقت پ ادمیاون پولرو کنار گذاشته بودم بعد  گهید میکرد

 

 .؟؟؟ یدیفهم کشمتیم یدیانجام م یا انهیکار مخف یاگه بفهمم دار یدفعه رو باور کردم ول نی:امنوچ
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 دمیفهم بله

  م؟؟؟یکپمونو بزار قهیدو دق میاجازه هس بر حاال

 

 کارت دارم! شمیپ ایب شی..ساعت شی:هرمنوچ

 

 گفتم اومدم برم که یا باشه

 

 آوا _

 

 !شدیحالم بد م فتادمویاتفاقات گذشته م ادی شدنیم کیاون پسره بهم نزد ای زیخراب بود،،هر وقت کامب یلیخ میروح حال

 

 نداشتم یچند روزه حال خوب نیا نیهم واس

 

 کارگاه،، اطیشدم که برم تو ح بلند

 زننیمنوچ و کاوه دارن با هم حرف م دمید هوی

 

 شدم! میکارگاه بود قا اطیح یکه گوشه  ییپشت اون آهن قراضه ها رفتم

 

 !یکنیم یاز من مخف ویزیچ هی یتو دار دونمی:من ممنوچ

 

  کنم؟؟یم یاز تو مخف وی: من آخه چکاوه

 

 خودته یقبول کنم که پوال پوال تونمینم یجور چی:همنوچ

 

 میخودمون تقس نیب شمیبه تو بق مینصفشو داد میپول بلند کرده،،بد  فیک هیبا بچه ها  شیچند هفته پ ادتهی گهیباش مجبورم بگم د بابا

 کنمیکردم االنم دارم ازش استفاده م داشیپ شیرفته بود،،چند وقت پ ادمیاون پولرو کنار گذاشته بودم بعد  گهید میکرد

 

 .؟؟؟ یدیفهم کشمتیم یدیانجام م یا انهیکار مخف یاگه بفهمم دار یولدفعه و باور کردم  نی: امنوچ

 

 ! دمیفهم بله

  م؟؟؟یکپمونو بزار قهیدو دق میاجازه هس بر حاال

 

 کارت دارم! شمیپ ایب سی..ساعت شی:هرمنوچ

 

 کنن؟؟یهم م یدزد نایا دمیشنیم یچ ایخدا یوا

 

 ! ییییکاوه گفتم:ه یبا صدا هویکه  رفتمیبا خودم کلنجار م داشتم

 

 :منم بابا نترس!!کاوه

  ؟؟یشد میپشت قا نیا چرا
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 !.کنمیم یموشک باز میساکت باش دارم با بچه ها قا سیآروم گفتم:ه یصدا با

 

 :آوا من گوشام درازه؟؟کاوه

 

 نه

 

 !!ستنی:پس منو خر نکن بچه ها که االن نکاوه

 

 نشسته بو بودم نجایا نیا یطور نیهم زیچ زهیچ

 

 :راستشو بگو دختر خوبکاوه

 

  ه؟؟یچ نجایگفتم: شغل شما ا سادمویشدمو روبه روش وا بلند

 

 ؟یپرسیم نوی:وا چرا اکاوه

 ؟؟یدونیخودت نم مگه

 

 جوابمو بده  کاوه

 

 !گهید یی:وا گداکاوه

 ..میفروشیم زایجور چ نیگل و دستمال و آدامس و از ا میریم 

 !انیم دیکه جد ییما ها هم که کمک کردن به منوچ و آموزش دادن بچه ها شغل

 

  ن؟؟؟یهم فقط

 

 تو چت شده؟؟؟  گهی:آره دکاوه

 

  نه؟؟یفقط هم یمطمئن

 

  ؟؟؟ی:آوا خوبکاوه

 گفته؟؟  یزیچ یکس یدیشن یزیچ

 

 کنه؟؟؟یم یمن دزد یگفتم:عمه  یندنسبتا بل یکرد،،بعد با صدا ییرو لبام خود نما ی.. پوزخندسادمیجلوش وا نهیبه س دست

 آره؟؟

 

  ؟؟؟یگیم م یو گفت:چ چ دهیرنگ از روش پر کاوه

 

 !!نیدیدزد فیک یاالن به منوچ گفت خودت

 

 ؟؟یدیما رو شن ی:تو حرفاکاوه

 

 به بعدم نیا دم،،ازیخوبم شن بله
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 از من پنهون نکن! ویزیکن چ لطف

 

 نتونستم تعادلمو حفظ کنمو افتادم تو بغلش دویبرم که کاوه بازومو کش اومدم

 

 !دمیم حیبه حرفام گوش بده برات توض یازم ناراحت باش خوامیدستاشو سفت دور کمرم انداختو گفت:نم کاوه

 باشه؟

 

 !رهیجوره تو کتم نم جیبعدم من ه نهیبیم ادیم یکی:کاوه ولم کن االن گفتم

 !نیکن ینداره شما دزد یلیدل

 

  ه؟؟؟یخانوممو بغل کردم مگه چ ننی:بزار ببکاوه

 دمیم حیگفتم که توض بعدم

 

 گهیولم کن د کشمینتونستم آخر گفتم:دارم عذاب م رونیب امیچقدر تالش کردم از بغلش ب هر

 

 دستاشو از دور کمرم شل کردو گفت:واقعا؟؟؟  یحلقه  کاوه

 

 گفتم! یولم کن نکهیا یهامو انداختم باال گفتم نه برا ابرو

 

 رفتم تو اتاق یکه از دستش فرار کردمو زود رمیاومد دوباره بگ دویخند کاوه

 

 شیگفتم:آخ دمویکش یقینفس عم نمویدستمو گذاشتم رو قفسه س زدیقلبم تند تند م جانیه از

 

 ؟؟یکه گفت:کجا رفت دمیکاوه و شن یصدا هوی

 

 !یبدم که ازم ناراحت نباش حیبرات توض ایحداقل ب 

 آوا آوا

 

 یکنیم تمیاذ کنهیگل م طنتتیباز ش امیزدم:ب داد

 

 !یازم نساز یبد ریحرفامو بگم که تو ذهنت تصو خوامیکارت نداشته باشم فقط م دمی:نه قول مکاوه

 

 .ایداد قول

 

 !هی:قول دادم دکاوه

 

 . امیصب کن االن م باشه

 

 میحرف بزن میتونینم انیم نای:باش فقط زود باش که االن منوچ اکاوه

 

 باش
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 :منتظرم خانوممکاوه

 

 که شدمو گفتم:پپخخخ! کشیاومدم نزد رونیپشتش به من بود آروم آروم از اتاق ب کاوه

 

 یکاوه:وا 

 ؟ییتو عه

 ها! یطونیش یلیخ 

 

  ؟یدی:ترسگفتم

 !حقته

 کردم. یمنم تالف یکنیمنو به زور بغل م یوقت

 

 بغلت کنم؟؟ ی:دوست ندارکاوه

 ؟؟یشد تیاذ مگه

 

 آخه.. 

 

 ؟؟ی:آخه چکاوه

 

 ! میستیوگفت :ماکه هنوز مال هم ن نوییانداختم پا سرمو

 

 گفته؟؟ ی:ککاوه

 بوس کرد مویشونیبعدم اومد جلو پ یفکرا روکن نیا دیپس نبا یو مطمئن باش مال خودم یتو عشق خودم هست 

 

 تو دهنم،،احساس کردم صورتم داغه داغه! ومدیداشت م د،،قلبمیآن تموم بدنم لرز هی

 

 .!دیش:آخ ببخکاوه

 چه گل انداخته!! نیهم هست لپاشو بب یچه خجالت خانمم

 

 !یکردم اونور گفتم:عه کاوه ولم کن حواسمو پرت کرد رومو

 د؟؟یکنیم یدزد یبده براچ حیتوض عیتند سر زود

 

 ؟؟یاریپول در م یداره که از راه حرام دار یچه اشکال میدیکه ما انجام م ییکارا مگه

 

 نجایا زاشتیکه نم میکردیبچه بودم اگه به حرف منوچ گوش نم یاز وقت بایهستم.،،تقر نجایدلم من االن چند ساله ا زیعز نی:ببکاوه

 !میبمون

 

  یکن یمن اصال دوست ندارم دزد اما

 نکنم! یدزد یبزارم ول نیهستم شب سر گشنه زم یراض

 

 م،،یاالن اگه حرف منوچ رو گوش ند یول کنمیم یبگ ی:من تو هر کارکاوه
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 !رونیب ندازمونیاز کارگاه م پایت هیبا  ن،،دومایبهم پس بد دیکه کردم براتون رو با یخرج گهیم رهیگیازمون پول م یاوال کل 

 

 میدار یسر پناه هیحداقل االن  میبر میتونیبه نظرت کجا م بعد

 

 !یایاز عهده کارات بر م یبزرگ شد گهیاالن که د یجور کن گهیکار د هی دیبا یبگم ول یچ دونمی:نمگفتم

 ندارم عشقم دنبال کار خالف بره دوست

 

 میکنیفرار م نجایاز ا گهیبعد با همد میو پس انداز کن میکار کن شتریب میکنیم یسع میکنیکار م هیکم فکر کرد ووگفت:ما  هی کاوه

 

 !میدخمه خالص ش نیتا زودتر از ا کنمیمنم پولوما جمع م هیخوب فکر یلیخ نیا آره

 

 شتیپ امیمن برم هر موقع تونستم دوباره م خب

 

 سایلحظه وا هی:کاوه

 

 ه؟یچ

 ؟؟یهست که نگفت یزیچ 

 

 بگم که خواستمی:آره مکاوه

 

 !ینینب بیآس گهیهمه حواسم بهت باشه که د دمیاما بهت قول م یشد تیاذ یلیکه مواظبت نبودم،،تو خ دی:ببخشکاوه

 

 !یتو چشمم جمع شد،،بغض گلومو گرفته بود گفتم:ممنون که به فکرم اشک

 ندارم! شیترس بامن باشه من آسا نیمن ترس تو وجودمه،،تا ا 

 

 قبول کن!  یاومد جلو دستمو تو دستش گرفت وگفت:شرمندتم ول کاوه

 

 میکن یاز هم مخف یزیچ دینبا گهیمن وتو د یگفتیبه من م دیبا یکرد یاطیاحت یب

 

 :باشه حتماگفتم

 

 ومدهین یبرو تا کس گهیدستم بوسه زدو گفت:حاال د یرو کاوه

 

 بدو بدو رفتم تو اتاق منم

 

 کنهیچرا بازم عاشقشم وآرومم م دونمینم یول کنهیم یدزد دمیبااون که فهم نمشیبیم یدارم وقت یچه آرامش یوا

 

 نمیرو بب یخوش یروومنم  میکن;فرار نجایمن خودت کمکمون کن تا زودتر از ا یخدا 

 

 باخودت؟ یگیم یدار ی:دختر سر صبح چباران

 ؟یبهتر
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 !یچیه

 کردم دارتیب دیببخش

 

 :نه باوباران

 دلم واست تنگ شده بود که حد نداره انقدر

 

 ..میکردینم داتیسرت اومده که پ ییگفتم چه بال دمیترس یلیخ

 

 دختر.؟؟ یکجا بود نمیزود بگو ب حاال

 

 !هیخر ،،عجبینامرد نالوت زیکامب یحرفام که تموم شد گفت:ع کردیتعجب م شتریرو براش گفتم اونم هر لحظه ب هیقض تموم

 دیکه از دستش راحت ش مردیم دیزاشتیم ادیسرش ب ییهر بال حقشه

 

 بشه یکه به مرگ برادرش راض ستیکاوه اونقدر نامرد ن نه

 بال سرم آورد! یلیخ نکهیبا ا ومدیمنم دلم ن یعنی

 

 کارکنم دیبا تونمیسرکار،،نن تا م میبر ومدهیمنوچ در ن یتا صدا یبلند شو خواهر االنم

 

 ستی:اما تو االن هنوز حالت خوب نباران

 

 میبر خوبم

 

 که رونیب میهم از اتاق اومد با

 

 میکه چشم تو چشم سپهر شد رونیب میاومد

 

 سالم

 

 به جمالتون منور شد!:به به آوا خانم چه عجب چشم ما سپهر

 

 دختر؟؟ یمعلومه کجا بود اصال

 !یهمه رو نگران کرد 

 

 ها آق سپهر یدیبوقم،،اصال منو ند نجای:منم که اباران

 

 نمت؟؟یمن تورو نب شهیباران رو گرفت و گفت:مگه م یروشو کرد اونور که بره سپهر بازو باران

 !گهیعشقم ناراحت نشو د دمتید

 

 !ایصبحونه بخورم تو هم ب رمیمن م ی:خواهرگفتم

 

 باران:باشه 
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 که من رفتم به سمت آشپزخونه کردنیداشتند صحبت م اونا

 

 !کردمیسرهم م یزیچ هیبرا سپهر  دیوگرنه االن با یبده باران جون که نجاتم داد رتیخ خدا

 

 شهیبد م نهیبیم یکی:دستمو ول کن سپهر االن باران

 

 میبفهمن که ما همو دوست دار دیبالخره همه با شهی:اصال بد نمسپهر

 

 سوال دارم! هی:سپهر باران

 

 زمی:بپرس عزسپهر

 

 یکه آوا گم شد منوچ به کاوه اجازه نداد بره کالنتر شی:چند روز پباران

 

 .رهیخودتم گ یپا یاگه بر یبر یحق ندار گفتیم

 

 ن؟؟؟یکنیکار م یشما چ مگه

 

 .میدیالبته ما االن چند وقته به بچه ها آموزش م دیکنیکه شما م ی:همون کارسپهر

 

 :سپهر دروغ نگو!باران

 

 شده؟؟؟ یزی:سپهر،،باران چاوشیس

 

 :ها؟ها؟باران

 بشه؟؟ یزینه مگه قراره چ 

 

 ؟یو تو ناراحت بود نیکردی:پس چرا با هم بلند صحبت ماوشیس

 

 ؟؟یکنیم تشیاذ یبراچ یکارش دار یچ سپهر

 

 کنم؟ تشیاذ دیبا ی:من من برا چسپهر

 کنم تشینداره اذ یلیدوسش دارم دل من

 

 !دم؟یشن ؟درستیگفت یچ ؟یچشماش گرد شد ووگفت: چ اوشیس

 

 بهت بگم ویچ هی دیمن با دهیوقتش رس گهی:راستش داداش دسپهر

 

 !نمی:خب بگو باوشیس

 

 میرو دوس دار گهی:من و باران همدسپهر
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 :آ آر آره با باران؟؟اوشیس

 ؟ گهیدرست م سپهر

 

 نگاش کنم تونستمیو نم نیی:سرمو انداخته بودم پاباران

 

 ؟؟یتووهم دوسش دار گمیداد زد:جواب منو بده م اوشیدفعه س هی

 

 :آ آر آره!گفتم

 

 رونیانداخت و از کارگاه زد ب یسر تکون دادو به ما دوتا نگاه اوشیس 

 

  شه؟؟یم ی:حاال چباران

 یگفتیاالن م دینبا سپهر

 

 بود یخوب تیموقع میکنیباهم صحبت م دیهمه مدت مارو د نیاالن وقتش بود بعد ا نی:چرا همسپهر

 

 ادیکنار ب هیقض نیرفت تا با ا االنم

 

 ارهیسر خودش ن ییبال هی ؟یچ ومدی:اگه کنار نباران

 

 :باران،،سپهرمنوچ

 

 اونجا؟؟ نیگیم یدو تا چ شما

 

 !دیبعدم بلند بلند خند نیشما هم عاشق و معشوق هست نکنه

 

  میدی:هه خندباران

 

 بچه کوچولو یپرو زبون دراز شد یلی:خمنوچ

 

 باران بچس؟؟  ی:کجاسپهر

 

 باران بچس!! یکجا گهی:هه ممنوچ

 پونزده سالشه خانوم کوچولو! هنوز

 

 !شترهیاز تو ب شیکه سن عقل نهی:مهم اسپهر

 

 ها. گم،بزغالهینم یچیمن ه ینا،،هی:چند وقته بهتون رو دادم همتون پرو شدمنوچ

 

 !میکار دار می:اگه باز خواستت تموم شد ما برسپهر

 

 نکردم!! یچیاز جلو چشمم تا اون زبوناتونو ق دیگمش دی:برمنوچ
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 میباران و گرفتمو با هم به سمت آشپزخونه رفت نا،،دستیمامانم ی:واسپهر

 

 شد رید ای:آوا آوا بدو بباران

 

 دلم زیعز اومدم

 

 میبا باران رفت مویکرد یاز پسرا خدافظ و رونیبدو رفتم ب بدو

 

 گذره؟؟یم ریآوا خسته شدم،،چرا انقد ساعت د ی:واباران

 خره؟؟چرا؟؟ینم یزیکس چ چیه چرا

 

 !یزنیباران چقد غر م عه

 گهیبکن د کارتو

 

 :خوب خسته شدم خستهباران

 

 .میمجبور میکار کن دیبا یمنم خسته شدم ول گلم

 

 میکن داینجات پ میخوایم یک دونهی:خدا مباران

 

 یه

 

 ؟؟یفروشیدختر اون گال رو چند م یآ_

 

 به طرفش رفتم بعد گفتم:سه تاش دو تومن یسمتشو با خوشحال برگشتم

 

 به من بده ستایب_

 

 چشم! باشه

 

 مال خودت شمیگالرو دادم که مرده پنجاه هزار تومن داد بهمو گفت:بق بهش

 

 برق زدو ازش تشکر کردم یاز خوشحال چشمام

 

 مرده رفت منم به سمته باران رفتم که نکهیاز ا بعد

 

 ؟؟یشده خوشحال یگفت: باران

 !یآروم و قرار ندار 

 

 نشونس! هی نیخدا مارو چه دوست داره،،ا نیبب یباران یوا
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 میکن یجا راحت زندگ هی میبر میفرار کن میتا بتون میپوالمونو جمع کن میامروز با کاوه قرار گذاشت نیهم

 

 پولشم نگرفت هیبق دیآقاهه همه گالمو خر هیاالن  کنهیمنو داره برآورده م یرزوهم آ خدا

 !کنمی.منم پس انداز م

 

 فرار؟؟ یبرا چ نمی:واستا بباران

 

 کردم فیرو براش تعر هیقض کل

 

 که نتونست بهم بگه! دمیپرسی:من داشتم از سپهر مباران

 کننیم یبگه دزد خواستینم دیشا دونمینم یعنی

 

 نشده! میحال یول پشونمیناراحت بود حالش گرفته شده بود گفت:منه ساده احمق چن ساله تو اک یلیخ باران

 

 ؟؟یستین ریتو از کاوه دلگ یعنی

 

 اونا چاره نداشتند منوچهره در به دره که وادارشون کرده اونا هم مجبور شدند! یول رمیکه دلگ معلومه

 

 ارگاه..به ک میدیرس میزدیکه باهم حرف م ینجوریهم

 

 مورد حرف بزنه! نیبا سپهر در ا یشد بارانم اساس قرار

 

 تو کارگاه میرفت

 

 کردنیو سپهر داشتند با هم اختالط م منوچ

 

 د؟؟یدی(رو ند اوشی)سایمنوچ گفت:دخترا س دنیما رو د تا

 

 :نه میگفت باهم

 

 :مگه برنگشت؟؟باران

 

 :نه از صبح که رفته هنو برنگشته!سپهر

 نگرانشم

 

 ینگران باش خوادینم خودی:بمنوچ

 

 . واسه ما عاشق شدن.. نیگوساله ها همتون دم در آورد شما

 

 (می) ندارمیها نر یعشق و عاشق نیکه از اول خر فهمتون کردم از ا من

 

 کو گوش شنوا!! یول
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 دیداستان جد هیشد هر رو  یچ دیدید حاال

 

 شده بود یو عصبان زدیمنوچ داد م 

 

 بود که نیح نیهم در

 

 اومد گفت:چه خبر شده؟؟ کاوه

 

 !شهیعاشق پ یآقا ایب ای:بمنوچ

 .یشد یروان

 !یکرد یرم روان نایا

 جمش کن ایب حاال

 

 شده؟؟ یباز چ نمی:واستا بکاوه

 کرده رو ما! ریگ سوزنت

 

 داره؟؟ یگفت:به من چه ربط م،کاوهیرو که براش گفت هیقض

 !خواستهیوقته که بارانو م یلیاز خ سپهر

 

 افتاد گردن من؟ رایمارو کرده همه تقص هیبعده قض حاال

 

 نه سپهر؟؟ مگه

 ؟یالل شد چرا

 بزن باو حرف

 

 کرد کیبرق زد خودشو به سپهر نزد یچشاش از خوشحال باران

 

 حرفاست ؟! نیبابا حاال چه وقته ا ی:اسپهر

 کجاست؟ ایس مینیب دیبا االن

 

 میبگرد یکیهر رو دنبال  کاری:بله مام بمنوچ

 

 رو آوا هی

 ایرو س هی

 ه؟یکدوم خر گهید یبعد مینیب

 

 :احترام خودتو نگه دارها!!کاوه

 میگینم یچیما ه یه

 

 ؟؟یبگ یخوایم ی:مثال چمنوچ

 برو کشکتو بساب جوجه! 
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 شد کار برا من! نیا

 

 نگه یزیرو نگا کردم با چشمام بهش التماس کردم چ کاوه

 

 واریبه د دیدفعه مشتشو کوب هیسه خون،،دستشو مشت کرده بود و چشاش شده بود کا اونم

 

 ن؟؟یدی!فهمنیبه فکر کار باش دیهمه با ادیبگرده خودش م ایحق نره دنبال س یچکی:همنوچ

 

 !نیگمش نیهم بر حاال

 

 نیبه هم زد حالمو

 

 :آق منوچ،،آق منوچمهناز

 

 :ها؟منوچ

 ؟یگیم یتو چ اومدم

 

 دردش ساکت شه یبهش بد یکوفت هیبهت بگم  گهیکنه،،میناله م یلیخ زیکامب نی:امهناز

 

 رهیدرمون بگ ی:درد بمنوچ

 که کرده رو بده یتاووون کار دیکرده،،با غلط

 

 سمت کاوه رفتم که به

 

 دست کاوه قرمز شده! دمید

 

 م؟یبر نجایتا از ا میتحمل کن گهیبه خاطر همد وی:مگه قرار نبود همه چگفتم

 

 و چرت و پرت،،اه نیهمش توه یول زمیکاوه:آره عز 

 

 ارمیسرش م ییبال هیروز  هیکرده  خستم

 

 گهید زینه چ میباش نجایبه فکر فرار از ا دیکاوه ما فقط با عه

 

 !یفتیتو دردسر ب خوامینم

 

 تو! یایب خوادیتو نم;اما کاوه گفت زیدم در اتاق کامب میو کاوه با هم رفت من

 

 منتظرتم!! نمش،،منیبب تونمیآره خودمم نم 

 

 امیکاوه:االن م 
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 چته؟؟ یمنوچ:کام 

 چه مرگته؟؟ 

 ؟؟یکنیانقدر غرغر م چرا

 

 ارمیطاقت ب تونمینم شهی:درد دارم شکمم داره پاره مزیکامب

 

 یپولشو بد دیبا یبرات ول ارمیم یکم زهر مار هی خب

 

 ؟؟؟؟یکار کن یچ یخوایم خیم ی:تو تو مکاوه

 

 به تو چه؟؟؟ ی:هر کارزیکامب

 

 بودم که تا حاال بو گندت محله رو ورداشته بود اوردهینمک نشناس من اگه ن ی:اکاوه

 

 !ییبالها نی:ولم کن باو،،تو خودت منشا تموم ازیکامب

 

 بخوره! خوادیم ی:ولش کن بزار هر گهمنوچ

 ؟؟یزنیچرا جوش م تو

 

 .کنهیداره خودشو بدبخت م;کاوه

 

 شهینم یزیدو دفه که چ یکی:با منوچ

 

 حوصله نعره هاشو نرم! ادیبند ب حلقش

  

 ندارم..مفهومه؟ یدار ضیمن وقت مر یسر پا ش دیبا زودم

 

  زیکامب

 رمیمی:باش باو تو فقط درد منو ساکت کن. دارم م

 

 رونیاز اتاق اومد ب کاوه

 

 شده؟؟ یکاوه گرفته بود گفتم:چ صورت

 

 !میبر میبر یچی:هکاوه

 

 م؟؟یبر کجا

 

 !میکپمونو بزار میشام بخور میبر ی:مگه وقت شام نکاوه

 

 گفت؟؟؟ یزیچ زیچت شد کامب تو
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 ؟یدیم ریچقدر گ گهید میولم کن آوا بر اه

 

 زدیتو چشمم جمع شد بار اولش بود سرم داد م اشک

 

 ها.؟؟ ؟یسیوا نجایگفته ا ی:اصال ککاوه

 گفته؟؟ یک

 

 که گفتم:خو خود خودت شدیم ریداشت سراز اشکم

 

 دمیو بدو بدو به سمت اتاقم دو هیگر با

 

 سایداد زد:آوا آوا وا کاوه

 

 زنه؟یسره من داد م یبهش ندادم به چه حق محل

 

 تو اتاق درو بستم رفتم

 

 رونیب ایدقه ب هیآوا  ییدم در اتاق گفت: آوا اومد

 

 دادمیو جوابشو نم کردمیم هیگر منم

 

 بدم! حیتا برات توض ایب گهینکن د هی:گرکاوه

 ندارم تویگر یصدا دنینکن طاقت شن هیگر فقط

 

 !؟یزنیکار کردم سرم داد م یمن چ رون،،مگهیب امیزدم نم داد

 

 !یکار نکرد چی:به خدا هکاوه

 خوامیحالم بد بود،،معذرت م من

 

 گهید ایب حاال

 

 شمیبدتر م یایتو هم ن سیخودمم حالم خوب ن من

 

 :همونجا دم در نشستم وسرمو گذاشتم رو پامکاوه

 

 گفتم. یبه طفلک آوا چ دمینامرد اعصابم خورد شد نفهم یکردم ها،،از بس واسه اون کام یغلط چه

 

 بودم. ختهیبهم ر یچه کنم حساب اما

 

 ؟ی:خب اومدم حاال که چآوا

 

 قربونت برم؟ یدیبلند شدم گفتم بخش عی:سرکاوه
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 د؟یگفته بخش ی:رومو کردم اونور گفتم:کآوا

 ؟یگیم یچ نمیبب اومدم

 

 چشمامو بسته بودم کردمیبا دستاش گرفت وگفت منو نگا کن،،منم نگاش نم صورتمو

 

 حس کردم میشونیلبشو رو پ یاشک هنوز روصورتم بود که احساس داغ یسیخ

 

 کار کردم ببخش منو! یچ دمیفدات شم من نفهم ی:الهکاوه

 

 بودم. یعصب یاومدم برم دستمو گرفت و گفت:از دست کام دمی:خجالت کشآوا

 

 میشام بخور مینداره بر بی:باشه عگفتم

 

 !یتو بگ یهر چ زی:باشه عزکاوه

 

 تو آشپزخونه میرفت

 

 اوشیبرا شام بودن جز س همه

 

 کجا رفته؟ یعنی

 

 تو اتاقمون. میو من و باران رفت میخورد شامو

 

 یگفت:خواهر باران

 

 جانم؟؟

 

 بگم!! یزیچ هی خواستمی:راستش مباران

 

 ؟یچ

 

 اوشمی:آوا،،راستش نگرانه سباران

 !سوزهیبراش م دلم

 یداره طفلک گناه

 

 شده ی:دختره لوس گفتم چآوا

 کرد؟ شهیکار م یچ یخب منم نگرانم ول 

 

 میدنبالش بگرد زارهینم یمنوچ نالوت نیچون ا ادیم یک مینیبب میمنتظر بمون دیبا فعال

 

 !کنهینم دشیتهد یدر ضمن چون پسره خطر سیاون که بچه ن 
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 برا ما دخترا تو جامعه تنها موندن خطرناکه. یخواهر

 

 درنیزمونه تموم تنتو م یوگرنه گرگا یداشته باش یحام هی دیبا حتما

 

 !یدار یاالن که حام گهینکن د هیگر یگرفت که باران دست انداخت بغلم کرد گفت:خواهر میگر

 

 خوبه! یلیکاوه خ یگی:آره راست مگفتم

 

 ؟ینگفت یزیبه سپهر چ تو

 

 ؟ی:درمورد چباران

 

 کردنش! یدزد

 

 باهاش حرف زدم ی:اتفاقا عصرباران

 

 گفت؟ یچ خب

 

 به حرف اومد!! دونمیم وینگفت..من که گفتم همه چ یزی:اول چباران

 

 کاوه رو گفت یهمون حرفا بایکردن،،تقر یناراحت بوده از دزد اونم

 

 کنار یکارو بزار نیا دیگفتم با منم

 .میفرارکن میتا بتون میپس انداز کن یکواشیقرار شد ما هم  

 

 ن؟؟یکن دیگفت از ما تقل یک سی:آقا قبول نگفتم

 

 مثل دو تا خواهر میتا آخر عمر باهم باش دیما با گهی:عه لوس نشو دباران

 

 مثل هم باشه دیکارامونم با پس

 

 کردم  یگفتم:شوخ دمویخند

 

 !!یکرد یکار کردم،،خوبیکارو م نیتو بودم هم یاگه جا منم

 

 یدیخواب اونشب

 نبود ایاز س یهنوزم خبر میکه بلند شد صبح

 

 اد؟یب خوادینم گهید یعنی یوا

 

 حق داره معلوم بود از ته دل بارانو دوس داره شییخدا خب
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 !یکه هم خوشگله و هم دوس داشتن بارانم

 

 از باران گذشتن سخته حتما رفته که بتونه تحمل کنه واقعا

 

 هست؟؟؟ ی:تو چه افکارزیکامب

 هه هه هه

 

 دمیآن ازش ترس هی یدلشو گرفته بود ول ریز نکهیبا ا دمیرو د یکام برگشتم

 

 کردمیداشتم از ترس سکته م دیبدنم لرز تموم

 

 سمتم که. ومدیم داشت

 

 شخص سوم _

 

 در چه حاله؟؟ تیمرکز مرکز وضع_

 

 هنوز تحت کنترلن! قربان

 

 ن؟؟یدیند یمورد مشکوک_

 

 نشده دهید یقربان هنوز مورد مشکوک نه

 

 بهم بده قهیبه دق قهیستوان گزارشارو دق_

 

 !قربان چشم

 

 ام نشستم! یپشت صندل ز،،رفتمیگذاشتم رو م مویس یب_

 پرونده ها شدم یرا به چشم زدم...مشغول بررس نکمیع

 

 در سرمو بلند کردم یصدا با

 

 تو اتاقشون منتظر شما هستند مساریت قربان

 

 !امیاالن م دیاشه بهشون بگب_

 

 قربان چشم

 

 رفتم مساریبلند شدمو به سمته اتاق ت زمیپشت م از

 

 تق تق تق
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 د؟ی:بفرمائمساریت

 

 رفتم مساریبه سمته ت یدرو باز کردم بعد از سالم نظام_

 

 ن؟یداشت یقربان امر_

 

 دینیبش دی:بفرمائمساریت

 

 گوشم با شماس؟ دیگفتم:خب بفرمائ وینشستم رو صندل_

 

 باالتر متونیدرجه ببر هی میگرفت میشما تصم ریاخ یها تی:راستش با فعالمساریت

 

 واقعا؟؟_

 

 !!دیابیدست م یو به مقام سرهنگ دیکنیم یخدافظ یبا سرگرد گهیشما د یعنی:بله مساریت

 

 بگم! یچ دونمیخوشحال شدم واقعا نم یلیخ_

 ممنونم یلیخ

 

 شماس قیمقام ال نی:امساریت

 

 نیدار اریزدمو گفتم:اخت یلبخند_

 

 در چه حاله؟؟  تی:وضعمساریت

 

 میکنیم رشونیدستگ گهینظرشون دارن تا چند وقته د ریها هنوز ز بچه

 

 هی:عالمساریت

 

 کامل کنم دیمن برم سراغ پرونده ها چند تاشون مونده که با نیندار یا گهیاگه امر د_

 

 ندارم یا گهی:نه کار دمساریت

 دیبه کارتون برس دییابفرم

 

 شدمو گفتم:ممنون قربان بلند

 

 اومدمو به سمته اتاقم رفتم رونیب مساریاز اتاق ت یپام و دادن سالم نظام دنیاز کوب بعد

 

 آوا _

 

 ؟یکنیم یچه غلط یسمتم که کاوه داد زد:بز دار ومدیم داشت
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 نرم شیبابا کار یا یچیه چی:هزیکامب

 

 دمیلرزیمجنون م دیب نیع منم

 

 رفتیکه خاطره بدازشون داشتم جلو چشمم رژه م ییتموم صحنه ها دوباره

 

 ست؟یخوب ن ؟حالتیلرزیانقدر م یبرا چ زمیاومد سمتم دستمو تو دستش گرفت وگفت:عز کاوه

 

 تو دهنم! ومدیحرف بزنم.. زبونم بند اومده بود،،قلبم داشت م تونستمیاصال نم یکردم ول یتو چشمم جمع شد و نگا به کام اشک

 

 بخوره! تونهینم یگه چیه ی:قربونت برم کامکاوه

 شتمیپ نجایا من

 

 کاوه؟ یگیم ی:چزیکامب

 خودتو نگه دار! احترام

 

 :دهنتو ببندکاوه

 یشد لجن

 دختر!! نیا تیکارت شده آزار و اذ 

 

 .کشمتیطرفش خودم با دستام م یایدفعه ب نیباال سرمون قسم ا یخدا به

 

 حالشو بپرسم خواستمیبهش نداشتم فقط م یحالم کار نیدلشو گرفته بودو گفت:اصال من با ا رینشست و ز نی:همونجا رو زمزیکامب

 

 یبرسون بیمن آس یتو رو نجات ندادم که به آوا ،،منیحدو حدوده خودتو بدون دیبا گهی:الزم نکرده،،دکاوه

 

 آوا از ما برات مهمتره؟؟ گهی:اوه اوه دزیکامب

 

 یخودت کارو خراب کرد یبود زیهم مهمه،،تو هم عز یلی:آره خکاوه

 

 :باشه دادا!!زیکامب

 بلند شدو رفت م،،بعدمینر یحرف گهیما د 

 

 ؟ی:آوا خوبکاوه

 

 آر آره ب به بهتر بهترم آ

 

 ادیآب دستشه و به سمتم م وانیل هیباران  دمید

 

 خوبه؟ ،حالتیی،آوای:خواهرباران

 یش آبو بخور تا بهتر نیا ایب 
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 دمینفس راحت کش هیدستت درد نکنه،،آب خوردم و  یعنیتکون دادم که  سرمو

 

 شده؟  ی:دوباره چباران

 

 متوجه بشه یکس خوامیفعال ببرش تو آشپزخونه.. نم یچی:هکاوه

 

 بهتر شه دیشا میصبحونه بخور میباران:آره بر 

 

 نبود یخبر چیهنوز ه اوشیاز س یول میسر کار و برگشت میحالم که بهتر شد رفت اونروز

 

 منوچ همه رو جمع کردو گفت نکهیتا ا مینگرانش بود همه

 

 اوشیس _

 

 !هیقض نیبا ا امیکنار ب تونستمینم اصال

 

 شدمیم وونهید داشتم

 

 هم نکردم یدزد یحوصله بودم که حت یانقدر ب یول رونیروزه از کارگاه زدم ب دوسه

 

 راه رفتم و فکر کردم ابونیتو خ روزا

 

 !دمیخوابیهم تو پارک م شبا

 

 کار کنم؟ یچ دیبا دونمینم گهید

 

 از وجودش کنده شده کهیت هیکه  هیمثل کس حالم

 

 انجام بدم یچه کار دیبا دونمینم یدوست دارم ول یلیبارانو دوست داشتم،،برادرم رو هم خ یلیخ من

 

 رو هضمش کنم هیقض نیخودت کمکم کن بتونم ا ایخدا

 

 نداره. یا دهیفا چیطرفه ه هیعشق  یمهرش به دلم نشست ول دمشیکه د یروز اول از

 

 بارانو مال خودم کنم! تونمیهر چه قدر هم بجنگم نم من

 

 خوادیهم سپهر عاشقشه وهم باران اونو م چون

 

 بوده! نطوریهم شهیروزگار،،هم یه

 یخوایرو از ته دلت م یکی یوقت 

 یاریبه دستش ب یتونیهم که اصال نم ای یبهش برس یبکش یسخت دیبا ای
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 .ستیهر جور شده قانع شم که باران مال من ن دیبا منم

 

 بگذرم ازش دیبا

 

 فراموش کنم کنمیم یسع زندیبه خاطر جفت اونا که برام عز آره

 

 که ناراحتم تا اون دوتا خوشبخت بشند ارمیخودم ن یبه رو دیبا

 

 خوادیو معشقش یعاشقه خوشبخت یمن واقعا عاشق بارانم و هر ک چون

 

 اونو انتخاب کرد یمن عاشقشم ول دونستیباران با سپهر خوشبخت تره وگرنه م حتما

 

 زدم:خدا کمکم کن! ادیفر ارموینتونستم طاقت ب دیافکارم که رس نجایا به

 

 !کننیبودند به من نگاه کردند معلوم بود با ترحم نگاه م ابونیکه تو خ ییکسا همه

 

 گرفتم و به سمت کارگاه راه افتادم. ممویتصم منم

 

 آوا _

 

 !سین یخبر ایکه از س یهمه رو جمع کردو گفت:امروز روز سوم منوچ

 

 رفته! یکدوم قبرستون مینیاش بگرده تا ب یکارش زودتر تموم شد؟،پ یخودمم نگرانم،،هر ک من

 

 گفتند:چشم همه

 

 اومد تو دهیپول دهیژول افهیبا ق ایسرکار که س میرفتیم میداشت

 

 رفتیداشت به سمت اتاقشون م نییبود همونجور که سرشو انداخته بود پا نییپا سرش

 

 ای:به آق سمنوچ

 ؟یبود یکدوم گور 

 !دیواسه من سرخود شد همتون

 

 :حاال هر جا بودهسپهر

 !سیحالش خوب ن ینیبیمنوچ نم آق

 سرو وضعشو نگاه کن. 

 

 !یبه سمتش رفت و گفت: دادا همه مارو نگران کرد سپهر

 .....وید ینگفت
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 نزاشت حرفش تموم شه و گفت: هه واقعا؟  اوشیس

 انقد برات مهمم؟؟ یعنی

 

 نگران من نشه یکس لطفا

 االنم برگشتم رفتمیم دیدو روز کار داشتم با یکی

 

 زد شخندیبه باران نگاه کرد و ن بعد

 

 دونستیخودشو وسپهر رو مقصر م دونستمیاشک تو چشماش جمع شده بود بالخره من م باران

 

 شدن و بلند داد زد:فقط منو ببخش! ریاشکاش سراز نجوریمهربونه که هم انقدر

 و به سمت اتاق رفت!! دیدو بعد

 

 هم رفت به سمت اتاق.. ایس

 

 نزد یحرف یچکیه گهید 

 

 کار ! سر نیبر رید نمیمنوچ داد زد: نب فقط

 بره تا کارشو انجام نداده حق برگشت نداره! رید یک هر

 مفت خورا؟ نیدیفهم

 

 به باران داشته یچون معلوم بود عشق پاک اوشیبرا س شتریب سوخت،،امایبه سمت اتاق،،دلم برا هر سه شون م رفتم

 

 فتادیروز نم نیدوسه روزه به ا نیا وگرنه

 

 کنهیم هیگر یها یگوشه اتاق کز کرده و داره ها هیباران  دمی،،دی،،خواهریباران

 

 نداره. یبرا تو و خودم که مشکالت ما تموم رمی:بمگفتم

 

 که دادمیم شیدلدار داشتم

 

 اومد دم در اتاق و گفت:باران باران سپهر

 رمیبم یاشکتو،،اله نمینب

 

 رونیندونستم و رفتم ب زی:موندن رو جاآوا

 

 :سپهر..باران

 

 :جون سپهر؟؟سپهر

 

 ؟؟یدید اوشوی:سباران

 داغونه،،من مثل داداشم دوسش دارم!  یلیداره،،خ گناه



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 111 

 

 

 که افتاده! هیاتفاق نیا یاومد جلو و منو بغل کرد و گفت: قربونت برم منم دوسش دارم ول سپهر

 

 کردمیم هیزار زار گر نجوریهم داشتم

 

 بود.. یقو یلیخ یاز بچگ ای:سکردگفتیهمونجور که با دستش نوازشم م سپهر

 

 ادیمسئله کنار م نیزود با ا یلیخ مطمئنم

 

 نکن هیهم گر تو

 

 به سروصورتت بزن یآب هی میشو بر بلند

 

 دیبوس مویشونیمنو از خودش جدا کردو پ بعد

 

 خدا چه قدر تو آغوشش آرامش داشتم! یوا

 

 !!نییو سرمو انداختم پا  دمیخجالت کش دیبوس مویشونیپ یوقت

 

 خجالتتو! نمیچونمو وگفت:نب ریگذاشت ز دستشو

 لپاش گل انداخته!! چه

 بشم من. فدات

 

 ادینکره منوچ در م یکه االن باز صدا میپاشو بر پاشو

 

 !زیچ هی فقط

 اریصحبت کن واز دلش در ب اوشیبا س خودت

 

 آهش پشت سرمون باشه خوامینم

 

 !!ی:باشه دورت  بگردم که انقد مهربونسپهر

 

 سرکار میو بعدش با آوا رفت رونیب میسپهر از اتاق رفت با

 

 همه سرشون به کارشون گرم بود یچند روز هی

 

 نداشت یکار یبه کس یکس

 

 بد اخالق شده بود یلیمنوچ خ میکردیجرئت نم گهید یعنی

 

 کار کنه تونستیخوب شده بود وم بایتقر یکام
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 فتادهین یانگار اتفاق کردیبرخورد م یعاد یلیخ اوشمیس

 

 به بچه ها آموزش بدن شتریب کردندیم یو سپهرم سع کاوه

 

 کنن فیرد یکار درست و حساب هیمنوچ صحبت کردن که اگه بشه  با

 

 میدادیادامه م یو آوا هم که به دست فروش من

 

 که. گذشتیروال م نیهمه به هم یزندگ

 

 شخص سوم _

 

 پرونده ها بودم ینشسته بودمو مشغول کارا زمیم پشت

 

 کردم یریبرداشتمو شروع به شماره گ مویگوش

 

 بله؟! _

 

 سرهنگ فرهمندم ییرضا یآقا سالم

 

 سالم منظورتون سرگرد فرهمنده؟_

 

 سرهنگ فرهمند! ریخ

 ن؟؟یشما هنوز خبر ندار البته

 

 ؟؟یاز چ_

 

 کردم.. یخدافظ یچند روزه با سرگرد من

 

 واقعا؟؟_

 شما؟؟ نیخوشحال شدم خوب یلیخ

 ن؟؟یاز ما کرد یادیشده  یچ

 

باهاتون صحبت  خوامیپرونده م هیراجب  نیایب یتا کالنتر شهیبگم اگه زحمتتون نم م،،خواستمییشما ادیبه  شهیما که هم نیدار اریاخت

 کنم!

 

 امیکار دارم اما بعدش م یباشه فقط من دوساعت_

 

 درد نکنه،،منتظرتونم دستتون

 

 ..خدانگهدار!!کنمیخواهش م_
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 خدانگهدار

 

 زیدستام گرفتمو آرنجامو گذاشتم رو م نیب سرمو

 

 بستمو به فکر فرو رفتم چشمامو

 

 !م،،ههیدو برادر بود نیبود،،ع یخوب یچه روزا یه

 ؟؟یاالن چ یتر،،ول کیبرادرم نزد از

 !میهم دشمنه

 هه

 

 دادم هیتک میباز کردمو به صندل داد،،چشمامویدستشو جلو صورتم تکون م زدویکه داشت صدام م یسروان یصدا با

 

 ن؟یداشت یکار نییخودم اومدمو گفتم:بفرما به

 

 شده.. تونیزیفک کردم چ دمید،،ترسیبعد اومدم صداتون زدم جواب نداد دیدیجواب نم دمی:قربان در زدم دسروان

 

 رفتم تو فکر! یحالم خوبه فقط کم سین یزیچ نه

 

 دیادن امضا کند یخانوم محمد ناروی:خواستم بگم اسروان

 

 کنمیبزارشون بعدا امضا م باشه

 

 االن الزم دارن نی:آخه گفتن همسروان

 

 نمشونیبده بب باشه

 

 دی:بفرمائسروان

 

 کردمو بعد خودکارمو برداشتمو مشغول امضا کردن برگه ها شدم یپرونده ها نگاه به

 

 تموم شد بفرما

 

 :ممنون قربانسروان

 

 ارنیمن ب یآب برا وانیل هی دیبگ زحمتیسروان ب کنم،،فقطیم خواهش

 

 :چشم قربان!سروان

 

 رفت.! رونیدادو از اتاق ب یبعد سالم نظام و

 

 مشغول نوشتن چند گزارش شدم زویتاپمو گذاشتم رو م لب
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 یوجه گزارشا بودم که اصال مت ریکردم،،اوه اوه دو ساعت گذشته بود،،از بس درگ ینگاه میمشک یگزارشا تموم شد به ساعت مچ یوقت

 گذر زمان نشدن بودم

 

 دادمو چشمامو بستم هیتک یدستم پشت گردنمو ماساژ دادمو سرمو به صندل با

 

 تلفن خم شدمو تلفن جواب دادم یصدا با

 

 !بله؟

 

 اومدن یاحمد یقربان آقا_

 

 داخل! نشونیبفرست

 

 چشم_

 

 جا به جا شدم میصندل یرو دمویبه لباسام کش یدست

 

 تق تق تق

 

 داخل دیبفرمائ

 

 !!میکرد ارتیما شما رو ز د،،باالخرهیخوش اومد یاحمد یرفتمو گفتم:به به آقا یاحمد یبلند شدمو به سمته آقا زمیپشت م از

 

 جناب سرهنگ نیدار اری:اختیاحمد یآقا

 

 دینیبش دیبفرمائ

 

 :ممنونیاحمد یآقا

 

 نشست یاحمد یآقا

 براتون؟ ارنیبگم ب نیدار لیم یچ

 

 ..خورمینم یزیچ :ممنونیاحمد یآقا

 

 !!نیکه سرهنگ شد نمیبی:خوب میاحمد یآقا

 

 دمیزحماتمو د ی جهیباالخره نت گهید بله

 

 :اون که بلهیاحمد یآقا

 مگه شما چند سالتونه؟؟ اما
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 شیو ش ستیب

 مگه؟! چطور

 

 :واقعا؟؟یاحمد یآقا

 شه؟؟یم مگه

 دیبرس یتا به مقام سرهنگ دیسالو داشته باش۵۳حداقل  دیکمش با کم

 

 داره! هیسرهنگ نشدم جناب،،قض ینطوریمن که هم خوب

 

 :خب!یاحمد یآقا

 برسونه؟؟ یبه سرهنگ یهست که تونسته شمارو تو جوون یا هیقض چه

 

 !یه

 گهیبگم د مجبورم

 

 شنومیگفت:م دویخند یاحمد یآقا

 

 من خب

 

 !میموفق ش تیبا بچه ها تو اون مامور میدر خطر بود،،خداروشکر تونست یلیسخت رفتم که جونم خ تیمامور هیمن پارسال ماه مهر  خب

 

 دادن یقیدرجه بهم تشو هی پارسال

 

 باالتر! متیبریم گیدرجه د هیسخت بوده،،گفتن  یلیخ تیاضافه کردن گفتن چون مامور گهیدرجه د هیامسالم _

 

 !میبه شما افتخار کن دی:واقعا ما بایاحمد یآقا

 بود؟! یچ تتونیمامور حاال

 

اما با  میفتادیتو تله م میکردیم رشونیاگه تو پاتوقشون دستگ م،،بعدیکردیم ریو دستگ یباند بزرگ قاچاقچ هی دیقرار بود که ما با نیاز ا واال

 !!میکرد رشونیبرن و بعدم با بچه ها دستگ رانیک داشتم گذاشتم تا دمه مرز ا یتجربات

 

اون چند نفرو  شمیدو ماه پ بایدرجه اضافه کردن تقر هیهاشون فرار کرده بودن پارسال  یپارسال قرار بود سرهنگ بشم اما چون بعض از

 هم بهم دادن گیدرجه د هیکه  میکرد ریدستگ

 

 !دی:واقعا خسته نباشیاحمد یآقا

 به شما! نیآفر

 

 فمهیوظ دیباش سالمت

 

 د؟؟ی:چقد طول کشیاحمد یآقا

 

 ... مینظر داشت ریگروهو ز نینه ماه ا بایقرت ما
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 !دیمقام نیا قیزدو گفت:پس واقعا ال یلبخند یاحمد یآقا

 

 !!دیشما لطف دار ممنون

 

 ن؟؟ی:خب من در خدمتم در مورد کدوم پرونده کارم داشتیاحمد یآقا

 

 پروندس که هی راستش

 

 آوا_

 

 :آوا،،باران، سپهر،،کاوه!گفتیمنوچ که م یصدا با

 

 !!اطیتو ح میرفت هممون

 

 مینیبود اشاره کرد که بش یکه جلو صندل ینشستو به موکت یرفت رو صندل منوچهر

 

 منوچ یتو چشما میمنتظر زل زد موینشست هممون

 

 برا هممون بهتر باشه کنمیکردم که فک م ییفکرا هی نیخوشحالم،،واس هم یلیروز منه خ نی:امروز بهترمنوچ

 

 کدومتون انگار نه انگار چیشما ها ه یتو گروهمون باشه،،ول زایجور چ نیو از ا یعشق و عاشق خوادیبهتون گفته بودم ک دلم نم من

 

 میکنم که هممون راحت ش یگرفتم کار میتصم نیهم د،،برایکنیکار خودتونو م همش

 

 نظرم براتون سخته نه؟؟ د،،بهیشق و معشوق رفتار کنمثل عا دید،،بخوایکه شما ها با هم باش سیدرسم ن ینطوریبه نظر من ا خب

 

 سختمونه؟ ی:مثال برا چکاوه

 

 ازدواجه متونیشماها تصم دونمیمن م دیابراز عالقه کن دیتونیکه راحت نم نی:امنوچ

 

 برا همه بهتره!! ینطورینطور،،ایگرفتم که باران و سپهر نامزد کنن،،آوا و کاوه هم هم میتصم نیهم برا

 

 کردیمنوچ و نگاه م یبرق زد به کاوه نگاه کردم که داشت با خوشحال یاز خوشحال چشمام

 

 خوشحال بودند یلیو سپهر هم خ باران

 

 گرفتم!! مویتصم نیا نیحرفا بزنم،،اما منم خسته شدم برا هم نیکارا کنمو از ا نیکه از ا ستمین یمن آدم دیدونی:خودتون که ممنوچ

 

 گیخبر د هی:و منوچ

 

 ؟ی:چکاوه
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  ؟ی:چسپهر

 

 آق منوچ گی:بگو دباران

 

 نیدیها هم که به کارتون ادامه م رسن،،شمایو به مهناز م رنیبه بعد باران و آوا سر کار نم نی: مهناز حاملس از امنوچ

 

 مبارکه میو گفت میدیخند هممون

 

 کو؟؟؟ تیرنیمنوچ پس ش آق

 

 !هینیریش دیکه اجازه دادم نامزد باش نیضمن هم اد،،دریخوشم نم ایسوسول باز نی:من از امنوچ

 

 دیذره هم به مهناز سخت بگذره حواستونو جمع کن هی خوامیو باران نم آوا

 

 !چشم

 

 راحت. التونی:خباران

 

 م؟؟ینامزد کن ی:خوب ما کسپهر

 

 بچه! ی:چقد تو هولمنوچ

 

 !!میکار دار یکه کل دیاالن بر گمی:خودم بهتون ممنوچ

 

 بلند شدن رفتن اومدم برم که کاوه دستمو گرفتو گفت همه

 

 !!میشیمال هم م میدار شهی:باورم نمکاوه

 

 گهیم ادیانقدم ذوق نکن منوچ چرتو پرت ز حاال

 

 !یجد یدفعه جد نی:نه باو اکاوه

 

 خورهیکه چشم آب نم من

 

 کنمیکارو م نیزد و گفت:اگه حرف منوچم چرت و پرت باشه من که خودم ا میشونیپ یرو یبوسه ا کاوه

 

 :مطمعن باشکاوه

 

 دوست دارم یلیزدمو گفتم:خ یلبخند

 

 شتری:من بکاوه
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 شتریمن ب نه

 

 شتریمن ب گمی:مکاوه

 

 !گهید شتریمن ب ینی شتریمن ب گمیبابا م یا

 

 دوست دارم شتریمن ب یول یتو بگ ی:باشه هر چکاوه

 

 از دست تو!! وفپووو

 

 امیاالن م یباران  برگشتم و گفتم:اج یصدا با

 

 رو کردم به کاوه و گفتم:من برم باران منتظر بعدم

 

 برو ی:باشه خانمکاوه

 

 به کاوه زدمو یچشمک

 دمیسمت اتاق خودم و باران رفتم که د به

 

 ..ادیم ییصدا هیک بغل اتاق منو باران بود  یانبار تو

 

 !زهیکامب دمیرفتم جلوتر ک د کمی

 

 کنهیکار م یداره چ یعنی یوا

 

 کنهیم قیداره با امپول به خودش مواد تزر دمیباز کردم که د شتریدرو ب یجلو ال رفتم

 

 !نیگفتم:ه بلند

 

 تو اتاق خودمون! دمیپر عیلو برم سر خواستمیبرگشت منم ک نم زیکامب هوی که

 

 شده؟؟ یباران بگو چ یباران وا یک دستمو گذاشته بودم رو قلبم گفتم:وا یهمونطور

 

 شده؟! یبه سمتم اومدو گفت:چته چ باران

 

 دمید یچ بگو

 

 ؟؟یدید ی:چباران

 

 بگو
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 !!یشده جون به لبمون کرد یچ گهینذاشت حرفمو ادامه بدمو گفت:زهر مار بگو د باران

 

 زیکامب

 

 ؟؟یچ زی:کامبباران

 

 معتاد شده!! زیکامب

 

 ؟؟یباران داد زد:چ هوی

 

 !شنوهیم یکیاالن  سیگذاشتم جلو دهنشو گفتم:ه دستمو

 

 ؟یگیم ی:چباران

 شه؟یم مگه

 ؟یدونیتو از کجا م اصن

 

 !!کردیم قیک داشت با امپول به خودش تزر دمیاالن د نیخودم هم یبا چشما خودم

 

 دونه؟؟یبه نظرت منوچ م شهیباورم نم ی:واباران

 

 میبفهم دیهست ک با یزیچ هی دونه،،فقطیباو م اره

 

 !؟ی:چباران

 

...پس بدون در رونیننداخته ب زویکامب دونه،،امایمن مطمعنم منوچ م رون،،االنمیب ندازشیمعتاد شده صد در صد م زیاگه بدونه کامب منوچ

 خواسته ک براش انجام بده! زیاز کامب یکار هی نیقبال ا

 

 ؟؟ی:چه کارباران

 

 فهممیم یبزود یول دونمینم منم

 

 رونیرو سرم انداختمو رفتم ب دیباریکه چرک و کثافت ازش م یمنوچ چشمامو باز کردم شال دادیدادو ب یصدا با

 

 کردیسر هزار تومان پول دعوا م کیکوچ یداشت با بچه ها منوچ

 

 د؟؟هان؟؟ی:مگه نگفتم گال رو دو تومن بفروشمنوچ

 

 !دونستمیگفت:اقا بخدا نم کردیم هیکه داشت گر دختره

 

 ؟؟ی:چند تا گل فروختمنوچ

 

 :با تواما!!منوچ
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 هزار! ی:اقا ده تا فروختم شاخه ادختره

 

 !!یاوردیتومن م ستیب دیک با یدر حال یده تومن کاسب شد یعنی:منوچ

 نهه؟؟ مگه

 

 هزار بفروشم یشاخه ا دی:اقا فک کردم بادختره

 

 !یغلط کرد یلی:تو خمنوچ

 دیضرر برسون دیبلد فقط

 

 !نجایازا یشیگم م ای یکنیجور م گهیاالن ده تومن د ای

 !؟یدیفهم

 

 دیننداز غلط کردم ببخش رونمیب کنمیمنوچهر زانو زدو لباس منوچهرو گرفتو گفت:اقا خواهش م یرفت جلو دختره

 

 نمیبه من نزن بب فتویکث یدختره رو پرت کردو گفت:دستا دویلباسشو کش نییپا منوچ

 

 تیانقد اذ دیبا یسن کم نیکرده ک تو ا یاون بچه چه گناه کرد،،اخهیالتماس م ختویریاشک م یطور نیواسه دختره سوخت هم دلم

 شه؟

 

 به سمته منوچ و دختر بچه رفتم ارموینتونستم طاقت ب گهید

 

 رونیب یبنداز نجایالزم نکرده بچه رو از ا دمیپولشو م من

 

 :هه!منوچ

 ؟؟یو بد یفسقل نیپول ا یخوایم یچطور یکه خودت پول ندار تو

 

 !یبچه رو بزن هی ادیدلت م یچطور فهممینم س،،منیبهت مربوط ن گهید اونش

 رون؟؟یب شیبنداز نجایاز ا ادیدلت م یچطور

 کجا رفته؟؟ تتیشعورو انسان پس

 

 ک زبونت دراز شده نمیبی:ممنوچ

 

 !یهر جور که دلت بخواد با من رفتار کن یتونیخسته شدم نم گید

 دارم ازت ادیچون آتو ز یکن دیتهد یتونینم منم

 

 :هه!منوچ

 ؟؟ییچه آتو مثال

 

 جلو بچه بگم خوامیدهنمو بازم کنم نم نزار
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 لباسم که پاره شده بودم ده تومن پول درآردمو پرت کردم جلوش بیج از

 

 ؟یاریپوال رو از کجا م نی:امنوچ

 

 !گید زینه چ یازم سوال کن دمیسهم کار کردنم که بهت م یبرا یتونیبچه بره،،تو فقط م نینداره االنم بزار ا یبار گفتم بهت ربط کی

 

 خاله آوا یبچه به سمتم اومدو گفت:مرس دختر

 

 بوس لپشو

 حواستو جمع کن،،حاال هم برو! شتریبعد ب یفقط دفه  زمیعز کنمیگفتم خواش م کردمو

 

 :چشم!بچه دختر

 

 جوجه؟؟ یترسونیم یک منوچ گفت:منو از چ رفتمیبه سمته اتاق م داشتم

 

 !!یکن رشونیو تحق یبا بچه ها رفتار کن ینجوریا زارمیاما نم یچیزدمو گفتم:از ه یپوزخند برگشتمو

 

 به سمته اتاق رفتم و ماجرا رو برا باران گفتم بعدم

 

 وصبح دوباره کارو کارو کار!! میدیخواب شب

 

 سرکار! میرفت

 

 گهیاز سر و وضعمون خسته شده بودم د یوا

 

 و پاره پوره و درب و داغون! فیکث یلباسا

 

 زاشتیتازه منت رو سرمون م کردیم فیمنوچ لباس دست دوم برامون رد میلباس بخر میتونستیکه نم خودمون

 

 افتادم! یحاالبه چه روز دمیپوشیم کیش یبودم که لباسا یکس من

 

 ارهیبال رو سر دخترش ب نیانصاف باشه که ا یپدر ب هی دیقدر با چه

 

 فتمیروز ن نیبرامن نذاشت که من به ا هیسرما هی حداقل

 

 خسته شدم گهیخودت نجاتم بده د ایخدا

 

 ابونیمردم تو خ یرایاز تحق 

 

 !کننیومسخره م ندازنیکه امثال منو دست م یینگاه کردناشون،،از طرز حرف زدنشون ،،از پسرا از

 

 بودم. یبرا خودم کس یزمان هیکه من  دوننیچه م نایا
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 شکرت ایبازم خدا اما

 

 بنده! یبنده،،به جمالت نناز به تب یبه مالت نناز که به شب گنیضرب المثل هست که م هی

 

 بگم! یچ یه

و  دمیکه رو شونم قرار گرفت ده متر از جا پر یکه مردم بخرند تو افکارم غوطه ور بودم که بادست دادمیهمونجور که گالرو نشون م گهید 

 یگفتم:وا

 

 !!کنهیداره نگام م حیلبخند مل هیپسره با  هی دمیک د برگشتم

 

 !یگفت:جووون چه خانم خوشگل هویتو همو اومدم بهش فش بدم ک  دمیکش اخمامو

 

 شو اشغال خفه

 

 چشات به قول خومون سگ داره! ،،مخصوصایکم ندار یچیه یخوشگل یلیخ یی:خداپسره

 

 بهش گفتم:خفه شو،! تیعصبان با

 دیبرم ک بازومو از پشت کش اومدم

 

 نمیولم کن ولم کن بب 

 

 کنمی:اول بزار حرفمو بگم بعد ولت مپسره

 

 خلوت شد! نجایا هویخدا چرا  یدور و ورم نگاه کردم،،وا به

 زرتو بزن!خودت کمکم کن،،ترس تمام وجودمو گرفتم داد زدم: ایخدا

 

 تا بازو هامو سفت گرفته بود تو دستاش دو

 

 !زمیعز یشیخوشگل ترم م شهیم یعصبان ی:وقتپسره

 

 خسته شده بودم بغض گلومو گرفت زشیه ینگاها از

 

 من؟؟ یشد جوجو یپسره:چ 

 ندارم فقط به حرفم گوش بده! تیکار نترس

 

 بغض گفتم:خب بگو با

 

 یخوشگل یلیاما خ ییرایبچه فق نیاز ا ستوی:راستش با اون ک لباسات خوب نپسره

 

 اصال ازت بگذرم تونمی:نمپسره
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 شب خانوم خوشگله! هی ،،فقطینچرخ ابونایو عالف تو خ یگدا نباش گیکنم ک د یکار دمیقول م یشب باهام باش هی:اگه پسره

 

 گونه هام شدن! یروونه  اشکام

 

 هلش دادم عقب دمویبازوهامو کش محکم

 

 ؟؟هان؟؟یفکر کرد یخودت چ شیزدم:تو پ داد

 ؟؟یمن از اون دخترام عوض یکرد فکر

 

 دوست دارم،، یلی:خپسره

 نکن خانوم خوشگله! هیگر

 

 سمتشه محکم خابوندم تو گوشش بعدم با دو اونجا رو ترک کردم رفتم

 

 سادمیوا وارید هیکه دور شدم کنار  کمی

 

 آب دهنمو قورت دادم نمویس یدستمو گذاشتم رو قفسه  شدیم نییباال و پا نمیس ی قفسه

 

 فکر کرده بود؟؟ یخودش چ شیاز اشک بود،،پ سیخ صورتم

 ..شنهادیانقد بدبخت باشم ک بهم پ دیبا یعنی ایخدا

 

 شروع کردم به راه رفتن،،به هق هق افتاده بودم اروم

 

 !هه

ک اونقدر  کردنیم یدوستام حسود کردن،،همهیک داشتمو م ییالیزو وسابزرگ شده بودمو همه ار یپولدار یک اونقدر تو خانواده  من

 !میپولدار بود

 

 .کردمیخدا گله م شیپ ختمویریاشک م رفتمیکه راه م ینطوریهم

 

 بوده! ارتیدر اخت یخواستیم یباشه و هر چ ختهیتو دست و پات پول ر یسخته از بچگ ایخدا

 

 زل بزنن تو چشاتو بهت بگن عالف گدا! ،،صافیفتیروز ب نیبه ا هوی یول

 

 یلیسخته خ یلیتو نازو نعمت بزرگ شدم خ یبرا من ک از بچگ ایخدا

 

 نداختنیو متلک م کردنیپسرا هم مسخره م شترینداخت،،بیبهم م ینگاه چپ شدیرد م یک هر

 

 !یکارو کرد نیک با من ا بخشمتیبخشمت،،نمیتعادلمو از دست دادمو رو به آسمون داد زدم:بابا نم هوی

 .بخشمتیبابا نم گفتمیم زدمویم رجه

 

 با خدا دردو دل کردم ختمویمردم خسته شدم به راهم ادامه دادمو تا خود کارگاه اشک ر ینگاها از
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 کاوه _

 

 سراغم اومده بود! حالم دگرگون بود! یبیچرا دلشوره عج دونمیزدم،،نمیجلو کارگاه قدم م میداشت

 

 ادیو تنها به سمت کارگاه م نهییآوا سرش پا مدیباال کردم که د سرمو

 

 شده؟ یچ یعنی

 باران کجاست؟  پس

 

 زمی،،عزیزدم:آوا،،خانم صداش

 

 سرشو باال آورد و دمید که

 

 کنه؟؟یم هیمن چرا داره گر یخدا یوا

 

 شده؟ یزیگفتم خانمم چ کنهیم هیگر دمید تا

 افتاده؟ یاتفاق

 

 کاوه منو به خودم آورد یکه صدا کردمیم هی:تو حال خودم بودم وگرآوا

 

 بدو بدو خودمو بهش رسوندم و خودمو تو آغوشش جا دادم اوردمیطاقت ن گهیشده د یزیاونم گفت چ دمشید تا

 

 شده ؟ یدلم چ زیگفت:عز کردیکه پشتمو نوازش م نجوریهم بغلم کردو هم کاوه

 !یکنیمنو نگران م یکه دار تو

 

 هق هق گفتم:کاوه با

 

 :جانم؟کاوه

 

 : آوا

 بده! یلیخ حالم

 !م؟یما دخترا انقدر بدبخت چرا

 

 کنه؟یهرجور دوست داره با ما رفتار م یهر ک چرا

 

 کنن؟یبه ما نگاه م گهیچشم د هیهمه به  چرا

 

 چرا چرا؟؟؟؟؟ چرا

 

 ک... کردمیم هیگر یها یبلند تو بغل کاوه ها یوبا صدا کردمیم ادیدادو فر داشتم

 شده! یچ نمیکن بب فیتو کارگاه برام تعر میبر ایگفت:خانمم آروم باش ب کاوه
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 میزنیبعد باهم حرف م یآروم ش کمی بزار

 

 دفعه کاوه گفت هیکه  می:باشه برگفتم

 

 افتاده؟ ینکنه برا باران اتفاق نمیبب

 

 خاک به سرم! ی:واآوا

 

 رفت،،ودم تنها راه افتادم اومدم ادمیحالم بد شد اصال بارانو  انقدر

 

 که باران با هول و وال اومد تو کارگاه زدمیبا کاوه حرف م داشتم

 

 ؟؟یینجای:دختر تو اباران

  ؟؟؟ییکجا معلومه

  ؟یکجا بود نمیبب بگو

 !ینصف عمر کرد منو

 

 میایمنتظرتم که با هم ب شهیمن هم یدونینم تو

 

 !شمیم ونهیدارم از دستت د گهیبگم د یمن به تو چ آخه

 

 جوابشو بدم یچ دونستمیمن که نم میکردینگاش م میکاوه با دهن باز داشت منو

 

 !میبا باران برگرد دیرفت با ادمیحق داشت من اصال توجه نکردم از بس حالم بد شد  ییخدا

 

 داشته!! یلیحالش بده حتما دل ینیبینم میشو با هم بر ادهیگفت:عه باران پ کاوه

 

 ؟یلی:چه دلباران

 ها؟

 ؟یلیدل چه

 !ستیدختر تا منو دق نده دست بردار ن نیا نه

 

 یبه من خبر بد دیزنه،،نبایدلم شور م یگیمادر نم خب

 

 از دستت حرص بخورم،،آخه بچه انقد چموش دیچه قدر با من

 

 خنده! ریز میگفت منو کاوه با هم زد نوی:تا اآوا

 

 !خندهیدرد،،چه برا من م ی:اباران

 ؟یخندیحاال م یتنمو آب کرد گوشت

 

 جمعتون جمعه گلتون کمه! نمیبی:به به مسپهر
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 کرده؟ تیخانم منو اذ یسپهرم جوابمو دادوگفت:ک میسالم کرد هممون

 

 گلم صورتت سرخه سرخه! شدهیباران گفت:چ روبه

  ؟یناراحت چرا

 خندن؟یدوتا م نیا یول

 

 ه لب کرد!بگم از آوا خانم بپرس که منو جون ب ی:چباران

 

 بده! حی:خب آوا خانم شما توضسپهر

 

 ک گفتم حاال باشه برا بعد میدیخندیاز حرص خوردنه باران م می:داشتکاوه

 

 !گهید یاالن مارو دک کرد یعنیو باران:آها  سپهر

 

 آروم باش! دم،،فعالیم حیحتما برات توض یخواهر ی:بارانآوا

 

 !میخدارو شکر،،ما رفت ی:باشه بابا حاال ک سالمباران

 

 !دیشما هم خوش باش میما دک شد یبا یبا

 

 دفه هیو باران رفتند اون سمت کارگاه ک  سپهر

 

 !دیبلند بلند خند کاوه

 

 مادر مادر! گهی:دختره هم سنه منه حاال مگفتم

 

 از دستت خوردیم یباحال بود چه حرص یلی:آره خکاوه

 

 ل خنده به لبت آورد،،دستش درد نکنه!حداق هیهمه گر نیخداروشکر بعده ا حاال

 

 حالتو خوب کنم تونستمینم یزود نیبه ا من

 

 حرفو نزن! نیا گهی:انگشت سبابمو گذاشتم رو لبش و گفتم:دآوا

 

 کنار تو آرومه آرومم! ،،منیمن یایدن ،،تویآرامش من تو

 

 کنار تو خوشحال و خوش بختم در

 

 دیبوس مویشونیشد و پ کمیک نزد گفتمیبراش از احساسام م داشتم

 

 مهیزندگ یلحظه ها نی:خانمم منم کنار تو بهترکاوه
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 الهیهمه خواب و خ نایا نمیروز چشم باز کنم و بب هیکه  ترسمیم نیکنارت آرومم،،از ا منم

 

 ک از دستت...اشک تو چشمم حلقه زدو نتونستم ادامه بدم ترسمیم نیا از

 

 !یستیراحت خواب ن التیو گفت:نه خ دیفهم آوا

 میشیو خوش بخت م میسازیم مونویتو باهم زندگ منو

 

 میرو دار گهیچون ما همد میسازیسرشار از آرامش م یزندگ هیعاشقا رو دوست داره منو تو با هم  خدا

 

 !یوگفت: ممنونم ازت ک هست دیخند کاوه

 شده؟ یچ نمیبرام بگو بب حاال

 کرد؟؟ تتیاذ یکس

 

 ویپسره الش یاومد حرفا ادمی دوباره

 

 نفر مزاحمم شده بود! هیکاوه نگاه کردمو گفتم: یکردمو به چشما بغض

 

 ناموس! یدستشو مشت کردو گفت:غلط کرده ب کاوه

 

 نشدم فشیاما حر یآوا نره دست فروش گمیوقته دارم به منوچ م چند

 

 سرت اومده بود ک انقدر حالت بدشده! ییچه بال ستیمعلوم ن یبر دمیاجازه نم گهید

 

 یدست فروش ینر گهیاز فردا د زنمیپس چه بهتر باهاش حرف م یبه بعد مواظب مهناز باش نیمنوچم گفته از ا خود

 

 ؟یبگ یخواینم یزیچ گهید

 

 برسونن! بیدختر آس هیک فقط بلدن به روح  یشناسیمزاحم رو م یپسرا خودت

 

 !اوردنیم ابونیتو خ یآشغاال چه بالها سر دخترا حت نیوگرنه معلوم نبود ا هیکشور اسالم هی نجایا

 

 که کاوه بغلم کردو گفت: دیاز گوشه چشمم چک یاشک سمج قطره

 

 

 !شمیم یکه عصب زهیخانمم گوله گوله اشک بر نمینب گهید

 

 بشه؟ یکه بارون ستیخوشگل ن یچشا نیا فهیح

 

 سر کار یرینم گهیاز فردا د یبهش فکر کن خوادینم گهید

 

 چه خبره؟ نجایا نمی:به به ببمنوچ
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 شنفتم؟ درست

 

 آوا بره سر کار؟؟ خوادیمنو که گرفته بود ول کردو رو به منوچ گفت:آق منوچ نگفتم نم یبازوها کاوه

 

 ؟ی:خب که چمنوچ

 شده؟ یچ مگه

 

 !یدست فروشبره  ییبایهمه ز نیبه سن آوا،،اونم با ا ینداره دختر یلزوم شنی:مزاحمش مکاوه

 

 آوا بره کار کنه زارهینم رتمیغ من

 

 شده! میرتیچه غ گرمیج یوا کردنیقند آب م لویک لوی:تو دلم کآوا

 

 کار کنه! یچ یک گمیمن م نجای:امنوچ

 کنه! فیتکل نییتع یکس نمیخوش نرم بب اصال

 

 داره؟ یبه پرستار اجیزنت احت یشد وگفت:مگه تو خودت نگفت یعصب کاوه

 

 هم آوا تو کارگاه مواظب مهناز باشه که بهتره حاال

 

 شهیم یچ نمیتا ب دی:خب باو فعال برمنوچ

 

 نه! ایداره  اجیبه کمک احت نهیو بعد شام قرار شد که منوچ به مهناز بگه بب میشام خورد اونشب

 

 انقدر نازو ادا درآورد که حالمونو به هم زد مهنازم

 

 و.... کنهیست کنمو کمرم درد مغذا در تونمیحالت تهوع دارمو نم یآ

 !گهیچرت و پرت د یکل

 

 حرفا رو زدن بازم خوشحال شدم نیکه جلو ما ا لمشونهیشوهر فزنو  نیا دونستمیمن م نکهیبا ا اما

 

 میمهناز کار نکنه و ما مواظبش باش خوادیهم مطمعن بودم که منوچ م چون

 

 شورشو درآورده بود انقدرا هم حالش بد نبود گهیهم مهناز د 

 

 همونه! گمیمن م یهر چ یرو راه انداخته بود که چ یمسخره باز نیضمن منوچ هم ا در

 

  ؟یدفه صداش درومد و:گفت:پس باران چ هی سپهر

 بره! دینبا بارانم

 

 مواظبت کنه! از خودش تونهیم کنهیکارو م نیکارا عادت داره اون چن ساله ا نی:باران به امنوچ
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 داره؟؟ ی:چه ربطسپهر

 !فتهیبرا باران ب یفردا اتفاق نمیبب تونمیبره..من نم دینبا بارانم

 

 !دیانجام بد گمیهم من م یکار د،،هریکار کن شتریب دیشما دوتا با نطورهیبابا خب حاال که ا ی:امنوچ

 

 اونا هم گفتند باشه زدیحرفا رو به کاوه و سپهر م نیا داشت

 

 کارتون دارم نمیب نیایب نیپاش اوشیو س زی:کامبمنوچ

 

 رونیبلند شدن و با منوچ رفتن ب اوشیس زویکامب

 

 دوباره شروع شد میکنجکاو حس

 !کنهیکار م یمنوچ داره چ نیا دمیفمیم دیبا

 

 :پاشو برووجدان

 

 کنهیمهناز شک م االن

 

 کنهیوفت مک وهیتازه داره ابم سی:خانوم مهندس مهناز ک اصال حواسش نوجدان

 

 برم؟ یعنی ایگیراست م عه

 

 !گنیم یچ نیبب گی:برو دوجدان

 

 یاوک

 

 ؟؟یریکجا م زمیکاوه گفت:عز هویشدم برم ک  بلند

 

 امیم االن

 

 امیباهات ب یخوای:مکاوه

 

 امیزود م نه

 

 !کننیدارن پچ پچ م سادنویپشت اون خرابه هه وا دمیاز جانب کاوه نشدم و رفتم اونور کارگاه ک د یحرف چیمنتظر ه گید

 

 ک پشت خرابه بودم نشستم! ییپشت اون اهن قراضه ها رفتم

 

 !گیقبول کن د ایمنوچ گفت:س هویکردم ک  زیت گوشامو

 !دمایبهت م یخوب پول

 

 :چقد؟؟اوشیس
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 :اول تو قبول کنمنوچ

 

 :باش بابا از دست تواوشیس

 

 رسه؟؟یبه ما م یک معلوم بود خماره گفت:چ ییبا صدا زیکامب

 

 گیبسه د رسونمیک بهت مواد م نی:هممنوچ

 

 م؟؟یکار کن یچ دیخب حاال با اوشیس

 

 یکردم،،ول دشونیادا مدا دراوردن تا تهد یکل دیهم کن یدزد گفتمیهم ک م یبچه سوسوالن موقع نی:گفتم که کاوه و سپهر ک از امنوچ

 به اونا بگم! تونمینم یکی نیا یبرا

 

 گفتم بگم یهمون به تو کام برا

 

 دی:خب شما بامنوچ

 کمک من تو کاره قاچاق مواد! دیایب

 

 دم؟؟یشنیم یچ ایخدا یوا

 هم بودن! یهم قاچاقچ یعالوه بر دزد نایا منوچ

 غلطا کنه نیاز ا خوادیچندرغاز پول م یک برا یچقدعوض

 

 زمیکامب نیبه ا دمیبه تو م ارمویک درم یسوم سود کی یکن یاگه همکار ایداش س نیبه حرفاشون گوش دادم ک منوچ گفت:بب دوباره

 بزنه به بدن! دمیم یک مواد مفت

 

 م؟؟یکارمونو شروع کن ی:باشه قبوله،،از کاوشیس

 

 میببر یچند جا قاچاق دیبا ادی:از فردا جنسا ممنوچ

 

 ی:اوکایس

 

 رهینبره ها،،وگرنه پا هممون گ ییمساله بو نیاز ا ی:فقط کسمنوچ

 

 ؟؟ی:ما رو دست کم گرفتایس

 حواسمون هست! خودمون

 

 کار مختص خودته نیا دونستمی:ممنوچ

 

 کجا رفته! نیا گنیم کننی:خب من برم ک االن بچه ها شک مایس

 

 :باشه!منوچ
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 برنج دو بسته گذاشتم،،برو بردار ی سهیک ریتو هم برو ز یکام

 

 آق منوچ یدار ولی:ایکام

 

 منوچ پسته! نیچقد ا شدینم باورم

برادرش معتاد شده  دیفهمیکاوه م زد،،اگهیتند تند م دم،،قلبمیبلند شدمو به سمته اتاق دو عیک سر ومدیم رونیداشت از خرابه ب اوشیس

 ؟؟یچ

 ؟؟یخالفکار شده چ دیفهمیم اگه

 

 خدا یوا

 بچه ها شیرفتم پ عیسر 

 

 ؟یبه سمتم اومدو گفت:آوا خوب کاوه

 !ده؟یرنگت پر چرا

 

 !شدیحالش بد م یلیمطمعنن خ دیفهمیکاوه بفهمه،،اگه م خواستیدست و پام و گم کرده بودم،،دلم نم زدیداشت تند تند م قلبم

 باشه برادرشه! یچ هر

 

 نشده یزیچ زیچ زمیتته پته گفتم:ن نه عز عز با

 

 :آواکاوه

 

 تو گلوم جا خشک کرد یدیگفت آوا بغض شد ینجوریا یچرا وقت دونمینم

 

 بغض گفتم:جانم؟! با

 

 شده؟! یزی:چکاوه

 

کاوه بازوهامو گرفتو تکونم  هویک  کردمیرفته بود...داشتم به کاوه نگاه م کردن،،مهنازمیو باران داشتند با تعجب به منو کاوه نگاه م سپهر

 ؟؟یشده خانوم یچ گمیداد و گفت:م

 

 رفتم با پشت دستم پسش زدمو بدو بدو به سمته اتاق خودمو باران عیقطره اشک از چشمم اومد ک سر هی

 

 :آوا آوازدیک داد م ومدیکاوه از پشت سرم م یصدا

 

 نشستم تو اتاقمونو درو بستم رفتم

 دادمیلو م ویهمه چ ستادمیمیاونجا وا گید کمیخدا اگه  یوا

 

 ؟یشده خواهر یبا صورت نگران وارد اتاق شدو گفت:چ باران

 

 یچیه
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 میشد بهیما هم غر گهی:باش دباران

 

 پر از اشک به صورت باران زل زدمو گفتم یچشما با

 

 !کنهیم یاز ما مخف ویمنوچ چ دمیفهم باالخره

 

 !؟یدستمو گرفت و نوازش کرد بعد گفت:چ باران

 

تو قاچاق مواد باهاش هم  خوادیم زیدر قبال مواد ها از کامب لیدل نیبهش مواد برسونه به هم شهیمنوچ مجبور م شهیمعتاد م زیکامب یوقت

 دست شه.

 

 !؟ی:چباران

 

 نیوارد ا اوشمیو س خوانیکمک م اوشمیاز س انیاز پسش بر ب زیبا کامب ییدو تا توننیک نم نهیبیم یبعد منوچ وقت کنهیقبول م زیکامب

 کننیم یباز

 

 !؟ی:مطمعنباران

 

فقط  دمیپول نم یچیه زمیبه کامب دمیم اوشینصف سودو به س دیگفت اگه تو قاچاق بهم کمک کن ایک منوچ به س دمیخودم شن اره

 مواد

 

 گفت من نتونستم به کاوه و سپهر بگم اونا بچه سوسولن بعدم

 

 !یعوض کهی:مرتباران

 

 کردم ک قبول کردن! دشونیناز کردن تا تهد یهم کل یدزد نیهم یک کاوه و سپهر برا گفتش

 

 تخت التیگفت خ اوشیس بعدم

 

 ؟؟یآوا اگه سپهر و کاوه بفهمن چ ی:واباران

 

 شدن... یباشه برادراشون قاچاقچ یچ شن،،هریناراحت م یلیترسم،،خیاز همون م منم

 

 معتادم شده! زیکامب دونهی:تازه کاوه نمباران

 

 شه،،فقطیاگه بفهمه داغون م اره

 

 امیکاوه حرفم قطع شدو گفتم:االن م یصدا  با

 

 کنه ییازت بازجو خوادی:برو ک االن مباران

 

 به سمته در رفتم دمویخند
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 نییکاوه نگران و ناراحت بهم زل زده بود منم سرمو انداختم پا رونیب رفتم

 

 خانمم ناراحت باشه! نمیچونم وسرمو آورد باال وگفت:نب ریجلو دستشو گذاشت ز اومد

 

 ستم؟؟یمن محرم رازت ن مگه

 

 !رمیمیم یدارم از نگران یبگ یزیچ یخواینم

 

 !ستین سین ین یم مه مهم زیچ یچشاش نگاه کردم وگفتم:چ تو

 

 جمله رو بگم نیتا تونستم ا دیبه لب رس جونم

 

 چم شده بود! دونمینم شد،،اهیم ریداشت سراز اشکم

 !شدیعر عرم شروع م خوردیم یبه توق یتق

 

 بگو و خودتو راحت کن. زمی:آوا جون عزگفت

 

 اشکم درومد! گهینگاش کردم د بازم

 

 !شهیم یچشات بارون یوقت شمیم وونهی:چند بار بهت بگم دکاوه

 

 .؟؟یکن یمنو روان یخوایاشکا رو م نیا زینر

 

 پرسمینم یچینکن منم ه هیتو گر دمیاصال من اشتباه کردم ازت پرس باشه

 

 تا کمکت کنم یاما دوست داشتم بهم بگ یشد تیگذاشت رو صورتم و اشکامو پاک کرد وگفت:ببخش اذ دستشو

 

 دستشو گرفتمو گفتم:ک کا کاوه عیکرد بهم که بره،،اعصابم خورد شد نتونستم بزارم بره سر پشتشو

 

 :جان کاوه؟کاوه

 

 بدم حی:آب دهنمو قورت دادم و گفتم بهم فرصت بده تا بتونم برات توضآوا

 

 ادیتا حالت سر جا ب مونمیمنتظر م نجایا ی:باشه هر چه قدر بخواکاوه

 

 سایدقه وا هیگفت: کاوه

 

 !کنهیبخور آرومت م نویآب خنک آورد وگفت:ا وانیل هیبدو به سمت آشپزخونه رفت و  بدو

 

 گفتم:راستش دمویکش قینفس عم هیآبو خوردمو  وانیل
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 نباشه! یجا که کس هی مینیجا بش هی شهیم گمیم

 

 خوب سراغ دارم یجا هیدنبالم  ای:باشه بکاوه

 

 رونیب میاون سمت کارگاه زد میرفت باهم

 

 ؟؟یری:کاوه کجا مگفتم

 !شنینگران م هیاالن بق 

 

 نداره! یکسم ربط چیبا عشقم خلوت کنم،،به ه خوامیم خودیگرفت و گفت:ب دستمو

 

 بخوابه رهیداره م دمیسمته اتاقت د ومدمیمنوچ کپه مرگشو گذاشته داشتم م گهیاالن د بعدم

 

 آورده بود و اونجا تلنبار کرده بود رونیکه منوچ از ب لیوسا یسر هیگوشه کارگاه پشته  هی میرفت

 

 کارگاه اوردیچه آشغال بود با خودش م خوردیچه بدرد م دیدیم یهر چ رونیب رفتیم یوقت

 

 خورهیبه دردمون م یروز هی نایا گفتیم

 

 راحت برام بگو! الی:خب حاال با خکاوه

 

 ه؟یچ یدونی:م آوا

 سوال دارم هیاول  

 

 :خب؟کاوه

 

 کنه؟؟یم یخالف یمنوچ چه کارا یدونیم تو

 

 بای:تقرکاوه

 

 ؟؟یی:مثال چه کاراآوا

 

 !یناراحت شده باش ینجوریمنوچ ا یاز کارا شهی:آوا باورم نمکاوه

 

 بگم؟ ی:چآوا

 آره هم نه! هم

 

 یجون به لبم کرد گهی:دختر خوب درس بگو دکاوه

 

 یو خودتو کنترل کن یناراحت نش یلیخ یدی:قول مآوا

 

 شده؟ یآوا مگه چ ترسمیدارم م گهید ی:واکاوه
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 فقط زود بگو دمیم قول

 

 بودم و براش گفتم دهیکه شن ییزایهمه چ منم

 

 راحت شدم شیکه تموم شد گفتم:آخ حرفام

 

 یتو چشاش نگا کنم و بگم داداشت هم معتاده و هم قاچاقچ تونستمیچون اصال نم کردمیرومو نگا م روبه

 

 تو خودش فرو رفته یوحساب نهیییسرش پا دمیچشم به کاوه نگا کردم د ریدفه از ز هی

 

 لحظه ترس ورم داشت که نکنه حالش بد شده باشه چون الم تا کام حرف نزد هینگفت  یچیه

 

 ؟؟؟یگفتم:ک کا  کاوه خو خوب دیلرزیکه م ییصدا با

 

 با ترس صداش زدم:کاوه،،کاوه جان! دوباره

 

 !دهیاصال جواب نم دمید

 بگو یزیچ هیکردم...آب دهنمو قورت دادمو گفتم:تورو خدا  یچه غلط ایخدا یوا

 

 ومدیدرم میداشت گر گیگرفتمو گفتم:کاوه کاوه:د بازوشو

 

 جلوش زانو زدم دستامو گرفتم به زانوهاشو گفتم:حالت خوبه؟؟؟ رفتم

 با تو ام! کاوه

 

 زدیتو چشماش موج م یغم خاص هیکاوه اروم سرشو اورد باال چشماش قرمز بود  دمیدفعه د هی

 

 گفتمیم دینبا دونستمیکردم،،م د،،غلطیزدم:کاوه ببخش داد

 

 حرف و نزن نیا گیگفت:د یخش دار یبهم زل زدو اروم با صدا کاوه

 !یگفت یخوب کرد اتفاقا

 

 ختمیکردمو سرمو گزاشتم رو زانوشو اروم اشک ر کیبهش نزد شتریب خودمو

 

 شده بود سیمن خ یدر اثر اشکا زانوش

 

 سفت بغلم کرد دفهی سمیخ یچشما دنیسرمو از رو زانوش بلند کردو با د کنمیدارم نگاه م دیک فهم کاوه

 

 شدیکاوه سفت بغلم کرده بود استخوان هام داشت خورد م نکهیحبس شده بود،،رفته بودم تو شک..از اونطرفم بخاطر ا نمیتو س نفسم

 

 ستبرش بود ی نهیس یدستاشو دور کمرم حلقه کرده بود منم سرم رو کاوه
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 دیکش قیکاوه سرشو برد تو موهامو نفس عم هوی

 

 نکن؟؟ هیبهت بگم گر دیرو سرم زدو گفت:چند بار با یبوسه ا بعدم

 شم؟؟یم وونهیمن د یکنیم هیگر یبگم وقت دیبار با چند

 بگم؟؟ دیبار با چند

 هوم؟

 

 دست خودم نبود دیبرداشتمو دستمو گذاشتم رو لبش و گفتم:ببخش نشیاز رو س سرمو

 

 دستاشو دو طرف صورتم مثل قاب گرفتو کاوه

 

 دستاش بود زل زده بودم به چشماش نیک صورتم ب یهمونطور

 

 دلم براش ضعف رفت! هویچقد چشماش خوشگل بود،، ییخدا

 

 شدیردو بدل مچشمام و لبم  نیب کرد،،نگاشیبهم نگاه م ینطوریهم هم کاوه

 

 دهنمو با سروصدا قورت دادم اب

 

 لباشو رو لبام حس کردم یگرم هویحرف بزنم ک  اومدم

 

 دستشم صورتم و گرفته بود یکیدستشو گذاشت دور کمرم با اون  هی

 

 بودم تو شک! رفته

 دیبوسیداشت لبامو م متیکنم،،به کاوه نگاه کردم ک چشماشو بسته بود و با مال یکار تونستمیهم نم یبند اومده بود...از طرف نفسم

 

 دیبوسیبه خودش فشار دادو بعدم با خشونت لبامو م شتریمنو ب چیمترم ک تکون نخورد ه یلیم هیهل دادم اما  نشویدستام س با

 

 !دیقطره اشک از چشمم چک هی هویشد ک  یچ دونمینم

 

 به من نگاه کرد دویکاوه خودشو کنار کش هوی ختیکاوه رصورت  یاشکم ک رو قطره

 

من قول  یتو نخوا ی...بخدا دسته خودم نبود...تا وقتزمیعز دیپر از اشکم بهش زل زدم ک سفت بغلم کردو اروم گفت:ببخش یچشما با

 چم شد! هوی دونمینشم،،نم کیاصال بهت نزد دمیم

 

 برداشتمو زل زدم تو چشماش نشیاز روس سرمو

 

 !کنمیکار م یدارم چ دمیخانومم،،نفهم دیگفت:ببخش دویکاوه دستشو رو لبام کش هوی

 

 شد ک اشکم اومد یچ دونمیلحظه هم نم داد،،اونیبهم ارامش م حرفاش

 درومد؟؟ مینداشت ک،،من ک عاشق کاوه هستم..من که بهش اعتماد دارم...پس چرا گر یلیدل
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 نبوده اشک شوقه! هیگر زمی:عزوجدان

 

 وونهیدخفه،،

 

 ادب ی:بوجدان

 دیببوس گروینداره ک همد یپس اشکال یتو ک به قول خودت عاشقش بعدم

 

 دونمینم

 

 دونم؟ینم ویچ ی:چوجدان

 قدم شو بچه رو خوشحال کن شیبار پ هیغرورتو بزار کنارو تو  اون

 

 کاوه بهش زل زدم یصدا با

 

 ؟؟ی:خانومم خوبکاوه

 کردم یمن ک عذر خواه دیببخش

 

 زبونم لبامو تر کردمو به کاوه نگاه کردم با

 

 نکن...!! یک کاوه گفت:اونجور دمیجویلبامو م داشتم

 

 ؟؟یچجور

 

 گمی:لباتو مکاوه

 !دمایدستت م کار

 

 کار؟؟ یچ مثال

 

 ؟یدونینم یعنی:کاوه

 

 پوست لبمو کندمو گفتم:نه! دمویخند

 

 کار! نیحاال بدون،،ا پس

 

 ستم.گذاشتن لباش رو لبام چشمامو ب با

 

 نشیدستمم گذاشتم رو س یکیدستمو انداختم دور گردنش اون  هی

 

 کنم کاوه تعجب کرده بود! دم،،فکیبوسیلباشو م اروم

 

 کنار دمیکش ارمیدارم نفس کم م دمید یوقت میدیبوسیم گرویهمد یا قهیدق چند
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 خمارش بهم زل زدو گفت:دوست دارم یبا چشما کاوه

 

 یسنم کمه اما جور نکهیا وونتم،،بایکردم گفتم:منم دوست دارم...من د کیبهش نزد شتریخودمو ب زدمیک نفس نفس م یهمونطور منم

 عاشقت شدم ک حد نداره!

 

 خدا تورو بهم داد! یهمه سخت نیا ،،توی،،عشقمیمیبغلم کردو گفت:زندگ کاوه

 

 بهش چسبوندمو گفتم:منم خودمو

 

 ها!! کنهیباران شک م گیمن برم د زمیگفتم:عز رونویم بک تو بغلش بودم از بغلش اومد قهیاز چند دق بعد

 

 یرو لبم زدو گفت:برو خانوم یکوتاه یاومد جلو بوسه  کاوه

 

 !!دونستمیم زویکامب هیمن قض یاومدم ب سمته اتاقمون برم ک کاوه گفت:راست یخوشحال با

 

 جدا؟؟

 

 نگفتم یزیچ شمینم فشیحر دمید یبودم اما وقت دهی:اره فهمکاوه

 

 هم به خانومم بدهکارما یمعذرت خواه هیمن  یزدم ک کاوه گفت:راست یلبخند

 

 ؟؟یمعذرت خواه چه

 

 زمیعز گمی:حاال برو بعدا مکاوه

 

 تکون دادمو به سمته اتاقمون رفتم سرمو

 

 ؟؟یخانوم خوشگل انقد خوشحال هی:چباران

 

 ؟یک

 !من؟

 

 نداشته بابام! ی: پ ن پ،،عمه باران

 

 وونهید

 

 :آواباران

 

 بله؟

 

 :چشمم روشن،،چرا لبات کبوده؟باران
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 حرفو زد دست و پامو گم کردمو گفتم:ها؟؟ نیباران ا تا

 و پرت نگو بابا چرت

 

 ؟؟یکار کرد یچ طونی:راستشو بگو شباران

 کبوده!! لبات

 

 بخ بخدآ یچیه ه

 

 کارام! نی:به من دروغ نگو خانوم خانوما من خودم ته اباران

 

 کمیجان من خستم برم بخوابم  باران

 

 :اول واس من بوگو!باران

 برو یهر جا خواست بعد

 

 بابا یا

 مجبورم بگم نکهیا مثل

 

 دمیکاوه بوس اره

 

 !؟یگی:راست مباران

 

 !گید گمیمعلومه راست م گم،،خبیدروغ م نه

 

 طونیش ی:اباران

 

 زدمو گفتم:قربون کاوم برم من که انقد ماهه یلبخند

 

 !رهیهم م یحالم بهم خورد،،چه قربون صدقه ا :اه اهباران

 

 یریخودت قربون صدقه سپهر نم نکهیا نه

 

 :اون فرق دارهباران

 

 فرق داره گلم! نمیسمته در رفتمو گفتم:ا به

 

 شی:اباران

 

 درد

 

 امیبرم االن م من
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 !یکن یطونیدوباره ش ی:باشه فقط نرباران

 

 ادب! یونه،،بیکفشو از جلو در برداشتمو به سمتش پرت کردمو گفتم:د لنگه

 

 نگفت! یزیچ دویخند باران

 

 داغ شده بودم یحساب دمیآب خنک سر کش وانیل هیرفتم تو آشپزخونه  اونشب

 

 لحظه ها مدام جلو چشمم بودن اون

 

 م؟یرسیما به هم م یعنی ایصبح تو فکر کاوه بودم خدا یدم دما تا

 

 !رفتیبود که مدام تو ذهنم رژه م یالسو نیا

 

 خوابم برد بالخره

 

 روز به باران گفتم هی نکهیتا ا گذشتیم هیقض نیاز ا یهفته ا هی

 

 !ترسمیمن م یباران

 

 ؟؟؟ی:از چباران

 

 ؟؟یکنن چ ریدستگ نایما رو هم به خاطر ا نجایا ادیب سیپل م،،اگهیکنیم یزندگ یبا سه تا قاچاقچ نکهی:از اآوا

 

 داره؟؟ یبه ما چه ربط یکنیچه فکرا م ی:واباران

 !میکه بترس مینکرد یکه کار ما

 

 !کنهیکه باور نم سی:پلآوا

 

 ؟یچ فتهیبد ب یاتفاقا اگه

 

 حرفا رو نیرفت تورو خدا ول کن ا ی:آوا خل شدباران

 

 کنهیمنوچ م شیمن و تو رو پ یچغول رهیکه باز م میمهناز برس یبه نازو ادا میبر ایب

 

 اطیتو ح میهمون روز منوچ هممونو صدا زد و رفت عصر

 

 کارمون داره؟ یبه نظرت چ میدیبه زنش رس ی:ما که حسابآوا

 

 !دهیپشتمون صفحه چ یمهناز باز الک دیبگم شا ی:چباران

 

 چون فقط من و تو رو صدا نزده که سپهر ودکاوه هم هستند! میبر ایب حاال
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 شده ؟ یچ یعنیداشتم  استرس

 رمون داره؟کا یچ 

 

 اخالق منوچ درست بود! یلیخ نکهینداشتن،،نه ا یهم حال خوش پسرا

 

 برا همون معلوم بود همه نگرانن!! گرفتیپاچه م شهیاز جون ما چهارتا مثل سگ هم دور

 

 دیرو تمومش کن یکار هیبه شما بگم  دیلب باز کرد و گفت:خب من با نکهیا تا

 

 تو دهنم که ومدیداشت قلبم م گهید

 

 منوچهر_

 

آوا و باران  دمیمهناز مواظبش باشن که،،شن شیبرن پ رونیب رمیکه صداشون بزنم و بگم دارم م رفتمیبه سمت اتاق آوا و باران م داشتم

 !!کننیصحبت م یترس هیدارن با هم از 

 

 ه؟یچ یمنظورش از سه تا قاچاقچ زنهیآوا چه حرفا ک نم دمیتر کردم ک د زیت گوشامو

 

 دن؟؟یکجا فهماز  نایا یوا

 

 کار کنم؟ یچ دیبا حاال

 وقت چفت دهنشون باز نشه! هیبکشم ک  ینقشه درست و حساب هی دیبا

 

 ؟یبگن چ یبه کس اگه

 

 تا االن به پسرا هم گفتن دیشا

 

 شهینقشه هام نقش بر آب م تمام

 

 دادمیکارو از دست م نیا دیخوب بود نبا یلیخ درآمدم

 

 فک کنم بدتر بشه!! دهیکنم،،نه نه جواب نم دشونیتهد دیبا

 

 کار کنم؟؟ یچ پس

 

 دمیفهم آها

 

 مهناز شیبرن پ خواستنیکه خودشون م دمیچون شن رونیب رفتم

 

 کرد!! سکیر شهیهستن نم نایسپهر و کاوه هم طرف ا دونمیاما چون م ترسنیمعلومه از من م ناکسا
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 اطیبرگشتم صداشون کردم اومدن تو ح یوقت

 

 کردمیم دشونیتهد دادیراه جواب نم نیبعد اگه ا رفتمیجلو م اطیبا احت دیبا

 

 بود دایهاشون پ افهینگران بودن از ق همشون

 

 بود! یدنیواقعا د افشیق دیرو تموم کن یکار هی دیاسترس داشت چون تا گفتم با شتریاز همه ب آوا

 

 کردیداشت سکته م انگار

 

 !!نیکه شما دو زوج عاشق به هم محرم بش دهیبه نظرم وقتش رس خب

 

 !؟!؟ی:چمیمن و باران با هم گفت هوی

 

 ن؟ی:چرا تعجب کردمنوچ

 

 ؟یگرفت مویتصم نیدفه ا هیشد آق منوچ  ی:چسپهر

 

 از خداتون باشه!! دی:مگه بده شماها که بامنوچ

 

 ؟یفک کرد ی:معلومه پس چکاوه

 

 !گهیکه سپهرم خودشو جم و جور کرد وگفت:بله کاوه درست م کردیبه سپهر نگاه م یحالت هیداشت با  باران

 

 نه؟ ایخانوما آماده هستن  دید دیاز خدامونه اما با ما

 

 !!خخیبله رو تو بد نیا دیبله که انگار با یگیم نی:همچمنوچ

 

 خنده! ریز میحرف زد نیبا ا همممون

 

 البته بعده بله خانوما!! گهید میبله بگ دی:بالخره ما هم باسپهر

 

 ه؟؟یرو کرد به سمت ماددوتا خب نظرتون چ منوچ

 

 !نیشما بگ یهر چ یعنیکه  نییپا میقند تو دلمون آب کردن سرمونو انداخت لویک لویو باران که انگار ک من

 

 !!یبه سپهر گفت:نگاشون کن چه خجالت کاوه

 

 طاقت ندارم گهیخانمم برم من که د قربون

 

 یزیچ هیگفت:فقط  منوچ
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 ؟ی:چپسرا

 

 !نیصد هزار بد ینفر دیبخونه براتون با تیمحرم غهیامشب ص ارمیرو ب یکی خوامیم

 

 م؟؟یاری:از کجا بسپهر

 خبر؟؟ چه

 

 دو کلوم بخونه خانما هم بگن بله خوادیم

 

 !رهیار ازتون بگگل من پنجاه هز یبه خاطر رو گمیم نیسیخس یلیک منوچ گفت:باشه بابا خ کردنیاعتراض م پسرا

 

 میتنمون کن میکه دار یلباس نیتا بهتر میماهم رفت ارویرفت سراغ اون  منوچ

 

 کردمیتصور م گهیجور د هیمحرم بشم  ندمیبا همسر آ خوامیکه م یروزو روز نیا شهیافکارم غرق شدم هم تو

 

 االن یول

 

 فکرا برام ارزش نداره نیکدوم از ا چیه گهیانقد عاشق کاوه هستم که د البته

 

 همه گذشتمو فراموش کنم! دیخاطر کاوه با به

 

 میبساز مونویزندگ دیو خودمون با میاالن دو نفر در سطح هم هست ما

 

 لباسه چطوره؟؟ نیباران برگشتم ک گفت:ا یبا صدا دفهی

 

 :خوبه!آوا

 

 ؟یپوشی:تو کدومو مباران

 

 !دونهینم یزیباران کاوه از گذشته من چ نیدونم،،ببینم دونمی:نمآوا

 

  شه؟یم ی:خب ندونه مگه چباران

 

 :نه اون حق داره بدونه من دختر..آوا

 

 !دیو اشکم چک اوردمیطاقت ن دمیحرفم که رس یجا نیا به

 

 نکن امشبتو خراب نکن تیخودتو اذ ی:آوا جونباران

 

 !!زنهیمطمعنن اگه بدونه منو پس م دونهی:امشب من خراب شدس چون کاوه نمآوا

 

 ؟؟یزنیم هیچه حرف نی:اباران
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 وار دوست داره! وونهید اون

 

 حاال هر چه قدرم دوسش داشته باشه رهیپذیدختر دست خورده رو نم هیکس  چیه ی:ولآوا

 

 برم بگم دی:من باآوا

 

 ؟؟؟؟؟یخودم گفتم اگه کاوه بگه باران بهم گفته چ":بلند شد که بره باباران

 

  یبعد آروم آروم بهش بگو لزوم دیحاال بزار محرم ش زمی:عزگفتم

 !یامشب بگ نیهم نداره

 

 بگم اون حق داره بدونه! دی:نه باران مانعم نشو من باآوا

 

 !اطی:دستمو پس زد و رفت تو حباران

 

 نگه،،اون قول داد که به آوا نگه من بهش گفتم! یزیخدا کنه کاوه چ یوا

 

 !دمیکنم چشام سرخ شده بود،،کاوه رو د ،فکاط،ی:رفتم تو حآوا

 

 زده بود! تونستیکه م یپیت نیبهتر

 شاخه گلم دستش بود هی

 

 بهش بگم، یخدا من چه جور یوا

 

 زدم،،کاوه صداش

 

 :بله خانم خوشگل؟؟کاوه

 

 ؟یآماده نشد ادیبه خانم خودم،،االناس که منوچ ب میجلو و گفت:تقد اومد

 

 ک رفتمیور م میبود و با گوشه رو سر نییپا سرم

 

 چونش سرشو گرفتم باال ری:دستمو بردم زکاوه

 

 ؟؟یکرد هیچرا گر آوا

 شده؟؟؟ یزیچ

 

 !یدونیاز گذشته من نم یچی:نه نه فقط تو هآوا

 

 خوامیکه جلو رومه رو م ییآوا نیمن ا نهیشده حاال خب ندونم مهم ا ی:پوف گفتم چکاوه

 

 باران تو دهنم اومد! یلحظه تمام حرفا هیشده شده،، یتو گذشته هر چ حاال
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 دختر عذاب وجدان داره نیکار کرده باهاش که ا یچ نیفطرت بب پست

 

 ما! تیاونم قبل از محرم یکاوه تو حقته که بدون نی:ببآوا

 

 ستمیتو چشاش نگا کنم و بهش بگم دختر ن تونستمیکردم بهش نم پشتمو

 

 که گفتم:کاوه من دختر ن نیهم

 

 !سیحرفمو ادامه بدم دستشو از پشت گذاشت رو دهنمو گفت:ه نزاشت

 

 یادامه بد خوامینگو نم یزیچ

 

 گهیم ینجوریکه ا خوادیاالنم ناراحته منو نم دیتو دهنم با خودم گفتم فهم ومدیداشت م قلبم

 

 شد اومدم برم که ریاشکم سراز دوباره

 

 انداخت دور شکممو منو برگردوند و بغلم کرد دستشو

 

 !!ستیهم تو گذشتت باشه برام مهم ن یتموم وجودم،،حاال هر اتفاق خوامت،،بایمن تو رو م خانممم

 

 خبر دارم یضمن من از همه چ در

 

 ؟؟تی:چآوا

 !؟یخبر دار تو

 

 زمی:آره عزکاوه

 

 گفته؟؟؟؟ یزیحتما باران بهت چ شهیم مگه

 

 :نه اون..کاوه

 دمیشن یکردیم فیبرا باران تعر یکه داشت یشب اون

 

 !مردمیاز خودم جدا کردم،،داشتم از خجالت م ن،،دستاشوییانداختم پا سرمو

 

 یبغض لعنت نیا دوباره

 

 ؟یدونستیم دونسیم دویم یم ویچ یپسس  ت تو ه همه چ پپپ

 

 که جلومه مهمه نه گذشتش! ییآوا نینکن،،برا من فقط ا تیخودتو اذ زمی:آره عزکاوه

 

 نکن برو زودتر آماده شو تیهم خودتو اذ حاال
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 ؟؟یشینم مونیپش یوگفتم:مطمعن نشیگذاشتم روس سرمو

 

 ؟یزنیم هیچه حرف نی:آوا اکاوه

 شم که همون موقع دست از سرت برداشته بودم! مونیپش خواستمیمن اگه م 

 

 ک یمقصر نبود انیجر نیتو تو ا بعدم

 

 بشنفم! یزیمورد چ نیدر ا خوامیمهم ن گهید

 

 خانم خودم کنمت!! خوامیبرو لباستو عوض کن که م االنم

 

 کاوه!! یخوب یلی:باشه ممنونم ازت تو خآوا

 

 دمیگفتم و به سمت اتاق دو نویا

 

 شد؟  ی:چباران

 ؟؟؟یشارژ نمیبیم

 

 خواهر گلم!! ی:آره بارانآوا

 

 کردم بهش گفتم اول فک کردم اون به کاوه گفته فیرو براش تعر همه

 !ادیگفت:پاشو دختر زود تر آماده شو االنه که منوچ ب دوینفس راحت کش هی بارانم

 

 که لباسام توش بود یسمت بقچه ا رفتم

 

 سالم بود رو برداشتم و تنم کردم بایدست لباس که تقر هی

 

 که از خونمون آورده بودم رو گذاشته بودم برا روز مبادا ییدست از لباسا چند

 

 همه پاره پوره بودن میدیپوشیکه م ییلباسا وگرنه

 

 لباس و بپوش نیا ایبرا همون گفتم ب زنهیبه دل نم یچنگ یلیخ دمیلباس باران نگا کردم د به

 

 !یگل یلی،،تو خ یلباس و دادم بهش ووبارانم اومد منو سفت بغل کرد و گفت:ممنونم خواهر 

 

 بهتره! گهید ی:قابلتو نداشت از اون لباساگفتم

 

 که از گذشته برام مونده هیزیچ تنها

 

 تو؟ امیب میتونیکه منوچ گفت:آوا،،باران ما م میشده بود آماده
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 !می:آره ما آماده امیبا هم گفت آروم

 

 همسن منوچ بود بایکه تقر ییآقا هیتو،،مهنازو منوچ و: اومدن

 

 !انیداماد ب ونیتا آقا دینیگفت:بش منوچ

 ها ها ها

 

 

 !ستین دیکنه ازش بع تیاذ خوادی!نکنه مکنهیداره مسخره م نیانگار ا مرض

 

 کنهیزل زده بود به ما که انگار داره دشمناشو نگا م نیهمچ مهناز

 

 د؟؟یخریلباسا م نیکه از ا دیتا حاال انقدر پولدار شد یاومد جلو دم گوشم گفت:از ک ارهینتونست طاقت ب آخرم

 

 ترکهیم یخنده،،با خودم گفتم همونه داره از حسود ریزدم ز یپق منم

 

 بهش بگم که کاوه وسپهر در زدن و اومدن تو اومدم

 

 گل یاز پسرا نمی:خب امنوچ

 

 :هه چه منوچ مهربون شده!آوا

 !ومدهین یآدم مهربون نیکاسشه،،وگرنه به ا مین ریز یکاسه ا حتما

 

 میماهه برامون خوندنو و ما هم جواب بله رو داد شیش غهیاون شب ص رهبالخ

 

 !!زدیما موج م یچارتا یتو چشا یخوشحال برق

 

 بودن تو اتاق ومدهین زمیو کامب اوشیس

 

 !شدیوگرنه من دوباره حالم بد م ومدیکه همون بهتر ن زیکامب

 

 باهاشون نداشت یچون معلوم بود واقعا عاشق باران و سپهره که کار سوزهیم ایدلم برا س یول

 

 !رهیگیم دیبه خاطر عشقش که خوشحال باشه خودشو ند یواقع عاشق

 

 یکرد..ه ایکه س یکار

 

 :خب مبارکهمنوچ

 

 کارتون دارم رونیب انیو سپهر ب کاوه

 

 میو ما با مهناز تنها شد رونیرفتن ب مردا
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 از گذشته برام مونده نایداد منم براش گفتم ا چیسه پ ریمهناز گ باز

 

 تودانقدر وضعت خوب بوده! یعنی یگیدروغ م گفتیم اونم

 

 ستینکن آوا اهل دروغ ن یخوایباور کن م یخوایبهش گفت:م بارانم

 

 !ارهیسر در ب یاز همه چ خواستیگفت:باشه بابا قبول،،اما فضول خانم م مهنازم

 

 میقدم بزن اطیتوح میگفتم باران بر نیهم برا

 

 زده بود بیبه ج شمیبه اون مرده دادو بق یکم هیمنوچ از پسرا پولو گرفته بود  اطیتو ح میرفت

 

 !میاریاز همه کاراش سر در م دونهینم میکرده ما خنگ فک

 

 !دیرو به چار تامون کردو گفت:خب حاال شماها زن وشوهر بعد

 

 سر بزنه با جون عشقش معامله کرده! ییازش خطا یبه کاراتون باشه هر ک حواستون

 

 مینگ یچیدوست داره بکنه ماهم ه یهر کار خواستیبود م فشینقشه کث نیپس هم میتعجب کرد همممون

 

 فهم شد؟ ری:شمنوچ

 

 آوا_

 

 !!ادیدر ن ییاز دهنمون جا کنهیکه م ییوقت کارا هیکرد که ما  دمونیبا حرفش تهد یمنوچ حساب اونروز

 

 میهم به خاطر عشقامون مجبور به اطاعت بود ما

 

 در انتظارمونه یمعلوم نبود چه سرنوشت وگرنه

 

 موجود بعد:از پدرم به نظرم منوچ بود نیتر فیکث

 

 !میکردیاحساس م شتریکه برا ما داشت عشق رو ب یخوب هی اما

 

 یعالقتو ابراز کن یتونیبهتر م یمحرم باش یوقت

 

 میزدیم رونیب یگشت هی میرفتیبا هم م میشدیم کاریو کاوه هر موقع ب من

 

 کردیدر توانش بود منو مهمون م یکرد هر چ ینم غیهم در کاوه

 

 هیک دستم خال فیح یول زمیرو به پات بر ایتموم دن خوامیم گفتینکن م یولخرج گفتمیبهش م یچ هر
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 نداشتم یغم گهید میبد لیتشک یزندگ هیو خودمون  میاز اونجا بر میتونستیفقط اگه م کردمیرو حس م یکم داشتم خوشبخت کم

 

 شده فیمحرم شدند خر ک نکهیاز ا یسر حال شده بود معلوم بود حساب یلیخ بارانم

 

 !میکردیم فیرو برا هم تعر فتادیکه م ییتموم اتفاقا بایتقر

 

 رو رو نکرده بود! زایچ یلیناکس خ دهیوار بارانو دوست داره االن داره نشون م وونهید سپهرم

 

 گردش رونیب برشیدنبال بارانه و م همش

 

 مقدسه یلیعشق خ ایخدا

 

 کن به عشقش برسه یواقعا عاشقه کار یکس اگه

 

 ستیمثل اوال تو خودش ن گهیرفتارش بهتر شده بود د یلیخ اوشیس

 

 نگفتم یزیبه کاوه چ یول ترسمیهنوزم ازش م ستین یذاتش خرابه درست شدن زیکامب اما

 

 که نشه جبرانش کرد ارهیسرش ب ییبال هیوقت به خاطر من  هی ترسمیم

 

 که معتاده فهمهیم نشیبیم یمعتادا شده هر ک نهیع گهید افشیق

 

 انقد داغون شده افشیکه ق کنهیمصرف م یچ ستیبه دادش برسه معلوم ن خدا

 

 که نگو مهنازم

 

 ادیداره،،منوچ هوس آلبالو کردم،،منوچ از بو غذا بدم م ییناز و ادا چه

 

 کنهیانقدر که خودشو لوس م کنهیحال آدمو بد م یوا

 

 به حرفشه منتظره لب تر کنه براش همون کارو انجام بده یکه حساب منوچم

 

 االن وقتشه نیهم کنهیآدم فکر م رهیراه م رهیگیدستشو به کمرش م هیپنج ماهش شده  دایجد

 

 میانجام بد مینتونست یکار چیو ما هم چنان ه گذرهیم یدو ماه هیبراتون بگه االن  جونم

 

 ازمون داشته باشه یمنوچ چه در خواست ستیوگرنه معلوم ن مینجات بد نجایخودمونو از ا میکه بتون میکن دایراه چاره پ هی دیبا

 

 رفتاراش مشکوک شده ایتازگ

 

 کاوه رو مجبور به کار خالف کنه ترسمیم
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 شده گفت با منوچ حرفم شده یبود گفتم چ یعصب یلیروز کاوه خ هی

 

 نگفت لشویدل دمیازش پرس یادامه نداد هر چ یول

 

 روز هی نکهیا تا

 

 آراد فرهمند_

 

 دارم ازیپروندس که به کمک شما ن هی راستش

 

 درسته؟؟ زا؟؟یچ نیو ا ی:حتما مامور مخفیاحمد

 

 !یریگیزود م ادیخوشم م نیآفر

 

 !میاطالعات ندار یلیهنوز خ یول میاریسر در ب کننیکه م ییک از کارا مینظر دار ریرو ز یگروه هی یچند ماه هی ما

 

 کننیدورو برشون شک نم یغلط اندازه اگه بر افتیهم ک ق تو

 

 هستند یچه گروه مینیکن بب فی:خب تعریاحمد

 

 قد میبچه قدو ن یو چند تا دختر و پسر جووون و تعداد انسالیمرد و زن م هیاز  شهیم لیگروه تشک نیدر اصل ا_

 

 دنیهم انجام م یخالف یکارا هی یریز ریز یول هیو دست فروش ییگدا شونیاصل شغل

 

 میکن رشونیدستگ میکه بخوا سین یدر حد یول میاطالعات دار یلیودخ مینظر گرفت ریمدت ز نیا ما

 

 جلو رمیم اطیوسط وجود داره که من دارم با احت نیا یمساله مهم هی البته

 

 ؟؟ی:چه مسئله ایاحمد

 

 دختر هی

 

 ش؟ی:خب بقیاحمد

 

 ببره! ییمسئله بو نیاز ا یکس خوامیمن نم یمن هست یمیوگفتم:تو دوست صم نییانداختم پا سرمو

 

 گمینم ییکلمه هم جا هیمن  یراحت داداش گلم،،تا تو نخوا التی:باشه خیاحمد

 

 از اون دخترا دختر خالمه یکی

 

 که از تعجب چشاش قلمبه شده بود گفت:واقعا؟؟ یدر حال رضا
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 میتا کامل در موردش صحبت کن رونیب میحرفا رو بهش بزنم گفتم بر نیا یندونستم تو کالنتر زیجا

 

 یکالنتر کیشاپ نزد یکاف میهم قبول کرد و رفت رضا

 

 !یکرده باش دایپ نجایدختر خالتو ا شهی:من هنوز باورم نمرضا

 

 کنه اما االن یجا زندگ نیاالن تو بهتر دیخاله من با ،،دختریباور کن دمینبا

 

 تو اون گروهه! یچرا و چه طور دونمینم خودمم

 

 خودشه؟؟ ی:تو مطمعنرضا

 ؟؟؟ینگفت یزیتا حاال به من چ چرا

 

 خودشه! یگیم یدار یپس االن چه جور شیشناسینم شینیاگه بب یتو قبال نگفت مگه

 

 که انگار مادرم جوون شده! ادهیکالفه شدم اما انقدر شباهتش به مادرم ز خودمم

 

 بچه خودشه کردنیکه همه فکر م یبهش داشته طور یادیکه دختر خالم شباهت ز گفتیم مادرم

 

 !امرزهی:خدا مادرتو برضا

 

 سوزهیفقط دلم به حالش م ادیکنم من اصال ازش خوشم نمکنم و باهاش ازدواج  داشیکرده حتما پ تیچرا مادرم وص دونمیمن نم ممنون

 

 کنه! یوضع زندگ نیکه تو ا ستیحقش ن نیا

 

 دهیکش نجایکه کارش به ا ومدهیچه بالها که سرشون ن میکه ما آلمان بود یچند سال نیتو ا ستین معلوم

 

 !یکرده بود داشی:کاش زودتر پرضا

 

 ازشون نداشت یکس خبر چیه یهمه جارو دنبالشون گشتم ول رانیکه اومدم ا یسه سال نیکه تو ا یدید خودت

 

 شناختمش! کردیم یروز که دست فروش هیخواست که  خدا

 

 مطمئن شدم که خودشه! گهیدوستش صداش زد آوا د یوقت یول شدیباورم نم اولش

 

 دختر خاله من شباهت داشت اتیو هم سنش به خصوص افهیهم اسم هم ق چون

 

 کنهیم یزندگ ییکه تو چه جا دمیکردمو د بشیتعق نیهم برا

 

برام مونده تو  ایدن نیکه تو ا ییاز کسا یکیاصال دوست ندارم  یدوسش دارم نه ول یفک کن نکهیچند وقت خواب و خوراک نداشتم نه ا تا

 کنه. یوضع زندگ نیا
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 االن آوا در خطره یتا االن نتونستم به تو بگم ول یچرا حت دونمینم

 

 آوا دیشا دیاگه کدورتاتونو کنار گذاشته بود زمیلب گفتم:آخ مادرم،،مادر عز ریتو دستام گرفتمو ز سرمو

 

 سرشون اومده ییخبر ندارم که خالم و شوهرخالم چه بال اصال

 

 میکن ریهمشونو دستگ میمدرک جور بشه تا بتون هیهر چه زودتر  دیفقط با رضا

 

 !رونیپسرا با هم رفتن ببهم اطالع دادن دخترا دست تو دست  چون

 

 !یکنیم یحسود یکه دار ی:کلک نکنه دوسش داررضا

 

 مواظبش باشم و از اونجا نجاتش بدم! دیمن با ادیسرش ب ییبال ترسمیبابا چرت نگو م نه

 

 !یگی:تو که راست مرضا

 خخ

 

 کالفه ام! یلیها،،سر به سرم نزار،،خ یاورد ریبابا تو هم وقت گ یا

 

 !می:باشه بابا من تسلرضا

 

 امر بفرما من اطاعت کنم شما

 

 گمیم یچ نینشو فقط گوش کن بب لوس

 

 :چشم سرهنگ جونرضا

 

 خوامیفقط به تو اعتماد دارم االنم م رانیاومدم ا یمن از وقت نیبب

 !میکارو درست انجام بد نیا میتا بتون یبکن تویسع همه

 

 :چشم قربانرضا

 

 میستین یرو بزار کنار االن که تو کالنتر یشوخ_

 

 میاطاعت کن دیدستت با ریو ما هم ز یگفتم بالخره شما سرهنگ ی:عه جدرضا

 

 ازت ممنونم یحال منو خوب کن یخوایکارات م نیبا ا دونمیوگفتم:من که م دمیخند

 

 میکار کن یچ دیکردن و ما با ییبزار برات بگم چه کارا حاال

 

 بزنه بیتا پول به ج دهیبتونه انجام م یهر کار خالف یعنیمنوچ هفت خطه  نیا نیبب
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 جلوش بگه کنهیکس جرات نم چیه یمعروفه ول ریاخالقش بده که به منوچ پاچه گ انقدر

 

 محل قرار برهیبعد بچه ها رو م کنهیم یبچه ها جاساز لیمواد رو تو وسا میمتوجه شد یتازگ

 

 !فتهین ریتا خودش گ کنهیاونا رو طعمه م یول شنیها هم که متوجه نم بچه

 

 !میدیند یزیازشون چ یدزد ریرو غ گهید یهنوز اون دوتا یکارن ول نیکه تو ا میتا از پسرارو مطمئن دو

 

 مجبور کنه یا گهیاونا رو به کار د ترسمیم نیبرا هم کننینم یدست فروش گهیهم که د دخترا

 

و از همه مهمتر معامله  یریدادن پول،،سوء استفاده از بچه ها،،زور گ ،،نزولیمواد فروختن،،دزد مثل میدونیاز جرماشو م یسر هی فعال

 مواد!!

 

 مدرک ازشون جمع کنم؟؟ یچه جور دی:به نظرت من بارضا

 

 کنه یکار کنه و قرار شد فردا نقششو عمل یدادم چ حیتوض براش

 

 آوا_

 

 رفتم دم در زنهیدر کارگاه رو م یکی دمیروز صبح د هی

 

 که درو باز کردم نیهم

 

 ی:هگفتم

 

 ناشناس:به به خانم خوشگل مرد

 

 د؟؟؟یدا دار دار کاریچ یی:چ چگفتم

 

 با آق منوچ کار داشتم هس؟؟؟_

 

 دمیازش ترس زدیحرف م کردویم نیف نیمعتاد بود ف مرده

 

 دفه منوچ داد زد:اونجا چه خبره؟؟؟ هی

 

 منوچ کار دارم با آق گهیبه سمت منوچ گفتم:م رفتم

 

 کار داره! یچ نمی:تو برو تو من خودم بمنوچ

 

 شهیم یچ نمیشدم بب میگوشه قا هیمنوچ پشتش بهم بود رفتم  تا

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 143 

 

 ش؟ی:فرمامنوچ

 

 :اومدم دنبال موادمردناشناس

 

 نجا؟؟یا یایگفته ب یگفت:خفه باو کدوم خر وارویدستشو گذاشت رو دهن مرده و اونو چسبوند به د منوچ

 

 ناشناس:اوم اوم ا... مرد

 

 ؟؟یبرام دردسر درست کن یخوایآروم حرف بزن،،م یول دارمیگفت:دستمو برم منوچ

 

 باشه باشه! یعنیسرشو تند تند تکون داد که  اونم

 

و  رنیگیم یچ هی انیها هم م یو بعض یکنیم ادهیبچه ها رو پ یایتو پارک،،فالن جا م دمیدستشو برداشت اونم گفت:من خودم د منوچ

 !دنیپول م

 

 داره؟؟ ی:چه ربطمنوچ

 !فروشنیبچه ها گل و دستمال و خرت و پرت م 

 

 !دنیپول کلون م زایجور چ نینکن برا ا اهی:مارو سمردناشناس

 

 گوشه و زد به بدن! هینفر تا موادو گرفت رفت  هی دمیخودم د بعدم

 

 ؟؟ی:خب حاال که چمنوچ

 

 فتمین ریکه منم گ کردمیم دایپ دیمطمئن با یجا هی خوامیناشناس:منم مواد م مرد

 

 !!یزرنگ یلیتو خ مطمئنم

 

 به حالت اگه برام دردسر درست شه!! یوا یول ارمیتا برات ب یتو کوچه پشت رونیبرو ب شهیو گفت:باشه فقط تو کارگاه نم دیخند منوچ

 

 تخت التیخ میناشناس:بابا ما از خودتون مرد

 

 کردیم نیف نیو مدام ف زدیحرف م یبه هم خورد از طرز حرف زدنه مرده،،تو دماغ حالم

 

 ندونستمو آروم به سمت اتاقم رفتم زیاونجا موندنو جا گهیکه منم د رونیب رفتیداشت م مرده

 

 کنه یفکر هیبه کاوه بگم  دینداره با تیامن نجایا گهید

 

 رضا  _

 

 رونیاز کارگاه ب اومد
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 !رنیو عکس بگ لمیکردن که ازشون ف نیکه کم دینا محسوس نگا کرد بچه ها رو د یلیخ

 

 کرد دنبالش برن اشاره

 

 که منوچ گفته بود منتظر شد تا منوچ اومد ییهمونجا رفت

 

 ؟؟؟یپول مول دار نمی:فقط بمنوچ

 

 شناس:آره باو،،اصله؟؟ نا

 

 مینر ی:ما تو کارمون تقلبمنوچ

 

 م؟یفبسر دی:چه قدر باناشناس

 

 یبرام جور کن یتا مشتر دمیم فی:دفه اولته بهت تخفمنوچ

 

 :باشه کارت درسته!ناشناس

 

 و گرنه خونت حالله! یارینره آدمه مطمئن م ادتی:فقط منوچ

 

 !!رمیمیم یاز خمار می:باشه فقط زودتر مواد مارو بده که دارناشناس

 

 کرد یپولو داد و ازش خداحافظ ناشناس

 

 راحت شد المیخ خب

 

 که بچه ها گرفتن لممیشود تمام مکالماتشونم که ضبط شد،،عکس و ف چه

 

 !!میبنداز رشونیسر معامله گ دیمعامله موادم دارن با گفتیتوشون نفوذ کنم چون آراد ) همون سرهنگ فرهمند خودمون( م دیکم با کم

 

 که رفت تو کارگاه و درو بست منوچ

 

 شمونیاومد پ اسری

 

 !ینقشتو خوب اجرا کرد یدرسته،،حرف ندار یلیخپشتشو گفتم کارت  زدم

 

 یاعتمادشو جلب کن دیبا فقط

 

 تا باهاش معامله کنم یکن یکم کم منو وارد باز بعد

 

 میکن رشونیخدا دستگ دیبه ام بعدم
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 به سمت ستاد میو رفت دیبچه ها گفتم خسته نباش به

 

 )سرگرد ستاد مبارزه با مواد مخدر(یمن رضا احمد دیدیدرست فهم بله

 

 آوا_

 

 ادیپشت کارگاه م یداد از تو خرابه  یصدا میدید هوی میزدیکارگاه با باران حرف م اطیروز که داشتم تو ح هی نکهیا تا

 

 میبه سمته خرابه رفتبا دو  مویتامون هل زده بهم نگاه کرد دو

 

 کننیمنوچ و کاوه دارن با هم دعوا م میدید

 

 !!یعوض خورهی:حالم ازت بهم مهکاو

 

 :حرف دهنت و بفهممنوچ

 

 ..هان؟شهیواقعا روت م ی:چطورکاوه

 

 :هه!منوچ

 

 ؟یمعتاد شد بس نبود،،با تو ام چرا الل شد زیکه کامب نیبس نبود،،هم یکرد یباز نیرو وارد ا یو کام اوشیکه س نی:همکاوه

 

 :خفه شو!!منوچ

 معتاد کردم؟؟ زویمن کامب مگه

 

 فهمه...؟؟ ری،،شیمنف شنهادتیپ یبکن،،جواب من برا یبکن یخوایهم که م یکار س،،هرین میحال زایچ نیمن ا نی:ببکاوه

 

 :هه!منوچ

 گ؟؟ید یکه جوابت منف یترسیم حتما

 

 ..یعوض هیمثل تو  خوادیدلت نم ترسمی:نمکاوه

 

 سادیسر جاش وا دیتا منو د رونیادامه ندادو از خرابه اومد ب کاوه

 

 از باران نداشتم یکپ کرده بود،،خودمم دست کم بارانم

 

 رونیپوزخندم زد بعد از کارگاه رفت ب هینگاه به ما انداختو  هی رونویاز خرابه اومد ب منوچ

 

 شده؟؟ یزیاومد سمتمونو گفت:چ سپهر

 

 گفت:نه  ومدیکه از ته چاه درم ییبا صدا کاوه
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 ؟یایب قهیدق هی شهیم ،،بارانی:اوکسپهر

 

 سرشو تکون دادو با سپهر رفت رانبا

 

 کاوه و گفتم: یگذاشتم رو بازوها دستمو

 

 زم؟؟یشده عز یزیچ

 

 دوخت بهمو تو چشمام زل زد نشوینگاه غمگ کاوه

 

 اروم گفت:نه بعد

 

 م؟یقرار نبود بهم دروغ نگ مگه

 

 .یلیدوست دارم خ یلیگفت:آوا من خ نوییسرشو انداخت پا کاوه

 

 !زمیجلو ترو بغلش کردمو گفتم:منم دوست دارم عز رفتم

 

 !ییکنم آوا یزندگ تونمیتو نم یدستاشو سفت دور کمرم حلقه کردو گفت:من ب کاوه

 

 !منم

 

 زدو گفت:از خدا ممنونم که تورو سر راهم قرار داد!! میشونیرو پ یکاوه بوسه ا رونیاز بغلش اومدم ب اروم

 

 .نییزدمو سرمو انداختم پا یلبخند

 

 شده؟؟ یچ یگیم حاال

 

به حرفم  وقتیاگه  نیمنوچ گفت حاال که نامزد کرد ادتهیمعلوم بود گفت: تشیک عصبان یجور دویگفتم کاوه اخماشو تو هم کش نویا تا

 کشم؟؟ینامزدتونو م دینکن

 

 !ادمهیخوب  اره

 

 شنهادیبه منم برا قاچاق مواد پ ی:اون اون عوضگفت یدو رگه ا یصدا زد،،بایم یبه سرخ تیدستاشو مشت کرد،،صورتش از عصبان کاوه

 داد

 

 کاوه دور کمرم حلقه شد یکه دستا وفتادمیبد بود،،داشتم م یلیخ د،،حالمیشنیگوشام نم گهید

 

 خانومم؟؟ ی:خوبکاوه

 

 میاونور کارگاه نشست میتکون دادم و با کاوه رفت سرمو
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 کردمیم هیگر اریاخت یمنم ب ختویریتو چشمام جمع شده بود...اشکام گوله گوله م اشک

 

 !ینکن خانوم هیگر ییهاتو ندارم،،اوا هینکن،،من طاقت گر هیتورو خدا گر زمی:عزکاوه

 

 ؟؟یقبول کن یخواینگاه کردمو گفتم:م بهش

 

 دهیکه بگه انجام م ویمنوچ کار یدونینگام کردو گفت:خودت که م کاوه

 

 تو خالفکار نشو! یم،،ولیفرار کن ایکاوه گفتم:کاوه بهش جواب مثبت نده،،اصال ب ی نهیبه هق هق افتاده بودم،،سرمو گذاشتم رو س گید

 

 منوچ وقتیکه چقد دوست دارم؟،اگه اگه  یدونی:مکاوه

 

 ادامه ندادو منو به خودش فشردو گفت: کاوه

 

 نکن! هی:مرگ من گرکاوه

 

 حرفو نزن...باشه؟؟ نیا گیبلند کردمو گفتم:د سرمو

 

 نکن! هیگر گیهم د و،،تی:چشم خانومکاوه

 باشه؟؟

 

 چشم

 

 کاوه

 

 :جونم؟؟کاوه

 

 ...کنهیقاچاق کاال استفاده م یبرا کمیکوچ ی.،،االن متوجه شدم از بچه هادمیمنوچو فهم هیاز همه زودتر قض من

 

 !؟ی:چکاوه

 

 !دونمیبفهمه من م خوامیس،،نمیگذاشتم رو دهن کاوه گفتم:ه دستمو

 

 !میدیرو لو م کنهیکه از بچه ها استفاده م نیخالف ا یاگه مارو زور کنه به کارا میبه منوچ بگ میتونیم میدونیم نویکه ا حاال

 

نداشته باشه،،چون اگه باران و سپهر  یبه ما کار گیمهمه،،فک کنم د یلیبچه ها خ هیقض کشمتون،،امایم گهیاون م دونمیم البته

 واسش!! شهیبفهمن،،بد م

 

 کشمینامزداتونو م نیه کارامو لو بداالن منوچ گفته ک اگ ی:ولکاوه

 

 میدونیموادو م هیما قض کنهیاما منوچ فقط فک م دونمیم

 دمیبچه ها رو هم فهم ی هیک من قض دونهینم
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 مهمه به نظرم یلیبچه ها خ هیقض

 

 رو ول کن! نای:باشه،،حاال خانومم اکاوه

 میاز خودمون حرف بزن مییحاال که تنها ایب

 

 بهش زدمو لپشو بوس کردم یلبخند

 

 !ینیری:چقد تو شکاوه

 

 کاوه زل زدم. به

 پسرخوشگله نیخدا چقد ا یوا

 آقاست چقد

 عسله چقد

 ...چقد

 

  گه،،اهی:خفه دوجدان

 

 قربون صدقه اقامون برم؟ تونمینم

 

 !یریکه تو دلت م ییقربون صدقه ها ی:به جاوجدان

 یبعد تو دلت قربون صدقش بر یدوسش دار یزرت زرت بهش بگ نکهیا ،،نهیخوشحال شه،،بدونه دوسش دار کمیبوسش کن  برو

 

 االن لپشو بوس کردم نیهم

 

قدم شده،،غرورتو بزار کنارو عشقتو بوس  شیپ شهیفقط اون هم نینامزد کرد یشو از وقت شقدمیبار تو پ کی:لپش نه،،از اون بوسا،،وجدان

 کن!

 نمیب بدو

 

 بابا باشه

 

 ؟یکنینگام م ینطوری:چرا اکاوه

 

 صورتامون نمونده بود که نیب یصورتمو بردم جلو مرز 

 

 بستمو لبامو گذاشتم رو لباش! چشمامو

 

 کرد یهم استقبال کردو باهام همراه کاوه

 

 میاز سرجامون بلند شد اروم

 

 میبه سمته خرابه رفت میدیبوسیم گرویکه همد ینطوریاهم

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 149 

 

 .چسبوندو شروع کرد به؟ واریمنو به د کاوه

 

 کنم،،با دستم کاوه رو هل دادم که عقب رفت یکار تونستمیکم اوردم اما نم نفسم

 

 خمارش بهم زل زد یچشما با

 

 وونتمیگفتم:د زدمیکه نفس نفس م یهمونطور

 

 لبام دنیبه سمتم اومدو دوباره شروع کرد به بوس کاوه

 

 خوش فرمش! یلبا دنیکردم بعدم شروع کردم به بوس کشیکمرم کاوه و گرفتم و به خودم نزد منم

 

 !میتامون هل شده بود م،،دویداد منوچ از هم جدا شد یصدا با

 

 !نهیبیما رو م ادیاالن م م،،وگرنهیش میقا ایاومد سمتمو گفت:ب کاوه

 

 اونطرف میتکون دادمو با هم رفت سرمو

 !میش میپشت قا نیا ایب کاوه

 

 یومگفت:باشه خان دویخند کاوه

 

 !میشد میقا میکاوه رفت با

 جا تنگ بود کامل تو بغلش بودم چون

 

 زدم یانداختمو لبخند ینگاه شاشیته ر به

 

 گلوشو بوس کردم ریبردمو اروم ز سرمو

 

 :نکن!کاوه

 

 چرا؟؟

 

 رو دستت! فتمیم کنمیسکته م فهیقلبم ضع ،،منیکنیم وونمیکارات د نیبا ا نکهیا ی:براکاوه

 

 !وونهیگفتم:د دمویخند

 

 هم سفت تر از قبل منو بغل کردو گفت:نفسم به نفس تو وابستسا کاوه

 ؟؟یدونیم نویا

 

 منم

 ؟؟یدونیهم م تو
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 ادینفر م هی یپا یصدا دمید هویکه  میرفتیقربون صدقه هم م میداشت

 

 !!مییما کجا دهیگفتم:کاوه فک کنم منوچ فهم دمویبه کاوه چسب سفت

 

 :بفهمه،،فدا سرت!کاوه

 

 ؟یچ نهیوضع بب نیما رو تو ا ادیاگه االن ب کاوه

 

 نهی:خو ببکاوه

 

 کاوه...!! عه

 

 :جان کاوه؟کاوه

 

 منوچ! نیاز ا ترسمیزشته،،بعدم من م خب

 

 :خخ،،ترس نداره ک خانومم!!کاوه

 

 گفت:پخ یکی هویکه  زدیداشت بهم حرف م کاوه

 

 دستامو سفت دور گردن کاوه انداختم دمویبنفش کش غیج هی

 

 !یخفم کرد یآ یخنده گفت:آ ریزد ز کاوه

 

 دیخندیکه ما رو ترسونده بود بلند بلند داشت م سپهرم

 

 !یآب بخند زهرمار،،درد،،رو

 

 با حال بود یلیخ یوا ی:واسپهر

 

 !دیباحال نبود،،زهرم ترک درد،،اصلنم

 

 ؟یخانوممو توسوند ی:واسه چکاوه

 

 :حقتونهسپهر

 

 :اونوقت چرا؟کاوه

 

 ...دیدار دویشد میجا قا هیکارگاه  نیتو هم دونستمینگران شدن،،من م گرده،،همهی:دو ساعته منوچ اومده،،داره دنبال شما ها مسپهر

 

 حرفشو بگمو گفتم:کوفت! نذاشتم

 ادب! یب
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 :ها ها ها کاوه

 نگران ما شده؟ منوچ

 !بهیعج یلیخ

 االن منوچ کجاس؟؟ حاال

 

 :سر قبر منسپهر

 مهناز برسه! یدنبال شما گشت،،بعد به من گفت دنبالتون بگردم...بعدم رفت به نازو ادا کمی دونمیچم

 

 ؟؟یگیدستشو گذاشت جلو دهنشو،لحنشو زنونه کردو گفت:عه وا خواهر راست م کاوه

 

 !میبر دیکه سپهر گفت:لطفا از بغل هم جدا ش میدیخند هممون

 

 که میرفتیکارگاه م اطیبه سمته ح میداشتهم اومدو با هم  رون،،کاوهیبغل کاوه اومدم ب از

 

 آراد_

 

 !زدیشور م یلیدلم خ یرضا در تماس بودم لحظه به لحظه ول با

 

 نبره ییبودم منوچهر از نقشمون بو دواریام

 

 داشتم چون کار کشته بودن نانیطرف به کار رضا و همکاراش هم اطم هیاز  اما

 

 ششیرفت ستاد باهام تماس گرفت و گفت که برم پ یرضا وقت نکهیا تا

 

 معطل نکردم ولباسمو عوض کردمو به سمت ستاد رفتم. منم

 

 دژبان گفت:آقا کجا؟ دمیدر که رس دم

 

 قرار مالقات دارم ی:با سرگرد رضا احمدگفتم

 

 هماهنگ بشه! دیگفت:با دژبان

 

 که طاقت نداشتم کارتم در آوردم و جلو دژبان گرفتم منم

 

 کپ کرده بود چارهیب

 

 نگا به من هینگا به کارت  هی

 

 من سرهنگ باشم شدینم باورش

 

 برم؟؟ تونمیبود دستمو جلو صورتش تکون دادمو گفتم:م رهیکه خ نجوریهم
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 !اوردمیبه جا ن دیبه حالت خبر دار بلند شد پا چسبوند و گفت:جناب سرهنگ عفو کن عیدفه هول شد سر هی

 

 .سین یکه خندم گرفته بود دستمو رو شونش گذاشتمو گفتم:مسئله ا منم

 

 رفتم داخل! و

 

 یتا به شخص مورد نظر برس یهفت خوان رستمو رد کن دیجور جاها با نیا دونمیم خودم

 

 داشته باشم یکه درجه سرهنگ شدیباورش نم دیدیمنو م یک هر

 

 م داخل..رفتدییبالخره در زدم و تارضا گفت: بفرما نکهیا تا

 

 داد یبه احترامم بلند شد و سالم نظام دیتا منو د رضا

 

 ؟ هیها چ یلوس باز نی:راحت باش رضا،،اگفتم

 شد؟؟؟یچ نمیکن بب فیتعر خب

 

 کن! نیج نیبعد س یرضا:بزار از راه برس_

 

 یبهت احترام نزارم بعد پدرمو درار یخوایگفتن ها،،م یس،،سرهنگین یاحترام یتو مرام ما ب بعدم

 

 و گفتم:از دست تو! دمیخند

 که به مشکل نخورم ومدمیخدا طاقت ندارم اگه حواسم بود با لباس م به

 

 من سرهنگم شهیاالن هنگند باورشون نم نجایکادر ا همه

 

 !خورهی:آخه اصال بهت نمرضا

 

 !!دیاریب فیتشر دیخوایم گفتمیبهشون م دیمن با شرمنده

 

 بردم ک ورشیسمتش  به

 

 .؟؟یشیم یکردم چرا جوش :عه بابا غلطرضا

 

 گل کرده! تیتو هم مسخره باز یکه برام بگ سیاالن دل تو دلم ن من

 

  ه؟یهمه عجلت چ نیا لیدل دونمی: راستش مرضا

 کنم! تیذره کفر هی خواستم

 

 رسهینوبت منم م باشه

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 153 

 

 !ستیدل تو دلت ن یبراچ دونمیگفتم من ک م دمیخندیکه م نجوری:همرضا

 

 نشد سالمه سالم بود  شیزیچ یول چارهیدختره ب دیذره اولش ترس هی

 تخت! التیخ

 

 ؟یدیخودت د یچشما با

 

 عشقت تنده!! شیآت گمیم یدی:اوه اوه درضا

 

 فقط مجبورم نگرانش باشم! ادیسر به سرم نزار اتفاقا اصال ازش خوشم نم کنمایلهت م زنمیم رضا

 

 !یگیچپر چالق کردو گفت:تو که راست م افشویق رضا

 

 شنهادیپ هی پس

 

 ؟ی:چگفتم

 

 بود باشه برا من،،ازش خوشم اومد واقعا خوشگله! یا کهیخوب ت ادیرضا:حاال که تو خوشت نم_

 

 !!یچرت و پرتا بگ نینشنوم از ا گهی،،دیکنیم جایب یلیشدم و گفتم:تو خ یعصبان

 

 خودت! ی؟؟ارزون یاری:باشه برادر حاال چرا جوش مرضا

 !مینخواست

 

 شد؟؟یچ گهید نمیبس کن بگو بب رضا

 

 خبر داشتم اناشیجر یکرد گرچه از بعض فیرو برام تعر هیکل قض رضا

 

 بگه! یزیدختر خالم نتونسته بود جلو همکاراش در مورد آوا چ هیبه خاطر سکرت بودن قض فقط

 

 !شمیم دواریکه کامل گفت گفتم:نه بابا کم کم دارم بهت ام انویجر

 

 !یهضمش کن یکه نتون دادمیجوابتو م یجور هیکه مقامت از من باالتره وگرنه  فی:حرضا

 

 !!خخیکالمو بندازم هوا ک جلوم کوتاه اومد دیبا پس

 

 منوچ تا اعتمادشو جلب کنه شیچن بار بره پ اسریقرار شد ک دوباره  مویدیخند مونییدوتا

 

 زنگ خورد میکردمو به سمت خونه رفتم ک گوش یاز رضا خداحافظ منم

 

 د؟ییبفرما الو
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 جناب سرهنگ فرهمند؟_

 

 خودم هستم! بله

 

 هستم یمحمد_

 

 امرتون؟

 

 کار داشته که به من زنگ زده؟؟ یچ یعنی

 

 یعسل محمد_

 

 !ستین یسال زمان کم هیطاقتم طاق شده بود،، گهید شمیم وونهیدارم د یوا

 

 !نهیبیاصال منو نم ستین الشیخ نیسرهنگم ک ع نیا

 

 هست ییخبرا هیقدم بشم تا بفهمه  شیپ دیبا

 

 دیچشمم ک بهش افتاد دلم لرز یکالنتر نیک اومدم تو ا یروز از

 

 کنهیانقدر مغروره که نگامم نم یباهاش ارتباط برقرار کنم ول خواستمیجور شده م هر

 

 ؟؟یخوردم کنه چ اگه

 

 !ستین شی:اشکال نداره عشق که حرف حالوجدان

 پات بزار ریز غرورتو

 

 واسه خودت وجدان جون؟؟ یگیم یچ

 

 !یریمیم شیتوجه یاز ب یاز اون دل واموندت خبر دارم ک دار شناسمی:من تو رو موجدان

 

 یک راست گفت نویا

 

 اونم تو رو خواست! دیقدم شو از کجا معلوم شا شی:خب پس پوجدان

 

 ندارم یچاره ا یول خورهیک چشمم آب نم من

 

 بادا باد یجلو هر چ رمیوجدان جون م باشه

 

 نمتونیبب خوامیاول بهش زنگ بزنم بگم م دیبا حاال

 

  ؟یگفت برا چ اگه
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 بگم بهش؟ یچ

 

 نمتونیبب دیحتما با هیمساله مهم هی:بگو وجدان

 

 کنه؟یقبول م یعنی

 

 زدمو زنگ زدم بهش ایگرفتمو دلمو به در مویتصم

 

 د؟ییالو بفرما_

 

 !رمیمیکه برا صداش م دونهی،،نمییچه صدا یوا

 

 جناب سرهنگ فرهمند؟ 

 

 بله خودم هستم!_

 

 هستم یمحمد خانوم

 

 امرتون؟_

 

 بهش بگم یحاال چ دیدلم لرز یوا

 

 ن؟یتامل گفتم:خوب هست یو کم دیلرزیک م ییصدا با

 

 ن؟یممنون،،شما خوب_

 

 !یپرسیمن فدات شم ک حالمو م یاله یوا

 صادرات و وادرات قند راه افتاده بود یدلم کارخانه  ته

 

 ...!یالو خانوم محمد_

 

 گفتم:جانم جانم؟ عیشدمو سر هول

 دادم! یخاک به سرم سوت یوا

 

 بله؟!;بلند گفت یبا صدا دمیدفعه د هی

 

 زهیچ زیچ

 

 ؟یخانم محمد هیچ_

 

 نم؟؟یبب گرویهمد شهیفرهمند م یاقا دیببخش
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 در چه مورد؟_

 

 !رمیگیوقتتونو نم ادیمهمه،،ز یلیخ

 

 دیخب پشت تلفن بگ_

 

 مینیبب گرویهمد دیفرهمند با یاقا شهینم

 ن؟یایم

 

 !نیادرسو برام بفرست_

 

 چشم

 خوشگلم یفدات شم ک قبول کرد یاله

 

 خدانگهدار_

 

 یناناز خدافظ

 موقع باز کردم! یخاک تو سرم باز دهنمو ب یوا

 

 بله؟؟_

 ن؟یگفت یزیچ

 

 نه

 

 نایگفت یزیچ هی یول_

 

 !ادینم ادمیک  من

 گفتم:خدانگهدار فقط

 

 عجب_ 

 خدانگهدار

 

 بود لو برما کینزد اوف

 

 یبابا خودت خبر ندار ی:لو رفتوجدان

 !!یناناز یبار گفت هیجانم  یبار بهش گفت هی

 ها ها  ها

 

 ببند

 !گیکار کنم دوسش دارم د یچ خب

 

 :باش باباوجدان
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 برو اماده شو یوراج یبه جا حاال

 

 رونیلباسامو گذاشتم ب نیبه سمته کمد لباسامو بهتر رفتم

 جذب بپوشم یجلوش لباسا خوامیباره ک م نیاول

 ک چادر سرمونه! یکالنتر تو

 بزنم که حال کنه یپیت هی خوامیاالن م اما

 

 به خودم زدم یلبخند نهیآ تو

 

 !یخودتم نفهم ارم،،کهیدلتو بدست ب یجور هیفرهمند  یاقا ینیبیم حاال

 

 ک اماده رو تخت گذاشته بودم ییدراوردم بعدم رفتم سمته لباسا یقر دادمو مسخره باز یکل نهیا یجلو

 

 !دمیپوش دمویجذب سف یسمته لباسا و مانتو رفتم

 

خط چشم  هیکردم رو مژه هام،، یخال ملیخروار ر هیکرم پودر زدم بعدم  کمیو  نهیپام کردم،،رفتم جلو آ مویساپورت تنگ مشک بعدم

 زدم! یرژ کالباس هیدر اخر هم  دموینازک کش

 

 شده بودم! یانداختم،،به به عال یبه خودم نگاه نهیا تو

 قربون خودم بشم ک انقد نازم یاله

 فدام شه آراد

 

 تو صورتم ختمیر یانداختم رو سرمو موهامو کجک دمویکنار اومدمو شال سف نهیا یجلو از

 

 !میو مشک دیسف پیپام کردم،،کال عاشق ت مویمشک یها نیپوت بعدم

 

 سرهنگ جون ارسال کردم یتختم نشستمو ادرسو برا یبرداشتمو زنگ زدم به آژانس رو تلفنو

 

 بوس برا خودم فرستادم! هیکردمو  یبه خودم نگاه نهیبار تو ا نیاخر یخونرو برداشتمو برا دیکل فمویک نیبوق ماش یصدا با

 !رونیقربون صدقه از خونه زدم ب یخودم خبر ندارم،،بعد از کل میگریچه ج جووون

 

 راننده به خودم اومدم! یبه آراد بگم،،تو افکارم غرق بودم ک با صدا یک چه جور کردمیفک م نیا هیراه همش  تو

 

 میدیرس خانوم

 

 شه؟یم چقد

 

 تومن! ستینداره،،ب یقابل

 

 شاپ رفتم یاومدمو به سمته کاف نییپا نیدراوردمو دادم بهش از ماش فمیپولو از تو ک یحرف چیه بدون

 

 !گشتمیشاپ که شدم داشتم با چشمام دنبال آراد م یکاف وارد
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 کردم،،با لبخند به سمتش رفتم داشینگاه پ یاز کم بعد

 

 شده بود رهیخ رونیشاپ نشسته بودو دستشو گذاشته بود رو شونشو به ب یکاف یجا نیتر دنج

 داره،،ماشاال هزار اهلل اکبر یبرم چه ابهت قربون

 

 سمتش رفتمو گفتم:سالم به

 

 تو همو گفت:سالم دیبهم کردو اخماشو کش یسر جاش بلند شدو نگاه از

 

 دینیبش دییبه روش نشستمو گفتم:بفرما رو

 

 ؟یخانوم محمد نیداشت یگفت:امر نشستو

 

 ن؟یدار لیم یچ دیبگ اول

 

 زود برم! دیمن با دیبگ خورم،،کارتونوینم یزیمن چ_

 

 !کنهیتو هم،،چقد سرد برخورد م دمیکش اخمامو

 

 سرهنگه ها! دی:ببخشوجدان

 قربون صدقتم بره ادیب یخوایم پس

 

 باو خفه

 

 راستش من خب

 

 ؟؟یشما چ_

 

 !شهیبگم روم نم یچجور

 

 !هیسر اصل قض دیبر عیسر سیهم الزم ن ینیمقدمه چ یخانوم محمد_

 

 چشم

 من شما رو دو دوست دارم! گمیمن اه اصن م من

 

 !؟یچ_

 

 اومدم بهتون بگم! اوردمیعاشقتون شدم،،طاقت ن دمتونید یاز وقت راستش

 

 ن؟؟یکشوند نجایمسخره منو تا ا زیچ نیتو همو از جاش بلند شدو گفت:برا ا دیآراد اخماشو کش هوی
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 هم خوبه! یلیشدمو گفتم:اگه عشق از نظر تو مسخرس از نظر من خ یعصبان

 

 نیم،،ایکنیبه بعدم فقط به چشم همکار بهم نگاه م نیما فقط در حد همکار بودنه،،از ا یرابطه  گمیاالن دارم بهتون م یخانوم محمد_

 نه من! دیاهلش بد لیتحو دیچرتو پرتا هم بر

 

 ن؟؟یدیدستشو اورد باال گفت:فهم بعد

 

 من دوست دارم! یسمتشو گفتم:ول رفتم

 

 بره ک دستشو گرفتمو گفتم:آراد اومد

 

 !یگفت:متاسفم براتون خانوم محمد دویسمتمو دستشو از تو دستم کش برگشت

 نشنوم! یزیچ نیهمچ گید

 

 رفت بعدم

 

بشم ک دوستم  یعاشق کس دیکردم ک با یاخه من چه گناه ایگونه هام شدن،،خدا یشاپ،،اشکام روونه  یکاف یرو صندل نشستم

 نداره...هان؟؟

 

 چرآ؟؟ اخه

 

 شاپن برگشتنو با پوزخند بهم نگاه کردن! یک تو کاف یافراد یهمه  دمیرو بلند گفتم ک د چرا

 

 بود نگاهش کردم هیقرمزم ک در اثر گر ینفر سرمو بلند کردمو با چشما کی یتو دستام گرفتم ک با صدا سرمو

 

 خانم خوشگل؟؟ شدهیچ_

 

 تمام تو چشماش زل زدم! تیبلند کردم وباعصبان سرمو

 

 ؟یکن یچشاتو بارون سین فیح یخوشگل یاوه اوه چه چشا_

 

 گفتم:آقا بفرما مزاحم نشو بلند

 

 که مراحمم! ستمیوگفت:مزاحم ن یرو صندل نشست

 

 !نجامیدلم خودتو ناراحت نکن اون ولت کرد رفت من که ا زیحاال عز_

 

 الشخور باال سرم نبود هیاالن  یزاشتیتنها نم نجایو منو ا یکردیتر رفتار م یکم منطق هیجناب سرهنگ آراد مغرور،،اگه  یانصاف یب یلیخ

 

 وکارتمو دراوردم فمیکردم دستمو بردم تو ک فمینگا به ک هی

 

 یا هیپا دونستمیدستشو گذاشت رو دستمو گفت:م زیکه کارتمو گذاشتم رو م نیهم
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االن دمتو بزار رو کولت و برو  نی،،همیالیخوش خ یلیوکارتمو جلو صورتش گرفتمو گفتم:خ رونیب دمیدستش کش ریدستمو از ز ضیغ با

 کنمیم رتیو مزاحمت دستگ یوگرنه به جرم دختر باز

 

 قصد مزا مزاحمت ند نداشتم جن جناب سر سروان دیانداختو با تته پته گفت:بب ببخش ببخش پمینگا به ت هینگا به کارت من  هی پسره

 

 بلند شد و به سمت در رفت عیسر بعدم

 

 خورده! یشکست عشق نیجناب سروان ما رو بب یگفت:آخ رونیاز در بره ب نکهینامرد قبل از ا اما

 

 شدم به سمتش برم که پا به فرار گذاشت بلند

 

 .رونیصالح ندونستمو رفتم ب گهید ارنیکه اونجان از تعجب دارن شاخ در م یتمام کسان دمیکه د منم

 

 رفتمو رفتم به سمت خونهگ یتاکس هی

 

 شد! یچ کردمیفکر م یچ

 

 تو چشماش نگا کنم تونمیفردا نم از

 

 مغرورو خودخواهه یلیخ

 

 نگاهم بهم ننداخت مین هیپام له کردم اما اون  ریغرورمو ز من

 

 چرا؟؟؟ آخه

 

 نامزد دارم گفتیکه فک نکنم نامزد داشته باشه،،آره نداره چون اگه داشت القل م اون

 

 کم دارم؟ یچرا مگه من چ پس

 

 !میدیافکار بودم که راننده گفت:خانم رس نیهم تو

 

 شدم و:درو بستم و به سمت خونه رفتم! ادهیپ 

 

 دفه هی که

 

 راننده داد زد گفت:خانم کجا؟؟؟ یدفه آقا هی که

 

 و گفتم:خونمون! برگشتم

 

 پارکه! نجایراننده:عه نه بابا من فک کردم ا یآقا

 خخ
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 !دیو مزاحم نش دیدرست حرف بزن یکنیخره مچرا مس آقا

 

 ها! یعاشق یلیخ ییکجا خانم

 !ینداد تویکرا

 

 حالم خوب نبود دیخاک به سرم واقعا ببخش یوا

 

 کنم یعقدمو خال ینکردم تا برسم خونه و حساب هیگر گهید رونیشاپ که اومدم ب یبدبخت از کجا بدونه از کاف نیا آخه

 

 گرفتم جلوشو گفتم:شرمنده پولو

 

 ستیحالتون خوب ن دونستمیمنم نم دیببخش کنمیراننده:خواهش م یآقا

 

 گازشو گرفت و رفت بعدم

 

 و انداختم تو قفل در و باز کردم دیکل

 

 !اهیکه پر گل و گ یبا باغچه ا یمتر۰۲۲ اطیح هیطبقه بود،،اول  هیما  خونه

 

 کردمیم فیک اطیحتو  ومدمیهر موقع م اوردیبه وجد م آدمو

 

 امروز اصال حال و حوصله نداشتم اما

 

 که سه تا خواب داشت! یمتر ۰۲۲خونه  هی بعدم

 

 ؟؟یبه سمت اتاق خوابم که مامانم گفت:عسلم اومد رفتم

 

 استراحت کنم رمیبرم تو اتاق گفتم:آره مامان جون،،م نکهیاز ا قبل

 

 عسلم،،کال لوسم کرده بود! گفتیدونه بودم که مامانم بهم م هی یکی

 

 کردم هیگر دیفهمیچون م نتمیکه بب برنگشتم

 

 رفتم تو اتاق و خودمو پرت کردم رو تخت و هق هقمو تو بالشتم خفه کردم عیسر

 

 خورهیچون اونم غصه منو م دیفهمیم دینبا مامانم

 

 خوابم برد. کردمیم هیکه گر نجوریهم

 

 شام نخوردم شب
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 نگفته یزیچ گهیخوابم د دهیمامانم صدام زده د حتما

 

 بلند شدم چشمام پف کرده بود چه قدر زشت شده بودم یبا سردرد بد صبح

 

 زورو بال آماده شدم و رفتم تو آشپزخونه وصبحونمو خوردم به

 

 !فهمنیبچه هاشونو م یزود ناراحت یلینگران من بوده مادرا خ دیصدا نزدم حتما باز شب خوابش نبرده شا مامانمو

 

 رسوندم یشدم وخودمو به کالنتر یو سوار تاکس رونیرفتم ب عیسر

 

 کارت زدم فتاده،،رفتمین یانگار که اتفاق کردمیجلوه م یعاد یلیخ دیبا

 

 که اومدم وارد اتاقم بشم نیهم

 

 یمحمد خانم

 

 آراد_

 

 دختر زد؟ نیبود ا ییچه حرفا نیکالفه بودم ا روزید از

 

 بکنم! یا گهیکار د تونستمیکار کنم نم یچ یبود ول یبهش نداشتم در کل دختر خوب و خوشگل یسح چیه من

 

 کرده که گفته با آوا ازدواج کنم! یمادر ما چه فکر نیا دونمیندارم نم یبه آوا هم حس کال

 

 دمینشم تن به ازدواج نم یمن تا عاشق کس اما

 

 بهش ندارم تا به من فکر نکنه یکه من عالقه ا فهموندمیبهش م گهیجور د هیو  زدمیباهاش حرف م دیوجدان داشتم با عذاب

 

 تو اتاقش! رهیکه داره م دمیاداره و کارت زدم همون لحظه د رفتم

 

 یرسوندم بهش و گفتم:خانم محمد خودمو

 

 برگشت به سمت من عیسر

 

 دادو گفت:بله قربان ینظام سالم

 

 فرق داره یتربا کالن رونشیگفتم:چه قدر ظاهر ب باخودم

 

 د؟؟یداشت یکه گفت:امر کردمینگاش م رهیخ رهیخ داشتم

 

 اتاقم دییایلطفا ب گهید قهیجمع وجور کردم و گفتم:تا  ده دق عیسر خودمو
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 باهاتون صحبت کنم دیپرونده با هی درمورد

 

 :بله حتما در خدمتم قربان!!گفت

 

 بهش کردمو رفتم پشتمو

 

 اتاقم شدم وارد

 

 کنم. یبود خرابکار کیتا حاال انقدر با دقت نگاش نکرده بودم نزد من

 

 متفاوت بود تعجب کرده بودم نجایاز ا رونیب نکهیا از

 

 گهید ینسبت بهش عوض شده وگرنه تا االن با کارمندا دگاهمیاون حرفا رو زده د یانقدر بهش توجه نکرده بودم انگار از وقت روزید یحت

 نداشت!! یبرام فرق

 

 بگم بهش یحاال چ یاو

 

 و درست کنم روزمید یخرابکار خواستمیبچه ها شده بودم مثال م مثل

 

 باشه! ریازم دلگ یباشم کس یتو هر مقام خواستیداشتم کال دلم نم یاخالق هی

 

 افکار بودم که در زد نیهم تو

 

 دیینشستم و گفتم:بفرما زمیرفتم پشت م عیسر زدمیقدم م داشتم

 

 تو اومد

 

 د؟یداشت یپا کوبوند و گفت:قربان امر دوباره

 

 دینیپوزخند زدمو گفتم:بش هی

 

 یو دستمو گرفت یحرف دلتو زد یکه خوب راحت بود روزیدلم گفتم:د تو

 

 قربان قربان گهیهمش م یاالن تو کالنتر اونوقت

 

 !کنه؟یترشت نم انایهم پا بکوبونه قربان قربان بگه،،اح یاز کالنتر رونیب یخوای:نه پ موجدان

 

 راجب کدوم پرونده؟؟ دی:ببخشیمحمد

 

 ک نهیا قتشیحرفش اختالط با وجدان و کنار گذاشتم و گفتم:حق نیا با

 

 شدم خکوبیآراد سرجام م یک با صدا رفتمیبه سمته اتاقم م داشتم
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 برگشتم سمتش یخوشحال با

 

 غرورم لکه دار شه! نیاز ا شتریب دیبرخورد کنم نبا یعاد یلیخ دیخودم گفتم:با با

 

 دادمو گفتم:بله قربان؟ ینظام سالم

 

 نگاهش ذوب شدم ریروم بود،،ز رهیخ چشماش

 

 اخه! یقربونت برم ک انقد تو ناز یاله

 

 ن؟؟یداشت یک خودمو نباختمو گفتم:امر کردینگام م ینطوریهم داشت

 

 اتاقم دیایلطفا ب گید قهیگفت:تا ده دق یبلند یکردو با صدا سرفه

 

 :بله حتما در خدمتم قربان!مگفت

 

 ک رفت شروع کردم به قر دادن یوقت

 

 باشه ها،،از تو قر دادم عیضا یلیک خ ینه جور البته

 

 هم قر داد؟ یتو کالنتر شهی:مگه موجدان

 

 ک از تو قر دادم گفتم

 

 از تو قر داد؟ شهی:مگه موجدان

 

 !گیخوشحالم د یلیوجدان جون،،خب خ گیولم کن د اه

 

 خخ

 

 انجام دادم پاشدم یچند تا کار داشتم وقت هیرفتم تو اتاقمو  عیسر

 

 کارم داره؟ یچ یعنیخدا عاشقتم  یوا

 

 آراد منو دوست داشته باشه؟ شهیم یعنی

 

 رمیمیم یدارم از خوشحال یوا

 

 ربع گذشته بود هی دمیکردم ک د یساعتم نگاه به

 

 رونیچادرمو سرم کردمو از اتاقم رفتم ب عیسر
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 تاق آراد جوووون رفتمو درو زدمسمته ا به

 

 تق تق تق

 

 تو دییک گفت:بفرما دمیشن صداشو

 

 ؟نیداشت یباز کردمو پامو کوبوندمو گفتم:قربان امر درو

 

 دینی:بشزدو گفت یپوزخند دمید هوی

 

 جمع کردمو نشستم! لبخندمو

 

 شدمو منتظر شدم ک لب باز کنه رهیخ بهش

 

 بگه؟! یچ خوادیم یعنیاسترش داشتم،، یلیخ

 

 باهاتون صحبت کنم! دیمهم با یلیمسئله خ هیمن در مورد  یراستش خانم محمد_

 

 د؟ییزدمو گفتم:بفرما یلبخند

 جناب سرهنگ! شنومیم

 

 !نیمن من نامزد دارم،،خواستم بگم ک فکر منو از تو ذهنتون پاک کن_

 

 وا رفتو اروم گفتم:امکان نداره! افمیق هوی

 

 !یگیزدم بهشو گفتم:دروغ م زل

 

 خانم! یچ یعنیوا _

 گم؟؟یدروغ م ویچ

 

 دمیدر مورد نامزدتون نشن یزیچرا من تا حاال چ پس

 

 واستون بگم مویهمه زندگ امیب دیمگه من با_

 

 بود؟! نیدهنمو قورت دادمو با بغض گفتم:کارتون ا نداخت،،ابیبه گلوم چنگ م یبد ن،،بغضییانداختم پا سرمو

 

 بله_

. 

 بهم دمیدرو کوب رونویبدم از اتاقش اومدم ب یسالم نظام نکهیحالم بد بود ک بدون ا د،،انقدریجام بلند شدمو گفتم:خسته نباش از

 

 اتاقم ولو کردم یسمته اتاقم رفتم،،درو باز کردمو خودمو رو مبل تو به



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 166 

 

 

 !شهیخدا باورم نم یوا

 راحت آراد رو از دست دادم چقد

 

 خوردیه هام سر مگون یوقفه رو یب اشکام

 

 کردمیم هیبلند بلند گر رمویجلو خودمو بگ تونستمینم

 

 تحمل کنم؟ یمن چطور یوا

 دوست دارم یلیآراد رو خ من

 

 ختمیدستام گرفتمو اروم اشک ر نیب سرمو

 

 در سرمو بلند کردم یصدا با

 

 اومد تو بدو بدو به سمتم اومد میمیدوست صم یفاطم سروان

 

 ؟؟یکنیم هیگر ی+عسل عسل دار

 

 زل زدمو خودم پرت کردم تو بغلش بهش

 

 گفتم:ساحل... هیگر با

 

 +جان ساحل؟؟

 

 آراد

 

 ؟؟ی+آراد چ

 

 گفتم:نامزد داره رونویب دمیاز تو بغلش کش خودمو

 

 ؟؟ی:چساحل

 

 کردمیداشتم با ساحل درد و دل م یدو ساعت خالصه

 

خواهر نداشتم دوسش داشتمو همه راز هامم بهش  هیم،،شبیشد سیبعدم پل مویرشته رو خوند هی م،،جفتمونیباهم بود رستانیدب از

 گفتمیم

 

 و به سمته خونمون رفتم رونیزدم ب یبرداشتمو از کالنتر فمویساحل رفت بلند شدم ک نکهیاز ا بعد

 

 آراد _
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 ک بهش گفتم نامزد دارم یوقت

 دیاز روش پر رنگ

 !یگیگفت:دروغ م هوی

 

 گمیروغ نمجوابشو دادمو گفتم:د منم

 

 بودم دهیازش نشن یبهم زل زدو گفت:چرا پس تا حاال حرف یناراحت با

 

 ازم متنفر شه سرد جوابشو بدم نکهیا یمجبور بودم برا منم

 

 بغض کرد دمید هوی

 بود؟ نیدر رفع کردنش داشت گفت:کارتون ا یکه سع یبغض با

 

 گفتم:اره  منم

 

 دیهم بده از اتاق رفتو درم کوب یسالم نظام نکهینگفتو بدون ا یزیک بلند شد نگاهش کردم،،ک چ یرو صندل از

 

 دادم هیتک یبستمو سرمو به صندل چشمامو

 

 مامانم عمل کنمو با آوا ازدواج کنم! تیبه وص خوامیبهش نداشتم،،بعدم م یبود،،اما من حس یدختر خوب و خوشگل میاز حق نگذر ییخدا

 

 !یمسخره ا یزندگ پوف،،چه

 

 دخترو شکوندم هیباشه دل  یاومده بود سراغم،،هر چ یدوجدان ب عذاب

 

 شدم الیخیاما بعد ب ششیبار خواستم برم پ چند

 

 کنم ک منو فراموش کنه یکار دیبا

 

 رونیرفتم از اتاق ب دمویپوش دم،،کتمویبه گردنم کش یبلند شدم دست یرو صندل از

 

 رونیزد ب یاز کالنتر زدیم یک به سرخ ییبا چشما یک خانم محمد دمیلحظه د همون

 

 دخترو شکوندم! هیخدا،،منو ببخش ک دل  یوا

 تکون دادمو بعد نیبه طرف سرمو

 رضا و گرفتم یدراوردمو شماره  بمیاز تو ج مویگوش

 

 از چند بوق بعد

 

 :جانم؟؟رضا

 

 داداش سالم
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 :به به جناب سرهنگ گل!رضا

 به ما؟؟ یباز زنگ زد شدهیچ

 

 رضا جان نمتیبب خوامیم

 

 افتاده...؟؟ ی:اتفاقرضا

 

 بابا،،در مورد پروندس نه

 

 :باشه کجا؟؟رضا

 

 بهش گفتم و تلفنو قطع کردم ادرسو

 

 شدمو راه افتادم نمیو سوار ماش رونیرفتم ب یکالنتر از

 

 آوا _

 

 رونیب میسپهرو کاوه از خرابه اومد با

 

 کنهیدعوا م کویکوچ یک منوچ برگشته و داره بچه ها میدیمعمول د طبق

 

 د؟؟؟یبود یمنو کاوه گفت:شما کدوم گور دنید با

 هان؟

 

 ادب،،درست صحبت کنا! ی:وا بکاوه

 

 ؟؟یکن یخوایم یغلط ی:درست صحبت نکنم چمنوچ

 

 ...میکارگاه بود نیدستاشو مشت کرد اومد حرف بزنه ک گفتم:توهم کاوه

 

 اونور میدسته کاوه و گرفتمو رفت بعدم

 

 میباران منو سپهر و کاوه بدو بدو به سمته اتاق رفت غیج یصدا با

 

 کردیم هینشسته بودو دستشو گذاشته بود جلو دهنشو گر واریکنار د باران

 

 بدون توجه به منو کاوه رفت سمتشو بغلش کردو گفت: سپهر

 

 شده خانومم؟؟ ی:چسپهر

 

 گفت:سپ سپهر!! کردیم هیک گر ینطوریهم باران
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 :جان سپهر؟؟سپهر

 

 گفت:سو سوسک کردیم نیف نیک ف یهمونجور باران

 

 خنده ریز میمنو کاوه زد هوی

 

 ن؟یخندیم ی:زهرمار به چباران

 

 ؟؟یکنیم ینطوری:به خاطر سوسک اسپهر

 

 !دهیخانومم ترس یسرشو تکون داد که سپهر سفت بغلش کردو گفت:آخ باران

 

 منو کاوه رفت هوا! یخنده  یصدا باز

 

 !نایبه خانومم بخند نمیگ،،نبی:بسه دسپهر

 

 :باشه باباکاوه

 

 حد! نیدر ا گینه د یول دمیترسیاز سوسک م کرد،،منمیم یباران به خاطر سوسک اونطور خخ

 

 برهی:سپهر بکشش،،وگرنه من شب خوابم نمباران

 

 چشم! ی:به روسپهر

 شما امر بفرما یخانوم

 

 افتاد دنبال سوسکه ییبلند شدو با لنگ دمپا سپهر

 

 میزدیگاز م نویکاوه هم ک از خنده زم منو

 

 !شیسپهر سوسک رو کشته و گفت:آخ قهیاز چند دق بعد

 

 دالور ی:خسته نباشکاوه

 قوت پهلوان خدا

 

 شوما یگفت:فدا دویخند سپهر

 

 دار خدا کاوه رو بهم داد رویگ نیخوشحال بودم ک تو ا یلیخوش گذشت،،خ یلیجونم براتون بگه ک اون شب بهمون خ خالصه

 

 کشوندیوقتا ترس از دست دادنش منو تا حد مرگ م یک بعض یعاشقش بودم،،اونقدر واقعا

 

 سوسک مسخره کردم!!خخ هیقض یبارانو برا یبراتون بگم ک موقع خوابم کل نمیم،،ایدیبود خواب یبا هر بدبخت شب
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 !میدیداد منوچ منو باران از خواب پر یدوباره با صدا صبح

 

 رونیب میرفت مویسرو وضعمونو مرتب کرد کمی

 

 سر کار دیبر دی:زود باشمنوچ

 

 !میاز مهناز مراقبت کن دیرفته منو باران با ادتیمنوچ  اقا

 

 هستم س،،خودمین یازین گهی:دمنوچ

 

 داره ازین یشتریب یاخرشه به مراقبت ها ی:االن ماه هاباران

 

 سرکار شما کارتون نباشه دی:گفتم برمنوچ

 

 کار کنه! رونیخانومم ب خوامیکاوه اومدو گفت:من نم دفهی

 بابا یا

 

 فهمه؟ ریکار کنه...ش یچ یک گمیمن م نجای:امنوچ

 

 آوا بره سرکار زارمینم یول دمیپولشو م کنمیک قراره آوا کار کنه دراره و من دو برابرش کار م ی:پولکاوه

 

 ؟یزنیک گنده تر از دهنت حرف م نمیبی:اوه اوه ممنوچ

 

 آوا بره سرکار زارهیک هست من نم نهی:همکاوه

 

 باران بره سرکار زارمیبه جمعمون ملحق شدو گفت:منم نم سپهرم

 

 :به بهمنوچ

 !نیدوزیم نویبریک برا خودتون م نمیبیم

 

 حرف حرفه منهش نجای:امنوچ

 خان و سپهر خان کاوه

 

 کنمیاوا هم کار م ی:گفتم ک من به جاکاوه

 

 !یپنجاه تومن صد تومن بد یاهر روز به ج دی:پس بامنوچ

 

 دونمی:مکاوه

 

 ؟یتونیم یعنی:منوچ
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 تو،،تو اون مغزت فرو کن اق منوچ نمیکنم،،ایم ی:من به خاطر آوا هر کارکاوه

 

 :ههمنوچ

 مینیبیم باش

 

 مهناز،،باران تو هم با بچه ها برو سرکار! شیآوا تو برو پ پس

 

 نمیبب سایوا سای:واسپهر

 

 باران بره سرکار خوادی:من گفتم دلم نمسپهر

 

 :خب به من چه؟منوچ

 ندارم یمن حرف یبارانم کار کن یبه جا یکاوه پول درار نیع یتونیهم اگه م تو

 

 کنمیباران کار م ی:باشه منم به جاسپهر

 

 میکردیفقط نگاشون م مویمنو باران سکوت کرده بود زدنیک منوچ و کاوه و سپهر حرف م یمدت نیا تو

 

 :هه هه ههمنوچ

 !لیزن زل یبدبختا

 

 !یدیپنجاه تومن صد تومن م یبه بعد به جا نی:پس سپهر خان شوما هم از امنوچ

 ؟؟یدیفهم

 

 :بله منوچ خان!سپهر

 

 الزم نداره! یزیچ دینیمهناز بب شیپ دی:باران و آوا برمنوچ

 سرکار دیدو تا هم بر شما

 

 مهناز لوس یزدمو رفتم به سو یکاوه چشمک به

 

 شب بود ک سپهر و کاوه اومدن یکاینزد بایتقر

 

 به سمتش رفتمو سالم کردم رونویاز اتاق رفتم ب عیسر

 

 سپهر شیبدو بدو اومد پ بارانم

 

 اونطرفه کارگاه میکاوه و گرفتمو با هم رفت دسته

 

 کاوه

 

 :جونم؟کاوه
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 بگم.؟، یزیچ هی

 

 !زمی:بگو عزکاوه

 

 راستش من راستش

 

 از دست منوچ! خورمیحرص م یلیمن خ راستش

 

 !زمی: ولش کن بابا اصال ارزش نداره عزکاوه

 برا کدوم کارش؟؟ حاال

 

سر کار ازت باج  رمیبه خاطر من که نم خوادیاون م یول میفرار کن نجایتا زودتر از ا میپس انداز کن میخواستیما م گهیکه زور م نیهم برا

 !رهیبگ

 

 به خدا باشه! دتیام دیفقط با شهیدرست مگفت:خانم خوشگلم صبر کن کارا  دویلپمو کش کاوه

 

 کاوه دردم گرفت! ی:واگفتم

 

 شده خانمم یقربونش برم چه ناز ناز ی:اکاوه

 

 ریخوشو ازمون نگ یروزا نیمن ا یخدا یشدم،،وایو ذوق مرگ م رفتیکه با هر قربون صدقش دلم غنج م منم

 

 داشته باشم و خوشحال بمونم شیکه من آسا کنهیم یمردم،،هر کار نیچه قدر عاشق ا من

 

 گذشت یچند وقت هی

 

 دمشیدیم ونیروز در م هیاون معتاده رو  بایتقر

 

 اونجا ومدیم یلیخ

 

 بارم مکالماتشو با منوچ گوش کرده بودم چند

 

 مواد بخر یادیازش مقدار ز خوادینفر م هیبه منوچ گفته بود  ایتازگ

 ومعامله کنن! ادیب ارویمنوچ جور کرد بهش خبر بده تا اون  یبود وقت قرار

 

 زننیدر م دمید میروز بعد از ظهر که همه کارگاه بود هی نکهیا تا

 

 اومدن گهیمرده د هیاون معتاده با  دمیبودم درو باز کردم د اطیمن تو ح چون

 

 به به چشم ما به جمال خانم خوشگل روشن شد! _
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 لحن کش دارش حالم به هم خورد از

 

 کنمیشدمو گفتم:االن آق منوچ و صدا م هول

 

 کردیخون به پا م دیشنیوم دیرسیبود اگه سر م یرتیغ یلیکاوه سر برسه خ دمیترسیم شتریب یعنی

 

 دعوا کرده!! اشیکه با مشتر کردیبرامون دردسر درست م یمنوچم کل بعد

 

 زود منوچو صدا زدم نیخاطر هم به

 

 ستادمیفال گوش وا بارهدو

 

 شهیدرست نم یبراش مشکل دید یکرد وقت چشیرو سوال پ دهیمنوچ اون آقا جد یکل

 

 و معامله کنن انیقول و قرار گذاشت فردا نصفه شب ب باهاش

 

 پرداخت بهش داد شیمقدار پ هیمرده  البته

 

 کردن و رفتن یخداحافظ

 

 به کاوه بگم دیبا

 

 توجهمو جلب کرد یوکام ایس یسمت اتاق پسرا که صدا رفتم

 

 نداره! قتیحق نیمن ا یخدا یوا

 

 گن؟؟یم یچ نایا کردمیسکته م داشتم

 

 من اسلحه؟؟ یخدا

 

 منوچ انقدر خالفکار باشه! شهیباورم نم نه

 

 میکه بمون نهیبهتر از ا میبش ابونایاگه آواره و سرگردون خ میکنیخودمونو بدبخت م یدست یدست میدار ما

 

 !گنیم یچ نمیکردم بب زیت گوشامو

 

 بخوان معامله کنن یکن تا وقت میجا قا هیاسلحه رو  نی:پس ایکام

 

 تو کارشون باشه هست یکلک نکهیگفته احتمال ا منوچ

 

 !کنهیوادار م ییحاال منوچ مارو به چه کارا دهیمورچه هم نرس هی:آخه من تا حاال آزارم به ایس
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 !کشهیخودتو م یکه اگه اطاعت نکن یدونی:میکام

 

 میافتاد یعوض نیا ریکه گ می:آره بهم گفته،،چه قدر ما بد بختایس

 

 صورت گرفت!! ینشد معامله هم به خوب اجیاصال اسلحه احت دی:حاال از کجا معلوم شایکام

 

 !میزنیم بیبه ج یپول خوب هیو تودهم  من

 

 کنه کار به کشت و کشتار نرسه!! ریفقط خدا به خ دونمی:نمایس

 

 صدامونو نشنوه یکه کس میبر

 

 هر چه زودتر برم به کاوه ووسپهر و باران بگم یگفتم:وا تودلم

 

 هیخطرناک تیوضع یلیخ

 

 کاوه کجاست؟؟؟ دمیپرس کننیسپهر و باران دم اتاق ما دارن صحبت م دمید رفتم

 

 ده؟یچرا رنگت پر ی:خواهرباران

 

 ؟یدیفقط کاوه رو ند یباران گمی:مگفتم

 

 ییفت به سمت دستشوگفت:ر سپهر

 

 هول وووال رفتم و کاوه رو صدا زدم با

 

 شده؟! یچ زمیاومد گفت:عز کاوه

 ؟یخانمم چرا انقدر مضطرب 

 

 .گمیباران و سپهر بهت م شیپ میبر ایتورو خدا ب کاوه

 

 به سمت اتاق خودمون بردم دمویکش دستشو

 

 کردم فیکه خبر داشتم رو تعر ییانایتو اتاق و کل جر میرفت ینفر چهار

 

 کردم هیبلند گر یها یهم با ها بعد

 

 نترس خودم مواظبم نجامیمن خودم ا یسرمو تو بغلش گرفت و گفت: خانم کاوه

 

 کنهیم ییکارا هیمنوچ خاک بر سر داره  نیبودم ا دهیفهم

 

 با مرگتون شهیم یوگرنه مساو ادیدر ب ییجا از دهنتون دیاونم گفت پس نبا کنمیداد گفتم کمکش نم شنهادیکه به منم پ گفتم
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 میما هم مقصر رهیصورت بگ یقتل م،،اگهیکن یکار هی دی:باسپهر

 

 نا امنه!! یلیخ گهید میفرار کن نجایفردا با هم از ا دیایب پس

 

 میسکته رو زد یکه االن هممون از ناراحت ارمیب خیپارچ آب  هی:من برم باران

 

 و میهمه هول زده پا شد غشیج یکه رفت با صدا باران

 

 !میهول زده به سمته باران رفت هممون

 

 اسلحه جلوش بود کیشده بود،،منوچ با  دیبودو مثل گچ سف دهیک ترس میدیبارانو د افهیق دفهی

 

 ک کاوه گرفتم فتمیزدم اومدم از ترس ب غیج منم

 

 دستت؟؟ هی:او اون چسپهر

 

 گن؟؟یم یدهات شما بهش چ دونم،،توی:نممنوچ

 همون اسلحه! ایتفنگ  گنیدهات ما ک م تو

 

 :هر هرسپهر

 ؟؟یدستت گرفت یک برا چ نهیا منظورم

 

 !دیفرار کن نجایکه از ا دینیخوابتون بب د،،تویبه بعد خودتونو خر کن نیزرنگ ترم،،از ا یلیاز شما خ د،،منی:خب دوستان توجه کنمنوچ

 وردم که بدم به تو و کاوهاسلحه هم ا نی...برا همون ادمیهمه حرفاتونو شن من

 

 ؟؟ی:اسلحه برا چکاوه

 

 تموم شد! گیکه د ،،چونیقاچاق مواد کمکمون کن یشدم ک تو تو الیخیب گیکاوه جون من د نی:ببمنوچ

 کنم...پس حاال یاردیلیم یمعامله  هی خوامیهم م فردا

 

 !؟ی:ح حاال چکاوه

 

 میاز اسلحه استفاده کن میکه ما مجبور شد گید زیهر چ ایکالهبردار بودن  وقتیفردا موقع معامله اگه  دمی:حاال االن اسلحه بهتون ممنوچ

 ن؟؟یدی...فهمنیکن یهمکار دیتو اق سپهرم با

 

 کنمینم یکار نیچی:من همکاوه

 

 :منمسپهر

 

 :باشه!منوچ

 دیکن یبا نامزداتون خدافظ پس
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 زدمو رفتم تو بغل کاوه غیمنوچ اسلحرو به سمتم گرفت که ج دفهی

 

 !ترسمیزدمو گفتم:کاوه من م غیج

 

 کنه! تونهینم یغلط چیبغلم کردو گفت:ه کاوه

 نجامیا زم،،منیعز نترس

 

 کن ی:کاوه خان با نامزدت خدافظمنوچ

 

 گفت:باشه باشه،،صبر کن! ادیاز دستش بر نم یکار دیدستشو به سمتم دراز کرد که کاوه که د دویاسلحرو کش یمنوچ ماشه  دفهی

 

 شد؟؟ ی:چمنوچ

 قبوله؟

 

 :ا ارهکاوه

 

 نوبت تو اق سپهر کال،،حاالی:ا بارمنوچ

 

 ؟؟یدیبارانو از دست م ای یکنیم ی:همکارمنوچ

 

 ی:ه هم همکارسپهر

 

 دمیدو پسر خوب،،فردا اسلحه ها رو بهتون م دیحاال شد نی:افرمنوچ

 

 !!یعوض یلی:خمیبا هم داد زد میختیریم اروم اشک میباران که تموم مدت داشت منو

 

 منوچ برگشتو هوی

 

 میکرد سینگاه بد به منو باران کرد ک خودمونو خ هی

 

 م؟یکار کن یکه منوچ رفت سپهر گفت:حاال چ نیاز ا بعد

 

 میفرار کن دیگفتم باشه،،موقع معامله ما با ی:من االن الککاوه

 

 حرفاست! نیمنوچ زرنگ تر از ا ی:ولسپهر

 

 بکنه! تونهینم یغلط چی:نه بابا هکاوه

 

 ازش ادیبدم م یلی:خباران

 

 منم
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 رون؟یب میبر یای:سپهر مباران

 

 برم سرکار خوامیاالن که م ی:خانومسپهر

 ...باشه؟؟میریم مویچونیپیشب که اومدم منوچ و م بعدم

 

 :چشم!باران

 

 نیحرفی:خخ،،چه باحال مکاوه

 

 ن؟یحرفیم ی:مثال االن خودتو آوا چه جورسپهر

 

 !گید گی:دکاوه

 شهیک نم میبگ اگه

 

 وونهیکاوه زدو گفت:خخخ د یبه بازو یمشت سپهر

 

 دمیخندیم منم

 

 میسپهر بر گی:خب دکاوه

 

 می:برسپهر

 

 خانومه خوشگلم امیگفت:زود م دویبوس مویشونیبه سمتم اومدو پ کاوه

 

 بهش زدم یچشمک

 

 زمیگفت:مواظب خودت باش عز دویلپه بارانو کش سپهرم

 

 مهناز یبه سو میسپهر و کاوه رفتن منو بارانم رفت یوقت

 

 سرهنگ آراد فرهمند_

 

 میشاپ قرار داشت یرضا تو کاف با

 

 دهیک داره دست تکون م دمیشاپ شدم،،رضا رو از دور د یکاف وارد

 

 داداش؟ یخوریم ینشستم رضا گفت:چ یم،،وقتیکرد یسمتش رفتمو با هم احوال پرس به

 

 اریقهوه بگو برا من ب زحمتیب

 

 ی:اوکرضا
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 !نیاریب یشکالت کیدو تا قهوه و دو تا ک زحمتیگارشونو صدا زدو گفت:ب بعد

 

 :چشم،،حتما!گارسون

 

 ؟یبعد از تشکر رو کرد به منو گفت:جونم کارم داشت رضا

 

 ن؟یرفت شیدر مورد پروندس،،تا کجا پ اره،،خب

 

 بار رفته از منوچهر مواد گرفته...اعتماد منوچهرو جلب کرده! نیکه چند اسری:رضا

 میکن رشونیمعامله هم ک دست گ م،،موقعیشد فردا معامله کن اسر،،قراریخودم رفتم دمه کارگاه با  روزمید

 

 !هیاالن عال ول،،تایا

 

 ی:راسترضا

 

 ؟یچ

 

 چه نازه! دم،،ماشاالی:دوباره دختر خالتم درضا

 شه کوفتت

 

 زدم به بازوشو گفتم:مسخره دمویخند

 

دستگشرشون  میکشته بد نکهیبدون ا دی...کارمون سخته بامیفردا هماهنگ کن یرضا جان دستت درد نکنه،،پس امروز با بچه ها برا خب

 میکن

 

 :ارهرضا

 

 گناهن! یک دخترا و دو تا از پسرا ب میدیک بچه ها دادن فهم یاطالعات با

 نداشتن یا گهیکار خالف د یبه جز دزد پسرا

 

 با منوچ هم دستن زهیو کامب اوشیهم ک اسمشون س گهیدو تا پسر د اون

 

 در موردشون می:خب خوبه اطالعات داررضا

 

 اره

 

 میقهوه هامونو گارسون آورد و خورد نکهیاز ا بعد

 

 قربان؟ نیندار یا گهیبلند شدو گفت:امر د رضا

 

 !مسخره
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 قربان؟؟ یگیم یمگه کالنتر نجایا

 

 :باشه جناب سرهنگ خدافظرضا

 

 رفتم یو به سمته کالنتر رونیشاپ زدم ب یاز دست دادن با رضا کتمو مرتب کردمو از کاف بعد

 

 اومدمو رفتم داخل نییپا نیماش دم،،ازیرس یوقت

 

 بچه ها هماهنگ کردم یهمه  با

 

 کنمو پسر خالتمبا تو ازدواج  دیبه آوا بگم که من با یکه چجور کردمیراه خونه داشتم فکر م تو

 

 افکار خودم غرق بودم ک تلفنم زنگ خورد تو

 

 بله؟؟

 

 سالم جناب سرهنگ_

 

 اومده؟؟ شیپ یمشکل سالم

 

 میاطالعات به دست آورد گید کمینه قربان،،فقط _

 

 ؟؟یچ

 

 دو تا دخترا که اسماشون باران و آوا نامزد دارن_

 

 ؟؟یچ

 

 هم فشار دادم یو بوق ها چشمامو رو نیماش کیبد الست یو صدا ابونیوسط خ دمیترمز شد با

 

 نگه دار ویلحظه گوش هی

 

 سادمیرفتمو وا ابونیسمته اونطرف خ به

 

 !؟یگفت یشدمو گفتم:چ ادهیپ نیماش از

 

 دخترا هستن ینامزدا ستنیک خالفکار ن یق قربان گفتم ک اون دوتا پسر_

 

 دارن؟؟ نامزد

 

 بله قربان_
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 ممنون! باشه

 خدافظ

 

 خدانگهدار قربان!!_

 

 هامو فشار دادمو گردنمو ماساژ دادم قهیتو دستام گرفتم،،شق سرمو

 

 شدم نیماش سوار

 

 مادرم عمل کنم تیبه وص یآوا بود،،حاال ک نامزد داره چجور شیخونه همش فکرم پ دمیک رس یوقت تا

 

 شدم ادهیپارک کردمو پ نویماش

 

 شمامو بستمخونه شدمو خودمو رو مبل پرت کردمو چ وارد

 

 خوابم برد دینکش هیثان به

 

 دمیاز خواب پر عیسر میزنگ گوش یصدا با

 

 شد رمید یوا

 

 دست و صورتمو شستم دمویلباسامو پوس عیسر

 

 سرعت به سمته اداره رفتم با

 

 رفتم تو نوییپا دمیپر نیاز ماش دمیرس یوقت

 

 سالم قربان_

 

 سالم

 

 اتیسر عمل میبر دیبا گهیساعت د کیقربان تا _

 

 ن؟؟یانقد جلو انداخت چرا

 

 !میو تموم کن اتیگفتن زود تر عمل یاحمد یق قربان اقا_

 

 بچه هارو آماده کن عیفقط سر باشه

 

 چشم_

 

 رونیرفتم ب فمویمورد نظر و گذاشتم تو ک یرفتم تو اتاقم پرونده ها عیسر
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 بودن سادهیها منتظر وا نیماش تمام

 

 میشدمو به سمته مقصد رفت یجلو سوار بنز مشک رفتم

 

 رضا رو گرفتم یدرآوردمو شماره  مویراه گوش تو

 

 :جانم؟!رضا

 

 ؟،ییرضا جان کجا سالم

 

 نیایبرا معامله،،شما هم زود تر ب میبر میخوای:سالم من االن پشت در خونه منوچهرم االن مرضا

 

 !!میرسیم میدار گیباشه ما کم کم د باشه

 

 ی:با بچه ها هماهنگ کردرضا

 

 ک هماهنگ کردم! ا،،معلومهیرو دست کم گرفت ما

 

 :نه بابا من غلط کنم،،جناب سرهنگرضا

 

 ایلوس شد باز

 

 اتیآراد جون من برم سره عمل گهی:خوب درضا

 

 !یعل ایبرادر،، یاوک

 

 :قربانت خدانگهداررضا

 

 خداحافظ

 

 میدیقطع کردم رس ویگوش نکهیربع بعد از ا هیبعد از  بایتقر

 

 شدم. ادهیپ نیماش از

 

 !دمیضد گلولمو  با کمک بچه ها پوش لباس

 خودمم باشم تیمامور نیتو ا خواستیم دلم

 

 دنیها هم لباساشونو پوش بچه

 میتفنگامونو دستمون گرفت مویشد آماده

 

 کردم سمته بچه ها گفتم: رو
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 !دیحواستونو جمع کن م،،خوبیکشته بد تیمامور نیتو ا میخوایها دوباره تکرار نکنما،،نم بچه

 

 گفتن چشمو اماده شدن همشون

 

 دیاالن چهار تا گروه خب

 

 !دیاز پشت کارگاه بر کی گروه

 داخل کارگاه دیزیبر عیحواستون باشه که تا گفتم سر ماتونویس یب

 

 قربان! چشم

 

 دیگروه دوم با من باش خب

 

 دیسومم از طرف راست و گروه چهارم از طرف چپ وارد ش گروه

 

 دیحواستونو جمع کن یلیخ

 

 میکن رشونیدستگ میزیانداخت ما بر سکالیبرام م شیشد هر وقت که رضا با گوش قرار

 

 استرس داشتم یلیخ

 

 تموم شه یو خوش یبا خوب تمیمامور نیخودت کمک کن ا ایخدا

 

 میکارگاه باال رفت یوارایبچه ها از د با

 

 میشدینم دهیپشت درختا بود برا همون د واراید خداروشکر

 

 که میمنتظر بود وارید یباال

 

 آوا_

 

 برا معامله تکرار نکنما حواستون باشه انی:خب االن دارن ممنوچ

 

 تو خرابه بهتون تفنگ بدم! میبر کنمیمشکوکن بهتون اشاره م دمیو سپهر هر وقت د کاوه

 

 یاوک;کاوه

 

 ان؟؟یم ی:کسپهر

 

 :ال...منوچ
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 در کارگاه حرف منوچ نا تموم موند یصدا با

 

 :شهاب درو باز کن!منوچ

 

 کارگاه بود رفتو درو باز کردو با احترام اون دو تا یاز بچه ها یکیکه  شهاب

 کرد ییآقا رو راهنما 

 

 اطیکه حالت مبل داشتو گذاشته بود وسط ح کیکوچ یدو تا تخته  منوچ

 

 و رفتن نشستنکرد شونییرفت سمتشونو با احترام راهنما منوچ

 

 ونیبرا اقا دیاریب یی:باران و آوا چامنوچ

 

 !!ایمن ببرم،،تو ن وییبه سمتم اومدو گفت:بده چا کاوه

 

 هارو دادم به کاوه ییگفتمو چا یچشم

 

 برم؟؟ تونمیمنوچ گفت:من چند لحظه م هویک  زدنیداشتن حرف م یساعت مین

 

 مرده هم گفت:بله اون

 

 به سپهر و کاوه اشاره کردو با هم رفتن پشت کارگاه منوچ

 

 آوا_

 

 گنیم یچ نمیو سپهر و کاوه که رفتند منم دنبالشون رفتم بب منوچ

 

 شدم میقراضه ها قا لیپشت وسا یواشکی

 

 به کفششونه!! یگیر هیمشکوکم فک کنم  نایبه ا یلیگفت:من خ منوچ

 

 م که پوال اصل باشهندار نانیاطم رهیهم معامله درست صورت بگ اگه

 

 هم گفتم آماده باشن! ایو س یبه کام من

 

 نیریهر موقع اشاره کردم به سمت اونا نشونه بگ نیریاسلحه ها رو بگ نیشما دوتا ا پس

 

 نیکن کیدست از پا خطا کردن شل اگه

 

 دلهره داشتم یلیخ دیلرزیدفه استرس همه وجودمو گرفت تمام تنم م هی

 

 میشده بود ما تو فرصت مناسب فرار کن قرار
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 بشه! خوادیم یچ دونمینم حاال

 

 کنه ریبه خ خدا

 

 کردن و با منوچ راه افتادن به سمت اونا!! یو کاوه اسلحه ها رو گرفتندو پشت لباسشون مخف سپهر

 

 باران تا آمادش کنم!! شیرفتم پ منم

 

 تو دلم آشوب بود اما

 

 باران باران

 

 ؟؟یگیم یچ هی:چباران

 

 ؟؟؟؟؟یآماده ا تو

 ادیم شیپ یریاالن درگ ادیاحتمال ز به

 

 ؟یری:آره آماده ام حاال چرا درگباران

 

 کردم فیبودم و براش تعر دهیکه شن ییزایچ کل

 

 چشاش چارتا شده بود باران

 

 دادم گفتم چته؟ تکونش

 

 بکشن؟؟ ویکس خوانیواقعا م یعنی:گفت

 

 منوچ شک نکنه! نکهیاون اسلحه ها رو گرفتن برا ا تهیبابا سپهر و کاوه که فرمال نه

 

 میتا تو فرصت مناسب فرار کن میسیوا کشونیجا نزد هی مینشده بر ریودست منو گرفت و گفت:پس تاد دینفس بلند کش هی

 

 که میدیشن رونیب میایاز اتاق ب میکه اومد نیو باران هم من

 

 رو سرتون! دیردستاتونو بزا دیگفت:شما تو محاصره هست ییصدا هی

 

 چه خبره؟! نجایآوا ا ی:واباران

 

 دونمینم دونمیولرز گفتم:نم باترس

 

 م؟؟؟یکار کن ی:حاال چباران

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 185 

 

 ک کا کاوه و س سپ سپهر شیپ میبر یبر ایب یب

 

 می:برباران

 

 کردن! بیشمارو تعق سای،،پلیعوض یآشغاال گهیمنوچ داره م میدید میکه رفت نیهم

 

 !شهیبه جرمت اضافه م یکن یاحترام یاز اونا گفت:دهنتو ببند هر ب یکیدفه  هی

 

 به بچه ها اشاره کرد ک دیتا شن منوچم

 

 ه؟؟یمنظورش چ یچ یعنی

 

 !کننیم ریبودن،،دمشون گرم..اما نه حتما مارو هم دستگ سیپل نایا پس

 

 !ششیبرم پ کنهیداره اشاره م دمیکاوه نگا کردم د به

 

 به سمت اونا میبارانم با ترس و لرز رفت منو

 

 و سپهر اسلحه هاشونو در آوردن کاوه

 

 اونا هم اسلحه هاشونو به سمت ما نشونه گرفته بودن البته

 

 اسلحه به دست خشکشون زده بود،،خود منوچم اسلحه رو به سمتشون گرفته بود نجوریکاوه و سپهر هم اما

 

 !ستین یراه فرار چیه دیبش میگفت:بهتره تسل سهیدفه پل هی

 

 اومد سایپل یصدا دوباره

 

 تو امیم میما دار رضاجان

 

 اون دو تا رو از پشت گروگان گرفتن یو کام ایدفعه س هی

 

 چه کار بلد بودن! ناکسا

 

 شد داشونیاز کجا پ سیدفه معلوم ن هی

 

 هیمنوچ عوض نیهمه نقشه ا نایا

 

 بود گفت: جناب سرهنگ مارو گروگان گرفتند سهیفک کنم اسم پل رضاکه

 

 نطرفیا اریگفت:اون دوتا رو ب ایوس یبه کام منوچم
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 رمیگیدو تا رو م نیوگرنه جون ا نیبر نجایاالن از ا نیبلند گفت:بهتره شما هم یبا صدا بعد

 

 و درو باز کرد نییپا دیپر واریمامور از رو د هیدفه  هی

 

 تو کارگاه ختندیهم ر هیبق

 

 از اونا گذاشته بود یکیمنوچ اسلحه رو رو سر  اما

 

 گذاشته بود قشیاسلحه رو رو شق ایبود،،س ایهم دست س یکی اون

 

 میبش میگفت:منوچ بهتره تسل کاوه

 

 میریبا گروگانا م ناشونیماش نیاز ا یکیبا  یکام اوی:تو دهنتو ببند منو سمنوچ

 

 ؟؟ی:پس ما چکاوه

 

 ندارم! یکدومتون کار چیمن با ه دیدونی:شماها خودتون ممنوچ

 

 و از حال رفت دیکش غیدفه مهناز ج هی نیهمون ح در

 

 گوشه هی مشیگذاشت مویبلندش کرد مویباران به سمته مهناز رفت منو

 

بارانم  کردن،،منو هیبهوش اومدو شروع کرد به گر دفهیرو صورت مهناز،،که  ختمیک کنار کارگاه بود مشتمو پر کردمو ر یآب ریاز ش بعد

 .)میدر اروم کردنش داشت یسع میدیمالیشونه هاشو م

 

 زنتم،،به بچمون رحم کن،،منوچ! ،،منیعوض یلی:منوچ خمهناز

 من حاملم،،منوچ! یتنها بزار دینبا منو

 

 کردیبحث م سایبا پل یانگار ن انگار همونجور منوچ

 

 شو! میتسل ای:منوچ بکاوه

 

 گهی:کاوه راست مسپهر

 

 دی:شما ها خفه شمنوچ

 

 !!میدیلو م میهمه چ مویشیم میتسل مینکرد ینشو اما منو سپهر با اون که کار می:باشه تو تسلکاوه

 

 نیکنی:ش شما غلط ممنوچ

 

 ؟یدیکشمت،،فهمیم یبه سمته کاوه رفتو گفت:دست از پا خطا کن منوچ
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 شه نیاز ا شتریب خوامینم ی:من جرمم فقط دزدکاوه

 

 بهتره یش می:منوچ تسلسپهر

 

 نه!! ای کشمتیم نیشو بب می:تو تسلمنوچ

 

 :ههکاوه

 سایپل جلو

 

 کشمیم سا،،اونارمی:اره جلو پلمنوچ

 

 دمیشنیم ینشنون اما من چون فاصلم باهاشون کم بود به خوب سایک پل یطور زدنیحرف م گهیو منوچ اروم با همد کاوه

 

 نشده نیاز ا شتریتا جرمت ب یش میبهتره تسلداد زد: سشونهیک معلوم بود رئ سایاز پل یکیدفعه  هی

 

 شمیم می:من تسلکاوه

 

 از ته دل زدم ک انقدر کاوه خوب بود یلبخند

 

 منوچ لباسشو محکم از پشت گرفتو پرتش کرد هویکه  رفتیم سایداشت به سمته پل کاوه

 

 زدم و گفتم:کاوه غیج

 

 که کنار کارگاه بود. یاهنا ریاز اون ت یکی یزیکاوه پرت شدو سرش خورد به ت دیمنوچ کاوه رو کش یوقت

 

 زدمو به سمتش رفتم! غیج

 

 شده بود هوشیو ب رفتیکاوه داشت از سرش خون م زدم،،امایاسمشو صدا م ختمویریاشک م یهمونجور

 

 به سمتم اومدن عیو سپهر سر باران

 

 !میبر میخوای:کاوه داداش پاشو مسپهر

 

 !خورهیتکون نم شه،،چرایچرا کاوه پا نم سپهر

 کاوه

 

 دهیمنوچ با نفرت نگاه کردن که معلوم بود ترس به

 

 گرفتنشون دنویپر سایپل عیروشونو به سمته کاوه کردنو حواسشون نبود سر یو کام ایمنوچ و س تا

 

 نتونستن تکون بخورن یو کام ایکارو انجام دادن که منوچ و س نیا یحرفه ا اونقدر
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 کردیم دادیداد و ب منوچ

 

 دمیشنیکسو نم چیه یاصال صدا گید

 

 کردمیاما من توجه نم زدیصدام م کردویم هیگر باران

 

 زن به سمتم اومدنو خواستن منو از کاوه جدا کنن یسایکاوه و تو بغلم گرفتم،،هق هقم اونقد بلند شده بود ک چند تا پل سره

 

 !کردمیمن مقاومت م اما

 

 رنبب اوشویک منوچ و کاوه و س زدنیداد م سایپل

 

 کردیم هینشسته بودو گر زدویم غیاومدنو سپهرم بردن،،بارانم ج سایتا از پل دو

 

 !میکس برام مهم نبود جز کاوه،،کاوه،،کاوهههه پاشو،،پاشو بر چیانقد بد بود ک ه حالم

 طاقت اشکاتو ندارم یگفتینکن،،مگه نم تمیگ،،اذیپاشو د ییاقا

 !زنمیکن دارم زجه م نگاه

 گید پاشو

 

 ریکاوه رو ازم نگ ایخدا

 

 مونده بودن با منو باران سیبا چند تا پل سیپل نیماش هیکردنو بردن،،فقط  ریک تو کارگاه بودنو دستگ ییکسا یهمه  سایپل

 

 نیولم کن نیزدم:ولم کن غیزن خواستن منو از کاوه جدا کنن،،که ج سیدو تا پل اون

 هوا رفت! غمیج یصدا بعدم

 

 نداشته باشن ید اشاره کرد که به من فعال کارکه سردستشون بو سهیپل اون

 

 درکم کرد خداروشکر

 

 امبوالنس زننیک دارن زنگ م دمیشن صداشونو

 

 رفتمیداشتم از حال م گهیکردم ک د هیکاوه و انقد گر نهیگذاشتم رو س سرمو

 

 هیکنار،،اونا هم بزور منو اوردن کنار،،خودمم نتونستم مقاومت کنم،،اونقدر گر ارنیبه اون دو تا خانمه اشاره کرد که منو ب سهیپل همون

 نا نداشتم! گیکرده بود که د

 

 به سمته کاوه رفتو نبضشو گرفت:بعد داد زد سهیپل

 د؟؟یامبوالنس نرس نیچرا ا پس

 کنده! یلیخ نبضش

 

 کرده! ریالنس انقد دچرا امبو نیکاوه و گفت:دوباره زنگ بزن بب نهیسرشو گذاشت رو س بعدم
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 چشم جناب سرهنگ_

 

 نگاه کردم! سهیحرفش به پل نیا با

 !خورهیسرهنگه،،اما بهش نم پس

 

 کنمیفک م زایخدا االن دارم به چه چ یول

 !!رهیداره از دست م کاوم

 

 شدم به سمته کاوه برم ک نتونستمو از حال رفتم بلند

 

 سرهنگ آراد فرهمند_

 

 کردن! رشونیبچه ها دستگ عیرمنوچ حواسش پرت شد س یوقت

 

 انداختم یآوا نگاه به

 

 دیدلم لرز هویشد که  یچ دونمینم

 

 !کردیم هیواسش کباب شد چه با زار گر دلم

 

 حرف بزنم. تونستمیتکون بخورم نه م تونستمیکپ کرده بودم نه م خودمم

 

 خانم که همراهمون بودن اشاره کردم ک به سمتش برن یسایچند تا از پل به

 

 تا بهش دست زدن داد زد اما

 

 بودم! دهیند کیدختر ک انقد عاشق عشقش باشه و از نزد هیبستم،،تا حاال  چشمامو

 !هه

 

 کنه هیاشاره کردم ک ولش کننو بزارن خودشو تخل بهشون

 

 سخت بود! یلیخ طشیکردم،،شرایم درکش

 

 !ادیوقت اشکش ب چیکرده بود نزار ه تیصو زد،،مامانمیلحظه قلبم به درد اومد،،دختر خالم داشت جلوم ضجه م هی

 

 منه؟ ریخب مگه تقص اما

 

 دارم من یچه افکار مزخرف پوف

 

 کردیم هیانداختم سره نامزدش ک اسمش کاوه بودو بغلش گرفته بودو گر ینگاه بهش
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 بده و ممکنه از هوش بره یلیک حالش خ دمیرفت،،فهم یاهیبار چشماش س چند

 

 کردم ک بکشنش کنار اشاره

 

 نکرد! یسمتش رفتن نتونست مقاومت کنه و کار یوقت

 

 سمته کاوه رفتم به

 

 بوده؟؟ دیضربه انقد شد یعنیانقد حالش بد باشه،، شدیخدا باورم نم یوا

 

 بار داد زدم ک دوباره زنگ بزنن آمبوالنس چند

 

 بد شده بود!! یلیخودمم خ حال

 

 خون بود انداختم پره یسرش،،به دستم ک نگاه ریگذاشتم ز دستمو

 

 ینتونست و از حال رفتو افتاد رو هوی... ادیآوا بلند شد که به سمتمون ب دفهی

 

 کاوه بود یمن که جلو یپا

 

 شدم ینجوریخدا چرا من ا یدهنمو قورت دادم،،وا آب

 

 و پام خشک شده بود دست

 

 خواستمیفته،،میآوا ب یبرا یاتفاق دمیترسیم یلیخ

 مامانم انجام بدم! یخوشحال یبرا تونمیک م یمامانم عمل کنم،،حداقل کار تیبه وص کامل

 

 کنار دنیخانم به سمتمون اومدن و آوا رو کش یسایتا از پل دو

 

 رو صورتش دنیآب پاش کمیکنار کارگاهو  بردنش

 

 ومدیبه هوش نم اما

 

 کرده بودم! یکرده بود،،قاط خیو پام  دست

 

 کجاس؟؟؟ یآمبوالنس لعنت نیزدم:پس ا داد

 

 رسنیم یق قربان ا االن م م_

 

 کاوه و بردن دیآمبوالنس رس قهیاز چند دق بعد

 

 دو تا پرستار به سمته آوا اومدنو سرم بهش وصل کردنو آمپول بهش زدن بعد
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 ک کاوه توش بود رفت یهمراه با آمبوالنس سایپل نیاز ماش یکی

 

 کنم یدگیبه حال آوا رس سادمیرو هم فرستادم بره،،خودم وا رضا

 

 از آمبوالنسا موند گید یکیمنم با  نیماش

 

 دو تا آمبوالنس بچه ها زنگ زده بودن به

 

 آوا حالش بهتر شدو بهوش اومد نکهیاز ا بعد

 

 میسفارش کرد که مواظبش باش یاز پرستارا به سمتم اومدو کل یکی

 

 رفتن بعدم

 

 مارستانیسمته ب میرفت مویکرد نیکمک بچه ها آوا رو سوار ماش با

 کنمو قبول کردم ینتونستم مخالفت مارستان،،منمیب میبر دیداد بود با ریگ آوا

 

 زدیاسم کاوه و صدا م زدویهمش تو راه داد م آوا

 

 میدیکه رس مارستانیب به

 

 نمیکاوه رو بب خوامی:مگفتیم کردویم هیگر زدویداد م یگذاشت رو سرش،،همونطور مارستانویب آوا

 

 سمتشو گفتم: رفتم

 

 !!دیلطفا آرامش خودتونو حفظ کن دیکم آروم باش هی خانم

 

 کرد! یدفعه ساکت شد و با خشم بهم نگاه هی

 

 خوشگلتر! یمامانمه البته کم یها یمن واقعا کپ جوون یخدا یتو چشمش شده بودم وا چشم

 

 نمیبیبه مامانم م شوبیچشم تو چشمش نشده بودم اما حاال شباهت عج کیحاال انقدر از نزد تا

 

 دمیلحظه از نگا کردنش ترس هی اما

 

 ه؟؟؟یک دهیکه رو تخت خواب ینیا یدونیدفه گفت:اصال تو م هی

 

 جونه منه،،عشق منه،،نفسه منه،،نفسم به نفسش بنده! نیا

 

 ؟؟یکنیم حتیمنو نص یاومد بعد
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 ایهمه بدم م سا،،ازیاز اون منوچ نامرد از شما پل ادیهمتون بدم م از

 اد؟؟یبال سرش ب نیا دیچرا کاوه من،،چرا کاوه من با ایخدا

 

 من؟؟ چرا

 !دمیچشیرو م یداشتم طعم خوشبخت تازه

 !رفتیم ادمیداشت غم و غصم  تازه

 

 گردهیتخت باشه آرامش من بر نم نیکه کاوه من رو ا یزمان تا

 

 .کردیناله م ختویریو اشک م زدیضجه م زدیحرفا رو که م نیا همه

 

 شده بود کاسه خون چشماش

 

 حرفا رو زد حالم دگرگون شد نیا یچرا وقت دونمینم

 

 نداشتم پس چرا انقدر حالم بد شد؟؟ یکه بهش احساس من

 

 حرفا رو زد؟ نیکه ا دهیکش یدختر چقدر سخت نیا یعنی

 

 کرده بودم داشیکاش زودتر پ ایخدا

 

 بغلشو گرفتم ریز دمویفهم عیکه سر فتادیشد داشت م حالیدفه ب هیباهق هق که  کردیم هیداشت گر نجوریهم

 

 نشوندمش یروصندل

 

 باز از حال رفته باشه دمیبسته بود ترس چشماش

 

 رفتمو پرستارو صدا زدم یپرستار ستگاهیبه سمت ا عیسر

 

 که سرم بهش وصل کنن! قاتیپرستار اومدن و بردنش تو اتاق تزر دوتا

 رو هم فرستاده بودم برن اداره فقط خودم مونده بودم همه

 

 چطوره؟ تشونیدکتر وضع یگفتم:آقا رونیدکتر اومد ب نکهیبودم تا ا وی یس یپشت در آ 

 

 تکون داد وگفت:از بستگانتونه جناب سرهنگ؟ یسر دکتر

 

 بای:تقرگفتم

 

 تو اتاقم دیاریب فیتشر لطفا

 

 تو اتاق دکتر رفتم
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 دکتر بود که فقط حرف بزنه یچشام به لبا نجوریهم

 

 دکتر گفت:راستش نکهیا تا

 

 رونیاتاق دکتر اومدم ب از

 

 تو فکر بودم نجوریهم

 

 بشه؟؟ خوادیم یچ یعنی حاال

 

 زنگ خورد! میگوش

 

 الو؟؟

 

 :سالم جناب سرهنگرضا

 

 سالم

 

 ن؟؟؟ی:شما کجا هسترضا

 

 مارستانمیب من

 

 اداره؟؟ دیای:مرضا

 

 بمونم! ششیپ خوامیبده،،م یلیحال آوا خ نه

 

 ستینامزدشم مناسب ن تیضمن وضع در

 

 د؟؟یکار کرد یبچه ها و اون خانم چ با

 کنم یریگ میبراشون تصم امیتا ب دیاتاق نگهشون دار هی تو

 

 !دیاریب فیتا شما تشر مینگهشون داشت نجایا نیکه گفت نطوریگناهن،،همیب نای:بله ارضا

 

 !میدیانجام م هیالزم رو از بق یها ییبا کمک همکاران بازجو پس

 

 !!دیبهم اطالع بد جشویباشه،،نت

 

 دارید دی:چشم جناب سرهنگ،،به امرضا

 

 خدانگهدار

 

 !!زدیحرف م ینجوریبوده که ا ششیپ یصحبت کنه حتما کس یرسم ادیگرفت اصال بهش نم خندم



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 194 

 

 

 قاتیبه سمت اتاق تزر رفتم

 

 کردم قیاومد وگفت:بهشون سرم وصل کردم و آمپول آرامش بخش هم تزر دیسرش بود تا منو د یباال پرستار

 خوابشون برده!! فعال

 

 :ممنونم!!گفتم

 

 دیبود لطفا صدام کن یمشکل اگه

 

 :حتما!پرستار

 

 دستام گرفتم نیهمونجا نشستم و سرمو ب کینزد یرو صندل رفتم

 

 ناراحت! ایخوشحال باشم  دیدکتر داد با که یبا خبر دونمینگران آوا بودم نم یلیخ

 

 به آوا بگم دیبا یجور چه

 

 بهش وارد شه  یضربه ا گهید خوامینم

 

 !دمیداد آوا از جا پر یافکار بودم که با صدا نیتوهم

 

 !!زدیراه انداخته بود و کاوه رو صدا م ادیدوباره دادو فر باز

 

 کاوه شیبرم پ خوامی:ولم کن مآوا

 

 کمکش کنه دراز بکشه خوادیپرستار دستشو گرفته و م دمیتو اتاق د رفتم

 

 نییپا ادیاز تخت ب خواستیم دادویکه سرم وصل بود و تکون م یدست نجوریآوا هم اما

 

 از دستش را افتاده بود خون

 

 و به زبون آوردم دیکه به ذهنم رس یزیکار کنم تنها چ یچ دونستمینم

 

 !خوانیم شیآسا مارایب هی،،بق مارستانهیب نجایا دی:لطفا ساکت باشگفتم

 

 !رونیمجبورم ببرمتون ب دیاگه ساکت نش گنیهم گفت:بله جناب سرهنگ درست م پرستاره

 

 کاوه باشم شیپ خوامیگفت:نه تورو خدا من م هیدفه آروم شدو با گر هی آوا

 

 گمینم یچیه گهیساکت باشم د دمیم قول
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 به حالش سوخت،،واقعا عاشقشه! یلیخ دلم

 

 کنه؟؟؟یکار م یکاوه رو چ تیاالن بفهمه وضع اگه

 

 دختر خوب نیبهش گفت:آفر پرستار

 

 !نییپا یایاز تخت ب یتونیم گهید قهیکمکش کرد دراز بکشه،،خون دستشو پاک کردو سرمو از دستش جدا کردو بهش گفت:دوسه دق بعد

 

 کردمینگاشون ممثل مسخ شده ها واستاده بودمو  منم

 

 گفت:حالتون خوبه جناب سرهنگ! یحالت هیکه با  شدیداشت از کنارم رد م پرستار

 

 بل بله ممنون ب

 

 تکون دادو با خنده از کنارم رد شد یسر پرستاره

 

 باز داشتگاه؟؟ نیما دوتا رو ببر ادویکه کاوه به هوش ب نیموند نجاینگام کرد و گفت:هه حتما شما ا آوا

 

 کرده؟ یچه فکر یوا

 بکنه یا گهیکه بخواد فکر د شناسهیالبته حقم داره منو نم 

 

 :درسته جناب سرهنگ؟؟آوا

 

 حال نامزدتون چطوره؟ نمیتا بب نجامی:نه خانم من اگفتم

 

 حالش چطوره؟  دی:خب شما که اونجا بودآوا

 بهتره؟؟؟؟

 

 بگم،، یچ دونستمینم

 پامو گم کردم دستو

 

 نییخته بودم پابودمو سرمو اندا ساکت

 

 !رونیاومد ب وی یس یدکترش از آ دی:جناب سرهنگ توروخدا بگآوا

 

 !نییپا ادیبهش بگم،،بلند شد که ب اومدم

 

 میبودم که دو وجب فاصله داشت کشیسمتش رفتم تا کمکش کنم انقدر نزد به

 

 !گهیم یدکترش چ نمیخودم برم بب دیگینم یزیشما که چ تونمیکه گفت: ممنونم خودم م رمیبغلشو بگ ری:بردم که زدستمو

 

 دفه با تعجب گفت:سرهنگ آراد فرهمند؟؟ هیچشمش افتاد به اسم رو لباسم  نییپا ادیکه اومد از تخت ب نیهم
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 آوا_

 

 !ییسرهنگ پرو چه

 رهیبغلمم بگ ریز ادیب خوادیبعد تازه م دهینم جوابمو

 

 که چشمم به اسمش خورد نییپا امیاز تخت ب اومدم

 

 من امکان نداره! یخدا یوا

 

 دم،،یدرست د یعنی

 باشه یکیبا پسر خالم  شیلینفر هم اسم و هم فام هی شهیم مگه

 

 باشه! دیسرهنگه هم با نیهم سن و سال هم گفتیکه مامان م ینجوریا تازه

 

 دفه با تعجب گفتم:سرهنگ آراد فرهمند؟ هی

 

 اومده؟؟ شیپ ی:بله مشکلگفت

 

 !ینه نه چه مشکل ن

 

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم فقط

 

 د؟یی:بله بفرماگفت

 

 د؟؟یدار یشما با آرش فرهمند که خارج از کشوره نسبت دیببخش

 

 :سکوت کردو رفت تو فکر!آراد

 

 که من آرادم همون پسر خالش فهمهیبالخره داره م پس

 

 تا بعد یفعال بزارمش تو خمار ستیبراش بد ن تیذره اذ هی

 

 !دیریاز نامزدتون خبر بگ دیخواستیم نکهیدفه بهم گفت:مثل ا هی

 

 برم خواستمیتو چشمم جمع شد و گفتم: بله بله م اشک

 

 افتاد! ادشیدوباره  یخراب کردم طفل ی:واآراد

 

 اوردمیکه درباره کاوه زده بود رو داشتم سرش در م ییحرفا یتالف دمیکنم،،شا تشیذره اذ هیچرا به فکرم زد  دونمینم

 

 ؟؟یباهاش ازدواج کن یخوایتو م دونهیانصاف مگه اون م ی:آخه بوجدان
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 ؟یکرد دایبهش عالقه پ نکنه

 

 !هیبابا عالقه چ نه

 کنم تشیذره اذ هیدوست داشتم  ینجوریهم

 

 کنار دیبر دیکنیلطف م دیببخش

 

 :عه عه شرمنده!آراد

 بره تونهیجلوش واستادمو نم دمیتو افکارم غرق بودم که نفهم د،،انقدرییبفرما

 

 چه قدر خنگم! من

 

 رفتو منم پشت سرش رفتم آوا

 

 و دستگاه به کاوه وصل بود میس ینگا کرد کل شهیپشت ش و،،ازی یس یبه سمت آ رفت

 

 ومدهیهنوز بهوش ن نکهیدکترش مثل ا شیبرم پ دیبا

 

 وسراغ دکترشو گرفتم! یپرستار ستگاهیبه سمت ا رفتم

 جناب سرهنگم همراهم اومد و

 

 زدمو وارد شد در

 

 دکتر حال نامزدم چطوره؟؟؟ یآقا

 

 ؟یکاوه اصالن ی:آقادکتر

 

 :ب بلهآوا

 

 د؟یو به جناب سرهنگ گفت:مگه بهشون اطالع نداد نییانداخت پا دکترسرشو

 

 رو؟! یدفه داد زدمو گفتم:چ هی

 

 !نییسرشو انداخت پا آراد

 

 رو شونشو گفتم:جناب سرهنگ بگو..توروخدا بگو! زدم

 

 دیبگ یزیچ هیدکتر شما  یآقا

 

 ن؟؟یزنیکدومتون حرف نم چیزدم:چرا ه غیدفعه ج هی

 شمام!! با

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 198 

 

 !اد؟یسره عشقم م ییداره چه بال یعنی ایهق هق افتاده بودم،،خدا به

 

 دوسش دارم یلیخ من

 

 تونمیبدون اون نم من

 

 بگو! یدوست دار یآرادو گرفتمو گفتم:جون هر ک لباسه

 ازت کنمیم خواهش

 

 گمیم ویهمه چ نیبش رونیب میبر ای:ب بگفت یخشدار یبهم زل زدو با صدا  

 

 قول؟؟

 

 زدو گفت:قول یسرهنگ لبخند جناب

 

 از کنارمون رد شدو رفت دکترم

 

 مینشست یرو صندل میرفت

 

 حاال بگو! خب

 

 :را راس راستشآراد

 

 !یتوروخدا،،جون به لبم کرد گید بگو

 

 :کا کاوه رفته تو کما!آراد

 

 ؟؟؟یزدم:چ ددا

 

 امکان نداره،،دروغه،،دروغه! نیها بلند شدمو گفتم:نه ا وونهید نیع بعد

 

 گفتمیبلند شده بودمو چرت و پرت م یومد،،همونطوریبند نم میگر

 

 به سمتم اومدو گفت:توروخدا اروم باش! آراد

 

 من رفته تو کما؟؟ یزدم:کاوه کاوه  داد

 اروم باش یگیتو م بعد

 

 برداشته بود مارستانویکله ب غمیج یصدا

 

 نه! یوا

 ر،،یکاوه رو ازم نگ ایخدا
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 امتحانم کن! یخوایم یجور هر

 !!ر،،توروخدایکاوه رو نگ اما

 

 در اروم کردنم داشت یبا غم بهم زل زده بودو سع یهمونطور آراد

 

 شد یچ دمینفهم گیرفتو د جیسرم گ دفهی

 

 سرهنگ آراد فرهمند_

 

 بهش بگم! یچطور نستمدویکرده بود،،نم خیپام  دستو

 

 ک گفته بود خودت بهش بگو دکترم

 

 لباسمو گرفتو التماسم کرد دمیافکارم غرق بودم ک د تو

 

 گمیبهت م رونیب میگفتم بر بهش

 

 شده بود بهم زل زده بود یکه اشک شیطوس یبا همون چشما مینشست یوقت

 

 دردسر بهش گفتم! یاز کل بعد

 کردن دادیکرد دادو ب شروع

 

 کردیم هیگر زدویم غیج

 

 گرفتیدرد م شتریقلبم ب زدیک م یغیهر ج با

 

 کردم نتونستم آرومش کنم یکار هر

 

 سه بار هم پرستار ها اومدن تذکر دادن دو

 

 خودش نبود! یآوا تو حالو هوا اما

 

 بودم سادهیوا کنارش

 

 از حال رفتو افتاد تو بغلم دمید هوی که

 

 از پرستارا رفتم یکیه دستام بلندش کردم و با دو به سمت رو

 

 رو بردم تو اتاق،،پرستارا اومدنو بهش سرم وصل کردن قات،،آوایبه سمتم اومدنو بهم گفتن که ببرمش تو اتاق تزر عیهم سر اونا

 

 رونیپرستار اومد ب دفهیدره اتاقش بودم ک  پشت
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 سمتش رفتمو گفتم:حالش خوبه؟ به

 

 !میوصل کرد م،،سرممیوآرامش بخش بهش زد یتیبهش وارد شده..چند تا آمپول تقو یبد یلی:معلومه فشار خپرستار

 میبهش برس شتریب دیبا ستوین یکاف نایبه نظرم ا اما

 

 !هوشنی:در حاله حاضرم ک بپرستار

 

 اد،؟؟یبهوش م یک

 

ک فک  یسنه کم نیا ره،،تویقرار بگ تو فشار دیو نزار نیبد بهش ند یخبرا گیحواستون باشه ک د دیشما هم با یدونم،،ولی:نمپرستار

 شانزده سال داشته باشه تا مرز سکته رفته!! ایپانزده  کنمیم

 

 ممنون! م

 دیزحمت بهوش اومد خبرم کن یز ب یب

 

 :چشمپرستار

 

 دختر انقدر عاشق باشه؟؟ هی شهیخدا مگه م یوا

 کار کنم؟؟ یمن چ حاال

 

 تا مرز سکته حالم دوباره بد شد نکهیفکر ا از

 

 زدمیضربه م مارستانیکفه ب یکایسرام یدادمو با پام رو هیتک وارید به

 

 اومدم رونیگرفته ب یاز حال و هوا میگوش یصدا با

 

 جانم؟؟

 

 ؟؟یایم یسالم آراد جان،،پس ک_

 

 رضا جان! سالم

 امیحال آوا خوب نبود نتونستم ب دیببخش

 

 گفتن! شونیبق ییزایچ هیم،،یانجام داد ییبازجو یسر هیفدا سرت داداش،،ما تا االن _

 زنهیمنوچ الم تا کام حرف نم اما

 

 کرده مگه شهر هرته؟ غلط

 !ویعوض کهیمرت کنمیآدمش م امیم خودم

 

 کنه!! ریاوه اوه،،خدا بخ_

 !ترسمیازت م ییلیخ یکن ییبازجو یخوایک م یمنم موقع چون
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 ک اصن نگو! یشیم یاونقدر جد_

 

 ؟؟یچ پس

 جذبه داشته باشم دیبا

 شهیجذبه ک نم ونهبد

 

 داداش دیآراد ببخش یوا_

 

 !چرا؟

 

 یزنیمنم م یایگفتم االن م یگفت یجوریکال گفتم،،آخه  دونمینم_

 

 !وونهیگفتم:د ومویخند

 

 !عقبه یلیخ ا،،کارامونیزودتر ب یخب داداش تونست_

 

 کنمیم مویسع باشه

 !امیم یک راحت شد زود المیحال آوا خوب بشه خ کمی بزار

 

 جناب سرهنگ یاوک_

 !خداحافظ

 

 !خداحافظ

 

 االن حالشون چطوره؟؟ دیتلفنو قطع کردم به سمته پرستار رفتمو گفتم:ببخش یوقت

 

 ومدهی:االن خوبه اما هنوز بهوش نپرستار

 

 دیبهوش اومد خبرم کن شهیشماره منه،،م نیا

 برم! دیکار دارم با من

 

 :چشم حتماپرستار

 

 !ممنون،خدانگهدار

 

 فس،،خداحافظیوظ کنمیم:خواهش پرستار

 

 رفتم یشدمو به سمته کالنتر نیسوار ماش رونویاومدم ب مارستانیب از

 

  یپارک کردمو وارد کالنتر نویماش عیسر دمیک رس یکالنتر یجلو

 !شدم
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 زویگذاشتم رو م فمویسمته اتاقم رفتم،،ک به

 !!رونیها رو برداشتمو از اتاق زدم ب پرونده

 

 ؟؟یقاسم سروان

 

 سالم قربان_

 

 سالم

 

 جانم قربان؟!_

 ن؟؟یداشت یامر

 

 ها کجان؟؟ مجرم

 

 !نییقربان تو اتاق بازجو_

 هم اونجاست،منتظر شماست! یاحمد سرگرد

 

 ممنون باشه

 

 رفتم،،وارد اتاق ک شدم ییسمته اتاق بازجو به

 سرشو باال اوردو نگام کرد! منوچ

 

 ؟یبه سمتم اومدو گفت:سالم اومد رضا

 

 سالم

 

 !میبازداشتش کرد می:اون پسره ک اسمش سپهر بودو بردارض

 نکرده یکار یدزد ریبه غ میمطمئن شد چون

 

 اعتراف کردنو االن زندانن! ویمنوچه هم دست بودن،،همه چ نیک با ا اوشمیو س یکام

 خرابه یلیخ زهیوضع کامب یول

 

 زنهیحرف نم یچیکثافتم ک ه نیا

 

 !ارمیبه حرفش ب یچجور دونمیبه منوچ انداختمو و به رضا گفتم:باشه،،تو برو خودم م ینگاه

 

 !ایکنیکار م یچ نمیزد رو شونمو گفت:بب رضا

 

 رونیاز اتاق رفت ب بعدم

 

 انداختمو گفتم:خوب گوشاتو باز کن یبا اخم بهش نگاه سادمیسمته منوچ رفتمو روبروش وا به
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جواب  پرسمیک ازت م یهر سوال دیغ کم نور باال سرمون بود بهش زل زدمو گفتم:خوب گوشاتو باز کن باک در اثر چرا یاون نور کم تو

 !یبد

 شهیگرون برات تموم م وگرنه

 

 یآدم خوب به همه سواالم جواب بد هی نیو ع یکن به جرمت اضافه نکن یسع پس

 

 :هه!منوچ

 یکرد الیخ

 

 وارد شم دیبا یا گهیگفتم:پس از راه د زویدستم محکم کوبوندم رو م با

 

 بود هم دست خودم درد گرفته بود دهیمحکم بود ک هم منوچهر ترس زیدستم رو م یضربه  انقد

 

 ؟؟ی:از چه راهمنوچ

 

 ارمیردخور نداره و به حرفت م دونمیک م ینگاش کردمو گفتم:از راه تیعصبان با

 

 ؟ی:م مثال چ چمنوچ

 

 به خودم مربوطه گید اونش

 

 :هه!منوچ

 نشو! یباشه،،عصبان باشه

 

 آب بخورم؟ وانیل هی تونمی:ممنوچ

 

 سر بهش اشاره کردم که آره با

 

 خورد.،،تودلم گفتم:کوفتت بشه!  ختویبرا خودش آب ر بعد

 

 شرط دارم! هی:اما منوچ

 

 ؟؟یگیم یچ یفهمیم

 .؟؟یزاریشرط م سمیپل برا

 نگو!! خوادیم دلت

 ندارم یاصرار

 کارت کنم! یچ دونمیاونوقت من م یول

 

 دمیترس نایمامانم ی:واگفت دویخند منوچ

 

 آب بخورم گهید وانیل هی تونمی:ممنوچ
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 بهش زل زدم تیعصبان با

 تکون دادم سرمو

 

 باشه یانقدر اخالقت سگ خورهیزل زدو گفت:اصال بهت نم بهم

 

 ؟؟یگفت یگفتم:چ سادمویوا صاف

 ؟؟یگفت یچ دمینشن

 

  الیخی،،بیچی:ه همنوچ

 

 آب بخورم؟ گید وانیل هی تونمی:ممنوچ

 

 زدم:نه  داد

 کارت کنم! یچ دونمیم یاگه نگ نم،،وگرنهیباش بنال بب زود

 خوب جمع کن! شه،،حواستویخودت استفاده م هیسرم تموم حرفات بر عل آخر

 

 زد یپوزخند منوچ

 

 فهمه؟؟ ریکن،،ش فیادم تعر نیع ویکه کرد یغلط هر

 

 !یزنیپوزخند م یبرا من ه چته

 تذکرم بود! نیکنما،،آخریکار م یدارم چ فهممینم گهیشم د یعصبان اگه

 

 برات بد تموم شه نزار

 

 زیزده بود تو چشمامو حرف نم زل

 

 !حهیبشر چه قدر پرو و وق نیا ایخدا

 

 نزنه تا مثال من تو کارم ناموفق باشم یحرف خوادیو م ستمیهستم کار بلد ن یچون من سرهنگ جووون کنهیفک م حتما

 

 هنوز منو نشناخته! یول ههه

 بشم یکه عصب ارهیخدا اون روزو ن یول زنهیمظلوم م افمیاون که ق با

 

 قسر در بره زارمیم ایراحت نیهمه جوونو بچه رو بدبخت کرده فک کرده به ا نیا

 

 چشماش با خشم نگا کردمو تو

 ؟یاعتراف کن یخوایدفه سرش داد زدم بهش گفتم:پس نم هی

 هان؟؟ 

 

 یشدمو داد زدم:سروان قاسم بلند
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 دادو گفت: بله قربان؟ یاومد و سالم نظام سروان

 

 که چند ماه تحت نظر ما بوده! دونهیاعتراف کنه،،هنوز نم خوادینم نکهیآقا منوچهر مثل ا نیا

 

 میو پوکشو خبر دار کینداره تموم ج خبر

 

 دیکه منوچهر از جا پر زیرو م دمیدستمو کوب محکم

 

 بهش بکنم یبتونم کمک دیاز زبون خودش بشنوم تا شا خواستمیمن م گفتم

 

 کمک کردنم نداره! اقتیل نمیبیکه من م یآدم نیا یول

 

 شهیزبون خوش سرش نم نمیبیکه من م یآدم نیتا به حسابش برسم،،ا ببرش

 

 ؟؟یاریچهر گفت:باشه جناب سرهنگ چرا جوش مبه سمتش رفت،،منو یتا قاسم 

 

 از کجا شروع کنم! کردمیفقط داشتم فک م من

 

 !یزنیکلک م ینشد بازم دار گهیبهش زدمو گفتم:نه د یپوزخند

 

 !ییبهش گفتم:من اگه تو رو نشناسم،،از اون هفت خط تا متفکرانه

 

 ببرش یکه گفتم قاسم نیهم

 

 گمیم ویچ گم،،همهیگفتم که م دی:دست نگه دارمنوچهر

 

 وجب چه صد وجب!! کیکه از سر گذشت چه  آب

 

 رونیب یبر یتونیتو م ی:قاسمگفتم

 

 کردندیو صداشو ضبط م کردندیاز هم جدا شده بود گوش م شهیش هیکه با  یها تموم حرفامونو داشتند تو اتاق بچه

 

 رو بگو! قتیفقط حق شنومیوگفتم:خب م یرو صندل نشستم

 

 دندوناشو تو دهنش خورد کنم خواستیدلم م کردیکه م ید حرف زدن با هر اعترافشروع کر منوچهر

 

 کنن!! نییتامجازاتشو تع سپردمشیو آخر کار به دست دادگاه م کردمیگوش م دینداشتم فقط با یچاره ا اما

 

 کنند!! یدزد ایو  ییگدا فرستادهیم کویکوچ یکه سر بچه ها آورده بود به زور بچه ها ییو گفت از تموم بالها گفت

 

 گرفتهیپولو ازشون م شترینصف ب بعدم
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 فروختهیو م دهیخریم ییدوساله تو کار مواد مخدره،،اول خودش تنها هیکه  گفت

 

 شدند شتریب اشیکمک گرفته و مشتر ایو س یکم کم از کام بعد

 

 کارش کرده! نیداره معتادش کرده و بعدم وارد ا اجیبدنش به مواد احت یکام دهید یاز وقت گفت

 

 کار چند برابر کرده نینزول گرفتناش گفت که پوالشو با ا از

 

 !یدیبه فساد کش انتویدلم گفتم:حروم خور لعنت به تو که چه قدر اطراف تو

 

 گفتم:خب! بهش

 ؟یکردیم هیموادو از کجا ته ینگفت 

 

 خان زیآبشون کنم از چنگ تونستمیکه م یمن به اندازه ا میاوردیموادو م یلب مرز بعد از اون جا قاچاق میرفتی:ممنوچ

 

 و ساکت شد! یوا یدفه گفت:وا هی

 

 ش؟یبق خب

 

 !!کشهیخان منو م زی:به خدا چنگمنوچ

 

 نشن!! چارهیمملکتمون ب یجوونا نیاز ا شتریکن تا ب فیتعر وینگران نباش فقط مو به مو همه چ تو

 

 ن؟یدیبهم م یقول هی:منوچ

 

 ؟؟؟یقول چه

 

 نمیبتونم بچمو بب;زنده بمونم تا دیحداقل کمکم کن یول دمیلو م:من همشونو منوچ

 

 نییسرشو انداخت پا بعدم

 

 دمیبگو منم قول م قتویبهش گفتم:تو تموم حق منم

 

 میبده تا ما بتون بیمعامله ترت هیما باهاشون قرار بزاره و  یکه مربوط به قراراشون بود رو گفت وقرار شد با هماهنگ ییزایتموم چ منوچهر

 !میکن ریباندو دستگ نیا

 

 رو صدا زدم اومد منوچهرو برد بازداشتگاه! یکه تموم شد سروان قاسم ییبازجو

 

 گرفته بودم یبیعج رون،،سردردیاتاق اومدم ب از

 

 زنگ خورد میدفه گوش هیکه  میبد بیقرارو ترت نیا دیکه در اسرع وقت با کردمیبا رضا صحبت م داشتم

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 217 

 

 د؟ییبفرما الو

 

 سرهنگ فرهمند؟جناب _

 

 خودم هستم! بله

 

 !مارستانیب دیلطفا زودتر خودتونو برسون ستیبه هوش اومدن حالشون مساعد ن یبودند از وقت هوشیکه ب یخانم دیببخش_

 

 بله،،حتما! بله

 امیم االن

 

 !دیدور کن مارستانیب طیاز مح شونویا دیچون با دیایب عتریپس لطفا سر_

 

 دیممنون که تماس گرفت یلیباشه خ _

 

 شدیم یاومده بودم اداره سه چهار ساعت یوقت از

 

 صدام زد یخانم محمد رونیکه اومدم از اداره بزنم ب نیکارارو به رضا سپردم هم هیبق

 

 د؟؟ییبفرما بله

 

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم دیببخش_

 

 عجله دارم! یلیخ عتریسر لطفا

 

 اون دختر انقدر براتون مهمه.؟ یبراچ_

 

 موضوع به شما ربط داشته باشه! نیا کنمیفکر نم یتو همو گفتم:خانم محمد دمیکش اخمامو

 

 مارستانیخودمو زودتر برسونم ب دیضمن من االن با در

 

 !!مارستانیرفتم وخودمو رسوندم ب رونیبهش توجه کنم به سمت ب نکهیگفتمو بدون ا نویا

 

 بود تصادف کنم کیچند بار نزد توراه

 

 بود یآوا وخانم محمد ریهمش فکرم درگ چون

 

 ما هست!! نیب یمتوجه شده ارتباط یتابلو بوده که محمد یلیرفتارم خ حتما

 

 شدم ک مارستانیب وارد

 

 !کردیو داد م غیگذاشته بود روسرشو ج مارستانویآوا کل ب دمید
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 جناب سرهنگ دیماس گرفتم خوب شد اومدبه سمتم اومدوگفت:من باهاتون ت پرستار

 

 کجاست؟؟؟ االن

 

 میارومشون کن میتونینم گهیاالن د یول کردیم هی:از اون موقع فقط گرپرستار

 

 کجا هستند؟؟؟؟ شونیخانم االن ا 

 

 !!وی یس ی:پشت در آپرستار

 

خانمت  نیبلند شو،،بب ن،،کاوه،،کاوهیولم کن گهیو م زنهیآوا داره داد م یول کننیبله دوتا پرستار دارن آرومش م دمیبدو رفتم که د بدو

 اومده!

 

 !یشیبلند نم کنمیم هیچرا االن که گر یول نمیبب تویگر تونمینم یگفتیحالمو،،تو م ینیبیخانمم پاشو پاشو مگه نم یگفتیبهم م ادتهی

 

 اومدن کنار دنیبه سمتش،،پرستارا تا منو د رفتم

 

 ؟یکنیدتو نابود مخو یگرفتم و گفتم چرا دار دستاشو

 

 !یکنیم تیخودتو اذ یکم صبر داشته باش تو فقط دار هی

 

 د؟یاومد یدفه ساکت شد و بهم نگا کردوگفت:براچ هی

 

 التونیخ دوتایکن ریزودتر منو دستگ دیایبعد دوتا دستشو به سمتم گرفت و گفت:ب رونیب دیکه گرفته بودم محکم از دستم کش دستاشو

 راحت بشه!

 

 ه؟؟؟یچه حرف نیا 

 

 ؟یکن ریدوتامونو دستگ ادیکاوه به هوش ب یستیداد زدو گفت:مگه منتظر ن آوا

 

 تکون دادمو گفتم:نه! سرمو

 

 د؟؟یداریشد وگفت:پس چرا دست از سرم برنم یعصب

 

 د؟؟؟یمارستانیهمش تو ب چرا

 

 تا حالو هوات عوض بشه! رونیببرمت ب اومدم

 

 در باشم! نیپشت ا دیکاوه من رو اون تخته منم با یوقت خورم،،تایتکون نم نجای:هه من از اآوا

 

 !شهیبه جرمت اضافه م یدستوره اگه اطاعت نکن هی نیا
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 دفه با تعجب نگام کردوگفت:معلومه چه خبره؟؟ هی

 

 بردمش نمیبه سمت ماش گهیم یبهش توجه کنم چ نکهیگرفتمو بدون ا دستشو

 

 نداشتم! یمنم اصال بهش توجه کردیبا خودش غرغر م داشت

 

 کردنیداشتند به ما دوتا نگا م مارستانیتو ب همه

 

 نیباز کردمو گفتم:بش نمویماش در

 

 حرفتونو گوش کنم! ستین یاجبار چی:هآوا

 

ت شدم و دوباره تا دستش به سم نیرو زدم بعد رفتم خودم سوار ماش یقفل مرکز نویبعد به زور نشوندمش تو ماش نطوریکه ا پس

 رفت قفلو زدم رهیدستگ

 

 لحظه هم ازش دور باشم!! هی تونمیکاوه باشم من نم شیپ خوامی:من مآوا

 

 تا حالت بهتر بشه!! یدورش مارستانیب یکم از فضا هیبزار بزا  گریدندون رو ج باشه

 

 شد حتما بهمون اطالع بدن یپرستارا گفتم اگه خبر به

 

 نم؟؟یبب دیبا ویک امیدفه داد زد:من اگه نخوام باهاتون ب هی

 

 اما منم از تو لجبازترم حرف نباشه! یلجباز یلیخ

 

 روشن کردمو به سمت خونه راه افتادم نویماش

 

 نه! ایخونم  ادیب کنهیقبول م دونمینم

 

 !کنهی:خب مسلمه که قبول نموجدان

 

 !کنهیکنم،،وگرنه قبول نم یوجدان جون مجبورم خودمو معرف یگیدرست م آره

 

 کنهیم نیف نیف ینجوریو هم کنهیراه افتادم روشو کرده سمته پنجره و اصال بهم نگا نم یاز وقت کردم نگاش

 

 کنهیم هیداره گر معلومه

 

 !سوزهیچرا انقدر دلم براش م دونمینم

 

 چرا آوا انقدر برام مهم شده بود دونمینداشت نم یتیبرام اهم یدختر چیکه ه یمن
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 :آوا خانمگفتم

 

 دهیجوابمو نم دمید

 

 ؟یجواب بد یخواینم

 

 من نگا کن! به

 

 دارم! یمن با آرش فرهمند چه نسبت یبدون یخواینم پس

 

 دفه ساکت شد و با تعجب به سمتم برگشت هی

 

 شنایم یکردن برداشتو نگام کردو با تته پته گفت:ش شما آرآرش ف فره فرهمندو م هیزدم ها بالخره دست از گر یحرف عجب

 د؟؟یشناسیم

 

 آوا_

 

 نکرده اصال تو حال خودم نبودم! یرییکاوه تغ تیوضع دمیبه هوش اومدم د یوقت از

 

 از خدا خواستم! شوینمازخونه و نماز خوندم و سالمت رفتم

 

 به هق هق افتاده بودم گهیکردم که د هیگر انقدر

 

 وی یس یرفتم به سمت آ اوردموین طاقت

 

 کردن دادیدفه کنترلمو از دست دادمو شروع کردم دادو ب هی کردمینگاش م شهیپشت ش از

 

 !گمیم یچ دمیفهینم اصال

 

 خانمت اومده! نیکاوه کاوه بلند شو،،بب نیولم کن نیپرستارا دستامو گرفته بودن تا آرومم کنن گفتم:ولم کن یوقت فقط

 

 اشکمو پاک کنه؟؟ خوادیم یاالن ک نم،،امای:خانمم من طاقت ندارم اشکتو ببگفتیم ومدیهر موقع اشکم م کردمیدق م داشتم

 

 زنده باشم؟؟ یدیبه چه ام گهیدارم حاال د ایدن نیداشتم حداقل کاوه رو تو ا دیام

 

 شد داشیدفه اون جناب سرهنگه دوباره پ هیکه  کردمیو داد م غیج داشتم

 

 !شهیریقدر س چه

 مارستانهیچرا همش تو ب ستیکنه اما معلوم ن ریمارو دستگ خوادیگفت نم کار،،خودشیانقدر ب سرهنگم

 

 ها؟؟ یفهمیم یچ یبهش بگه آخه تو از عاشق سین یکی کنهیم حتیاومده منو نص دوباره
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 برد رونیب مارستانیبراش داشت آخر سرم دستمو به زور گرفت و منو از ب یجواب هیبهش گفتم  یچ هر

 

 نتونستم! ارمیتالش کردم دستمو از دستش در ب یو هر چ امیکردم نم دادیداد و ب یچ هر

 

 برا خودش هیغول ماشااهلل

 

 گوشش بدهکار نبود یول رمیولم کن بزار به درده خودم بم یکار دار یزورگوعه آخه بگو به من چ چقدرم

 

 کردو قفلو زد نیزور منو سوار ماش به

 

 نکرد هینداشتم پشتم بهش کردم و شروع کردم آروم گر یچاره ا منم

 

 نداشت یاصال تموم ومدیهمه اشک از کجا م نیا دونمینم

 

 صدام زد نکهیا تا

 

 بهش محل ندادم منم

 

 ذره دلم خنک شد بزار حرص بخوره هی

 

 دارم؟؟ یمن با آرش فرهمند چه نسبت یبدون یخوایدفه گفت:نم هی

 

 !شناسشیم رون،،پسیب زدیداشت از حدقه م چشام

 

 د؟؟یشناسیم شنایم یتته پته گفتم:شما آارش ف فره فرهمندو م با

 

 گفتم نویتا ا دیبه لبم رس جونم

 

 گوشه پارک کردو روشو به طرف من کرد هی نویماش

 

 !یبهش دار یادیز یلیکه گفت:شباهت خ کردمیتو چشماش نگا م یهمونجور داشتم

 

 ؟؟؟ی:به کگفتم

 

 :به..آراد

 

 د؟؟؟؟یبه اون آقا دار یشما چه ربط نمیببب خوامیگه،،میبگو د یبه لبم کرد جون

 

 گهید گمیدارم م می:باشه باشه من تسلآراد

 

 !یبه مادرم دار یادیگفت:من پسر خالتم،،شباهت ز دویخند
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 ؟؟یدفه داد زدم:چ هی

 

 !یدیدرست شن یزنی:دختر چرا داد مآراد

 

 ؟؟یهمه سال کجا بود نیپس ا یگیدروغ م یگیگفتم:دروغ م دادیداد و ب;با همونجور

 

 ؟؟یریاز خالتو منه بدبخت بگ یسراغ هی یومدیچرا ن چرا

 

 کنن؟؟یکار م یچ نایاز خودت که ا یدیلحظه نپرس هیاصال  ینامرد یلیخ

 هستن.؟؟ کجا

 

 ؟؟یبزن چارتیسر به دختر خاله ب هی یومدیبعد ن یرانیچند ساله ا ادیگفتم:ازت بدم م بابغض

 

 کردن!! هیشروع کردم گر نوییسرمو انداختم پا بعدم

 

 !!یکنیدستمو گرفت و گفت:تو اشتباه م آراد

 

 ؟؟یها چه اشتباه ی:ولم کن چه اشتباهگفتم

 تا خدا کاوه رو برام رسوند! دادمیداشتم جون م یکس یاز ب من

 

 سر من اومده؟؟ ییچه بالها یدونیچه م تو

 

 !گفتمیم ادیداشتم درد و دالمو با فر نجوریهم

 

 کردیفقط نگام م گفتوینم یچیه اونم

 

  ه؟؟یچ

 ها؟؟

 ه؟؟یچ 

 !!رمیبرم به درد خودم بم خوامیدرو باز کن م یبزن یندار یحرف بله

 

 ها!! یمنم حرف بزنم خوب منو به رگبار بست یبزار یخواینم ی:دختر تو چقدر عجولآراد

 

 !!یدار یا هیچه دفاع نمیخب بگو بب 

 

 ؟یداشته باش شهیم یاز خاله و پسر خاله چه انتظار گهیخودم که باهام اون کارو کرد د یچقدر پرو بودم ها بابا منم

 

 کنم! یخال یکیسر  خواستیکه برام افتاده بود طاقتمو طاق کرده بود دلم م ییاتفاقا یول

 

 دیخاله فوت کرده بعدم شما از اونجا رفت دمیکردم فهم دایمن چقدر دنبالتون گشتم خونتونو پ یدونی:مآراد

 

 ناراحت شدم،،منم مثل تو مادرمو از دست دادم. یلیخ گمیم تیتسل البته
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 ؟؟یگیراست م نه

 

 سکته کرد! شی:بله چند سال پآراد

 

 برام نمونده ایدن نیتو ا چکسیچه قدر بدبختم که ه نم،،منیداشتم حداقل خالمو بب دیاز اون موقع ام گمیم تیمتاسفم منم تسل 

 

 م؟؟یدفه گفت:پس من چ هی

 

 تو.. تو

 

 هست که پشتمه! یکیکه  شمیم دواریاالن دارم ام راستش

 

 !یبود مارستانیدوروزه همش ب نیا

 

 کنم! هیبهت تک تونمیو من م رانیا یکه اومد شهیباورم نم اصال

 

 !!نمتونیدوست داشتم بب یلیخ کردمیبه تو و خاله فکر م شهیهم

 

 ستیخاله زنده ن گهیشد که د فیح

 

 ادیشدم از من بدش نم دواریحرفا رو زد حداقل ام نیآوا ا یخوشحال شدم وقت یلی:خآراد

 

 جناب سرهنگ؟؟ دیشد ساکت شد یچ

 

 ؟؟یکم استراحت کن هیخونه من تا تو  میپس بر یچیه یچی: هآراد

 

 !یبا خودت آورد هیک نیا گهیخانمت نم اونوقت

 

 :من که زن ندارم!اراد

 

 ؟؟؟یهنوز ازدواج نکرد یعنی عه

 

 :نه فرصت نشده!آراد

 

 م؟ی:برآراد

 

 حالم بد نشه گهید دمیمن حالم بهتره،،قول م مارستانیب یمنو ببر شهینم

 

 !!یعاشقش یلی:معلومه خآراد

 

 راستش کاوه،،کاوه همه کسمه! آره
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 !شدیحالم بد م دمیدیوجه آوارو به کاوه مت یچرا وقت دونمیشد حالم عوض شد نم یجور هیدلم ;آراد

 

 !یاستراحت کن دیفعال با گمیکه من م نیوگفتم:حرف نباشه هم دمویتوهم کش اخمامو

 

 !مارستانیب یپس قول بده منو ببر آباشه

 

 !شهیم یچ مینی:االن که شبه حاال تا فردا ببآراد

 

 برده رو براش گفتم موییبابام منو ول کرده و تموم دارا نکهی..از اامیاز بد بخت یسر هیخونش من  میبرس تا

 

 به پسر خالش بگه که باباش بهش تجاوز کرده!! شهیقسمت تجاوز بابامو نگفتم آخه مگه آدم روش م فقط

 

 رام گفترو ب انایکرده تموم جر بمیوتعق دهید یمنو در حال دست فروش نکهیدو ساله اومده تهران و از ا نکهیاز خودش و از ا اونم

 

 نگه داشت ییالیدرب و هی یجلو نکهیا تا

 

 آوا_

 

 باز کرد موتیرو با ر در

 

 میگذشت اطیاز رو سنگفرش ح میشد اطیح وارد

 

 از بهشت بود کهیت هیقشنگ بود مثل  یلیدور پر دارو درخت بود خ دورتا

 

 من! یشیکلبه درو نمیساختمون نگه داشت و گفت:بفرما آوا خانم ا جلو

 

 شدم ادهی:ممنون و پگفتم

 

 از پله ها باال میرفت

 

 باز کردو گفت:بفرما درو

 

 یگفتم:مرس نوییانداختم پا سرمو

 

 چه قدر قشنگه و با کالس یداخل وا رفتم

 

 بود که فک کنم اتاق خواباش باال بود یچیمارپ یروبه رو پله ها یشدیکه وارد م اول

 

 شده بود نییتز یکیش یلیخ لیسالن بزرگ بود که با وسا هیراستمو نگا کردم  سمت
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همه رو هم ست  ،،چهیدست کاناپه همه به رنگ کرم شکالت هیو  یدست مبل سلطنت هیدوازده نفره و اون سمت سالن  ینهار خور زیم هی

 کرده!

 

 شدیاپن بزرگ که همه آشپزخونه رو م هیداشت  نتیچون دور تا دور کاب شدیمتر م ستیآشپزخونه فک کنم ب هیچپ نگا کردم  سمت

 زد دید

 

 !زهیچه قدر خونش خوشگله و تم یوا

 

 دفه دم گوشم آروم گفت:خوشت اومد؟؟ هیخونش بودم که  زیحال آنال در

 

 شده بود مور مورم شد گفتم:ها؟ کمینزد یلیخ

 ها؟

 خونت قشنگه! آره

 

 ارنین تا زنگ بزنم شام باز اتاقا استراحت ک یکیزدنت تموم شد برو باال تو  دید اگه

 

 ندارم! لیبرا حرفش وگفتم: ممنون من م دمیکم خجالت کش هی

 

 !یکه سرپا باش یبه خودت برس دیبا ؟؟یکنیلج م یدار ی:دختر خوب با کآراد

 

 !ینخورد یزیپرستارا گفتن چ مارستانمیب تو

 

 جوابشو بدم؟؟ یمن چه جور ادیکه کاوه به هوش ب بعد

 

 گفت کاوه دوباره دلم هواشو کرد واشک تو چشمام جمع شد تا

 

 نکن فقط برو باال استراحت کن هیتورو خدا گر دی:ببخشآراد

 

به آراد اعتماد  یبرا چ دونمینم یاعتماد نداشتم ول یمرد چیوگفتم:چشم و رفتم باال،،فقط من بعد از کار بابام به ه نییانداختم پا سرمو

 کردم

 

 رو ندارم!! یآراد کس ریاالن غ نکهیبه خاطر ا دمیشا ای سهیپل نکهیبه خاطر ا دیشا

 

سمت چپ  یدر هم انتها هیسمت راست  یدر انتها هیپله ها دوتا در بود  یباال رو نداشتم روبه رو یزدن اتاقا دیحوصله د گهیباال د رفتم

 راهرو بود!!

 

 رو باز کردم و رفتم تو اتاق.. یرو به روم سمت راست یاتاقا از

 

 عکس بزرگ از خودش زده بود هیتخت  یانگار اتاق خودشه چون رو به رو یوا

 

 !!فتهیپوزخند زدم چه خود ش هی
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 !شهیپرو م ارمیبه روش ب دیداشتم اما نبا یچه پسر خاله خوشگل شییخدا اما

 

 زدم دیو اتاقشو د اوردیطاقت ن دلم

 

 حموم و توالت بود سیدر بود باز کردم سرو هیاتاق  وتر،،گوشهیکامپ زیم هیتخت دونفره،، هیبود  یمشک دیست سف اتاقش

 

 رونیاتاقو نگا کنم و اومدم ب هیبق دینکش حوصلم

 

 اومد باال رونیاومدم ب تا

 

 ؟؟یاستراحت نکرد ی:برا چآراد

 

 برم کدوم اتاق! دمیازت نپرس شرمنده

 اتاقته! دونستمینم

 

 نداره،،منم خودم بهت نگفتم مقصر خودم بودم! ی:مشکلآراد

 

 برو استراحت کن حاالهم

 

 شده! یمیزود صم یلیدلم گفتم:چه پرو خ تو

 

 شما هم برو تو اتاقت استراحت کن یاتاق بغل رمیممنون م 

 

 !یلی:باشه هر جور ماآراد

 

 و رفتم تو اتاقو درو بستم نستادمیوا گهید

 

 داره ینگاهاش معن کنهیا منگ یجور هی یدر واستادم وا پشت

 

 نکن! یباف الیداشته باشه برا خودت خ تونهیم یها،،چه منظور یبابا،،آوا خل نه

 

 تو وجودمه یترس هیبابا اون فقط نگرانمه اما چون تازه باهاش آشنا شدم بازم  آره

 

 که خوابم برد! دینکش هیپرت کردم به ثان که تو اتاق بود ینفره ا"و خودمو رو تخت دو دمیکش قینفس عم هیترسم اعتنا نکردمو  به

 

 آراد_

 

 رو فرستادم بره باال که استراحت کنه آوا

 چشمامو بستم دمویخودمم رفتم رو کاناپه دراز کش 

 

 بود دهیفکرم مشغول بود ک سردرد امونمو بر انقد
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 قهوه برا خودم درست کردم هیشدم به سمته آشپزخونه رفتمو  بلند

 

 رفتم تو فکر خوردمیرو مبلو همونطور ک قهوه م نشستم

 

 نشستم! کاریساعت من ب هی یعنیکردم،،اوه اوه  یساعت نگاه به

 

 پله ها رفتم باال به سمته اتاقم رفتمو شروع کردم به نوشتن پرونده هام از

 

 دادم هیتک یصندل یسرمو به پشت دمویبه گردنم کش یکه تموم شد دست بعد

 

 شدمخدا چقد خسته  آخ

 

 ده شب بود یکاینزد ساعت

 

 زدم برا خودمو آوا غذا سفارش دادم زنگ

 خودم بلد بودم درست کنم اما االن حسش نبود! البته

 

 رمیبگ نایبرا خونم کارگرو ا ومدینم خوشمم

 

 زیکه آوردن پولشو حساب کردمو گذاشتم رو م سفارشارو

 

 سمته باال رفتم که آوا رو صدا کنم! به

 

 آه و نالش توجهمو جلب کرد! یقش بودم ک صدادره اتا یجلو

 

 درد داره ترسم،،بابای:بابا بابا توروخدا،،بابا من مگفتیم کردویم هیگر یهمونجور

 .!!بابا

 

 !یتا آخرش باهام باش یگفت:کاوه تنهام نزار،،تو بهم قول داد هوی بعدش

 

 کنه! تمیاذ یکس ینزار یقول داد تو

 

 کاوه،،ولم نکن!! کاوه

 

 ششیاتاقو باز کردم رفتم پ درو

 

 عرق بود سیخ صورتش

 

 کرده خی دمیگرفتم که د دستشو

 

 تموم وجودمو گرفت ترس
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 یدست و پاچگ با

 

 !ینیبیخواب م یسفت گرفتمو گفتم:آوا آوا،،آوا پاشو دار دستشو

 

 بار زدم رو صورتش اما انگار نه انگار چند

 

 کنار تخت بودو برداشتمو زیم یک رو یآب وانیل

 

 رو صورتش ختمیذره ر هی

 

 !!یگفت:ه دویاز خواب پر هوی

 

 !؟یتو دستام گرفتمو گفتم:آوا آوا خوب صورتشو

 

 هیگر رینگاه کردو زد ز بهم

 

 !شتم،،نترسینترس...من پ یدیکردمو گفتم:خواب د کرد،،نگاشیم هیبلند گر بلند

 

 خودشو انداخت بغلم هوی

 

 اوردمیشاخ درم داشتم

 

 گفتن ونیبغلم کرده بود،،باز شروع کرد هذ سفت

 

 شتمیبودم سرشو نوازش کردمو گفتم:آوا نترس نترس من پ دهیترس واقعا

 

 دمیتو د یلحظه کاوه رو به جا هی دیببخش یگفت:وا کردیم هیکه گر نجوریدفه خودشو ازم جدا کرد وهم هی

 

 !یگفتیم ونیو هذ یدیدیخواب بد م ینداره داشت یدهنمو با سرو صدا قورت دادم و گفتم:اشکال آب

 

 نداره یکابوسا تموم نیچرا ا دونمی:نمآوا

 

 کابوسا؟؟؟ کدوم

 

 ولش کن یچیه یچی:هآوا

 

 آب بخورم وانیل هیمن برم  دیببخش

 

 !یبه من بگ کنهیم تتیاذ یدوست دارم هر چ یول یهر جور راحت باشه

 

 میشامم بخور میگرفتم بر شام
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 میزدو گفت:بر یلبخند آوا

 

 کنه؟یم تشیداره اذ یچه مسئله ا یعنیمن  یخدا

 کمکش کنم! دیجور شده با هر

 

 از سپهر و باران و بچه ها چه خبر؟؟ یکه گفت:راست میکه آماده کرده بودم وبا هم شام خورد یزیبا هم سر م میرفت

 

 !دادهیانجام نم گهیکار د یاز دزد ریکه به غ میدونیالبته ما خودمونم م کردهیم یکه اعتراف کرد که فقط دزد آسپهر

 

 نیهم مجبور شد ا گهید یزندان تا اگه جا یچند ماه هیبفرستمش  خوامیفعال م نیبه اجباره منوچهر بوده به خاطر هم میدونیم نمیا و

 کارو نکنه!

 

 دنیانجام م دیهم کار مف شنیم تیکار اونجا هم ترب یبرا ییجا میها رو فرستاد بچه

 

 تتباران دوس اما

 

 :خب؟آوا

 

 یخوشبخت یسرا مشیفرستاد

 

 گه؟؟؟ی:اونجا کجاست دآوا

 

 !!دنیانجام م یهنر یو کارها موننیو دو ساله رو اونجا م ستیتا ب زدهیس یکه دخترا ییجا هی

 

 کننیم ییهم درآمد زا رنیگیم ادیکار  هم

 

 :پس خداروشکر جاش خوبه!آوا

 

 نداشتن!! یکه گناه نایراحت ا التیخ آره

 

 میکن ریرو دستگ یکنه تا زودتر مسبب اصل یاما منوچهر قراره باهامون همکار و

 

 و بعد بره زندان ارهیب ایبچه رو به دن یمهنازم تو بازداشته وتحت مراقبت تا وقت و

 

 رسنی:پس خداروشکر بالخره به مجازات اعمالشون مآوا

 

 اد؟یسر کاوه م ییبه نظرت چه بال آوا

 

 نگران نباش! شهیخدا خوب م دیام به

 

 هست که از کما برگرده! یتو دلم گفتم کم کس اما
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 ن؟یکنیکار م ی:با کاوه چآوا

 

 بره زندان! دیمدت اونم با هیکه شد  بهتر

 

 !ادینداره فقط به هوش ب بیرو گونه هاش و گفت:ع ختیواشکاش ر نییسرشو انداخت پا آوا

 

 !میکنیشروع م مونیزندگ رون،،باهمیب ادیکه م ام،،بالخرهیزندان رفتنش کنار م با

 

 !یاستراحت کن یبر دیبا گهیخب د آ

 

 مارستان؟یب یبریمنو م یبپرسم ک تونمی:مآوا

 

 !برمتیفردا صبح حتما م یخوب بخواب یاگه قول بد 

 

 دمی:قول مآوا

 

 جمع کردمو رفتم که بخوابم زویرفت باال و منم م آوا

 

 زنهیداره حرف م دمیدم اتاقش د رفتم

 

 گفتیم داشت

 

 آوا_

 

 باران خوشحال شدم! یبرا یلیکه کرده بود رو برام گفت خ ییکارا یوقت

 

 کاوه شده بود ریاتفاق افتاد فقط و فقط ذهنم درگ نیکاوه ا یچون برا یذره شده بود همش نگرانش بودم ول هیبراش  دلم

 

 بره زندان هم خوشحال شدم هم ناراحت! دیگفت کاوه هم با یوقت

 

 خوشحال شدم! ادیقراره به هوش ب نکهیر ااز فک 

 

 ادیتا زودتر به هوش ب کنمیفقط دعا م گذرهیزود م یبره زندان ناراحت ول دیبا نکهیاز فکر ا و

 

 !فتادمیداشتم از پا م کردیم وونمیفکر کاوه داشت د یباال ول رفتم

 

 شده بود نییتز یورتص یاسیاتاق که فکر کنم اتاق مهمان بود به رنگ  نیاتاقو باز کردم ا در

 

 !ومدیخونه به خاطر حال بدم به چشمم نم نیا یهاییبایز یقشنگ بود ول بشیترک

 

 که داشتم شروع کردم نماز خوندن یحموم وتوالتش وضو گرفتم و اومدم با مهر سیتو سرو رفتم
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 خودم درد و دل کردم! ینماز سرمو به سجده گذاشتمو زار زدمو و با خدا بعد

 

 خودت به من و کاوه رحم کن ایخدا

 

 مونمیکاوه هستم من بدون کاوه زنده نم وونهیمن که د به

 

 کاوه رحم کن مگه کاوه چند سالشه؟؟؟ یجوون به

 

 ما دوتاست زودتر شفاش بده نیکه ب یخاطر عشق به

 

 ا؟؟یدن نیاعتماد کنم تو ا تونمیم یمگه من به ک ایخدا

 

 کار کر! یچگوشش  گریپدرم با ج یدیخودت د ایخدا

 سرم آورد! ییچه بال یدید

 

 صبور باشم؟؟ دیطاقت داشته باشم چه قدر با دیمگه من چه قدر با 

 

 شده زیصبرم لبر گهید یول ستمین یناشکر بنده

 

 یجون کاوه رو بهش برگردون یول یریجون منو بگ حاضرم

 

 پدرم اون بال رو سرم آورد بعدم همه مالو اموالو با خودش برد دهیسال نکش هیاول مادرمو از دست دادم،،به  یول گمینم کفر

 

 افتادم یو دست فروش ییکه به گدا بعدم

 

 من تا االن دووم آوردم! یول ارهیهمه مشکل دووم ب نیجلو ا تونهیدختر پانزده و شانزده ساله نم هی

 

 بود مینقطه مثبت تو زندگ هیوسط کاوه  نیا فقط

 

 کاومو به من برگردونش ارمیدووم ب تونمینم گهید

 

 به در خورد یکه تقه ا بردیکه سرم رو سجده بود داشت خوابم م یهمونجور 

 

 آراد _

 

 گفتیم داشت

 

 !ینامرد یلیخ بابا

 ؟؟یکن دونتی یکیکارو با دختر  نیدلت اومد ا چطور

 

 !یبد یلیازت متنفر شدم،،خ بابا
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 کردم زیبه در چسبوندم و گوشامو ت خودم

 

 ؟؟ی:مامان چرا انقد زود رفتگفتیم هیگر با

 من انقد بدبختم؟ چرا

 خدا

 

 ازم!! ریکه ولم کرد،،کاوه رو نگ ،،بابامیمامانمو زود گرفت ایخدا

 

 اما بسه! ستمیجونم ناشکر ن تونم،،خدایهمه کسه من،،من بدون اون نم اون

 طاقت ندارم گهید من

 

 گفتیباباشو مامانشو و کاوه مکه در مورد  دادمیکه به درد و دالش گوش م ینجوریهم

 

 کار کرده؟؟ یباباش باهاش چ یعنی ایخدا

 دختر انقد از باباش گله کنه؟؟ هی دیبا چرا

 

 صداش قطع شد دمیافکار بودم،،به خودم که اومدم د نیهم تو

  

 که دوباره از حال رفته باشه دمیترس

 

 گفت:بله؟ یگرفت یبا صدا هیبه در زدم،،که بعد از چند ثان یا تقه

 

 ؟یالزم ندار یزیچ

 

 :نه ممنونمآوا

 

 خونه خودته! نجایهم نکن ا یبیبگو،،غر یخواست یچ هر

 

 !ینجوری:دستتون درد نکنه،،راحتم همآوا

 

 باشه من مزاحم نشم خب

 مارستانیخوب بخواب تا فردا ببرمت ب فقط

 

 جواب داد:باشه حتما یبا خوشحال آوا

 

 !یبخواب ر،،خوبیبخ شب

 

 ریون،،شب بخ:ممنآوا

 

 پر کردمو خوردم! ریاب از ش وانیل هیسمته اشپزخونه رفتمو  ن،،بهییپله ها رفتم پا از

 

 برق اشپزخونه خاموش کردمو به سمته اتاقم رفتم بعد
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 خوابم برد دهیچند روز خسته شده بودم که سرم به بالش نرس نیا اونقدر

 

 از خواب بلند شدم میآالرم گوش یصدا با

 

 که گوشه اتاقم بود رفتم یرو تختم بلند شدمو به سمته حموم دم،،ازیبا دستم مال چشمامو

 

 رونیاومدم ب یا قهیدوش پنج دق هیاز  بعد

 

 مشغول خشک کردن موهام شدم یکیکوچ یبا حوله  سادمویوا نهیا یجلو

 

 برداشتم یکت تک سورمه ا هیبا  دیلباس سف هیسمته کمدم رفتمو  به

 هم از تو کمدم برداشتمو انداختم رو تخت میجذب سورمه ا شلوار

 

 از عطر مورد عالقم زدم! یو موهامو شونه کردم،،بعدم کم نهیا یکه تنم کردم،،رفتم جلو لباسامو

 

 بمیبرداشتم گزاشتم تو ج نویماش چیسو ویگوش

 

 بستم ممیمچ ساعت

 

 رونیاتاق رفتم ب از

 

 صبحونه رو آماده کردم زیسمته آشپزخونه رفتمو م به

 

 پله ها رفتم باال که آوا رو صدا کنم از

 

 تق تق تق

 

 تق تق تق

 

 ده؟؟یچرا جواب نم وا

 

 ؟؟یداریآوا ب آوا

 

 کاوه! شیببرمت پ خوامیم پاشو

 

 عذاب وجدانم شدمو دره اتاقو باز کردم الیخیب دمویدم،،ترسینشن ییصدا بازم

 کردم اما آوا نبود یداخلو نگاه رفتم

 

 رفتم رونیبه سمته ب نوییاز پله ها اومدم پا عیسر

 

 زدن دید یاز کم بعد
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 خورهیکه رو تاپ کنار باغ نشسته و آروم تاب م دمیرو د آوا

 

 زدمو به سمتش رفتم یلبخند

 

 ؟؟یشد داریگفت:ب نوییپا دیاز تاب پر یخوشحال با

 

 رفت! ادتی ریکردمو گفتم:سالم صبح بخ نگاش

 

 !ریبخ د،،سالم،،صبحی:ببخشآوا

 رفت ادمیذوق دارم برا همون  یلیخ

 

 !سیمهم ن خخخخ

 ؟؟یشد داریانقد زود ب چرا

 

 !دارمیب شبیکاوه نتونستم بخوابم،،از د شیبرم پ خوامیکه م ی:از خوشحالآوا

 

 شهیک نم ینجوریخوب ا دختر

 ؟؟یدینخواب چرا

 

 !د،،نتونستمیببخش

 

 !یکن ینجوریا نمینداره،،اما برا دفعه بعد نب اشکال

 ؟؟یخوب خودت

 

 ممنون ی:مرسآوا

 مارستان؟؟یب میزود تر بر شهیم

 

 میریبعد م میصبحونه بخور میبر ایاول ب باشه

 

 ممنون یلی:خآوا

 

 تو خونه میبهش زدمو با هم رفت یلبخند

 

 صبحونه خوردن نیو شروع کرد مینشست زیسرم

 

 بود،،من برم اماده شم یممنونم عال یلی:خآوا

 

 جان! کنم،،نوشیم خواهش

 اورد روزید کیک تو اتاقه لباس هست،،به دوستم سفارش دادم از بوت یتو کمد باال

 

 :دستتون درد نکنه!آوا
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 ادیجمع کردم،،بعد رفتم سمته مبلو نشستم تا آوا ب زویرفت باال ک آماده شه منم م آوا

 

 میاز خونه بر میآوا اومدو با هم رفت نیاز ده م بعد

 

 راه افتادم مارستانیبه سمته ب مویشد نیماش سوار

 

 میرفت مارستانیبه سمته ب مویشد ادهیپارک کردمو با آوا پ مارستانیب یجلو نویم،،ماشیدیرس نیم یاز س بعد

 

 آوا _

 

 رفتم مارستانیسرعت به سمته ب با

 

 ومدیپشتم تند تند م آرادم

 

 رفتم وی یس یدو به طرف بخش آ با

 

 ه عشقم پشتش بود هجوم بردمک یا شهیسمته ش به

 

 نگف یزیچ سادویبا فاصله ازم وا آرادم

 

 جون رو تخت افتاده بود یدستگاه بهش وصل بودنو ب یشده بودن به کاوم زل زدم که کل یکه اشک ییچشما با

 

 نگاهش کردم یا قهیدق چند

 

 به سمته آراد رفتم اوردموین طاقت

 

 !کنمیم نمش،،خواهشیبب قهیبا دکترا صحبت کن برم ده دق کنمیتو دستم گرفتم و گفتم:خواهش م کتشو

 

 شه باشه،،آروم باش!:باآراد

 

 ممنون! یمرس

 

 .رهیمنتطر آراد نشستم آرادم رفته بود اجازه بگ یصندل یرو

 

 اومدو گفت:آوا نیپنج م بعد

 

 بله؟

 

 دارم! اد،،کارشیبگو خودش ب گهی:دکتر مآراد

 

 !دیچند روزه عالف من بود نیا دید،،ببخشیبه کاراتون برس دیبر رم،،شمایمن االن م باشه
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 ستاد،،کارارو به رضا سپردم رمی:نه من امروز نمآراد

 

 نیمونیخاطر من از کارتون عقب م شه،،بهیکه نم ینجوریا خب

 

 !سی:مهم نآراد

 

 امیبا دکتر صحبت کنم زود م رمیمن م دیهر جور راحت باشه

 

 بزاره دوارمی:باشه امآراد

 

 دوارمیام

 

 سمته اتاق دکتر رفتم به

 

 !رونیسمته اتاق دکتر رفتم که همون لحظه دکتر از اتاق اومد ب به

 

 دکتر

 

 :بله؟؟دکتر

 

 نمش؟؟یبب تونمیم

 قهیازتون فقط پنج دق کنمیم خواهش

 

 !فهمهیو م شنوهیحرفا رو م ی:باشه دخترم فقط برو لباس مخصوص تنت کن،،بعدم حواست باشه االن نامزدت با اون که تو کما همه دکتر

 !یکننده صحبت کن دواریکن ام یهم نکن،،سع هیناراحت کننده نزن،،گر یحرفا

 

 چشم

 

 نشه قهیاز ده دق شتری:لطفا بدکتر

 

 چشم،،ممنون

 

 رفتمو گفتم:آراد اجازه داد... وی یس یسمته آ به

 

 :خب خوبه!آراد

 یآروم ش کمی نشیبب برو

 

 دمیمخصوصشو گرفتمو پوش یسمته پرستار رفتمو لباسا به

 

 جون شدم به سمته تختش رفتم یسست و ب یکه کاوه توش بودو باز کردمو با پاها یاتاق دره
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 کنار تختش نشستمو دستشو گرفتم یصندل رو

. 

 نگه داشتنشون نداشتم یبرا یمنم تالش دویغلت یرو گونه هام م اشکام

 

 من؟،سالم مرد من! پیخوشت یخوشگل من،،سالم آقا یآقا ،،سالمییبغض گفتم:سالم آقا با

 

 شتیخانومت اومده پ نیبب پاشو

 

 چند روزه چقد بهم بد گذشت؟؟ نیا یدونیکاوه جونم،،م پاشو

 

 عشقم،،پاشو نفسم! پاشو

 

 !کنهیکردم،،اون کمکمون م دایپ پسرخالمو

 !دمیبهت قول م نویم،،ایشیخوشبخت م یلیخ م،،مایشیدار م م،،بچهیریگیم یم،،عروسیریگیم جشن

 

 یتو پاش هیکاف فقط

 

 چقد دلم برا آغوش گرمت تنگ شده؟؟ یدونیم

 

 چقد دلم برا خانومم خانومم گفتنات تنگ شده؟؟ یدونیم

 

 چقد دلم برا نگاهات تنگ شده؟؟ یدونیم

 

 ....یدونیم

 

 دیهوا بغضم ترک یادامه بدمو ب نتونستم

 

 گذاشتمو چشمامو بستم شنیرو س دم،،سرمویبوس شویشونیشدمو پ خم

 

 !امیمنم م یجا بر ،،هرییکاوه،،عشقم،،آقا

 بدون نویا

 

 دوستت دارم یلیخ

 

 !!یلوس گه،،چقدید رون،،پاشویب میبر پاشو

 

 دفهیکه  زدمیچشمام بسته بودو باهاش حرف م یهمونطور

 

 دستگاه بلند شد! یصدا دمید دفهی

 

 برداشتمو به پشتم نگاه کردم که خط دستگاه صاف شده بود نشیترس سرمو از رو س با
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 زدم:نه!  غیج

 نه نه نه! نه

 

 انداختم یدستگاه بود نگاه یکه رو یدیخط سف کردم،،بهیم هیبلند گر بلند

 

 کرده بود وونمیدستگاهه د یصدا

 

 !یبر یکاوه رو تو مشتم گرفتمو گفتم:نه نه،،تو حق ندار ی قهی

 !یعنتل یبه من قول داد تو

 ؟؟؟یفهم ی....میتنهام بزار یندار حق

 

 !رمیم یتو م یکاوه کاوه پاشو،،توروخدا..من ب کاوه

 کاوه

 

 بود خی خیتو دستم گرفتم  دستاشو

 

 نرو! یدوس دار ینه،،کاوه،،جون هر ک یوا

 مطمئن باش!! نویکشم،،ا یمنم خودمو م یبر اگه

 

 ؟؟یکن یکار م یچ یدار خدا

 

 عذاب بکشم..؟؟ دیبا چقد

 

 ....دلم برات تنگ شده!!یچشات تنگ شده لعنت یبرا دلم

 

 گرمت تنگ شده یبرا دستا دلم

 

 گونش زدم یرو یکردمو سفت بغلش کردم،،بوسه ا کیبهش نزد خودمو

 

 ؟؟؟یچرا سر قولت نموند یبد یلی،،پاشو،،خییآقا پاشو

 

 ؟؟ینیاشکامو بب یطاقت ندار ینگفت مگه

 

 !شمیم کهیت کهیدارم ت االن

 کاوه

 

 تو اتاق!! ختنیدستگاه پرستارا و دکترا ر یو صدا غمیج غیج یصدا با

 

 سمتم اومدن و خواستن از کاوه جدام کنن به

 

 بسه ره،،خدایکن عشقم داره از دستم م ،،ولمیکن،،ولم کن لعنت ولم
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  میتا نجاتش بد رونیداد زدن برو ب سرم

 

 کردمیم هیگر یها یکردم و ها یو داد م غیج نجوریمن هم یول رونیزور منو بردن ب به

 

 داره..ها؟ تیدختر شانزده ساله مگه چقد ظرف هیایخدا

 

 آروم باش!! زمی:عزپرستار

. 

 کردن نتونستن آرومم کنن! یهر کار پرستارا

 کردم ک یو نگاش م شهیبودم به ش دهیچسب نجوریهم

 

 !!نیآرومش کن نیایپرستار داد زد:جناب سرهنگ،،جناب سرهنگ،،توروخدا ب دفهی

 

 دیبه سمتم اومدو دستمو کش آراد

 

 زدم داد

 

 ازتون،،متنفر!! اد،،متنفرمیهمتون بدم م ن،،ازیکرد ن،،خستمیکن،،ولم کن ولم

 

 دیچیپیم مارستانیهق هقم تو ب یصدا

 

 :آروم باش،،آرومآراد

 

 ؟؟.یآروم باشم لعنت ویچ د

 !رهیداره از دست م کاوم

 

 دستمو دراز کردمو گفتم:نگا کن شهیطرف ش به

 

 کن نگاه

 

 زل زدم زدنیکه باال سره کاوه جمع شده بودنو دستگاه شک بهش م ییو به دکترا شهیرومو کردم طرفه ش خودم

 

 دمیشنیفقط صداشونو م دمیند یزیچ گهیو د دیپرده رو:کش پرستار

 

 دمیبهت قول م گردهی:کاوه برمآراد

 

 تو چشمام ختمینفرتمو ر یاخم نگاش کردمو همه  با

 

 !یتوعه لعنت ریکردم بهش و گفتم:اصن تقص رو

 من بره تو کما! یکاوه  یباعث شد تو

 

 !یبد یلیخ
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 ادیبدم م ازت

 

 کن س،،بسی:حالت خوب نآراد

 

 ه؟؟یحال من چجور بتوچه

 ول کن دستمو

 

 دکترا با ترس برگشتم یصدا با

 

 :ولتاژ دستگاه رو ببر باال،،بدو!دکتر

 رهیداره از دست م ضیمر

 

 میاز دست داد مارویب نیدکتر تالش نکن ی:آقاپرستار

 

 دم؟یشنیم یمن چ یخدا یوا

 

 شدیپرستار تو ذهنم اکو م حرف

 

 (میاز دست داد مارویب نیدکتر تالش نکن ی...آقامیاز دست داد مارویب نیدکتر تالش نکن ی)آقا

 

 زدم:نه غیج

 

 دمیند یزیچ یاهیبعد هم جز س و

 

 اروم باز کردم چشمامو

 

 سراغم اومده بود یبیدرد عج سر

 

 کامل چشمامو باز کنم دادیاجازه نم کردویم تمیسرم اذ یباال یمهتاب نور

 

 ؟؟یزم،،خوبی:عزپرستار

 

 کنه؟؟یم تتیگذاشتم رو چشمام ک پرستار گفت:نور اذ دستمو

 

 و خاموش کردتکون دادم که پرستار چراغ سرمو

 

 سرمت تموم نشده! ،،هنوزیبخواب دیبلند نشو،،با زمیفکر کاوه به خودم اومدم،،از رو تخت بلند شدم که پرستار گفت:عز با

 

 باش!! ار،،زودیتشر بهش گفتم:سرمو درش ب با

 

 تونم،،ی:نمپرستار

 تا تموم شه! یسیوا دیبا
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 برم،،زود باش! دیمنتظرمه با ار،،کاوهیدرش ب گمیم بهت

 

 آروم باش زمی:عزپرستار

 

 از دستم اومد یادیکه خون ز دمیاز تو دستم کش سرمو

 

 ؟؟یکار کرد یچ ی:واپرستار

 

 کن! ولم

 رونیدره اتاقو باز کردمو اومدم ب نوییرو تخت اومدم پا از

 

 .؟یری:کجا مپرستار

 !!ادیداره خون م سا،،دستتیوا

 

 نکردم یحرفاش توجه به

 

 برخوردم! یزیچ هیمحکم به  هوی رفتم،،کهیکه کاوه و توش گزاشته بودن م یبودو تند تند داشتم به سمته اتاق نییپا سرم

 

 آخ دماغم،،. یا

 دماغم،،آخ یوا

 

 دمیبلند کردم که چهره غمناک آرادو د سرمو

 

 شده؟؟ ی:دستت چآراد

 

 کرد! فیبه سمته آراد اومدو ماجرارو براش مو به مو تعر پرستار

 

 کردو گفت:برو پرستار دستتو ببنده. یاخم آراد

 

 ؟؟هان؟؟یکنینگاش کردمو گفتم:بتوچه،،چرا انقد تو کارا من دخالت م تیعصان با

 !!یلعنت ادیازت بدم م گمی؟؟میفهمینم

 ایمن ن شیپ گهید

 

 بدو از کنارش رد شدمو به سمته همون اتاقه رفتم،،دره اتاقو باز کردم بدو

 

 ست؟؟یمن چرا کاوه ن یخدا یوا

 نداره! امکان

 

 زدم:کاوه کجاست؟؟ داد

 ن؟؟یکجا برد نامزدمو
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 رد شدن یلمیاز جلو چشمم به صورت ف ییصحنه ها هویلحظه  همون

 حرف پرستار دوباره تو ذهنم اکو شد.. و

 !!(میاز دست داد مارویب نی...دکتر تالش نکنمیاز دست داد مارویب نی)دکتر تالش نکن

 

 من مرده؟ یکاوه کا کاوا  ک

 

 گفتم:کاوه مرده؟؟کاوه مرده؟؟ غیحالت ج با

 

 !رهیاون بم یکرد یکار هیگرفتمو گفتم:تو تو  قشویسمته آرادو  رفتم

 !!یکرد یکار هیتو  یلعنت

 

 !نیکن یکار هی:توروخدا آروم باش،،جناب سرهنگ پرستار

 

 من مرده باشه. ینه امکان نداره کاوه  نه

 

 قولش! ریز زنهیست،،نمیمن مثل خودم بد قول ن عشقه

 

 باهام باشه شهیمن قول داده بود هم به

 

 من قول داده بود تنهام نزاره به

 

 زدمیبا خودم حرف م کردمویم یو ط مارستانیها طول و عرض ب وونهید نیع

 

 تو سردخونه می:جناب سرهنگ جنازه رو گزاشتپرستار

 

 شدمو به سمتش رفتم یحرفش عصبان نیا با

 ؟؟یگیم یچ

 آشغال؟؟ یگیم یچ یدار یفهمیم

 من زندست یمن زندست،،کاوه  ی کاوه

 تو کله پوکت فرو کن نویا

 

 کنار دمیبه سمتم اومدو بازومو گرفتو کش آراد

 

 اخم زل زد بهم گفت:بس کن.. با

 

 !نمتیبب خوامینم گیندارم،،مگه نگفتم د بتوچه،،دوست

 هان؟؟

 

 !یلعنت یداریکن چرا دست از سرم بر نم ولم

 

 برام نمونده بود یجون گهید
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 کردن هیدستامو گزاشتم رو صورتمو شروع کردم به گر مارستانویکف ب یکایسرام یبا دو تا زانو هام افتادم رو دفهی

 

 یهمونجور

 

 !کردمیم هیزانو زده بودم با هق هق گر نیزم یکه رو یهمونجور

 

 دیچیپیبلندم تو کل راهرو م یصدا

 

 !خوامیدروغه دروغه من کاومو م;گفتمیم زدمویم ناله

 

 منو ول کنه بره! تونهینم زاره،،اونیمن منو تنها نم ی کاوه

 

 بازومو گرف ییرو صورتم بود که دستا دستم

 

 پرستارا هستن دمید برگشتم

 

 !دیدست از سرم بردار دیخوایشما نم نکهیگفتم:مثل ا دادزدمو

 نه؟؟ 

 

 !رمیخودم بم خوام به درده ی..مدیبه حال خودم بزار منو

 

 میکمکت کن دیما با یاالن به فکر مراسم کاوه باش دی:آروم باش باآراد

 

 شیپ ینزاشت یبرد مارستانیمنو از ب ادتهی خورهیگرفتم تو دستم و گفتم:حالم ازت به هم م قشویتو صورتم و بلند شدم  ختمیر خشممو

 کاوه بمونم؟؟

 

 مونه؟؟یزنده م یگفت ادتهی

 ادته؟ی

 !؟یلعنت ادتهیآره  

 

 ها شده بودم ووونهیمثل د زدمیم داد

 

 اتاق و بهم آرام بخش زدن یاومدن منو جدا کردن به زور بردنم تو پرستارا

 

 تا بالخره خوابم برد ختمیاشک ر انقدر

 

 پرستار باال سرمه هی دمیبودم که چشمامو باز کردم د دهیچه قدر خواب دونمینم

 

 ؟؟؟یبهتر زمیعز_ 

 

 !ایدن نیندارم تو ا یدلخوش گهید شه،،منیحالم خوب نم گهیمن د نه
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 تار کرده بود دمویکه د یسمج یو پشت سرش اشکا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 

 شد انیاتاق باز شد وقامت آراد نما در

 

 آوا؟؟ ی:خوبآراد

 

 !کردمیباهاش بهتر برخورد م یلیبود خ گهید یاگه موقع دیشا

 

 رومو برگردوندمو جوابشو ندادم یول

 

 رونیرفت ب پرستار

 

 ک کفن و دف دفنش! یب برا برا میریبگ لیفردا صبح تحو میتونیاومد جلو و گفت:کاوه رو م آراد

 

 خودم زار زدم یو به بدبخت ختمیگفت و من اشک ر آراد

 

 سمتم که اومد

 

 آراد_

 

 بدم که اجازه نداد یو بهش دلدار رمیسمتش که دستشو بگ رفتم

 

 !زاشتمشیتنها م دینبا یمنم خورد شد و شکستم ول غرور

 

 .نیینگا نکرد و از تخت اومد پا بهم

 

 میبمون مارستانیما تو ب دنیاجازه نم یگفتم االن که بهتر شد بهش

 

 خونه تا فردا میبر دیبا

 

 به خون نشسته نگام کرد یو با چشما برگشت

 

 یصبر کن دیتا فردا با ستیدست من ن 

 

 رفت مارستانیب ینگفت و آروم آروم به سمت خروج یچیه

 

 کنارش باشم! دادیاجازه نم شدویبراش سوخت جلو من داشت پر پر م یلینداشت دلم خ یتموم اشکاش

 

 کردمیم یفکر دیبا

 

 آرومش کنه تونهیباران افتادم اون حتما م ادیدفه  هی
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 فتهیب بود کیکه نزد نییرفت پا یاز پله هام داشت

 

 فتهیبه سمتش بردم و بازوشو گرفتمو نزاشتم ب دستمو

 

 نگفتو به راهش ادامه داد یچیبازم ه دویبازوشو کش تیباعصبان

 

 شد وبه سمت خونه رفتم نیباز کردم و سوار ماش نویماش در

 

 خونه بدون توجه به من از پله ها رفت باال میدیرس

 

 ختیداده بودو اشک ر هیتک شهیکلمه هم حرف نزد فقط سرشو به ش هی ریکل مس تو

 

 !!برهیم نیدختر داره خودشو از ب نیمن ا یخدا

 

 رفتم یخوشبخت یاومدمو به سمت سرا نییرفت سمت اتاقش منم به سرعت از پله ها پا دمید یوقت

 

 رد کنه! یهفته ا هی یبهش گفتم برام مرخص مسارویراه زنگ زدم به ت تو

 منوچم به رضا سپردم یاکار

 

 فقط دورو بره آوا باشم و تنهاش نزارم دیبا

 

 رفتمو اجازه بارانو گرفتم ریبه سمت اتاق مد عیو سر دمیرس

 

 رو براش گفتم انایبا خودم بردم خونه و تو راه تموم جر بارانو

 

 فوت کاوه رو گفتم! هیتعجب کرده بود،،بعدم قض یلیکردم خ یاز اول براش گفتم و خومم معرف چون

 

 کرد و نگرانه آوا شده بود هیگر یکل اونم

 

 رو تحمل کنه! یبزرگ نیغم به ا تونهیجونه آوا به جون کاوه بسته بوده،،نم گفتیم

 

 خونه که میدیرس

 

 اومد سراغم یبیخونه که دلشوره عج میدیرس

 

 باال میبر عیسر ایباران گفتم ب به

 

 استرس گرفتم یلیدفه خ هی

 

 ومدین ییصدا یباال در اتاقشو زدم ول میپله ها رفت از

 

 !دهیخواب دی:شاباران
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 دوباره از حال رفته باشه! دیشا خوابهیاون نم نه

 

 ستیاز آوا ن یخبر دمیدرو باز کردم د عیسر

 

 ؟؟؟ییآوا کجا آوا

 

 ومدیشر شر آب م یحموم صدا از

 

 حموم؟؟ یبه در حموم و گفتم آوا رفت زدم

 آوا جواب بده!! آوا

 

 تو حموم دیخانم لطفا بر باران

 

 :آخهباران

 

 !دینداره گفتم بر آخه

 

 سرش اومده باشه ییبال ترسمیم دیببخش

 

 زد:جناب سرهنگ غیدفه ج هیرفت داخل و  باران

 

 !!ادیآوا از حال رفته و دستش داره خون م دمیشتاب رفتم تو حموم و د با

 رونیلباس رفته بود تو حموم رفتم سمتشو بغلش کردمو آوردمش ب با

 

 پانسمانو آوردم لیوسا عیرو تخت و سر گذاشتمش

 

 نبود ادیز یلیدستش خ یزیرو شکر خونر خدا

 

 !رونیب رمیو به باران گفتم:من م میکمک باران دستشو پانسمان کرد با

 تا من دکتر خبر کنم دیگذاشتم داخل کمدش لطفا لبالساشو عوض کن لباس

 

 راحت! التونیگفت: چشم شما خ کردیم هیکه گر یهمونجور بارانم

 

 دیتر دکترو خبر کن عیسر دیبر

 

 !!رسونمیخودمو م عیتماس گرفتم اونم گفت سر یدکتر فالح با

 

 با گالب درست کردم و بردم باال ظیآب قند غل هیرفتم  ادیتا دکتر ب منم

 

 کنم؟؟ کاریچ خواستمیمن م یچ مردیاگه م یاشتم واکردم تنهاش گذ یاشتباه چه
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 درو اتاقو زدم که رفتم

 

 !ادیباران م هیگر یصدا دمید

 

 رفتم تو اتاق عیسر

 

 کرده!! خی:جناب سرهنگ دستاش باران

 

 !ادیدکترم تو راهه داره م ستین قیعم یلیدستش خ یدگیوگرنه بر نهییفشارش پا حتما

 

 میکم آب قند بد هیکن بهش  کمک

 

 میبهش داد یسرشو بلند کردم و کم ریقندو دادم به باران و خودم ز آب

 

 دیکش قینفس عم هیدفه  هی

 

 دستم هم رو دستش هیسرش بود  ریدستم ز هی

 

 عشقم؟ یآوا دستمو گرفتو گفت:بالخره اومد 

 دلم! زیعز

 

 کنهیم یو باخودم گفتم االن باران چه فکر دمیکش خجالت

 

 !یزاریمنو تنها نم دونستمیآوا:من م 

 

 نگاه به من کرد هی باران

 

 !ستیخوب ن گه،،حالشیم ونیگفتم:داره هذ بهش

 

 چشماشم بسته بود چون

 

 !گهیم ونیبله تب کرده که داره هذ دمیکه د شیشونیگذاشتمش رو تخت و دستمو گذاشتم رو پ آروم

 

 و دوباره دستمو گرفت دنیگذاشتمش بدنش شروع کرد به لرز تا

 

 !یباش شمیپ ی:سردمه تنهام نزار،،تو قول دادآوا

 بمون شمینکن،،پ ییوفا یب

 

 میدستم تو دستش بمونه،،به باران گفتم پتو آورد و روش انداخت گذاشتم

 

 حالش بد باشه! خوادیم یتا ک دونمیبود،،داغون بودم،،نم ختهیبه هم ر اعصابم
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 !!دماوریخودم نم یبه رو یخودمم بهتر از آوا نبود...ول حال

 

 ...ایبود حس ترحم بود  یچ دونمینسبت بهش داشتم،،نم یحس هی دونمینم

 

 دکتر اومد،،آروم دستمو از دستش در آوردم و رفتم درو باز کردم بالخره

 

 کرد و بهش سرم وصل کرد نشیاومد و معا دکتر

 

 پانسمان بشه دیبخواد  فقط با هیکه بخ ستین قینگا کردو گفت:زخم دستش عم دستشم

 

 که بهش وارد شده هیبودن و شک فیضع یتب و لرز هم برا نیدارو نوشت وگفت:ا یسر هی بعد

 

 !دیهواشو داشته باش شتریب دیبا

 

 آوا که مواظبش باشه شیرفتو منم بدرقش کردم،،بارانم موند پ دکتر

 

 و رفتم باال اوردمیبودم بالخره طاقت ن ییرایتو پذ یساعت هی

 

 باران_

 

 دلم برا آوا تنگ شده بود یلیخ

 

 تنگ شده بود! یلیدلم برا سپهر و آوا خ یخوشبخت یاومدم سرا یوقت از

 سپهر تموم بشه تیتحمل کنم تا دوره محکوم دیندارم با یچاره ا اما

 !رمیاز آوا خبر بگ دیهر جور شده با یول

 

 بعد از ظهر بود که جناب سرهنگ اومد و منو با خودش برد یکاینزد نکهیدلتنگم تا ا شتریب یلیاز صبح که پاشدم خ امروز

 

 که پسر خاله آواست! اوردمیکرد منم از تعجب داشتم شاخ در م فیرو برام تعر انایجر تموم

 

 کردم هیتا خونه گر ارمویگفت کاوه مرده نتونستم طاقت ب یوقت

 

 اد؟یسره آوا م ییچه بال یعنی

 وار کاوه رو دوس داشت! وونهید اون

 

 استرس داشت یلیخ آراد

 

 نبود یعینسبت به آوا طب حالتش

 

 بود دایدوسش داره چون از رفتاراش پ یلیخ نکهیا مثل

 

 باال میرفت
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 رو صدا زد اما آوا جواب نداد آوا

 

 !زدیکالفه شد،،بلند بلند صداش م یلیآراد خ گهیتو اتاق نبود د یتو اتاق،،وقت میرفت

 

 بازم جواب نداد! یتو حمومه،،ول میدیفهم نکهیا تا

 

 شهیم یداره عصب دمیبگم نه که د خواستمیاز من خواست برم تو حموم م 

 

 سر آوا اومده باشه رفتم تو حموم ییبال دمیخودمم ترس نیهم برا

 

 کنه؟؟ یخودکش خواستیمن آوا م یخدا یوا

 

 کرد! دایشکرت که نجات پ ایخدا

 

 هتر شد دوساعت ب یکیحالش بعد از  بالخره

 

 !یکه گفتم:آوا جونم خواهر کردیچشماشو باز م داشت

 

 !میکرد هیبلند گر یها یبا ها مویرو بغل کرد گهیباز کرد و منو نگا کرد و همزمان همد چشماشو

 

 نجامیدلم،،خواهر گلم من ا زیبرم عز قربونت

 

 !نهیخواهرم غم بب نمینب

 

 شد؟ یچ یدید یباران یدیآواد

 عشقم رفت و منو تنها گذاشت! 

 

 زنده بمونم! تونمینم گهیمردم،،من د منم

 

 مونمیم شتیحرفو نزن قربونت برم خودم پ نیا 

 

 پسر خالتم که هست تازه

 

 نشده بود االن کاوه من زنده بود دایمقصره اگه سرو کلش پ هیقض نیآراده اون تو ا ریشدو گفت:همش تقص یدفه عصب هی

 

 که در با شتاب باز شد میکرد یدردودل م میداشت

 

 آراد_

 

 باز کردمو با شتاب رفتم تو اتاق! درو
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 دفه جفتشون برگشتن منو نگا کردن هی

 

 منه؟؟ ری:آره،،آره بگو تقصگفتم

 منه که از اون کثافت خونه نجاتت دادم؟؟ ریتقص

 

 !یشیپرو تر م یدار یه گمینم یچیبهت ه یکه هر چ ینمک نشناس انقدر

 

 یکه االن داغ دار نهیفقط به خاطر ا گمینم یزیچ ارمویاگه طاقت م من

 

 باهات برخورد کنم یچه جور دونستمیم وگرنه

 

 نداره یا دهیاما انگار فا گمینم یچیه امیمن کوتاه م یه

 

 ؟؟یکن یخودکش یخواستیم یتو به چه اجازه ا اصال

 هان؟

 

 گرده؟؟یتو کاوه بر م یبگم با خودکش یمن به تو چ آخه

 خواسته! نجوریخدا ا یقبول کن دیبا

 

 گفتمیم دادیبا داد و ب نارویو همه ا یکرده بودم حساب یقاط

 

 !کردنیو بارانم شک زده نگام م آوا

 

 برخورد کردم!! ینجوریخودته که باهات ا ریموهام بردمو گفتم:همش تقص یال دستمو

 

 من،،من ی:ولآوا

 

 ؟؟یتو چ 

 ها؟؟ یچ تو

 

 شد! دهیرو دس دستم کش غیت دمویترس دینکردم تر ترس ی:من خودکشآراد

 

 دستت باشه؟؟ غیپس چرا ت یکن یخودکش یخواستیتو اگه نم 

 

 !دمیترس امیبعد از اون دن ی:خب اولش به سرم زد ولآوا

 

 ؟؟یزنیحرف م ینجورینکن،،مگه من بردتم که با من ا دادیزدو گفت:بعدشم انقدر سر من دادو ب داد

 

 ستین نحایما ا یجا گهیبرم،،پاشو پاشو باران جونم د نجایاز ا خوامیمن م اصال

 

 !یغره رفتم بهشو گفتم:دوباره بلبل زبون شد چشم

 !یمونیم نجاینباشه،،هم حرف
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 یخوش ندارم حرف رفتن بزن یول گمیبهت نم یزیچ گهید االنم

 

 یکه بر یندار ییتو دست منه و االن جا اریاخت

 

 و درو محکم بستم رونیبهش نگا کنم از اتاق اومدم ب نکهیبدون ا بعد

 

 !کنهیم تیهمش داره خودشو اذ کردمیکار م یچ یول کردمیبرخورد م ینجوریباهاش ا دیتر شده بودم نبا یعصب

 

 دیباهاش جنگ شهیو نم هیاله ریهمه تقد نایکه بفهمه ا زدمیذره قاطع باهاش حرف م هی دیبا

 

 تلفنو برداشتم و زنگ زدم به یگوش نوییشده بودم رفتم پا کالفه

 

 و غذا سفارش دادم! رستوران

 

 بزرگ گذاشتمو بردم باال ینیس هیکه آوردن تو غذاهارو

 

 درست صحبت کنه! دهیکه انقدر براش زحمت کش یبا:کس رهیبگ ادیکنم تا  یمحل یکم بهش ب هی دیبا

 

 مناسب نبود تشیعاالن موق رمیبهش سخت بگ یلیخ تونستمیطرفم نم هیاز  یول

 

 چاره نداشتم یول شدیبه پا م یباهاش بد برخورد کنم تو دلم آشوب ومدینم دلم

 

 در زدمو غذا رو بردم تو اتاق رفتم

 

 د؟یدی:ممنونم چرا زحمت کشباران

 

 فمهیوظ کنمیم خواهش

 

 دیلطف کرد دی: سالمت باشباران

 

 دیبعد استراحت کن دویبخور غذاتونو

 

 منو ببره! یبگو غذا خورمیروشو برگردوندو گفت:من نم آوا

 

 ؟؟یدست خودته نخور مگه

 !یریتا جون بگ یبخور دیبا

 !!ینخورد یزیچند روزه چ نیا

 

 :مگه زوره؟؟آوا

 رهینم نییگلوم پا از
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 زوره! آره

 به سمتش ک دم،،رفتمیبه زور خودم بهت م یاگه نخور تازه

 

 ؟یانقدر به من لطف نکن شهی:اه اه مآوا

 

 شهیغذاشو بخوره وگرنه به ضررش تموم م دیکن شیخودتون راض نییپا رمیتو همو رو به باران گفتم:باران خانم من م دمیکش اخمامو

 

 رونیاز اتاق اومدم ب عیسر بعدم

 

 بخورم؟! یزیچ تونمیمگه من م گهیآوا گفت:پسره زورگو،،همش زور م دمیدر بودم که شن پشت

 

 قربونت برم! یبرا مراسم کاوه سر پا باش یتونیکه نم یاگه نخور یدلم خواهر زی:عزرانبا

 

 باور کنم؟؟ دیمن کاومو از دست دادم با یعنیاومد و بعد آوا گفت: نیف نیف یصدا

 

 نکن هیقاشق بخور قربونت برم گر هی:دهنتو باز کن باران

 

 راحت شد! المیداد،،خیداشت غذا رو بهش م انگار

 

 نگرانته! یلیکنه،،خیکارا رو م نیبهت توجه داره که ا یلیکه باران گفت:به نظر من آراد خ دمیشن

 

 !کنهیخودش دوست داره م یک ست،،هریطور ن نی:اصلنم اآوا

 

 نییرفتم پا دمویخند

 

 آوا_

 

 !رفتیم نییمگه از گلوم پا یبه زور باران بهم داد ول چندلقمه

 

 میدیو خواب میدیروتخت دراز کش بالخره

 

 شد تیانقدر حالم بد بود که تاصبح بارانم به خاطر من اذ یول

 

 نییشد بلند شدم و نماز صبحمو خوندم تا برم پا صبح

 

 انقدر خسته بود خوابش برده بود! یخوندم باران طفلک نماز

 

 که نییصداش نزدم و اومدم برم پا منم

 

 ؟؟یشد داری:بآراد

 

 بله



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 243 

 

 

 ری:صبح به خآراد

 

 !رینگاه چپ بهش انداختم و گفتم:صبح شما هم به خ هی

 

 ؟؟یدینخواب شبی:دآراد

 

 ستین مهم

 

 برا مراسم یسر پا باش یتا بتون میصبحونه بخور می:برآراد

 

 نییبود که از چشمام اومدن پا یسمج یتا اسم مراسم اومد اشکا باز

 

 خدا من طاقتشو ندارم یوا

 

 !یکن و تحمل یبه خودت مسلط باش دی:باآراد

 

 آراد صبحونشو خورد ینده دو لقمه خوردم ول ریباز گ نکهیا یتو آشپزخونه آراد صبحونه رو آماده کرد من به زور برا میرفت

 

 زنگ خورد شیگوش

 

 :سالم جانم رضا؟؟آراد

 

 ؟؟؟؟؟یکار کرد یچ

 

 باشه آها

 

 دیایبهشت زهرا شماهم با آمبوالنس ب میریما م پس

 

 میکنیدوباره با هم هماهنگ م زمیعز نه

 

 !خدانگهدارت

 

 بهشت زهرا ادیو م رهیگیم لیرو قطع کردو گفت:رضا جنازه رو تحو یگوش

 

 میریبا هم م نجایاز ا ماهم

 

 هم برات تو کمد گذاشتم یمشک لباس

 

 دفه باران اومد تو آشپزخونه هی

 

 گفت و نشست یکردو با اجازه ا سالم
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 آوا آماده بشه دیبعد کمک کن دیحونتونو بخور:باران خانوم لطفا صبآراد

 

 :باشه چشم!باران

 

 میو به سمت بهشت زهرا رفت میشد آماده

 

 آراد_

 

 بهش صبر بده بتونه تحمل کنه! ایخدا 

 

 سخته یلیخ یول یایکنار ب دیبا گفتمیبهش م خودم

 

 یعاشق باش یوقت مخصوصا

 

 کنمیدرکش م یاونکه عاشق نشدم ول با

 

 بهشت زهرا میرفت باهم

 

 رو برده بودن سر قطعه جنازه

 

 کارارو سپرده بودم به رضا همه

 

 حواسم به آوا بود! خودمم

 

 میما بودن که جنازشو دفن کن منتظر

 

 !میدرست اومد دمیفهم دمیدوستانمو اونجا د یوقت یاونجا فکر کردم اشتباه اومدم ول میدیرس

 

 خوب بود که برا مراسمش اومدن یلیرو نداشت خ یدرد نکنه چون کاوه کس دستشون

 

 به جنازه دندیبغلشو گرفته بود تارس ریو بارانم ز رفتیجلو م ونیوگر نیغمگ یبا چشما آوا

 

 نشیکرد که روشو کنار بزنن تا بب اشاره

 

 صورت کاوه رو کنار زدن یرو

 

 زل زده بود به جنازه یافتاد کنار جنازه و همونجور آوا

 

 شده بود دیسف گچ نیو صورتش ع زدینم پلک

 

 ؟یتکونش داد گفت:آوا خوب باران
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 کرده!! خیگرفت و گفت:دستاش  دستشو

 

 زم؟؟یعز یآروم صورتشو تکون داد و گفت:آوا آوا خوب باران

 

 جناب سرهنگ دیبه من نگا کرد و گفت:کمک کن باران

 

 کن،،داد بزن،،ساکت نباش! هیجلو و زدم رو صورتش و تکونش دادمو گفتم:آوا گر رفتم

 آوا آوا

 

 سکته کنه! دمیچون انگار شک بهش وارد شده بود،،ترس شدیکنم باورش نم فک

 

 کردن هیبلند گر یها یزدو شروع کرد ها غیخوردو ج دیتکون شد هیدفه  هی

 

 !کردیم هیو گر دیبوسیانداخت رو جنازه و کاوه رو م خودشو

 

 !!میکه بلندش کنن تا جنازرو دفن کن یکردم به باران و خانم محمد اشاره

 

 سمتش رفتن

 

 نیولم کن نی:ولم کنآوا

 

 ینباش ایدن نیتوا گهیتو د شهیبلند شو کاوه من باورم نم کاوه

 

 ؟؟یچرا منو تنها گذاشت کاوه

 چرا چرا؟؟ چرا

 

 کردیم تیداشت خودشو اذ یلیخ گهید

 

 میجنازرو دفن کن دیبا کنمیخواهش م آوا

 

 بشه تیکاوه اذ یشو تو که دوست ندار بلند

 

  ؟ی:پس من چآوا

 شم؟؟ تیاذ من

 کنهیم هیخانمت داره گر نیبب کاوه

 

 نمیاشکتو بب تونمینم یخودت گفت تو

 

 کردنیم هیهمه گر زدیکه م ییحرفا با

 

 خودشو کنترل کنه تونستیکس نم چیه
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 !!میاز جنازه جداش کردن و کاوه رو دفنش کرد بالخره

 

 آراد_

 

 !میمن و باران دورو برش بود یبد شد ول یلیمراسم تموم شد و آوا چند بار حالش خ باالخره

 

 بهشت زهرا! بردمیهر روز اوا رو م بایهفته گذشته بود و تقر هی

 

 جناب سرهنگ دیباران گفت:ببخش میبهشت زهرا که اومد از

 

 بله؟ 

 

 !؟یخوشبخت یسرا دیمنو ببر شهی:مباران

 

 ؟یشیم تیاذ نجایمگه ا چرا

 

 من سربارتونم ی:نه ولباران

 

 دیهفته داد هی نیندارم که خرج کنم و شما خرج منوتو ا یپول چیمن ه االن

 

 !  شمیراحت ترم و خجالت زده شما هم نم ینجوریمن ا دیبهتره منو ببر پس

 

 !رمیمنم باهاش م گهیدفه آوا گفت:باران درست م هی

 

   ؟؟؟؟؟یشدمو وگفتم:چ یاز حرف آوا عصب 

 

 ؟؟؟یگفت یحرفتو تکرار کن چ گهیبار د هی

 

 یکه برام انجام داد ییکارا یآراد فرصت نشد ازت تشکر کنم ممنونم برا نی:ببآوا

 

 نباشم بهتره نجایدرک کن که من ا یول

 

 بشنوم! یزیچ خوامینم ساکت،،اصال

 

 شدم؟ رتیغ یکارو کنم مگه من ب نیمونده ا نمیهم

 

 ؟؟؟یدیرو ندارن فهم یکس که ییکسا هیجا اونجا

   

 !کردنیدهنشون بسته شد و نگام م جفتشون

 

 من که... یگفت:حاال آوا دخترخاله شماست ول باران
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 !دیریرو به عهده بگ نجایا یو هم کارا دیاوا باش شیپ د،،همیبمون نجایا دیتونیشما م 

 

 نیشیشما هم شرمنده نم ینجوریا دمیبهتون حقوق م منم

 

 سمت آوا گفتم رفتم

 

 اما شما و

 

 !!یبگ اتیچرند نیاز ا یو نشنوم که بخوا نمینب گهید

 

 خوب تو گوشت فرو کن! نویا پس

 

 شما هم درست صحبت کن! یول زنمیحرفو نم نیا گهیبا اخم و تخم گفت:باشه من د آوا

 

 !یبامن حرف بزن خوادیهر جور دلت م دمیاجازه نم بهت

 

 ه سمت پله ها رفتپشتشو کرد به من و ب بعدهم

 

 گفت و دنبالش رفت! یهم با اجازه ا باران

 

 رهیگرفته بود دختره مغرور لنگه خودمه حرف زور تو کتش نم خندم

 

 آوا کم غذا شده بود! یول مینهار درست کردو دور هم خورد باران

 

 شهیتر م فیوضع روز به روز ضع نیبودم با ا نگرانش

 

 سر اداره هینهار گفتم:من برم  بعد

 

 راحت! التونیخ دیی:بفرماباران

 

 هست یحواسم به همه چ من

 

 نگفت فقط از باران تشکر کردو دوباره رفت باال! یچیهم ه آوا

 

 دیدوروبرش باش شتریب دیکن یباران گفتم:سع به

 

 تا کمتر به کاوه فکر کنه دیباهاش حرف بزن دویبد هیبهش روح دینزار تنهاش

 

 :چشم حتما!باران

 

 مخصوصا آوا هست یکه حواسم به همه چ گفتم
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 لباسم عوض کردمو به سمت اداره رفتم رفتم

 

 رو صدا بزنه یرفتم تو اتاق و به سرباز گفتم خآنم محمد یهفته مرخص هیاز  بعد

 

 !دییدر گفتم:بفرما یصدا با

 

 داد! یاومد داخل اتاق وسالم نظام یمحمد خانم

 

 !دینیبش دیتونیم

 

 داد حیهفته رو برام توض هی نیا یو اتفاقا نشست

 

 از دختر خالتون چه خبر؟؟؟ یکه گفت:راست رونیبره ب خواستیقرار داد م انیمنو در جر یوقت

 

 پشت چشم نازک کرده بود! زد،،چونیبا طعنه حرف م انگار

 

 تو همو گفتم:بهتره دمیاخمامو کش منم

 

 :خونه خودتون هستند؟؟یمحمد خانم

 

 داره؟؟؟ یاز نظر شما اشکال 

 

 !دیوگفت:نه ببخش نوییانداخت پا سرشو

 

 رفت رونیکوبوندو از در ب پا

 ساعت تو اداره بودم! چند

 

 کردم! ستیراست و ر کارامو

  

 :رضا هم صحبت کردم خداروشکربا

 کردن ریخان و:دارو دستشو دستگ زیچنگ

 

 شش ماه تو زندان بمونه دیهم با سپهر

 

 نکرده یکار یاز دزد ریصحبت کردم که غ مساریت با

 

 !میباش هیدادگاه برا بق یمنتظر را دیبا فقط

 

 سر شب شده بود بایکه تموم شد تقر کارام

 

 ک رونیاداره اومدم ب از
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 جناب سرهنگ...-

 

 شدم یو چشم تو چشم سروان محمد برگشتم

 

 کار داره؟ یبابا باز چ یا

 

 :بله؟گفتم

 

 رم؟یوقتتونو بگ تونمی:میمحمد

 

 زودتر برم خونه! دیبا من

 

 !شمیمزاحمتون نم ادیمنم ز فتهینم ی:هه اتفاقیمحمد

 

 دیبش نمیسوار ماش دییکه بده بفرما نجایا 

 

 !ارنیحرف در م نهیبب یکس خوامینم

 

 شدو راه افتادم نیسوار ماش اومدو

 

 شنوم؟یگوشه پارک کردمو گفتم:خب م هی میمقدار که از اداره دور شد هی

 

 هیگر ریدفه زد ز هی

 

 حالتون خوبه؟ یمحمد خانم

 

 کنه؟؟یهم م ی:مگه برات فرقیمحمد خانم

 

 ؟؟یکنیاون دختر چه کارا که نم یکه برا دمیند یکنیم فک

 

 !یندار یتوجه چیه رسهیبه من که م اونوقت

 

 به شما دارم؟ یمن چه تعهد دیگفتم:ببخش اوردمیشاخ درم داشتم

 

 بگم؟؟ دیبا ی:اخه نامرد من تورو دوست دارم به چه زبونیمحمد خانم

 

 من که گفتم یبگم ول یچ دونمیواقعا نم من

 

 آوا_

 

 ماه گذشت پنج
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 هزار سال بود برام! نیکه هر روز و هر شبش ع یماه پنج

 

 ساعت،کاوه تو ذهنم بود! قه،هرینبود که به فکرش نباشم،،هر لحضه،هر دق قهیدق هی

 دمیدیجا کاوه رو م همه

 

 :من جام خوبه خانمم!گفتیتو خواب بهم م دمیدیاوقاتم خواب کاوه رو م یگاه

 ایناراحت نباش وقتی

 

 !شمیم ،،ناراحتایکن هیگر نمیباش،،نب تیدلم به فکر زندگ"زیعز

 

 شدیتر م دیشد میدلتنگ یداشتم ول یحس خوب شدمیاز خواب که پا م منم

 

 لحظه تو فکر باشم هی زاشتیخواهر دلسوز نم هیمثل دوروبرم بود  شهیمدت باران هم نیا تو

 

 !میرفتیم رونیاوقات باهم ب یداد،،گاهیبهم آرامش م شهیهم

 

 دادمیبهش محل نم ادیمن ز یول رونیب بردیاوقاتم آراد مارو م یگاه

 

 میچند دفه با هم جرو بحث کرد یهوامو داشت ول یلیبا اون که خ کردمیسرد برخورد م یلیآراد خ با

 

 کردیکارو م نیما ا یبرا راحت دمیفهمیمن م یاده،،ولیگفت:کارم ز یخونه م ومدیم ریاکثرا د آراد

 

 شدند و به حبس ابد محکوم شدند یدادگاه زیو چنگ منوچهر

 

 تو زندان بمونه یمدت دیبا مانیچون همدست منوچهر بوده بعد از زا مهناز

 

 تحت نظر تو پرورشگاهه تا مهناز آزاد بشه! بچشون

 

 سه ساله! تشونیتو زندانن دوره محکوم اوشمیو س یکام

 

 آزاد بشه گهیماه د هیچند دفه مالقات سپهر رفته و قراره سپهر  باران

 

 کنمیسر خاک کاوه و باهاش دردل م رمیتا وقت دارم م منم

 

 کنم الیر فکروخگرفتم درس بخونم تا فکرم مشغول بشه و کمت میتصم

 

 رونیببرمت ب خوامیم امیصبحونه بخورم آراد گفت:بعداز ظهر زودتر م نییصبح که رفتم پا امروز

 

 امی:من نمدموگفتمیتوهم کش اخمامو

 

 دارم یکار مهم رونیب یایب دی:باآراد
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 بگو نجای:خب همگفتم

 

 یکه گفتم ساعت چهار اماده ا نی:همآراد

 

 جواب منو بشنوه بلند شدو رفت نکهیبدون ا بعدم

 

 نمیبب دیبا ویک رونیزورگو من نخوام باهاش برم ب اه

 

 افکارم بودم که تو

 

 ؟؟یگفت یزیآراد برگشتو گفت:چ هویافکارم بودم که  نیا تو

 

 !ریگفتم:نخ دمییسایکه از حرص دندونامو م یاخم نگاش کردمو همونطور با

 

 پشتمو کردمو به سمته اتاقم رفتم بعدم

 

 ؟ی:اوه اوه چه زود صاحب اتاق شدوجدان

 

 اصن بتوچه؟ وا

 اتاقه تو! نجایپسرخالمه،،خودش گفته ا خونه

 

 !شی:اوجدان

 

 !مرگ

 

 ادب ی:بوجدان

 

 یخودت

 

 سرو کله زدن با وجدانم شدمو وارد اتاق شدم! الیخیب

 

 رفته بود حموم باران

 

 ادیتخت نشستمو منتظر شدم باران ب رو

 

 شدمو رفتم تو فکر رهیجا خ هیچونمو به  ریکه نشسته بودم دستمو گزاشتم ز یهمونطور

 

 ؟؟یکاوه رو هم ازم گرفت یعنیا،،یهوف،،خدا

 

 اومد؟؟ دلت

 دختر گناه داره؟؟ نیکه ا یهم با خودت نگفت هیثان هی
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 بسه؟؟ گهیانقد بهش عذاب دادم د ینگفت

 

 خودت! شیپ یکه برد مادرمو

 که،،اصن حرفشو نزن! بابام

 

 ؟یکاوه،،عشقم،،شوهرم،،اونم گرفت کا

 

 دمیچشیم ویداشتم طعم خوش زندگ تازه

 

 شدیداشت حالم خوب م تازه

 

 داشت... تازه

 

 رونیاز فکر اومدم ب زدیرو شونمو صدام م زدیباران که با دستش م یصدا با

 

 ؟؟یی:آوا آوا کجاباران

 ؟؟یاج یخوب

 ؟،یکرد هیدوباره گر چرا

 

 کردم؟ هیگرمن

 سهیخ دمیصورتم دست زدم که د به

 

 !هه

 اشکام اومدن یک دمینفهم اصال

 

 ؟؟یشده خواهر یکردم که گفت:چ یباران نگاه به

 

 و خودمو پرت کردم تو بغلش دهیلحظه بغضم ترک همون

 

 که

 

 !شهیکه نم یایکنار ن هیقض نیگفت:آوا جونم اگه قرار باشه تو با ادستشو گذاشت پشتمونو نوازشم کردو  باران

 

 شهیکه هست بدتر م ینیروز به روز حالت از ا فقط

 

 !؟یکن هیتو فکرو مدام گر یو بر ینیبش یخوایمن اگه تنهات بزارم تو م یعنی

 

 !ونمتیواقعا نم تونمیهق هق گفتم:آخه باران نم با

 !شهینم باورم

 

 نمیبینم یزیچ یجز بدبخت کنمینگا م میهر قسمت از زندگ به
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 م،،یدیکش یحرفو نداشتم درسته ما سخت نی:آوا اصال ازت انتظار اباران

 !ادیخدا قهرش م یبگ ینجوریا یول

 

 تحمل ندارم گهید یرو بگم ول نایباران جونم خودمم دوست ندارم ا دونمیم

 

 ستمیتو خونه آراد راحت ن االنم

 

 گهیزور م همش

 

 !هیانصاف ینشد ب گهی:نه دباران

 

 حواسش به توعه! شهیاون هم یقبول کن یخوایتو نم یول کنهیکه چه قدر بهت توجه م دمیخودم د من

 

 توجه کنه،،توجهش بخوره تو سرش! خوامینم اصال

 توجه؟؟ یگیم ییبه زور گو تو

 

 که گفت:بعد از ظهر آماده باش یدید خودت

 

 نم؟؟یبب دیبا ویک رونیآقا برم ب نیمن نخوام با ا اصال

 

 خسته! یلیام خ خسته

 

 ها یریتند م یدار یلی:اما خباران

 

 یاز اون ندار یجون تو خودتم دست کم یکم نفس بکش آج هی

 

 مغرورو لجباز،، جفتتون

 !یاریهم کم نم تو

 

 ادیکوتاه م دمیمن خودم بارها د یول یکنیخوب رفتار نم باهاش

 

 ریباشه باشه طرف اونو بگ 

 

 ؟؟یکنیم یتو حسود ستین نجایآخه اون که االن ا زدلمیبوسم کردو گفت:عز باران

 

 نه! ای گمیمن درست م نیکن بب یخودت کالهتو قاض یول

 

 کردم تشیمن همش اذ یبه من محبت کرده ول یلیآراد خ گهیباران راست م دمیتو فکر د رفتم

 

 سه بود! یکایساعت نزد انداختم یساعت نگاه به

 

 کالفه بودم یلیخ
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 !یخوب ش دی:برو حموم شاوجدان

 

 یگیراست م اره

 گرم وجدان جون دمت

 دوش آب گرم فقط الزمه هی االن

. 

 بود! فهیکنم،،وظی:خواهش موجدان

 نشه رتمیزود برو که د بدو

 

 تو حموم دمیلباسامو دراوردمو پر عیسر

 

 پر آب کردمو وان

 

 گزاشتم تو وان پامو

 

 داغه! اوف،،چقد

 

 کردمو یاز آب وانو خال کمی دمویکش عیسر پامو

 

 سردو باز کردم آب

 

 خوب شده رفتم تو وان نشستم! دمید یزدم به آب،،وقت دست

 

 شستمیتو حموم بودمو خودمو م یساعت کی بایتقر

 

 دمیبودو برداشتمو پوش زونیکه آو یکه تموم شد حوله ا کارم

 

 مشغول خشک کردن موهام شدم ستادمویا نهیجلو آ رونویب اومدم

 

 کردم یبه خودم نگاه نهیآ تو

 

 رو داشتم! ییبایاون که بر اثر کم غذا خوردن الغر شده بودم،،اما هنوز همون ز با

 

 عوض شده بود افمیشده بودمو ق فیکث کردمیکار م منوچ شیکه پ یمدت نیا

 

 خودمو داشتم ییبایز یول

 

 !!کنهیم وونمیچشمات د گفتیم شهیهم کاوه

 

 پسش زدم یگلومو گرفت اما زود بغض
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 کردن صورتم یکه باز حالم بد نشه و دوباره رفتم به بازرس رونیفکر کاوه اومدم ب از

 

 باز مثل سابق شده بود افمیاالن که رفتم حموم ق  

 

 !یقلوه ا یو لبا یقلم د،،دماغیسف ،،پوستیدرشته طوس یچشا

 

 کردم یبودن نگاه زیم یکه رو یشیلوازم آرا به

 

 وقت بود که ازشون استفاده نکردم یلیخ

 

 :خو االن استفاده کنوجدان

 

 نه،،حال ندارم! نه

 الیخیب

 

 دمیپوشلباسامو  یحوصلگ یب با

 

 ادیب الیرفتمو منتظر شدم آراد گودز نییچهار شده بود،،از پله ها پا ساعت

 

 آراد اومد نیاز ده م بعد

 

 کردم ینگاه بهش

 

 بود دهیپوش یتک با بلوز سورمه ا یکت مشک هی

 

 بود یکه کتون مشک شلوارشم

 

 داده بود باال موهاشو

  و

 گزاشته بود شمیر ته

 

 به چهرش دقت نکرده بودم ادیمدت ز نیا تو

 

 !رسهیکاوه نم یبه پا یخوشگله ول نمیا میاز حق نگذر ییخدا

 

 حرف زد نی:باز اوجدان

 

 ببند

 

 :تموم شدما..آراد

 

 م؟یبر میخوایم ییبرگردوندمو گفتم:جا رومو
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 گفت:بله خانوم محترم! دویخند آراد

 میبر پاشو

 

 از رو مبل پاشدمو پشتش راه افتادم یحالیب با

 

 مینزد یحرف چیه نیماش تو

 

 سر رفته بود،،کالفه بودم بدجور حوصلم

 

 م؟یریکجا م میدار یبگ یخوای:نمهوگفتمی

 

 !میبزن یدور هی میری:مآراد

 

 کارم؟؟یکردمو گفتم:مگه من ب یشده بود بهش نگاه یسکه پونصد تومن یکه اندازه  ییچشا با

 

 دونمی:نمآراد

 

 درومدو گفتم:منو ببر خونه! حرصم

 

 :نچآراد

 

 :منو ببر خونهگفتم

 

 !برمتینم ی:تا فردا صبحم بگآراد

 

 درک به

 

 ؟؟یگفت یزی:چآراد

 

 سیشما مربوط ن به

 

 :باز چت شد؟؟آراد

 منه؟ ریتقص

 

 !ی:باز بهت رو دادم پرو شدآراد

 

 تو چشمام حلقه بست اشک

 باهام حرف بزنه! ینجورینداشتم ا انتظار

 

 بکن یدوست دار ینداره هر کار یبه من ربط یچیه گهیکردم سمته پنجره و با بغض گفتم:اصال د رومو
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 ترمز کردو نگه داشت نویماش هوی

 

 چونمو صورتمو برگردوند ریگزاشت ز دستشو

 

 ؟یکنیم هی:باز چرا گرآراد

 

 چونم برداشتمو پسش زدم ریاز ز دستشو

 

 !یبرا جواب دادن دار یزیچ هی گمیم یچ ،،هریکنیم ی:خب منو عصبانآراد

 

 شدم بس که باهات کل کل کردم خسته

 

 یکنیم باهام لج یدار همش

 

 خوام؟یمن بدتو م مگه

 اد؟؟یمن ازت بدم م مگه

 من دشمنتم؟؟ مگه

 

 هم من یش تیخوب انقدر با من بحث نکن که هم خودت اذ دختر

 

 باشه؟؟

 

 لجبازم! یلیخ گفت،،منیراست م ییخدا

 

 باز باهاش بحث نکنم گفتم باشه نکهیا یبرا

 

 زدو راه افتاد یلبخند آرادم

 

 شو! ادهینگه داشتو گفت:پشاپ  یکاف هی یجلو نیم ستیاز ب بعد

 

 شدم ادهیبگم پ یزیچ نکهیبدون ا منم

 

 مویشاپ رفت یآراد به سمته کاف با

 

 رفتو بهش دست داد ییآقا هیشاپو آراد به سمته  یتو کاف میرفت

 

 :سالم آراد

 

 !یبه به آراد جون،،چه عجب اومد-

 

 به خدا امی:بخدا انقدر سرم شلوغه که نتونستم داداش زود تر بآراد
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 فدا سرت داداش-

 ن؟؟یکنینم یخانومو معرف-

 

 :اها آوا خانوم،،دختر خالمه!آراد

 منه یمیاز دوستان صم یکی یجان آقا مهد آوا

 

 بلند کردمو گفتم:سالم سرمو

 

 :سالم یمهد

 ن؟یخوب

 

 ممنون

 

 م؟؟ی:خب داداش ما برآراد

 

 آمادست یکه رزرو کرد یی:آره داداش همون جایمهد

 

 :دستت طالآراد

 

 :قربانتیمهد

 

 میشاپ بود باال رفت یکه وسط کاف ییآراد از پله ها با

 

 باال  یطبقه  یشلوغ بود ول یلیخ نییپا

 چند نفر بودن فقط

 

 شاپ رفتو منم پشت سرش راه افتادم یکاف یجا نیبه سمته بهتر آراد

 

 بود یقشنگ یلیخ یجا

 

 شدیم دهید ییبایز یبزرگ بود که از پنجره فضا یپنجر هیکنار  یو دو تا صندل کیکوچ زیم هی

 بود وسرسبز

 

 نمینشست و به منم اشاره کرد که بش یرو صندل آراد

 

 میفاصله داشت یلیخ هیبا بق بایتقر

 

 آراد گفت:خب هوی

 

 ؟؟ی:خب چگفتم

 

 آراد-
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 بهش بگم! یچه جور دونستمینم

 

 ؟؟؟یکنه چ عمیضا اگه

 

 ؟؟؟یغرورمو خورد کنه چ اگه

 

 گفتم:خب دیدفه از دهنم پر هی مینشست یوقت نیهم برا

 

 ؟؟ی:خب چآوا

 

 بهتره؟؟ حالت

 

 یستی:خوب،،اما به نظرم تو خوب نآوا

 

 م منم خوبم،،فقط نه

 

 ؟؟؟ی:فقط چآوا

 

 یبزارم ول ونیرو باهات در م یمطلب هی خوامیم

 

 ؟یچ ی:ولآوا

 ؟یزنیحرف م مهیچرانصف و ن آراد

 حرف بزن من اصال حالو حوصله ندارم! درست

 

 .یکنیحالمونو خراب م رونیب میاومد ییروزم که تنها هی نیما رو بب شانس

 

 میبر میبخور یچ هی گمینم یچیه اصال

 

 د؟؟یدار لیم یچ دیگفت: خوش اومد زمونویدفه گارسون اومد سر م هی

 

 ؟یخوریم یخانم چ ،،آوایشگی:من که همون همگفتم

 

 !یبرا خودت سفارش داد یچ کنه،،هرینم ی:برام فرقآوا

 

 ؟یزدمو گفتم:اسپرسو دوست دار شخندین هی

 

 کنهینم ی:گفتم که برام فرقآوا

 

 دیکه رفت آوا گفت:نشد که بگم ببخش گارسون

 

 ستیدستامو گفتم:مهم ن نیگرفتم ب سرمو
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 تو ذوقش زنمیهمش م شهیبد م یلیداره خ دمی:دآوا

 

 لحظه دلم براش سوخت هیدستاش گرفت  نیسرشو ب یوقت

 

 رونیمنو آورده ب یبراچ نمیباهاش حرف بزنم که بب یجور هی دیخودم گفتم با با

 

 گهینم یچیه گهیبه غرورش برخورد د شناسمیکه من م یآراد نیا وگرنه

 

 !یبهم بگ یخواستیم یچ گهیبگو د رونیب میمظلوم کردم و گفتم:حاال که اومد صورتمو

 

 ندارم یحرف گهید کردو تو چشمام نگا کردو گفت:من دبلن سرشو

 

 !یکرد گه،،کنجکاومیسرمو کج کردمو گفتم:آراد آراد بگو د دوباره

 

 ؟؟یکنیم ینجوریدختر،،چرا چشاتو ا شهیبامزه م افتیخنده و گفت:چه ق ریزد ز یدفه پق هی

 

 کردم؟ یدفه به خودم اومدم و صاف نشستم و گفتم:مگه چشامو چه جور هی

 

 صورتم گر گرفت دمیشده بودم چون فهم سرخ

 

 ؟یشد دیگفت:حاال چرا انقدر سرخ و سف دویخند آراد

 

 گه؟؟ید یکارم دار یچ یگیپس م می:بگذرگفتم

 

 :پس خوب به حرفام گوش کن بعد نظرتو بگو،،باشه؟؟آراد

 

 :باشهگفتم

 

 :راستش...آراد

 

 !شهیسپهر آزاد م گهیچند روزه د تا

 

 شروع کنند شونویتا زندگ ششیپ رهیران مآزاد بشه با یوقت

 

 درسته؟؟؟

 

 !شونیسر خونه و زندگ رنی:آره خب معلومه که مآوا

 

 !یرو دارند و نه پول ییها نه جا یطفلک ی:ولآوا

 

 سر پناه جور کنه هی خوادیم یسپهر چه جور دونمی:نمآوا
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 سالم رو شروع کنن! یزندگ هیتا  کنمینباش من خودم بهشون کمک م نگران

 

 ؟؟یگیآراد راست م ی:واآوا

 

 نداره! شتریخواهر ب هیآوا خانم ما که  گمیکه راست م معلومه

 

 لطفتو جبران کنم نیا یچه جور دونمیازت ممنونم نم یلیگفت:خ نوییسرشو انداخت پا آوا

 

 شم؟یکار کنم تنها م یمن چ ی:ولآوا

 

 من هستم یستین ،،تنهامیزود نیبه هم یکنیو گفتم:جبران م دمیخند

 

 بگو تا برات انجام بدم! ادیاز دستم بر م ی:آراد من چه کارآوا

 

 !یکن کمک یخوایم زندیهم به باران و سپهر که برا من عز یتا االن لطف داشت یلی:تو هم به من خآوا

 

 دمیانجام م یبگ ی:هر کارآوا

 

 مقدمه گفتم:با من ازدواج کن! یب یلیدفه خ هی

 

 خنده! ریزد ز یبهم نگا کردو بعد پق زدیم رونیکه داشت از حدقه ب ییبا چشما آوا

 

 زدم؟ یخنده دار حرف

 

 بود.!! یباحال یلی:جک خآوا

 

 گفتم.! یمن جد یتو همو گفتم:ول دمیکش اخمامو

 

 دفه ساکت شدو تو فکر فرو رفت هی

 

 رو نداشتم! یحرف نیبهم گفت:اصال ازت انتظار همچ تیصورتش سرخ شدو با عصبان کم کم بعد

 

 برداشت و به سمت پله ها رفت! فشویک بعدم

 

 ؟یشیم یگفتم:آوا صبر کن چرا عصب دمویکش فشویک دسته

 !میباهم حرف بزن سایوا 

 

 ندارم یحرف چیاز دستم جداکردو گفت:من با تو ه فشویک

 

 گارسون قهوه هامونو آورد دمیمنم دنبالش که نگهش دارم د رفتیم نییاز پله ها پا داشت
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 !ستهینمیلحظه هم وا هی گهیانقدر لجبازه که د دونستمیکردمو به سمت آوا رفتم م یمعذرت خواه منم

 

 که زدمیصداش م داشتم

 

 کننیهمه دارن مارو نگاه م دمیکه د زدمیصداش م داشتم

 

 آراد؟؟؟ شدیاومد سمتمو گفت:چ یمهد

 

 برم داداش تا بعد! دیفعال با گفتم

 

 رونیشاپ رفته بود ب یاز کاف آوا

 

 سرتق آبرومو برد دختره

 

 شدم دنبالش رفتم یکفر منم

 

 رفتیرو به سرعت م ادهیتو پ داشت

 

 جواب نداد یبهش رسوندمو صداش زدم ول خودمو

 

 ستینبره ول کن ن ابونمیتا آبرومو تو خ اه

 

 کارت دارم!! سایخودمو رسوندم بهشو دستشو گرفتمو گفتم:وا باشتاب

 

 ندارم! یولم کن من با تو کار خوامی:نمآوا

 

 !میزنیحرف م ن،،باهمیتو ماش میبر ایب

 

 مگه زوره؟ خوامیدادزدو گفت:نم آوا

 به زور زنت بشم؟ یخواینکنه م 

 ها؟؟

 

 !یکنیکارات کالفم م نیبا ا یدار

 

 بدم حیتا برات توض نیتو ماش میبرا ایم بخاص خودمو دار لیدال من

 

 نیبردمش به سمت ماش دمویبزنه دستشو کش ینزاشتم حرف گهید

 

 نیباز کردمو با دستم هلش دادم تو ماش درو

 

 هم شده! ی:زورگو که بود وحشآوا

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 263 

 

 ها!! دمیاز اون سمت نشستمو گفتم:فکر نکن نشن رفتم

 

 دارم! یجوابت باشه برا بعد،،االن کار مهمتر یول دمیشن

 

 شنوم؟ی: خب مآوا

 

 پشت سرمونه یلیاالنم حرف خ تا

 

 بدتر!! گهیکه د شیباران بره سرزندگ یوقت

 

 ی،،واکنهیم یکه سرهنگ فرهمند با دو تا دختر نامحرم زندگ گنیاالن مردم دارن م نیشه،،همیآوا برا من بد م ارن،،بفهمیحرف در م همه

 ه حال بعدش!ب

 

 !م،،ازدواجیندار شتریراه ب هی پس

 

 ؟؟یدیرس جهینت نی:اونوقت تنها تنها به اآوا

 

 ؟؟یدار یا گهی:خب تو راه حل دگفتم

 

 ادینم شیهم پ یثیحرف و حد گهید رمی:آره من از خونت مآوا

 

 ؟؟یحرفو تکرار کن نیا یزدمو گفتم:مگه بهت نگفته بودم دوباره حق ندار داد

 

 نگفتم؟؟؟ ای گفتم

 

 ؟؟یگیوزور م یکنیم دادیکه همش سرم دادو ب یهست یک ی:فکر کردآوا

 

 !کنمیدلم بخواد م یهر کار من

 نداره! یربط چیتو ه به

 

 بردم باال که تی:دستمو با عصبانآراد

 

 دستاش گرفت! نیخودشو مچاله کردو سرشو ماب دویکش غیج آوا

 

 یروفرمونو گفتم:اه،،اه،،لعنت دمیدفه دستمو مشت کردمو کوب هی

 

 منظورم به خودم بود! اما

 بکنم؟؟ یچه غلط خواستمیم من

 

 باهاش برخورد کنم که لج نکنه! یچه جور دونستمینم گهیگذاشتم رو فرمون د سرمو

 

 دیشن شویگر یدفه صدا هی
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 !کنهیم هیو گر لرزهیروشو کرده به سمت پنجره و داره م دمیبلند کردم که د سرمو

 

 :گفتم:آوا،،آوادمویکش قینفس عم هی

 

 ؟؟یکنیبده،،منو نگا کن،،دختر تو چرا انقدر لج م جوابمو

 

 خوام؟؟یمن بد تو رو م مگه

 پشت سرمون حرف باشه! خوامینم من

 

 برا هردومون بهتره ینجوریا

 

 میرو ندار یاز هم کس ریو تو که غ من

 

 نه! ایه خوشبختت کنه اعتماد داشته باشم ک گهید یبه کس تونمیضمن من نم در

 

 شم؟؟یبا تو خوشبخت م یدفه برگشتو تو چشمام نگا کردو گفت:اونوقت از کجا مطمئن هی

 

 !ش،،آرامشیبرات فراهم کنم،،آسا تونمیمن م یبخوا یتو هر چ نکهیبرا ا خب

 

 ؟یتو حرفمو گفت:عشق چ دیکه پر گفتمیبهش م داشتم

 ؟؟یتونیم اونم

 

 ؟؟یتو دلم راه بدم چ تونمیکسو نم چیاز کاوه عشق ه ریمن غ ی:وقتآوا

 ها؟؟

 بده! جواب

 

 شهیمرور زمان اونم درست م به

 

 قبول کنم! تونمیتونم،،نمی:من نمآوا

 باش! گهیراه حل د هی دنبال

 

 باران بخواد از خونم بره فکراتو بکن ینداره،،تا وقت یا گهیراه د چیه

 

 کنمیمن قبول م یهم بزار یطیشرا هر

 

 جوابت مثبت باشه دیبا فقط

 

 یخودت خواست یول کنمی:باشه فکرامو مآوا

 

 روشن کردم و راه افتادمو تو فکر حرف آوا بودم نوی:ماشآراد
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 نامه مادرم عمل کنم تیبه وص خواستمیکه داشتم م یمحکم لیدل

 

 کنم و با آوا ازدواج کنم دایکرده بود که آوا و خالمو پ دیتاک یلیخ چون

 

 چند ماه از جسور بودنش خوشم اومده بود! نیتو ا یبهش عالقه نداشتم ول اول

 

 منم بتونم عاشق خودم کنمش! دیبه کاوه داشته پس شا یعشق به اون پاک یوقت نکهیا و

 

 نبودم! دیبازم نا ام یدارم،،ول شیدر پ یسخت کردم،،راهیم یا هودهیب یفکرا چه

 

 خونه که میدیاونم بدجور تو فکر بود،،تا رس نکهینزد مثل ا یحرف چیفکر بودم آوا هم ه تو

 

 شدو رفت داخل ادهیپ نیاز ماش عیسر

 

 بهم دیرفت تو اتاقشو درو کوب بعدم

 

 انقد لجبازه؟ نیخدا چرا ا یوا

 

 مبل یدرآوردمو انداختم رو کتمو

 

 سمته آشپزخونه رفتمو قهوه سازو روشن کردم به

 

 شروع کردم به خوردن ختمویدم قهوه رخو یبرا قهیبعد از چند دق و

 

 عادت کرده بودم بدجور! ومد،،بهشیاون روز حالم جا نم خوردمیروز نم هیقهوه بودم،،اگه  عاشق

 

 جواب دادم مویبه خودم اومدمو گوش میگوش یصدا با

 

 جانم؟؟

 

 :سالم داداشرضا

 

 رضا جان؟؟ یخوب سالم

 

 قربونت ی:مرسرضا

 

 !کنمیزحمتا افتاد گردنت،،شرمندتم،،جبران م یچند وقته همه  نیا دیببخش داداش

 

 ه؟یچه حرف نی: نه بابا ارضل

 میبدهکار نایاز ا شتریما به شما ب دیدار اریاخت

 

 خبر؟؟ قربانت،،چه
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 رهبر ی:سالمترضا

 

 گل کرده شونیبه به رضا خان باز شوخ طبع 

 

 :خخ!رضا

 

چند وقت  بایمواد و ترک کرده،،و تقر دنهیمدت کش نیتو ا زمیکه هنوز تو زندانن،،کامب زیو کامب اوشیس،،سین ی:داداش خبر خواسترضا

 آزادن! گهید

 

 آزاده گهیکه چند روزه د سپهرم

 

 کرده و تو زندانه مانیکه زا مهنازم

 

 و دارو دستشم که به حبس ابد محکوم شدن منوچ

 

 یرو که گفته بود نایا

 

 دوباره بگم! دونم،،خواستمیگفت:م دویخند رضا

 

 دست تو از

 

 ستاد؟؟ یایب یتونیسر بعدا م هی:داداش رضا

 

 ؟یچ برا

 

 میحرف بزن دیبا یموضوع هی:راجع به رضا

 

 امیداداش فردا م باشه

 

 !نمت،،خدافظیبی:قربونت،،فردا مرضا

 

 خدافظ

 

 دمخودمو به خواب سپر یا قهیدوش ده دق هیقطع کردمو به سمته اتاقم رفتمو بعد از  تلفونو

 

 دمیباران و آوا از خواب پر غیج یصدا با

 

 :کمک،،کمک،،سوسکآوا

 

 :آراد آراد آراد،،عه آوا
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 :آوا بکشش!باران

 !ترسمیم من

 

 بالدارا،،کمک! نیا ترسم،،ازی:من خودمم مآوا

 

 رو سرتون؟؟ نیشده خونه رو گزاشت یگفتم:چ نوییرفتم پا دمیخندیک م یهمونجور

 

 رو بکش الیگودز نیا ایبدو بدو به سمتم اومدو لباسمو گرفتو گفت:آراد آراد توروخدا ب آوا

 

 ال؟؟یگودز کدوم

 

 شاخ و دم یسوسک ب نی:اآوا

 

 سمته من،،کمک،،آوا!! ادی:عه،،داره مباران

 

 به سمته سوسکه رفتو با پاش زد تو مالج سوسکه آراد

 

 ن؟؟یترسیم نیگفت:شما از ا بعدم

 

 میسرمونو تکون داد ییوتاباران د منو

 

 گفت:ترسوها! دویخند آرادم

 

 ،؟یباران تو کجا بود یکردم اونورو گفتم:راست رومو

 ینبود میاومده بود یوقت

 

 دمیمنم رفتم خر میو نداشت ییزایچ هیغذا درست کنم بعد  خواستمی:مباران

 

 کنم غذام سوخت! ،،فکیوا ی:اباران

 

 خنده ریز میآراد با هم زد منو

 

 شماها بود،،اه! ریگفت:تقص دویلباشو برچ بارانم

 

 غذا رو خاموش کرد ریرفت تو آشپزخونه و ز بعدم

 

 میتو حال نشست میرفت ییتا سه

 

 آراد گفت: دفهی

 

 م؟؟ینیترسناک بب لمیف هیچ نظرتون
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 :نه!میبا هم گفت مویباران بهم نگاه کرد منو

 

 ن؟؟یترسی:مآراد

 

 !نه

 

 نه؟ دیگی:پس چرا مآراد

 

 می:االن خسته اباران

 

 م؟یخسته ا یگیکه م دی:خب مگه من گفتم کوه بکنآراد

 !گهید دینیبب لمیف دینیرو مبل بش دیخوایم

 

 موافقم! م،،منینیبب لمویف ایکردمو گفتم:باران ب ینگاه باران به

 

 :آواباران

 

 ه؟؟یچ

 !گذرهیهم خوش م یلیخ گهید مینیبب ایب

 

 ؟ی:فک کنم تو حالت خوب نباران

 چت شد؟؟ هوی

 

 نمیبب لمیف خوامیهم خوبه،،االنم م یلیخ حالم

 

 دینیخودتون دو تا بب ترسم،،شمای:من که مباران

 

 ری:شب بخباران

 

 ریبخ شب

 

 !نیموندیکاش م یول ری:شب بخآراد

 

 بخوابم! رمی:ممنون،،خستم مباران

 

 ارهیبلند شد که بره تخمه ب آراد

 

 ارمیجلوش کم ب دینبا

 

 کنه داینقطه ضعفمم پ خوامینم

 

 حالت بد شه؟ یکن یکار یخوایم یاریجلوش کم ب یخواینم نکهیا ی:ببند باو،،براوجدان
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 دوست ندارم نقطه ضعفمو بدونه خب

 

 !یترسیاز سوسک م یلیخ دهی:االن که فهموجدان

 یترسناک وحشت دار یلمایبفهمه که از ف نمیا بزار

 

 ارمینه من کم نم نه

 

 کن! یخوایم ی:به درک،،هر غلطوجدان

 

 بزارم؟؟ لموی:فآراد

 

 بزار

 

 کم رو مبل نشسته و شروع کرد به تخمه خوردن یاومد کنارم با فاصله  آراد

 

 شدم رهیخ ونیزیمتکا مبلو بغلم گرفتم به تلو منم

 

 که شروع شد آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم لمیف

 

 اهلل..! بسم

 

 رونیاومدن ب کیقبرستون تار هیاز  ایمببود که زا یجور لمیف اول

 

 شروع کردم به خوردن آدم ها! بعد

 

 !زدیچاقو م یکی،،یکیتو سر اون  زدیم ریشمش یکیهمه بهم حمله کردن،، بعد

 

 بود یقروقاط یلیخ

 

 زدمیم غیج یه لمیف یکه وسطا منم

 

 مهمش مونده یقسمتا س،،هنوزیکه ترسناک ن نای:اآراد

 

 !هیترس به آراد نگاه کردم و گفتم:ع عا عال با

 

 گفت:اوهوم دویخند آراد

 

 شدم که رهیخ زونیصفحه تلو به

 

 دنبالش افتاده بود یوحشتناک افهیمرده از پشت سر زنه با ق هیدفه  هی
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 زدیم غیو ج دیدویهم م زنه

 

 رونیود بوحشتناک بود،،دندوناش از دهنش زده ب یلیخ افشمیسم بود ق هیپاهاش شب مرده

 

 کردمیبودم که داشتم سکته م دهیحالم بد شد و ترس انقدر

 

 کردمیزنه تصور م یخودمو جا همش

 

 دمیکه ترس ارمیخودم ن یدادم چشمامو ببندمو به رو حیترج

 

 دمیلرزیداشتم از ترس م یول

 

 کهیبهم نزد یلیخ یکیکه چشمام بسته بود احساس کردم  همونجور

 

 گفت:پخ یکینکنه مرده اومده سراغ من که  گفتم

 

 کردن هیشروع کردم به گر دمویکش یبلند غیباز کردمو ج چشمامو

 

 کنهیداره نگام م یکه با نگران دمیجلو چشمم آرادو د اما

 

 غلط کردم!! دیانداخت دور کمرمو بغلم کردو گفت:آوا منم آوا نترس من بودم ببخش دستشو

 

 کردمیم هیگر دمویلرزیمن همونجور م اما

 

 ومدیوتموم صحنه ها جلو چشمم م ومدیوحشتناک م یصداها ونمیزیتلو از

 

 گفتم:خاموشش کن،،خاموشش کن! دادزدمو

 

 کنمیاالن خاموش م زمیاز دستاش کنترلو برداشتو گفت:باشه عز یکیبا  آراد

 

 آروم باش توروخدا

 

 یترسیببخش فک کردم نم منو

 

 داشت منو آروم کنه یسع همش

 

 من به هق هق افتاده بودم یول

 

 کردیمنو سفت تو بغلش گرفتو سرمو نوازش م دوباره

 

 آرامشم برگرده خواستمیبرام مهم نبود که آراد منو بغل کرده فقط م گهیکه انقدر حالم بد بود که د منم
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 که ارمیشد گفت:من برم برات آب ب بلند

 

 بلند شدم همراهش رفتم! منم

 

 گفت:تو کجا؟؟ آراد

 ارمیبرات آب ب خوامیم

 

 !خورمیم امی:ممنون من خودم مگفتم

 نمیتنها اونجا بش دمیترسیم

 

 ؟یتنها باش یترسیپوزخند زدو گفت:م هی

 

 گفته؟؟ یک نه

 خورمیآب م امیخدا بهم دستو پا داده خودم م خداروشکر

 

 کردیتو آشپزخونه آب خوردم و آرادم منوبا لبخند نگاه م میرفت

 

 شدم عیجلوش ضا یلیخ دمید

 

 ؟یمنو بغل کرد ینگم که با اخم بهش گفتم:اصال تو به چه حق یبگم چ یچ گفتم

 

 یبود دهیآرومت کنم ترس خواستمیدفه لبخندشو جمع کردو گفت:خب م هی

 

 دمیترس یکه تو کرد ی! ازحرکتلمیاما نه از ف دمیگفتم:آره ترس دادزدمو

 

 پخ! یگیم یایسکته کنم م یگیفه نمد هیبودم چشممو بسته بودم تو هم که  خسته

 

 سر خاک کاوه که من کاوه رو فراموش کنم؟ یبریبابغض بهش گفتم:منو نم ،،دوبارهینجوریکارات هم گهید آره

 

 !رهینم ادمیمن تا عمر دارم عشق کاوه از  یکور خوند اما

 

 !رم؟یبگ میمن خودم تصم یزاریحرف تو باشه چرا نم دیچرا همش با یگیچرا به من زور م اصال

 

 دادمیبه آرادم اجازه صحبت نم زدمیپشت سر هم حرف م داشتم

 

 کردیبا تعجب داشت منو نگا م اونم

 

 غرورم جلوش خورد شده کردمیاحساس م دمیبود من ترس دهیفهم نکهیچم شده بود فقط برا ا دونمینم

 

 آروم نشدم یحرفا خودمو آروم کنم ول نیبا ا خواستمیم

 

 زینشستمو سرمو گذاشتم رو م یصندل یرو همونجا
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 بوده ریخ تمیکردم ن یگفت:من فقط هر کار آراد

 

 !یمن عذاب بکش یبا کارا کردمینم فکر

 

 یریبگ میندارم تاخودت تصم یبهت کار گهیبه بعد د نیا از

 

 هم آماده باش تا ببرمت سر خاک کاوه فردا

 

 غم بزرگ تو چشماشه هی دمیبلند کردم د سرمو

 

 لحظه دلم براش سوخت چه قدر مظلوم شده بود هی

 

 گفت و رفت باال ریبه خ شب

 

 کردم هیپشت سرش رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت و گر منم

 

 ادیاون با من کنار م یول کنمیم تشیاذ یلیخ من

 

 باهاش خوب برخورد کنم تونمیچرا نم دونمینم

 

 شده؟ یچ نهیبب ومدیهمه سرو صدا باران ن نیا اصالچرابا

 

 شده؟ یآوا جونم چ نجامیدفه باران گفت:من که ا هی

 ؟یکنیم هیچرا گر 

 

 ؟؟یشدمو گفتم:تو ازکجا اومد ساکت

 

 :آوا حالت خوبه؟؟باران

 بودم حموم

 

 منو آراد دعوامون شد! ینیبب یومدی:پس بگو نآوا

 

 شد؟؟ ی: چباران

 دعوا؟؟؟ چرا

 

 !گمیبخوابم سرم درد گرفته فردا برات م خوامیم فعال

 

 دمیخواب دمویدوباره دراز کش بعدم

 

 آوا _
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 کردیسرم درد م یلیکه از خواب بلند شدم خ صبح

 

 کاسه خون هیچشام شده  دمیتا صورتمو بشورم که د یبهداشت سیتو سرو رفتم

 

 نییشستم و رفتم پا صورتمو

 

 ادیباران و آراد م یصدا دمیآشپزخونه بودم که د کینزد

 

 کردندیباهم صحبت م داشتند

 

 ساکت شدن دنیپامو شن یتا صدا یول گفتیداشت م شبیکنم آراد در مورد د فک

 

 گفتم ریآشپزخونه شدمو و سالم صبح به خ وارد

 

 .!نیسر سنگ یلیآراد خ یجوابمو داد ول ییبا خوشرو باران

 

 بهشت زهرا میدفه گفت:بعد صبحونه آماده باش تا بر هیمن نشستم آراد بلند شد که بره  تا

 

 کردمو گفتم:ممنون نگاش

 

 اوردیخودش ن یبه رو یبه چشام افتاد تعجب کرده بود ول نگاش

 

 ؟یایرومو برگردوندم و رو به باران گفتم:توهم م عیسر منم

 

 تا نهار درست کنم مونمیم زمی: نه عزباران

 

 مزه؟؟؟آوا جان چراچشمات انقدر قر یراست

 

 ستیمهم ن زمیعز دونمینم

 

 آراد رفت و منم دولقمه خوردمو بلند شدم بعد

 

 منتظرته! نیباران گفت:آراد تو ماش دمیکه د نییباال آماده شدم و اومدم پا رفتم

 

 شدیپخش م نیضبط بود که تو ماش یبهشت زهرا نه من حرف زدم نه آراد فقط صدا توراه

 

 !!ختمیریکاوه افتاده بودمو اشک م ادیبا شروع آهنگ  منم

 

 بود زادهیازمحمد عل یآهنگ

 

 داشت! یکه قبل تو شکستگ یپا گذاشت ریرو ز یدل
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 داشت؟  یبه جز تو بستگ یمنه عاشق به ک حال

 

 داش یواسه منو تو چ تهش

 

 من بود.. یتو قلب تو برا ایگوشه از تمام دن هی

 

 من بود! یتو خدا یچشا گمیم یول کفره

 

 من بود! یانتها عتشرو

 

 تو هوامو بد کرده! یروزا هوا نیعشقم ا 

 

 برات دوباره تب کرده! یکی

 کن! باور

 

 ..ییتنها شهیباور کن که باورم نم عشقم

 

 ..یینجایهنوزم ا نمتیبیم 

 کن! باور

 

 تو یعنیتو دلشوره  یعنی یدلتنگ

 

 تو  یمن ب رمیمیم یریمیمن م یب تو

 

 تو هوامو بد کرده یروزا هوا نیا عشقم

 

 برات دوباره تب کرده  یکی

 باورکن

 

 ییتنها شهیباور کن که باورم نم عشقم

 

 !یینجایهنوزم ا نمتیبیم

 ..!باورکن

 

 آراد_

 

 فک نکنم بتونم باهاش خوب برخورد کنم! گهید

 

 بهش نداشته باشم یمدت کار هیغرورم برخورده بود با خودم قرار گذاشتم  به

 

 رفتم صبحونه بخورم که بلند شدم صبح
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 نشده بود داریآوا هنوز ب یشده بودو صبحونه رو آماده کرده بود ول داریب باران

 

 ختهیکه آوا انقدر بهم ر شدهیکه شب قبل چ دیپرس باران

 

 که آوا اومد گفتمیبراش م انویداشتم جر منم

 

 خورد یتکون حساب هیدفه دلم  هیچشمم به چشماش افتاد یوقت یسرد برخورد کردم ول باهاش

 

 بوده! یشب قبل عصب یلیانتظار نداشتم چشماش اونقدر قرمز شده باشه انگار خ اصال

 

 دمیجلو خودمو گرفتم و ازش نپرس یشده بود ول ینجوریچرا ا دونمینم

 

 برا من مهم بود یول ستیگفت:مهم ن دیکه پرس بارانم

 

 دمپخشو روشن کر یبهشت زهرا هم باهاش حرف نزدم ول توراه

 

 برخورد کنه ینجوریا دیکنم تا خودش بفهمه که بامن نبا یمحل یکم ب هی دیبا

 

 دمیرو شن نشیف نیف یآهنگ بود که صدا آخر

 

 درآوردم! شویمن دوباره گر یخدا یوا

 

 وخاموشش کردم نویدستمو بردم به سمتو ضبط ماش عیسر

 

 امان از دل من که.. یکاوه افتاده بود ول ادیها بتونه به من دل ببنده چون فک کنم دوباره  یراحت نینکنم به ا فک

 

 نسبت بهش دارم! یحس هیفک کنم  یول ستمیهنوز مطمئن ن البته

 

 عشق... دمیشا ایدوست داشتن  ای یدلسوز ایترحم  دونمینم حاال

 

 ازش بگذرم تونستمیزم نمبا کردیباهام بد برخورد م یبدجور هوادارش بودم هر چ یول

 

 داشتم بهش تیمالک احساس

 

 مادرمم ازم خواسته بود نکهیبشه مخصوصا ا یا گهیبزارم مال کس د خواستینم دلم

 

 بهش دارم یکه بزارم بفهمه حس دادیغرورمم اجازه نم یول

 

 کردن ادامه داد هیکه خاموش کردم بازم به گر ضبطو

 

 رو فرمونو گفتم:اه دمیدفه دستمو محکم کوب هی
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 کرد شهیتکون خوردو خودشو جابه جا کردو روشو سمت ش هی

 

 نمیبب شویگر تونمیکار کنم نم یخب چ یول دیکنم ترس فک

 

 بردم باال که نویماش سرعت

 

 کم بتونم خودمو آروم کنم هی

 

 شده بودم! یعصب

 

 و پنجاه..صدو.. ست،،صدیسرعت رفت رو صد،،صد و ب میاتوبان بود تو

 

 کم آرومتر! هیدفه آوا گفت: هی

 ترسمیم من

 

 کردمیکه اصال به حرفش توجه نم منم

 

 کنم یو خال یدق و دلم خواستمیم

 

 گفتم؟! یچ یدیراستمو گفت:نشن یکه دستشو گذاشت رو بازو رفتمیهمونجور با سرعت م داشتم

 

 شهیکم کن،،داره حالم بد م سرعتتو

 

 !ستادیا یبد یلیخ یبا صدا نیپامو از رو گاز برداشتم و گذاشتم رو ترمز که ماش ناخودآگاه

 

 دستاش گرفت نیزدو سرشو ب غیهم ج آوا

 

 ؟؟؟یکنیم نکارویگفتم:چرا با من ا یرومو کردم به سمت آوا و با حالت مظلوم دمویکش قینفس عم هیکه نگه داشتم  نویماش

 

 نگاه کرد یحالت خاص هیبلند کردو منو با  سرشو

 

 رو شد رویز دلم

 

 اد؟یداره سرم م ییچه بال ایخدا

 

 عاشقش بشم! نکهیآوا رو عاشق خودم کنم نه ا دیبا من

 

 خودمو جلوش نگه دارم تونمیعاشق باشم نم اگه

 

 !ارمیکم ب دیارم،،نبایکم م جلوش

 

 نیتو هم و نگاهمو برگردوندم به سمت جلو ماش دمیاخمامو کش عیسر
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 زد شینگفت و فقط با نگاش دل منو آت یچیهم ه آوا

 

 بهشت زهرا میدیروشن کردمو و رس نویماش

 

 سر خاک کاوه میو رفت میراه گلو گالب گرفت سر

 

 فاتحه براش خوندمو آوا رو تنها گذاشتم هی من

 

 شروع کرد شستن قبر کاوه و صحبت کردن با عشق از دست رفتش اونم

 

 گهیبرا کاوه م اشیکه داره از دلتنگ دمیشنیصداشو م شدمیهمون حال که ازش دور م در

 

 داره؟؟؟ یدل پر درد چه

 

 کار کنم؟؟؟ یچ گهید دیبا من

 

 اصال با کاوه آشنا نشده بود کاش

 

 خودت کمکم کن ایخدا

 

 برا خودم چرخ زدمو بعد به سمتش رفتم یساعت مین هی

 

 زنهیداره باهاش حرف م هنوز

 

 بودم! دهیند ینجوریعاشقو ا هی تاحاال

 

 قراره کاوه بود یو ب تابیب هنوزم

 

 مسافرتو بدم تا حال و هواش عوض بشه هی شنهادیبهش پ دیبا

 

 میکه با سپهرو باران بر دمیم شنهادویپ نیو منم ا شهیسپهر آزاد م گهیروز د تاچند

 

 رفت نیبلند شدو به سمت ماش یحرف چیخودش بدون ه دید تامنو

 

 آروم شدم! یلیخ یبهشت زهرا لطف کرد یکردم ممنونم منو آورد تتیاذ دیگفت:ببخش میشد نیسوار ماش یوقت

 

 نکردم یکار فمهیبهم دست داد و خوشحال بودم که تونستم آرومش کنم و گفتم:وظ یحال هیحرفش  نیاز ا دوباره

 

 و روشن کردمو به سمت خونه روندم نیماش

 

 آوا _
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 چسبوندم نیماش شهیبه ش سرمو

 

 اد؟یسرم ب خوادیم ییچه بال یعنی ایخدا

 کنم؟ یزندگ ینجوریتا آخر عمرم ا خوامیم یعنی

 بشه؟؟ خوادیم یچ یعنی

 

 !گهیشدم د پوف،،خسته

 

 :آوا آراد

 

 بله؟

 

 :امشب تا آخر شب جوابتو بهم بگو باشه؟؟آراد

 

 مورد؟؟؟ در

 

 گه؟؟ید شنهادمی:پآراد

 

 برگندوندمو جوابشو ندادم رومو

 

 شد که خوابم برد یچ دونمیدستمو گزاشتم رو چشمام،،نم یدادم به صندل هیتک سرمو

 

 نرم فرو رفتم  یجا هیبه  نکهیاحساس ا با

 چشمامو باز نکردم یشدم ول داریب

 

 آراد؟ یعنیچقد بو عطرش آشنا  یوا

 بغل کرده و آورده تا باال! منو

 

 کنارم نشست دمیکه تکون خورد فهم تخت

 

 باز منصرف شدم یشدم اومدم چشمامو باز کنم ول یجوریلحظه  هیک گرفت  دستمو

 

 بهت دارم آوا! یچه حس دونمی:نمآراد

 

 باشه جز عشق یزیکه اون حس هر چ کنمیخدا خدا م ی:ولآراد

 

 عاشق تو بشم دی:من نباآراد

 

 :پوف!آراد

 

 زد؟یحرفا رو آراد داشت به من م نیا یوا
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 من خوابم! کنهیفکر م یطفلک یآخ

 

 که شنومیم ویمن دارم همه چ دونهینم یول

 

 ..دیبوس مویشونیآراد روم خم شدو پ هوی

 

 رونیاز اتاق رفت ب بعدم

 

 زدیبه شدت داشت تند م قلبم

 

 چم شده بود؟ دونمینم

 

 شدم؟! ینجوریمن ا دیمنو بوس یوقت چرا

 

 باشم یعاد دیکه االن با من

 سیبرام مهم ن یکه جز کاوه کس من

 شد؟ یچ پس

 

 باز کردمو به فکر فرو رفتم چشمامو

 

 دوباره خوابم برد و

 

 شدم داریباران از خواب ب یصدا با

 

 نهار بخور ای:آوا آوا جونم پاشو بباران

 

 باز کردم و تازه متوجه شدم چه قدر گرسنمه چشمامو

 

 چنده؟؟ ساعت

 

 : ساعت سه بعد از ظهرباران

 

 ؟؟ینکرد دارمیزودتر ب چرا

 

 یاستراحت کن گهید کمی:آراد گفت حالت خوب نبوده بزارم باران

 

 د؟؟؟ینهار خورد شما

 

 یش داریب می:نه منتظر بودباران

 

 !یکن تشیکن کمتر اذ یبه فکرته تو هم سع یلیآوا جونم آراد خ نی:بببارات
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 کنمیزدمو گفتم:باشه فکرامو م شخندین هی

 

 نییپا میباران رفت با

 

 ؟؟یاومد جلو و گفت:بهتر دیما رو د یرو کاناپه نشسته بود وقت آراد

 

 !شهیغذا سرد م مینهار بخور می:آره بهترم،،برگفتم

 

 درست کرده بود یباران زرشک پلو با مرغ سخار زیسر م میرفت

 

 خوردم یکه گرسنه بودم حساب منم

 

 کردنیبا تعجب داشتن بهم نگا م دوتاشون

 

 زارنینم نایبارم که خوش اشتها شدم ا هیگشنم شده بود  هیخب چ وا

 

 جانم خانوم خوش اشتها شدن ی:اوجدان

 

 ساکت یکی تو

 

 !شیا،،ای:اعصاب نداروجدان

 

 ه؟؟یگذاشتم تو بشقابو گفتم:مشکل قاشقمو

 

 !یخوریغذا م ینجوریخوشحالم که ا زمی:نه عزباران

 

 کم غذا شده بود یلیمدت خ نیبرات نمونده بود ا یجون گهی:دباران

 

 منم خوشحالم گهی:آره باران درست مآراد

 

 :حاال غذاتو بخورآراد

 

 شمال! میباهم بر شهیهفته سپهر آزاد م نیآخر ا دیآماده باش ی:راستآراد

 

 ؟؟؟ی:براچگفتم

 داره؟؟ یلزوم چه

 

 !شهیعوض م تمی:وا آوا جون مگه بده تازه روحباران

 

 به فکر ما باش یستی:به فکر خودت نباران
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 :دست جناب سرهنگ درد نکنه که انقدر به فکرهباران

 

 امیاما فقط به خاطر تو و سپهر م باشه

 

 !دیخودتونو برا آخر هفته آماده کن سین یقاشقشو انداخت تو بشقابو گفت:باشه مسئله ا آراد

 

 از باران تشکر کردو رفت باال یبا ناراحت بعدم

 

 :آخه تو چرا انقدر زبونت تلخه،،باران

 

 ؟؟یکنیم تشیچرا اذ ادیتو دلت انقدر از آراد بدت نم دونمی:من که مباران

 نخورد! یغذاشم درستو حساب یطفلک

 

 کنم! تشیاذ خوادیمنم دلم م گهیزور م نمیبیم یاما وقت دونمینم

 

 خوامیتا آخرشب جواب م گهیندارم باز دوباره م یگفت بهت کار خودش

 

 شمال میبر گهیکه م نماال

 

 من! زیعز کنهیکارو رو به خاطر خودت م نی:خب همه اباران

 

 شرط دارم یول دمیقبول من امشب جواب مثبت بهش م باشه

 

 ؟؟ی:چه شرطباران

 

 یفهمیم حاال

 

 نهار از باران تشکر کردمو رفتم باال بعد

 

 زدمیباهاش حرف م دیگرفته بودم با مویتصم

 

 زدم،، در

 تق تق ق

 

 د؟یی:بفرماآراد

 

 اتاقو باز کردم و رفتم تو اتاق در

 

 نییرو تخت نشسته بودو سرشو انداخته بود پا آراد

 

 ؟یباهاش منو آزار بد یمونده که بخوا یحرف هیگفت:چ دیبلند کرد و منو د تاسرشو
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 کرد! یو طول و عرض اتاقو ط دیبلند شدو دستشو تو موهاش کش بعدم

 

 جوابتو بدم! اومدم

 

 فه وسط اتاق خشکش زد واستاد و با تعجب نگام کرد!!د هی

 

 ؟؟یخواستیجواب نم مگه

 

 نیبش ای:چ چرا بآراد

 

 راحتم،،ممنون

 شرط دارم! فقط

 

 جوابت مثبته؟؟ یعنی:آراد

 

 !!یشرطمو قبول کن اگه

 

 ؟؟یکردو گفت:چه شرط آراداخم

 

 !میمحرم بش شونیباران و سپهر رفتن سر خونه و زندگ نکهیبعد از ا نکهیا اول

 

 :خب باشه!آراد

 

 مونده هنوز

 

 !امیکنار ب طیتا من بادشرا یایسمتم ب یفعال حق ندار میمحرم که شد دوما

 

 !!میریبگ یو عروس میبعد عقد دائم کن میدیاگه به تفاهم رس میفعال فقط نامزد باش سوما

 

 قبول!! یول یزاشتیشرط م دیکم سرشو تکون دادو دستشو تو موهاش فرو کردو گفت:گرچه نبا هی

 

 شرط دارم؟ هیمنم  اما

 

 یشرط بزار یندادم که تو بخوا شنهادیزدمو گفتم:هه من که بهت پ شخندین هی

 

 قرار نبود  یدندوناشو روهم فشار دادو گفت:درسته ول آراد

 !یهم انقدر شرط بزار تو

 

 ؟؟ی:حاال چه شرطگفتم

 

 !ادیاگه از من خوشت نم یدرست رفتار کن حت هیمن من کردو گفت:جلو بق آراد
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 لحظه دلم براش سوخت.. هی

 

 غرورت خورد بشه؟؟ یترسیکردمو گفتم:م ییبازپرو یول

 نه؟؟

 

 رفتارت مثل قبل باشه..! میمحرم باش یوقت ادیبدم م یفک کن ول ی:هر جور دوست دارآراد

 

 ..!کنمیم مویسع باشه

 

 و به اتاق خودم پناه بردم رونیاتاق اومدم ب از

 

 !آرادگذاشتم یبرا یبود به بارانم گفتم چه شرط ریذهنم درگ یلیآخر هفته خ یروزا نیا تو

 

 دیخر میبر میخواستیروز با باران م هی

 

 !دیبخر دیالزم دار یهر چ دیآراد بود بهم پول دادو گفت:بر شنهادیپ یعنی

 

 مسافرت! میبر میکارامو سرو سامون بدم تا بتون دیبا امیهمراهتون ب تونمیشرمنده که من نم گفت

 

 میکرد دیخر یحساب میبارانم رفت منو

 

 که آراد بهم داده بود براش خرج کنم یباران نزاشت از پول یول

 

 که برا حقوقش آراد داده پس انداز کرده یمن از پول گفتیم

 

 رمیبرات کادو بگ تمخواسیحساب کردمو گفتم م داشویاز خر یسر هی اوردمویمن طاقت ن یول

 

 کردمیازش تشکر م یجور هی دیهوامو داشت با یلیمدت باران خ نیا آخه

 

 آخر هفته شد بالخره

 

 تو دل منو باران نبود! دل

 

 بود سپهر آزاد بشه قرار

 

 میکردیو صحبت م مینشسته بود ییرایظهر پنج شنبه بود که منو باران تو پذ نکهیا تا

 

 وارد شدو سالم کرد یحال یدفه آراد با ب هی

 

 ایبا سپهر ب میانتظار داشت یول میبهش سالم کرد مویجفتمون بلند شد همزمان

 

 :پس سپهر کو؟؟گفتم
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 بپرسه! دیکشیکه قربونش برم خجالت م باران

 

 موافقت نشد..!! شیگفت:با آزاد نوییانداخت پا آرادسرشو

 

 ؟؟؟ی:چمیدفه دوتامون داد زد هی

 

 اومده! شیپ یمشکل هی:آراد

 

 !کنمیدارم سکته م دی:توروخدا جناب سرهنگ زودتر بگباران

 

 بگم،،راستش راستش ی:آخه چآراد

 

 !یجون به لبمون کرد گهیآراد بگو د عه

 

 کار کرده؟؟؟ یسپهر چ مگه

 

 !دیتو داداش و خودش بلند بلند خند ایدفه گفت:ب هی

 

 باز شد و سپهر آراسته و مرتب وارد شد در

 

 کار آراد بوده براش لباس گرفته واقعا ازش ممنونم به فکر همه هست حتما

 

 ازش نداشتم یمنم دست کم ختیریگوله گوله اشک م باران

 

 میجلو و سالم کرد میرفت

 

 تو نگاهش بود دست بارانو گرفتو گفت:بالخره اومدم خانمم! یبرق خوشحال سپهر

 

 کردیم که انگار زبونش بند اومده بود فقط نگاهش بارانم

 

 قلبم فشرده شد دمیکلمه رو شن نیمن تا ا یول

 

 با اجازه گفتمو به سمت اتاقم رفتم هیرومو برگردوندمو  عیسر

 

 کردم آراد پشت سرم اومد حس

 

 تموم خاطرات کاوه اومد جلو چشمم دوباره

 

 رو تخت انداختمو هق هقمو تو بالشتم خفه کردم!! خودمو

 

 باران_
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 درد گرفت یجازه ندادن آزاد بشه قلبم بدجورجناب سرهنگ گفت ا یوقت

 

 صبر کنم دیبازم با یعنیدلم گفتم  تو

 

 تو! ایگفت ب دویخند دیناراحتمو د ی افهیجناب سرهنگ تا ق یول

 

 برق زد یاز خوشحال چشمام

 

 ک اومد به سمتش رفتم سپهر

 

 دستمو گرفت گفت:باالخره اومدم خانومم!! که

 

 گفتو رفت باال،،آرادم پشت سرش رفت یآوا چش شد که با اجازه ا هوی دونمینم

 

 !گهید زیچ یبرا دمیمنو سپهر رفتن،،و شا یراحت یکنم برا فک

 

 میسپهرو گرفتمو به سمته اونطرف حال رفت دسته

 

 کردمیصحبت کنم،،و فقط نگاش م تونستمیبند اومده بود نم زبونم

 

 خوشگلم..دلم برا چشات،،برا صدات،،برا.. برات تنگ شده بود خانوم یلی:دلم خسپهر

 

 هی:نزاشتم ادامشو بگه و خودمو پرت کردم تو بغلشو شروع کردم به گرباران

 

 ؟؟؟یکنیم هیبا دستش سرمو باال آوردو گفت:گر سپهر

 

 !شتمیاالن پ نینکن همه کسم،،بب هیها،،گر رهیگیدرد م شتریب زم،،قلبمینکن عز هیبا دستش اشکامو پاک کردو گفت:گر بعد

 

 و سفت بغلش کردم نشیگزاشتم رو س سرمو

 

 سرم زد یرو یبوسه ا کردیهم همونطور که موهامو نوازش م سپهر

 

 :چه خبر؟؟سپهر

 نجا؟؟یا یبود راحت

 گذشت؟ خوش

 

 !میونیبهش مد یلی..خمیاز جناب سرهنگ تشکر کن یبعدا حساب دیآره،،با

 

 :اوهومسپهر

 شدن..؟؟ یچ اوشیو س زویکامب یراست

 

 هنوز تو حبس باشه! دی،،اما باکه ترک کرده زیکامب
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 طورینیهم اوشمیس

 

 اومده! ایهست به دن یکه تو حبسه،،بچشم چند وقت مهنازم

 

 به حبس ابد محکوم شدن کردنیکه باهاشون معامله م گهید یبا اون خالفکارا منوچهرم

 

 :آها،،حقشونه!سپهر

 مهناز کجاس؟ ی بچه

 

 اما فک کنم گزاشتنش پرورشگا دمینفهم قیدق دونمینم

 

 کردم؟یم یلحظه روز شمار نیا یچقد برا یدونیسرشو تکون دادو گفت:م سپهر

 

 !لحظه بودم نیمنتظر ا یلیآوردم باال نگاهمو دوختم تو نگاهشو گفتم:منم،،خ سرمو

 

 خوبه! یلیخ یگفت:کنار تو همه چ دویبوس مویشونیپ سپهر

 

 بعدش با قرار گرفتن لب هاش رو لبام چشمام بستم و

 

 کردم یآروم شروع به همراه د

 

 عقب دمیکه سرمو کش اوردمینفس کم م داشتم

 

 گفتم:دو...س...دوست....دا....دارمممم زدمیکه نفس نفس م یهمونطور

 

 میزندگ شتریلحظه سپهر منو تو آغوش گرمش گرفتو گفت:من ب همون

 

 میباهم بلند شد قهیاز چند دق بعد

 

 گشنته! ،،حتمایبرات غذا بکشم بخور میبر ایبهش کردمو گفتم:ب رو

 

 !یاز گشنگ رمیمیم ،،دارمی:آخ آخ،،خوب شد گفتسپهر

 

که تو کارگاه دور هم با هم  ییتنگ شده،،از اون غذاها یچقد دلم برا غذا خونگ یدونیاونم با دستپخت خانومم،،نم یخونگ ی:اوم،،غذاسپهر

 فک کنم تکه چون فقط دستپخت خانوممه..مگه نه؟؟ گهیغذا که د نیا یم،،ولیخوردیم

 

 گزاشتم جلوش تا بخوره دمویبهش زدمو غذا براش کش یلبخند

 

 :نوش جونتگفتم

 

 رو به روش نشستمو چشم دوختم بهش خودمم
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 زم؟؟یعز یخوری:خودت نمسپهر

 

 من خوردم! نه

 یریجون بگ کمیبخور  تو

 

 تو بشم ی:من فداسپهر

 

 خدانکنه

 

 نهیریمرد خوبو ش نیخدا چقد ا یوا

 

 آراد_

 

 سپهر گفت:باالخره اومدم خانومم یوقت

 

 کردم،،برق اشکو تو چشماش حس کردم یآوا نگاه به

 

 !دیباال شما تنها باش رمیبغض گفت:با اجازه من م با

 

 بدو بدو باال رفت و

 

 سرش رفتم پشته

 

 صداش کردم میدیباال ک رس به

 

 یی،،آوا،،آواآوا

 

 ندادو رفت تو اتاقشو درو بست یجواب یول

 

 جواب نداد یسمته اتاقشو در زدم ول رفتم

 

 بعدش صداش قطع شد یول ومدیم شیگر یصدا اولش

 

 شده بودم بدجور نگرانش

 

 بودن و اصال متوجه ما نبودن نییسپهرم که پا بارانو

 

 زدم در

 

 بده توروخدا! آوا،،آوا،،جواب

 هوو؟؟یشد  چت
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 درو باز کردم اوردموین طاقت

 

صدا  یب یشده و همونطور رهینقطه خ هیتختش نشسته و زانوهاشو تو بغلش گرفته و به  یگوشه  دمیکه د گشتمیچشمم دنبالش م با

 زهیریاشک م

 

 سمتش رفتمو دستشو گرفتم به

 

 ؟؟؟یخوب آوا،،آوا

 

 بگو دختر،،آوا با تو ام! یزیچ هی

 

 پلکم نزد یحت چیتکون که نخور ه یبار زدم تو صورتش ول چند

 

 بود دهیفا یبازم ب یرو صورتش،،ول ختمیبرداشتمو چند قطره ر زیآبو از رو م وانیل

 

 دفهی

 

 هیگر ریبلند زد ز دفهی که

 

 زم؟؟یعز یشد یکردمو گفتم:آوا آوا،،چ کیبهش نزد شتریب خودمو

 شده؟؟ یزیچ

 

 پر از اشکش بهم زل زدو گفت:آرار یچشما با

 

 گفتم:جون آراد؟؟ دویاز دهنم پر ناخودآگاه

 

 بود؟ سادهیقولش وا یسپهرم پا یدی:دآوا

 به باران گفت باالخره اومدم خانومم! یدید

 نکرد دیسپهر باران و ناام یدید

 

 ؟؟یکاوه چ ی:ولآوا

 قولش،،منو تنها گذاشتو رفت ریز زد

 رفت! یراحت نیهم مونه،،رفت،،بهیم شمیپ گفتیم شهیک هم یا کاوه

 

 شدم یجوری دفهی

 حسه حسادت نسبت به کاوه بهم دست داد هیدلم براش سوخت،،همم  هم

 

 گفتم:کاوه هم ک نباشه من که هستم نمویگذاشتم رو س سرشو

 

 ؟یبلند کردو گفت:چ تیسرشو با عصبان دفهی

 ؟؟یریکاوه رو بگ یجا یتونیم یکرد فک
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 ؟؟یخودتو تو قلبم جا کن ویکن رونیکاوه رو از قلب من ب یتونیم ی:فک کردآوا

 

 !؟یدی..فهمخوب تو گوشات فرو کن نویره،،ایکاوه رو بگ یجا تونهیکس نم چی:هآوا

 

 :ههآوا

 ...!یکورخوند

 

 تو همو بلند داد زدم:خ.ف.ه.ش.و دمیکش اخمامو

 

 ؟یگیم یتو چ گمیم یچ من

 

 ؟؟یچ تو

 ؟؟یتحفه ا یتو فک کرد 

 

 من عاشقتم؟؟ یکرد فک

 

 ؟؟یفکر کرد یخودت چ شی...پهه

 ...نه؟؟رهیکاوه رو بگ یجا خوادیم نیا یبا خودت گفت حتما

 

 .!سیک اصال برا من مهم ن یصورت در

 با همون کاوه جونت خوش باش برو

 وجود نداره گیکاوه ک د البته

 

 !!نی،،همینکن ییبوده ک احساس تنها نیا یاگه تا االن باهات انقد خوب برخورد کردم فقط برا من

 

 بلند تر از قبل داد زدم:کاوه مرده! بعد

 ؟؟یفهمیم نویا

 مرده..اه گهید اون

 

 کنهیم هیجمع کرده و داره گر شتریدستاشو گزاشته رو گوششو خودشو ب دمیبهش نگاه کردم که د تیعصبان با

 

 بهم دمیدرم کوب رونویشدم از اتاق رفتم ب بلند

 

 کردیم نیداشت بهم توه گهید یلیخب خ یبودم ول مونیرفتارم پش از

 

 رونیب رنیباران و سپهر دارن م دمیکه د نییپله ها رفتم پا از

 

 شده؟ یزیگفت:چ دیمنو د افهیکه ق باران

 کو؟؟. آوا

 

 زدمو گفتم:نه ینگاه کردمو لبخند بهش

 دهیهم باال خواب آوا
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 !میبچرخ کمی رونیب میری:آها،،ما مباران

 

 بگذره! باشه،،خوش

 

 :ممنونسپهر

 

 باران که رفتند سپهرو

 چشمامو بستم دمویرفتم رو کاناپه دراز کش منم

 

 یصدا با

 

 بلند شدم و برش داشتم میگوش یصدا با

 

 گفتم:بله؟ یگرفته و خش دار یصدا با

 

 داداش؟؟ ی:سالم...چطوررضا

 

 خودم.. یبه به داش رضا سالم

 از ما کرده! یادیکه داداش رضامون  نمیبیم

 

 تو یهست ی:عجب نامردرضا

 زنمیبه تو زنگ م شهیهم منکه

 

 برم،،چه خبر؟؟ قربونت

 

 ی:سالمترضا

 چه خبر؟، تو

 شد..؟؟ یچ

 خوبه؟؟ اوضاع

 

 کله زدن با آوا خانوم! گه،،سروید یدونیکه خودت م یبگم،،همونجور یچ واال

 

 ؟یکن شی...راضیاریب دلش و بدست ی:خخ..هنوز نتونسترضا

 

 کنم تا کاوه رو فراموش کنه یکار دیبا ارمیدلشو بدست ب نکهیبابا،،قبل از ا نه

 

 بگم؟. ی:چرضا

 ستاد؟؟ یایم یک شاالیا

 

 برسن! شونیحداقل اونا به زندگ رم،،تایباران و سپهر بگ یخونه برا هی خوامیکارا رو سروسامون بدم..االن م کمیداداش..بزار  دونمینم
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 رسمیستاد م یبه کارا امیکه با آوا عقد کردم م بعدشم

 

 :باشه داداش،،خواستم از حالت خبردار شمرضا

 

 ؟؟یبار ی:کاررضا

 

 قربونت،،خدافظ! نه

 

 :خداحافظرضا

 

 که قطع کردم رفتم باال تلفونو

 

 رونیاومدم ب یا قهیدوش ده دق هیتو اتاقمو بعد از  رفتم

 

 .رونیاز اتاقم زدم ب دمویپوش دیگرمکن سف هیسبز با  شرتیت هی

 

 باهاش حرف بزنمو از دلش درارم یکمیسمته اتاق آوا رفتم تا  به

 

 بشم؟؟ شقدمیمن پ شهیشدم و با خودم گفتم چرا هم مونیدر بزنم که پش اومدم

 

 !کنهیکه بفهمه داره اشتباه م ادیبارم که شده به خودش ب هی بزار

 

 بشم؟ تیاذ دیکارش کردم که انقدر با یچ یاز خوب ریمن غ مگه

 

 به پا بود! ییتو دلم غوغا یول

 

 دلم گرفته بود یلیخ

 

 در اتاقش باز شد نییاومدم رومو برگردونم که برم پا تا

 

 رونیحرفاش افتادم و دوباره رگ گردنم زد ب ادیدفه  هیتو چشمش شدم  چشم

 

 تو گفت:آرادکه بازومو گرف نییاومدم برم پا دمویتو هم کش اخمامو

 

 چشماش دوباره پر اشکه دمیکردم د نگاش

 

 !نمیاشکشو بب تونستمیکارو نکن اصال مثل قبل نم نیبادل من ا یلعنت

 

 ؟؟؟یداشت یو گفتم:کار نییانداختم پا سرمو

 

 ارزش نگا کردنم ندارم؟ گهید یعنی:آوا
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 بد صحبت کردم دونمیم خوامیعذر م من

 

 ستیگفتم:مهم ن رونویب دمیاز دستش کش بازومو

 

 به سرعت به سمت پله ها رفتمو رفتم تو آشپزخونه بعدم

 

 دمینفس سر کش هی ختمویخودم ر یآب سرد برا وانیل هی

 

 بترکه! خوادیدلم م فتمیاشکاش که م ادی یول خورهیبه غرورم برم فتمیحرفاش م ادی شمیم وونهیمن دارم د یخدا

 

 بفهمه که انقدر برام مهمه دینبا یول نمیبب شویناراحت تونمینم گهید

 

 کنم! کیبهش نزد شتریمسافرت تا بتونم خودمو ب میشد مثال قرار بود بر یچ کردمیفکر م یچ هه

 

 کردم یمحل یبرم طرفش اونم که اومد من بهش ب تونمیاالن خودم که نم یول

 

 سپهر وباران اومدند نکهیتا ا نییپا ومدیآوا هم ن زیتو آشپزخونه سرمو گذاشته بودم رو م یدوساعت یکی

 

 آوا_

 

 !شهیکردن من به آراد چه قدر براش گرون تموم م یمحل یب دمیاونروز فهم تازه

 

 شدمیم تیبا رفتاراش اذ چون

 

 گرفتیباهاش خوب برخورد کنم خودشو برام م خواستمیمن م یبرعکس شده بودو هر چ هیکه قض حاال

 

 کردم تشیاذ یلیمدت من خ نیحقم داشت ا یعنی

 

 گذشت انیهفته از اون جر هی

 

 رونیب رفتنیهر روز با هم م بایباران تقر سپهرو

 

 میبود نیباهم سر سنگ یلیمن وآراد خ یشادو خوشحال بودند ول یلیخ

 

 گفتینم یزیرابطه چ نیهم در ا یو کس میمسافرتم به کل فراموش کرده بود هیقض

 

 جواب مثبت من شده بود الیخیب نکهیمثل ا آرادم

 

 یتر پسره از خود راضبه چه

 

 کردینم لیبه زور تحم شنهادشویوگرنه اصال پ ارمیسرش ب ییچه بال خوامینداشت بعد از محرم شدن م خبر
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 !میریم نجایکه سپهر گفت:فردا منو باران از ا میهفته هممون بعد از شام نشسته بود هیاز  بعد

 

 در انتظارش بود!! یباران معلوم نبود چه سرنوشت دیازتون ممنونم جناب سرهنگ اگه شما نبود یلیخ

 

 که فیح یول مونهینکردم بارانم مثل خواهر نداشتم م یکار هیحرفا چ نی:اآراد

 

 ؟؟؟یکه چ فی:حسپهر

 

 دوننیقدرمو نم هایلب آروم گفت:بعض ریچپ نگام کردو ز آرادچپ

 

 فک کنم سپهرو باران متوجه نشدند یول دمیبودم بهش شن کتریچون نزد من

 

 می:بگذرآراد

 

 تونیسر خونه وزندگ دیجشن مختصر با باران بر هیخونه براتون آماده کردم تا بعد از  هیجان من بهت گفتم که  سپهر

 

 شرمندتون شدم یلی:آخه تا االنم خسپهر

 

 رمیگیراحت تا قرون آخرشو ازت م التی:خدوگفتیآرادخند

 

 یدیو هر چه قدر در توانت بود بابت خونه بهم اجاره م یگردونیدادم و  م شنهادیکه بهت پ یا مغازه

 

 ه؟؟؟یچ انیجر دیما هم بگ یبرا شهی:مباران

 

 !کردیخودش کار م یبرا یاجاره داده بودم کس شیماه پ هیمغازه دارم که مال پدرم بوده تا  هی:آراد

 

 از من کار از سپهر هیتم چه بهتر سپهر که آزاد شد سرمامغازه گرفته منم گف گهید یآقا گفت جا اون

 

 قرار شد مغازه لباس و پوشاک باشه میخود سپهر که مشورت کرد با

 

 دینیکه هم مغازه و هم خونه رو بب میریهمه با هم م فردا

 

 !!میهمه لطفتونو جبران کن نیا یچه جور دونمیجناب سرهنگ نم یاشک تو چشماش جمع شدو گفت:وا باران

 

 نکردم یکار کنمینگا به من کردو گفت:خواهش م هیدوباره  آراد

 

 نگاه آراد باشم ریز تونستمینم گهید

 

 !یتو قدر ندونست یکردم ول یخوب ادیکه به تو هم ز فهمونهیبهم م یزبون یکه داره با زبون ب دمیفهمیم

 

 شدم و گفتم:شرمنده من خوابم گرفته شبتون خوش! بلند
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 هنوز که سر شبه زمیگفت:عز باران

 

 استراحت کنم رمیم ستیحالم خوب ن دیببخش

 

 !دیکن یجناب سرهنگو تالف هینره که حتما خوب ادتونیبراتون خوشحالم فقط  یلیباحرص گفتم:آقا سپهر،،باران جون خ اوردویطاقت ن دلم

 

 رفتم باال دمویچپ چپ به آراد نگاه کردمو رام کش بعدم

 

 کردم انتظار جبران ندارم یمن هر کار یآوا چشه ول دونمیگفت:نم تیکه آرادبا عصبان دمیشن

 

 !ادیبعد االن واسه اونا کالس م زنهیم هیکنا یپسره پرو ه شیدلم گفتم:آخ تو

 

 !یدیجبران نکردم پس چرا خودتو جلو اونا خوب جلوه م اتویکه انقدر دلت پره که من خوب تو

 

 به اتاق که دیرس پام

 

 شد! دهیپشت دستم کش دفه از هیداخل  برم

 

 یداد زدم:وا ناخودآگاه

 

 سفت برخورد کرد! یجا هیحواسم نبود با شدت تموم صورتم به  چون

 

 حس کردم مینیب ریادکلن تلخ آراد رو ز یشده بو یچ نمیاومدم چشمم باز کنم و بب هنوز

 

 ادیسرت ب ییچه بال ستیوگرنه معلوم ن یکه تکون نخور نهیا متیجر نمیبب سایخودمو ازش جدا کنم که گفت:وا اومدم

 

 برم؟ یزارینم یبعد پرو پرو بغلم کرد یدماغمو داغون کرد یناله گفتم:زد با

 

 !ینکن یبلبل زبون ی:حقته تا تو باشآزاد

 

 ؟؟یآبرومو برد یبود زد یحرفا چ نیا

 

 اتاقم! برم تو خوامیدفه سرتق شدمو گفتم:دوست داشتم اصال دلم خواست االنم ولم کن م هی

 

 ؟یبر زارمیم یراحت نیبه هم یسفت تر نگهم داشتو گفت:فکر کرد آراد

 

 !!یغلط کردم تا بزارم بر یبگ دیبا

 

 دستاشو انقدر سفت دور بدنم نگه داشته بود که بدنم درد گرفته بود ومدیداشت اشکم درم گهید

 

 !!شدیتقال کردم خودمو از دستش خالص کنم نم یچ هر
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 نه؟؟ ای یگیتش فشرد و گفت:مچونمو تو دس آزاد

 

 آخ ول ولم کن چ چونم  یآ

 

 کرد که  شتریفشار دستشو ب آراد

 بغض گفتم:آراد با

 

 پشت سرش گهید یو قطره ها ختیقطره اشک از چشمم ر هی

 

 دفه آراد دستش شل شد ومنو رها کرد هیاشکم رو لباسش بود که  یسیکنم از خ فک

 

 دفه آرادداد زدو گفت:اه اه اه هی

 

 !یکردیم یمعذرت خواه دیخودت بود با ریگفت:تقص بعدم

 

 کم تند رفتم! هی دیببخش

 

 تو اتاقشو درو محکم بهم زد! رفت

 

 دراتاقمو باز کردمو رفتم تو اتاق منم

 

 تو فکر آرادو کاراش بودم... بردیصبح خوابم نم کینزد تا

 

 بشه؟ دهیبه کجا کش خوادیکار منو آراد دم یعنی

 

 بگم! یبهش چ دونمیمصبح بشه  بزار

 

 آراد_

 

 هفته! هی نیتو ا شدمیم وونهید داشتم

 

 توجه باشم! یکنم و بهش ب یازش دور کردمیم یقرن برام گذشت،،چون سع هی مثل

 

 به کارم داشت یو نه کار زدیباهام م یهم مثل خودم شده بود نه حرف آوا

 

 میامشب که دور هم جمع شد تا

 

 شدم یعصب یلیکرد خ عیآخرش منو ضا یوقت یبود ول کمیآرامش داشتم چون نزد اولش

 

 تعادلشو ازدست دادو افتاد تو بغلم یوقت یکنم دستشو گرفتم که بهش بتوپم ول هشیتنب خواستمیسرش رفتم باال م پشت

 نتونستم از خودم جداش کنم منم
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 یآروم بش ویعشقتو بغل کن یتیکه تو اوج عصبان یوقت هیحس خوب چه

 

 عشقم؟ عشق

 گفتم عشقم؟؟! من

 

 !یبود برام ول یبیعج واژه

 

 انگار واقعا عاشقش شده بودم! 

 

 دیدریم نمویدرآورده بود و داشت س یبود قلبم باز نمیسرش رو س یچون وقت گفتیم نویاحساسم بهم ا دونمینم

 

 آوا چموشه و مغرور یدرک کنم ول شتریو احساسمو بهش ب ستهیزمان با خواستیم دلم

 

 رونیب ادیتالش کرد نزاشتم از بغلم ب یکنه بعدم هر چ یتو بغلم نگهش دارم بهش گفتم:معذرت خواه شتریبتونم ب نکهیا یبرا

 

 !یشده بودمو عصب خودخواه

 

 فشردم،، اریاخت یب چونشو

 کرد! سیاسممو با اون حال گفتو بعدم اشکش لباسمو خ نکهیتاا

 

 خراب کردم وباعث آزارش شدم نکهیمثل ا یوا

 

 ه؟؟یکالفه شدم آخه چرا گر یکردم ول رهاش

 چرا چرا چرا؟؟؟ 

 

 ارمیانقدر روش کار کنم تا بتونم به دستش ب دیسخت شده بودو منم با کارم

 

 آراد_

 

 بود ریخوابم برد همش فکرم درگ بتیشدم گرچه شبم با مص داریزود از خواب ب صبح

 

 انجام بدم که آوا به سمتم جذب بشه! ییفکر کردم که چه کارا نیشبو به ا تموم

 

 ومدیسپهرو باران م یتو آشپزخونه صدا رفتم

 

 اهم کردم که متوجه بشن اهم

 

 به حالشون که کنار هم انقدر خوشحال و شادن خوش

 

 یکردمو نشستم رو صندل سالم

 

 نشده؟ داریبهش گفتم: آوا ب زهیبر یبلند شد برام چا باران
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 صبح خوابش نبرد یدم دما:نه هنوز خوابه تا باران

 

 و تو فکر فرو رفتم نییانداختم پا سرمو

 

 شده که نتونسته بخوابه تیکه به زور بغلش کردم افتادم حتما اذ شبیفکر د دوباره

 

 کمکم کن ایخدا

 

 دو لقمه خوردمو تشکر کردم! یکی

 

 خونه و مغازه رو بهتون نشون بدم میشد بر داریآوا که ب میشیباران و سپهر گفتم:منتظر م به

 

 نییاز پله ها اومد پا نکهیتا ا میکردیصحبت م ییرایدو ساعت گذشته بودو من وسپهر با هم تو پذ یکی

 

 رفت تو آشپزخونه دیبود مارو ند نییپا سرش

 

 ساعت با باران اومدنو آوا سالم کرد میاز ن بعد

 

 مینیخونه رو بب میبر دی:زودتر آماده شگفتم

 

 !نمی:آره دوست دارم زودتر خونه رو ببآوا

 

 شما!! شیپ امیب خوامیمن م ستین یبه سپهر گفت:اگه براتون مشکل بعدرو

 

 ه؟یچه حرف نیباال رفته گفت:ا یبا ابروها سپهر

 !یتو هم مثل خواهرم ستین یمشکل

 

 ! یارد یتو خودت خونه و زندگ ستین یگفته مشکل یرو هم فشردمو با غرش گفتم:ک دندونامو

 حرفو نشنوم؟؟ نیا گهیبهت نگفتم د مگه

 

 من اونجا راحت ترم رمیبگ میگفت:آراد بزار به حال خودم باشم بزار خودم تصم متیدفه با مال نیا آوا

 

 اتاق خواب داره هیدوما اون خونه  یتو به من قول داد اوال

 

 نوییسرشو انداخت پا آوا

 

 آوا_

 

 !شمیبهشون گفتم:باشه مزاحمتون نم نیهم یاتاق خواب داشت برا هیو خونه سپهرم که  کنمیبه آراد گفته بودم قبوله باهات نامزد م 

 

 ه؟؟یچه حرف نیو باران باهم گفتن:ا سپهر
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 !یمراحم

  

 مسئله فکر نکردم نیا به گهیبه سمت پله ها رفتم و د عیسر منم

 

 !ادیسرش م ییچه بال دونهیآراد نم یول میروزا با هم نامزد کن نیخودمو آماده کنم که هم دیبا

 

 هم آماده شدند! هیبق دمیشدمو رفتم د آماده

 

 میشد نیسوار ماش باهم

 

 که من زودتر رفتم نشستم اما از شانس بدم باران اومد سوار شد مجبور شدم برم پشت سر آراد!! نهیعقب بش خواستیسپهر م البته

 

 هم به من انداخت ینگاه مین هیدستشو به سمت پخش بردو روشنش کرد  آراد

 

 فکرمو مشغول کرد خوندیکه م یآهنگ

 

 کاوه ادی دوباره

 

 تابوته! هیواسم قده  ایدن نیکل ا ینباش

 

 و دلم انبار باروته تیمثل کبر نبودت

 

 !شهیآت انوسیاق هی کمیروز تار ینباش

 

 شهیم نیتو قلبم ته نش ایغصه دن تموم

 

 لحظه.. هی خوامیتو نم یب ارویدن

 

 دروغه محضه! هیچشمات  یب ایدن

 

 و آوارم.. لونیهر شب و هر روز همش و ینباش

 

 که نفس دارم.. یتا وقت مونمیفکرت زنده م با

 بده دستم.. یروزکار هیکه نبود تو  یتاوقت

 

 تا تهش هستم! یبمون ایتا آخر دن بمون

 

 کردینگام م یغم خاص هیآراد با  یمن چشام پر اشک شده بود ول دیجا که رس نیا به

 

 بهم بفهمونه ویچ هیبا نگاهش  خواستیم انگار

 

 نگا به من هی نداختوینگا به جلو م هی کردمیداشتم نگاش م نهیآ تو
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 التماس تو چشاش جمع شده بود یکل کردمیم احساس

 

 ومدمیمن از موضعم کوتاه نم اما

 

 بار تکرار آهنگو گذاشت! دوسه

 

 کنم سپهرو بارانم شک کردند فک

 

 مغازه نگه داشت هی یجلو نکهیتا ا کردنینگا م یجور خاص هی چون

 

 مقدار درمورد کار صحبت کردند هیو اونجا  میدیمغازه رو د میرفت

 

 کیآپا رتمان ش هیخونه تو  هی میدیآراد مارو برد خونه رو هم د بعد

 

 باال میپنجم بود با آسانسور رفت طبقه

 

 دست راست بود! یبود که آشپزخونه اپن پانزده متر یمتر یس ییرایپذ هی یشدیکه وارد م یدر ورود از

 

 اونجا بود یبهداشت سیهم کنار اتاق خواب بود که سرو یکیراهرو بار هیهم دست چپ بود  یاتاق دوازده متر هی

 

 بالکن داشت هیهم  ییرایپذ یانتها

 

 بود یو جمع و جور ینقل خونه

 

 و سرور تو نگاه سپهر وباران بود که حد نداشت! یشاد انقدر

 

 کردم یخوشبخت یحالم خوب شد و براشون آرزو یلیاونا منم خ یشاد با

 

 از آراد تشکر کردند یکل دوباره

 

 چرا تو دلم ولوله به پا بود دونمینم 

 

 دمیدیخودمو کاوه رو م همش

 

 کمکم کن که بتونم کمتر به کاوه فک کنم! ایخدا

 کنمیرو تحمل م یادیدارم رنج و عذاب ز چون

 

 یبخرن برا شروع زندگ لیوسا یسر هیهفته  نیخونه و قرار شد تو ا میرفت بالخره

 

 شونیبرن سر خونه زندگ مویریجشن مختصر بگ هیآخر هفته کاراشونو انجام بدن بعد تا
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 کنهیکرد که همه رو باهاش حساب م شیبعد آراد به زور راض یول کردیچک نوشتو بهشون داد اول سپهر قبول نم هیآراد  میدیرس یوقت

 

 لیوسا دیدنبال خر رفتنیباران هر روز م سپهرو

 

 و خونه آماده شد دندیرو خر لشونیهمه وسا نکهیباهاشون تا ا میرفتیمنو آرادم م ایمن  ایروزا  یبعض

 

 دیرس روز جشنم فرا بالخره

 

 آوا

 

 جشن باران و سپهر بود! روز

 

 کردمیم یخوشبخت یخوشحال بودم و براشون آرزو یلیخ

 

 شگاهیسپهر منو بارانو برد آرا میصبح که بلند شد از

 

 دنبالمون ادیبود تا بعداز ظهر همه کارا رو خودش با آراد انجام بده و بعد ب قرار

 

 آراد قرار بود چند تا از دوستاشو دعوت کنه. میرو نداشت یداده بود چون ما کس بیآراد ترت یمختصر جشن

 

 شگاهیآرا میرفت

 

 رو صورتامون کار کرد یبود هم مهربون بود هم کل یخوب یلیخانم خ شییخدا

 

 ماه شده بودم دمید نهییگفت تموم شد بلند شدمو خودمو تو آ یوقت

 

 بازمو فر کرده بود یجمع و باز درست کرده بود موها یبیمات کار کرده بود موهامم مدل ترک شیابروهامو دخترونه برداشته بود و آرا 

 

 عوض شده بود! افمیق یکنم حساب رییکردم انقدر تغ یقشنگ شده بود فکر نم یلیخ

 

 کرده بود شیکه اونجا بود آرا گهیخانم د هی بارانم

 

 دختر! یچه قدر خوشگل شد یامشب سپهرو بکش یخوایچه قدر ناز شده بود رفتم جلو و بهش گفتم:م یوا

 

 !یچه قدر عوض شد یناز شد یلیگفت:تو هم خ اونم

 توتنت قشنگه!! شیقدر لباست با آرا چه

 

 قشنگ شد یلیلباسامونم خ شییخدا آره

 

 ..میدیدو دست لباس خر دیخر میرفت یوقت

 لباسشم پف دار بود نییکار شده بود قسمت پا پوریرنگ که از باال تا کمر تنگ بود و تموش گ یبلند جذب نبات نیآست راهنیباران پ لباس
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 جلوه داشت یلیشده بود و خ یلباس سنگ دوز یقسمت باال یبه رنگ مشک یمدل ماه نشمییبلند پا نیآست یمنم که ماکس لباس

 

 !نهیمنو بب ستیکه کاوه ن فی:فقط حگفتم

 

 کاوه! یگیآوا باز م یگفت:وا باران

 !یبهش جواب مثبت داد گهیتو د یبه فکر آراد باش دیاالن با یفراموشش کن دیبا گهید 

 

 کار کنم یباهاش چ خوامیم یدلم گفتم خبر ندار تو

 گفتم:باشه دمویخند

 

 پولشم که آراد باهاشون حساب کرده بود میاون دوتا خانم تشکر کرد از

 

 هم پرداخت کرده یادیسفارش کرده بود معلوم بود پول ز یلیخ بهشون

 

 بهش ندارم یمن هنوزم احساس یبه فکرمونه ول یلیخ

 

 افکار بودم که صدا زدند اومدند دنبالمون نیهم تو

 

 نطوریرو سرم انداختم و مانتو هم تنم کردم بارانم هم هم شالمو

 

 که رونیب میاومد شگاهیاز آرا باهم

 

 داده بودن هیتک نیبه ماش نهیکه دست به س میدیآرادو و سپهرو د رونیب میاومدکه  شگاهیآرا از

 

 گفت یزیبه سمته باران اومدو دستشو گرفته و آروم تو گوش باران چ سپهر

 

 !زدیتو چشاش موج م نیو تحس یبه سمتم من اومد،،برق خوشحال آرادم

 

 !ومدیبهش م یلیبود،،که خ دهیپوش یکت و شلوار جذب براق سورمه ا هیکردم  یآراد نگاه به

 بود دیکتشم سف ریز رهنیپ

 کرده بود غیت شیداده بود باال،،صورتشم ش ،،موهاشمیسورمه ا ونیپاپ هی با

 ناز شده بود یلیخ ییخدا

 یبود با کروات مشک دهیجذب پوش یکت و شلوار مشک هی سپهرم

 بود یکتشم رنگ نبات ریز لباس

 با باران ست کرده بود یاخ

 !ومدیبهش م یلیکه گذاشته بود خ شمیبود تو صورتشو..ته ر ختهیکه کج ر موهاشم

 

 هم شده بود.. نیتزئ خوردهیآراد بود،، نیکردم..که همون ماش یعروس نگاه نیبه ماش ونیآقا یاز بررس بعد

 

 !دیسوار ش دیی:بفرماآراد

 

 برام باز کرده نویدر ماش دمیخودم که اومدم د به
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 شدم نیجلو سوار ماش رفتم

 

 و باران هم عقب نشستن سپهر

 

 که آراد رانندشون بود،،خخ انگار

 

 کرد یآهنگ شاد پل هیدستشو برد سمته ضبط و  آراد

 

 (ونیجان از حامد هما ی)اآهنگ

 

 جان یجان ا یا

 جان! یدل داده مرنجان...ا یمنه آشفته  قلب

 جان یبگردان...ا ریبزنو گردش تقد یدست

 بفرستم یدیام کیپ یخبر یرد

 حسودان کیتار یکور شود چشمه  تا

 جان جان جان جان جان جان دلبرا

 یوا یوا یوا یوا یوا یوا مطربا

 یه یه یه یه یه یمن ه یها

 یها یها یها یها یها یمن ها یهو

 

 !دهیروانه کن صبرم به سر رس ارمیبه سمته من  اربی

 دهیمن بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پر با

 نباشد نیسحر شود هرگز چن ادشی یکه ب یاز شب یوا

 دهیبه وسعتم بر قامتم تن یدام شیسویتار گ با

 جان جان جان جان جان جان دلبرا

 یوا یوا یوا یوا یوا یوا مطربا

 یه یه یه یه یه یمن ه یها

 یها یها یها یها یها یمن ها یهو

 

 زدیبا دستش رو فرمون ضربه م خوندویلب م ریبا آهنگ ز آراد

 

 میدیخندیم یباران سپهرم ه منو

 

خوشحال  یلیبارانه خ یعروس نکهیکه من فقط به خاطر ا یانقد خوشحالم،،در صورت کنارشم نکهیآراد فک کرده بود من به خاطر ا یآخ

 بودم

 

 !میدیبه خونه رس نکهی..تا امیتو راه بود یربع هی

 

 باران باز کردو دستشو گرفت..به سمته خونه رفتن یشدو رفت درو برا ادهیپ نیاز ماش عیسر سپهر

 

 شدم ادهیپ عیخودم سر ادیآراد ب نکهیمن قبل از ا یول
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 میسرشون وارد باغ خونه شدسپهر جلو رفتن منو آرادم پشته  بارانو

 

 وارد شدن سپهر و باران به باغ با

 

 دنیبراشون دست زدنو کل کش همه

 

که احساس کردم برام پشت  یبه خانم محمد میدیتا رس کردنیم یخوش احوال پرس یکرددهمه با رو یمعرف یکی یکیدوستاشو  آراد

 چشم نازک کرد

 

 دارن؟؟؟ یآرادگفتم:مشکل روبه

 

 ...!!ستیزدو گفت:مهم ن شخندین هی

 

 شدنیم ییحدودا پنجاه تا دن،،مهمونایچ یصندل زویبه تعداد مهمونا م دمیکردم د نگا

 

 !ییرایتو پذ میبر ادیبه سپهر گفت: االن عاقد م آراد

 

 داده بودن بیترت یکیسفره عقد کوچ ییرایتو پذ میرفت

 

 کارا رو آرادو سپهر انجام داده باشن نیا کردمیاصال فکرشو نم یوا

 

 کنن ییرایتا خدمتکار هم اومده بودن که مراسمو بگردونند و پذ دوسه

 

 میتا آماده بش میتمنو بارانم رف ینشست رو صندل سپهر

 

 میو شال همرنگ لباسامون رو روسرمون انداخت میتو اتاق مانتوهامونو درآورد میرفت

 

 از آراد تشکر کنم! یچه جور دونمیگفت:واقعا نم باران

 

 کردم؟یکار م ی:من اگه تورو نداشتم چباران

 دهیما انجام م یکارارو آراد به خاطر تو برا نیتموم ا 

 

 داره؟؟ یگفتم:نه بابا چه ربط دمویخند

 

 همه بهت توجه داره اونوقت تو.. نی:خودتو گول نزن رفتاراشو نگا کن اباران

 

 !نییادامه بده و بهش گفتم:مهمونا منتظرن باشه برا بعد دستشو گرفتم و بردمش پا نزاشتم

 

 دنیدوباره دست زدندو کل کش میرفت نییپله هاکه پا از

 

 نشوندم یبردم رو صندل بارانو



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 314 

 

 

 رهیاونور پارچه رو بگ ادیب یکیو برداشتم و نگا کردم به آرادکه بگه  دیاومد من رفتم پارچه سف عاقد

 

 رهیپارچه رو بگ ادیو بهش گفت ب یرفت سمت خانم محمد آرادم

 

 ادیچرا ازش خوشم نم دونمینم

 

 .زنهیمشکوک م هیجور هی

 

 و بعدم سپهربعد از سه بار باران جواب بله رو داد بالخره

 

 کردن! یخوشبخت یو آرزو یدست زدنو اضحار خوشحال همه

 

 کالفه شده بودم یمرموز خانم محمد ینگاهها ریکه ز منم

 

 کادوهاشونو دادن همه

 

 گردنبند براش گرفته بود هیسکه تمام داد از طرف من هم  هیبده آرادو خودش  رشیخدا خ یوا

 

 اعالم کرد که همه برن تو باغ آراد

 

 شدن ییرایو خدمتکارا مشغول پذ میعروس و داماد رفت با

 

 رفت یخانم محمد زیآراد به سمت م دمیکه د زدمیبا باران حرف م داشتم

 

 گفتم چرا تنها نشسته باخودم

 

 ازدواج نکرده چون اکثر دوستاش با همسراشون اومده بودن حتما

 

 پشتش به من بود و روش به آراد یمحمد خانم

 

 دیخندیم زدویم باهاش حرف آراد

 

 من مهمه! یفکر کرده برا هه

 

 هم به احترامش بلند شد یخانم محمد زیبلند شد از سر م نکهیا تا

 

 همزمان برگشت و به من نگاه کرد یمحمد

 

 خودمو زدم به اون راه که اصال حواسم به شما نبوده منم

 

 باران و سپهر،،منم بهش محل ندادم شیاومد پ آراد
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 ن؟؟؟یندار اجیاحت یزیه چخوب ی:همه چآراد

 

 من اصال نگاشم نکردم یازش تشکر کردند ول یلیو سپهر خ باران

 

 !خندهیو م زنهیحرف م گهید یکیبا  رهیقراره با من نامزد کنه م یوقت ارهیحرص منو در ب خوادیم یمثال که چ هه

 

 ومدیچرا ازش خوشم نم دونمیکه نم یکس اونم

 

 ؟؟یخوایم یزیدور بزنم که آراد گفت:کجا چ هیشدم برم تو باغ  بلند

 

 نگو بعدم رفتم یچیه یعنیچپ نگاش کردم که  چپ

 

 !یکنیم یتو خونش زندگ یرد شدم گفت:خوب راحت یمحمد زیکه از کنار م نیهم

 

 :بله؟!گفتم

 داشته باشه! یبه شما ربط کنمینم فکر

 

 دوروزمونه واال قباحت داره نیدختر مجرد تو ا هی:یمحمد

 

 نگا به سر تاپاش انداختم! هیحالت چندش  با

 فتادیرو صورتش بود شالشم که نگو داشت از سرش م ظیغل شیآرا هی

 

 بود شونیشالش پر ریاز ز موهاشون

 

 گذاشته بود شیبه نما کلشویبلند جذب که تموم ه یدوبنده ماکس لباسشم

 

 دیپوشیم یراحت بود  لباس بازتر یلیکنم اگه با همکاراش خ فکر

 

 که آراد پسرخاله منه در ضمن یدونیم

 

 آوا_

 

 افتاده.؟؟ یتموم موند چون آراد گفت:اتفاق مهین حرفم

 

 که انگار دست و پاشو گم کرده بود! یمحمد

 !دیبپرس شونیبهش نگا کردمو گفتم:از ا تیمن با عصبان یول

 

 شده؟؟ یزیچ ی:خانم محمدآراد

 

 زدمیب بگم داشتم باهاشون گپ م ی:چ چیمحمد
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 !!یکردیآبرو م یمنو ب یگفتم:آره جون عمت داشت تودلم

 

 باشه نطوریا کنمیفک نم ی:ولآراد

 

 !!قایگفتم:دق هوی

 

 شد دهیرومو برگردوندمو اومدم برم که دستم توسط آراد کش تیبا عصبان بعدش

 

 :کجا؟آراد

 سایوا دقهی

 

 نگاه کردمو گفتم:دستمو ول کن بهش

 

 کردیمداشت هنگ مارو نگاه  یمحمد خانم

 

 :االن وقتشه!آراد

 

 ؟یچ وقت

 

 یفهمی:االن مآراد

 

 دیچند لحظه توجه کن ونی:خانم ها آقاآراد

 روشونو به سمته ما کردنو به آراد نگاه کردن همه

 

 بلند اعالم کرد یآراد با صدا بعد

 

 براتون دارم زیسورپرا هی:آراد

 

 میبه همه اعالم کن مونویامشب نامزد میگرفت می:من و آوا جان تصمآراد

 

 کردنیهاج و واج مارو نگاه م همه

 باز شده بود یاسب اب نیو دهناشونو ع یسکه پونصد تومن هیچشا شده بود قده  ی همه

 

 ادب ی:بوجدان

 

 !گهید گمیخو راست م وا

 

 شی:اوجدان

 

 داد لمیتحو یتعجب به آراد نگاه کردم که آراد لبخند با

 

 اعالم کنه! ینجوریا هویکه  کردمیفکرشو نم واقعا
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 !یوا

 

 گفتن کیهمه از شک در اومدندو بهمون تبر قهیاز چند دق بعد

 

 با همه برخورد کردم ییکه داده بودم با خوش رو یبر حسب قول منم

 

 با نفرت بهم زل زده دمیافتاد که د ینگام به محمد دوباره

 

 جناب سرهنگ! دیخوشبخت ش دوارمیاومد سمتمونو گفت:ام بعد

 

 ادامه داد بعدم

 

 :با اجازتونیمحمد

 

 مجلسو ترک کرد میبزن یاجازه بده ما حرف نکهیلباساشو برداشتو بدون ا عیبعد سر و

 

 معلوم بود بغض کرده قشنگ

 

 ی:عخوجدان

 

 اومدم رونیآراد از فکر ب یصدا با

 

 شام دیی:بفرماآراد

 

 مردمیم یخودمو نگه دارم داشتم از فضول نتونستم

 

 بود.؟؟ یچ لشیدل یخانم محمد یرفتارا نیکه ا دیبد حیبرام توض دیخوایاد نازک کردمو رو بهش  گفتم:اونوقت نمآر یچشم برا پشت

 

 !گمیفرصت مناسب حتما بهت م هیتو  یول کنمیعوض نم یچی:امشب نه حال خوشمو با هآراد

 

 ها شهیم شیچ هی نیگفتم:وا ا تودلم

 

 خوشحاله؟؟ مونیانقدر از نامزد یعنی

 

 خوندو منم بهش محرم شدم! تیمحرم غهیمهمونا شامو که خوردند آراد جلو همه ص همه

 

 ما و عروس دوماد کردند! یبرا یخوشبخت یگفتند و آرزو کیهمه بهمون تبر دوباره

 

 !میکرد یآخر شب باران وسپهرو تا خونشون همراه 

 

 دادیخودشو تکون م یگذاشته بود ه نیکه تو ماش یبا آهنگ زدویسر خوش شده بود بوق م یلیکه خ آراد
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 زدیلبخند م کردویبه من نگا م یه

 

 زدمیلبخند م کردمویاوقات نگاش م یگاه ومدیدلم ن منم

 

 رفته! ادشیبشه انگار شرطمو  کیبه من نزد تونهیم کنهیفکر م یآخ

 

 !یدقت کردم،،چقد قشنگ بود،،اخ شدیپخش م نیماش یک تو یاهنگ به

 

 ..(یآهنگ مهربون یزمان وسفی)

 

 دوست دارم ینجوریاگه ا ستیمن ن ریتقص

 

 به قلب تو بدهکارم ستیمن ن دست

 

 تیت،،مهربونیکرده مهربون ییایرو مویزندگ که

 

 آروم جونم!! یشد یروزا بدجور نیمهربونم ا یآ

 

 تونمیتو نم یکه ب یکار کرد یچ نیبب

 

 عشقو به معنا برسونم خوامیتو م با

 

 من یایدارم از وجودته همه دن یچ هر

 

 ماله من بشه فقط بخند یغصه دار یچ هر

 

 که در انتظارمونن حرف بزن عشقم..مهربونم ییروزا از

 

 یمنو تنهام بزار یروز بر هی ادیمهربونم ن یا

 

 !!ینبودتو تو قلبم جا بزار درد

 

 یادگاری مونهیغم رفتنت م یبر اگه

 مهربونم

 

 نمیروز چشماتو بب دهریاگه با ستیمن ن ریتقص

 

 رمیهرروز دستاتو بگ دیبا اگه

 

 ..!رمیمیمن م یتو نباش یدونیم خودت

 

 یزیریکه حالت بده قلبمو م یوقت یزیعز انقد
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 یدونیم نویکه بهتر از همه ا خودت

 

 یجون زیتو عز یباهمه فرق دار تو

 

 من یایدارم از وجودته همه دن یچ هر

 

 ماله من بشه فقط بخند یغصه دار یچ هر

 

 که در انتظارمونن حرف بزن عشقم مهربونم ییروزا از

 

 !یمنو تنهام بزار یروز بر هی ادیمهربونم ن یا

 

 ینبودتو تو قلبم جا بزار درد

 

 مهربونم یادگاری مونهیغم رفتنت م یبر اگه

 

 تو فکر رفته بودم کردمیکه به آهنگ گوش م همونجور

 

 داد؟یم لمیلبخند تحو کردویآهنگو گذاشته بود و منو نگاه م نیمنظور داشت که ا یعنی

 

 باهاش برخورد نکرده بودم! یفکر نکنم چون من اصال با مهربون نه

 

 در موردم کرده یا گهینکردم و باهاش خوب برخورد کردم فکر د تشیاذ ادیچندروزه ز نیچون ا دیشا

 

 کنم؟؟یم یباف الیخ ایشدم  زیبراش عز واقعا

 

 بهش ندارم یباشه که من اصال احساس نجورمیشده بودم اگه ا جیگ

 

 میو به سمت خونه راه افتاد میکرد یخداحافظ هیباران و سپهر وارد خونه شدندو ماهم از بق بالخره

 

 دوباره آهنگ و لبخند آراد میکه نشست نیماش تو

 

 چرا استرس گرفته بودم دونمینم یول

 

 بهم وارد شده بود یبیعج دلشوره

 

 لم دادم و چشامو بستم که آراد فکر کنه خوابم کردمیم یفکر هی دیبا

 

 !،،خانممی:آوا،،آوا،،خانمآراد

 

 باعث شده خوابش ببره ادیز یزود خوابش بر دحتما خستگ چه
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 دهینازم خواب چه

 

 خودمو زده بودم به خواب یالک رهیخودمو کنترل کردم که خندم نگ یلیخ

 

 آهنگو کم کرد که من راحت بخوابم آرادم

 

 ییچون دوباره صدام زد آواجان،،آوا میدیرس انگار

 

 بهش دل ببندم! دیمن نبا یول زنهیچه قشنگ صدام م یوا

 

 ازش سر نزده یخودم گفتم بزار چشمامو باز کنم تاکار با

 

 کردمیعطر تلخشو کامل حس م یتر شده چون بو کیکردم نزد احساس

 

 لبخند رو لبم اومد هیخوش عطرش  یاز بو دمویکش قینفس عم هی

 

 چطوره؟؟؟ زمیگفت:عز یکشدار یدفه آراد با صدا هی

 

 !نیآروم باز کردمو باترس گفتم:ه چشمامو

 

 صورتم بود یمتر یبود که تو چند سانت کیانقدر بهم نزد چون

 

 ترسوندمت دیگفت:آخ ببخش دویدفه خودشو عقب کش هی

 

 ستیتوهمو گفتم:مهم ن دمیکش اخمامو

 

عطرم به مذاقت خوش  یخوشه که بو نیشم گفت:حداقل دلم به ا ادهیکه خواستم پ نیگرفتم و:درو باز کردموهم نویدر ماش رهیدستگ

 اومده

 

 بخوابم رمیخسته ام م یلیبدک نبود شرمنده من خ ی:اگفتم

 

 به سمت ساختمون که رفتم

 

 آراد_

 

 واکنش آوارو! نمیتا بب یجشن به سرم زد برم سمت محمد تو

 

 حدس زدم کنجکاو شده بود درست

 

 براش مهم شده بودم؟! یعنی
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 شمیم وونهیمن که دارم د یبهم داره ول یچه حس دونمینم

 

 شمیم فتشیش شتریبه روز ب روز

 

 زدمیحواسش نبود لبخند م یدر مورد کار صحبت کردن تا محمد یبا محمد نشستم

 

 دمییپایم یچشم ریهم ز آوارو

 

 شده یعصب یلیاحساس کردم خ زدیحرف م یآوا با محمد یوقت نکهیا تا

 

 اعالم کنم مونویگرفتم نامزد میآن تصم هیبه سمتشون و در  رفتم

 

 میبالخره بهم محرم شد کردمیم ریرو ابرا س خالصه

 

 که گذاشته بودم بهش بگم یتموم حسمو با آهنگ خواستمیم نیماش تو

 

 باهام حرف بزنه میو تنها شد میحاال که محرم خواستیم دلم

 

 خوابش برد یاز خستگ یول

 

 شدم کشیکنم نزد دارشیاومدم ب میدیرس یوقت

 

 کشهیشده بود احساس کردم داره عطرمو بو م باتریامشب ز چقدر

 

 چطوره؟ زمیگفتم:عز تا

 !دیترس ادیز یلیخ یکیباز کرد فکر کنم از نزد چشماشو

 

 بخوابم رمیباز خراب کردم باز اخماش تو هم رفت و گفت:خسته ام م یوا

 

 باهام بد برخورد کنه؟؟ خوادیم یعنیکردم  یمن چه گناه آخه

 

 خدا من طاقتشو ندارم نه حاال که به دستش آوردم یوا

 

 بشم کشینزد دیخودمه قبول کردنه شرطش که نبا ریتقص یول

 

 پاش سر خوردو از دودسه تا پله افتاد!! فتریکه داشت از پله ها باال م نیهم یول

 

 :آوادادزدم

 

 کشهیداره درد م دمیخودمو بهش رسوندم که د عیسر

 

 کردیبسته بودو ناله م چشماشو
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 شده یچ نمیبه پاش زدم که بب دستمو

 

 باز کردو با اخم گفت:به من دست نزن! چشماشو

 

 با خودت یکار کرد یچ نمیکمکت کنم بب بزار

 

 ناله کنون بلند شد ک همونجور

 

 آوا_

 

 طرفم انقدر با هول و وال رفتم که از پله افتادم! ادیب میآدم راه برم از ترسم که نکنه حاال که محرم نیع تونمیتو سرم کنن که نم خاک

 

 به سمتم اومدو خواست به پام دست بزنه که سرش داد زدم به من دست نزن! یبا نگران آراد

 

 نگرانم شده یلیصورتش معلوم بود خ از

 

 که منو بغل کردو نشوند رو پله فتادمیداشتم م ستمویبلند شم که دوباره از درد نتونستم رو پام با اومدم

 

 کمکت کنم؟ یزاریگفت:آخه دختره لجباز من که االن بهت محرمم چرا نم آراد

 

 بلندم کردو منو بغل کرد نیزمپر کاه از  نیپاهامو ع ریدست انداخت ز رمیبگ میبزاره من تصم نکهیبدون ا بعدم

 

 !ومدیچسبونده بود نفسم باال نم نشیبه س سرمو

 

 حالم بد بود یلیخ یول کشمیخجالت م ای دمیترسیازش م دونمینم

 

 درد پامم شده بود قوزه باال قوز تازه

 

 !!کنهیمن چه قدر قلبش تاالپ و تلوپ م یخدا یوا

 

 ..رونیبشکافه و بزنه ب نشویس خوادیقلبش م انگار

 

 شده؟! ینجوریمن بهش ا یکیبه خاطر نزد ای نهیمن وزنم سنگ یعنی

 

 برد رو تخت اتاق خوابوندو منم چشمامو بسته بودم که چشم تو چشمش نشم منو

 

 ؟؟؟ی:آوا جان بهترآراد

 

 رهیبخواد دردم بگ نکهیا یشده تا به پام دست زد مور مورم شد به جا یچ نهیبه سمت پام رفت که بب دستش

 

 لبو شده!! نی:قربونت برم از درد صورتت عآراد
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 تحمل کنم تونمیکه از خجالته وگرنه دردشو م دونهیدلم گفتم نم تو

 

 دکتر میبر یکه پاتو بببندم بعد اگه بهتر نشد ارمیبانداژ م هی رمی:االن مآراد

 

 تو اتاق آرادم دمیکه چشممو باز کردم د ارهیبانداژ ب رفت

 

 کار کنم چرا منو آورده تو اتاق خودش؟ یخدا حاال من چ یوا

 

 که برم اتاقمو درو قفل کنم که افتادم رفتمیسرم مثال داشتم زود از دستش در م ریخ

 

 از رو تخت بلند شم که اومد تو اتاق!! اومدم

 

 ؟؟؟یدرد دار ی:چرا نشستآراد

 دکتر؟؟؟ میبر 

 

 برم تو اتاقم خواستمیگفتم:نه بهترم م دمویکش قینفس عم هی 

 

 شویشونیاومد رو پ زیاخم ر هی آراد

 

 نبود،،درسته؟؟ یایتو اتاقم ن نکهیاز ا یحرف یکه برام گذاشت یطی:تو شراآراد

 

 باش و بزار پاتو ببندم! ی:پس االنم دختر خوبآراد

 

 زحمت تو برو تو اتاق من بخواب! یگفتم:پس ب یکج کردمو باحالت مظلوم سرمو

 

 !برهیت:من فقط تو اتاق خودمو رو تخت خودم خوابم مزدو گف شخندین هی

 

 !برهی:خب من خوابم نمگفتم

 

 یبخواب نجایا دیبه بعد با نیاز ا یعادت کن دیگفت:با دویخند

 

 اتاق خودم رمیاز فردا شب م یول خوابمیبرم اتاقم م تونمیحاال امشب چون نم خب

 

 نشنوم یهم حرف گهیکه گفتم د نی:همآراد

 

 ؟؟یبه کارم نداشته باش یکار یمگه قول نداد یگیزور م چرا

 

 !یمن بخواب شیتو اتاق من و پ دیفقط با گمیبهت ندارم م ی:االنم کارآراد

 

 مشتمو به تخت کوبوندمو گفتم: اه زورگو! باحرص
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 زدیم شخندیو ن بستیکردم با کمال آرامش داشت پامو م نگاش

 

 لباس برام آورددست  هیو  رونیاز بستن پام از اتاق رفت ب بعد

 

 .؟؟؟یبپوش یتونیخودت م ایگفت:خودم کمکت کنم  یطونیلحن ش هی آرادبا

 

 !پوشمیخودم م رونیب یاز اتاق بر یگرد شدو گفتم:اگه شما لطف کن چشمام

 

 کمکت کنم یتا اگه نتونست کنمی:خب من پشتمو بهت مآراد

 

 دفه با حرص دادزدم:آراد هی

 

 !میدستاشو آورد باال و گفت:باشه بابا من تسل دویآراددخند

 

 ربع بعد اومد تواتاق هیو  رونیاتاق رفت ب از

 

 عسل برام آورده بود ریش وانیل هی

 

 !یضعف کرد یلیبخور حتما خ نویداد دستمو گفت:بفرما ا رویش وانیل

 

 شهیبد م یلیخ دمید خورمیبگم نم اومدم

 

 دستش گرفتمو تشکر کردمو خوردم از

 

 کمدش رفت که لباساشو عوض کنه!!! سمت

 

 !ییچشممو بستمو گفتم:وو عیدرآورد که سر راهنشویپ

 

 ها نجامیمن ا دایکه چشام بسته بود بهش گفتم:ببخش همونجور

 

 من شوهرتم ها!! نکهیمثل ا دایگفت:ببخش یحالت لوس هیخنده و با  ریزد ز یپق آراد

 

 !یچشماتو باز کن یتونیگفت: م بعدم

 

 باز کردم که برقو خاموش کردو اومد رو تخت چشممو

 

 آوا_

 

 !رونیب زدیآراد اومد رو تخت قلبم داشت از حلقم م 

 

 سرم و چشماشو بست و سفت بغلم کرد ریگذاشت ز دستشو
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 خوردمیمسخ شده ها تکون نم نیا نیمن ع اما

 

 قلبم رفته بود باال تپش

 

 دیشکیم قیموهام کرده بودو نفس عم کیسرشو نزد آرادم

 

 کنمیخدا دارم سکته م یوا

 

 انجام بدم تونستمینم یعکس العمل چیو پام خشک شده بود ه دست

 

 ندارم! تینکن کار تیبخواب انقدر خودتو اذ ریگوشمو بوس کردو گفت:خانمم بگ ریدفه آراد ز هی

 

 حالم بدتر شد یبود کرد یچه کار نیخدا لعنتت نکنه ا آراد

 

 گرفتم پشتمو بهش کنمو بخوابم میتصم

 

 پشتمو بهش کردم دستشو حلقه کرد دور کمرم تا

 

 گفتم:آراد بزار بخوابم! ومدیداشت اشکم درم گهید

 

 یتو بغلم بخواب دیندارم فقط با تی:من که کارآراد

 

 ..مگه نه؟دیکش دکیکه از محرم بودن فقط اسمشو  شهینم

 

 ندادم یجواب

 گذشت یساعت مین هی

 

 باز نگه دارم تونستمینم یاز زور خستگ چشامو

 

 احساس کردم خوابش برده! نکهیکلنجار رفتم تا ا یلیخ

 

 که خواستم خودمو ازش جدا کنم و برم تو اتاقم، نیمنظم بود هم نفساش

 منو سفت بغل کردو گفت:کجا؟؟؟ دوباره

 

 !کنمیتکرار نم گهیبخواب د ریخوبه بگ یلی:جات خآراد

 

 ؟؟؟یکنیم تمیآراد،،چرا اذ ییزور گو یلیخ

 

 برهیخوابم نم یبخوابم ول خوامیم 

 

 !!!یتا عادت کن یخوابی:امشب مآراد
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 بود خوابم برد یانگار باهر جون کندن بالخره

 

 ادیم ییصبح بود که احساس کردم صدا یدما دم

 

 نمیبیدارم خواب م دیشا گفتم

 

 .!!!ینیدلنش یچه صدا یوا

 

 !!خونهیآراد داره نماز م دمیپلکمو باز کردم د آروم

 

 !خوندینماز م نهیقدر آروم و:باطمأن چه

 

 منم بلند شدم تا نمازمو بخونم یخسته بودم ول یلیخ

 

 که نمازش تموم شد رونیاز در برم ب اومدم

 

 ؟؟؟یخوایم یزیچ ی:سالم خانمآراد

 

 نماز بخونم.!!! خوامیقبول باشه م سالم

 

 در قفله دمیسمته در رفتم که د به

 

 :خدا قبول کنهآراد

 نمازتو آوردم کنار تخت گذاشتم چادر

 

 دیخودش رفت رو تخت و خواب بعد

 

 کار کنم؟؟؟ یمرد چ نیخدا من با ا یقفل کرده که من نرم وا درو

 

 پوف

 

 دمیسمته سجاده و منم نمازمو خوندمو خواب رفتم

 

 آراد_

 

 از خواب بلند شدم صبح

 

 عشقه یکه بهش دارم عالمتا ییئنم عاشقشم،،حسامطم گهیداشتم االن د یچه حس خوب یوا

 

 ن؟؟یدار یی:مثال چه حساوجدان

 

 که... نیباشه و بغلش کنم..هم شمیپ شهیکه دوست دارم هم نیباال،،هم رهیتپش قلبم م شمیم کیبهش نزد یکه وقت نیهم
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 عاشق ی:باشه بابا،،بس کن آقاوجدان

 

 بروبابا

 

 یو بخواب یشب عشقتو بغل کن هیخوب یلیخ حس

 

 برهیخودخواهم آوا معلوم بود خوابش نم یلیخ یول

 

 اون بگه بگم چشم! یهر چ شهیدارم منم دل دارم نم یعادت کنه من چه گناه دیکار کنم با یمن چ خب

 

 نییبود آروم از رو تخت اومدم پا دهیناز خواب چه

 

 میآماده کردم و منتظرش شدم تا باهم صبحونه بخور یصبحونه مفصل رفتم

 

 نشد یخبر یگذشت ول یساعت هی

 

 و باهام قهره؟؟؟ دارهیخودم گفتم نکنه ب با

 

 نییپا ادیب تونهیو نم کنهیپاش درد م دمیشا ای

 

 نماز بخونه یبه اون راحت تونستیصبح نم کردینه اگه پاش درد م اما

 

 بود نگاه کردن به آوا نیریچه ش یوا

 

 فرشته ها شده بود نیع خوندیبا اون چادر نماز داشت نماز م یوقت

 

 اومد تو آشپزخونه دمیافکار بودم که د نیهم تو

 

 ریصبح به خ سالم

 

 کردینگاه م نویانداخته بودو زم نییپا سرشو

 

 :سالمآوا

 

 ؟؟؟یدیخواب خوب

 

 بدک نبود رمیفاکتور بگ اتویطونیدفه سرشو بلند کردو تو چشام زل زدباحرص گفت:اگه ش هی

 

 ؟؟یطونی:منو شدموگفتمیخند

 

 یخوب نیشوهر به ا ادیم دلت
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 کجاش خوبه اونوقت.؟ ییو زورگو یلب گفت: پخودخواه ریز آوا

 

 ها! دمینکن نشن فکر

 !دمیشن دم،،خوبمیشن 

 

 جناب ی:خب منم گفتم که بشنوآوا

 

 پات بهتر شد.؟؟ میکم بهم برخوردگفتم:بگذر هی

 

 :بهتره!آوا

 

 گفتم بلند شدمو بهش زیاز سر م میصبحونه خورد باهم

 

 آراد_

 

 خانمم! اریامروز دربست در اخت من

 

 !شکشینکن در بست بودن در خدمتم پ تیپوزخند گفت:هه شما مارو اذ هیچونشو با  ریدستشو زد ز آوا

 

 نه؟؟؟ یاز رو بست رویشمش نکهی:تو مثل اآراد

 

 ؟یفکر کرد ی:پس چآوا

 باهات چه طور برخورد کنم؟؟؟ یانتظار دار 

 

 برخورد کنم تونمیباهات نم نیمنم بهتر از ا یگرفت ادیرو  ییفقط زورگو ی:وقتآوا

 

 شدم یگردنم زد باال و عصب رگ

 

 کنهیم فیرد فیبوده که بتونم رابطمونو بهتر کنم حاال داره برا من اراج نیکردم به خاطر ا یکار هر

 

 !!ادیسگم باال ب ینزار اون رو ستمیانقدر مهربون ن شهیجلوشو چونشو محکم گرفتم تو دستم و گفتم:من هم رفتم

 

 شه؟؟؟یم یچ ادی:مثال باال بآوا

 

 میبگرد تا بگرد گهید یخوایم نوی:پس همآراد

 

 به خاطر حرفم ایبه خاطر فشار دستم رو چونش بود  دونمیتو چشمش حلقه زده بود نم اشک

 

 رونیو از آشپزخونه زدم ب چشممو بستم یبله چه قدر قرمز شده ول دمیرها کردم که د تیبا عصبان چونشو

 

 رو روشن کردم یو یرو مبل و ت رفتم
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 آوا ریفکرم درگ یبود ول یو یبه ت چشمم

 

 برنجونمش خواستینم دلم

 

 رمیجلو خودمو بگ تونمیمنم نم کنهیخب منم غرور دارم دختره باهام خوب برخورد نم یول

 

 زنگ در اومد یدگرگون بود که صدا حالم

 

 که بارانو سپهر اومدن دمید یریتصو فونیتو آ رفتم

 

 باز کردم و رفتم تو آشپزخونه درو

 

 بهش گفتم:بلندشو باران و سپهر اومدن زیکه سرشو گذاشته بود رو م دمیرو د آوا

 

 !یکن یآبرو دار هینره قرار بود جلو بق ادتیقولت  فقط

 

 بهم انداخت که تا ته دلمو سوزوند نینگاه غمگ هی

 

 ییرایتم تو پذتحمل کنمو رف نتونستم

 

 آوا_

 

 !رهیگیحرصم م فتمیم اشییزور گو ادی یوقت یباهاش رفتارمو خوب کنم ول خوامیکار کنم م یچ دیخدا من با خب

 

 سراغم ومدیم یبغض لعنت نیا کردیتا آراد باهام بد برخورد م دایجد یول زدیازم سر م یهر رفتار خودم

 

 نداشتم باهام بد برخورد کنه هر چند من باهاش خوب رفتار نکنم دوست

 

 دادیگلومو فشار م یبغض بد جور زویگذاشته بودم رو م سرمو

 

 کنم یکرد جلوشون آبرو دار یآور ادیاومد تو آشپزخونه و گفت که باران و سپهر اومدن و  آراد

 

 ..؟؟زارهیم یبغض لعنت نیمگه ا اما

 

 ییرایآب به صورتم زدمو رفتم تو پذ هیک خوردمو آب خن وانیل هی پاشدم

 

 شالمو سرم کرده بودم ارمیحرص آرادو در ب نکهیا یرو سرم بود صبح برا شالم

 

 دسته گل شادو خندون اومدن هیو سپهر با  باران

 

 آرادم ازشون تشکر کرد مویکرد یپرس احوال
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 دسته گلم بابت زحماتته گرچه ناقابله! نیا یدیبرامون زحمت کش یلیآراد جان خ میکنازت تشکر  دی:ما باسپهر

 

 گذره؟؟؟یخوش م یآروم رو به من گفت:خب خانم یو با صدا طنتیبا ش باران

 

 خوش بگذره باران جون چه خبر؟؟ شتریب دیمثل خودش گفتم:به شما با منم

 

 میدیدفه باهم خند هی بعد

 

 میبخند دی:خانما به ما هم بگآراد

 

 خنده ریز میو گفتمو دوباره زد نویخوره،،ایه درد سنتون نم:بآوا

 

 د؟؟؟یدار ویاز ما دو تا ک ریشما مگه غ می،،داشتی:باران،،خانمسپهر

 

 زد ونیجلو آقا دیبابا همه حرفارو که نبا ی:اباران

 

 رون؟؟یب میباهم بر دیباش لیاگه ما نکهیا یهم برا تشکر هم برا میما اومد می:باشه بگذرسپهر

 

 جمعه بودو روز گردش روز

 

 کنم تشیگفتم بزار اذ ارتمیآرادگفت در اخت یوقت یول رونیبرم ب خواستیدلم م منم

 

 یشهرباز میقرار شد بر مویکرد یما هم اعالم آمادگ خالصه

 

 میکردم وآماده شد شیتو اتاقم و آرا میباران رفت منو

 

 نییپا میکه رفت نیهم

 

 آوا_

 

 تو هم دیبودو نشسته بذ رو مبل نگاش که به من افتاد اخماشو کش دهیآراد لباساشو پوش نییپا میکه رفت نیهم

 

 چشه؟؟؟ نیا وا

 

 داره ها؟؟؟ یریدرگ خود

 

 تو هم کشهیکن بعد خودش اخماشو م یآبرو دار هیجلو بق گهیمن م به

 

 میایتا من و آوا ب رونیببر ب نویماش ریزحمت بگ یو ب چییسو نیبه سپهر گفت:ا آرادورو

 

 رونیندونستو دنبال سپهر رفت ب زیجا دیتا حرف آرادو شن بارانم
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 م؟؟؟یبر یایبهش گفتم:حالت خوشه؟؟ چرا خب نم هیکنا باحالت

 

 !!!ی:اگه تو بزارآراد

 

 شدیم کیهمونجور با اخم داشت به من نزد بعدم

 

 رفتمیعقب عقب م نطوریجلو منم هم ومدیم اون

 

 پشت سرم واریبه د دمیشد که من چسب کیانقدر نزد نکهیا تا

 

 نبود شتریب یچند سانت فاصلمون

 

 شدیم شتریهر لحظه ب اخماشم

 

 ؟؟؟یکنیم یک کار م یچ چ یییپته گفتم:مم معل معلومه دد دار  باتته

 

 نگا به لبم هینگا به چشام کرد بعد  هی

 

 لبامو چشام در گردش بود نیب چشماش

 

 :رژتو پاک کن!گفت یخش دار یابعد با صد دویکش یقینفس عم هی

 

 ؟؟یکار دار یکردمو گفتم:به رژ من چ یاخم

 

 رون؟آره؟؟یب یرژ پر رنگ بر نیشدم که بزارم تو با ا رتیغ یمن انقدر ب یعنی:گفتم پاکش کن،،زود..آراد

 

 گفتم:اصال دستمال ندارم که پاکش کنم! دفهی

 

 ؟؟ی:پس دستمال ندارآراد

 کنمیخودم پاکش م باشه

 

 باز شد یقرار گفتن لباش رو لبام چشمام اندازه سکه پونصد تومن با

 

 آراد چشماشو بسته بود یول

 

 نداشت دهیچقدر تقال کردمو زور زدم فا هر

 

 مترم تکون نخورد یلیم هی یگزاشتمو هلش دادم ول نشیرو س دستامو

 

 دیاز گوشه چشمم چک یاشک سمج قطره
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 ..دفهیاشکم که به صورت آراد برخورد کرد،، قطره

 

 شیشونیمحکم با کف دستش  خوابوند تو پ دویکنار کش دفهی

 

 ختمیریبند اومده بود،،چشمامو بستم و آروم اشک م زبونم

 

 نشو! کیچشمامو باز کردمو بدو بدو رفتم اونور حالو گفتم:به من نزد عیسر شهیم کیداره بهم نزد یکیکردم  احساس

 

 خودت بود،،چند دفعه گفتم رو مخ من راه نرو؟؟هان؟؟ ریدسته خودم نبود،،بعدم تقص دی:ببخشآراد

 ؟؟یبده لعنت جواب

 

 کردیم دادیدادو ب رفتیاونور م نوریا یهمونجور

 

 داد زد:جواب منو بدهههه؟؟ هویبرم که  اومدم

 

 برگشتم سمتشو گفتم: هوی

 

 شدم؟آره؟ طلبکارم

 نشو کیدمگه به تو نگفتم بهم نز منم

 !یلعنت یبهم زد موی،،اه،،زندگیدار یاخالق گند یلیخوره،،خیازت بهم م حالم

 

 کردمیم هیگر کردمویم دادیاخم کرده بودمو سرش دادو ب یهمونجور

 

 رونیهق هقم بلند شد دستمو جلو صورتم گرفتمو از خونه زدم ب ینتونستم ادامه بدمو صدا دفهی

 

 پشت سرم اومدو چند بار اسممو صدا زد آرادم

 

 شدم نیسوار ماش رونویرفتم ب عیمن جوابشو ندادمو سر یول

 

 کن حوصله ندارم! یشه که آراد گفت:داداش خودت رانندگ ادهیمن و آراد اومد پ دنیبا د سپهر

 

 باران جلو بودن سپهرو

 

 من عقب نشست شیکم پ یلیخ یعقب نشسته بودم بعد آراد در عقب باز کردو اومد با فاصله  منم

 

 ننیبب افمویکه باران و سپهر نتونن ق شهیرو کرده بودم به ش منم

 دادمیبه سواالتشون پاسخ م دیکردمو بعدش با هیگر دنیفهمیم دنیدیاگه م چون

 

 دادمو چشمامو بستم هیتک شهیبه ش سرمو

 

 آراد چشمامو باز کردم یصدا با
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 ؟؟یدیخواب ی:خانومآراد

 زمیما،،عزیدیرس پاشو

 

 دادم لشیتحو ینگاه کردمو پوزخند بهش

 

 نییاومدم پا نیاز ماش بعدم

 

 و سپهر دست تو دست هم جلو رفتن باران

 

 قدمامو تند کردمو خودم رفتم منم

 

 نکن! یباز عیضا نایا م،،جلویزنیگفت:شب با هم حرف م دویبهم رس دویآراد دو که

 

 یرفتم تو شهرباز دمویبهش زدمو رامو کش یدوباره پوزخند باز

 

 هآ یباز لهیسمته وس میو با هم رفت میسادیوا یشهرباز یجلو هممون

 

 آراد_

 

 جا جمع شده بود..! کیبرام  ایانگار تموم لذت دن دمشیبوس یوقت

 

 فکر به سرم زد نیچم شد تا گفت دستمال ندارم منم ا دونمینم

 

 گرفت منم نتونستم آرومش کنم شیبعدش حالم از خودم بهم خورد چون گر اما

 

 .رونیب ادیبزارم با اون رژ ب تونستمیدارم نم رتیمنم غ خب

 

 یشهرباز میدیرس

 

 دهیبهم محل نم گهید دونستمیم

 

 میترن سوار ش میگرفت میبا هم تصم همه

 

 میسوار شد مویگرفت طیبل میرفت

 

 عقب... یهایجلو نشستند من و آوا صندل یهایو سپهر صندل باران

 

 از همون اول دست انداخت رو شونه بارانو بغلش کرد! سپهر

 

 شدن به آوا رو نداشتم کیمن جرأت نزد یول

 

 از ترس چشماش گرد شده دمینشسته بودم نگاش کردم د نهیبه س دست
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 لرزهیاحساس کردم داره م زدینم غیخاطر غرورش هم ج به

 

 !شتمیآروم باش من پ زمیگرفتمش تو بغلمو گفتم:نترس عز عیسر شهیم حالیداره ب دمید میرد ش میترن خواست یریکه از سراز نیهم

 

 فشار داد نمینکردو سرشو به س یهم لجباز آوا

 

 یداره عشقتو بغل کن یکه چه لذت آخ

 

 که نفسم به نفسش بنده دونستمیم گهید

 

 فتهیداره م دمیکه د نییپا ادیخواست ب یهم بهم ننداخت ول ینگاه میآوا خودشو ازم جداکردو ن ستادویترن ا بالخره

 

 رونیبغلشو آوردمش ب ریانداختم ز دستمو

 

 آوا حالش بده نگران شدن دنید یوقت یخوب بود ول یلیو گفتن خ دنیخندیو سپهر م باران

 

 امینشوندمشو گفتم بهشون من االن م مکتین هیرو  میرفت

 

 براش گرفتمو اومدم یران هی عیسر رفتمو

 

 کردیتو بغل باران بود و باران نوازشش م سرش

 

 دادم به باران بهش بده وانیتو ل ختمیرو ر یران

 

 رمیشما بگ یرفت برا ادمیدفه به سپهر گفتم:عه عه شرمنده از بس نگران آوا شدم  هی

 

 !رمیگیتوپ م یچهار تا بستن رمیمن االن م زمیعز ستین ی:مشکلسپهر

 

 زم؟؟؟یعز یرفت و دو زانو نشستم جلو آوا ودست سردشو تو دستم گرفتمو گفتم:بهتر سپهر

 

 لبخند محو زدو سرشو به نشونه آره تکون داد هی آواهم

 

 میدیو خند میقدم زد ییچهارتا یو کل میهارو آوردو خورد یسپهر بستن خالصه

 

 مینشد یا لهیوس چیبه خاطر آوا سوار ه گهید

 

 خونه... میو برگشت میو نهار خورد یرستوران سنت هی میرفت بعدم

 

 خوش گذشت یلیبود و خ یدر کل روز خوب میریاول صبح و فاکتور بگ اگه

 

 به سمت خونه میخونشونو من و آوا هم رفت میو سپهرو رسوند باران
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 آوا _

 

 و نه من زدیکه نه آراد حرف م میخونه بود کینزد

 

 آهنگ عاشقونه گذاشته بود هی بازم

 

 به من ثابت کنه؟ ویچ خواستیآهنگا م نیبا ا دونمینم

 

 ؟؟یکن تیو عشقتو اذ یعاشق باش شهیم مگه

 

 !کنهیم تیفقط و فقط آراد نسبت به من احساس مسئول کنمیفکر م من

 

 ازت ممنونم یلیخودم سکوت رو شکستمو گفتم:به خاطر امروز خ بالخره

 

 تو بغلت آروم شدم! دمیترس یخوش گذشت هم واقعا وقت یلیخ هم

  

 ؟؟یواقعا خودت شهینگه داشتوباتعجب گفت:باورم نم ابونیگوشه خ نویبه سرعت ماش آراد

 دم؟یاشتباه شن ای کنهیکه ازمن تشکر م ییتو نیا

 

 رم؟یگیحرفمو پس م یخوایچشمک زدموگفتم: م هی یطونیباحالت ش 

 

 ه؟؟؟یچه حرف نی:نه اآراد

 خود!!  یب

 !!!یخرابش کن یخوایم یبارم که خوشحالم کرد هی

 

 رو قبول ندارم یشدو گفت:درضمن تشکر خشک و خال طونیش

 

 تو بساطم ندارم! یزیچ گهید دیگرد کردمو گفتم:ببخش چشمامو

 

 دیبعدم بلند بلند خند کنمیم دایچشمک زدو گفت:تو اجازشو صادرکن من خودم از تو بساطت پ هیآراد

 

 م پرولب زمزمه کرد ریز

 بهش دادم ها! رو

 

 !ادیخونه من خسته ام خوابم م یبر یخوایگفتم نم بعدش

 

 .میری:چشم شما امر بفرما خونه هم مآراد

 

 چش شد؟ نی:وا اآوا

 کردما!! یچه غلط 

 شیباهاش خوب برخورد کرد،،جنبه نداره..ا  شهیاصال نم 
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 روشن کرد و به سمت خونه راه افتاد نویماش

 

 شدمو رفتم تو خونه ادهیپ نیخونه از ماش میدیرس تا

 

 رفتم تو اتاقمو درو قفل کردمو خودمو رو تخت انداختم عیسر ییرایبخواد آراد برسه توپذ تا

 

 ستیبهش ن ینه واال اصال اعتبار کنمیراحت استراحت م الیحاال با خ شیآخ

 

 خودش یبعدم صدا شدیم کیکه نزد دمیپاشو شن یصدا

 

 ؟؟؟یرفت:آوا آوا کجا آراد

 

 دمیخندیمنم تو دلم بهش م نییبه سمت پا دیاتاقو کش رهیدستگ

 

 ؟؟ی:آوا درو قفل کردآراد

 ه؟؟؟یچه کار نیا

 

 بخوابم خوامی:مآوا

 

 اونجا؟ یچرا رفت ی:خب بخواب ولآراد

 !میخوابیتو اتاق با هم م ایب

 

 اتاق راحت ترم!!   نی:نه جام خوبه تو همآوا

 

 شوهرته نه تو اون اتاق!!! شیتو پ یخود جا ی:بآراد

 

 تو اتاقم منتظرتم! رمیم

 

 خوابم برد یبعدم از بس خسته بودم همونجور امیتا ب نیدلم گفتم:بش تو

 

 آراد_

 

 منم نرفتم دم در اتاقش! ومدین رونیشامم از اتاقش ب یبرا آوا

 

 پامو برم دوباره دم در اتاقش.. ریغرورمو بزارم ز تونستمینم

 

طرف با رفتن تو اتاقش ضد حال  هیخوش بود از  یلیطرف از تشکرش حالم خ هیبود از  ریخوابم نبرد فکرم بد جور درگتا نصفه شب  منم

 خورده بودم

 

 !دهیو کار خودشو انجام م کنهیبخواد حرف گوش نم یوقت هنوزم
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 تو تختم غلط خوردم تا خوابم برد انقدر

 

 نییپا ادیب و منتظر شدم تا دمیصبحونه رو چ زیشد رفتم م صبح

 

 فرما شدن فیگذشت تا بالخره خانم تشر یربع هی

 

 بودم تو هم دهیکش اخمامو

 

 ری:سالم صبح به خآوا

 

 نگاه بهش انداختمو گفتم:سالم مین هیهمون اخمم  با

 

 ..شبی:م من دآوا

 

 هان؟؟؟؟؟ یچ شبیگفتم:تو د تیعصبان با

 

 نگفتم منتظرتم؟؟ مگه

 

 خوابم برد یچه جور دمیاصال نفهم شبی:خب دآوا

 

 من به تو اصال اعتماد ندارم بعدم

 

 تو خونه من! یآخه همش دو روزه اومد یاعتماد داشته باش دمیحالت مسخره رو بهش گفتم:نبا با

 

 به بعد تو اتاق منه! نیتو از ا یبهت گفته بودم جا من

 بودم؟! نگفته

 

 بلند بهش گفتم یکلما تو شمرده شمرده و با صدا نیا

 

 کردینگام نم نوییسرشو انداخته بود پا ماون

 

 آره؟؟؟ ؟یریهمش ازم فاصله بگ یدار دوست

 

 !ستین یمشکل باشه

 

 رفتم سر کارم دمویبلند شدمو رفتم لباس پوش زیاز سر م تیعصبان با

 

 ارمیجلوش کم ب دینبا یدرسته عاشقشم ول کنهیحال منو نم تیاصال رعا گهیدوست داره م یپرو هر چ دختره

 

 طرفم ادیکس جرأت نداشت ب چیبود با همه دعوا داشتم ه ریدرگ یلیسر کار خ ذهنم

 

 با آوا نامزد کردم یاز وقت شیهم که با اون نگاهاش کالفم کرده بود انگار شده بودم دشمنه خون یمحمد



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 328 

 

 

 امروزش یاز برخوردا نمیا یاز رفتنش از عروس اون

 

 خونه که رفتمیم داشتم

 

 آوا_

 

 رونیاز خونه زد ب تینبا عصبا آراد

 

 کردم؟یکار م یمن چ خب

 گه؟؟یتو اتاقش چرا انقدر زور م رفتمیتازه اگه خوابمم نبرده بود نم 

 

 از حد خودش تجاوز نکرده بود مینامزد کرد یکه تو خونش بودم تا وقت یمدت نیانصافم تو ا یب یلیمن خ میاز حق نگذر یول

 

 کنمیم غیکه من ازش در ستین یزیکه چ دنیبوس گهیمن بهش محرم شدم و زنش شدم د یمرده وقت هیاونم  بالخره

 

 تا رابطمون بهتر بشه کنمینم یتالش چیمقصرم ه منم

 

 که خودم زدم خرابش کردم روزمید

 

 ومدین یول دایکنم خونه رو مرتب کردم و نهارو درست کردم فکر کردم برا نهار م الیکمتر فکرو خ نکهیا یخوردم و برا صبحونمو

 

 خچالیگذاشتم تو  شویدو سه قاشق خوردمو بق منم

 

 دوش آب سرد گرفتم سر حال تر شدم هینهار رفتم حموم  بعد

 

 دمیلباسام پوش رونیب اومدم

 

 رو برداشتم باران بود یزنگ خورد گوش تلفن

 

 :سالم خانم خانماباران

 

 جواب دادم:سالم بر خواهر گلم یمثل خودش پر انرژ منم

 

 خوبه چه خبر؟؟؟ سپهر

 

 ؟؟؟ی:خوبه ممنون خودت خوبباران

 سرهنگ خوبه؟؟؟ جناب

 

 خداروشکر میخوب ممنونم

 

 زنگ بزنم حالتو بپرسم! هی:تنها بودم گفتم باران
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 سپهر رفته سرکار؟؟؟ زمیعز یکرد یکار خوب

 

 کن! یخونه و خانم نیاالن بش برمتیگفت هر موقع سرم شلوغ شد م ی:آره منم دوست داشتم برم مغازه کمکش ولباران

 

 حرفو زد قند تو دلم آب شد! نیا یآوا وقت یدونینم

 

 !! یخوش و خرم باش شهیهم دوارمیام یاج

 ؟؟؟یهست یراض یمتاهل یزندگ از

 

 دمیو به آرزوم رس کنمیم یسقف زندگ هی ریاز خدا ممنونم که با سپهر ز یلی:آره آوا جونم خباران

 

 منه یاهایمرد رو سپهر

 

 فراموشش کنم تونمیکه هنوز که هنوزه تو ذهنم زندست و نم یکس ادیکاوه افتادم  ادیتو چشمم حلقه زد باز اشک

 

 کم کم فراموشش کنم دیبه خاطر تعهدم به آراد با یول

 

 صدامو؟؟؟ یشنویم ی:آوا آوا کجا رفتباران

 

 باران به خودم اومدمو گفتم یباصدا

 

 آوا_

 

 باران جون نجامیهم

 

 لحظه رفته بودم تو فکر! هی فقط

 

 اومده؟؟؟ شیپ یمشکل زمیعز ی:چه فکرباران

 ؟؟؟یندار یجناب سرهنگ که مشکل با

 

 بابا باران جون دست رو دلم نزار که یا

 

 ؟؟ی:که چباران

 !!ینصفه عمر کرد منو

 گهید بگو

 

کاوه رو  تونمیحرفمو خوردمو تو جواب باران گفتم:من نم میستیبفهمه ما باهم خوب ن یدفه به خودم اومدم آراد دوست نداشت کس هی

 فراموش کنم!

 

 آوا دوباره هم کاوه؟ ی:واباران

 یباش تیو به فکر زندگ یکن یزندگ یخوایمرده چرا نم کاوه
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 !کنه؟یچه قدر تالش م شتیآسا یبرا ینیبیخدا جناب سرهنگم آدمه گناه داره مگه نم به

 

 رهیته شدم فکرم همش درگبگم خودمم خس یچ دونمی:نمگفتم

 

 ادیم رونیبراش کم کم فکر کاوه از سرت ب یکن یو خانم یبد تیکم تو هم به آراد اهم هی:اگه باران

 

 میکرد یدادو خداحافظ ادمی یآداب شوهر دار گهیکم د هیباران  خالصه

 

 باران فکر کردم یشب خودمو سرگرم کردمو به حرفا تا

 

 خونه دراندشت نیسر رفته بود تو ا حوصلم

 

 و رو تاب نشستمو کل خاطراتمو مرور کردم اطیکم تو ح هی رفتم

 

 برم سر خاک مادرم خواستیدلم م یلیخ

 

 کردمیبا مادرمم دردل م رفتمیموقع رفتم بهشت زهرا سر خاک کاوه م هر

 

 االن چند وقت بود بهشت زهرا نرفته بودم یول

 

 خودم برم ایمنو ببره  ایبه آراد بگم  دیبا

 

 ومدیباهام حرف نزنه چون امروز نهارم خونه ن ادیب یسرصحبتو باز کنم فکر کنم وقت یجور هی دیبا اما

 

 رو چند ماهه خونده؟؟؟ غهیاصال آراد ص نمی: ببوجدان

 

 !!!دمیچرا زودتر ازش نپرس دونمیازش بپرسم نم نویا دیدرسته با آها

 

 اومد بپرس ازش ی:خب وقتوجدان

 

 رفتار کرد یچرا اون شب اونجور یرفته بگه خانم محمد ادشیبپرسم تازه  دیحتما با آره

 

 بده! حیبود برام توض قرار

 

 دهیکردنات کم بود حاال نوبته باز خواست کردن آراد رس تیاذ گهی:بله دوجدان

 

 من دخالت نکن یاصال دوست دارم تو هم تو کارا عه

 

 ادیشدمو رفتم تو خونه و منتظر شدم تا ب بلند

 

 آراد
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 زنگ زد میخونه که رضا به گوش رفتمیم داشتم

 

 رضا جان؟ جانم

 

 ؟؟ی:سالم آراد جان خوبرضا

 

 ؟؟؟یدل برادر ممنون خوبم تو خوب زیعز سالم

 

 گذره؟؟ی:آره خوبم آوا خانم خوبه خوش مرضا

 

 .رسونهیخوبه سالم م اونم

 

 باهات داشتم یکار هیرضا:راستش زنگ زدم  

 

 رضا جان در خدمتم! بگو

 

 !دمشیاونشبم تو جشن د دمیرو د ی:تا حاال چند بار تو اداره خانم ساحل تهرانرضا

 

 اد؟یاز دست من بر م یچه کار خب

 ؟؟؟ینکنه کلک عاشق شد طونیش

 

 در موردش بدونم شتریمقدار ب هی خوامیکه ازش خوشم اومده فقط م نهیا قتشی:حقرضا

 

 شهیمیپرس و جو کنم دوست صم یاز خانم محمد تونمیم یندارم ول یازش شناخت یلیکه خودم خ من

 

 :دست گلت درد نکنه انشااهلل جبران کنمرضا

 

 من برات جبران کنم! دیبهت زحمت دادم حاال هم با یلیبرم قبال خ قربونت

 

 حرف بزنم یامروز با خانم محمد نیگرفتم هم میتصم مویکرد یخداحافظ

 

 رونیاز اداره اومد ب ید منم وقت داشتم منتظر شدم محمدبعدازظهر بو شیساعت ش هنوز

 

 رم؟یچند لحظه وقتتونو بگ تونمیجلوو گفتم:سالم م رفتم

 

 !میو با هم سوار شد نمیاشاره کردم به ماش ستین یتعجب کردو گفت:مشکل یمحمد

 

 شدمیبه خاطر رضا نبود عمرا باهاش هم کالم م اگه

 

 روشن کردمو راه افتادم نویماش
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 شروع کنم که خودش به حرف اومد یچه جور دونستمینم

 

 پشت چشم نازک کردو گفت:از نامزدتون چه خبر؟؟؟ هی(ی)محمدعسل

 

 نگا انداختمو گفتم:براتون مهمه؟ مین هی کردمیم یکه رانندگ یهمونجور منم

 

 گفته؟ ینه ک شی:اعسل

 !ستیبرام مهم ن اصلنم

 

 در موردش از زبونتون بشنوم! یخود یمزد کردم اصال خوش ندارم حرف بمهمه االنم باهاش نا یلیمن خ یآوا برا یول

 

 ن؟؟؟یکرد نتونیمنو سوار ماش یچ یگفت:پس برا تیبا عصبان عسل

 ن؟؟؟یمنو عذاب بد نیخوایم

 دیمن گفتم شا 

 

 خاطر دوستم!!! هیحرفشو قطع کردموگفتم: عیسر شهیفکرش منحرف م دونستمیم اه

 

 :دوستتون؟عسل

 به من داره؟؟؟ یچه ربط خب

 

 دیشیمتوجه م دیلحظه تامل کن هی

 

 گوشه نگه داشتموگفتم:راستش هی نویماش

 

 !دیمقدار اطالعات بهم بد هی یدر مورد ساحل تهران خواستمیم

 

 لش؟؟؟ی:اونوقت دلعسل

 

 دیشیبعد متوجه م دیبگ شما

 

 بدم! یدوستمو به هرکس یاطالعات خصوص تونمی:شرمنده من نمعسل

 

 دادیکارمو انجام م عیسر کردمیتا لب تر م اناتیجر نیوگرنه تا قبل از ا کنهیم یداره تالف دونستمیم

 

 هستم؟؟ یروهم فشار دادمو گفتم:به نظرت من هر کس دندونامو

 برم دیمافوقتم االنم زود جوابمو بده کار دارم با من

 

 !یزنیحرف م ینجوریکه باهام ا ستمیدستت ن ریمنم ز میستیاالن تو اداره ن گمی:هه جناب سرهنگ محض اطالعتون معسل

 

 یکار بود ازم خواست نمیکارت نکنه رضا ا یخدا بگم چ یوا

 

 تا آروم بشم دمیکش قینفس عم هی
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 وگرنه... ریازم کمک خواسته برا امر خ شیشناسیتو هم م خوامیم کمینزد یاز دوستا یکی یاطالعاتو برا نیمن االن ا نیدادم بب ادامه

 

 که بهت نگا کنم! یستین نمیا قیبگم وگرنه تو ال خواستمیخوردم که دوباره لج نکنه!م حرفمو

 

 ؟؟؟ی:وگرنه چعسل

 

 یچیه

 کنم؟ دایپ گهیراه د هی ای دیگیم 

 !دیکمکمون کن دیتونیمن گفتم بهتر م یهست شیمیچون دوست صم شما

 

 هست؟؟؟ یدوستتون ک نیا حاال

 

 ازشون ندارم یچون من شناخت یجوابمو بد یدیم قول

 

 باشه ی:تا کعسل

 

 یاحمد رضا

 

 :عه چه خوب!عسل

 براشون احترام قائلم یلیچون من خ دمیجواب م شونیبه خاطر ا فقط

 

 اعتقاداتشون اتویداره و از آداب معاشرتشون و اخالق گهیخواهر برادر د هی نکهیاز پدرو مادرش گفت و از ا خالصه

 

 شد بشینص یال بود خب خداروشکر رضا هم خوب کس دهیگفت همه ا یچ هر

 

 رسوندمش درخونشون دمویکه تموم شد آدرس خونشونو پرس حرفامون

 

 !مونهیبهت بگم جناب سرهنگ وگرنه تو دلم م دیبا نویبشه که گفت:ا ادهیپ اومد

 

 !یبه دختر خالت سر یلیخ تو

 اون یبرا یشد فیح

 رفتشدو به سمت خونشون  ادهیبه سرعت پ بعدم

 

 کردیکار م ینزنه وگرنه چ یپرو خوب بود گفتم رو آوا حساسم و حرف دختره

 

 روشن کردمو به سمت خونه روندم نوینکردمو ماش معطل

 

 آوا_

 

دامنش  یداشت تا رو کمر تنگ بود بلند یکوتاه یپفک نیکه آست یقرمز رنگ یعروسک راهنیپ هی دمیبودم پوش دهیکه با باران خر یلباس

 تا رو زانو دامنشم کلوش بود
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 رو صورتم نشوندم حمیمل شیآرا هی

 

 کردمیکم بهتر برخورد م هی دیبا منم

 

 از آراد ندارم ریرو غ یکس نمیبیاالن م یبشه ول مونیتا پش ارمیسرش ب ییبال هیداشتم  میتصم یاز نامزد قبل

 

 در اومد یکه صدا کردمیاده مشامو آم لیتو آشپزخونه و غذارو گرم کردم داشتم وسا رفتم

 

 لم دادو دست چپشو گذاشت رو چشماش یرفت رو مبل راحت میداشتم از راه اومد مستق دید ییرایآشپزخونه اپن بود به پذ چون

 

 صبحه! هیقدر اخماش تو هم بود حتما به خاطر قض چه

 

 درآوردو جواب داد... ویگوش شیبیزنگ خورد از ج شیگوش

 

 دلم زی:به سالم عزآراد

 

 ممنون قربونت برم_ 

 

 بهش زنگ زده پشتمم به آراد کردم که مثال من مشغول کارامم هیک نمیکردم بب زی:گوشامو تآوا

 

 تو خل شدم رفت یاز دست کارا گهی:آره دآراد

 

 زهیکارو کنم بس که خاطرت عز نیفقط به خاطر تو وگرنه محال بود ا _

 

 !گهید یمحمد_

 

 یعال هیعال_

 

 میدر موردش حرف بزن شتریتا ب شتیپ امینه فدات پس تا بعد م_

 

 باشه پس چرا با من نامزد کرد؟ یا گهیبا کس د خواستی:بغض گلومو گرفت اگه مآوا

 

 فکر کنه یا گهیبه کس د یمن بهش محرمم حت یاون حق نداره وقت یکردم ول تشیمن اذ درسته

 

 !زدیحرف م یبا محمد دمیکه االنم اسمش اومد شا هیک یمحمد نیا ستین معلوم

 

 بردم جلوش گذاشتم و با بغض گفتم:سالم شامتو گرم کردم رو گازه! ختمویبراش ر یچا هی

 

 بلند کرد و با تعجب منو نگاه کردو سالم کرد سرشو

 

 پله ها باال رفتم! بشه بدو بدو از ریاشکم سراز نکهیبخوابم بعدم قبل از ا رمیگفتم:من خسته ام م یباناراحت
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 آراد_

 

 بودم هم از خودم هم از آوا هم از عسل با اون حرف آخرش! یو عصب کالفه

 

 رو مبل و لم دادم میخونه شدم رفتم مستق وارد

 

 میذهن یریسرم شلوغ بود هم به خاطر درگ یلیخسته بودم هم به خاطر کارام که امروز خ یلیخ

 

 ادیبرخورد کنم تا به خودش بکم با آوا سرد  هیگرفته بودم  میتصم

 

 به سرم زد یطانیفکر ش هی یزنگ خورد رضا بود ول میگوش

 

 زنمیخانم حرف م هیصحبت کردم که انگار دارم با  یطور

 

 پشتش به من بود یبله آواتو آشپزخونست ول دمینگا انداختم د هیصحبت  نیدر ح 

 

 دیشنیمنو م یحرفا پس

 

 به سمتم اومدو سالم کرد یچا ینیس هیقطع کردم آوا با ویگوش نکهیا تا

 

 بود؟ دهیبه خاطر من به خودش رس یعنی اوردمیشده بود داشتم شاخ در م یگریلباس چه ج نیبا ا یوا

 

 گرفت.. شیآت گرمیبخوابم ج رمیگفت خسته ام م یبغض داره وقت دمید یول

 

 خودمو کنترل کردم یولقشنگش کنم  یماچ آبدار از اون لپا هیبپرم و بغلش کنم و  خواستیم دلم

 

 دیباریاز صورت نازش م یمن بغض کرده بود و ناراحت یبه خاطر حرفا حتما

 

 موهام فرو بردمو رفتم تو آشپزخونه یرفت باال منم بلند شدم کالفه تر از قبل دستمو ال تا

 

 کنم یچند روز بهش کم محل دیطرف گفتم نه با هیاز  یول کردمیبرم بغلش کنم و بهش بگم با رضا صحبت م خواستیم دلم

 

 دمیکم غذا کش هیآب خنک خوردمو  وانیل هی

 

 نداشت یبدون آوا که لذت یینرفت تنها نییهم از گلوم پا غذا

 

 رفتم باالتو اتاقم خچالویغذا رو گذاشتم تو  یمابق

 

 آوا رو تخته و چشماشو بسته دمیاتاقو روشن کردم و اومدم برم سمت کمدم که د برقو

 

 قربونش برم من چه قدر تو خواب چهرش مظلومه! یاله یوا
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 لباسمو عوض کردمو رفتم رو تخت... عیسر

 

 سرشو بغلش کنم ریدستمو بزارم ز اومدم

 

 ؟یکن ی:مگه قرار نبود کم محلوجدان

 

 !ارمیدارم جلوش کم م تونمیخب من نم عه

 

 !گهیباهات بده د شهیکه رفتارش هم یکنیکارارو م نی:هموجدان

 

 با اون که کنارمه کنمیدق م شیبگم آخه االن دارم از دور یچ دونمینم

 

 دستمو گذاشتم رو سرمو چشمامو بستم... دمویحرف وجدان به نفسم غلبه کردو دراز کش بالخره

 

 شدیردو بدل م نمونیساکت شده بود همش تو خودش بود فقط سالم و خداحافظ ب یلیهم آوا خ زاشتمیروز هم من بهش محل نم تاچند

 

 نه من کردیم ینه اون کار یبشم ول کیکنم تا بهش نزد یکار هی خواستمیفقط م شدمیم وونهیکه داشتم د من

 

 مسئله لج نکرد نیسر ا گهید دیخوابیتو اتاقو رو تحت من م ومدیخوشم اومد از اون شب به بعد هر شب م یول

 

 گرفتمیکه شبا کنارم بود آرامش م همون

 

 آخر هفته بود که نکهیتاا

 

 آوا_

 

 بزارم و غرورمو بشکنم شینبودم که بخوام پاپ یمنم آدم یبهم سخت گذشت ول یلیهفته خ هی نیا

 

 !یکارم شده بود خود خور فقط

 

دو روز با  یکیجمع کن  لتویصبح پنجشنبه بود که بعد از صبحونه گفت:تا بعداز ظهر وسا نکهیکه مثل سابق بهم توجه نداشت تا ا آرادم

 الشم میریبچه ها م

 

 !؟یگرفت مویتصم نیا ییچشم نازک کردمو گفتم:اونوقت خودت تنها پشت

 

 ؟؟؟یدار ی:مگه تو مشکلآراد

 مسافرت!!! میحوصلمون سر رفته بر گفتم

 

 بد نبود!! یکردیقبلش با منم هماهنگ م یندارم ول یپوزخند زدم و گفتم:مشکل هی

 

 ه؟؟؟یهماهنگ نکنم حاال حرف دی:عشقم کشآراد
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 !زنهیبهش ندارم باهام بد حرف م یمن کار گهیاالن که د خوردی:خون خونمو مآوا

 

 بشنوم فقط عصر که اومدم آماده باش یزیچ خوامینم گهینگاش کردم که گفت:االنم د ضیبا غ دوباره

 

 !یستیراحت اونجا تنها ن التیخ انیشد بره که گفت:باران وسپهرم م بلند

 

 جمع کردم و آماده گذاشتم مولیوسا یلیم یبعد از ظهر با ب تا

 

 دنبال سپهر و باران میدم خونه ما بعد با هم بر انیقرار بود ساعت سع دوستاش ب میاومد و نهار خورد آراد

 

 کرد یاحوال پرس نوییرنگ خورد که رضا اومد پا یپژو مشک هیکه اول از همه چشمم به  رونیدر اومدم ب از

 

چشمشو از  خواستیفقط دلم م دمشیبود که تا د یکه همون محمد شونیکی رونینگا کردم که همزمان دوتا دختر اومدن ب نویماش تو

 !ارمیکاسه در ب

 

 !شدیم دهید یاسمش ساحل بود دختر خوب دمشیهم فک کنم شب جشن که د یکی اون

 

 هینشستم آرادم با سر بهشون سالم کردو  نیپشت چشم نازک کردمو رفتم تو ماش هی یمحمد یدادمو برا یدست خشک و خال هیاونام  با

 لبخند زدو سوار شد

 

 به سمت خونه سپهر میافتاد راه

 

 خانم  برم مسافرت؟؟؟ نیبا ا دیمن با یچ یبلند بهش گفتم:برا یدختره پرو رو دعوت کرده باصدا نیکه ا ارمینتونستم طاقت ب گهید

 

 !!شهیدر لونش سبز م ادیمار از پونه بدش م دایازش خوشم م یلیخ

 

 بهت نداره!! یبهت فروخته؟؟؟ اون که کار یتر زمی:مگه چه هآراد

 

 حرف زد... حانهیاونشب چه قدر وق دونهی:آخه آراد که نمآوا

 !گهید ادیازش خوشم نم دونمیگفتم:نم نیبراهم

 انیم ایک یگفتیبهم م دیبا تو

 

 ومدمینم اهیهست صد سال س نمیا دونستمیاگه م من

 

 ؟یکنیم ی:حسودآراد

 

 کنم؟! یداره که من بخوام بهش حسود یمگه اون چ ری:نه خآوا

 نچسب دختره

 

 !میبه خاطر رضا و ساحل اونو دعوت کرد یازش ندارم ول یپوزخند زدو گفت:باشه بابا قبول منم دل خوش هی آراد
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 نکنه یبیساحله اومده که اونم غر یمیبا هم آشنا بشند چون عسل دوست صم شتریرضا و ساحل قراره ب آخه

 

 :هه چه جالب!آوا

 نه؟ کنهینم یبیعسل انقدر پرو هست که خودش غر نیا پس

 

 میدیرس ایخنده و گفت:از دست تو دختر حاال کوتاه ب ریزد ز آراد

 

 کنه ریلب گفت:خدا به خ ریز بعدم

 

 آوا_

 

 میما شدندو به سمت شمال حرکت کرد نیباران و سپهرم اومدن سوار ماش 

 

 کرد! رییو شصت درجه تغ صدیمداره کال اخالقش س استیآرادم چه قدر س میدیو خند میکم با باران گفت هی

 

 !کنهیم یمحل یهفتس بهم ب هیکه  اوردیخودشم ن یاصال به رو دیخندیو م گفتیاونا م یجلو

 

 کرد یآهنگ شاد پل هیسمت پخش بردو  آراد دستشو به 

 

 رو فرمون ضرب گرفته بود! کردویخودشم با آهنگ زمزمه م بعدش

 

 !میندار یبگه ما با هم مشکل خواستیم هیجلو بق دیشا دونمینم

 

 با آهنگ حرف دلشو بزنه! خوادیانگار م دمیگوش کردم د یبود که وقت ونیبود آهنگ از حامد هما یآهنگ قشنگ اما

 

 دم بمان تا قلب من رامت کند کیجان  جان

 

 باره بر نامت کند. کی یدارد جملگ آنچه

 تو را ایام در هر غروب و ساحل در دهید

 تورا،،آنجا تورا،،تنها تورا نجایتورا،،ا من

 نیدخ و ابرو کمندو نازن نیریو ش لعبت

 نیهمچون ماه خود در جام چشمانم بب یرو

 

 ینازو عشوه ا نویاست و ابرو ا نیاگر ا چشم

 نیبهتر یپروردگارا مرحبا ا خالقا

 

 بخوانم فاتحه از دست تو دیدلم با در

 چشمم را به هم زد ناز چشم مست تو خواب

 نگارا تن فدا و سر فدا و دل فدا... یا

 رو جان نا قابل فدا یپر یتو هر دم ا بر

 نیرها شم از زم رمیببر از من که پر گ دل
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 نیقسمت ما رو بب یعمر انیخدا پا یا

 ینازو عشوه ا نویاست و ابرو و ا نیاگر ا چشم

 نیبهتر یپروردگارا مرحبا ا خالقا

 

 خندهیهم م یریز ریز دمینگاه بهش انداختم که د مین هی

 

 ندندخیو م زننیکه باران سرشو گذاشته رو شونه سپهرو تو گوش هم آروم حرف م دمیبغل د نهیدادم که از تو آ هیتک شهیبه ش سرمو

 

 شهیکه باران داره قند تو دلش آب م زنهیعاشقونه م یخوشبخت شدن حتما سپهر داره حرفا نایکه ا خداروشکر

 

 میبود اونجا بر نا،،قراریرضا ا یالیو میدیبعد از سه ساعت رس بالخره

 

 الیتو و میبرد نامونویباز شدو ماش الیو در

 

 بود یکه دوطرفش گل و گلکار بایز یلیسنگ فرش خ هی

 

 داخل میبا ساکامون رفت مویشد ادهیپ

 

 سالن آشپزخونه بود یانتها خوردیسالن بزرگ به چشم م هی یشدیدر که وارد م از

 

 گذاشتم یتو اتاق وسط لمویبه طبقه باال رفتم سه تا اتاق داشت منم رفتم وسا خوردیسمت چپ سالن پله م گوشه

 

رو کاناپه استراحت  موندویم نییپا دیبا یاتاق رضا هم که طفلک هیاتاق ساحل و عسل هم  هیاتاق سپهرو باران  هیشد من و آراد  قرار

 کردیم

 

 نبود ایدن نیمعلوم بود واقعا دل باخته چون انگار اصال تو ا یاونا بود ول یالیمثال و میکه تعارفشم نکرد میچه قدر پرو بود ما

 

 !کردمیم رونیزود از ذهنم ب یول فتادمیعشقم م دایرفتاراش  نیساحل بود منم که با ا شیحواسش پ تموم

 

 میو دور هم نشسته بود میتو حال جمع بود هممون

 

 بزنم دهنه عسلو صاف کنما.. خواستیم دلم

 دختره چندش شششیا

 

 !وردیادا درم کردوینگاهاش کفرم در اومده بود،،همش پشت چشم نازک م از

 !مونیم

 

 زم؟؟یعز یریگفتمو خواستم برم که آراد گفت:کجا م یشدمو با اجازه ا بلند

 

 کردیعسل داشت خودشو خفه م زمیآراد گفت عز یدلم خنک شد وقت شیآخ

 

 ایتا لب در رمیم زمیزدمو گفتم:عز یحرص عسلو درآرم لبخند نکهیا یکردمو برا یآراد نگاه به
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 خانومم میخوب با هم بر سای:واآراد

 

 تنها برم خوامیم زمیبا لبخند جواب دادم:نه عز باز

 

 :باشه پس مواظب باش،،زودم برگرد!آراد

 

 ومدیخون عسل در نم یزدیم کارد

 بود بدجور حرصش گرفته معلوم

 خخ

 

 نگوو! ینجوری:گناه داره،،اوجدان

 

 بشر گناه داره؟؟ نیا یباو...کجا ببند

 

 عاشق شده! گهی:خب اونم آدمه دوجدان

 نمافک ک البته

 

 و پرت نگو..اگه عاشقم هست به درک به من چه؟؟ چرت

 شیا

 

 دمیتا رو زانو پوش دیسف زیشوم هیبا  یلوله ا یشلوار ل هیبحث با وجدان جون شدمو رفتم تو اتاق خودمو و آرادو از تو ساکم  الیخ یب

 

 انداختم رو سرمو دو طرفشو باز گذاشتم ممیخی شال

 

 برداشتمو گذاشتم رو گوشمم مویکه از تهران آورده بود یهدفون

 

 رونیرفتم ب الیو یاز در پشت بعدم

 

 ایلب در دمیرس قهیده دق بعد

 

 کردمیزمزمه م شدیک تو گوشم پخش م یآروم با آهنگ یشن ها نشستمو همونجور رو

 

 کرده یآب باز هی یچقد دلم هوا آخ

 

 برم تو آب خواستیم دلم

 

  اوردموین طاقت

 رو شنا بلند شدمو از

 

 آوا_

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 341 

 

 رو شنا بلند شدمو آروم آروم رفتم جلو از

 

 دادیو پرواز بهم دست م یاحساس سبک خوردیکه به پاهام م یخنک آب

 

 که داره یزل زدم به وسعت ایدر یانتها به

 

 کنهیو داره با لبخند منو نگاه م ستادهیآن احساس کردم کاوه رو به روم ا هی

 

 بود ادیفاصلمون ز اما

 

 رمیفاصله رو کم کنم تا بتونم دستاشو بگ نیتر ازود خواستیم دلم

 

 شوق تو چشمام حلقه زد وجلو رفتم اشک

 

 شمیتر م کیو نزد کیدارم به کاوه نزد نکهیآب برام لذت بخش بود هم ا یهم خنک داشتمیکه بر م یقدم هر

 

 بود به کمرم و من همونجور غرق نگاه کاوه بودم و تو عمق چشماش نفوذ کرده بودم دهیرس آب

 

 !دادمیداشتم جون م یاز دلتنگ یدونینم زمیکاوه عز یکجا بود یوا

 

 دردو تحمل کنم؟ نیا یچه جور دیمن با ینگفت

 

 رفتیتو هم م شتریکاوه اخماش ب رفتمیم شیپ یچرا هر چ دونمینم

 

 شدیم شتریدوست داشتم بهم بخنده اما لحظه به لحظه کاوه اخماش ب من

 

 جلو رفتمیفقط و فقط آروم آروم م کردمیم ینه فکر زدمیم یبسته شده بود نه حرف زبونم

 

 کردیرو لمس م ایاما هنوز کف پام کف در دیرس نمیبه قفسه س آب

 

 شد و با دستش بهم نشون داد که جلوتر نرم یعصب یلیخ کاوه

 

 چرا چرا چرا؟؟ دمیکش ادیدفه قفل زبونم باز شد و فر هی

 

 تار کرده بود دمویاشکام د ختمیریصورت اشک م یپهنا به

 

 ام؟یچرا ن ستین نمونیب یحاال که فاصله ا رسمیزدم کاوه چرا حاال که دارم بهت م ادیفر ستادمویا

 

 آغوشت لک زده یدلم برا رمیو تو رو تو آغوشم بگ امیب خوامیم

 

 تموم وجودمو گرفت یبیآب پاهامو سست کرده بودو لرز عج یخنک
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 آبه ریتموم بدنم تا گردن ز دمیآن به خودم نگا کردم که د هی

 

 من کجا رفت؟؟ یکه بلند کردم کاوه نبود کاوه  سرمو

 

 ؟یدلم کجا رفت زیاز اعماق وجودم و از ته دلم صداش زدم کاوه عز دوباره

 

 صدامو و اشکام دست خودم نبود کنترل

 

 باشم کرانیب یآب یایو نظاره گر در ستمیوا نتونستم

 

 و هوا معلق شدم نیزم نیشدو ب یپام خال ریقدم برداشتم که ز هی

 

 دمیکاوه رو د نیمن دوباره صورت دلنش رفتویتو دهنم م آب

 

 نییپا زهیریاشکاش گوله گوله م دمید یول رهیدستمو بگ خواستیبه سمتم دراز کرده بودو م دستشو

 

 خودمو رو آب نگه دارم تونستمیو نم زدمیکامل تو دهنم پر شده بود و من فقط دست و پا م گهید آب

 

 کنم یحس شدم ونتونستم کار یکامل ب گهید

 

 آراد_

 

 سراغم اومده بود یبیدلشوره عج ایآوا رفت لب در یازوقت

 

 زدمیم شخندین هیکنم فقط  شونیهمراه تونستمین نمم یول دندیخندیو م گفتندیم هیبق یچ هر

 

 !دیچرخیپروا دورم م یب یلیراحت شده باشه خ الشیهم که انگار خ عسل

 

 کنهیبدجور اخماش تو هم رفته و داره عسل و نگاه م دمیآن چشمم به باران افتاد که د هی

 

 عسل با منظوره! یکارا دهیکنم فهم فکر

 

 شدمیم وونهیمن داشتم د ینبود که آوا رفته بود ول شتریربع ب هی هنوز

 

 د؟یبریم فیتشر ییکه عسل گفت:جناب سرهنگ جا رونیبلندشم برم ب اومدم

 

 ؟؟یگفتم:آخه دختر مگه فضول تودلم

 داره؟؟؟ یبه تو چه ربط 

 

 برم دنبال خانمم! خوامیبامتانت جواب دادم:م یول

 ه؟؟؟یمشکل

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 343 

 

 تنها باشه!! خوادیواقعا م دیشا ستی:بچه که نعسل

 که من بشنوم گفت:البته از نظر من که بچس یلب جور ریبعد ز 

 

 باز باخودم گفتم:بر خرمگس معرکه لعنت زنهیحرف م ینجوریشدم در رابطه با آوا ا ی:عصبآراد

 

 کمکم کنه! ادیآوا هم ب خوامیم میفتیبه فکر شام ب دیدنبالش کم کم با دیبزنم که باران نجاتم دادو گفت:به نظر منم بر یحرف اومدم

 

 نیهم یبرا ومدیگفته چون باران خودش از پس شام برم ینجوریمنو بفرسته دنبال آوا ا نکهیا یباران فقط برا دونستمی:من که مآراد

 گفتم:با اجازه! هیزدمو رو به عسل با کنا یلبخند

 

 راه افتادم ایمنتظر عکس العملش نشدمو به سمت در گهید

 

 خلوته خلوت بود خوردیبه چشم نم یاونجا بود کس الیمقدار فاصله داشت!چون فقط چند تا و هی ایا دررضا ت یالیو

 

 دمیند یزیچ یاومدم با چشم دنبال آوا گشتم ول رونیب الیهمون اول که از و از

 

 اون اطراف نبود! یآوا بود چون کس یکرد رد پا ریشن ها چشممو درگ یرو ییدگرگون شد رد پا حالم

 

 !نیبود با مخ بخورم زم کیچند دفه نزد دمیدو ایفقط تا لب در کنمیکار م یچ دمینفهم گهید

 

 ؟؟؟یکار کرد یتو چ آوا

 لعنت به من!! اه

 

 گذاشتم تنها بره؟! چرا

 چرا چرا؟ چرا

 

 !!ایهمون حال زدم به در زم،،بایآوا،،خانمم،،عز زدمیم ادیفر

 و پا زدن آوا توجهمه به خودش جلب کرد! دست

 

 آب! ریرفت ز دمیدستمو به سمتش دراز کردم که د کردمیم هیآوا بود همونجور که گر آره

 

 باال! دمیجونشو کش یآبو جسم ب ریرفتم ز عیسر

 

 رونیرو تو بغلم گرفتمو و از آب آوردمش ب آوا

 

 دیترکیداشت از غصه م دلم

 

 که چرا گذاشتم تنها بره فرستادمیبه خودم لعنت م همش

 

 ازم جداشه! هیثان هی زارمینم گهید کنمیآوا رو برگردون التماست م ایخدا

 

 !ختمیریو اروم اشک م زدمیم ادیفر



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 344 

 

 !کردمیم هیبار گر نیاول یبرا

 که عاشقانه دوستش داشتم! یدختر،،دختر هی یبرا اونم

 

 فشار دادم نشیقفسه س یدرازش کردمو دستامو به حالت ضربدر رو نیزم یرو دمیساحل رس به

 

 نخورد یتکون چیآوا ه یول

 

 کردیم وونمیطرفم فکر از دست دادن آوا داشت د هیو پامو گم کرده بودم از  دست

 

که در توانم بود نفسمو با  ییلب آوا گذاشتم تا جا یآوا رو از هم جدا کردمو لبمو رو یدستمو بردم لبها دیبه ذهنم رس یآن فکر هی در

 هاش کردم هیفشار وارد ر

 

 خودت کمکم کن ایدوباره ناله کردم خدا دمیبخشیمن اصال خودمو نم فتادیم یآوا اتفاق یبرا اگه

 

فشار دادم  که آب باشدت از دهنش  نشوینداشت دوباره بادو تا دستم محکمتر از قبل قفسه س یا دهیبازم فا یفشار دادم ول نشویس قفسه

 اومدو به سرفه افتاد رونیب

 

 ختیریم رونیب آب از دهنش کردویسرفه م باشدت

 

 زهیبر رونیسرش و بلندش کردم که راحتتر آب از دهنش ب ریدستمو بردم ز منم

 

 .زدمیآوا رو صدا م ومدویم اشکام

 

 .آوا،،خانمم،،عشقم،،نفسم

 

 حال شد و رو دستم افتاد ینفس آوا باال اومد ب نکهیاز ا بعد

 

 چسبوندم نمیآن بلندش کردمو سرشو به قفسه س هیپاشو در  ریبردم ز گمویدست د دمشویبوس

 

 کرده بود ریفکر مثل خوره ذهنمو درگ هی یراحت شده بود که حداقل جونشو نجات دادم ول المیخ

 

 کرده بود؟؟ یآوا خودکش یعنی

 

 رو با پام باز کردم و رفتم داخل الی..در والیو دمیرس بالخره

 

 با شتاب خودشونو رسوندند دنیبودند تا منو د الیو اطیباران تو ح سپهرو

 

 سر آوا اومده؟؟؟ ییکه چه بال دیپرسیم کردویم هیگر باران

 

 دکتر خبر کنم دیبا میلباساشو عوض کن دیاتاقش کمک کن میبر دیایندادمو فقط به باران گفتم:ب یجواب منم

 

 سراغ دکتر! رمیگفت:من االن م سپهر
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 به عسل کردمو آوا رو بردم باال ظیاخم غل هیشدم که عسل و ساحل و رضا با تعجب نگام کردن منم  الیوارد سالن و مهیسراس

 

 دیمنتظرم لباساشو عوض کن رونیرو تخت و به باران گفتم من ب خوابوندمش

 

 تا عوض کنم رونیلباسامو برداشتمو رفتم ب خودمم

 

 در اتاق بودم که همه اومدن باال دم

 

 رسهیم گهیربع د هیاس گرفتم تا گفت با دکتر تم رضا

 

 :ممنونم رضا جانگفتم

 

 شده بود؟؟؟ ی:حاال چرضا

 افتاده؟؟؟ یاتفاق چه

 

 !شدیرفتم آوا داشت غرق م یفقط وقت دونمینم دونمیزدم و گفتم نم ادیفر وارویبه د دمیمشت کوب با

 

 کرده؟ یزدو گفت:نکنه خودکش یپوزخند عسل

 

 داشته باشه! یبه شما ربط کنمیهم کرده باشه فکر نم یو گفتم:هر کار دمویتوپ بهش

 

 !!!یریبگ یاز آب گل آلود ماه یبلد فقط

 

 دیبهش برخوردو رفت تو اتاقشونو درو محکم بهم کوب عسل

 

 ؟؟؟یکنی:برادر من چرا خودتو ناراحت مرضا

 !یخوریلباساتو عوض کن االن سرما م برو

 

 مراعات کنند! یکم دیدوستتون و لطفا بهشون تذکر بد شیپ دیبر دی:ساحل خانم شما هم لطف کنرضا

 

 :باشه حتما آقا رضاساحل

 اجازه! با

 

 لباسام عوض کردم که باران درو باز کردو منم رفتم داخل اتاق عیو سر رفتم

 

 ...دمیدستشو تو دستم گرفتم و بوس زدینبضشم کند م خوردینم یتکون چیه یباال سرش ول رفتم

 

 !ختیریگوله گوله اشک م نجوریهم بارانم

 

 نشه فکر کنم چشمام شده کاسه خون! ریخودمو کنترل کردم که دوباره اشکم سراز یلیباران خ یجلو
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 از کنار آوا بلند شدمو رفتم تو تراس. ارمویبود که نتونستم طاقت ب دهیرس یچشمام به حد سوزش

 

 اد؟یدکتر م نیا یپس ک دیهمونجا به باران گفتم:توروخدا از رضا بپرس از

 

 و بالفاصله با دکتر اومد داخل رونیرفت ب باران

 

 :جناب سرهنگ دکتر اومدندباران

 

 یهوشیب مهین ای یهوشیو احتماال تا فردا صبح حالت ب رهیکردو گفت تب کرده و تا شبم تبش باالتر م نشیباالوسر آوا و دکتر معا میرفت

 داشته باشه

 

کرد و گفت:اگه حالش دوباره  قیسرم و آمپول براش نوشت رضا وسپهر رفتند داروهاشو گرفتند دکتر سرمو وصل کردو آمپوالشم تزر دکتر

 دیبدتر شد حتما خبرم کن

 

 بمونه و باالسرش باشه! دارینفر ب هیگفت:تا صبح  بعدم

 !دیتنهاش بزار دینبا

 

 آوا سوپ درست کنه یمقدار برا هیو بارانم رفت تا  مونمیکه رفت گفتم خودم باال سرش م دکتر

 

 دادمیکه سرم بهش وصل بودو ماساژ م ینشستمو دست باالسرش

 

 بود دهیکش شیوجودش درونمو به آت تب

 

 شد؟؟؟یچرا آوا داشت غرق م گفتمیهمش با خودم م نکهیگرگرفته بودم خصوصا ا سوختمیداشتم از درون م منم

 

 ؟داشته؟ یقصد خودکش یعنی

 

 که تموم شده بودو از دست آوا جدا کردم! یساعت سرم میاز ن بعد

 

 همون تونستم جون آوا رو نجات بدم یبودم برا دهید هیاول یکمکها دوره

 

 !شهیسرد م میشام گرفت رونیاز ب دیشام بخور دیساعت اومد باالو گفت:لطفا بر هیبعد از  باران

 

 دییندارم شما بفرما لی:ممنون مگفتم

 

 دیشامتونو بخور دیبر کنمیهمه نگرانتونند خواهش م خورمیبعدا شام م مونمیآوا م شی:من پباران

 

 نییبزنمو تشکر کردمو رفتم پا ینتونستم مقابلش حرف گهید

 

 نگاهها به سمت من برگشت همه

 

 عنوان بهش نگاه نکردم چیکه انگار اصال براش مهم نبود عسل بود البته منم به ه یتنها کس دندیحال آوا رو پرس همه
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 !میبرنامه هاتونو بهم زد یکردم و گفتم:شرمنده حساب یساحل و رضا معذرت خواه از

  

تخت ما برناممون  التیچشمک زد و گفت:خ هیمهمتره بعدم  یزیآوا خانم از هر چ یسالمت یزنیحرفو م نی:نه داداش گلم چرا ارضا

 سرجاشه!

 

 حل خانم؟سا گمیبه ساحل کردو گفت:درست نم رو

 

 نگران آوا جان هستم یلی:بله درسته منم خساحل

 

 دوتا قاشق به زور خوردم وتشکر کردمو رفتم باال رفتینم نییاز گلوم پا کردمیم یباز یشامم باز با

 

 نخورده بود یتکون چیتبش هنوزم باال بودو ه یول کردمیم شیدوساعت پاشو نیباال سر آوا بودم تو ا یدوساعت بایتقر

 

 ادیو بهوش ب ادیزودتر حالش خوب ب کردمیلب دعا م ریگذاشتم رو تخت و فقط ز سرمو

 

 شد انینما شیشونیدرشت عرق رو پ یدونه ها کردویآوا سرمو بلند کردم ناله م یناله ها یدفه با صدا هی

  

 خشک کردم شویشونیدستمال عرق پ با

 

 گفتیم ونیهذ داشت

 

 !کشهیبابا دخترت داره زجر م یکن نکارویبا من ا دیبابا تو رو خدا بابا تو نبا نه

 

 !اره؟یسرم م ییبابا داره چه بال ینیبیمگه نم ترسمینرو کاوه منو تنها نزار من م کاوه

 

 گفتیم ومدیکه انگار از ته چاه در م ییحرفا رو آروم و با صدا نیا همه

 

 !ی:اه لعنتآراد

 نرفته! رونیکاوه از ذهنش ب هنوزم

 

 کنهیم تشیدر رابطه با باباش بوده که داره اذ یزیبفهمم چه چ دیبا

 

 بودم که باباش بهش ظلم کرده دهیتا حاال چند بار شن چون

 

 حرفاش بود ریمنم تا صبح ذهنم درگ دیو خواب دیکش یکردم و نوازشش کردم که آروم گرفتو آه بغلش

 

 آوا_

 

 خوابش برده! آراد سرشو گذاشته رو تخت و دمیباز کردم که د چشممو

 

 نجام؟؟؟یافتاده من چرا ا یچه اتفاق یعنی کردیبدنم کوفته بود و درد م دیترکیداشت م سرم
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 آخو اوخ تکون خوردم بلند شدم و نشستم با

 

 ؟؟؟یدفه آراد هراسون بلندشد و گفت:جانم خانمم درد دار هی

 

 !کنهیسرم و بدنم درد م آره

 

 بعد اون اتفاق هیعی:طبآراد

 

 اتفاق؟؟؟ کدوم

 خواب بودم یادیزمان ز کنمیاحساس م نجامیمن ا چرا

 

 اد؟؟؟ینم ادتی یزیاخم کردو گفت:چ آراد

 

 نه

 

 ؟؟؟یکن یخودکش یخواستیم ادینم ادتیشدو گفت:چه طور  شتریاخمش ب آراد

 بشه؟؟ یکه چ یغرق کن ایخودتو تو در یخواستیم

 

شدو داشتم خفه  یپام خال ریدفه ز هیبه کاوه برسم که  خواستمیم نقش بست من ماومد دوباره صورت کاوه جلو چشم ادمیتو فکرو  رفتم

 شد! یچ ادینم ادمی گهیبعدش د شدمیم

 

 ؟؟؟یکنینم دایبراش پ یاومد آره؟حاال هم جواب ادتی هیگفت:ههه چ هیآرادباکنا

 

 کارت؟؟ نیبا ا یبرس یخواستی:به کجا مدیرو هم فشاردادو غر دندوناشو

 

 ..یو بغض گلومو گرفت و گفتم:من  خ خو خود خود کش خودکش دیلغزیم چشمام

 

 ؟؟؟یچرا فقط به فکر خودت یرو پاش و گفت:د لعنت دیتو موهاش فرو بردو محکم کوب آراددستشو

 ؟؟؟یمنو تا مرز جنون برد چرا

 چرا چرا؟؟؟ بگو

 

 شد یپام خال ریدفه ز هینکردم فقط حواسم پرت شدو  یبغض گفتم:من خودکش با

 

 !شهیتر م یکه هست عصب ینیاز ا دونستمیکاوه بود چون م شینگفتم حواسم پ گهید

 

 هیگر ریبلنددزدم ز یها یبا ها بعدم

 !ختمیریجلو دهنم گرفتمو اشک م دستمو

 

 مردمیمن م شدیم تیتو گوشم زمزمه کرد:آروم باش آروم ببخش خانمم ببخش اگه طور دویجلو منو تو آغوشش کش آراداومد

 

 کرد آراد مغرور از من خواست ببخشمش؟ یبند اومدو هنگ کردم االن آراد از من معذرت خواه میلحظه گر هی
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 دیکوبیم واریقلبش داشت به درو د کردمیتپش قلبشو احساس م یبند اومده بود صدا میگر گهید

 

 نییسرشو انداخت پا دویبوس مویشونیاز خودش جدا کردو پ منو

 

 ؟؟؟یگفت ی:آراد چگفتم

 

 رونیدفه اخم کردو بلند شد رفت ب هی

 

 چش شد؟ نیا وا

 حرفش افتادم ادی یقند تو دلم آب شد وقت یول 

 

 بلند شم که اومدم

 

 تخت برخورد کرد یسرم به لبه  نویرفتو نتونستم خودمو کنترل کنمو با مخ افتادم زم جیبلند شم ک سرم گ اومدم

 

 ادیخون م میشونیداره از پ دمیزدمو دستمو به سرم گرفتم که د یبلند غیج

 

 به سمتم اومد یدر اتاق با شدت باز شدو آراد با نگران دفهی

 

 شد خانومم؟؟ یداد زد:آوا،،چ آراد

 

 گونه هام شدن یاشکام روونه  جهیدرد سرم و سرگ از

 

 بود دهیروم اونطرف بود هنوز سرمو ند کرد،،چونیبغلم کرده بودو ارومم م آراد

 

 ،؟؟یگفت:آوا از من ناراحت شد آراد

 بگو! خب

 هو؟؟یشد  یچ

 

 پر از خونم هنگ بهم زل زد یشونیپ دنیبرگردوندم سمتش که با د رومو

 

 ؟؟یش...شد شد یبردو با تته پته گفت:چ چ میشونیبه سمته پ دستشو

 

 شده؟؟ ی..چیی:آواآراد

 

 خدآ ی:واآراد

 

 ختمیریبهش زل زده بودمو اشک م یهمونجور

 

 دمینفهم خواستیاز خدا کمک م زدویآراد که اسممو صدا م یجز داد ها یزیبعد هم چ دویچیتو سرم پ یدرد بد دفهی
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 چشمامو باز کردم یدستم آروم ال یرو یزیسوزش چ با

 

 دستم نگاه کردم که سرم بهش وصل بود به

 

 شدس یچیبه سمت سرم بردمو متوجه شدم که باندپ دستمو

 

 نمیاطرافمو بب تونستمینم ادی.منم بخاطر حالم کامل چشمام  باز نکرده بودمو زبود.. کینسبتا تار اتاق

 

 دمیکش یبستمو آه چشمامو

 

 دمیموهام سرم رو چرخوندم که آرادو د یرو ینوازش کردن دست با

 

 بودم...؟؟ دهیند یگندگ نیمن چرا ادم به ا وا

 

 :مثبت فکر کن،،حالت بد بوده!وجدان

 

 تو؟، یگیم یچ بروبابا

 یاریدر م یمسخره باز طمیشرا نیا تو

 

 آراد نگاهش کردم یصدا با

 

 .؟؟زمیعز ی:خوبآراد

 

 شده؟؟ یهم فشار دادمو گفتم:چ یرو چشمامو

 

 ست؟؟ین ادتی:آراد

 

 سین ادمی شویرفتو افتادمو سرم به تخت خورد،،بف جیکه سرم گ دونمیگفتم فقط م آروم

 

 کردمیازت مراقبت م موندمویم شتیپ دیزاشتم،،بایتنهات م دی:منو ببخش نبازدو گفت یلبخند محو آراد

 

 به آراد زل زدم هنگ

 همون آراد مغرور خودمونه؟؟ نیخدا ا یوا

 

 سیگفتم:مهم ن یگرفته ا یصدا با

 

 شدو کیکه آراد بهم نزد نمیاومدم تو جام بش بعدم

 

 نمیکرد بش کمکم

 

 و خامه توش بود وارد شد ریکه کره و عسل و ش ینیس هیگفت و با  یدر زدن اومد و باران با اجازه ا ینشستم صدا تا
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 !یکردم که اشک تو چشمش جمع شدو گفت:دختر تو که همه مارو نصفه جون کرد نگاش

 

 میدیکش یتا االن ما چ روزیاز د یدونینم

 

 !فتهیهمش داره برام اتفاق بد م چرا دونمینم یو گفتم:شرمنده شماها به خاطر من مسافرتتون خراب شد ول نییانداختم پا سرمو

 

 گذشت ریباران هم زمان با هم گفتند:خداروشکر که به خ آرادو

 

 دیاومد جلو و گونمو بوس باران

 

 !گردمیزود بر م ییاز جا بلند شدو گفت:من برم تا جا آراد

 

 سرمو تکون دادم که باشه برو منم

 

 !یشانس آورد هیمرد خوب یلیجناب سرهنگ خ ییدستم گفت:خدا دادیم کردویکه لقمه درست م ینشستو همونجور باران

 

 لحظه آرامش نداشته همش نگران تو بود هیتا امروز صبح  یشدیغرق م ایتو در یکه داشت روزید از

 

و بلند  ینیرو تخت بش یاوردیطاقت ن یکه جناب عال یبه ما خبر بده که تو به هوش اومد نییپا ادیب خواستهیم یکه به هوش اومد بعدم

 یبال رو سر خودت آورد نیو دوباره ا یشد

 

 غرق نشده روزمید نینخورده وهمچن ییبه جا جگاهشیرحم کرده که گ شیکه اومد سرم وصل کرد گفت خدا به جوون دکتر

 

 دیصدقه بزرگ براش بد هی دیگوشش رد شده و با خیخطر بزرگ از ب دوتا

 

 چه خبر؟ هی:از بقگفتم

 

 فتادیبرات ن یبازم خداروشکر که اتفاق بدتر ی:همه نگرانتند اما االن حتما آراد به همه گفته بهتر شدباران

 

 که چرا تنهات گذاشته! کردیخودشو لعنت م کردویم دادیآراد دادو ب یشد هوشیکه سرت به تخت خوردو ب دوباره

 

 مرد نمونس و در ضمن معلومه حاضره برات جون بده! نیا واقعا

 

 برام حرف زد انایبودم و تب داشتم و کل جر هوشیآراد تا صبح باال سرم بوده و منم ب نکهیباران از ا هخالص

 

 هیبق شیپ نییبرم پا خوادیکم حالم بهتر شد که گفتم:باران جون دلم م هیصبحونمو کامل داد داروهامم خوردم  نکهیاز ا بعد

 

 ؟؟یندار جهیسر گ گهید یتونی:مباران

 

 حالم بهتر شده؟ کنمیفکر م نه

 

 حالت بهتر شده چون همه منتظرند که حالت خوب بشه ننیبب شنیهم خوشحال م هیاالن بق میبر باشه
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 نییپا میدست و صورتمو شستم و لباسامو با کمک باران عوض کردم و باران کمکم کرد دستمو گرفت و از پله ها رفت رفتم

 

 اومد رونیبهمزمان با ما آرادم از  ییرایتو پذ میدیرس تا

 

 آراد_

 

 فته؟یعشقم ب یدو تا اتفاق برا دیچرا با شدمیم وونهید داشتم

 

 از خودم ندارم دلم کار دستم داد یاریاخت چیه گهید رمیگیمقابلش قرارم یوقت ستیدست خودم ن اصال

 

 تو چشمش نگاه کنم میبعدش نتونستم مستق یکردم و حرف دلمو بهش زدم ول یمغرورم ازش معذرت خواه یلیکه خ یمن

 

 زاشتمیو تنهاش نم شکستیکاش قلم پام م یکه ا رونیاتاق زدم ب از

 

 نیبره و بخوره زم جیاز جاش بلند بشه و سرش گ رونیتا من برم ب کردمینم فکر

 

 رونیبه خودم لعنت فرستادم که چرا رفتم ب یکل ادیسرش داره خون م دمید یوقت یزده ول غیکردم به خاطر حرفم ناراحت شده و ج فکر

 

 میدکترو خبر کرد عیکردم که همه اومدن باال و سر دادیها دادو ب وونهیهم که از حال رفت مثل د یوقت

 

 !نهینب یبیآس گهیکنم که د قهیگوسفند براش عق هیرفتم تهران  یگرفتم وقت میکه گفت خدا بهش رحم کرده تصم دکتر

 

 بشه تیوپسته وبادوم گرفتم تا بدنش تقو وهیمقدار براش کمپوت و آبم هینم رفتم م ششیاومد پ باران

 

 نییبا کمک باران از پله ها اومد پا دمیدست پر اومدم تو سالن که د با

 

 دوباره حالت بد بشه؟ یگینم یگفتم:خانمم چرا از جات بلند شد ینگران با

 

کنم به خاطر من مسافرتشون  یتا از همه معذرت خواه میایکم بهترم خودم از باران خواستم ب هینگام کردو گفت:نگران نباش  یبامهربون

 خراب شد.

 

 دیشد تتیکه اذ دیبشه ببخش ینجوریا خواستمیبه جمع سالم کردو گفت:شرمنده من نم رو

 

 !نیاصال خودتونو ناراحت نکن مینگرانتون بود یلی:حالتون بهتره زن داداش ما خرضا

 

 تو گفت:بله به لطف شما بهترمنشس آوا

 

 روز افتاده! نیخواهر گلمون به ا مینیبب میتونستیاصال نم میجون به لب شد گهی:آوا من و باران که دسپهر

 

 که ترسوندمتون دی:ممنونم به هر حال ببخشآوا
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 بازم خداروشکر که خطر رفع شد! دیمراقب خودتون باش شتریب دی:باساحل

 

 کردم یاطیاحت یکم ب هی دیگی:بله شما درست مآوا

 

 زنهیداره لبخند م دمینزده باشه که آوا ناراحت بشه به صورت آوا نگا کردم د یگفت خدا کنه باز حرف یزیلب چ ریزدو ز یپوزخند عسل

 !دهینشن یزیراحت شد پس چ المیخ

 

 بخوره! دیران خانم لطفا به زورم شده بهش بدکه گرفته بود و گفت با ییزایاشاره که کرد به چ یبش تیتقو دیبا زمیبه آوا گفتم:عز رو

 

 نگفت یزیزدو چ یهم لبخند آوا

 

من  یتر شد و گفت:آخرشم نگفت کیکه آوا نزد کردیکنار آوا نشستم که چشمم به عسل افتاد با خصومت داشت من و آوا رو نگاه م رفتم

 چشامو از کاسه درآره؟ خوادیخانم فروختم که م نیبه ا یتر زمیچه ه

 

 !یارزش ناراحت کن یب یزایچ یسر هیارزش نداره خودتو به خاطر زمیکه عسل متوجه بشه گفتم:عز یجور هی منم

 

 ستیمنم مهم ن یبرات مهم باشه چون برا دیهرچند اصال نبا یمتوجه شده باش لشویدل دیبا گهید

 

 ..زمیعز یتو بگ ی:باشه هر چآوا

 

 داخت!نگاه چپ به عسل ان هی دویکش یحساب زمویعز کلمه

 

 ن؟یتله کاب میبه جمع گفتم:به نظرتون حاال که آوا حالش بهتره بعد از نهار بر رو

 

 موافقتشونو اعالم کردند همه

 

که  میکن یهمکار دیبا گفتیم دادینم تیخواسته بود وگرنه باران رضا نجوریالبته خودش ا میکه دست پخت ساحل بودو خورد ینهار

 هم خوشمزه شده بود یلیخ ییخدا

 

االن  نیاز هم میگفتیم میزاشتیراه انداخته بود ماهم سر به سرش م یکرد و آخر غذا تشکر حساب نشیتحس یهم با نگاههاش کل رضا

 یلیمعلومه زن ذل

 

 !نیستیتو و سپهر ن نکهیرضا گفت نه ا یول گفتینم یزیچ دویخندیم ساحل

 

 سر حال شده بود یآواهم حساب میدیو خند میگفت یکل خالصه

 

 میکنن آماده شده بود زیتا خانما آشپزخونه رو تم ونیاز نهار خانما رفتن آماده شدن چون ما آقا بعد

 

 میبر ایلحظه ب هیتو هم و بهش گفتم  دمیکم اخمامو کش هینتونستم  یکردم به خودم مسلط باشم ول یسع نییآوا از پله ها اومد پا یوقت

 

 بهمون داشته باشن یکمتر دید هیگوشه که بق هیگرفتمو بردمش  دستشو
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 ه؟یچ نینگاه بهش انداختمو بعد به لباش چشم دوختم وگفتم:ا هی

 

 !!!گهی:خخ خوب لبه دآوا

 

 !یشیم یزیچ هی ینخور یحالت مسخره بهش گفتم نه بابا ترش به

 

 گفتم:منظورم رژ لبته! یشتریب بااخم

 

که چه قدر  یدیکه ازش سر باشم د دمیبه خودم رس نیبرا هم ارمیجلو اون دختره کم ب خواستمیمن نم هیچ یدونی:ها آها خب خب مآوا

 دهیبه خودش رس

 

 ؟؟؟یفکرو کرد نیچرا ا یسادشم از اون سر یگفتم:تو همونجور وارویبه د دمیکوب دستمو

 

 !رهیمثل تو منو اس یکی گهیکارو کرده تو که د نیجلب توجه ا یبرا اون

 

خودمو جمع و جور کردمو گفتم:اگه  یهمون لحظه لباشو ببوسم ول خواستیلبخند کنج لبش نشست که دلم م هیدم،،یخوردم که د حرفمو

 دوباره خودم کمرنگش کنم خودت برو درستش کن! یخواینم

 

 رمیم یتته پته گفت:باش باشه ال االن م م آوابا

 

 آوا_

 

با اون که آراد بعد بهم گفت که عسل اعتراف کرده  کردمیم فیک خورهیبه عسل نداره عسلم مدام حرص م یتوجه چیآراد ه دمیدیم یوقت

 بوده که عاشق آرادشده بوده!

 

 پرو! دختره

 بزاره! شیو سبک باشه که پا پ ایح یدختر ب دیچه قدر با 

 

 نیمن زرنگ تر ازا یکردم قند تو دلم آب شد گرچه حرفشو کامل نزد ول رشیآراد گفت من اس دمید یوقت یخفش کنم ول خواستیم دلم

 حرفا هستم زود منظورشو گرفتم

 

 !یاز عسل سرتر یکه گفت تو ساده هم که باش کنمیفکر م نیبه ا یوقت کنمیذوق م یلیخ

 

 ادیشکر که عسل به چشمش نم خدارو

 

 ادیسرم ب ییچه بال ادخویرو تکرار کنه منم که معلوم نبود م یکار قبل خواستیوگرنه م رمیشد زبونم باز شدو گفتم باشه االن م خوب

 

 کنهیکه م یکه روم داره به اخم یرتیبه غ یبه اعتراف کردناش حت اشیبه نگران اشیبه خوب کنمیدارم به آراد عادت م کنمیم احساس

 

امتحانش  شتریب دیفقط با رمیکنارم بپذ تونمیفکر کنم آرادو م یداشتم که پشتم باشه گرچه کاوه رو از دست دادم ول ازین یکی تیحما به

 کنم
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 نیبه سمت تله کاب میرژم وکمرنگ کردم رفت نکهیبعد از ا بالخره

 

 نشستند نیکاب هیعسل و ساحل و رضا هم تو  نیکاب هیو آراد و سپهر و باران تو  من

 

 یاته به عظمت و بزرگپ ریز یهمه سر سبز نیو ا ییاون باال ینیبیم یوقت برهیم یبودواقعا آدم به قدرت خدا پ بایز زیاون باال همه چ از

 !یرسیم شتریخدا ب

 

 .میستین شیب یذره ا شیبزرگ نیدر برابر خدا با ا ما

 

 یچشم ازش بردار یخواستیکه نم یدیدیرو رو به روت م ییبایز عتیطب کردیتا چشم کار م میشد ادهیپ نیو از تله کاب میدیرس

 

 تو اون فضا باشم و از اونجا لذت ببرم تونمیتا م خواستیم دلم

 

 آرادم متوجه حالم شده بود دستمو تو دستش گرفته بودو تموم حواسش به من بود انگار

 

 یبش تیتا تقو یبخور دیبا یشد فیضع گفتیم دادیحواسم به دورو برم بود آرادم به زور به من تنقالت م من

 

 خورمیم یبود چ دهیسفارشاتمونو آوردند آراد اصال از من نپرس میباز گذاشته بود نشست یشاپ اونجا تو فضا یکه کاف ییهایرو صندل میرفت

 پسته سفارش داده بود ریخودش برام ش

 

 ؟؟یدیپرسیبد نبود نظر منم م گفتم

 

 یول رمایحال خوب درت ب نیبود که نخواستم از ا نجایبرات خوبه در ضمن انقدر حواست به ا نیتو گوشم گفت:حرف نباشه ا دیخند

 نگا به منم بنداز مین هیها  میخودمون

 و

 حرفو عوض کردو روشو از من بر گردوند عیدفه با تعجب نگاش کردم که باز سر هی

 

 حرفو زده! نیاما بعدش انگار نه انگار که اون بوده که ا زنهیقدر زرنگه حرفشو م چه

 

 میریعسل رو فاکتور بگ یخوش گذشت البته اگه عشوه ها یلیو بهمون خ میعصر اونجا بود تا

 

 آراد_

 

که  ییپام گذاشتم و حرفا ریمن که مغرور بودم جلو آوا غرورمو ز زنمیهمش حرفه دلمو به آوا م رمیزبونمو بگ یجلو تونمیچرا نم دونمینم

 !ارمیفقط تو دلم بمونه رو به زبون م دیبا

 

 دهیزبونم و دلم داره کار دستم م یدوست ندارم بفهمه من عاشقانه دوسش دارم ول ستمیهنوز از احساس آوا به خودم مطمئن ن چون

 

 الیبه سمت و میو رفت میشد ادهیپ نیتله کاب از

 

 کردم یکه حرف دلم بودو پل یآهنگ هیراه  تو
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 احساسمو به آوا بفهمونم! زارمیکه م ییبا آهنگا کردمیم یشده بود سع نیچند وقته کارم هم نیا

 

 لب با آهنگ زمزمه کردم ریلبخند محو رو لبم نشست و ز هیو  میشروع آهنگ چشم تو چشم هم شد با

 

 ستین گهید یو جا ییقلب من تو تو

  ستین گهید یایلیتو مثل خ دل

 بات مونهیقلب من م یباش یهر چ تو

 اتیچه قدر افاقه کرده خوب نیبب

  یقلب من کم یگفته تو برا یک

 یتو قلبم ییتو میزندگ تموم

 قلبتم ریعمره تو دلم اس هی

 قلبتم ریو تو مس یمقصد تو

 

 تو قلبتم                 یقلبم تو

 

 نمونیحسه ب قیشدم عم عاشقت

 ایلیقلب خ یرو مونهیم حسرتش

 ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست

 ایریدست کم نگ نمونویب حسه

 

 من فقط یکنار تو شده تنها آرزو بودنه

 خسته ام ازت.... ینیبب رمویقلبمو ازت بگ یروز هیمحاله که  نیا

 از خودم! رهیقلبمو بگ تونهیتو نم ریغ یچکیه

 عاشقت شدم! شهیپرگرفت و تا هم نهیلحظه قلبم از تو س هی دمتید

 

 عاشقت شدم... شهیتا هم                              

 

 نمونیحسه ب قهیشدم عم عاشقت

 ایلیقلب خ یرو مونهیم حسرتش

 ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست

  ایریدست کم نگ نمونویب حسه

 

که  کننیم کهیت کهیهم دارن خودشونو ت ایمونده اون بعض ایبه من ثابت شده که حسرتش رودل بعض نیکه تموم شد باران گفت:ا آهنگ

 دینگا بهشون بنداز مین هی

 

 سینگا کردم آوا ابروهاشو داد باالو به باران گفت ه نهیتو آ از

 جناب سرهنگ؟ گمیباران گفت:درست نم یول 

 

 دیبگم!!!شا یخندم گرفته بود خندمو کنترل کردم و شونمو انداختم باال و گفتم:چ منم

 شدن میهام بفهمن که تموم زندگ یآروم گفتم البته اگه بعض 
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نگاشو ازم گرفت و روشو به پنجره  عیتو چشماش نتونستم احساسشو نسبت به خودم بفهمم چون سراز  یچشم تو چشم آوا شدم ول دوباره

 کرد

 

 آوا! یکنیم وونمید یدار یدل من چه ها کرد نیبا ا یدونینم تو

 !!!یخودت متوجه شده باش نکهیاز ا غیدر یول

 

 ...ایلب در میبر میریفرصت بود قرارشد جوجه بگ یو هنوز تا شام دو ساعت الیو میدیرس

 

 !ایلب در میرفت ادهیو پ میرو آماده کرد الیوسا

 

 ایهم اومده بودن لب در گهیتا خانواده د چند

 

 دمیتو آب برگشتم رو به آوا که د میجلو که بزن میباال و رفت میپاهامونو زد همه

 

 شده! دیو صورتش مثل گچ سف دهیرنگ از روش پر آوا

 

 ؟؟؟یرفتم دستشو گرفتم و گفتم:خانمم خوب عیسر

 

 زل زده وبا تته پته گفت:آ آر آراد!!! ایبه در دمید

 

 نترس من کنارتم! زمیآراد عز جون

 

 که براش افتاده! یبه خاطر اتفاق دهیکردم ترس احساس

 

 ترسمی:آ آرا آراد م من مآوا

 

توهم  میپامونو تو آب بزن میخوایبود نشوندمش و گفتم:نترس قربونت برم ما فقط م کیکه نزد یبغلش بردم و رو تخته سنگ ریز دستمو

 نیبش نجایا یایب خوادینم

 

 باشه یعنیتکون داد که  سرشو

 

 ؟؟یترسینم گهیبرم د من

 

 :برو فقط..آوا

 

 ؟؟؟یچ فقط

 

 :فقط،،فقط،،مواظب خودت باشآوا

 

 داد رونیب قیگفت  ونفسشو عم نویا

 

 آوا هم پنهون نموند! دیلبخند رو لبم اومد که از د هیشدم پس آوا نگران من شده  دواریکم ام هی
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 .ایچشمک بهش زدمو رفتم به سمت در هی

 

کارو کرد که ساحل و عسلم اومدن  نیکه بارانم هم دیکرد رو بارانم آب پاش یطونیسپهر ش میدیآب پاش گهیکم با سپهرو رضا به همد هی 

 !دنیو رو ما مردا آب پاش

 

 عسل!! یگفتم االن حساس نشه با کارا کنهیکار م یچ نمیلحظه به آوا نگا کردم بب هی

 ونگاهش به سمت چپشه ستیحواسش به ما ن دمیاما د 

 

 !شهیم کیپسره داره با لبخندبهش نزد هی دمیدنبال کردم د نگاشو

 

 دنیپاشیم گهیآب به همد یرداشتن همونجو هینبود بق هیحواسم به بق گهیتوجهم به سمتشون جلب شد د تموم

 

 !زنهیو اون داره لبخند م زنهیپسره داره باهاش حرف م دمیکردم د نگا

 

 که عسل صدام زد رونیرفتم از آب ب ارمیخونم به جوش اومدو نتونستم طاقت ب گهید

 

 ن؟ی:جناب سرهنگ چرا جوش آوردعسل

 

 گفت هیبا کنا البته

 

 گردمیو زود بر م ییتا جا رمیبا آوا م نیبگ هیفقط به بق دیدخالت نکن دیلطف کن شهیم

 

 گفتم! لشمیدل دیشا دای:فقط ناراحت نشعسل

 

 دیخند بعدم

 

 ستیبگو اصال برام مهم ن یدوست دار یدرک هر چ به

 

 با شتاب به سمت آوا و اون پسره رفتم بعد

 

 به پسره انداختمو دست آوا رو سفت گرفتم و دنبال خودم کشوندمش ظیاخم غل هی

 

 :عه آراد چته؟؟؟آوا

 ؟؟؟یکنیم ینجوریچرا ا 

 

 بشنوم یزیچ خوامیببند نم دهنتو

 

 !یآراد دستمو خورد کرد یآ ی:آآوا

 ؟؟؟یکشونیچرا منو دنبال خودت م سایوا

 

 ادیخفه شو خفه صداتم در ن فقط
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 دستمو ول کن! کنهیکار م یچ نمیبب خوامیم یچرا ذوقمو کور کرد کردمی:داشتم اون پسره رو نگاه مآوا

 

 بهش رفتم ظیچشم غره غل هی دیباریکه ازش خون م ییحرفو زد برگشتم با چشما نیتا آوا ا الیبودم به و دهیسرعت رفته بودم و رس با

 

 برم اونجا ولم کن ولم کن خوامی:من مآوا

 

 ها؟؟ یکردیم یچه غلط یتو داشت ؟یزد یگفتم:دوباره بگو چه زر وارویو چسبوندمش به د الیو اطیتو ح بردمش

 !!یلعنت گهیبگو د د

 

 نییگفتم که آوا از ترس خودشو جمع کردو سرشو انداخت پا دادیکلماتو با دادو ب نیا انقدر

 

 کار کردم؟ ی:من من مگه چآوا

 کردمیم فیازش خوشم اومده بود بعد از مدتها از ته ته دلم داشتم ک یلیخ 

 

که بزنم دست و پاتو بشکنم چونشو تو دستم گرفتم و سرشو باال آوردمو  یکنیم یکار یدار گهید ری:بسه بسه فقط خفه خون بگدادزدم

 فشار دستمو رو چونش چند برابر کردم

 

 بزنم دندوناتو تو دهنت خورد کنم؟؟ دیاالن با یکردیم فیک یداشت که

 ؟یزنیجلو شوهرت از اون حرف م یکشیخجالت نم و

 

بچه چهار ساله هم حسادت  هیکه به  یانقدر بچه ا دونستمیتاب از چونش جدا کردو داد زد:واقعا که نمشد دستمو با ش یدفه عصبان هی آوا

 !یکنیم

 

 گفت چهار ساله؟ یشوک حرف آوا موندم آوا چ تو

 

 !تیصداش هم بغض داشت هم عصبان تو

 

 ؟؟؟یچ یعنی

 سال داشت نه چهار سال! ستیدست کم ب دمیکه من د یاون یگیچرت م چرا

 

 کنه؟؟ یو شن باز نهیسالش باشه بعدم بش ستیب خورهیبهش م یکیتا حاال پسر بچه به اون کوچ ی:از کآوا

 !هان؟

 

 کردیهم نم یشن باز دیخندیم زدویبودو داشت با توحرف م ستادهیکه وا اون

 

 نجاهمیاز هم ی که باور ندارحاال یکه به من اعتماد ندار خورهیبه سرش گرفت و گفت:آراد بس کن بس کن حالم ازت به هم م آوادستشو

 ینیبیهنوز اون پسر بچه رو م ینگا کن

 

 نگاه کردم که الیدر و یآوا فاصله گرفتم انگار هنوز باور نداشتم از ال از

 

 آوا_
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 مغروره خودخواه پسره

 

 کرده! یداور شیازم سوال کنه پ نکهیبودم که چرا بدون ا یاز دستش عصبان یلیبهم برخورده بود که شک کرده و خ یحساب

 

 و نشست رو پاش نیینگاه کرد سرشو انداخت پا الیدر و یاز ال یوقت

 

 !یکنیبچه ها رفتار م نیسنت هنوز ع نیبا ا یاز خودت خجالت بکش دیواقعا که با  رتیبا غ یآقا شدی:چدمیبهش توپ باطعنه

 

 :آوا من من واقعا شرمنده امآراد

 

 تو ساکت!! حاال

 !!بشنوم! یزیچ خوامینم من

 

 شدو پرت شدم تو بغلش دهیدفه دستم کش هیکه به سمت بچه ها برم که  دمیبهش توجه کنم رامو کش نکهیبدون ا بعد

 

 کن ولم کن ولم

 

 کردمیزود قضاوت م دی:منو ببخش آوا من نباآراد

 

 ینسبت به من رو نشون داد تیاعتماد یهم ب یهم آبرومو برد یکه کرد یکار نیببخشمت با ا هه

 

 ولم کن بزار برم گفتمیم کردمویتقال م یازش جداشم منم ه زاشتیسفت گرفته بود تو بغلش و نم منو

 

 بهتر!!بعد به بغلش اشاره کرد نجایاز ا یبر یخوای:کجا  مآراد

 

 شمیخالص م اتییاز دست زور گو یک دونمیمن نم شهیمثل هم ییزورگو بازم

 افتادم؟ رتویکردم گ یمن چه گناه مگه

 

 منو ببخش بعدش با  یبهم بگو ول یدوست دار ی:هرچآراد

 میریم هم

 ستیبخشش تو مرامم ن تونمیشرمندتم نم یخوند کور

 

 یبا آبرو حواسم هست که جلو دوستات خجالت زده نش یو گفتم:نترس آقا دمیعقب کش عیدستش شل شدو منم سر آراد

 

 رسوندمو نشستم کنار بچه ها ایبا حالت دو خودمو به در بعدم

 

 ؟؟؟ی:عه آوا جونم کجا بودباران

 سرهنگ کو؟؟؟ جناب

 

 که من بردم میاالنم مسابقه گذاشت میکار داشت الیتا و مینفس نفس افتاده بودم گفتم رفت به
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 یگفتم:هه آره جون عمت اونم چه مسابقه ا تودلم

 

 !کنمیفکر نم نجوریمن که ا یگفت:واقعا ول هیو کنا شیبا ن عسل

 

 نداشته باشه! ششویمغزت گنجا ترسمیم دیشما لطفا فکر نکن شهیعسل نازک کردمو گفتم:م یپشت چشم برا هی دیلحظه آرادم رس همون

 

 افتاده؟ ی:اتفاقآراد

 

 دخالت کنن شهیکه بهشون مربوط نم ییدوست دارن تو کارا یلیها خ یآراد جان بعض نه

 

 نشست یدفه بلندشدو رفت اونورتر رو تخته سنگ بزرگ هی دمیاز حالت صورتش فهم نویا ومدیخونش در نم یزدیکارد م عسلو

 

 د؟؟؟یکن فیبساط جوجه رو رد دیگفتم:شماها قصد ندار فتادهین یانگار که اتفاق یالیخیبا ب ونیبه آقا رو

 روده بزرگه رو خورد! کهیروده کوچ بابا

 

 حرفم بلند شدندو جوجه رو آماده کردند نیا با

 

 ادیتا حساب کار دستش ب کردمیبهش اخم م ستیحواسش ن یکس دمیدیکه منم تا م کردیبه من نگاه م یهم آراده نیهمون ح در

 

 آراد خان منتظر عواقب کارت باش هه

 

 که از دستش ناراحتم اوردمیخودمم ن یبچه ها تا آخر شب با آراد خوب برخورد کردم و اصال به رو جلو

 

 فتادیاز دهنش نم زمیجانم و عز چسبوندویخودشو به من م یه کردویاز فرصت استفاده م آرادم

 

 فتادیو هر موقع چشمم به عسل م کردمیمثل خودش برخورد م زدمویآراد لبخند م یمدام به محبتا ارمیحرص عسلو در ب نکهیبرا ا منم

 کردمیپشت چشم براش نازک م

 

 رفتندیفردا سر کارشون م دیقرار شد عسل و رضا و ساحل برگردند تهران چون با الویو میبرگشت

 

 !!!یببرم جنگل اسب سوار خوامیخانممو م میبمون میخوایگفت منو خانمم م آراد

 د؟؟؟یمونیرو به سپهر گفت شما هم که م بعدم

 

 دییشما امر بفرما یهر چ گهیگفت:بله د دویسپهرخند

 

 ترم کرد یدوباره موقع رفتن بالخره ضربه آخرو به من زدو عصب عسل

 

 !یزنیل*ا*س م هیو هم با بق یها هم با آراد یکنیم یعجب حال یمن شدو گفت:ول کینزد

 

 و... یدیمال رهیآرادو با دو کلمه عاشقونه ش سر

 

 گرفتمیدر اصل داشتم از درون گر م یول دیحرفشو قطع کردم و گفتم:تا کور شود هر آن که نتواند د یبا کمال خونسرد منم
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 حواست کجاست؟؟؟ کنهیم یبلند گفت:خانمم رضا داره خداحافظ یبا صدا زنهیسل داره زر مکه متوجه شده بود باز ع آراد

 

 غرور منو جلو عسل له کرده شیاعتماد یکه با ب دونهیاخودشم نم ام

 

 گهید میرضا پس ما منتظر مراسم باش آقا

 

 نییگونه هاش گل انداخت وسرشو انداخت پا ساحل

 

مونده نظر خانواده ها که مطمئنم از  میدیرس یخوب جینگا کردو گفت:آوا خانم ما که با هم به نتا یچشم ریلبخند زدو به ساحل ز هی رضا

 !دهیینظر خانواده من ساحل مورد تا

 

 خانمه گل! نیا یخونشون برا خواستگار میآخر هفته بر قراره

 

 کننیسرشو بلند نکرد فقط معلوم بود که دارن قند تو دلش آب م ساحل

 

 تو اتاقامون میرفت میکردنودرفتند ما هم چون خسته بود یخداحافظ خالصه

 

 دمیتخت دراز کش یقبل از آراد رفتم تو اتاق و رو من

 

 آرادواومد رو تخت پشتمو بهش کردمو محلش نزاشتم تا

 

 پشت دستشو آورد رو شکممو بغلم کردوگفت:خانم گلم چطوره؟ از

 

 مونه؟یآدم م یبرا هم یتو حال یپس زدم وگفتم:با کارا دستشو

 

 ؟؟ی:هنوز از دستم دلخورآراد

 

 اوردمیاصال به روش ن هیبق شیچون پ دمشیمن بخش کردیم فکر

 

 فقط... نه

 

 ؟؟؟یآراد:فقط چ 

 

جلو سپهرو باران بتونم خوب برخورد  کنمینم نیوگرنه تضم یدستت بهم بخوره پس حواستو جمع کن دوروبرم نپلک گهید خوامینم فقط

 کنم

 

 گفتم دادمیکه روهم فشار م ییحرفا رو با حرص و دندونا نیا

 

 کردم ی:من که معذرت خواهآراد

 

 االنم حوصله حرفاتو ندارم خورهیبه درد خودت م تمیخواه معذرت
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 :آ آو آواآراد

 

 آراد_

 

 رهینگ لمیو تحو ارهیبه روم ب میاصال ازش انتظار نداشتم تنها که بش دهیآوا منو بخش کردمیم فکر

 

قبول کنه که  خوادینم دمیشا ای نهیبیرو نم نایآوا ا یول کنمیم یو ازش معذرت خواه کنمیکه بهش دارم غرورمو له م یبه خاطر عشق من

 عاشقش شدم

 

 نهیبیاون بازم نم یول سوزمیتو تب داشتنش م دارم

 

لبخند بزنه اما حاال چه کنم باز رابطمون شکر آب  یا گهینبود به کس د المیخ نیاگه نفسم نبود که ع شدمینم یرتیعشقم نبود که غ اگه

 شد!!

 

 چاک دلشو بده!! نهیعاشق س نی!خودت به دلش بندار به اارم؟یچه کنم که دلشو به دست ب ایخدا 

 

 دمیرسیافکار به مغزم هجوم آورده بودند ودداشتم به مرز جنون م نیا تموم

 

 آوا رو ندارم یسخته طاقت کم محل یلیباشه خدله عشقت باهات ن یول یتخت باش هیعشقت و رو  کنار

 

 بغلش کنم و تموم عشقم و نثارش کنم خوادیم دلم

 

 وجودمو به وجودش انتقال بدم یگرم

 

 دمینشن یجواب گهید یصداش زدم ول یو سر شکستگ یلب با ناراحت ریگفت حوصله حرفاتو ندارم ز یوقت

 

 که خوابش برده دادیآرومش نشون م ینفس ها یگذشت و صدا یساعت مین

 

 شدم رهیمعصوم بود خ یلیسرمو به چهرش نازش که تو خواب خ ریکه برد دستو زدم ز خوابش

 

ها دل به  یزود نیانقدر مغروره که به ا دونمیتو خواب غلط زد و برگشت به سمت من مطمئن شدم خوابش برده چون اخالقشو م یوقت

 دهیدلم نم

 

 بردم شونشیپر یمت موهامنم جرئت کردمو دستمو به س نیهم برا

 

 زدمیباهاش حرف م کردمویم نوازشش

 

 !یکنیم وونهیمنو د یتو دار یتا به حال نتونسته توجه منو به خودش جلب کنه ول یدختر چیکه ه یدار یدختر تو چ آخ

 

 که عاشقت شدم؟؟ یبفهم یخوایچرا نم سوزمیدارم تو تب عشقت م یشینم چرامتوجه
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 رهیداشتم فقط از خدا خواستم تورو ازم نگ یچه حال یدونی..نه نمدادمیمنم داشتم جون م یشدیغرق م یداشت یکه وقت یدونیم دونمینم

 

 در کار نبوده یخودکش یگفت یشکر کردم وقت خدارو

 

 برات افتاد! گهیاتفاق د هیکردمو تنهات گذاشتم که دوباره  یو لعنت کردم که سهل انگار نیچه قدر خودمو نفر یدونینم تو

 

 یدونینم یچیتو ه یدونیتو نم نه

 

 یقفل کرد نتیو قلبمو به وجود نازن یقلبمو دستت گرفت دیکل یکه کم کم جا تو قلبم برا خودت باز کرد شدیچ دونمینم منم

 

و  شهیو تار م رهیبرام ت ایدن یریگیروتو ازم م ینفسم به نفست بنده وقت رمیمیتو م یب چمیتو ه یکه من ب یبدون خوامیم یبدون خوامیم

 شهینفسم قطع م

 

 برات بهشت کنم ارویمن دل به دلم بده تا دن یآوا

 

 بودم خوابم برد باشیهمونجور که غرق صورت ز دمویبوس شویشونیپ

 

 آوا_

 

 خوب از خواب بلند شدم،،انگار رو ابرا بودم! یلیحس خ هیبا  صبح

 

 حالم خوش شده بود یلیخ دمیکه د یبا خواب ینداشتم ول یاونکه شب قبل اصال حال خوش با

 

 برام اتفاق افتاده یداریتو ب کردمیشباهت داشت که فکر م تیخوابم به واقع انقدر

 

 تازه خوشمم اومد! ومدیبدم که ن دمیرو به آراد خواب دمیچشممو که باز کردم د یاز آراد نداشتم ول یاون که دل خوش با

 

 باشه دمیکه د یخواب راتیتاث دیشا

 

 کرده رییحسم نسبت بهش تغ ییجورا هی کردمیاحساس م کردمیبه صورتش نگاه م یشدم وقت قیچهرش دق به

 

 رمیبگ دهیاحساسمو ناد نیا خواستمینم یبودم ول یشده بودم از دستش کفر عیکه کرده بود و من جلو عسل ضا یاز کار یلیاون که خ با

 

 نه؟ ایکنم  هیبهش تک میبه عنوان مرد زندگ تونمیم نمیتر نگاه کنم بب قیتا خوابه از فرصت استفاده کنمو دق گفتم

 

 دیبوس قیعم مویشونیکه تو خواب بهم زدو آخرش پ ییمخصوصا با حرفا شمیدارم بهش وابسته م گهیحسم بهم م ییجورا هی

 

 چم شده دونمیخودمم نم یول ومدیخوشم م دینبا من

 

 شده بود و حسادت کرده بود هم خوشم اومده بود یرتیکه غ نیاز ا یحت
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حسش فقط احساس  دونمیکردم که م تشیاما من انقدر اذ زدیعاشقونه بهم م یحرفا شدویآراد عاشقم م تیتو واقع شدیخوب م چه

 تهیمسوول

 

 ندارم ایدن نیرو تو ا یمن کس دونهیکه از من مراقبت کنه چون اون م دونهیخودشو مسئول م اون

 

 کنم! یمنو با همه وجودش بخواد تا بتونم باهاش زندگ خوادیدوست ندارم دلم م نویمن ا یول

 

 میتموم زندگ یبرا کردیم نیمنو تام یکه تو داشت یکه عشق ییکاوه کجا آخ

 

 منو یدفه آراد مچ دستمو گرفت و گفت:خورد هیافکارم بودم که  تو

 

 وقته زل زدم بهش یلیخودشو زده به خواب منم که خ یچه بد شد حتما الک یکه خواب بود وا نیا عه

 

 گفتم:تو توعه گوش تلخو بخورم؟؟ هینکردمو با کنا ینامرد منم

 رونیب دمیدستمو باشتاب از دستش کش بعد

 

 دفه آراد آب دهنشو با سرو صدا قورت دادو گفت:مگه من چمه؟؟ هی

 

 یکردیو با دقت صورتمو برانداز م یزدیبهم لبخند م یشداز خواب بلند  یاز وقت کردمینگات م یچشم ری:داشتم زآراد

 

 ببخشمت تونمینم ایراحت نیبه ا یدونیبرت داشته آقا،،تو که م االتیبا اخم از رو تخت بلندو شدمو گفتم:خ عیسر

 

 گهیاز خواب که بلند شدم د یعنی کردیکه بهم م ییبودم مخصوصا با محبتا دهیگول بزنم آرادو بخش تونمیخودمو که نم یگفتم ول نویا

 ازش ناراحت نبودم!

 

 بهم بزنه یکنه و انگ هرزگ عیدلخور بودم چون باعث شد عسل منو ضا فقط

 

 کنمیهم حساب نم یشد که من اونو عدد یباطل ومزخرف کس االتیتو چشمم حلقه زدو گفتم:قضاوت ناعادالنه تومسببه خ اشک

 

 کرد ریتعب یبه ناپاک مویاونم پاک یپات له کرد ریرو ز تمیو شخص غرور

 

 آوا؟؟ یگیم یدار ی:چآراد

 ؟؟یزنیحرف م یچ از

 

 مدام جلو چشممه یلحظه تحملش کنم ول هی یحت تونمیکه نم یکس از

 

 :نکنه منظورت..آراد

 

 عسله؟

 گفته؟؟؟ یزیدرسته آوا عسل چ آره

 

 ؟یشدموگفتم:راحت یشد و عصبان یجور هیدفه دلم  هی
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 ؟؟؟یکنینم تیمیاحساس صم یلینظرت خ به

 

 خانمم!! یکنیم یلبخند محو زدو گفت:تو هم که حسود هی آراد

 

 عا... یکردن کار آدما یحسود یدونیداد:م ادامه

 

 ها؟؟ هیچ یآدما کار

 !!!گهید بگو

 ؟؟؟یگینم یچیه چرا

 

 ذوق نکن! خودمیبرت نداره ب الیآقا خ رمیدفه به خودم اومدمو گفتم:ن نه نخ هی

 

 کنه تیمیاحساس صم یمن فقط دوست ندارم نامزدم با کس من

 

 دفه خنده از رو لبش محو شد هی کردیمن نگاه م یلبخند به حرکات عصب هیکه تا اون موقع با  آراد

 

 ندونستمو اتاقو ترک کردم زیکه زده بودم جا یباحرف منم

 

 موقع اومده بود سراغم یکه ب یگر گرفته بودم بدنمم داغ کرده بود از حسادت دمیدستمو محکم به سرو صورتم کش رونیاومدم ب یوقت

 

 !گرفتیاز طرف من صورت نم یدوسش نداشتم که عکس العمل اگه

 

 متنفر؟؟ ایعاشقش شدم  ایمن دوسش دارم  یعنی

 

 کردو حالم دگرگون شده بود!!! ریمختلف ذهنمو درگ یحسا دونمینم خودمم

 

 قبول کنم؟ خوامیشدنش نشونه عشقه چرا پس نم یرتیغ دونمیسراغم من که م ادیم متضاد یچرا حسا ایخدا

 

 بودم! اوردهیخودم ن یبودمو به رو دهیدو بارم اعترافاتشو شن یکی

 

 با کاراش بهم ثابت کرده بود یبگه عاشقتم ول میمستق نکهیا نه

 

 فکر کردم ریبه اتفاقات اخ دمویکش قیمجنون نشستمو نفس عم دیدرخت ب ریز الیو اطیبه سمت ح رفتم

 

بهش وابسته شدم  کنمیعاشقش باشم من همش فکر م نکهیلحظه فکر کنم که من آرادو دوست دارم چه برسه به ا هی تونمینم یحت هنوز

 گهیم گهید زیچ هیدلم  یول

 

 ؟؟یاون چ اما

 

 ..ایاون عاشقمه  یعنی یچ اون

 

 دشیکردم که سرم داشت منفجر م الیفکرو خ انقدر
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 کنارم نشست! یگذاشته بودم رو زانوهام که احساس کردم کس سرمو

 

 باشه جز آراد تونستیم یبلند نکردم ک سرمو

 

 زاره؟؟؟یراحتم نم چرا

 

 باهاش چطور برخورد کنم دونمینم ارمیدارم کم م گهید

 

 داغش نشست رو دستم!!! دست

 

 بدنشو با اعماق وجودم احساس کردم یداغ

 

 من خودمم هنوز حرارت بدنم متعادل نشده بود گرچه

 

 ؟یباهام حرف بزن شهی:آوا خانمم مآراد

 

 شده؟؟ یچ نمیندارم بگو بهم بب دنتوی:من تحمل زجر کشآراد

 بهت گفته بود؟؟؟ یچ یمحمد خانم

 

 اوردیزبون ن با اون که باهاش بد برخورد کردم هم اومده سمتم هم اسم عسل رو به دنیسابیقند م لویک لویدلم ک تو

 

 آراد_

 

 دمیپرسیم شویناراحت لیدل رفتمویم دیلحظه بهش فکر نکنم با هی یحت تونستمینم

 

 باطل الیخ یزه یبه من داره ول ییحسا هیروم حساس شده گفتم حتما اونم  دمید یشد وقت یچ کردمیفکر م یچ هه

 

 یعاشقم شد یکه با زبون خودت بهم اعتراف کن کنمیم یکار میآوا خانم بچرخ تا بچرخ اما

 

 داده به درخت!! شویمجنون سرشو گذاشته رو پاش و تک دیدرخت ب ریز دمیرفته باشه که د تونهیکجا م نمیبب رفتم

 

 کنه هیکه تو دلشه رو بهم بگه و خودشو تخل یبرم تالش کنم تا هم منو ببخشه و هم درد دیبا

 

 دنشویزجر کش لهیبودنشو،،دل یعصب لهیشو،،دلیناراحت لهیم بگه دلکنارشو ازش خواستم به نشستم

 

 سوزونه که باعث شده آوا نتونه منو ببخشه یشیعسل چه آت نیباز ا ستین معلوم

 

 شدیم دهیتو چشمش د یغم بزرگ یتفاوت بهم نگا کرد ول یب یلیسرشو بلند کردو خ آوا

 

 نمیغم تو چشمشو تحمل کنمو گرفتمش تو بغلمو سرشو گذاشتم رو س نتونستم
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 گم شد نمیهق هقش تو س یکه صدا کنهینم یاعتراض چیآوا ه نکهیمتعجب بودم از ا کردمویم نوازشش

 

شده پس  یچبگو و خودتو راحت کن من نامزد تو ام اگه من ندونم  زمیگفتم:خانمم عز کردمیم یشدم خال دیکل یکه رو دندونا یحرص با

 بدونه؟ دیبا یک

 

 کرده! یتا بدونم چه غلط بگو

 

 برام سخت کرده بود دنوینفس کش شدویم نییآوا بود باال و پا نهیکه تو س یاز درد نمیکه آوا تو بغلم بود قفسه س همونجور

 

 دمیکه همراه با لرزش بود شن نشویآروم و دل نش یدفه صدا هی

 

 :آ آر آراد آرادمن من متهم شدم به ه هرهرز...آوا

 

 !!هیگر ریفشار دادو بلند زد ز نمیبه س شتریسرشو ب دیکه رس نجایا به

 

 بارهیخون از چشمم م تیگردنم زد باال و مطمئن بودم از عصبان رگ

 

 بدبختم! یلیمن خ یدونیمن نم یاز زندگ یچیه یدونینم یچی:آراد تو هآوا

 

 کردیم هیگر نمویبه س زدیمشت م آروم

 

 شدمیمنفجر م تیاز زور عصبان داشتم

 

 کرده ؟؟؟ یچه غلط یگفتم:محمد یدورگه ا یباصدا

 زده؟؟ یزر چه

 آوا؟؟؟ دمیشن درست

 

 درآوردمو شماره اون کثافتو گرفتم... بمیاز تو ج مویگوش بعد

 

 !یاز ما کرد یادی:به به سالم جناب سرهنگ چه عجب عسل

 

 سرش داد زدم:به فرض که سالم!! تیعصبان با

 یدیاز چشم خودت د یدید یوگرنه هر چ رونیمن بکش ب یبدم پاتو از زندگ یزدم بهت اخطار جد زنگ

 

 شما؟؟؟ یدارم به زندگ کاری:هه من چعسل

  

 یبه عشق من نسبت داد یبود قشیخودت ال یو هر چ یاریطاقت ب ینتونست دونمیم

 

 عاشق ترتون کنه نیخدا از ا رنطویگفت:عه که ا هیبا کنا عسل

 

 کرد! یشده بود نگام م یکه اندازه سکه پونصد تومن ییبرداشت و با چشما نمیدفه با تعجب سرشو از رو س هی آوا
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 رو قطع کرده یکه عسل گوش دادیم نیخبر از ا یبوق ممتده تو گوش یاون طرف صدا از

 

 زده نشد یحرف گهیو د دیکه زده بودم هنگ کردم که باران به دادمون رس یلحظه از حرف هی خودمم

 

 ن؟؟یینجای:عه شماها اباران

 !ریصبحتون به خ سالم

 

 نی:خوب خلوت کردباران

 

 شده آوا جونم؟ یزیچ دیکه باران ازش پرس دیبه چشماش کش یدست عیسر آوا

 

 :نه نه فقطآوا

 

 آوا_

 

 رفته بود تو چشمم آراد کمکم کرد درش آورد یزیچ هیبه باران گفتم:نه نه فقط  نیدار بشه برا هم خبر یکس میاز مسائل زندگ قرارنبود

 

 متوجه بشه یزیموضوع چ نیاز ا ینزاشتم کس نکهیقدر شناسانه نگام کرد از ا آراد

 

 !!دونهیمنو عشق خودش م شهیباورم نم اما

 برداره مونیگفت تا دست از سرزندگ یجلو عسل اونجور دمیشا

 

 اومدم رونیکه باران زد از افکارم ب یباحرف

 

 جنگل؟ میمگه قرار نبود بر میصبحونه بخور میبر دیای:صبحونه رو آماده کردم بباران

 

 گفت:البته صددرصد!! یمنحصر به فرد یبا خوشحال آراد

 میاستفاده رو ببر تیکه از فرصتمون نها میبر

 

 برا خودم بسازم! یدیجد یرو بزارم کنارو زندگ یگرفتم لجباز میتصم گهید میآراد دست تو دست هم رفت با

 

 و تا مطمئن نباشم محاله عقد دائم رو قبول کنم ستمیهنوز از حسم نسبت به آراد مطمئن ن یول

 

 جنگل میرفت میآماده شد مویو صبحونه خورد میآراد رفت با

 

 جنگل در عجبم ییبایهمه ز نیکه از ا من

 

 رسونهیو منو به اوج م دهیم یآرامش خاص هی بهم

 

 حالم خوش و خرم بود بیآراد عج یبهتر بودو با محبتا یلیخ حالم

 

 میسبز اونجا لذت برد یو از فضا میتو جنگل قدم زد یسپهر منو بارانو سوار اسب کردند و حساب آرادو
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بهت  یحساب خوادیدلم م گفتیم دویخریبرام م فتادیمم مکه چش یهر چ کردیخرج م یو آراد حساب میخورد ینهارهم گوشت کباب یبرا

 !ادیکه حالت بد بود در ب یاون دوروز یخوش بگذره تا تالف

 

 که دوروبرم بود لذت بردم! ییبایز عتیخوش گذشت منم تا تونستم از طب یلیخ خالصه

 

 بودم!!! دهیآهنگ شاد گذاشته بودو رو فرمون ضرب گرفته بود تا به حال آرادو انقدر شاد ند نیراه برگشت تو ماش تو

 

 میکباب کردند و شامواونجا خورد یماه ونیوآقا ایلب در میاز جنگل رفت بعد

 

 خوابم برد یک دمیاز بس خسته بودم نفهم دمیتو آغوش آراد خواب میکه برگشت شب

 

 میو بعدازظهر به سمت تهران حرکت کرد میکرد دیخر میدوست داشت یهر چبازارو  میهم رفت کشنبهی روز

 

 از اون مسافرت گذشته بودو من و آراد رابطمون بهتر شده بود یماه هی بایتقر

 

 از طرف آراد بود گرفتیصورت م یاگه محبت کردمیبهش محبت نم یلیکه من هنوز خ نیا گمیبهتر که م یعنی

 

 ومدیدوباره به سمتم م کردویآراد بود که تحمل م نیبازم ا یول گرفتیصورت م یاوقات جرو بحث یگاه

 

 دیبوسیم مویشونیپ کردویفقط بغلم م یول دمیخوابیکنارش م شبا

 

 کردیبود که از حد خودش تجاوز نم نیبه خاطر ا دیازش خوشم اومده بود شا یلیدروغ بگم خ تونمیخودم که نم به

 

 گذاشته بودند شونویو نامزد کرده بودند و قرار عقدو عروس یهم رفته بود خواستگار رضا

 

 مغازه کمک سپهر رفتیاوقات م یخوب و خوش بودند باران بعض یلیو سپهرهم خ باران

 

 شدیفروش مغازه روز به روز بهتر م خداروشکر

 

 گردش میرفتیو م میزاشتیقرار م هیها با بق جمعه

 

 میشده بود یمیصم یلیباران با ساحل خ منو

 

 خندوندیمارو م کردویم یخوب بود مدام شوخ یلیهم که خ رضا

 

 میریبگ شونیعروس یلباس برا میباران قرار بود با هم بر منو

 

 میلباسامونو بخر میو بر انیروز وسط هفته با ما ب هی ونیآخر هفته بودو قرارشد آقا یعروس

 

 !گرفتیباساشو مکه آراد از اونجا ل یپاساژ میسه شنبه شدو با هم رفت بالخره
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 نبود لمیباب م یچیه یول میزدیبود که تو پاساژ قدم م یساعت مین

 

 باران به طرفش برگشتم یصدا با

 

 لباسه خوبه؟؟ نی:آوا به نظرت اباران

 

 قشنگ بود یلیکردم خ یلباس نگاه به

 

 برو پرو کن! یخوایقشنگه،،م یلی:آره خگفتم

 

 :باشهباران

 

 هیناز بود که  یلیلباس دقت کردم خ به

 بود! یکار شده بود..دامنشم که مدل عروسک کمی نشیتا رو زانو بود قسمت س یکالباس یدکلته  لباس

 

 تو مغازه میبا هم رفت همه

 

 در خدمتم دییجوابمونو دادو گفت:سالم بفرما ییپسره هم با خوش رو میپسر جوون بود..سالم کرد هی فروشندش

 

 !هیپرو کنم،،کالباس نیاریهستو برام ب نیتریاون لباسه که پشت و شهیم دی:ببخشباران

 

 :بله چرا نشه!پسره

 

 ارمیکردو گفت:خانومم تو برو تو اتاق پرو من لباسو برات م یاخم سپهر

 

 گفتو رفت یباشه ا باران

 

 میگفتینم یزیچ مویبود سادهیآرادم همونجا وا منو

 

 لباسو از پسره گرفتو داد باران سپهر

 

 سپهر اومد یصدا قهیچند دق بعد

 

 ؟؟ی:خانومم تنت کردسپهر

 ؟؟یخواینم کمک

 

 از تو اتاق پرو داد زد:نه تموم شد باران

 

 تو تنم خوبه؟ نیبب ای:آوا بباران

 

 سمته اتاق پرو رفتمو درو باز کردم به
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 باران دهنم چهار متر وا شد دنید با

 

 !یلیخ ادیبهت م یلی..خیدختر چه ناز شد یوا

 

 نمیبب ادی..حاال برو بگو شوهرم بزمیعز ی:مرسباران

 

 گفتم کار دستت نده صلوات دمویخند

 

 .ونهی:زهرمار دباران

 

 بهم گفتن،،خخ یچ دونمیالبته چون من تنهاشون گذاشته بودم نم دیصدا زدمو سپهرم اومد د سپهرو

 

 رونیاومد ب دویخودشو پوش یلباسا باران

 کنم؟؟ میقدرو به فروشنده گفت:چقد ت سپهر

 

 و پنجاه هزار تومن صدینداره،س ی:قابلپسره

 

 کارتشو درآوردو رو به پسره گرفت بشویدستشو کرد تو ج سپهر

 

 ..میاومد رونیبعد از حساب کردن پول از مغازه ب خالصه

 

 دیهم خر یو کفش ست کالباس فیک باران

 

 یبود با کفش مشک دهیرنگ خر یبا بلوز کالباس یکت و شلوار خوش دوخت مشک هی سپهرم

 

 قشنگ بود..با هم ست کرده بودن یلیلباساشون خ ییخدا

 

 منو آراد یدایفقط مونده بود خر حاال

 

 دفهی میزدیکه تو پاساژ قدم م ینطوریهم

 

 آراد_

 

 بعد من باهاش ست کنم میریاول لباس آوا رو بگ خواستمیمن م یول میشده بود خسته

 

 ییمویلباس بلند ل هیبه  میشد رهیخ نیتریو هیبا هم جلو  دفهی میزدیکه قدم م ینطوریهم

 

 میو لبخند زد میو آوا همزمان به هم نگا کرد من

 

 لباس خوشمون اومده بود هیجالب جفتمون از  چه
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مختلف کار شده بود  یتا کمر تنگ بود و روش با سنگها نهیس یبا تور کار شده بود از رو نهیس یتا رو قهیبود که  یرنگ ییمویل لباس

 به لباس داده بود! یخاص ییبایتور که ز کهیت هیپارچه  کهیت هیدامنشم کلوش بودو 

 

 !نمیگوشش گفتم:خانمم برو پرو کن تا تو تنت بب ریز مویاز رو لباس برداشت نگامونو

 

 لباس نیبا ا یشیمثل پرنسسا م مطمئنم

 

 پرو کنه دیخانمم بد زیرو سا ییمویاون لباس ل دیرفت داخل مغازه منم به صاحب مغازه گفتم لطف کن آوا

 

 نگا به من انداخت و رفت داخل مین هیلباسو گرفت و  آوا

 

 و سپهر که تازه متوجه شده بودن اومدن داخل مغازه باران

 

 :چه عجب آوا خانم بالخره پسندشون شدباران

 

 کرده بود! رهین لباس چشم هر دوتامونو خکه او نهیا جالبش

 

 ی:عه چه تفاهمباران

 

 از لباس خوشش اومده بود بارانم

 

 ؟؟یخوایکمک نم یدر زدم و گفتم:آوا جان خانم رفتم

 

 دمشیپوش خوردیلباس از بغل م پی:نه ممنون زآوا

 

 نم؟یبب یدرو باز کن شهیم

 

 گهیاومدو گفت:عه شرمنده درآوردم د یخنده آروم یصدا

 

 شد؟ یشدم و اومدم کنار که باران گفت:چ یکفر نمیحداقل نذاشت تو تنش بب بدجنس

 

 !رونیب ادیداره م دهیپسند نکهیمثل ا یچیه

 

 نمشیچه قدر دوست داشتم تو اون لباس بب یریگیبرات آوا خانم حال منو م دارم

 

 دادمینظر نم یلیخ گهیمن د یول میو کفش ست براش گرفت فیک میو رفت میو لباسو حساب کرد رونیب اومد

 

 متوجه شده بود دلخور شدم آوا

 

 هیپارچه براق کار شده بود  نشیو آست قهیاز مات و براق بود تو  یبیبد چشممو گرفته بود جنسش ترک یکت و شلوار مشک نیتریو جلو

 یمشک ییمویل بیرنگم گرفتم کرواتمم ترک ییمویبلوز ل
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 شدم لباسو درآوردم و رفتم حساب کردم. مونیپش یول رونیرم باومدم ب دمیتو اتاق پروو پوش رفتم

 

 نهیکه من صداش نزدم بب اوردیخودشم ن یاصال آوا به رو هه

 

 که زدگفت:مبارک باشه یفقط تنها حرف ستیحرصم گرفت انگار اصال براش مهم ن شتریب

 

 رفتم رونیکردمو رفتم و از مغازه ب زیاخم ر هی منم

 

 رمیبرا آوا ست گردنبندو گوشواره بگ خواستمیمن م یشده بود ول لیتکم دامونیخر

 

 دمیداخل مغازه و براش خر میگرفته رفت درویست طال سف هیچشمش  دمیکه د نیتریجلو و بردمش

 

 رستوران میکه با لبخند تشکر کردو قرارشد شام بر رونیب میمغازه اومد از

 

 آوا_

 

 اوردمیخودم ن یوبه ر یآراد از دستم دلخور شد ول دمیفهم

 

 نهیلباسو تو تنم بب شمیهمزمان با آرا شگاهیبرم آرا یبشه وقت زیسوپرا دیبا شهیکه نم ینجوریا آخه

 

 !!نمیبب زارهیو نم کنهیم یمطمئن بودم اونم تالف نمینرفتم که لباسشو تو تنش بب منم

 اخالقش دستم اومده 

 

 به خرج داد یصبور کردمیم دیسخت خر یلیازش ممنونم چون با اون که خ 

 

 ارمیو جلو عسل کم نم درخشمیم یمطمئنم تو عروس دهیکه برام خر یبا لباسو و جواهر  

 

 !ارمیکم ب خواستیدختره نچسب دلم نم نیچرا جلو ا دونمینم یول ومدیاخالقا بدم م نیاز ا کال

 

 گذشتمو ینه زندگ ایآراد بهش گفته  دونمینم یآراد منو از کجا نجات داده ول دونهیکه م مخصوصا

 

 دادیرو به من نسبت نم یکه هر حرف دونستیاگه م یول

 

 خوش گذشت یلیرستوران و خ میاونشب رفت خالصه

 

 ؟؟؟یبگ یخوایم یزیبهش گفتم:چ نکهیتا ا گفتینم یبگه ول یچ هی خواستیم یخونه آراد ه میگشتیبرم میکه داشت شب

 

 ستینگا انداخت و پشت چشم نازک کردو گفت:پوف مهم ن مین هیفرمون بودد پشت

 

 تو دلت مونده که... یاما من احساس کردم حرف یهر حال هر جور راحت به

 

 تا حاال برات مهم شدم؟؟؟ ی:از کآراد



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 375 

 

 

 ؟؟یچ یعنی

 ؟؟؟یزنیم هیچه حرف نیا 

 

 گم؟ی:مگه دروغ مآراد

 

دارم االنم  لیکارم دل یبرا کنمیم یمنم اگه کار یمهم یلیگفتم:تو االن به عنوان نامزد من خ نیکارمون به دعوا بکشه براهم خواستمینم

 بحثو ادامه بدم نیدوست ندارم ا

 

من براش  کردیشده بود فکر م نیکم باهام سر سنگ هیکرد،یم یحرصشو رو فرمون خال ینزد ول یحرف گهیکه داره د یبه خاطر غرور آراد

 ارزش قائل نشدم

 

 دنبالمون ادیب میریقرار شد کارمون تموم شد باهاش تماس بگ شگاهیآراد منو بارانو رسوند دم آرا دیفرا رس یروز عروس بالخره

 

 آراد اومد دنبالمون میکه تموم شدوزنگ زد شمونیآرا

 

 ارهیاونروزو سرم در م ینگاهم بهم ننداخت فک کنم داره تالف مین هیاصال  نامرد

 

 که بهم محل نزاشته! نیحرصم در اومد از ا یچه ناز شده بود ول یداده بود وا ییو سرو صفا شگاهیگاه کردم رفته بود آراآرادو ن یچشم ریز

 

 به هم دمیدرو محکم کوب نویبا حرص نشستم تو ماش منم

 

 نکردو به سمت خونه راه افتاد یتوجه آرادم

 

 تاالر! میخونه ما تا از اونجا باهم بر ادیقرار بود ب سپهر

 

 میتو اتاق تا لباسامونو تنمون کن میو رفت میشد ادهیخونه با باران پ میدیرس بالخره

 

 که چند وقت دست من بود منم رفتم تو اتاق آراد یفرستادم تو اتاق مهمان همون اتاق بارانو

 

 شو بپوشهلباس ادیکت و شلوارش آماده رو تخت بود گفتم لباسو که تنم کنم صداش بزنم تا ب یناز یآخ

 

 کنم رییانقدر تغ شیلباسو آرا نیبا ا کردمیمحشر شده بودم اصال فک نم یتنم کردم وا لباسو

 

 باز کردم که درو

 

 براندازم کرد یا دارانهیبا نگاه خر آراد

 

 میبر دیکردو گفت:اومدم لباسمو بپوشم سپهر اومده با یزیاخم ر هیدهنمو قورت دادم که نگاشو ازم گرفتو  آب

 

 نکردم آراد اومد تو اتاقو درو بست یتوجه یگلومو گرفت ول بغض
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 گفتم:آ آر آراد دیپوشیکردم بعد رو به آراد که داشت بلوزشو م زونیرفتم رو تخت نشستم گوشواره رو از جعبش درآوردمو به گوشم آو منم

 

 :جانم؟آراد

 

 ینیبیمنو نم یندارم وقت یاصال برات ارزش یتو دلم گفتم:هه جانمت بخوره تو فرق سرت وقت 

 

 آزارم داد شتریبغض تو گلوم ب 

 

 !؟یگردنبندو برام ببند یلطف کن شهیو گفتم:م ستادمیا نهیشدم رو به آ بلند

 

 قفل گردنبندو بست... ستادویمن ا پشت

 

 کنهیداره خودشو کنترل م یلیمعلوم بود خ افشینظر گرفته بودمش از ق ریز نهیتو آ از

 

 کارش تموم بدنم مورمور شد نیکه با ا دینبند پشت گردنمو بوساز بستن گرد بعد

 

 گونم افتاد یقطره اشک سمج از چشمم رو هینگاهش کردم که  نهیتو آ از

 

 دست خودم نبود شرمنده! دیدفه اخم کردو گفت:ببخش هی

 

 !دهیمنو بوس نکهیگرفته نه از ا میگر شمویم وونهیدارم د شیتوجه یاز ب دونهیبازم اشتباه فکر کرد نم هه

 

 !!شهیم ریداره د میزودتر بر دیبا یکرواتمو ببند شهیگفت:آوا م دویتوجه به من رفت کت و شلوارشو پوش یب دوباره

 

دوباره اشکم  شدمیاگه دوباره چشم تو چشمش م کردمیاصال تو صورتش نگا نم یلرزون کرواتو گرفتم و دور گردنش بستم ول یبادستا

 ختیریم

 

 گذاشتمو گفتم:من ناراحت نشدم!! نشیفرو بردمو دستمو رو س بغضمو

 

 و به دستش نگا کردم که دستشو رها کرد دمیآن لرز هیلختمو تو دستش گرفت که انگار برق سه فاز بهم وصل کرده بودن  یبازوها آراد

 

 ؟؟ی:پس چآراد

 بود؟؟ یاشکت برا چ نیا

 

 فکر فرو رفتو گفت:اه لعنت به من لعنت به من تو

 

 بدنم داغ داغ بود حرکاتم دست خودم نبود حالم دگرگون شده بود ستمیبا کشیانقدر نزد تونستمیعقب رفتم نم عقب

 

 حالم بده یلعنت این ایکرد که تو دلم گفتم:ن کمیآرادم خودشو نزد واریعقب رفتم که خوردم به د انقدر

 

 خوردینفسش تو صورتم م یکه گرم ییاون که از دلم خبر نداشت اومد جلو تاجا اما
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 یناراحت یبراچ دمیخانمم منو ببخش فهم دی:ببخشآراد

 

 !یمنو به مرز جنون رسوند یدونی،میشد باتریز یاز هر پرنسس شیآرا نیلباس با ا نیکه تو ا یدونیگوشم زمزمه کرد:م ریآروم ز یلیخ

 

 !یش زیسوپرا خواستمیلبخند محو زدمو گفتم:من من فقط م هی

 

 شد رهیتا بناگوشش بازشدو به لبام خ ششیدفه ن هی

 

 خودشو کنترل کنه تونهیطاقتش طاق شده و نم دونستمیم

 

 ؟یدیچشمامو لبام درگردش بود که گفت:خانمم اجازه م نیب آرادچشمش

 

 هم از جاش تکون نخورد یمتریلیکه م نشیزور شرم صورتم داغ کرد دستمو گذاشتم رو س از

 

 کرد که کتریبست و سرشو نزد چشماشو

 

 ن؟یدر زدو گفت:داداش آراد آماده شد سپهر

 

 بهم انداختو درو باز کرد یرفت به سمت درو نگاه آشفته ا دویبه پشت گردنش کش یدست یدفه آراد از من دور شدو با کالفگ هی

 

 دمشونینفس حبس شدم رو آزاد کردم و به سمت مانتو و شالم رفتم و پوش منم

 

 شهیم ریکه د میبر می:آره داداش آماده اآراد

 

 رونیو سپهر جلو در اتاق بودند که منم رفتم ب باران

 

خودم کمرنگش کنم که کم سعادت بودم حاال برو کمرنگش  خواستمیگوشم گفت:م ریزدو ز شخندین هیکه آراد  نییاز پله ها برم پا اومدم

 کارو کنم نیکن که هوس نکنم خودم ا

 

 نییحرفش به حالت دو پله ها رو رفت پا نیا بعداز

 

 ن؟یدو ساعته تو اتاق نیکردیکار م ی:کلک چباران

 

 میشدیآماده م میبه خدا داشت یچیه یچیه

 

 سپهر حوصلش سر رفتو در زد نکهیاز اتاق تا ا رونیب میاومد میزود آماده شد یلیخ دا،،مایچشمک زدوگفت:ببخش باران

 

 کنمیبابا خواهش م نه

 

 میشد نیسوار ماش میرژمو کمرنگ کردم و رفت نهیو رفتم جلو آ نییپا میباران رفت با

 

 دست بارانو گرفتو رفت عقب نشست سپهر
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 نشستم جلو و آراد به سمت تاالر راه افتاد منم

 

 دست خودش رو دنده گذاشت ریراه آراد آهنگ شاد گذاشته بود و سرخوش بود حواسم نبود که دستمو گرفت ز تو

 

 کردیمنو نگاه م یحیو با لبخند مل کردیدست منو نوازش م کردیدنده عوض نم یوقت

 

 تر شده یمن حسم نسبت بهش قو یخدا یوا

 

 بده تیبهم توجه کنه و بهم اهم خوادیکنارم باشه حاال دلم م خواستمیاز آراد متنفر بودم و اصال نم یروز هیکه  یمن

 

 روش نشوند یلبش کردو بوسه ا کیشدند که آراد دستمو نزد ادهیسپهر و باران پ میدیافکار بودم که آراد گفت رس نیهم تو

 

 !کردنیقند تو دلم آب م لویک لویکه ک منم

 

 رمیدستتو بگ نییپا امی:خانمم بزار بآراد

 

بغلم و به سمت تاالر  ریدور زدو اومد درو برام بازکردو دستشو برد ز نویشده بودم منتظر شدم آراد ماش یکه دختر حرف گوش کن منم

 میشونه به شونه هم رفت

 

 رفتیدختره افتاد چه با عشوه هم راه م نیاز آراد جدا شم و برم به سمت قسمت زنونه که چشمم باز به ا اومدم

 

 ها!! یگفت:خانمم خودتو خسته نکن طنتیبا ش دویبهش توجه کنه دوباره دستمو بوس نکهیبدون ا دیتا عسلو د آرادم

 

 آقا.. چشم

 

 بال خانم گلم! ی:چشمت بآراد

 

 بدون توجه به ما رفت داخل عسل

 

 چشه؟؟ نی:وا اباران

 باهات داره؟؟ یپدر گشتگ چه

 

 خرخرمو بجوه خوادیکه انگار م کردینگام م یمواظب باشم چون جور دیکن باران جون فقط با ولش

 

 :غلط کرده مگه من مردم؟؟باران

 

 خواهر گلم برم من قربون

 

 میاران وارد تاالر شدب با

 

 آوا_
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 میعروس رفت گاهیو به سمت جا میمانتوهامونو درآورد میرفت

 

 گاهیتو جا مینشست مویگفت کیبه احترام ما بلند شد و ما هم بهش تبر دیتا مارو د ساحل

 

 شده بود ونینیش کیش یلیو محو رو صورتشو موهاشم که رنگ نکرده بود خ تیال شیآرا هیچه قد ناز شده بود  یوا

 

پف دارو دنباله دار بود  نییشده بود و تنگ بود،از کمر به پا یو قسمت باال تنه تموم سنگ کار پوریگ نشیکه تنش بود آست یعروس لباس

 که تمام دامنشم کار شده بود

 

 !کردیروبه خودش جذب م یا نندهیچشم هر ب واقعا

 

 رو دست من! یدختر زد ی:چه کردساحل

 

 یناناز شد یلیتو خ زمیعز یکنیم یبابا شکسته نفس نه

 

اومدو پشت چشم برا ما نازک کردو به ساحل گفت:ساحل جون  یدختره لوس و عشوه ا نیکه باز ا میکردیبا ساحل بگو بخند م میداشت

 !میبرقص میبر زمیعز ایها ب یمثال عروس

 

 د؟؟؟یدیبه منو باران گفت:شماهم افتخار م ساحل

 

 !زمیتو دست ساحل جون گذاشتمو گفتم:چرا که نه عز دستمو

 

 ومدیخونش در نم یزدیکارد م عسلو

 

 یباشه تو هنوز منو نشناخت دایکنم عسل خانم که اون سرش نا پ یریحال گ هی سایوا حاال

 

 یخودم رو جلب کرده بودم حت توجه همه به شیچون من واقعا با اون لباسو با اون آرا کنهیم کهیت کهیبود از درون داره خودشو ت معلوم

 ارهیخودش ب یبه رو خواستیاصال نم یعسل ول

 

 میدیرقصیرفت وسط و ما همه دور عروس م عروس

 

 !دینوبت به من رس نکهیتا ا دنیرقصیم یا قهیچند دق هیبه نوبت همه باهاش  نوبت

 

 همه نگاهها به سمته منه دمیکه د دادمیو تاب م چیماهرانه پ یلیوسط،،بدنمو خ رفتم

 

 توپ فوتبال هیها هم چشاشون شده بود قد یها که دهناشون وا مونده بود بعض یبعض

 

 عروسم محو من شده یحت دمیآن به خودم اومدم د هیکه انقدر مهارت داشته باشم و مجلسو گرم کنم  کردیکس فکر نم چیه

 

 نداره! دهیبار فا هیتن دوباره دوباره صدا گف کیبدم که همه  یبرم و جامو به نفر بعد اومدم
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 دمشیند یدورو برمو نگا کردم ول دادمیهمونجور که به رقصم ادامه م خورهیحتما عسل خون خونشو م یوا

 

من نامزد آراد  شدیکرد همه ماتشون برده بود باورشون نم یساحل منو معرف نکهیو دست و سوت برام زدن و بعد از ا غیاز رقصم ج بعد

 شناختنیمشترکمون منو م یاز دوستا یباشم البته بعض

 

 بودم دهیبود که نرقص یدرد گرفته بود چون دو سه سال یلیپاشنه بلند پاهام خ یاون کفشا با

 

 ها!! یکه بارانم اومد و گفت:دختر گل کاشت یروصندل نمیکه بش رفتم

 و رفت اون سمت سالن ارهینتونست طاقت ب شیگوله آت هیعسل شده بود  یدونینم

 

 یتا اون باشه که فکر نکنه از همه باالتره،،دختره از خود راض حقشه

 

 :گفتنیکه م دیرسیها به گوشم م زمزمه

 

 جناب سرهنگ اومده!! ریگ یا کهیعجب ت_

 

 بچس ها یلیخ یول_

 

 واقعا جناب سرهنگ شانس آورده یحاال هر چ_

 

 کرده داشیوتازه پدختر خالش بوده  گنیم_

 

 کرده؟ داشیاز کجا پ دیدونیم دمیآره آره منم شن_

 

 نگران دنبالم اومد یبلند شدم که باران با چشما عیدگرگون شد سر حالم

 

 حالم جا اومد ینفس آبو خوردم کم هیآب خنک آورد که  وانیل هی عیبارانم سر نهیحال بدمو نب یگوشه که کس هی رفتم

 

 ...نه؟؟کردمیم یزندگ ییخبر نداشت که من تو چه جا یتته پته به باران گفتم:ف فک ک کنم ک کار عسله وگرنه کس با

 

 مهمونا شیبر گردم پ ییمن االن با چه رو یوا

 

 یزنیحرفا دامن م نیوگرنه خودت با نرفتن تو سالن به ا اریخودت ن یاصال به رو میبر ایب لکسیر یلی:به نظر من االن خباران

 

 چون آرادم بهش اخطار داده بود!! ختیدختره بالخره کرم خودشو ر نیبا ا دونمیمن م یول یگیفک کنم تو درست م آره

 

 اوردمیخودم نم یو اصال به رو داشتمیبا اقتدار قدم برم یلیخ یرفتم به سمت سالن ول دوباره

 

 نداشتم یرو راه انداخته بود من که گناه یباز نیبا من ا ریتقد

 

 دادینگاهها عذابم م یبودو بعض نینگاهها همراه با تحس یبعض
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 و با آرامش لکسیر یلیخ یبه سمت عسل که حقشو بزارم کف دستش ول رفتم

 

 مشت حرف چرته هیبفهمن که حرفاش  هیبشه و بق عیضا یکه حساب میدیباران نقشه کش با

 

 !هیچ یدونیبشنون گفتم:عسل جون م هیکه بق یبه ما جلب شد جور انشیگذاشتم رو شونش که توجه اطراف دستمو

 

نسبت  هیخودشونه رو به بق قیکه ال یزیها اون چ یدستمو رو بازوش سر دادم و گفتم:عشق باعث شده بعض کردیتعجب داشت نگام م با

 بدن

 

 اومده؟ شیپ یمشکل زمیکه خودشو خوب جلوه بده گفت:آوا جون عز یو جور یدیبا پل عسل

 

 اومده شیتوپ یفک کنم برا یکه نه ول برامن

 

 در خدمتم یچشمک بهش زدموگفتم:کمک خواست هیو خنده  هیکنا با

 

 تو رقص!!  یمهارت دار یلیآوا جون خ یاز اون خانما گفت:راست یکی

 ؟؟؟یرقص رفت کالس

 

 میاجراش کن میکه من و باران خودمون بخوا نینقشمون خود به خود درحال اجرا بود بدون ا کردم،یمن اصال فکرشو نم یخدا یوا

 

که  یمرب نیرقص )معروف تر ینظر مرب ریدوست داشتن من ز یلیداشتم وگرنه مادرم خ یاستعداد ذات زمیبه خانمه باعشوه گفتم:نه عز رو

 (باشم!!!رهیگیهم م یپول هنگفت

 

 دیباش یاز خونواده پولدار دیگفت:پس شما با گهید یکیکه  دمیدیباالسرشونو م یشاخا

 

 !ارهینم یپول که خوشبخت یول بله

 

 کار گذاشته بودن،،خخ تینامینگا به عسل انداختم که در حال انفجار بود فک کنم تو بدنش د هی

 

 

 یشیم عیکه بد جور ضا یبد نخوا یکن برا کس یدلم گفتم:هه عسل خانم سع تو

 

 یبرم خداجون که خودت نجاتم داد قربونت

 

 کردنیهمه چپ چپ به عسل نگا م یزده نشد ول یحرف گهید

 

 سرو کردن و عروس و داماد با هم به اتاق مخصوص رفتن شامو

 

 عروس نیدنبال ماش میکه بر میمجلس تموم شدو رفت بالخره

 

 رفتمیم رنیعروس م نیرو به عشق آخر شبش که دنبال ماش یعروس یبچگ از
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 آراد_

 

 همش نگران آوا بودم که مبادا عسل دوباره بخواد آزارش بده یدوستم بود ول نیبهتر یاون که عروس با

 

 هیکم اونورتر زل زده بودن بهشون و با  هیدو تا پسرم  ستادندیگوشه منتظر ما ا هیآوا و باران  دمیکه د رونیب میهمه از تاالر اومد بالخره

 چشم دوخته بودن به آوا و باران زینگاه ه

 

 خودمو رسوندم به آوا و دستشو سفت تو دستم گرفتم عیکه سر شدم یکفر یحد به

 

 ستادمیا رمیپسرا رو بگ دیکه جلو د یطور بعد

 

 :آراد جان حالت خوبه؟؟؟آوا

 

 خانمم باشم و خوب نباشم؟ شیپ شهیگوشش گفتم:مگه م ریآروم ز یلیخوبم بعد خ یلیخ االن

 

 ستمی:اما آراد من خوب نآوا

 

 دلم؟؟؟ زیعز چرا

 

 !شهیدستم داره خورد م نکهی:برا اآوا

 

 دفه شل شد شروع کردم با انگشت شصتم دستشو نوازش کردن. هی دستم

 

 دست خودم نبود دیببخش

 

 :اشکال ندارهآوا

 

 چطور بود خوش گذشت؟؟؟ یعروس یراست

 

 دنیچشمک به باران زدو باهم خند هیداره بعدم  اناتیخوب بود جر یکه نه ول یعال ی:اآوا

 

 بدونم؟ دیمن نبا یعنی

 

 کنمیم فی:حاال بعدا برات تعرآوا

 

 میحرکت کرد نیبه جمعمون اضافه شدو حرفمون ناتموم موندو به سمت ماش سپهرم

 

 خوردمیعروس جم نم نیبرده بودم باال و از کنار ماش نویپخش ماش یصدا

 

 گنیچرتو پرت م دنویرو درسته قورت م دارن آوا نمویچسبوندن به ماش نویاز سمت آوا همون دوتا پسر ماش دمیآن د هی

 

 خوشحال بود!! زدویداشت دست م آوا
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 خودم شیپ یومدیخانم خوشگله م_

 

 و خفشون کنم ارمیچشماشونو از کاسه درب خواستیم دلم

 

 رو داد باال و روشو به سمت من کرد شهیپسره زر زر کرد آوا ش تا

 

 جراتشو نداشت که بخواد پا رو دم من بزاره یوگرنه کس شناختنیدور عروس بودن که منو نم یالیاز فام حتما

 

 نیاز سمت آوا به ماش نویعوض کردمو رفتم سمت چپ و ماش رویدوستم دعوا راه بندازم بالخره هرجور بود مس یتو عروس خواستمینم

 عروس چسبوندم

 

 ترسمی:آراد جان مواظب باش من مآوا

 

 خانمم حواسم هست چشم

 

 کردمیم یکه رانندگ یشدم با اون وضع یعصب یلیود خمعلوم ب افمیاز ق یول

 

 کنن جلوشون یخونه عروس و داماد که گوسفند قربون میدیرس بالخره

 

 ونگاهشون به سمت آوا وبارانه ستنیکه اون دوتا جوون دست بردار ن دمیباز د میشد ادهیپ تا

 

 د؟یمدت آب خنک بخور هیکه  خوادی:دلتون نمدمیلب غر رینامحسوس کارتمو نشونشون دادم و ز یلیرفتم به سمتشون و خ عیسر

 

 رفتن نشونیو عقب عقب به سمت ماش دیدفه رنگ از روشون پر هی

 

 خونشون و به سمت خونه روندم میبارانو سپهرو رسوند میکرد یتموم شد و خداحافظ مراسم

 

 !!شدن عسل عیکرد از رقصشو از ضا فیرو برام تعر انایهم با شوق و ذوق جر آوا

 

 دورش کنم میو خوشبخت میکنم و از زندگ یچیدختره رو ق نیدم ا دیبا

 

 طور کاش منم اونجا بودم مخصوصا موقع رقصت! نیچشمک زدموگفتم:که ا هیبه آوا  رو

 

 دیلپش گل انداختو خجالت کش نییانداخت پا آواسرشو

 

 خودم برم من! یگفتم:قربون خانم خجالت دمویکش لپشو

 

 کنمیولت نم ایراحت نیبه ا یمنم برقص یبرا دیبا دارمیدست از سرت برم ینکن فکر

 

 خونه میدینزد:تا رس یحرف گهید آوا
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 م؟یبپوش میکه ما مجبور هیکفشا چ نیکه آوا ناله کردو گفت:آخ ا نییپا میایب نیاز ماش میاومد

 

 بلندش کردم نیپر کاه از رو زم نیپاشو ع ریکه دست انداختم ز کردیلب غر غر م ریز داشت

 

 امیب تونمیخودم م نی:آراد منو بزار زمگفتیو م زدیو پا م دست

 

 یراه بر یتونیو نم یخسته ا دونمیدلم آروم باش م زیتو گوشش گفتم:عز منم

 

 کرد یمخف نمینگفت و باز از خجالت سرشو تو س یزیچ گهید

 

 داشتمیچشم ازش برنم منم

 

 دیدریم نمویبه تالطم افتاده بودو داشت س قلبم

 

 بزارمش روتخت بهش گفتم:آوا نکهیبه اتاقمونو با پا درو باز کردمو قبل از ا میدیرس

 

 :جانم؟شدگفتیم دهیکه به زور شن ییبرداشتو بهم نگاه کردو با صدا نمیسرشو از س آوا

 

 شده بود یصورتش بردم نفسام با نفساش قاط کیمعطل نکردمو صورتمو نزد منم

 

 !شدینه نم ؟؟یو خوددار باش یپرنسسو داشته باش نیا شدیبود متحملم تموم شده  گهید

 

 چشماشو بست و مقاومت نکرد آوا

 

نفس کم  میداشت گهیگرفت و همونطور که تو بغلم بود نشستم رو تخت و به کارم ادامه دادم د یمعطل نکردمو لبام لبشو به باز منم

 که لبمو از لبش جدا کردم اوردمیم

 

 آوا هم تپش قلبش مثل من باال رفته کردمیم احساس

 

 نداشتم یشرویاجازه پ نیاز ا شتریب ینداشت ول شویتحمل دور گهیمن که د قلب

 

 ندونستم ادامه بدم زیجا گهیپس د شهیآوا ناراحت م دونستمیم

 

 من! یوگفتم:ممنونم جوجو دمیآوا نگا کردم که سرخ سرخ شده بود دستمو رو گونش کش به

 

 رونیگذاشتمش رو تخت و خودم رفتم از اتاق ب کردیآوا اصال بهم نگاه نم اما

 

 معطل کردم که آوا لباساشو عوض کنه! یا قهیچند دق هیآب خنک خوردمو  وانیل هیداغ کرده بود رفتم  یحساب بدنم

 

 دوباره به سمت اتاق خواب رفتم 

 

 بودو چشماش بسته بو دهیلباس عوض کرده بودو رو تخت دراز کش آوا
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 تخت یلباسامو عوض کردمو رفتم رو منم

 

 !دارهیب دمیتکون خورد که فهم آوا

 

 تو بغلم دمشیسرش بردم و کش ریز دستمو

 

 دمیبا آرامش خواب دمویکش قینفس عم هی دمویبوس شویشونیپ

 

 آوا_

 

 کشمیانقدر ازش خجالت م دایازش بدم نم گهیحس کردم آراد دوستم داره و خودمم د یچرا از وقت دونمینم

 

 گفتم جانم!! اریاخت یصدام زد ب یوقت

 

 نکردم یمقاومت چیصورتم کرد نتونستم مقابلش مخالفت کنم و ه کیبا نگاش ازم خواست و صورتشو نزد آراد

 

 کرد رابیخودشو س یبود حساب دهیتازه به چشمه رس یانگار از فرط تشنگ آراد

 

 تو چشماش نگاه کنم تونستمیفقط نم ومدیمنم بدم ن میاز حق نگذر البته

 

 توجه باشه یکه محرمشم ب یبه من تونهیداره نم ضهیهرحال اون مرده و غر به

 

 امیاول با احساسم نسبت بهش کنار ب دیمن با دونهینکرده و طاقت آورده چون م یحاال هم به خاطر من نامرد تا

 

 دمیبوسه از لبم بهش آرامش بخش هیکه با دمیسمتم با چشمم د ادیب دادمیرحم بودم که رو نم یب یلیمنم خ یول

 

 پاش نزاشت ریکردو شرطمو ز یمردونگ اونم

 

 یرینفستو بگ یجلو یکه بتون یداشته باش یاراده محکم یلیخ دیبا

 

 رونیمنو آروم گذاشت رو تخت و خودش رفت ب یبراش سوخت بعد از اون بوسه طوالن دلم

 

 کنهیبا رفتاراش داره منو وابسته م شمید مکم دارم بهش عالقه من کم

 

وجودمو فرا گرفته  ایخاطر شرم و ح نیبود که من موافق بودم و به هم یبوسه ا نیاول نیلباسم خودمو زدم به خواب چون ا ضیاز تعو بعد

 بود

 

 کردمیم یمنم سع زاشتیپاش م ریمن کمتر شده بود آراد به خاطر من غرورشو ز یهایاون روز به بعد رابطه ما بهتر و بهتر شد لجباز از

 کردیگذشت م یلیبازم آراد خ یمثل خودش باشم ول

 

 با کاراش اثبات کنه که عاشق شده خواستیبود که عاشقمه فقط م اوردهیهنوز به زبون ن اما
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 لهیدل ایداره که بگه عاشقمه و من بگم دوستت ندارم و  نیترس ازا  ایبه خاطر غرورش بود  ایحاال  گفتیداشت که نم یلیچه دل دونمینم

 یا گهید

 

مورد  هی نیتو ا یبشم ول شقدمیو پ امیاز موارد کوتاه ب یلیتو خ دیشا ارمیهست من تا از زبونش نشنوم محاله خودم به زبون ب یهر چ اما

 تونمینم

 

کارش  یبخواد منو آزار بده از کار ب یبه هر نحو ایبگه  یپشت سر من به کس یکرده اگه حرف دیکرد که تو اداره عسلو تهد فیبرام تعر آراد

 کنهیم

 

 برداره مونیبه کارش وابستس و کارشو دوست داره قول داده دست از سر زندگ یلیکه خ عسلم

 

 اله!! دهیمرد نمونه و ا هیآراد از هر نظر  نمیبیم کنمیفکر م یوقت

 

 کنمیدق م ییخودمو مشغول کنم وگرنه از تنها دیبا رفتیحوصلم سر م یآراد نبود حساب یگذشت وقت یروز چند

 

 کنهیرابطه داشته باشم چون تو مغازه به سپهر کمک م ادیز تونمیبارانم نم با

 

 تا سرگرم بشم ودرسمو ادامه بدم رهیبرام بگ یروز به آراد گفتم کتاب درس هی

 

 کردم لینامردم بهم ظلم کردو رفت خارج من ترک تحص یبابا یوقت از

 

 گرفت تا من بخونمو برم امتحان بدم خودشم قرار شد کمکم کنه رستانویدوره دب یخونده بودم آرادم کتابا ییسوم راهنما تا

 

 کنه تمیقول داد حما یسرش شلوغه ول یلیپرونده خ هیاالن به خاطر البته

 

 آراد_

 

 میکنیروش کار م میبه دو ماهه دار کیشدم نزد ریدرگ یلیم سپردن که خپرونده به هیروزا  نیا

 

 کنهیو درک م شهیآوا خودش متوجه م ینشون بدم ول مویخستگ خوامیخونه با اون که نم رمیم یتنهاست منم وقت یلیآوا خ طفلک

 

 کنهینم ییسرگرم شده و احساس تنها یدرس یخوبه حداقل با کتابا باز

 

 د؟ییاتاقم تو اداره نشسته بودم که در زدن و گفتم:بفرما تو

 

 تو سالن منتظرن و در مورد پرونده جلسه گذاشتند مسارگفتنیداد و گفت:جناب ت یاومد تو و سالم نظام عسل

 

 شستمش وگذاشتمش کنار یکه حساب یتو هم مخصوصا از روز کشمیاخمامو م نمیبیعسلو م هرموقع

 

 گرفتمیجلوشو م دیدرازتر کرده بود با مشیپاشو از گل یلیخ گهید
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 !امیکه بزنم محاله کوتاه ب یحرف دونستیشده بود و حواسش به کاراش بود چون م نیسر سنگ یلیهم خ عسل

 

 خدمتشون رسمیاالن م دیدرهم گفتم:بهشون اطالع بد یبااخما

 

 ست؟ین یپاکوبوندوگفت:چشم قربان امر عسل

 

 بره تونهیاشاره کردم که م بادستم

 

 رونیکوبوندو از اتاق رفت ب پا

 

خداکنه الاقل براشون درس  یباهاشون داشته باش یبرخورد بد کننیکه آدمو مجبور م دنیانجام م ییکارا هایتو فکر که چرا بعض رفتم

 عبرت بشه!

 

 به سمت سالن جلسه رفتم

 

 پا کوبوندم مساریزدم و وارد شدم برا ت در

 

 دادن یهم اونجا بودند که به احترامم بلند شدند و سالم نظام شناختمشیکه من نم ییقاآ یسر ایو رضا و ساحل و  عسل

 

 :راحت باش سرهنگمساریت

 

 کرد یآقا رو معرف مسارواونیت

 

 کنن یپرونده با ما همکار نیشدن و قراره تو ا یازوستاد معرف یسرگرد مهران صفو شونی:امساریت

 

 کردم یدست دادم و اظهار خوشبخت باسرگرد

 

 نشستمو جلسه شروع شد رفتم

 

 متوجه بشن دیاز ما چند نفر نبا ریکس غ چیمهمه و ه یلیجلسه خ نی:راستش امساریت

 

 بره شیپ یسکرت بمونه تا نقشمون به خوب هیقض نیا دی:بامساریت

 

کارتون از االن به بعد سخت تر  یول دیکرد دایپ ییسر نخا هیخوشحالم که  دیکنیپرونده کار م نیرو ا دیبه دوماهه که شما دار کینزد االن

 شهیم

 

 د؟؟؟یدار یشنهادیسر دستشون تو آنکاراست شماچه پ دهینفوذ کرده و فهم نشونیب اسریگفتم:بله  مساریبه ت رو

 

 میکن رشونیو بعد با کمک همکارامون تو آنکارا دستگ میاریاز کاراشون سر در ب شتریآنکارا تا ب دیهمتون بر دی:بامساریت

 

 فقط.. یاریو سر از کارشون در ب یبد بیباهاشون ترت یو در اصل معامله ا یوارد عمل بش دیبا اسری قیتو از طر سرهنگ
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 ؟؟؟یچ فقط

 

 باشه! تینامزدتم همراه خودت تو مامور دی:فقط بامساریت

 

 ؟ینامزدم برا چ مساریت یچ یعنیتو همو گفتم: دمیکش اخمامو

 

 تا بهت اعتماد کنن یو همراه همسرت بر یشرکت کن اشونیتو مهمون دیکنن بابهت شک ن نکهیا ی:برامساریت

 

داشته  یشتریب حیبه توض اجیاحت کنمیفک نم گهیمحاله بهت شک کنن د یکن یخانم همراهت باشه و به عنوان همسرت معرف هی یوقت

 یباش

 

موضوع باز  نیآوا رو به ا یپا یطیشرا چیکه براتون قائلم شرمنده من تحت ه یگفتم:باتموم احترام دمویبه پشت گردنم کش یدست کالفه

 کنمینم

 

 دهیجون آوارو تو خطر بندازم اون تازه به آرامش رس تونمینم من

 

 راه... هیجز  میندار ی:پس چاره امساریت

 

 ؟؟؟یراه چه

 

 دیمدت باهم محرم بش هیکنه و  یمامور خانم شمارو همراه هی دی:بامساریت

 

 کرده رییکه حسش بهم تغ دمیفهم ایتازگ کنهیآوا بفهمه دق م یچ یعنیشدم  شوکه

 

 که بالخره لب باز کرد... میچشم دوخته بود مساریبه دهن ت همه

 

نداره نقش همسر جناب  یرادیپس اگه از نظر شما ا دیشرکت کن تیمامور نیشماکه قراره تو ا یرو به عسل گفت:خانم محمد مساریت

 د؟یریسرهنگ رو به عهده بگ

 

 یچشمامون شد قد نعلبک مساریت شنهادیکه اونجا بودند و البته خودم از پ یهمه کسان بایتقر

 

کشورم حاظرم  یجوونا ینداره من برا یگفت:نه از نظر من مورد مساریرو لبش نشوندو به ت یطانیلبخند ش هیعسل نگاه کردم که  به

 ا کنمخودمو فد

 

 !شهیداره ذوق مرگ م شنهادیپ نیاز ا دونمیندونه من که م یدختره دروغگو هر ک هه

 

 میرینظر جناب سرهنگ رو هم در نظر بگ دیبا مساری:البته تعسل

 

 انتخاب کنن! دیدو راهو با نیاز ا یکی شونیا یبا تحکم گفت:بله درسته ول مساریت

 

 برم خرخرشو بجوم خواستیکه عسل زده بود دلم م یبا حرف خوردیخونم م خون
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 :لطفا زودتر فکراتو بکن سرهنگ وبهم خبر بدهمساریت

 

هم  یکه رو ییبا مشت گره شدم و دندونا یدندوناشو تو دهنش خورد کنم ول خواستیحالم دگرگون شده بودو دلم م شنهادشیاز پ گرچه

 بشه گفتم:اطاعت قربان یتا حرصم خال دادمیفشار م

 

 ختم جلسه. دیخسته نباش ی:همگمساریت

 

 میبه نوبت از اطاق خارج شد مساریو بعد از ت میفرستاد یصلوات هممون

 

 حالم دگرگونه همراهم به اتاق اومد دیکه فهم رضا

 

 ؟؟؟یشد ی:داداش حاال چرا انقدر عصبرضا

 

 یلعنت یگفتم:اه لعنت زویرو م دمیکوب مشتمو

 

 ؟؟؟یگفت:جانم با من بود رضاباتعجب

 

 شمیم وونهیسرمو بلند کردمو گفتم:نه رضا جان دارم د کالفه

 

قبول کنم بازم آواوداغون  مسارویت شنهادیکسمو تو خطر بندازم واگه پ نیزتریجون عز تونمیو من نم فتهیآوا رو ببرم جونش تو خطر م اگه

 شهیم

 

 دیشیمحرم م یبفهمه که تو با محمد میزاری:خب نمرضا

 

 کارو کنم نیا تونمیمن نم بخشهیاگه بفهمه منو نم فهمهیدا که مبع یکه چ بالخره

 

 که.. یرو خبر دار یمحمد هیتوکه قض یزنیحرفو م نیچرا ا گهیرضا تو د بعدم

 

 رهیپذیرو نم تیمامور نیا ی:آره معلومه هنوزم دوستت داره چون بالفاصله قبول کرد هر دختررضا

 

 کردیقبول م دینبا دونهیزدم غلط کرده غلط کرده من فقط متعلق به آوا هستم من فقط قلبمو به آوا دادم اون که م داد

 

 دادم هیتک زینشستم و دستامو به م یدستام گرفتمو رو صندل نیب سرمو

 

 نداشته باشه! یآوا حرف دیبزار شا ونیاومدو دستشو رو شونم گذاشتو گفت:به نظر من با خود آوا در م رضا

 

خودمو  تونمیمن تا آخر عمرم نم ادیسرش ب ییکنم اگه بال یباز نیآوا رو وارد ا تونمیکه من نم ستیجان من مشکلم قبول کردم آوا ن رضا

 ببخشم!

 

 بگم داداش ی:چرضا

 

 دییزدند گفتم:بفرما در
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 :با اجازهساحل

 

 کردو با رضا باهم رفتند یکم همدرد هیدادو اونم باهام  یوارد شدو سالم نظام ساحل

 

 کردیفکرم کار نم گهیآماده شدم برم خونه د 

 

 شد!! نیعسل مانع نشستنم تو ماش یباز کردم صدا نویکه در ماش نیهم

 

 :جناب سرهنگعسل

 

 با من حرف بزنه یجور هی خوادیفقط م هیسر هر قض هیشیریچه س یوا

 

 د؟؟؟یداشت یگفتم:بله کار یباکالفگ

 

 میمدت کنار هم باش هی دیبا نکهیبهتون بگم خوشحالم از ا خواستمی:نه فقط معسل

 

 یبه گور ببر دیآرزو رو با نیباش ا الیخ نیگفتم:هه به هم دموییروهم سا دندونامو

 

 یجون آوا رو تو خطر بنداز دیپس با یکنیگفت:اصال چه بهتر خوشحالم م تیهم با عصبان عسل

 

 رفت دویحرف راهشو کش نیاز ا بعد

 

 دمیچند با رو فرمون کوب نوینشستم تووماش تیعصبان با

 

 چرا؟ ایخدا

 بشم؟ شیباعث ناراحت دیچرا من که عاشقشم با دهیچرا حاال که آوا به آرامش رس حاال

 

 خراب به سمت خونه روندم یحال با

 

 باز ازم استقبال کرد یبه خونه که آوا با رو دمیرس

 

 خودم فرو رفته بودمداشتم که تو  یذهن یریمن انقدر درگ یول

 

 :آراد آراد جان آراد با تو امآوا

 

 ؟؟؟یگفت یزیگفتم:ها ها چ یجیحالت گ با

 

 افتاده؟؟؟ ی:اتفاقآوا

 !؟یشونیانقدر پر چرا

 

 کم خسته ام! هیمن من گفتم:اتفاق،،اتفاق،،نه،،نه فقط  با
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 نشده؟؟ یزیچ ی:مطمئنآوا

 

 !!!دونمینم دونمیگفتم:نم یبلند یرفتموبا صدا ییبلند شدمو به سمت دستشو کالفه

 

 !کردیآوا کمکم م دیبه آوا بگم با یچه جور دونستمینم کردمیم یبا غذام باز یشام ول زیبه سرو روم زدمو نشستم سر م یو آب رفتم

 

 دیپرسینم یهم تو خودش فرو رفته بود انگار ازم ناراحت شده بود سوال آوا

 

 ؟یخوریاشتها شده بود بهش گفتم:چرا غذاتو نم یمثل من ب اونم

 

 ؟؟یخوریبا بغض گفت:خودت چرا نم آوا

 

 !ستیحالم خوش ن کمی.. من.. من

 

 !یبهم بگ یانگار تو دوست ندار یول ستیحالت خوش ن یبدونم برا چ خوامی:منم مآوا

 

 حالت رو ندارم! نیمن تحمل ا ینگو ول ینگ یخوایبلند شدو گفت:نم زیاز سر م یبا بغض و ناراحت بعد

 

 ؟؟یچ

 گفت؟؟؟ یآوا چ 

 من براش مهم شدم؟! یعنی نیا

 لحظه حس خوب تموم وجودمو فرا گرفت هی یوا

 

 بره که منم بلند شدمو دستمو انداختم دور کمرشو از پشت بغلش کردم اومد

 

 آوا_

 

 رمیبگ دهیآرادو ناد غهیدر یب یمحبتا تونمیشدم چون واقعا نم ریبا حسم نسبت به آراد درگ یوقته بد جور چند

 

 دهیبرا معشوقش انجام م یکه هر عاشق کنهیرو م ییکارا اون

 

 شدنش رو یرتیخودمو گول بزنم وگرنه هم رفتاراشو دوست داشتم هم توجهاشو هم غ خواستمیمدت فقط م نیا منم

 

که به کاوه داشتم  یبا حس یکه منم به آراد عالقه مند شدم البته هنوز عاشقش نشدم چون وقت دمیرس جهینت نیفکر به ا یبعد کل خالصه

 دهیهنوز حسم به اون حد نرس نمیبیم کنمیم سهیمقا

 

 رو بهونه کرد یخستگ یخونه کالفه بود منم متوجه حالش شدم ول اومد

 

 وردمگول نخ نیچه موقع خستس چه موقع ناراحت و کالفس برا هم فهممیم من

 

 بگه چشه! دیشام بغضم گرفته بود اگه عاشقه منه با زیم سر
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 کنم یباهام حرف بزنه منم باهاش همدرد خوادیتفاوت باشم دلم م یمثل قبل بهش ب تونمیمن نم دونهینم اون

 

 حالتو ندارم نیاز دهنم در رفت و گفتم من تحمل ا دمویلحظه نفهم هی یوا

 

 م که از پشت بغلم کردو نزاشت برمنگاه آراد فرار کن ریاز ز اومدم

 

 دیکوبیم نمونیس واریدوتامون متالطم شده بود و خودشو به درو د قلب

 

 !کردمیاحساس م ویهمه چ یمنو بغل کرده بود به خوب چون

 

 داده بود ریینوع اعتراف به دوست داشتنش بود که حال هر دومونو تغ هیحرف من  نیا

 

برات مهم شده  شهیطاقتم تموم شده باورم نم گهید یدونیهستم؟ م یحرف نیچند وقته منتظر همچ یدونیگوشم زمزمه کرد:م ریز آراد

 باشم!

 

 پامو منو بغل کرد ریبه خودش چسبوندو دستشو انداخت ز شتریفشار دادم که آرادم منو ب نشیرو س سرمو

 

 بود حرف بزنم و تموم فکرم از آرادو حرکاتش پر شده تونستمیقفل شده بود نم زبونم

 

 تو اتاق منو نشوند رو تخت و جلوم زانو زد  میبرد باالو رفت منو

 دستمو گرفت تو دستش و

 

 من هنگ کرده بودم؟ چرا

 بزنم؟؟؟ یحرف تونستمیچرا نم تونستمینم چرا

 

 یدونینفسم به نفست بنده م یدونیم تپهیقلبم فقط برا تو م یدونیم یکرد وونهیچشات منو د نیبا ا یدونینگاش کردم که گفت:آوا:م فقط

 اعتراف کنم؟! تونستمیو نم سوختمیمدت تو تب عشقت م نیا

 

 بودم اومد تو ذهنم دهیکه ازش تو خواب شن ییلحظه تموم حرفا هی

 

 و غرورم له بشه یتو پسم بزن دمیترسیجرأتشو نداشتم بگم عاشقت شدم م یدونی:مآراد

 

 دمیحرفا رو چند بار تو خواب شن نیدفه فکرمو به زبون آوردم و گفتم:من ا هی

 

چون تو  کردمیبه عشقم نسبت به تو اعتراف م یشبا که خواب بود یمن بعض زمیعز یدیشنیمنو سفت بغل کرد و گفت:پس تو م آراد

 عاشقتم! گمیاالن با همه وجودم م یجرأتشو نداشتم ول تیداریب

 

 آورد رونیرو ب یمنو جدا کردو به سمت کمدش رفت وجعبه کوچک بعد

 

 !!یمونیباشم و تو هم کنارم م دواریام تونمیازدواج م نیبه ا گهیجلوم زانو زدو جعبه رو به سمتم گرفت و گفت:فک کنم د اومد
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 ؟یتا آخر عمر نفسم بش ی:پرنسس من حاظرآراد

 ؟؟یکنیمن ازدواج م با

 

چونمو سرمو آورد باالو  ریجعبه رو رها کرد دستشو برد ز یرو گونم که آراد با نگران ختیقطره اشک از چشمم ر هیو  نییانداختم پا سرمو

 !!شهیمن اشتباه فکر کردم نه باورم نم یعنی شهیگفت:باورم نم

 

 ! درسته؟؟؟یندار یکرد پس من اشتباه فکر کردم تو هنوزم به من عالقه ا دنیبغض گلوشو گرفت و دستاش شروع به لرز آراد

 

 ؟؟؟یگینم یزیحرف بزن چرا چ یداد زد:د لعنت آراد

 

 شد لیکه آراد زد به هق هق تبد یکه با داد ختیریمن اشکام گوله گوله م اما

 

 ؟ینفسمو قطع کن یخوایسفت تو بغلش گرفت و گفت:م منو

 ؟؟؟یخوایچرا چرا منو نم رمیمیبدون تو م من

 

 عمرم،،خانمم،،نفسم زمیری:من همه عشقمو خالصانه به پات مآراد

 

 !یدونینم یچیه یدونینم یچیتو ه شهیکم آروم شدم خودمو ازش جدا کردم و گفتم:آ آر آراد نم هی دیلرزیبدنش م تموم

 

 ؟یزنیم مهیحرفتو نصفه ن شهیچرا هم یدار نتیتو س ی:خب بگو تا بدونم چه دردآراد

 !دهیآزارت م یبگو عشقم بگو تا بدونم چ 

 یکنیکه چند وقته از گفتنش فرارم م یحرف یبهم بگ دیامشب با گهید

 

 بهش بگم بابام بهم تجاوز کرده؟؟ شدیآخه مگه روم م ومدیبند نم اشکام

 بهش بگم؟ نویا ییرو باچه

 

 ؟؟یبگمو آراد ازم متنفر بشه چ اگه

 رو ندارم! یآراد کس ریمن غ خدا

 

 من که عاشقتم!! یباهام ازدواج کن یتونیچرا نم یکنیم وونمید ی:آوا دارآراد

 ؟؟؟یمنو دوست ندار تو

 

 !!ستینداشتن من ن ایدوست داشتن  هیقض آراد

 

  ه؟؟ی:پس چآراد

 مانع ازدواج ماست؟! یزیچه چ گهیبهتر شده پس د یلیبرات کم گذاشتم ما که رابطمون خ یزیمن چ مگه

 

 !ستمیدختر ن یفهمیم ستمیدوباره اوج گرفت چشمامو بستمو داد زدم:آراد من دختر ن ممیشده بود گر ادیلرزش بدنم ز 

 دختر داره رو ندارم! هیکه  یزیچ نیبا ارزش تر من

 زدم و ناله کردم ضجه

 

 شوکه شده بود زنهیروبه روش زل زده و پلکم نم واریآراد به د دمیآروم چشممو باز کردم که د دمینشن ییصدا چیلحظه ه هی
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 از دست دادم!! مویمن توسط بابام دخترونگ دهیآزارم م یچ یدیزدم حاال فهم ادیدست خودم نبود فر کنترلم

 ؟یخوایبازم منو م حاال

 باهام ازدواج کن؟!  یگیبازم م 

 هان؟

 

 یو رفتم تو اتاق رونیاتاقو تحمل کنم از اتاق زدم ب ینتونستم فضا خوادیمنو نم گهیمعلومه د نمیساکت بش تونستمینزد نم یحرف چیه آراد

 که قبال متعلق به من بود و درو قفل کردم

 

 دمیکشیشم تو چشم آراد بشم ازش خجالت مچ تونستمینم گهید

 

 صبح زار زدمو صدامو تو بالشتم خفه کردم تا بالخره خوابم برد تا

 

 ازم نگرفت یسراغ چیه آرادم

 

 رفتم آراد نبود رفته بود!! یاما وقت کنمینگاش نم نمیبا خودم گفتم اگه آرادو بب نییرفتم پا دارشدمیب یبا سردرد بد صبح

 

 نییپا ختیقطره اشک از چشمم ر هی

 

 کمکم کن! ایتا منو آزار بده خدا فتهیم گهیاتفاق د هیخوششو نشونم بده باز  یرو خوادیم یتا زندگ ایخدا

 

سالم کردنو جواب دادن سالمش بود  شدیکه ردو بدل م یتموم حرف کردیجلو چشم آراد بودم نه آراد بهم نگا م ادینه من ز یچند روز هی

 شدیمنم روز به روز حالم بدتر م ومدویکار مکه از سر

 

 خوادیخودشو گرفته و منو نم میمطمئن شدم که آراد تصم گهید

 

 ترکش کنم؟ دیجون چرا االن چرا االن که من بهش دل بستم با خدا

 

منم  شدویعوض م مشیتا همون جا تصم گفتمیرو م هیقض نینداشتم ا یو من هنوز بهش حس میکه قرار بود نامزد بش یهمون روز کاش

 شدمیوابسته نم

 

 ره؟یرو برا ازدواج بپذ یکس نیهمچ تونهیم یحق داره منو نخواد کدوم مرد آراد

 باال سر شاهده من مقصر نبودم یخدا گرچه

 

 سر داده بودم هیآراد خونه نبود ومن آه و ناله وگر بازم

 

 !شدمیساکت م ومدیآراد م یبود وقت یو زار هیهفته گذشته بودو کار هر روز من گر هی بایتقر

 

 برم خونه باران و سپهر دیگرفته بودم با ممویامروز تصم بالخره

 

 !!کنهیخبر داره و منو طرد نم هیقض نیباران ازا حداقل
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 تو اتاق آراد بود لمیتموم وسا مینامزد کرده بود یتو اتاق مشترک خودمو آراد از وقت رفتم

 

 !ستمیبراش مهم ن گهیجدا بخوابم معلوم بود د زاشتیبا اون که آراد اصال نم دمیخوابیتنها م یهفته من تو اتاق کنار هی نیا

 

 کمدو باز کردم و شروع کردم لباسامو تو چمدون گذاشتن در

 

 کردمیم هیبلند گر یها یبا ها کردمویبا خدا دردودل م کردمیجمع م لمویکه وسا همونجور

 

 کردمیو ناله م زدمیضجه م زدمیز ته دل زار ما نیبرا هم ادیآراد تا شب خونه نم دونستمیم

 

 بود؟ یزدم:خداگناه من چ ادیفر

 کرد... یزود از دست دادم پدرم انقدر پست بود که به پاره تنش دست دراز مادرمو

 

 کنه؟یبه بچش م یظلم نیهمچ یکدوم پدر آخه

 کنه؟یرو در حق بچش تموم م ینامرد یپدر کدوم

 !؟کنهیدختردسته گلشو پرپر م یپدر کدوم

 

کنم من تازه به آراد دل بسته بودم  یزندگ یدیبا چه ام گهیمن د نمیبیوقت نم چیرو ه یمن رنگ خوشبخت سوزهیداره م گرمیج ایخدا

 حاال چه طور ازش دور بشم؟

 

 نکرد؟ یردزدم و لباسامو باشتاب پرت کردم تو چمدونو گفتم:چرا آراد منو درک نکرد؟چرا باهام همد ضجه

 عاشقم نبود؟ مگه

 

 نفسم به نفست بستس؟ گفتینم مگه

 تپه؟یقلبم فقط برا تو م گفتینم مگه

 چرا راحت ازم گذشت؟؟ پس

 

 من مقصرم خدا؟! مگه

 من خطا کردم؟  مگه

 خودت!  شیحداقل آرزومو برآورده کن و منو ببر پ ایخدا

 راحتم کن! ایخدا

 

 به سکسکه افتادمدفه در با شتاب باز شدو من از ترس  هی

 

 به سمتم اومد بازوهامو سفت تو دستش گرفت! یو عصبان نیبا چهره خشمگ آراد

 

 رونیپاشو گمشو از خونم ب یبگه هر خوادیم حتما

 

 رمیمن خودم دارم م رونیآشغال از خونت ننداز ب هیو اومدم بگم آراد خان زحمت نکش منو مثل  ختیدوباره رو گونم ر اشکام

 

 دفه آراد منو سفت بغلش کردو گفت:خفه شو خفه!! هی

 با تو! دونمیمن م یبشنوم از خدا مرگتو خواست گهید کباری اگه
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 ختمیریکردن نداشتم آروم آروم اشک م هیگر ینا گهیکرده بودم که د هیگر انقدر

 

 یچه غلط یزد:تو داشت ادیشدو فر رهیدفه منو رها کردو به چمدون خ هی یول شدیسفت بغلم کرده بود که استخونام داشت خورد م انقدر

 ؟؟یکردیم

 هآ؟؟

 آراد_

 

 دادیکه آزارش م یزیگفت..گفت اون چ بالخره

 

 باشه که به دختر خودشم رحم نکنه؟ رحمیشرف و ب یب دیپدر چه قدر با هی

 

 !کردمیپدرش جلوم بود تا خودم بادستام خفش م خواستیم دلم

 

 ششیبرم پ تونستمینم یول دمیشنیآوا رو م یزل زده بودم صدا واریساعت به د هیکرده بودم تا  هنگ

 

 بالخره خوابم برد نکهیتوان بلند شدن نداشتم تا ا یول کردنیم کهیت کهیمنو ت گریانگار ج زدیزار م یوقت

 

 ! تونستمینه من م کردیهفته نه اون تو صورتم نگاه م هیفرداش تا  از

 دورو برش نباشم ادیگرفتم ز میمنم تصم کشهیگفتم حتما خجالت م خودم با

 

 عذاب بکشه!! شتریبا حرف زدنم باعث بشم ب خواستمینم نیحرفو بهم زده برا هم نیتا ا دهیکش یچه عذاب دونستمیم

 

 هضم کنم تونستمیرو نم هیقض نیاما ا دونستمیگرچه اصال آوا رو مقصر نم ومدمیمسأله کنار م نیبا ا دیبا خودمم

 

 شویتحمل دور گهیطرفم منم د ومدیبود اون که نم یکردن کاف یدور گهیسراغم اومده بود د یبیدلشوره عج یرفتم سر کار ول اونروز

 رفتمیخودم به سمتش م دینداشتم پس با

 

 میجفتمون فراموشش کن دیاونو ازم جدا کنه با تونهینم هیقض نیاصال ا گفتمیبهش م دیبا

 

 لرزون به سمت اتاق رفتم یبا پا ادیآوا م هیگر یصدا دمیو رفتم خونه د رونیاداره زدم ب از

 

 دیباریاز چشمام خون م یول ومدیکه زد خشم تموم وجودمو فرا گرفته بود اشکم نم ییحرفا با

 

 کردن به ناله ها و ضجه زدناش دلمو به درد آورده بود گوش

 

 رفتم داخل اتاق اوردمویطاقت ن گهیاز خدا مرگشو خواست منم د نکهیا تا

 

 دعواش کنم! خواستیبغلش کنم هم دلم م خواستینکردم هم دلم م یشدم که بهش توجه یمن انقدر از حرفش عصب یول دیترس آوا

 

 گفتم خفه شو!! بهش

 حرفو زدم! نیبه خاطر خواستن مرگش از خدا ا یول
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 کردیشدم آوا داشت منو ترک م وونهید یواقع یبه معنا گهیدفه چشمم به چمدون افتاد د هی

 

 ؟؟؟یکردیم یچه غلط یکه تو داشت دمیتوپ بهش

 

 !کردمیم یمنم بلند شدم دستمو به سرم گرفتمو طول و عرض اتاق رو ط کردیگنگ و مبهم منو نگاه م آوا

 

 ؟یکرد یآوا تو چه فکر یوا یوا

 ؟؟یو بر یپات بزار ریعشق منو ز یخواستیم تو

 

 رمیمیمن با رفتنت م یدونستیتو که م یبر دیمن چند بار بهت گفتم نبا رسمیتو به مرز جنون م یاز دور یدونستینم

 

 نه؟ ای گمیم یچ یفهم یدفه نشستم رو به روش و:تکونش دادمو گفتم:م هی

 

 !یدو دوستم ن ندار گهیم من گفتم برم چ چون حس ک کردم د یول فهممیم ی:آر آره آر آراد مآوا

 

 !!!گفتیو با بغض م دهیبر دهیبر حرفاشو

 

از  کهیت هی یدوستت نداشته باشم تو عشق من تونمیمن،،مگه من م یگذاشتمو گفتم:عمرم،،نفسم،،هست نمیکردمو سرشو رو س بغلش

 !یکردیبا رفتنت نابودم م یوجودم

 

با خودم  یلیترکت کنم خ تونستمی:آر آراد منم نمدوگفتیکش قینفس عم هیبغل کردنش آروم شده بودم آوا هم آروم تر شده بود  با

 گرفتم!! میتصم نیکلنجار رفتم تا ا

 

گرفتم تا از  میتصم نیمن خانم خونت باشم برا هم یخواینم گهید کردمیبرداشتو تو چشمم نگاه کردو گفت:من فکر م نمیاز رو س سرشو

 خودم برم ینکرد رونمیخونت ب

 

 منو ببخش قربونت برم! ادیبه سراغت ب یافکار نیبه سمتت باعث شدم چن ومدنمیزدن و نآراد:اه لعنت به من که با حرف ن 

 

 خودم با دست خودم نفسمو قطع کنم؟ شهیمگه م تپهینم گهیبدون تو قلبم د رمیمیبدون تو م من

 

 :من واقعا متاسف...آوا

 

 بگه با گذاشتن لبم رو لبش مانع ادامه حرفش شدم یزیچ نذاشتم

 

 میرستوران شام بخور میبهش گفتم آماده بشه تا با هم بر میآروم شده بود گهیکرد د یآوا هم منو همراه دمشیبوسیلذت تمام م با

 

 !میبزن یگشت هیقبل از شام قرار شد تو پارک  رونیب میرفت

 

 میگرفتم که با هم بخور یپارک و دو تا فالوده بستن مکتیرو نشوندم رو ن آوا

 

 سوال؟؟؟ هی آراد ی:راستآوا
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 خانمم؟ جانم

 

 چند ماهس؟ غمونیص دونمی:من هنوز نمآوا

 

 مادام العمره! غمونیص نفسم

 

 ؟؟؟ی:چآوا

 

 منم مادام العمر خوندم ینگفت یچیتو رو از دست بدم تو که ه دمیترسیبهت اعتماد کنم م تونستمیمن نم یدیتعجب نکن درست شن آره

 

 طونیش یچشمک زدو گفت:ا هیآوا  

 

 !یتا آخر عمر فقط مال من باش دیتو با دارمیدست از سرت بر نم ایراحت نیبه ا یفکر کرد یپس چ بله

 من فقط

 

 نیدادم فقط با خانمم به ا نانیخانمتو آماده کن چون بهش اطم عتریگفت هر چه سر مساریت روزیباز رفتم تو فکر د میرو که خورد فالوده

 رمیم تیمامور

 

عسلو تحمل  میتونیهم نم هیثان هیفکرکردم چون نه من نه آوا  یلیهفته خ هی نیسفرو بهش بگم ا هیقض یجورچه  دونمیکالفه بودم نم 

 !میکن

 

 که کرد منو نجات داد یخودش با سوال آوا

 

 شده؟ یچ یبگ یخاینم یکه کالفه ا فهممیاالنم من م دادیتو رو آزار م یامسأله هی شیآراد هفته پ ی:راستآوا

 

 !!میبه آنکارا دار یکار تیمامور هی یعنیسردستشون تو آنکاراست  میدیفهم کنمیپرونده کار م هیکه دو ماهه رو  یدونیم

 

 تنها بمونم؟؟ دیمن با یعنی یستیمدت ن هی یعنی ی:چآوا

 

 همراه خودم ببرمت! تونمیم یکه اگه بخوا نهیا قتشیحق 

 

 ام؟؟؟یب تونمیآراد منم م یگیگفت:آخ جون راست م دویدستاشو به هم کوب آوا

 

 فاکتور گرفتم! مسارویدوم ت شنهادیبراش گفتم البته پ انویتموم جر 

 

 بشن ریانجام بدم تا اونا دستگ یمتنفرم که حاضرم هر کار ایندارم انقدر از قاچاقچ یکم تو خودش فرو رفت بعد گفت:من مشکل هی آوا

 

 !فتهیجونت به خطر ب خوامینم یاز کنار من تکون نخور میسفرو برگرد میتا بر یبهم بد یقول هی دیآوا با فقط

 

 آوا_
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 شهیکنار آراد که هستم ترسم کمتر م یول دمیترسیکم م هی میبش ایخالفکار وارد گروه قاچاقچ هیبود به عنوان  قرار

 

 یو بهمون گوشزد کردو قرار شد حت میدادیاونجا انجام م دیکه با ییدادو کارا بیجلسه برامون ترت هی مساریاداره و ت میروز با آراد رفت هی

 مطلع نشن! هیقض نیسپهرو بارانم از ا

 

 تحملش کنم دیندارم با یدنبالمون باشه چاره ا تیقراره اونم تو مامور خورهیدختره نچسبم تو جلسه بود حالم ازش بهم م اون

 

 شد فیسرعت برق و:باد ده روز گذشت و همه کارامون رد به

 

پاسپورت رو انجام دادن  یزود کارا یلیاجازه خروج منو بدن و خ تیو سفارت هماهنگ کرد که به خاطر مامور نترپلیا سیبا پل مساریت

 !شدنیم ریزودتر خالفکارا دستگ دیبود با یاتیح تیمامور نیچون ا

 

سفر  میو بهشون گفت میکرد یاز سپهرو باران خداحافظ میچمدون خودمو آرادو بستم آراد اومد دنبالم و با هم رفت میشنبه پرواز داشت سه

 کجا مینگفت یول میریم میدار یحیتفر

 فرودگاه میاز اون رفت بعد

 

 شک نکنه یکه کس انیگروه هر کدوم جدا جدا ب هیبود بق قرار

 

 بود ادیز میبش ییشناسا نکهیاحتمال ا نکهیا یبرا میرفتیبه سمت آنکارا م میداشت یجعل یهم با اسما ما

 

 چه آنکارا هماهنگ شده بود رانیچه ا نیبا همه مامور یبود ول یو اسم من آرزو کمال یلیخل روسیآراد تو پاسپورت س اسم

 

راحت بود چشم تو  المیاومده بودند جدا بود و خ تیمامور یکه همراهمون برا یتیخونه ما با خونه مامور یخوشحالم حت میدیرس بالخره

 شمیچشم عسل نم

 

 ایو  میبه گر یاجیبود احت یمخف سیداده بودن و چون پل بیکه ترت یجشن میبر ییآشنا یپنج شنبه هماهنگ کرده بود برا یبرا اسری

 نام نداشت رییتغ

 

 میشدیم میگر دیبا یول میبگرد میروز چهارشنبه بر میخواستیم

 

 !شدیهماهنگ م دیبا میانجام بد میخواستیم یکار هر

 

 کردن میآقا اومدند و مارو گر موریگر هیخانم و  موریگر هی خالصه

 

از شونم  نترییوجب پا هیتا  شیکه بلند ییطال سیبرام گذاشت و کاله گ رهیت یلنز آب هیکردو  کتریابروهامو بار موریدست گر ریز نشستم

 داد رییمقدار با کرم پودر صورتمو تغ هیبود هم برام گذاشت و 

 

 کرده بودم رییتغ یلیمن باشم خ نیا شدیاصال باورم نم دمیمو دخود نهییشدم رفتم جلو آ بلند

 

 کردو منم ازش تشکر کردمو تو اتاق منتظر آراد نشستم یخداحافظ موریگر
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هم براش گذاشته  یکرده بود لنز مشک یداده بود رنگ مشک رییعوض شده بود مدله موهاشو تغ یلیخ افشیاومد چشمم بهش افتاد ق آراد

 ومدیکم تپل تر به نظر م هیشده بود! صورتشم  یپروفسور شیر هی لیتبد ششمیبود ته ر

 

 منو مورد پسندتون هستم بانو؟ یکه آراد زود خودشو جمع و جور کردو گفت:خورد میمحو هم شده بود انقدر

 

 میبر ایخودم برم ب یم خجالتشدم که گفت:قربون خان دیسرخ و سف میرا رفته بودن و ما تنها بود مویبا اون که گر دمیدفه خجالت کش هی

 !شهیکه از فردا کارمون شروع م میکم بگرد هی

 

 دوست دارم! شتریچهره خودتو ب یول یاومد دستمو تو دستش گرفت و گفت:خوشگل شد آراد

 

 !!نطوریگفتم:منم هم دیکه فک کنم نشن یآروم جور یلیخ

 

 گردش میلبخند اومد رو لبشو با هم رفت هی

 

 میریبگ دهیلباس پوش میقرار شد بر دیخریآراد برام م ومدیو خوشم م دمیدیم یو هر چ میبا هم گشت یکل

 

 دمیپسندیرو نم یچیهمه لباسا باز بودو منم ه یول دیمرکز خر میرفت

 

 یخودم بپوش یکه تو خونه جلو رمیگیرو برات م نایتاپ و شلوارو لباس خواب برام گرفت و گفت:ا یجاش آراد کل به

 

 شده بودم یدر برابر آراد خجالت دادمیکه پرو پرو جواب م یمن شدمیم دیسرخ و سف یه منم

 

 قشنگه؟؟ نیلباس توجهمو جلب کرد آراد حواسش نبود دستشو گرفتمو گفتم آراد ا هی بالخره

 

 هم با کالسه! دسیقشنگه هم پوش یلی:آره خآراد

 

 لباسو بهم داد منم رفتم تا پرو کنم میبه فروشنده گفت میرفت

 

 بسته بود قهیبکشم باال چون  پویز ییبه تنها تونستمیکه من نم خوردیم پیاز پشت ز لباسش

 

 مجبور شدم آرادو صدا بزنم یول دمیباال کش پویکه تونستم دستمو بردم پشتمو ز ییتنم کردم تا جا لباسو

 

 ؟ینیخودتو بب یخواینم یناز شد یلیگوشم گفت خ ریز نییال منم سرمو انداخته بودم پابا دیلباسو کش پیاومد تو اتاق پرو و ز آراد

 

گالشم سنگ کار شده بود از  یکار شده بود رو یزیگل ر پوریبا گ نشیو آست قهیبسته بود که تمام  قهیبلند  راهنیپ هینگا کردم  لباسمو

 رنگ بود یسرمه ا پورشمیبود که گ یآسمان یپام پفدار بود رنگ لباس آب یباال تا کمرم تنگ بود از کمر تا رو

 

 !نمیانتظار بکشم تا لباسو تو تنت بب خوادینم گهیو منم د یلباسو ببند پیز یو خوشحالم که نتونست دمیپسند یلیآراد:من که خ 

 

 یش زیسوپرا خواستمیمثل گربه کردمو گفتم:عه آراد من که اون دفه گفتم م چشمامو

 

 ها خورمتینکن م ی:چشماتو اونجورآراد
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 رونیرفت ب عیسر نوییپا دیلباسو کش پیبعد ز میگذاشتو دستاشو برد باال و گفت:باشه خانمم من تسل میشونیبوسه رو پ هی آراد

 

داشت  یکه راه راه آب یو کروات سرمه ا دیبا بلوز سف یکتو شلوار سرمه ا هیبرا آرادم  میکه آراد لباسو حساب کرده بود رفت رونیب اومدم

 میدیخر

 

 واقعا لباس به تنش برازنده بود دمشیاومد منم د دویآراد پوش 

 

 زم؟؟؟یعز یدی:پسندآراد

 

 ادیبهت م یلیتو تنت نشسته خ یلیخ آره

 

 آراد شام سفارش داد کیرستوران ش هیتو  میو رفت میرو انجام داد گهید یدایخر خالصه

 

 زدیگل برق م یتو یزیچ هیبود که  یگل رز قرمز کیک یبود به شکل قلب رو کیک هیه دسر سفارش داده بود ک میخورد شامو

 

احاطه  یزتریر ینایکه دور تا دورش با نگ ینیبرش بزنمو براش بزارم تو بشقاب که چشمم به حلقه تک نگ کیچاقورو داد دستم که ک آراد

 شده بود افتاد

 

 ه؟؟یچ نیآراد ا یذوق گفتم:وا با

 

 شد! ریببخش که د تهی:خانمم حلقه نامزدآراد

 

 ذوق زده شدم شیباز کیقشنگه چه قدر از رمانت یلیخ ممنونم

 

 ها! هییداده عجب بال بیکارو ترت نیمنو تنها گذاشتو رفت که دستاشو بشوره ا یوقت پس

 

 ش قول دادممنم به یاریحلقه رو خودش دستم کردو گفت:اصال دوست ندارم از دستت در ب آراد

 

 مینمازمونو خوند میو وضو گرفت میپاک کرد ممونویخونه و گر میاومد خالصه

 

 میدیجفتمون خواب دهیکه سرمون به بالش نرس میخسته شده بود انقدر

 

 آراد_

 

 شیآوا آرا موریبار گر نیکردند البته ا میچهره من و آوا  اومدندو صورتامونو گر رییتغ یبرا مورایبعد از ظهر پنج شنبه شدو گر بالخره

 رو صورتش نشونده بود! یشتریب

 

 لحظه چشم ازش بردارم هی خواستیشده بود دلم نم یواقعا خواستن افشیکمکش کرده بود تنش کنه ق موریکه گر یاون لباس با

 

 ازش چشم برداره!! تونهینم یمرد چیکه با خودم آوردمش به خودم لعنت فرستادم چون ه نیلحظه از ا هی
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 ادیهم قرار بود با ما ب اسری میرفتند و ما هم آماده رفتن شد مورایگر

 

 مخصوصا آوا خانم دیکرد رییچه قدر تغ شهیچشماش از تعجب گرد شدو گفت:باورم نم دیمارو د یهم وقت اسری

 

 گذاشته بودند رفتو سوار شد ارمونیکه در اخت ینیبه سمت ماش نوییسرشو انداخت پا عیسر بعد

 

حواستو جمع کن  یمراقب باش دیبا یلیخ ستین یجشن معمول هی نیبا آوا عقب نشستمو دستشو تو دستم گرفتم و بهش گفتم:ا منم

 امشب! یتو چشم یلیخ نکهیبه خوردت بدن مخصوصا ا یزیمبادا اونجا چ

 

 من تکون نخورهکردم از کنار  یادآورینکنه و درضمن  دشیتهد یباهاش حرف زدمو آگاهش کردم که خطر یکل خالصه

 

 یلیاالن با وجود آوا خ یول گرفتمیاصال برام مهم نبود و استرس نم گهید یها تیکه مامور نیتموم وجودمو پر کرده بود با ا استرس

 و نگران بودم دمیترسیم

 

 به محل مورد نظر میدیرس

 

 گفتو وارد شد اسریخواستن که  اسریرمز ورود از  میکه مثل باغ بود بش یکه وارد محوطه ا نیاز ا قبل

 

 که پر از دارو درخت بود یطرف باغ هیبود و  یطرفش عمارت بزرگ هیکه  یعیوس یلیخ یفضا

 

 شدیم دهیشن رونیاز ب یقیموس یصدا

 

 میبعد وارد شد رهیجشن داخل عمارت بود دستمو باز کردم و به آوا اشاره کردم بازومو بگ اما

 

 باهاشون آشنا شده بود آشنا کرد رانیکه در ا ییمارو با کسا اسری

 

 مردا رو که به آوا چشم دوخته بودن احساس کردم زیاول نگاه ه همون

 

رو  یخان اجازه ورود کس امکیکردن که اسلحه همراهمون نباشه و معذرت خواستن و گفتن س یبگم قبل از ورود ما رو بازرس نمیا البته

 !دنینم یبدون بازرس

 

 کرد شینداشت به سمت آوا اومد و بازرس یکه وضع موجه ییاز زنا یکیکنه و  یبازرس زیه یاز همون مردا یکیاجازه ندادم آوا رو  منم

 

 نداشتم یچاره ا یول خوردیخونمو م خون

 

 دنیرقصیبودن وسط و م ختهیهمه ر میگوشه نشست هیبا احترام بردن داخل و من و آوا  مارو

 

 دست سردشو تو دستم گرفتمو به آرامش دعوتش کردم استرس گرفته بود آوا

 

 میکدوممون لب نزد چیه یول میشربت آوردن برداشت ینیس هی

 

 از خالفکارا بود به سمتمون اومد یکیکه  دیبا فر اسری
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 !ییآشنا یبرا دیخدمتشون برس ییرایگفتن بعد از پذ امکیگفت:آقا س دیفر

 

 نمیبب شونویسر تکون دادمو گفتم:باعث افتخاره که زودتر ا منم

 

 آوا_

 

 تنها برن! شونیگفتن ا امکیگفت:آقا س دیکه فر میبر میآراد اومد با

 

 ؟یچ یعنی:آراد

 

 گهید دیگفتن تنها بر یول دنمی:نمدیفر

 

 ششونیپ رمی:باشه تو برو من خودم مآراد

 

 که رفت دیفر

 

 م؟یکار کن یبهم کردو گفت:حاال چ ینگاه آراد

 تنهات بزارم! ترسمیم

 

 ..پوف

 

 بشه؟ یچ خوادیمگه م نمیشیم نجای)همون آراد خودمون( نترس من همروسیزدمو گفتم:س یلبخند

 

 دورتن ییچه گرگا یدونی:تو هنو نمآراد

 دختر تنها شه!! هیلحظه  هیمنتظرت  فقط

 

 امیباشه،،تا من ب شتیپ قهیچند دق گمیم اسری...به دمی:آها فهمآراد

 !شهیراحت م الممیخ ینجوریا

 

 من موند شیقبول کردو پ اسرمیصدا زدو ماجرا رو بهش گفت،، اسروی آراد

 

 امیرفتو گفت زود م آرادم

 

 دنیرقصیم ستیبودم ک وسط پ ییکسا یو من مشغول تماشا میرو مبل نشسته بود اسری با

 

 کرده بودن! یهم که کامل قاط یمست نصف نصفشون

 خخ

 !اوردنیدرم یها مسخره باز وونهید نیع

 بود یقاط یلیخ دن،،اصالیلولیپسرا تو هم م دخترو

 

 حال افتاده بودن یسالن ب یتا پسر و دختر گوشه ها چند
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 مشغول رقص بودن ستیهم وسط پ ینفر چند

 

 به خودم اومدم اسری یصدا با

 

 :آرزوخانم)همون آوا خودمون(اسری

 

 بهش انداختمو گفتم:بله؟ ینگاه

 

 ام؟؟یبرمو ب تونمیفقط م هیثان ستی:بگفت

 دارم! یفور کار

 

 من خودم حواسم هست! دییزدمو گفتم:بله بفرما یلبخند

 

 کشهیمنو م روسیآقا س فتهیبراتون ب ی...اگه اتفاقامیاالن م دی:توروخدا از جاتون تکون نخوراسری

 

 گفتم:چشم حواسم هست!! دمویخند

 شک نکنه یکه کس گفتیم مونویاسم جعل اسری

 

 مختلف بود سمتم اومد یک دستش بودو توش پر از شربتا ینیبا س یدختر اسریاز رفتن  بعدم

 

 که رژ شب رنگ بهش زده بود یشتر یدختره برنزه با لبا هیاه حالم بهم خورد.. اه

 وحشتناک دهیکش یو چشا زیو دماغ ر رهیت یلیبلند،،پوست خ یشراب یموها

 زشت بود افشیق یلیخ

 تر بود،،عوق حالت تهوع گرفتم نیسنگ دیپوشیکه نگو،،نم لباسشم

 

 !؟یخوری:شربت مدختره

 

 بهش کردمو گفتم:نه ممنون+ ینگاه

 

 :وا چرا؟دختره

 

 دینخوردم،،مگه چند تا با ویک قبال برداشته بودم اشاره کردمو گفتم:هنو قبل یبا دستم به شربت دموییهم سا یاز حرص رو دندونامو

 بخورم؟

 

 ؟یدونیشربت پرتقاله..فرقشو هنو نم نیفرق داره،،ا زمی:اون که مشروبه عزدختره

 خوشمزه و خنک! یلیخ تازه

 

 من عاشق شربت پرتقال بودم یوا

 بهش کردم یکنار گزاشتمو شربتو برداشتمو نگاه موی...دو دلمردمیم یداشتم از تشنگ االنم

 

 شدمو الیخیده،،بینم یخاص یبو دمیشربت و بو کردم ک دکه رفت  دختره
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 دمشینفس سر کش هی بعد

 

 !مردمیم یاز تشنگ ش،،داشتمیاخ

 

 بود ومدهیگزشته بودو هنو ن اسریاز رفتن  قهیدق پنج

 

 رفتو نتونستم بلند شمو نشستم جیسرم گ دفهیبلند شم که  اومدم

 

 دیدیهمرو تار م چشمام

 چم شده...؟؟ وا

 

 کردم که ی..به اون طرف نگاهشدیداشت منفجر م سرم

 که به سمتم اومدو گفت: دمید آرادو

 

 حالت خوبه؟؟؟ آرزو

 

 ؟؟یشد چه قدر زود اومد یکه داشتم گفتم:خوبم چ یجیحس گ باهمون

 

بود  نیسرگرم کرده او  اسرینفرم  هی دمینگرانت بودم د یلیخ چوندمیپ ییدستمو تو دستش گرفت و دستپاچه گفت:به بهانه دستشو آراد

 که زود خودمو رسوندم!

 

 تو برو شک نکنن من حالم خوبه ستمین یانقدم دست و پا چلفت گهیگفتم:د بهش

 

 اگه بهمون شک کنن فاتحمون خوندس فرستمیم اسرویازم جداشدو خواست بره آروم گفت:االن  یبا نگران آراد

 

پسره نشست بغل  هیکه  شدمیحس م یبه خوردم داده بود داشتم ب یچ ستیشده بود دختره احمق معلوم ن شتریب جمیسرگ ینشستم ول 

 دستم

 

 !یچه لعبت یگریچه ج نیبه به بب_ 

 

 ؟؟؟یدیم ریبنده حق نیرقصو به ا هیافتخار  یهم پا ندار یخانم خوشگله چرا تنها نشست_

 

 به پا بود یتو دلم آشوب یکردم اونور ولزدمو رومو  شخندین هی کردیبرا خودش زر زر م داشت

 

 دستش به سمت دستم دراز شد که اخم کردمو گفتم:مزاحم نشو آقا 

 

 ؟نهیمثل تو تک و تنها بش یدختر ناناز ستین فیکه مراحمم ح ستمیمزاحم ن _

 

 میامشبو با هم خوش بگذرون هیبزار _

 

 سرمو نگه دارم تونستمیحالت تهوع هم بهم دست داده بود و نم جهیدستمو به سرم گرفتم که از سرگ 
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 !!دیبه دادم رس ییصدا هیدفه  هی یول

 

 چه خبره؟؟؟ نجایا

 

 شدمو اشاره کردم که مزاحمه اسریسرمو بلند کردمو چشم تو چشم  

 

 خان بدم؟ امکیکه آمارتو به س ی:دوست نداردیلب غر ریبه سمت پسره اومدو ز اسرمی

 شینور چشم یاونم مهمونا یمزاحم مهموناش بش ارهیپدرتو در م دمیکه شن ییاون جا تا

 

 دونستمینم دیآخ آخ ببخش _

 

 یرفت پسره الش گهید یکیازمون دور شدو به سمت  عیسر بعدم

 

 کردم تو حالت خوبه؟؟؟ رینشستو گفت:ببخش د اسری 

 

 کجاست؟ ییدهنمو گرفتم و اشاره کردم دستشو یجلو سر تکون دادم و اومدم بگم خوبم که حالت تهوع بهم امون نداد و 

 

 کرد تیهدا ییمنو به سمت دستشو یبا اشاره دست بهم نشون دادو با نگران عیسر اسری 

 

 تموم وجودمو فرا گرفت! یحس یحال بودمو ب یبازم ب یکم باال آوردم ول هیو  ییرفتم تو دستشو 

 

 به در زد و گفت:آرزو خانم حالتون خوبه؟ اسری 

 

 درو باز کردمو گفتم:بهترم 

 

 !ن؟یخورده باش یزی:نکنه چاسری 

 آراد بهتون نگفت؟؟؟ مگه

 

و به  کننیم یبعد تو شربتشون قاط رنیگینظر م ریز خورنویکه شراب نم ییروششونه کسا نایگفت ا اسریدختره رو گفتم که  انیجر 

 !دنیخوردشون م

 

 پس همونه که حالم بد شده چون تا حاال لب نزدم یوا

 

 نیهمش مواظب بود من نخورم زم اسری طفلک

 

 حالمو خوب کنه؟ رونیب یهوا دیشا رونیب میبر شهیگرفتمو گفتم م واریبه د دستمو

 

 !می:باشه براسری

 

 چه خبر بود!!  رونیب میرفت

 تو بغل هم بودند یکه با وضع افتضاح خوردنیباغ دو نفر دو نفر به چشم م تو
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 دمیکش قینشستمو نفس عم یصندل هی یرو میرفت

 

 کرده حالتون بد شده! یبوده که تو شربتتون قاط یقو یلیحتما شرابش خ یکردیاعتماد م دی:شما نبااسری

 

تموم اون شراب از  تا ارمیباال ب تونمیتا م خواستیدلم م دونستمیمن چه م یناخواسته مرتکب گناه شده بودم ول ومدیداشت در م اشکم

 معدم پاک بشه

 

 درصدم شک نکردم هی یتشنم شده بود حت یلیدفه بغض کردمو گفتم:آخه خ هی

 

 اومد به سمتت ی:احتماال اون پسر هم دستش تو کار بوده چون بعد که شربتو خورداسری

 

حواسمون  یلیخ دیبازم با یول مینامحسوس هم داشت سیالبته ما پل شتیپ امی:خدا بهت رحم کرد آراد به من اشاره کرد که زود باسری

 جمع باشه

 

 رونیب میبر نجایزودتر از ا خوادیبگم فقط دلم م یچ دونمینم

 

 !کشهیبپرسم آراد کارش چه قدر طول م دی:باشه بزار از فراسری

 

 !دییپایو مارو م رونیاومده بود ب دیفر 

 

 لحظه هیخان  دیبلند کردو صداش زد:فر دیدستشو به سمت فر اسری

 

 امی:بله االن مدیفر 

 

 کشه؟یطول م یلیخان کارتون خ امکیو س روسیبهش گفت:به نظرت آقا س اسریاومد و  دیفر 

 

 خان خوش نداره تو کارش دخالت کنه!! امکیگفتم بهت که س یپرسیم یبرا چ دونمیبا اخم گفت:نم دیفر

 

 گفت:مست کرده! دیبعد آروم تو گوش فر ستیکرده حالش خوب ن یرو ادهینامزدش ز یول دونمیم دونمی:ماسری 

 

 زودتر بره خونه دیبا میبگ روسیسرو گوش آب بده به آقا س هی یتونی:اگه ماسری 

 

 دختر! یخوردیخب کمتر م یرو به من گفت:به چه خانم سر خوش دیفر 

 

 که آرادو صدا کنه مستارو درآوردم اونم باور کردو رفت یکردمو ادا یباز لمیکم ف هیمنم  

 

 نقشمون گرفت نکهی:مثل ااسری

 

 رونیب میقرن برام گذشت آراد اومد و با هم اومد هیربع که مثل  هیاز  بعد

 

 خودشو کنترل کنه تونستیآراد تو هم بودو نم یاخما 

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 418 

 

 رونیب میاومد یو از اون باغ لعنت نیهلم داد تو ماش بایباز کردو تقر نویفقط دستمو سفت گرفتو در ماش 

 

 ؟؟؟یکنیمگه من بهت اخطار نداده بودم چرا حرف گوش نم دیلب غر ریز یفشار دست آراد کم شد ول میکم که دور شد هی 

 

 مثل تورو به دام بندازند! یتا دختر خوشگل کننیم یانقدر پستند که هر کار نایآراد:ا 

 

 تر بشه یبزنم عصب یحرف دمیطرف  چشماش شده بود کاسه خون ترس هیطرف قند تودلم آب شد اما از  هینگا بهش انداختم از  هی 

 

 براش گفت انویگفت:جناب سرهنگ گول خورده بعد جر دوینگاه کرد به دادم رس نهیکه از تو آ اسری 

 

زده  یحرف گهیسرمو گذاشتم رو شونش و د دهیفهم انویراحت شد آراد جر المیهنوز از دستم دلخور بود منم که خ یآروم تر شد ول آراد

 به خونه میدینشد تا رس

 

 آراد_

 

 آوارو بردم تو خونه مویکرد یخداحافظ اسریبغلشو گرفتمو از  ریهنوز از آوا ناراحت بودم ز یخونه ول میدیرس

 

 یبهداشت سیتا درو باز کردم دستم و پس زدو رفت تو سرو 

 

 ؟؟؟یم:آوا درو باز کن چرا درو قفل کرداومدم درو باز کنم قفل کرده بود در زدم و گفت ومدینالش م یصدا 

 

 آوا هیگر یبعد صدا ومدیجز ناله ن ییاما صدا 

 

 کمکت کنم امیرو باز کن ب یدر لعنت نیبه درو گفتم:آوا ا دمیکالفه شده بودم محکم کوب دمیدستمو به پشت گردنم کش کردیهق هق م 

 

 نه؟؟؟ ای یکنیزدم باز م ادیبعد فر شکونمشیم یباز نکن شدم و گفتم:اگه درو وونهیرسما د گهیآوا د هیگر یبازم صدا 

 

 هنوز اشکاش رو صورتش بود یول رونیحال اومد ب یقفل در اومدو در باز شد و آوا ب کیت یصدا 

 

 زانوشو بلندش کردم بردمش رو تخت خوابوندمش ریدستمم بردم ز هیکه دستمو به سمتش بردمو بغلش کردمو  فتادیداشت م 

 

 ؟یکارو کرد نیگفتم:چرا با خودت ا دمویبوس شویشونیپ

  ؟یکن وونهیمنو د یخوایم

 اشکارو! نیا زینر

 

 تو معدم بمونه! خواستمینم ارمیاشکاشو پاک کردم که گفت:آراد انگشت زدم تا همشو باال ب بادستم

 

 ؟؟ینمازم تا چهل روز درست ن گهیمن د یعنیادامه داد  هیبعد با گر 

 شده! بدنم نجس کنمیم احساس

 بخشه؟یخدا منو م یعنی

 

 داشته باشه پس فکرشو نکن! یمشکل کنمیپس فک نم یدونستیگفتم:قربونت برم تو که نم دموینوازشش کردم و دستشو بوس  
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 یضعف کرد یبخور ارمیب یچ هی برم

 

 بره نیاز ب یباال هم اثر اون شراب لعنت ادیبراش درست کردم تا هم فشارش ب مویشربت آبل هیرفتم  

 

 دیسر آوارو بلند کردمو شربتو بهش دادم خوردو بعد با آرامش خواب 

 

 رو براش گفتم یمهمون امکویبا س ییآشنا انیحرف زدمو جر یاز اون با رضا تلفن بعد

 

 نه؟ ایتو کارش خبرس  یلیرضا:خب به نظرت خ 

 

 میما از اونا زرنگتر یول گفتیم نویکه ا التشونیبگم تشک یچ 

 

 کرده تا شک نکنن یآوا هم نقش باز شهینم رضا باورم 

 

 هست؟ یک یرضا:عه پس خدارو شکر حاال قرار بعد 

 

 هیبود  کیآوا نگرانم گفتم که امشب نزد یهنوزم برا یاونم از من خوشش اومده بود ول میمعامله کن یبعد یقرار شد تو مهمون امکیبا س 

 ادیسرش ب ییبال

 

 شهیانجام م یتو جشن بعد شونیریدستگ اتیرضا:نگران نباش توکلت به خدا باشه پس عمل 

 

 مشونیبه دام بنداز یچه جور میدونیم میکنترل کرد هاشونوستمیها تموم س یآره من با مامور مخف 

 

 دمیبهتون اطالع م زارمویجلسه م یقبل از مهمون 

 

 دمیخواب دمویبوس شویشونیرو تخت مثل عادت هر شبم آوا رو بغل کردمو پ خوردمو رفتم یزیچ هیکردمو  یاز رضاخداحافظ 

 

 که ناله کرد رونیب دمیسرش کش ریازخواب بلند شدم آوا هنوز تو بغلم بود دستمو از ز صبح

 

 ؟؟؟یآوا جون بهتر 

 

 نازشو باز کردو گفت:سالم صبح شده؟ یچشما 

 هنوز کامل خوب نشدم یکم بهترم ول هیآره  

 

 !زمیعز سالم

 یحتما ضعف کرد ینخورد یزیکه چ شبیتا منم صبحونه رو آماده کنم د یسرحال بش ریدوش بگ هیپاشو خانمم برو  

 

 ادیآوا رفت حموم منم صبحونه رو آماده کردمو منتظر آوا نشستم تا ب 

 

 دور بازوشو تو بغلم فشارش دادم دستمو انداختم میو رو مبل نشست ییرایتو پذ میحالش بهتر شد رفت میصبحونه رو با هم خورد 
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 !کردمیم سکیر دیمن نبا مردمیمن م فتادیبرات م یلب زمزمه کردم:اگه اتفاق ریبود ز نمیس یسرش رو 

 

 رفتار کنم یکردم عاد یسع یبودم ول دهیآوا:آراد منم ترس 

 

 !یخوشم اومد خوب نقشتو اجرا کرده بود یلیخ یباعث ترست بشه ول یزیچ زارمینم گهیقربون خانمم برم د یاله 

 

 میما همش تحت نظر بود دمیکردم که شک نکنن آخه من فهم یگفت مست شده منم نقش باز اسری دمیتا د ی:آره حالم بد بود ولآوا

 

 کن تو جلسه معامله کنارت باشم منو تنها نزار! یکار هیآوا:اما آراد حاال که قراره من باشم  

 

 زمینگران نباش عز یاونجا حضور داشته باش دیکه تو با دمیم یبیخودم ترتباشه خانم گلم  

 

 ه؟؟؟یآوا:حاال معامله چه روز 

 

 میکنیمعامله م امکیکه اونجا با س یمهمون هیدوباره  میداد بیبرا شنبه شب ترت قرارمون

 

 باشه! یوحواست به همه چ یکن ینقش باز دیحواست باشه اگه من چشمک زدم با فقط

 

 کنمیم موی:باشه همه سعآوا

 

 میبخر یا گهیلباس مناسب د دیپس با میپولدار یلیما خ کننیچون اونا فکر م دیخر میدوباره بر دیبا امروز

 

 ،،یشما بگ یآوا گفت:هر چ 

 دیخر میکردو رفت شیکم آرا هیرو سرش مرتب کردو  سشویگرفته بود لنزشو گذاشت و کاله گ ادی گهیو آماده شد خودش د رفت

 

 خونه میو خسته کوفته برگشت میدیمدنظر رو خر یبالخره لباسا 

 

 یهماهنگ کردم که قرار شد آدرسو ساعت مهمون یهم تلفن دیکردم که از همه کارا مطلع باشن و با فر یدوروز با بچه ها هماهنگ نیتو ا 

 رو بهمون اطالع بده

 

 یبرا میرو شروع کن اتیعمل ازیمعامله باخبر بشن تا در صورت ن انیز جرکاروگذاشت تا همه ا زیر کروفنیبرا هممون م نیاز مامور یکی 

 که به گردنش بود یآوا تو گردنبند یو برا یساعت مچ هیمن تو 

 

 کرد نیتماس گرفت و ساعت و محل معامله رو مع اسریبا  دیفر بالخره

 

 میاومدن و من و آوا رو آماده کردن و راه افتاد مورایگر 

 

 بودن اونجا حضور داشتن یکه تو مهمون ییهمه اونا بایعوض شده بود اما تقر یمهمون محل

 

 کنن! یمحل رو بررس دیواردن حاال دوباره بچه ها با یلیخ معلومه

 

 متفاوت تر یفقط کم التیبزرگ بود با همون تشک یلیباغ خ هیدوباره  
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 رهیو قرار بود بعد از شام معامله صورت بگ میوارد شد یاز بازرس بعد

 

 حضور داشتند اشیتعداد مهمونا کمتر بود و انگار فقط نور چشم 

 

 !دهیسرد بود بازم معلومه ترس یلیدستش خ یبود ول یعاد افشیدست آوارو تو دستم گرفتم ق 

 

 گوشش گفتم:نترس قربونت برم من همراهتم ریز 

 

 آوا سر تکون دادو گفت:من خوبم.. 

 

 ارهیو ب فیک اسریتا وقتش برسه و  میگذاشته بود نیسامسونت پر پول رو داخل ماش فیک 

 

 رانیا میو ببر میکن یداریو ازشون خر میمعامله کن ستالیو کر شهیقرار بود ش 

 

 بود دهیچیسالن پ یکر کننده تو فضا یدوباره همون رقص و صدا 

 

 میگوشه نشست هیکردن و ما هم  ییمن و آوارو راهنما 

 

 مشروب برامون آوردند یوانایکردن و ل ییرایدوباره پذ 

 

 !دیکن لیم دییبفرما روسیاومد سمتمون و گفت:آقا س دیفر 

 

 برا خوردن! ارهیو منگ باشم حاال وقت بس جیتو معامله گ دیخوایگوشش گفتم:ممنون شما که نم ریو ز نییپا ارهیکردم سرشو ب اشاره

 

 دمیسر خوش خند بعدم

 

 !!ستیبراتون خوب ن دینکن یرو ادهیز یول دییرو کرد به آوا و گفت:و شما آرزو خانم بفرما 

 

 باشم! اریهوش دیکنار نامزدم تو معامله باشم پس مسلما با خوامی:نه ممنون منم امشب مآوا

 

 دیانقدر خبره باش کردمیمن فک نم دیبد صیاصل بودن مواد رو تشخ دیتونیم یخان گفتن شما به خوب روسی:بله سدیفر 

 

 د؟؟؟یلبخند زدمو گفتم نامزد منو دست کم گرفت هیشک نکنه  دیفر نکهیچشمک به آوا زدم و برا ا هیلحظه آوا نگام کردو منم  هی 

 

 ه؟یچه حرف نی:نه ادیفر

 وسط! دیبر دویو خوش بگذرون دیبلند ش پس

 رهیگیبعد از صرف شام صورت م دیدونیمعامله که م 

 

 لیرو از سرمون باز کنم گفتم:با کمال م دیفر نکهیا یبرا 

 

 عشقم؟ یدیرقصو به بنده م هیبلند شدم رو به آوا چشمک زدموگفتم:افتخار  
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 گفت:چرا که نه! یآوا هم دستشو تو دستم گذاشتو با سر خوش 

 

 دنیرقصیگذاشته بودن و نور سالنو کم کرده بودند ودونفر دونفر تو بغل هم م یمیمال آهنگ

 

 من عاشق رقص تانگوام! یگفت:وا آوا

 

 ؟یوارد باش یلیخ دیکردمو گفتم:پس با اخم

 ؟یدیتانگو رقص یحاال باک تا

 

 باشم؟؟؟ دهیرقص یبا کس دیآواگفت:مگه حتما با 

 

 وسط مینداشتم ناراحت نباش بر یناراحت شد چونشو تو دستم گرفتمو گفتم منظور 

 

 میتو هم قفل کرد گمونوید یدستمو گذاشتم دور کمر آوا و آوا دستشو باال آورد و گذاشت رو شونم و دستا هیوسط  میرفت 

 

 کم نور چشم ازش بردارم یتو اون فضا تونستمیکه با آوا هم نفس شده بودم نم یتموم مدت 

 

 !دیاونم خند گهیدمو گفتم:بخند دبوسه رو گونش کاشتم و سرمو کج کر هیکردمو  کشیکم دلخور بود....صورتمو نزد هی آوا

 

 انقدر وارد باشه و قشنگ بدنشو با من هماهنگ کنه کردمیاصال فکر نم 

 

 منم دستامو دور کمرش حلقه کردم میدور گردنم حلقه کردو چشم تو چشم هم شد دستاشو

 

 !یبرقص میبرا خودم تنها که شد دیبا ستیقبول ن نیگوشش گفتم:عشقم ا ریآروم ز 

 

 نم تو عمل انجام شده قرار گرفتم وگرنه...آوا: اال 

 

 !شهیم روزیپ یک مینیبیباشه خانم حاال م 

 

 مهیچسبوندو در آخر چرخ زد و خم شد منم تا ن نمیچرخش آوا پشت به من شد و خودشو به س هیدفه با  نیدوباره حرکت عوض شد و ا 

 به سمتش خم شدم!

 

 دمیلبشو با تموم وجودم چش نیریذاشتمو طعم شبرقا روشن بشه لبمو رو لبش گ نکهیقبل از ا 

 

 !کردنیهمه مارو نگاه م میکه متوجه نشد میغرق هم شد یلیبرقا روشن شدو متوجه شدم همه به افتخار ما سوت و دست زدند انگار خ 

 

 !یخجالت بکش دیتو نبا کننیاالن همه شک م ریگوشش گفتم سرتو باال بگ ریلپاش گل انداخت ز دویآوا که خجالت کش 

 

 مینشست میکردو با هم رفت یالک میتعظ هی دویآوا سرشو باال گرفت و رو به همه خند 

 

 دیموقع شام فرا رس بالخره
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تو اتاق معامله هستندو  شونیکه گفت ا دمیپرس دیاز فر دمیخانو ند امکیچشم چرخوندم س یداده بودن هر چ بیترت ییرایچه پذ 

 کننیم لیشامشونو اونجا م

 

 میخورد دمویخودمو آوا بشقاب برداشتمو غذا کش یبود برا سیمختلف و سلف سرو یهایدنیپر بود از غذاها و نوش زیم رو

 

 کنه تیبه سمتمون اومدتا مارو به سمت اتاق هدا دیکه تموم شد فر غذامون

 

 میدیراهرو رس یاتاق انتها هیباالو به  میاز پله ها رفت دیو فر اسریسامسونت رو آوردو اومد با آوا و  فیفرستادم ک اسروی 

 

 تو! ایدر زدو از تو اتاق صدا اومد ب دیفر 

 

 اسریتو اول من وارد شدم پشت سرم آوا و در آخر  میدرو باز کرد و با دستش به ما تعارف زد که بر دیفر 

 

 مونییروز آشنامثل  قایخان بودن دق امکیس زیبودند دو طرف م گارشیکه باد یکلیدر بسته شد دونفر ه 

 

 برگشت به سمت ما میتا ما وارد شد یچرخونده بودو به سمت پنجره ول شویخان صندل امکیس 

 

 !میکه معامله کن نیمنتظرتون بودم آماده ا روسی:به آقا سامکیس

 

 نمیبله منم مشتاقم زودتر اجناستونو بب 

 

 نهیجنسارو بب خوادینامزدتونه که م شونیگفت:ا امکیبود س نییآوا سرش پا 

 

 نامزدمه اون روز فرصت نشد باهاتون آشناش کنم شونیبله ا 

 

 خان امکیآوا سرشو گرفته بود باالو زل زده بود به س 

 

 خوشبختم! دینیبنش دییبفرما ییبایز ی:به به چه بانوامکیس 

 

 کوتنذاشتم جز س یچاره ا یدندوناشو تو دهنش خورد کنم ول خواستیدلم م خوردیخون خونمو م 

 

 دهیو رنگش پر زنهیم یدیو لباش به سف لرزهیهمونجور که زل زده دست و پاش م دمینگاه به آوا کردم که د هی 

 

 آوا_

 

 در انتظارمونه یچه اتفاق دونستمیباال دوباره استرس وجودمو فرا گرفته بود نم میپله ها رفت از

 

 در زدو به آراد اشاره کرد بره داخل دیفر 

 

 پشتش به ما بود یکه رو صندل یکیبودند افتاد و  زیکه دوطرف م یکلیبعد از آراد وارد شدم چشمم به دوتا مرد ه 
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 آشغالش چندشم شد یگاردایباد زیه یانداختم چون از نگاهها نییپا سرمو

 

 خان منو به خودم آورد امکیس یصدا نکهیتا ا 

 

 آشنا یلیخآشنا بود  هی هیصدا نداختیم یکی ادیمنو  صداش

 

خودمو کنترل کنم  خواستمیم یهر چ یبه شدت تعجب کردم ول دمیدیکه م یزینامزدتونه سرمو آوردم باال و از چ شونیگفت ا یوقت 

 نداشتم یکنترل

 

کم کم بدنم  کردمیحس م میشونیعرقو رو پ یچشمم اومد دونه ها یبه تنم افتادتموم صحنه ها جلو یبیلرزش عج زدویاون حرف م 

 که آراد نگام کرد شدیحس م یداشت ب

 

که  نیرفت و هم یاهیحس شدمو چشمم س یزل زده بودم ب امکیهمونجور که به س دمیشنینم ییصدا چیبرگشته بودم به گذشته و ه 

 بغلمو گرفتو مانع از افتادنم شد ریز یکی نیزم فتمیخواستم ب

 

 نداشتم یعکس العمل یول دمیشنیهمون حال م آرادو تو دادیدادو ب یچشام بسته شد که صدا 

 

 ادیبخور تا حالت جا ب نویا زمی:آرزو عزگفتیمبهم آراد که م یتو همون حال بودم که لبم تر شد و صدا 

 

 آروم باشم تونستمیافتاد به تنم که نم یلرز یاز آب قند خوردم ول یکم 

 

 !میانجام بد گهیروز د هیمعامله رو  دیخوایجان اگه حالشون بده م روسیکه به گوشم خورد:س یلعنت یدوباره اون صدا 

 

 هستم!! یمن ک دیداشتم اصال نفهم میپس اون نامرد منو نشناخت همون بهتر چون گر 

 

 باز حرف زدو من داغون تر شدم یول کردمیخودم خفش م یحالم خوب بودو با دستا خواستیدلم م 

 

 دارند؟ یخاص یارمیسابقه ب شونیخان ا روسی:سامکیس 

 

 مهمتره! یزیاز هر چ کلشونیخانما ه نیا دیدونینخوردن غذاست شما که م لشیآراد:نه فقط فشارشون افتاده حتما دل 

 

 رو جمع و جور کنه یا هیهر قض یاز آراد خوشم اومد خوب بلد بود چه جور 

 

 میانجام بد معامله رو میتونیفعال نم نکهیبرا فردا مثل ا میآراد:به نظر منم بزار 

 

 میکم استراحت کنن بهتر که شدن معامله رو انجام بد هینامزدتون  ستین یدارم اگه براتون مساله ا گهینظر د هی:نه من امکیس 

 

 کرد سکیر شهینم دیدونی:خودتون که مامکیس 

 

 یچشمک نامحسوس زد منم سرمو به معنا هیو  میتا معامله رو انجام بد یکم استراحت کن هیبهتره  گنیخان درست م امکی:آرزو سآراد

 باشه تکون دادم
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 دارم تا حالم خوب شه ازیآزاد ن یجان به هوا روسیکه من فقط تونستم بگم س یتو اتاق بغل دیبر گفتیداشت م امکیس 

 

 دنبو ریامکان پذ تیتو اون موقع یکنم ول هیبزنمو گر غیباز ج یبرم تو فضا خواستیگلومو گرفته بود دلم م بغض

 

 اونجا خلوت تره! میبر یبه آراد گفت:ازدر پشت امکیس

 

 تو باغ میبا هم رفت یکمکم کرد از در پشت آراد

 

 میکردیم اطیاحت دیبازم با ینبود که مزاحممون بشه ول یاون سمت باغ کس 

 

 که حالت بد شد؟ کنهیم تتیاذ یگوشم گفت:خانمم چ ریکه آراد آروم ز مینشست مکتین هیرو  

 

 ؟یدیچرا ترس 

 راحت!  التیخ 

 رسهیبه ما نم یبیآس چیدورو برمون هستند ه مامورا

 

 کردم هیگر تونستمیبالخره بغضم شکست و رومو به سمت آراد کردمو خودمو انداختم تو بغلشو تا م 

 

عذاب  تونمیمن نم یتم بربفرس اسریتو رو با  یشیم تیبه خودش چسبوند و گفت:قربونت برم اگه اذ شتریآراد نوازشم کردو منو ب 

 !نمیبب دنتویکش

 

 !!هیکرده ک یخودشو معرف امکیس یکه با نام جعل یاون دیفهمیم دیبا ستیمن ترس از معامله ن لیکه دل گفتمیبهش م دیبا 

 

 ؟؟؟یکنیمعامله م یبا ک یدار یدونیشدم و خودمو جدا کردم و گفتم:آراد م آرومتر

 

 !ایخب معلومه با سر دسته قاچاقچ هیچه حرف نیآراد:ا 

 

 اون نامرد پدر منه!!  نهیاون رام یدینه منظور منو نفهم 

پاش  ریدخترشو ز یکه عفت و پاک یهمون نمیکه باعث شد من هر شب تنم بلرزه و کابوس بب ینشوند همون اهیکه منو به خاک س یهمون

 گذاشت!

 

 حد حالت بد شد نیپس بگو چرا تو تا ا یلعنت یاز جاش بلند شدوگفت:لعنت دویبه پشت سرش کش یآراد کالفه دست 

 

 !!کشونهیم ادیمردمو به  منجالب اعت یرو در حق تو تموم کرده حاال هم داره جوونا یآراد:نامرد 

 

 باهاش معامله کنم نمویسخته رو به روش بش یلیخ میکار کن یچ آراد

 

 میکن رشیتا دستگ یاریمردم طاقت ب یبه خاطر کشورت و جوونا دیبا زمیآراد اومدو بازوهامو گرفتو گفت:عز 

 

 همه خالفاش بزنه! ریتا نتونه ز میکن ریبا مدرک اونو دستگ دیآراد:ما با  

 عملش برسه! یبشه تا به سزا ریدستگ دیمردم باش..اون با یحفظ کن و فکر انتقام خودت و جوونا تویخونسرد االنم
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 کار کرده فکر نکنم! یبامن چ نکهیباشم و به ا یقو دیامن ب گفتیآراد درست م 

 

 میاومدن و ما از جامون بلند شد دیو فر اسری

 

 میخان گفتن اگه حالشون بهتره معامله رو انجام بد امکی:سدیفر 

 

 رانیا میزودتر برگرد دیبا میچون ماهم وقت ندار میومدیم میآراد:آره ما هم داشت 

 

 کننیم یحاال راجع به من چه فکر میزد ییکه ما چه حرفا دنیبودم که همه مامورا شن نیبه سمت اتاق و من تو فکر ا میرفت دوباره

 

 ذهنمو به سمت معامله سوق دادم میوارد اتاق شد یوقت یفکر مثل خوره به جونم افتاد ول نیا 

 

 حالتون بهتر شده باشه! دوارمیام دینیبش دیی:بفرماامکیس 

 

 آروم و لرزون گفتم:بله بهترم یبا صدا 

 

 میشد معالمه کن یاگه اک دینیخان شما جنسا رو بب روسی:پس سامکیس 

 

 آراد:بله حتما 

 

 جنسارو آوردنو جلو منو آراد گذاشتن 

 

 میتونیم ستین یکه اصال وارد نبودم باز با چشمک آراد به خودم اومدموگفتم:مشکل یآرادم مثل من جنسا رو برداشت و نگا کرد من 

 ..میمعامله کن

 

 سامسونتو بهشون داد اونا هم از اصل بودن پوال مطمئن شدن فیانجام شدو آرادم ک معامله

 

 و آراد بلند شدندو با هم دست دادن امکیس 

 

 میدوباره باهم کار کن میبتون دوارمیبود ام یخوب یلیچونش و گفت:معامله خ کیآراد دستشو برد نزد 

 

 فته؟یم یچه اتفاق یعنیدل تو دلم نبود  دهیم یر آراد چه معنکا نیا دمیمن که فهم 

 

 یتونسته باش شهیباورم نم یمن دار شیپاداش پ هیتو هم  دی:بله حتما من حاالحاالها با شما کار دارم ازتون خوشم اومده..فرامکیس 

 یبد بیترت یخوب نیمعامله به ا

 

 کنننیم ریتو باغو دارن همه رو دستگ ختنیمامورا رخبر دادن  نییتوجه هممونو جلب کرد که از پا سروصدا

 

 اطالع داده بود اونا دست به کار شدن نیساعتش به مامور قیبود که آراد از طر اتیکه رمز شروع عمل یبا حرف پس

 

 میچون اسلحه نداشت میاوردیخودمون ن یبه رو اسرمیمن و آراد و  
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 م؟؟؟یکار کن یگفت:حاال چ امکیدستپاچه رو به س آراد

 م؟یبش رینکنه دستگ 

 

 رونیرفت ب کریکه تو اتاقش بود با اون دو تا غول پ یپولو برداشتو از در پشت فیبعدم خودش ک دیگفت:خب معلومه فرار کن امکیس 

 

 دهنشو گرفت یخلع سالحش کرد و جلو چوندویپ دویبود دست فر دیفر کیآراد که نزد رونیتارفت ب 

 

 امکیدور کن تا من برم سراغ س نجایگفت:تو آوا رو از ا اسریمامورا اومدن تو اتاق که آراد به  

 

 رفت یکت بسته بردنش بعد آراد به سمت در پشت دمیآراد داد و فر اسرویرضا اومد و اسلحه به  

 

 برم دنبال آراد دیگفتم:منم با اسریتنهاش بزارم به  تونستمیمن نم 

 

 امکان نداره!!پ نیو رضا:نه ا اسری

 

 !کننی:جناب سرهنگ منو مواخذه ماسری

 

هم دوان دوان به  اسریرفتم و  یبه سمت در پشت هیبرم بعدم بدون توجه به بق دیکه گفتم با نیدستمو مشت کردمو با تحکم گفتم:هم 

 دنبالم اومد

 

 خطرناکه!! یلیخ نجای:آوا خانم توروخدا ااسری 

 فتهیبراتون ب یفاقآن ممکنه که خدا نکرده ات هر

 

 نیخوردو افتاد زم ریت گاردایاز اون باد یکیکه  کردیم یانداز ریکه ت دمیقدم به قدم دنبالم بود آرادو د اسرمیرفتم و دنبال آراد بودم  

 

 اون اطراف نبود یاونجا خلوت بودو کس بایچون تقر دیزده که آرادو د ریت یک نهیبرگشت که بب امکیس 

 

 طرف نیبود ا ومدهین یچرا کس دونمیمامورا همه اون سمت باغ بودن نم 

 

 تا فرارکنن ارهیب نیرفته ماش گهید گاردیتنها بود حتما اون باد امکیس 

 

 کنه کیاسلحشو به سمت آراد گرفت که شل امکیس

 

 من از تو زرنگترم! یاما فک نکن زرنگ نیخوب نقش اجرا کرد یلیخ یبه کفشتون هست ول یگیر هی دونستمی:از اولم مامکیس

 

 هم واسلحه هاشونو به طرف هم گرفته بودن یرو به رو دوتاشون

 

 رفتم به سمت آرادو گفتم:آراد مواظب باش 

 

 نجاست؟یچرا آوا ا اسریبرداره دادزد: امکیچشم از س نکهیآراد بدون ا 

 براش خطرناکه! نجاینگفتم ببرش ا مگه
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 آراد_

 

 و کار من آسونتر شد ستیهمراهشون ن گاردایاز باد یکی دمیپله ها رو که رد کردم د نییتم پارف یاز در پشت 

 

 امکینخورد همش خودشو سپر س کریکردم که به اون غول پ کیکردم دو سه تا شل کیبه سمتشون رفتمو تا حواسشون پرت شد شل 

 دادمیم یجا خال یول کردیم کیاونم به سمتم شل کردیم

 

 خواستمیزنده م امکویس من

 

 از پا درآوردم گاردشویبالخره باد نکهیتا ا دنیدیپشت درختا بودم منو نم 

 

 برگشت و چشم تو چشمم شد امکیس 

 

 گفت:آراد مواظب باش دمیآوا رو شن یکه صدا میهر دوتامون اسلحه هامونو به طرف هم گرفته بود زدویداشت حرف م امکیس

 

 داد زدم اسریسر  

 !رمیمیم شمیم ونهیمن د ادیسر آوا ب ییاگه بال یوا

 

 نامزدتو؟ ای:به به حاال خودتو بزنم امکیس 

 کنم نامزدتو اول خالص کنم بهتره؟؟؟ فک

 چشمت پرپرش کنم یجلو یکشیعذاب م شتریب 

 

 نه با اون! یداد زدم آشغال تو با من طرف 

 

 من کرد یآوا به سمتم اومد و پشتشو به من چسبوندو خودشو سپر بال 

 

 کردیو فقط مارو نگاه م کردینم یهم کار اسری نیهم یبرا میکن ریزنده دستگ امکویس دیهمه گفته بودم که با به

 

 !!ی:اوه اوه چه زوج عاشقامکیس 

 کشمیاول نامزدتو م یو تو زنده بمون رهیچون نامزدت دوست داره زودتر بم پس

 

 نکن! وونمیگفتم:آوا برو کنار بزار من کارمو کنم د 

 

 یو آوارم کرد یختیزهرتو ر شیدو سال پ یکشت شیتو منو دو سال پ یخان قالب امکیبلند داد زد:س یدفه آوا با صدا هی 

 

 زدیحرفا رو م نیا کردویم هیعشقم داشت گر کردمیلرزش تنشو هم احساس م یحت دیلرزیآوا م یصدا 

 

 نکن! نتریشو و جرمتو سنگ میتسل گهیحداقل االن د یبه دختر خودت رحم نکرد یکرد چارهیبسه منو که ب گهید یخان باز نیآوا:بله رام 

 

 ؟؟ یبا تعجب گفت:چ نیهمون رام ای امکیس 

 !!! دخترم

 یبا دختر من ندار یتو اصال شباهت هیچرت و پرتا چ نیا هه
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 !یبا اون دختر سر زنده و شاد ندارم تو منو خورد کرد یشباهت چیمن ه یگیآوا: آره درست م 

 !یمنو شکست تو

 !یکرد داغونم

 

 !ستمیدخترت ن یگیبازم م نمیتا بب کنمیپاک م ممویگر یبهتر منو بشناس نکهیا یحاال برا 

 

 که رو دوشش بودو انداخت رو سرش و به سمت پدرش رفت یشال عیاز سرش برداشتو سر سویآوا لنزاشو درآوردو گاله گ 

 

 ؟یکنیکار م یداد زدم:آوا چ 

 عقب برگرد

 

 همونجور اسلحه رو به طرف آوا گرفته بودو خشکش زده بود امکیس 

 

 رو با خودم به گور ببرم یکه تو دامنم گذاشت یدخترتو بکش!بکشو راحتم کن تا ننگ یآوا:بزن بزن حاال واقع 

 

 که خودم به سمت آوا پرت کردم که دمیشن کویشل یدفه صدا هی 

 

 آوا_

 

 کردمیکه ازش متنفر بودم بازگو م یکرده بود رو به مرددو سالم که سر باز  یعقده ها داشتم

 

 زنده باشم گهیلحظه د هی خواستیدلم نم گهیو من د دنیگذشتمو فهم یزندگ همه

 

 نهینب یبیآراد اس یمنو با کارش کشته بود کشته بشم ول شیکه دوسال پ یبه دست پدر نامرد خواستیم دلم

 

 سر بلند کنم تونستمینم گهید من

 

 که همراهش بره زدیپدرم افتاد که اسلحه رو به سمتم گرفته بودو پدرمو صدا م گاردیدفه چشمم به باد هی

 

باهم  نیداد زدن آرادو همزمان پرت شدنمون رو زم یشد فقط صدا یچ دمیکردو من نفهم کیشل یریکنم احساس خطر کردو ت فک

 گهید

 

 اونجا شلوغ شد ختندویر سایکه پل دمیشنیافتاده بودم و تموم همهمه ها رو م نیرو زم 

 

 گرموینالش ج یاونطرف و صدا دیکه آراد خودشو کش کردمیرو خودم حس م ینیاحساس سنگ ینه ول ایخورده بودم  ریت دونمینم 

 سوزوند

 

 ابوالفضل ایکه گفت: دیداد رضا به گوشم رس یبلند شدم بدنم کوفته شده بود صدا 

 

 کنهیافتاده و ناله م نیآراد غرق خونه و رو زم دمیکردم که د نگاه
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 هیگر ریبلند زدم ز یها یسرشو با ها ریدستمو بردم ز عیسر

 

 جلو؟ یچرا اومد یکار کرد یآرادم چ آرادم

 !!زمیعز یخورد ریت تو

 

 بوده زیآم تیموفق اتیگفتن عمل رکردندویدستگ گاردشویکه مامورا پدرمو و باد دمیشنیم صداهارو

 

 شد! یآمبوالنس چ نی:پس اگفتیم زدویضا که داد مر یصدا

 

 کس از دل من خبر نداشت چیه ینگران بودند ول کردنویم هیگر همه

 

 با همون حال که غرق خون بود گفت: آراد

 !!!یدین ند ند بیآو آوا ج جو جونم خوش خوشحا خوشحالم که آس آس 

 

 !شهیم شتریب تیزیگذاشتم رو لبشو هق زدمو گفتم:آرادم آراد حرف نزن خونر دستمو

 

 راح راحت شد بالخره آ آراد آرادت ش شدم المیخ ایآراد:خ 

 

 ومد؟؟یپس چرا آمبوالنس ن رهی:آرادم داره از دست مدمیکش ادیفر

 

 ی! جونمیوقته آرادم یلیبه آراد گفتم:خ رو

 !یعمرم 

 بهت بگم تونستمینم یول 

 

 آراد بسته شدو از حال رفت یچشما

 

 و رو به آسمون گفتم:خدا خودت آرادمو حفظ کن!! دمیکش ادیفر

 

 دینکن آمبوالنس رس یتاب یب زمیبغلمو گرفت که بلندم کنه نگا کردم ساحل بود گفت:بلند شو عز ریز یکی

 

 کردو اومدن آرادو رو برنکارد گذاشتندو بردنش بلندم

 

 شد یچ دمینفهم گهید دویدور سرم چرخ ایکه بلند شدم تموم دن نیهم 

 

 بهم وصله یکه سرم دمیاتاق سف هیتو  دمیباز کردم که د چشمامو

 

 شدیم یادآوریداشت برام  عیکم کم وقا 

 خوردن آراد ریت تیودر نها شونیریپدرم و دستگ دنید

 

 کنم؟؟یکار م یچ نجایگفتم:من ا دمویبلند کش غیج هی 

 آراد شیبرم پ امخویم 
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 یاومدم بلند شم که ساحل اومد به سمتم و داد زد:خداروشکر به هوش اومد 

 

 نزاشت بلندشم و دوباره کمکم کرد دراز بکشم ساحل

 

 بود دهیپوش ینگاه کردم بهش که مشک ختیریاشک م ساحل

 

 آ آراد؟؟؟ شیب برم پ یزارینم یلرزون گفتم:چ چرا نم یبا صدا ختیر یهر دلم

  

  ؟یکنیم هیدادزدم:چرا گر 

 لباسات ؟ چرا

 ؟؟یآرادمو ازم گرفت یعنی خدا

 انقد زجر بکشم؟؟ دیبا چرا

 هان؟؟

 

 آراد زندس! یکنیآروم باش اشتباه م زمی:عزساحل

 

  ؟یگیبهم دروغ م چرا

 خودت! شیپ یبردیمنم م ایخدا نمیرو بب یرنگ خوشبخت دیمن نبا دونمیم

 زنده باشم؟ دیبا یدیبه چه ام 

 

 رونیبگه که پرستار از اتاق فرستادش ب یزیساحل اومد چ 

 

 شدمو خوابم برد جیکه تو دستم فرو رفت کم کم گ یبا حس سوزن دوباره

 

 همه منتظرتن! زمیگفت:بلند شو عز هیبغلمو گرفت و با گر ریز کردیبود و ساحل داشت کمکم م یلباسام همه مشک 

 

 زودتر دفن بشه! دیبمونه با نیجنازه رو زم ستی:خوب نساحل

 

 امکان نداره آراد بهم قول داد منو تنها نزاره نیو داد کردمو هق زدمو گفتم:نه نه ا غیج 

 

 کنه؟؟یبه قولش عمل نم ایدن نیکس تو ا چیچراه 

 از آراد نمیاز کاوه ا اون

 

 چرا چرا؟؟؟ چرا

 

قبل از دفنش دوباره  خواستیدلم م یمالفه رو صورتش بود جرأتشو نداشتم که مالفشو کنار بزنم ول هیرفتم به سمت جنازه آراد که  

 نمشیبب

 

 زدم! غیکه مالفه رو کنار زدم ج نیهم 

 

 دمیاز خواب پر غمیج یزدم که با صدا غیج 
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 کل بدنمو فرا گرفته بود یسرد عرق

 

 !یدیآروم باش حتما دوباره خواب بد د زمیبود گفت:عز شمیپ ساحل

 

 نه آرادم نه

 رفت آرادم

 منو تنها گذاشت! آراد

 

 !یبود هوشیب شبیتو از د زمیدستمو گرفتو گفت:عز ساحل

 

 دوباره بهت آرامبخش زدن یکرد یتاب یچون حالت خوب نبودو:ب یول ی:به هوش اومدساحل

 

 !یشد هوشیب که بهت وارد شده ییساحل:دکتر گفت به خاطر شوکها 

 

 تو چشمم حلقه زدو گفتم:پس درسته آرادو از دست دادم؟! اشک

 

 :نه قربونت برم عملش کردن آراد زندس!ساحل

 

 ه؟؟یتنت برا چ یلباس مشک نیبه ساحل گفتم:پس ا دمیگنجیتو پوست خودم نم یاز خوشحال 

 

 شدند دیشه یسرگرد مهران صفو یریساحل:متاسفانه تو درگ 

 

 ناراحت شدم گفتم خدا به خانوادش صبر بده! یلیخ 

 

 !نمیبرم آرادو بب خوامیبه ساحل گفتم:م 

 

 ؟یساحل گفت:بهتر 

 !؟یبلند ش یتونیم

 

 !نمیخودم بب یبا چشما دیآراد زندس با شهیخوبم باورم نم یلیخ آره

 

 اونجا هستند! اسرمیرضا وعسل و  دمیبه سمت اتاق آراد که د میبا ساحل رفت 

 

 وارد اتاق شدم دندودمنیسالم کردمو احوالمو پرس 

 

 بود یچیپهلو شکمش باند پ یآراد چشماش بسته بود و رو 

 

 خونم بهش وصل بود سهیک هی زدویم یرنگش به زرد 

 

 رو صورت آراد! ختیشدو ر ریکه اشکم سراز دمیبوس شویشونیشدم رو صورتشو پ خم

 

 ادم! با دستم صورتشو نوازش کردمو صداش زدم:آر 
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 من!  مرد

 !دمیام تنها

 

 خانمت اومده نیبب پاشو

 

 ؟ییتو زمیچشمش باز کردو گفت:عز یآراد آروم ال 

 

 آره خودمم 

 ؟یخوب

 

 خوبه خوبم یو سالم حیصح نمتیبیآراد:االن که م 

 

 یشد ینجوریتو به خاطر من ا دیببخش

 

 ..کنهیم ادیحرف زدن دردتو ز دونمیم یبگ خوادینم یچیبلند آخ گفت که گفتم:ه یآراد با صدا 

 

 نگو! نویا گهیپس د دادمینگام کردو اشک تو چشمش حلقه زدو گفت:من به خاطر تو جونمم م 

 باشه؟؟

 

 رو دستش نشوندم ی..دستشو آوردم باال و بوسه ایباشه باشه فقط استراحت کن تا خوب بش 

 

 مرخص شد مارستانیبهتر شدو از ب آراد

 

 تا اونجا محاکمه بشن رانیکرده بودند رو انتقال دادن به ا یکه باهاش همکار ییپل پدرمو کسا نتریا سیبا کمک سفارت و پل 

 

 دیکشیم دکیپدر بودن فقط اسمشو  نمشازیبب خواستیاصال دلم نم 

 

 نگاهش معذب بودم ریمن ز یول زدینم یانگار سر به راه شده بود حرف یبود ول تیعسل با اونکه تو مامور 

 

 تو گذشته برام افتاده! یبودن چه اتفاق دهیهمه فهم بایتقر

 

 ه؟یکه تفکرشون در مورد من چ دونستمینگا کنم چون نم تونستمیهم نم هیتو چشم بق 

 

 از پدرمو به عهده گرفته بود ییتاخوب بشه و رضا بازجو کردیاستراحت م دیآراد با 

 

 میهمه سال ارتباط داشته باش نیما به هم خورده و پدرم نزاشته تو ا یچرا ارتباط خانوادگ دمیگفت تازه فهم آرادبهم

 

 آلمان! میآورده بودو بعدش ما رفت یا گهیبه مادرمم نگفته تا مادرم عذاب نکشه فقط بهونه د یکه پدرت خالفکاره و حت دهیفهم پدرم

 

 کنم و هواتونو داشته باشم دایکه من تو و مادرتو پ اصرار داشت یلیقبل از مرگش به مادرم گفته بود چون مادرم خ نکهیاما مثل ا 
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بابات از همون اول خالفکار  دمیکه فهم نیتا ا دمیفهمینم یچیمن اون موقع ه یمظلومه ول یلیخالت خ گفتینگران بود م یلیمادرم خ 

 بوده

 

 

 زرنگ بوده! یلیبابات خ گفتیم آراد

 زاشتهیاز خودش به جا نم یبفهمه و رد سیپل زاشتهیبوده نم رانیا تا

 

 چند سال انجام داده بود اعتراف کرده بود نیکه تو ا ییرضا از پدرم اعتراف گرفته بود اونم به تموم خالفا 

 

 باهاش حرف بزنم تونستمینگاش کنم و نه م تونستمیمن نه م یداشته باشه ول یرضا خواسته بود با من مالقات از

 

 و چه کارت داره! گهیم یچ ینیبب یباهاش حرف بزن یبر دیبا گفتیمشغول بود آرادم م یلیفکرم خ 

 

 میکن یتا ما عقدمونو رسم یریازش اجازه بگ دیاون پدرته و با یبرات سخته ول یلیخ دونمیم گفت

 

 کار کنم؟ یفکر نکرده بودم اگه اجازه نده من چ نیا به

 در مورد ارتباط من با آراد صحبت کنه! خوادیم دیشا

 

 نزاره باهات ازدواج کنم ترسمیبهش گفتم م شونمیکه چرا پر دیآراد ازم پرس یو وقت دادیآزارم م یلیافکارم خ 

 

 !دمیشده تو رو از دست نم یمتیمن به هر ق میفکر نکن من و تو مال هم هست یگفت:اصال منف دویبوس مویشونیآراد پ 

 

 مالقات بابا رفتمیم دیهفته گذشته بودو باالخره فردا با هی

 

 دمینشستمو موهامو سشوار کش نهیآ ی...جلورونیگرفتمو اومدم ب یا قهیدوش پنج دق هیتو اتاقو  رفتم

 

 کردن شیاز تو کشوم درآوردم و شروع کردم آرا شمویآرا لوازم

 

 کنم شیوقت بود حوصله نداشتم آرا یلیخ

 

 دمیخوش فرمم کش یرو لبا مویصورت عیبرداشتمو شروع کردم به زدن،،بعدش رژ ما ملمویکرم پودر به صورتم زدم..ر یکم اول

 

 شدم،،آراد قربونم بره! یگریکردم،،جون چه ج یبه خودم نگاه ندهیتوآ

 خخ

 

 تو صورتم ختمیطرفشو ر هیباز گزاشتمو  دم،،موهاممیبا شلوار ستشو پوش یکوتاه ارتش نیبلوز آست هیشدمو  بلند

 

 روع کردم کار کردنتو حالو ش رفتم

 

 کردم جارو زدم ظرفارو شستمو ناهارمم آماده کردم زیتم اتاقارو

 

 ادیاالناست که آراد ب گهید
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 چونم زدم ریرو کاناپه نشستمو دستمو ز رفتم

 

 کاوه رو فراموش کرده بودم گیدرسته من د آره

 شدمیدلتنگش م کردمیلحظه هم بهش فکر نم هیکه  یک عشقم بود..کس یکس

 

 بودم رفتهیفراموشش کرده بودم..آرادو پذ یول

 شهیآرادو دوست دارم و مطمئنم باهاش خوشبخت م االنم

 

 رونیآراد از فکر اومدم ب یصدا با

 

 ؟؟ی:سالم خانومم..خوبآراد

 

 کردم شیباربود که به خاطر آراد آرا نی..اولدمیرو لب قرمزم د رشویزدمو سالم کردم..که نگاه خ یکردم لبخند ینگاه بهش

 

 زدم:آراد صداش

 

 :جون آراد؟آراد

 

 میناهار بخور میبر ایب

 

 ..یتو هست ال،،تایخی:حاال نهارو بآراد

 

 ..میبر ایحرفشو ادامه بده و گفتم ب نزاشتمو

 شد دهیبه سمته آشپزخونه برپم که دستم توسط آراد کش اومدم

 

 :کجا کجا؟؟آراد

 ؟یریخانما از دست من در م خانم

 

 غذارو بکشم گرسنمه! خوامیم میبر ایعه آراد ب 

 

 مثله تو یتاخوشگل یمنم گرسنمه ول 

 کار؟ یچ خوامیتو بغلمه غذا م 

 

 سوال؟ هیشد که گفت:اول  دهیبه سمت چشاش کش چشمام

 

 آب دهنمو قورت دادمو گفتم:جانم! 

 

 بال!  یآراد:جانت ب 

 آفتاب از کدوم طرف در اومده خانمم برا من خوشگل کرده؟ نمیبب بگو

 

 !ادیب شیپ خوادیم یفردا چ دونمیبغض گلومو گرفتو گفتم:من من نم 
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 باشم پس.. شتیباشه که قراره پ یاگه روز آخر گفتم

 

 ؟یگیم یدار هیچ اتیچرند نیآراد کالفه شدو دستمو ول کردو گفت: ساکت شو ا 

 

 ممکنه از فردا پدرم اجازه نده من باهات بمونم! قتهیحق هی نیشد و گفتم: آراد ا ریشکستو اشکم سراز بغضم

 

 دمیمن تو رو از دست نم ادیب نیاگه آسمون به زم یول قتهیکه حق قتهیزد:حق ادیفر دویآراد دستشو به پشت گردنش کش 

 

 پا پس بکشم! یراحت نیکه االنم بخوام به هم اوردمیها به دست ن یراحت نیآراد:من تو رو به ا 

 

 برا من راحته؟؟؟ یرو گونه هام که منم داد زدم:فک کرد ختیریطرف اشکام گوله گوله م هیطرف قند تو دلم آب شد و از  هی از

 

 گفتم:آ آراد یفیضع یآراد با شتاب به سمتم اومدو منو سفت تو بغلش گرفت که استخونام در حال خورد شدن بود که با صدا 

 

 اد نفسم همه کسم:جون آرآراد

 

 ن؟؟ ای یدیفهم یکن یخوشگلتو بارون یچشما نیا نمینب گهی:دآراد

 

 آروم سرمو تکون دادمو گفتم:اوهوم 

 

 شد قیبه وجودم تزر نیریحس ش هیجدا کردو لباش با لبام قفل شدو  نشیسرمو از س 

 

 اوردمیفشار دادم چون داشتم نفس کم م یآرادو کم نهیگذاشتم رو س دستمو

 

 خانمم چه کرده نمیبب خوامیم یبرطرف شد ول میکم گرسنگ هیدوباره منو بغل کردو گفت:عشقم  دویلبشو جدا کردو چشمامو بوس آراد

 

که با چشمامون حرف دلمونو  یبود سکوت نیریش یلیسکوت خ نیا یول میشده بودم ازش جدا شدمو نهارمونو تو سکوت خورد آروم

 میزدیم

 

 کفرم در اومد نکهیبود تا ا لکسیر یلیآراد خ یو من مدام نگران بودم ول میبا آراد حرف زد یاز نهار تا شب کل بعد

 

 ؟یو گفتم:چرا تو مثل من استرس ندار دمیتوپ بهش

 

 ؟؟؟یکار کن یچ یخوایم یبا آراد ازدواج کن یاگه فردا بگه حق ندار 

 

 نگام کرد! انهیلبخند مرموز زدو موز هیآراد  

 

و اون  یتو عاشقم کردمی! من چه قدر احمق بودم که فکر مستیکه تودلت با من صاف ن دمیفهمیزودتر م دیتر شدم وگفتم:با یعصب 

 !ستیمساله برات مهم ن

 

 اشکام شدم! ختنیمانع از ر یبغض گلومو گرفته بود ول 
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 ؟؟یکنیفکر م ینجوریتو در مورد من ا یعنیتو هم و گفت: دیآراد اخماشو کش 

 

 وار دوست دارم! وونهیکه د یدونیت مخود 

 ؟یبافیبه هم م هیچرت و پرتا چ نیا

 

 ؟گذرهیتو دل من چه م یفهمیتوداتاق زدو داد زد: آخه تو چه م یشدو چرخ کالفه

 ؟یچ یعنی یزنت بهت محرم باشه و حرمت نگه دار یوقت یدونیم

 

 با حرفاش زبوم و قفل کرده بود!! کردویم انیکلماتو ب یآراد عصب 

 

که االن با جون و دلم  یاونوقت من ومدیبا من راه م یلیمرد بود خ یلیمساله توجه نکرده بودم آراد خ نیمن اصال به ا گفتیراست م 

 کردمیم تشیدوسش داشتم بازم با حرفام اذ

 

 ؟یستیبود گفتم:خب پس چرا نگران ن نییکه سرم پا همونجور

 منو گهید دیکردم شا فکر

 

 !؟یدیفهم ستیکه دستش رو لبم گذاشت و داد زد:اصال گفتنش درست ن کمیاومده بود نزد آراد

 

 با مرگ! هیبرام مساو یبدون تو زندگ یدونیسرمو تکون دادم که بغلم کردودگفت: من که بهت گفتم نفسم به نفست بستس!م 

 

 دارم! لیراحته بدون حتما دل المیو خ زنمینم یآراد:اگه من حرف 

 !یریگیمثل من آروم م یواگه تو هم بفهم یهست که تو ازش خبر ندار ییزایچ هی 

 

 که منم آروم بشم؟؟ یگیاز آراد جداشدم و گفتم:خب چرا نم 

 

 !دمیبشنومو ازت نشن دیکه با یزیآراد:چون هنوز اون چ 

 

 آراد_

 

که  ییکارا نیا کردمیچرا احساس م دونمینم یاوقات محبتاشو نثارم کرده بود ول یلیخ یو وقت دمیدیآوا رو م یاون که استرس و نگران با

 از رو اجباره کنهیم

 

 ستیجبران کنه وگرنه عاشقت ن ینجوریا خوادیاونم م یچون تو بهش محبت کرد گفتمیبا خودم م 

 

 با خودم کلنجار رفتم تا بالخره بهش گفتم! یلیخ

 

 من و آوا وجود نداره یبرا یمانع چیراحت کنم که ه الشویمطمئن بشم بعد خاول از حسش به خودم  خواستیدلم م 

 

 عادت اینکنه وابسته شده  گفتمیدلم م تو

 رو نداره مجبوره با من بمونه یچون کس ای کرده

 

 دادیافکار بود که آزارم م نیهم 
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 داره؟ یعاشق از معشوقش چه انتظار هیکه دستمو تو دستش فشار دادم و گفتم:به نظرت  کردیو مبهم نگام م جیگ 

 

 آوا نگاه کردم یمنتظر به چشما دمویکش قینفس عم هی 

 

 هیچ یدونی:خب مآوا

 !یدر حق من کرد یخوب یلیخ ؟تو

 من دوستت ندارم من.. یول یابراز عشق کرد یلیخ تو

 

 !کردمیکه فکر م یرو سرم آوار شد دستام شل شد همون ایدن 

 حرفو زد نیداره که اهنوز کاوه رو دوست  نکنه

 نکنه هنوز فراموشش نکرده 

 

 نگو! یچینزاشتم ادامه حرفشو بزنه بلند شدم که برم گفتم:ه 

 یکنیتو اونو فراموش م کردمیکه فک م کردمیمن از اولشم اشتباه م اصال

 

 ه؟یچه حرف نیاومدم برم که آوا گفت:ا 

 !کنمیبهش فکرم نم گهیوقته د یلیمن خ 

 

 ستیگفتم:مهم ن 

 

 شدم خکوبیدرو باز کردم که با حرف آوا سر جام م 

 دوستت ندارم چون عاشقتم! گمیم 

 

 ؟یچ 

 دم؟یدرست شن یعنی

 آوا واقعا مثل من عاشق شده؟ یعنی 

 

 !یدروغ بگ ستین یگفتم:اجبار اوردمیخودم ن یبه رو یول دمیگنجیتو پوست خودم نم یاز خوشحال 

 

 !گمیگفت:نه دروغ نم یآروم و مظلوم یآوابا صدا 

 مثل تو نشد؟؟ یعاشق مرد شهیم مگه

 منم مثل خودت نفسم به نفست بنده!! یباورت نشه ول دیشا

 

 خوشحال بودم که غرورم له نشد کردمیم ریاز ابراز عشق آوا رو ابرا س بعد

 

 آرامشمو! لهیبه آوا گفتم دل 

 گرفتمیو استرس نم رفتمیدرم مپ دنیزودتر به د دونستمیاونم مثل من آروم شدو گفت:اگه م 

 

 کار کنه یبه پدرش بگه وچ دیبا یکه چ دیحاال آوا هم فهم 

 

 زندان مالقات پدرش میکه بر میصبح شدو همراه آوا آماده شد 
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 !اوردمیبه روش ن یول شدیم دهیبا اون نامرد تو چهرش به وضوح د دارید ینگران 

 

 تو اتاق مالقات تا اونجا با هم صحبت کنن ارنیکه با درخواست من قرار بود پدرشو ب میو وارد زندان شد میدیرس 

 

 شده بود باتریچه قدر با چادر ز کردمیآوا چادر سرش کرد که من با لذت نگاش م 

 

 منو؟ ینگاهامون تو هم گره خورد که لبخند زدو گفت:نخور 

 

 قربونت برم! یاله 

 خوردمت یدید دمیازت بردارم شاچشم  تونمینم ادیبهت م یلیخ چادر

 

 !میبر ایانداخت و گفت:آراد زشته ب نییسرشو پا 

 

 داد یکه جلو در بود به احترامم پا کوبوند و سالم نظام یکه سرباز میوارد اتاق ش میخواستیم 

 

 یرو صندل میتو اتاق و نشست میرفت

 

 خی کهیت هیدست آوارو گرفتم دستاش شده بود  

 

 میبرگرد ستیآروم بهش گفتم:اگه حالت مساعد ن 

 

 بار! هی ونمیبار ش هیآوا:نه خوبم مرگ  

 باهاش حرف بزنم و شرشو بکنم! بزار

 حرفا تو دلم تلنبار شد یلیمنم خ 

 

 کنه و حرفشو بزنه یخودشم خوبه تا عقدشو خال یمالقات برا نیا یول لرزهیآوا م کردمیحس م 

 

 سته آوردن!ب یپدرشو با دستا بالخره

 

 نشست میشونیرو پ یظیوارد شد که من اخم غل 

 

 ؟یپوزخند زدوگفت:هه پس بگو تو پسر آرش هی 

 ؟یجون سالم به در برد نمیبیم

 بدم! صینتونستم تشخ متیبا گر یول یبرام آشنا بود دمیفهمیزودتر م دیبا 

 

 دادیبود و از استرس پاهاشو تکون م نییآوا سرش پا 

 

 رونیکه اشاره کردم سرباز بره ب ینشست رو صندل نیرام 

 

 ه؟یپوزخند زدمو گفتم:چ هی  

 اطالعات غلط به عرضتون رسوندن؟ 
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 !شمیآروم نم نمیتا خودم محاکمتو نب 

 

 با دخترم تنها باشم! خوامی:منیرام  

 

 گفتم:هه دخترت! ضیرو بهش باغ 

 

 آوا _

 

 بهش زدم ینگاه کردم...پوزخند نیبه رام انهیبه آراد زدمو بعد موز یلبخند

 

 وقت ندارم فقط فقط... یلیرو بهش گفتم:خ بعد

 

 ؟ی:فقط چنیرام

 

 باهاتون حرف بزنم یمهم یلیخ یراجع به مسئله  اومدم

 

 !شنوم؟ی:منیرام

 

 با آراد ازدواج کنم خوامیآراد رفته رومو برگردوندمو گفتم:من م دمیپشتم نگاه کردم ک د به

 

 ؟یکن یخوایم ی:چه غلطنیرام

 ؟؟یازدواج کن یبا پسر اون آرش عوض یخوایم

 

 !هیجوابت چ دونمیچند که م رم،،هریندارم..من به آراد عالقه دارم..اومدم ازت اجازه بگ یبه کس یکار من

 

 ..خوبه!!ی:خب حاال خوبه هنوز اونقدرام پست نشدنیرام

 ؟؟یریاجازه بگ یاومد پس

 آره؟؟؟

 

 بله

 

 دمیازدواج با آرادو بهت نم یعنوان اجازه  چیراحت کنم من به ه التوی:بزار خنیرام

 

 کردم خودمو کنترل کنم یگلومو گرفت اما سع بغض

 

 انجام دادم فمویزدمو رو بهش گفتم:من فقط وظ یلبخند

 

 کنمیمن با آراد ازدواج م یچه اجازه ند یچه اجازه بد تو

 

 :بدون اجازه پدرت؟نیرام
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 پدر؟؟

 ..هه

 ؟؟یفکر کرد یخودت چ با

 ؟؟؟یتو پدر من یکرد فکر

 اگه دخترت برات مهم بود که اون بالرو.. تو

 

 :خفشو!نیرام

 

و بچشم..به  یطعم خوشبخت کمی خوامی..حداقل مکنمیبا آراد ازدواج م یو قانون یپر از تنفر بهش انداختمو گفتم:من از راه شرع ینگاه

 ندارم یهم کار یکس

 

 !ییکنی:تو غلط منیرام

 

 ؟؟یسرم اورد ییچه بال یکردمو گفتم:تا حاال با خودت فکر کرد اخم

 هان؟؟

 !یرو ازم گرفت یخوب زندگ طعم

 نمیبیهمش دارم کابوس م یاز اون بعد ا از اون..ش شب لعنت بعد

 

 :گفتم خفشو!!نیرام

 

 ؟؟؟یدیبه تو نداره..فهم یربط چیمن ه یبه بعدم کارا نیاسم پدر که رو تو بزارن..از ا فهیصحبت کن با من..ح درست

 

 خان!! نیبلند شدمو گفتم:خدانگهدار رام یرو صندل از

 

 :کجآا؟؟نیرام

 صحبت کنم..! خوامیم من

 

 خان..همه حرفامم زدم نیبا شما ندارم رام یصحبت چیه من

 

 رونیزدمو از اونجا اومدم ب یپوزخند بعدم

 

 زندان بود رفتم رونیک ب یمکتی..گلومو ماساژ دادمو به سمته نکردیداشت خفم م بغض

 

 بدو بدو به سمتم اومدو کنارم نشست دیتا منو د آراد

 تو دستش گرفتو فشار داد! دستمو

 

 ..گفتمینم یچیشده بودمو ه رهیبه رو به رو خ منم

 

 شد؟؟ی:خانومم چآراد

 ؟یحرف زد باهاش

 ؟؟یگفت حرفاتو
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 بهش انداختم با بغض گفتم:آراد ینگاه

 

 :جونم؟آراد

 

 !دهیازدواج با تورو بهم نم ی اجازه

 

 ؟؟یناراحت نیا یسرت خانومم..برا ی:فداآراد

 میازدواج کن میتونیم یاز راه قانون یچه ند یچه اجازه بد یگفتیبهش م خب

 

 گفتم

 

 ؟؟یناراحت ی:خب پس واسه چآراد

 ه؟؟یچ تیناراحت لی..دلمیبهت گفتم ما مال هم منکه

 

 حرف زدم!عذاب وجدان دارم..اخه باهاش بد  آراد

 

 قشهیال یباهاش حرف بزن یهر جور یدونیخودت بهتر از هر کس م زمی:عزآراد

 

 اون پدرم.. خب

 

 !سی:هآراد

 کن! فراموشش

 

 داشت؟ کارتیچ ی:راستآراد

 

 باهات ندارم یحرف چیحرف بزنه..گفتم ه نزاشتم

 ومدیجلو چشمم م یلعنت یتمام اون صحنه ها کردمینگاش م یبه حرفاش گوش بدم..وقت سمویوا تونستمیحالم بد بود که نم انقد

 

 ناراحتت کنه یکس زارمینم گهیگفت:اشکال نداره خانومم..خودتو ناراحت نکن..د دویبه پشت گردنش کش ی:دستآراد

 م؟؟یبر

 

 !میبر نجایزودتر از ا آره

 شهیداره بد م حالم

 

 زمی:پس پاشو عزآراد

 

 میرفت نیدستمو دور بازو آراد حلقه کردمو با هم به سمته ماش پاشدمو

 

 پر کرده بود نویماش یبودم که فضا یمن مشغول گوش کردن اهنگ موینزد یحرف چیراه ه تو

 

 )هوس باز از مسعود صادقلو(اهنگ
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 باتیز یقلبمو دادم واسه اون چشما من

 هوس باز! یها نشست بهیبا غر یرفت تو

 

 راتیعمرمو دادم واسه اون نگات گ من

 منو نگو نه دست بردار.. یدیند یاقتیل یب یتو

 

 من عاشقتم؟ یفهمیچرا نم وونهید اخه

 مونه؟؟یبا تو م ینجوریمثل من ا یک وونهید

 رد نشو از عشقه من وونهید

 

   ینجوریمثل من ا یک وونهید اخه

 برات؟؟  رهیمیم

 دونه؟؟یقدر م ینجوریمثل من ا یک وونهید اخه

 رد نشو از عشقه من وونهیاخه د 

 

 نگم برات عشقم

 برات  گمیم بزار

 

 یبا یبا گهیشب تا شب عاشقتن بعد د هی اونا

 !!یوا یا یدیمردمونه خواستمت نفهم من

 

 ؟؟ مونهیبا تو م ینجوریمثل من ا یک وونهیمن عاشقتم؟؟ د یفهمیچرا نم وونهید اخه

 رد نشو از عشق من وونهید

 

 برات؟؟ رهیمیم ینجودیمثل من ا یک وونهید اخه

 !دونه؟یقدر م ینجوریمثل من ا یک

 رد نشو از عشقه من وونهید

 

 مونه؟؟یمثل من با تو م یک وونهیمن عاشقتم؟؟ د یفهمیچرا نم وونهید اخه

 رد نشو از عشقه من..  وونهید 

 

 ...وونهید

 چرا؟؟ اخه

 چرا؟؟

 چرا؟؟ یاقتیل یب

 چرا؟؟  یها راحت بهیغر هی با

 یزنیلبخند م بهش

 

 بود؟؟ یاهنگ برا چ نیکردمو گفتم:االن ا یآراد نگاه به

 

 دوسش دارم..قشنگه مگه نه؟؟ یلی:خآراد
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 ؟یگزاشت نویا یواسه چ ی..ولقشنگه

 

 نداشتم ی..منظور خواستینجوری:همآراد

 

 یاوک

 

 میبا هم وارد خونه شد مویشد ادهیدم خونه..پ میدیرس نیاز پنج م بعد

 

 عوض کردم یو شلوار ورزش شرتیت هیسمته اتاق خواب رفتمو لباسامو با  به

 

 من به سمتم اومد دنیباز کردم اومدم شونه رو از تو کشو بردارم که آراد اومد تو اتاقو با د موهامو

 

 رو از تو کشو برداشتو خودش نشست رو تخت منم گزاشت رو پاشو مشغول شونه کردن موهام شد شونه

 

 ..زدمیفقط لبخند م کردمینم یکار چیه

 آرامش دارم ششمیپ یوقت چقد

 پسر انقد خوبه؟ نیخدا چرا ا یوا

 یه

 

 از شونه کردن موهام برم گردوند بعد

 

 با هم فاصله داشت  متریلیم صورتامون

 

 رو سرم نشوند یاورد باال و موهامو نوازش کرد و بعد بوسه ا دستشو

 

 گزاشتم.. نشیو سدور کمرش حلقه کردمو سرمو ر دستامو

 

 منو تو بغلش فشردو سرشو رو سرم گزاشت آراد

 

 کرد کیکه آراد منو از خودش جدا کردو لباشو به صورتم نزد دمیگلوشو بوس ریز آروم

 

 ازش فاصله گرفتم میزنگ گوش یبا صدا که

 

 آراد گفت:برخرمگس معرکه لعنت! که

 

 نگفتم یزیچ دمویخند

 

 جانم؟؟

 

  ی:سالم خواهرباران

 ،؟یخوب
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 ؟؟یدلم خوبم تو خوب زیعز سالم

 خوبه؟؟ سپهر

 

 میمام خوب زمیعز ی:مرسباران

 ؟؟یکنیم کارایچ

 خبر؟؟ چه

 

 !تیسالمت

 عجب! چه

 یاز ما کرد یادی

 

 به خدا ییپرو یلی:آوا خباران

 میبا هم حرف زد یسه ساعت تلفن روزید نیهم

 

 ؟یک

 ادینم ادمیکه  من

 

 :بچه پروباران

 

 خخ

 

 خونه ما دیاریب فیزنگ زدم بگم امشب تشر ی:اجباران

 

 شهیزحمتت م یاج نه

 

 سی:هباران

 خدافظ! نمتیبینزن شب م یهم حرف گهید دییک گفتم شام خونه ما نیهم

 

 ستیآراد ن دمیکه دهنم باز بود تلفنو قطع کردم به پشتم نگاه کردم که د یهمونطور

 

 کجا رفت؟ وا

 

 جلومو گفت:پخ دیآراد پر دفهیکه  رونیرو تخت بلند شدم اومدم برم ب از

 

 آراد ییزدم:وو غیج

 

 :جانم؟؟آراد

 

 نامرد! دیکه دستمو رو قلبم گزاشته بودم گفتم:زهرم ترک یهمونطور

 

 یناز بش ی:اوخآراد
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 زهرمار

 دمینشونت م االن

 

 برم سمتش که رفت باال تخت اومدم

 رفتم دنبالش  منم

 میکردیخونه رو دنبال هم م کل

 به نفس نفس افتاده بودم گهید

 

  نمیبب سایوا آراد

 ؟؟یترسونیم منو

 

 !یزنیکه منو م سمی:اگه واآراد

 

 ایب زنمینم

 

 :نچ آراد

 

  نجایا ایب

 

 خوامی:نمآراد

 

 نه؟ ای یایم

 

 شرط داره هی:آراد

 

 ؟؟یشرط چه

 

 !یبوس بد دی:اول باآراد

 

 بخدا ییپرو ییگرد نگاش کردمو گفتم:خل یچشما با

 

 رو مبل انداختمو گفتم:اخ کمرم  خودمو

 کمرم مامان کمرم شکست خدا.. یوا

 

 شد؟؟یبه سمتم اومدو گفت:چ آراد

 درد گرفت؟؟ کمرت

 دکتر؟؟ میبر

 ؟یخوب خانومم

 

 آره؟؟ یترسونیدستشو گرفتمو گفتم:منو م عیزدمو سر یطانیش لبخند

 

 م؟؟یدوباره امتحان کن یخوایگفت:م اوردویکم ن آرادم
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 گاز گرفتمو گفتم:بار اخرت باشه ها دستشو

 

 ..ی:آآراد

 ؟؟یریگیگاز م چرا

 

 بتوچه؟ رمیداشتم شوهرمو گاز بگ دوست

 

 زدمو بدو بدو رفتم تو اتاق غیکه ج ادیسرشو تکون دادو اومد به سمتم ب دویخند آراد

 

 ؟؟ی:کجا رفتآراد

 

 ..!مریدوش بگ هی رمیم میدعوت نایتو اتاق داد زدم شب خونه باران ا از

 

 :عه؟؟آراد

 بعد من برم! زمیعز ایپس زود ب باشه

 

 ..رونیاومدم ب یا قهیدوش پنج دق هینزدمو به سمته حموم رفتم بعد از  یحرف

 

 آراد  آراد

 

 :جانم؟آراد

 

 ها یایبرو حموم فقط زود ب ایب

 

 :باشه خانوممآراد

 لباسامو آماده کن زحمتیب 

 

  چشم

 

 زمیبال عز ی:چشمت بآراد

 

 رفت حمومو منم لباسامو تنم کردم  آراد

 گزاشتم رو تخت.. دممیسف دم،،شالیپوش دمویتا رو زانو و شلوار سف یطرح ل کیتون هی

 

 سرم جمع کردم  ینشستمو موهامو با سشوار خشک کردمو بعد با کش باال شیآرا زیم پشت

 

 ..!یرژ صورت هیاخر در  دمویخط چشم نازکم کش هیکرم پودر زدم.. کمیبرداشتمو  شمویآرا لوازم

 

بود..انداختمشون رو تخت که همون لحظه آراد  یتکش که طرح ل دشو،،کتیبرداشتمو با لباس سف شویشدمو از تو کمد آراد شلوار ل بلند

 اومد
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 :به به آراد

 !یچه ناز شد خانومم

 

 یزدمو گفتم:مرس یلبخند

 کار دارم  کمیتو آشپزخونه  رمیمن م آراد

 آماده شو عیهم سر تو

 

 :چشم قربانآراد

 

 بهش زدمو رفتم تو آشپزخونه یچشمک

 

 خانومم؟؟ میآراد اومد تو آشپزخونه و گفت:بر نیاز ده م بعد

 

 !میبستم و گفتم بر خچالویدر  خچالویغذا رو گزاشتم تو  ی قابالمه

 

 شده بود یگریخدا من چه ج یوا

 !ومدیبهش م یلیخ

 ژل زده بود داده بود باال  موهاشم

 العاده شده بود! فوق

 

 :اهم اهمآراد

 

 میازش گرفتمو گفتم:بزار شالمو سرم کنم بر نگاهمو

 

 و شارژرمو انداختم توش.. یخونه و گوش دیاز تو کمد برداشتمو کل مویمدل ل فیبرداشتمو انداختم رو سرم ک دمویتو اتاقو شال سف رفتم

 

 م؟یگفتم:بر رونویاتاق اومدم ب از

 

 یخانوم میزدو گفت:بر یلبخند آراد

 

 میدراورد یبا آراد مسخره باز یکل نایباران ا یخونه  میبرس یوقت تا

 

 تو  میآراد زنگ و زدو رفت میدیرس یوقت

 

 بوسش کردم.. یبغلش و کل دمیپر دمیبارانو د تا

 

 :خفه شدم دختر!باران

 

 کردم یپرسکردو منم با سپهر احوال  یبا سپهر روبوس دند،،آرادیخندیسپهر م آرادو

 

 اورد.. ییکه باران چا میتو خونشونو تو حال نشسته بور میرفت 
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 شما یشد ییبه چه کدبانو به

 

 از خودتونه! ییزدو گفت:کدبانو یلبخند

 

 شوما یفدا

 

  میدیخندیم مویگفتیم مویدور هم نشسته بود همه

 

 که باران اومد تو آشپزخونه شستمیم وهیو م ییچا یتو آشپزخونه و داشتم ظرفا رفتم

 

 :چه خبر خانوم؟؟باران

 گذره؟؟یم خوش

 

 گذره؟؟یخوش م ی..شما چستیبد ن یا

 

 خوبه! یلیخ ،،سپهریلیخوشبختم خ یلی:راستش آوا خباران

 .میراض میدوسش دارمو از زندگ یلیخ

 

 ! یخوش باش شهیهم شاالیا خداروشکر

 

 :فدات شم..باران

 خوب شده نیبب ایژله درست کردم ب آوا

 

 با دستمال خشک کردمو رفتم سمتش.. دستامو

 اوه چه کردنه باران خانوم اوه

 خوب شده یلیخ

 

 ؟؟ی:جدباران

 

 بخدا

 شده! یعال

 

 شی:اخباران

 کردم خراب شده فکر

 

 ..میشامو آماده کن یالیوسا میبر ایراحت ب التیخ نه

 

 :چشم خواهر گلمباران

 

 میشام بخور انیتا ب میصدا زد ونویبعدم آقا میدیچ زیم یرو مویشامو با باران حاضر کرد یالیوسا

 

 زیسپهر اومدنو نشستن پشت م آرادو
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 مینشست مویبارانم اومد منو

 

 بود  دهیزحمت کش یلیخ

 مدل غذا درست کرده بود. دو

 ،،فسنجونیسبز قورمه

 جوجه گرفته بودن! رونمیب از

 

 و ژله هم درست کرده بود  یماکارون ساالد

 

 بود! زیم یهم که رو ینوشابه و ترش انواع

 

 م؟؟یا بهیمگه ما غر یدیجون چرا انقد زحمت کش باران

 

 نکردم که! ی:نه بابا کارباران

 

 خوش مزه شده یلی:دستتون درد نکنه خآراد

 

 ..نوش جانتونکنمی:خواهش مباران

 

 ..ییدستشوباران دستشو گرفت جلو دهنشو بدو بدو رفت سمته  هویکه  میخوردیغذا م میداشت

 

 شد؟؟یچ

 

 .امیمن االن م دی:دوباره حالش بد شد،،شما شامتونو بخورسپهر

 

 کردمو گفتم:آراد یآراد نگاه به

 

 :جانم؟آراد

 

 باران حاملست؟ نکنه

 

 :نه بابا!آراد

 

 پرسمیحاال بعدا ازش م بزار

 

 سپهر اومد نیاز پنج م بعد

 

 شد؟؟یچ

 

 ادیتو اتاق دراز بکشه حالش بهتر شد م کمیکنم   یحالش بد شده گفت از طرفش ازتون عذر خواه کمی ستین یزیچ یچیه
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 !!هیچه حرف نی:نه بابا اآراد

 باران خانوم یسالمت مهم

 

 ظرفارو جمع کردمو گزاشتم تو آشپزخونه! میشامو خورد یوقت

 

 دیخانومم تشکر کن بود،،از طرف من از باران ی:سپهر جان دستتون درد نکنه شام عالآراد

 

 .دیدیزحمت کش یلیرو به سپهر گفتم:دستتون درد نکنه خ رونویب اومدم

 

 که.. مینکرد ی:نوش جانتون..کارسپهر

 بود فهیوظ

 

 رفتن تو حال نشستن و مشغول حرف زدن شدن مردا

 

 به سمتش رفتمو دهیباران رو تخت دراز کش دمیمنم رفتم تو اتاقو د 

 

 رو تخت نشستمو اروم صداش زدم:باران  کنارش

 

 :هوم،؟باران

 

 ؟؟یآج یخوب

 

 بهترم! ی:آره اجباران

 

 ؟؟یگیسوال بپرسم راستشو م هی باران

 

 به سوال داره! ی:بستگباران

 

 ؟یا حامله

 با تو ام  باران

 ؟؟یا حامله

 

 گفت:ار آره نوییسرشو انداخت پا باران

 

 زدم غیج دفهی

 ؟؟؟یچ

 ؟؟یگیم یجد

 شم؟؟یمن دارم خاله م یعنی

 

 !سی:هباران

 ؟یکنیم غیج غیتر دختر چرا ج آروم
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 .شهینم نیخوشحالم،،بهتر از ا یلیخ یوا

 پارک  برمشیکه اومد م ای..به دنمیخریم یباز م،،اسبابیخریواسش لباس م میریبا هم م باران

 ؟؟یدیبه من بگه خاله ها فهم یدیم ادیبهش  یراست

 فندق  گمیبهش م منم

 خاله  فندق

 جونم!! یا

 

  یزنیآوا آروم تند تند پشت هم حرف م ی:واباران

 ..!رینفس بگ دقهی

 

 !وونهیمن چقد خوشحالم د یدونینم تو

 

 خوبه؟ شی:چباران

 داره؟ یخوشحال مگه

 

 ؟؟یحامله ا نکهیاز ا یتو ناراحت باران

 

 خوامشیو گفت:آوا نم نم هیگر ریباران زد ز دفهی

 

 ؟؟یکنیم هیچرا گر یآج

 ش؟؟یخواینم یچ یعنی

 

 ..شمی:من هنوز خودم بچه ام،،تازه هفده سالم شده اونوقت االن حاملم دارم مادر مباران

 ! کمیکنم چون خودم هنوز کوچ یبچه نگهدار نیاز ا تونمینم من

 

 ؟یزنیم هیچه حرف نیا یآج

 !نمیپاک کن بب اشکاتو

 خوشحال باش وونهید

 ؟یمگه سپهرو دوست ندار تو

 که باباش سپهره؟؟ یدار یبچه ا یستین خوشحال

 

 نتونم ازش مراقبت کنم! ترسمیم یول شمیخوشحال م یلیخ کنمینظرا فکر م نیاز ا ی:آوا وقتباران

 

 باران اریدر ن یباز مسخره

 فندقمو کنمیخودم بزرگش م یمراقبت کن ینتون تو

 

 !یگفت:الحق که مثل خودم خل دویخند باران

 

 فتم:من برم ظرفارو بشورم تو استراحت کن!بهش زدمو گ یچشمک دمویخند

 

 شورمیخودم م ،،بعدایظرفارو بشور خوادی:نه نمباران
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 ؟یزنیم هیچه حرف نیبابا ا نه

 !یمونده بزارم تو بشور کم

 

 شورمشونیاستراحت کن من زود م تو

 !ییرایتو پذ ایکه حالت بهتر شد ب بعد

 

 دمیزحمت بهت م یلی:شرمنده خباران

 

 زنمتایم باران

 

 گهید گمی:راست مباران

 

 رفتم ییرایبه سمته پذ رونویبهش رفتمو از اتاق اومدم ب یغره ا چشم

 

 !خورنیتخمه م ننویبیسپهرو آراد دارن فوتبال م دمیک شدم د ییرایپذ وارد

 هاشونو خوردن ییبردم براشون دوتاشون تشکر کردنو چا ختمویبراشون ر ییچا

 

 تو آشپزخونه و  رفتم

 که باران اومد تو آشپزخونه رونیب امیاومدم ب دمویدستمال کش نتویکه شستم رو کاب ظرفارو

 

 !یدیزحمت کش یلیخ یآج ی:مرسباران

 

 !زمیعز قربونت

 

 ساعت   میاز ن بعد

 خانومم؟ میکه تموم شد آراد بلند شدو گفت:خب بر فوتبال

 

 میزدمو گفتم:بر یلبخند

 

 ..دیمزاحم شد دیببخش دیدیزحمت کش یلی:باران خانوم دستتون درد نکنه خآراد

 

 ه؟یچه حرف نیا کنمی:خواهش مباران

 کنم! یعذر خواه دیبا من

 

 !نیدار اری:اختآراد

 

 :سپهر جان ممنون بابت امشب!آراد

 

 :قربونت داداش! سپهر

 !هیچیشما ه یکه در برابر لطفا زایچ نیا

 

 بوده.. فمونیوظ میکرد ی:نه بابا هر کارآراد
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 دید،،نزاریمواظب باران باش شتریکه من گفتم:آقا سپهر ب میدیپوشیکفشامونو م میداشت رونویب میاز باران و سپهر تشکر کردم با آراد رفت منم

 کار کنه براش ضرر داره!

 بلند نکنه! نیسنگ یالیوسا

  

 هنو!  دونهینم هدونی:نمگفتیو اروم م دیکشیباران نگاه کردم که داشت با چشو ابرو  برام خطو نشون م به

 

 !دونهیکنم خره..نم زشیسورپرا خوامیاومد سمتمو زد به پهلومو اروم گفت:م باران

 

 گفتم! یکه گفتم:کل کردیداشت گنگ منو نگاه م سپهر

 کار کنه ادیز دیخواهر دسته گلم گناه داره..نزار گمیم

 

 کردم؟؟ کارشی:مگه من چسپهر

 

 توام ولش کن! اوردمیسر در ن نایا یداداش ولش کن من که از حرفا یچی:هآراد

 

 گهیگفتم:اره راست م دمویخند

 خنده ریزدن ز هویدوتاشون با تعجب به من نگاه کردنو  که

 

 رف! یشد وونهی:آوا دباران

 

 میکرد یخنده و بعدش از هم خدافظ ریز میزد همه

 

 میبا آراد سوار شد مویرفت نیسمته ماش به

 

 خوشحال شده بود یلیگفتم اونم خ باران و به آراد یراهم ماجرا تو

 

 خونه! میدیربع گذشته بود که رس کی بایتقر

 

 میلباسامونو عوض کرد مویآراد وارد خونه شد با

 

 ؟یخوری:خانومم قهوه مآراد

 

 ستین یزحمت اره،اگه

 

 :چشم شما جون بخواهآراد

 

 نثارش کردم یا وونهید دمویخند

 

 شدم! داریب کنهیموهامو نوازش م یکس نکهی..صبح با احساس امیدیتو اتاق و خواب میاز خوردن قهوه رفت بعد

 

 زمیعز رمیمن دارم م یی:آوا آواآراد
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 ریشدمو گفتم:سالم صبح بخ بلند

 

 !ریماهت،،صبح تو هم بخ ی:سالم به روآراد

 

 ؟یریم یکجا دار شهیاالن ساعت ش آراد

 چرا انقد زود؟ 

 

 ..میبد شیآزما میام بدم تا فردا باهم برستادو انج یکارا رمیمن امروز م زمی:عزآراد

 

 ؟؟یچ یبرا شیآراد آزما وا

 

 :حالت خوبه آوا،؟؟آراد

 م؟یازدواج کن ستیقرار ن مگه

 ؟؟یشد مونیپش

 

 ؟؟یانجام داد ویازدواج انجام بد یک قرار بود برا یینه فقط مگه کارا نه

 

 نه! ای میخوریبهم م مینیبب میبد شیاول آزما دی:باآراد

 

 میببر شیقانون کارا رو پ قیبابام که اجازه نداد مگه قرار نبود از طر گمیم دونمیم آراد

 

 

 ؟؟یکار یا،،کجای:دختر تو خوابآراد

 !شیکارا رو سپردم همه انجام شده فقط مونده ازما من

 

 پدرتو داده،،حکمشم اعالم شده تیبعدم دادگاه برگه رد صالح دمیکار دارم انجام م کمیستاد  رمیم امروز

 

 ه؟؟یچ حکمش

 

 :حبس ابدآراد

 

 آراد

 

 :جونم؟آراد

 

 !میکنه و نزاره ازدواج کن تیکنه که مارو اذ ریو اج یکیلجبازه..نکنه  یلیس،،خیبابام ول کن ن گمیم

 

 ای:آوا تو منو دست کم گرفتآراد

 که من خودم سرهنگم  اوال

 کنه! تونهینم یغلط چیه دوما

 



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 446 

 

 زدمو گفتم:خوشحالم که دارمت یلبخند

 

 از تو خوشحالم شتریو گفت:من ب دیبوس مویشونیبه سمتم اومدو پ آراد

 

 من برم که زود کارارو کنم! گی:خب دآراد

 

 کردم شیرو تخت بلند شدمو تا دم در همراه از

 

 هنوز..خدافظ  شهیاستراحت کن ساعت ش ی:برو خانومآراد

 

 زم،،خدافظیعز باشه

 

 رونیدوش گرفتمو اومدم ب هیاز رفتن آراد خوابم نبرد رفتم  بعد

 

 برداشتمو شروع کردم به خوندن! امویدرس کتاب

 

 !گرفتمیم پلومموید شدمیامتحانا بود اگه قبول م گیچون چند وقته د خوندمیم شتریب دیچند وقته با نیا

 

 کمکم کرده بود.. یلیچند وقته خ نیا آرادم

 

 رار شده که من تو خونه درس بخونمو فقط برم امتحان بدم!آراد ق یاشنا قیطر از

 

 بود.. ستینمره هام ب یاز بچگ رویهمه چ شدمیداشتم راحت حفظ م یخوب ذهن

 

 !یتا قبل از اون اتفاق و قبل از آواره شدنم..ه البته

 

 بار گزاشتم.. مهیناهار خورشت ق یدرس خوندمو بعد رفتم برا  یساعت چند

 

 خوابم برد یک دمینفهم دموید ونیزیتلو دمویرفتمو دراز کشسمته کاناپه  به

 

 ساعتو نگاه کردم دمویاز خواب پر دفهی میگوش یصدا با

 

 ساعت دو شده بود یوا

 

 رفتم صورتمو شستمو برنجمو دم کردم عیسر

 

 تل خوشگلم از تو کشو برداشتمو رو سرم گزاشتم هی..ختمیهامو تو صورتم ر یتو اتاق و لباسامو عوض کردم موهامو باز گزاشتمو چتر رفتم

 

 کردمو با اسپره دوش گرفتم یحیمل شیآرا 

 

 انداخت تو درو اومد تو دویسه بود که آراد کل بایتقر ساعت
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 !یسمتش رفتمو گفتم:سالم خسته نباش به

 

 !ی:سالم خانوم..شما هم خسته نباشآراد

 

 !ارمیو صورتتو بشور تا ناهارو بکردم بعد گفتم:آراد دست  زونیگرفتمو او کتشو

 

 ناهارو امادا کردم زیسمته آشپزخونه رفتم م به

 

 خانومم چه کرده نی:به به ببآراد

 

 نگفتم.. یزیزدمو چ یلبخند

 

 بود یعال زمیعز یش،،مرسیآراد گفت:اخ میکه خورد ناهارمونو

 

 جونت نوش

 

 کردیاطالعاتشو وارد لب تابش م یهمه  کردویآراد که داشت پرونده هاشو مرتب م شیاز شستن ظرفا رفتم پ بعد

 

 ؟یخواینم کمک

 

 !زمی:نه عزآراد

 گهیشد د تموم

 

 ؟؟یکرد کارای...چه خبر امروز چاها

 

 ستادو انجام دادم..بعدم... ی:رفتم کاراآراد

 

 ؟؟یچ بعدم

 

 تیبرم مامور دیبا گهیهفته د هی:آوا آراد

 

 ؟؟یک قایدق

 

 گهید ی:جمعه صبح هفته آراد

 

 بعد که تولد من بود! ینگفتم.. هفته  یزیتو فکرو چ رفتم

  تیبره مامور خواستیم اونوقت

 کرده بودم  یزیبرنامه ر یکل خودم

 

 کردمو گفتم:چند روزه؟؟ بغض

 

 ماه هی:آراد
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 ماه؟ هی؟یچ

 

 :آره!آراد

 استراحت کنم کمی رمیمن م آوا

 

 بلند شدو به سمته اتاق رفت،، آراد

 کار کنم؟ یخدا من چ یوا

 ماه منو تنها بزاره! هی خوادیم

 بره..اه خوادیروز تولدمم م نامرد

 از شانس بد من! نمیا

 

 به سمته اتاقمون رفتم زدمیکه با خودم غر م ینجوریهم

 

 ...گذاشته شیشونیو ساعدشم رو پ دهیآراد رو تخت دراز کش دمیتو اتاق که د رفتم

 

 مونویعروس یکارا میخوایبود هم م کیکه هم تولدم نزد یدر صورت زدیفک کنم خوابش برده بود بغضم گرفت چه راحت از رفتن حرف م 

 میانجام بد

 

 کار کنم؟ یچ یدور نیبا ا حاال

 ماه نبودشو تحمل کنم! هی یجور چه

 

 شد! شتریپارسال افتادم بغضم ب ادی

 پارسال همون روز تولدم بهم خبر دادن کاوه تو کما رفته شدمیخفه م داشتم

 

 کمرنگ شده یلیکاوه تو ذهنم خ گهیالبته االن د 

 !زارهیم هیآراد واقعا از جونش برام ما چون

 

 ؟یستادیکنارم دراز بکش چرا اونجا وا ایبسته گفت:ب یشده بودم که با همون چشما رهیافکار بهش خ نیتو هم 

 

 وا مگه خوابش نبرده بود؟ 

 کنم؟ینگاش م ستادمویوا دیفهم یجور چه

 

 کم درسامو بخونم هیمن برم  گهیباهمون بغضم بهش گفتم:نه د 

 

 بودم کتابمو ازتو اتاق بردارم اومده

 

 !لکسهیر یلیکه االن مطمئن شدم آقا خ ستین الشیخ نیع ایآرادم از رفتنش ناراحته  نمیآره جون عمه نداشتم من فقط اومدم بب 

 

 در بره میدراز بکش تا خستگ شمیپ ایب ادهیآراد:حاال وقت ز 

 

 کار؟ یچ یخوایمنو م گهید رهیدر م تیخستگ یبا حرص گفتم:خب بخواب 
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 شدو ناخوداگاه پرت شدم رو آراد! دهیکه از پشت دستم کش رونیاومدم از اتاق برم ب 

 

 !طونیش یرفتیدر م یآراد:کجا داشت 

 

 !دادیسه تا حس همزمان با هم آزارم م  

 !تیو خجالت و عصبان بغض

 

 بخواب یبرم درسمو بخونم تو هم خسته ا خوامیبا اخم گفتم:عه آراد ولم کن بزار برم! م 

 

 !یبا خودت ببر یکتابت کو؟؟ کتابتو که برنداشته بود یآراد:دروغگو هم که شد 

 

 میبود یبد یلیخ تیچون تو موقع شدمیداشتم از خجالت آب م منو سفت بغلش گرفته بود منم 

 

 برم خوامیباشه دروغ گفتم حاال ولم کن م آراد

 

 بهتر؟ نجایاز ا یبر یخوایآراد:کجا م 

 ت؟یبرم مامور خوامیم یناراحت شد 

 

 !اوردمیخودم ن یبه رو 

 نشون بدم مویچرا من ناراحت ستین الشیخ نیاون ع یوقت

 

 !ستمیاصال ناراحت ن ریگفتم:نه خ یشگیباهمون غرور هم 

 من ناراحت بشم یبر یهر دفه بخوا ستیقرار ن گهید نهیتو کارت ا 

 

 یول یگیآراد:باشه تو که راست م 

 

 ؟یچ یول

 

 یچیآراد:ه 

 

 مزه! یب 

 برم خوامیخسته شدم ولم کن م آراد

 

 لباشو با لبام قفل کردو چشاشو بست امیتا به خودم ب شد به سمت لبام و آب دهنشو قورت داد دهیتو چشام نگاه کردو نگاش کش 

 

 گرفته بود! یهم سفت بغلم کرده بود هم لبامو به باز اوردمیداشتم نفس کم م 

 

 تکون به خودم دادم با دستم به پهلوهاش فشار آوردم که چشماشو باز کردو لبشو از رو لبم برداشت هی 

 

 برو! یدر رفت بعد دستشو آزاد کردو گفت:حاال اگه دوست دار میواقعا خستگ گهیحاال د شیآراد:آخ 
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 !یکردیخفم م یداشت شی:اگفتم دمویکش قینفس عم هی 

 

 آراد:دوست دارم مال خودمه! 

 ه؟یحرف

 

 گفته هنوز که سندش به نامت نخورده؟! یاز روش بلند شدمو با طعنه گفتم:ک 

 

 !یبگ یچ یخوایبعد م نمیتا بب زنمیگفت:سندشم به نام م یآراد با لحن کشدار 

 

 اتاقو ترک کردم! عینزاشتم حرفشو ادامه بده و سر گهید 

 

 آب خوردم تا آروم بشم وانیل هیمشت آب به صورتم زدمو  هیرفتم تو آشپزخونه و  

 

 که خوشم اومده! اوردمیخودم ن یبه رو یکم آروم شده بودم ول هیکه کرد  یگرچه با کار 

 

 که تو دلم از رفتنش آشوب به پا شده! دونهینم ارهیکاراش از دلم در ب نیا اب خوادیپرو پرو م 

 

 نییافکار بودم که آراد اومد پا نیهم ریدرگ یدوساعت یکی ییرایمبل تو پذ رو

 

 آراد:خانم گلم چه طوره؟ 

 

 شهیبهتر نم نیاز ا ستمیب ستهیب 

 

 همش دورغ پشت دروغ! 

 تولدمه ستین ادشیاصال  دمیفک کنه به خاطر نبودش تو تولدم ناراحتم شا خواستمینم

 

 م؟یبد شیآزما دینرفته که فردا با ادتی میزودتر بخور دیآراد:خانمم امشب شامو با 

 میصبح ناشتا باش دیبا

 

 نرفته! ادمی نه

 با حرص از جام بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونه 

 

 یاز دستم ناراحت کنمیکه کتلت درست کنم از پشت بغلم کردو گفت:احساس م شستمیم ازیو پ ینیزم بیپشت سرم اومد داشتم س 

 

 !گهیدستشو پس زدم و گفتم: اه آراد ولم کن د 

 ستمیکه ناراحت ن گفتم

 

 رونیرفت ب ختویبرا خودش ر یچا وانیل هیآراد دمغ شدو  

 

 با پشت دست پاکش کردم یول ختیتازه بغضم اونجا بود که شکست و اشکم رو گونه هام ر 

 

 اوردمیخودم نم یبه رو یول شدیم کهیت کهیقلبم داشت ت 
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 کردم یخال یکردن عقده هامو حساب هیگر یبود برا یرنده کردن بهونه خوب ازیشروع کردم به پ ینشستم رو صندل 

 

 ؟یکرد هیاومد تو آشپزخونه و گفت:آوا گر دهیآراد لباس پوش 

 

 ؟یبرا چ هینه نه گر 

 کنم؟یرنده م ازیدارم پ ینیبیه نممگ 

 

 یخر خودت یعنینگاه مشکوک بهم کرد که  هی 

 

 ندارم تیمن حساس کردمیرنده م یزدی:خب منو صدا مآراد

 

 پاشدمو صورتمو آب زدمو گفتم:حاال که تموم شد 

 ؟یبر یخوایم ییجا

 

 !گردمیو زود برم رمیکار دارم م یدوساعت یکیآراد:آره  

 

 کردم! هیگر تونستمیگذاشتمو  تا م نیآهنگ غمگ هیآراد رفتو منم  

 

 فوت شده کامیاز نزد یکیحتما  گفتیم ومدیم یاگه کس 

 

 کردم هیاما تا تونستم گر 

 

 )آهنگ رفت از مسعود صادقلو(

 

 دل من رفت.. رفت

 در رفت؟ شهیاز دست نگاهت م مگه

 

 نفر هست هی هست

 تورو اخر بده از دست! ترسهیم که

 

  یمونیبگو م ونهییارومه دل د با تو بارونه

 تو بمون واسم.. یگمشدم مهیتو قلبم تو همون ن یمن،،اخه دوست دارم عاشقتم رفت شیپ

 رو تو حساسم!  یتو عشقه من دوننیم همه

 

 رو تو حساسم  یتو عشق من دوننیتو بمون واسم همه م یگمشدم مهیهمون ن تو

 بمون واسم! پس

 

 !یترکم کن یموقع نر هی یدرکم کن یکمیدارم  دوست

 

 من عاشق چشماتم  اخه

 ..یکاش واسم ناز کم کن یا
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 گمشدم مهین یشد تو

 عشق تو گم شدم وسط

 شهیواس من هم یدارم بمون دوست

 هول شدم.. دمتید یوقت از

 

 تو بمون واسم  یگمشدم مهیهمون ن تو

 رو تو حساسم! یتو عشق من دوننیم همه

 

 تو بمون واسم  یگمشد ی مهیهمون ن تو

 رو تو حساسم  یتو عشق من دوننیم همه

 بمون واسم.! پس

 

 که نگاه تو به قلبم داد.. یحس یعنیچشامت  یعنی عشق

 دستم داد! یاخه اون نگاه تو بدکار امیهمه دن یا

 

 من.. شیپ یمونیبگو م ونهییبا تو ارومه دل د بارونه

 تو قلبم  یدوست دارم عاشقتم رفت اخه

 !بارونه

 

 تو بمون واسم  یگمشدم ی مهیهمون ن وت

 رو تو حساسم  یتو عشق من دوننیم همه

 

 تو بمون واسم یگمشدم ی مهیهمون ن تو

 رو تو حساسم پس بمون واسم..... یتو عشق من دوننیم همه

 

 ؟یاگه بره برنگرده چ گفتمیکردم،،با خودم م هیآهنگو گوش کردمو گر یبار چند

 

 ..گهیماه بره زود برگرده د هی خوادیبره که م شهیبرا هم خوادی:آوا جان نموجدان

 

 ؟ینه اگه بره منو تنها بزاره چ نه

 برنگرده؟ گهید اگه

 ؟یولم کنه چ اگه

 

 رفت.. ی:خل شدوجدان

 

 هان،؟؟ ارمیطاقت ب یماه چجور هی یچجور

 

 غذا رو درست کردم رفتم نشستم رو مبل! نکهیپاک کردمو بعد ا اشکامو

 

 ..دمیبلند شدمو دو تا قرص مسکن خوردمو اومدم رو مبل دراز کش دیبریدرد داشت امونمو م سر
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 با دو به سمتم اومدو دید یاز دوساعت آراد اومدو منو که اون طور بعد

 

 ؟؟یزانو جلوم نشست بعد گفت:آوا خانومم خوب دو

 ده؟؟یرنگت پر چرا

 چشات قرمز؟ چرا

 

 خوبه! ست،،حالمین میزیشدم نشستمو گفتم:چ بلند

 

 ؟یگی:چرا دروغ مآراد

 حالت بده! نمیبیم

 

 !شمینم نیحالت خوبه بهتر از ا گمیم

 نده،،اه  ریبه من گ انقد

 

 :آوا تو چت شده؟آراد

 هان؟

 

 نداره خوبه،؟؟ یربط چیبه تو ه ،،اصالیدیم ریهمش گ سین میچیدفعه گفتم ه ستیکن آراد ب ولم

 میغذا بخور میبر ایانقد بحث نکن با من ب االنم

 

 بلند شدو رفت تو اتاق یزدو بدون حرف یپوزخند آراد

 

 خدا باز باهاش بد حرف زدم یا

 !رمیجلو زبونمو بگ تونمینم قهیدو دق اه

 

 به سمته اتاقمون رفتم کوبوندمیم نیکه پامو رو زم یهمونطور کردمویلب غر غر م ریز

 

 بود گاریدستشم س یکیداده به پنجره تو اون  هیتک بشویاز دستاشو کرده تو ج یکی دمیاتاق که شدم د وارد

 

 ه؟؟هان؟یچ نیدو به سمتش رفتم داد زدم:ا با

 

 مگه؟ هیبهم کردو گفت:چ یقرمز نگاه ی:با چشماآراد

 

 ؟یکشیم گاریس یک از

 

 تو اتاق؟ ی:چرا اومدآراد

 تنها باشم خوامیم

 نداره! یبه من ربط تیزندگ یگیم خودت

 

 آراد آراد آراد

 ؟یدیبده چرا جواب نم بموجوا
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 :بگو آراد

 

 باهام رفتار نکن..آراد ینجوریا

 

 کارم باعث شد دستم بسوزه! نیاز دستس گرفتمو مچالش کردم،،ا گاریبردم سمتشو س دستمو

 

 گزاشتم.. نشیشدمو بغلش کردم دستامو دور کمرش حلقه کردمو سرمو رو س کینزد بهش

 

 نکرد یحرکت چیه آراد

 گلوشو آروم بوس کردم.. ریبهش فشردمو ز شتریب خودمو

 

 گفت:نکن! یخشدار یآراد با صدا که

 

 باهات حرف بزنم آرادم یاونجور خواستمیچشماش نگا کردمو گفتم:نم تو

 دیببخش

 

 سیتو چشمام نگاه کردو گفت:مهم ن آراد

 

 آراد

 

 :بله؟آراد

 

 آراد

 

 :هومآراد

 

 پوف

 نگفتم یزیکردمو چ بغض

 

 سفت دستمو گرفتو اروم گفت:بمون  برم که آراد اومدم

 

 بغلم کرد  بعد

 بغلش بودم بعد گفتم:آراد  یا قهیدق چند

 

 :هوم؟آراد

 

 تونمیطاقت ندارم،،نم یباهام رفتار نکن ینجوریا شهیم

 بد باهات حرف زدم دونم،،ببخشیم میادم بد من

 

 ؟یدیکش گاریچرا س آراد

  ادیمن بدم م یدونیم

 ؟ها؟؟یدیکش گاریس یچ یزدم:واسه  داد



Roman-City.ir 
 سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 455 

 

 

 خودمو کنترل کنم تونمینم شهی:اعصابم خورد شد،هر وقت اعصابم خورد مآراد

 

 چرا انقد اعصابت خورد شده؟ یبد حرف زدم ول دونمیم

 

بد  یتو تو باهام سرد رفتار کرد یول یتو خودت نمیبب تونمیحالت بده نم نمیبب تونمیعاشقتم،نم نکهیا یدوست دارم برا نکهیا یبرا یلعنت د

 !یحرف زد

 بدتو یتحمل کنم رفتارا تونمینم

 

 و افتاد رو دست آراد  دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 

 قطره اشک دنیبا د آراد

 

 کنارو زل زد تو چشمام دیخودشو کش عیسر

 

 ؟یکنیم هی:گرآراد

 

 ناراحتت کنم خواستمیقورت دادمو گفتم:آ آراد شرمنده نم بغضمو

 

 ؟؟یکنیم هیگر یدار نی:واسه اآراد

 

 تکون دادم سرمو

 

 که داشت استخونام خورد! یآراد سفت بغلم کرد جور که

 

 ایکن هیگر گهید نمینب ونهییآروم تو گوشم گفت:د بعد

 !یدیعذابم م شتریب ینجوریا

 سرت یفدا

 

 که تو چشماش نگا کردم دیگوشم و بوس ی الله

 

 ؟یکه آراد گفت:چرا اخه تو انقد خوب دمیلبشو آروم بوس ی گوشه

 ؟یانقد خوب نباش شهیم

 

 !ستمیزدمو گفتم:من ک خ خوب ن یجون یب لبخند

 

 فرشته ی:تو فرشته اآراد

 

 سوزش دستم نبودم یسرگرم حرف با آراد بودم که متوجه  انقد

 

 سوخته بوده باعث شده بود تاول بزنه گاریس با
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 شده؟؟ی:دستت چآراد

 

 از دستت گرف گرفتم سوخ سوخت! گارویس یکه س یدم:موقعزمزمه کر آروم

 

 م؟یشام بخور میبر خورهیرو م کهیگفت:روده بزرگه داره روده کوچ دوی..بعد دستمو بوسرمیبم یگفت:اله آراد

 

  میزدمو گفتم:بر یلبخند

 

 میبد شیآزما میبر میصبح بلند ش میفردا بتون میدیخوابیزود م دیبا میبرقارو خاموش کرد مویاز خوردن شام بلند شد بعد

 

 که خوابم برد دینکش هیبعد رفتم تو بغل آرادو به ثان دمیپوش دهیلباس خواب پوش هیعوض کردم  لباسامو

 

 آراد_

 

 بلند شدم و نمازمو خوندم! میاذان گوش یبا صدا صبح

 

 بود یسراغم اومده بود حسم وصف نشدن یبیعج آرامش

 

 ازش کردمو گفتم:خانمم صبح شده پاشو نمازتو بخونسمت آوا رفتمو صورتشو نو به

 

 آراد بزار بخوابم! یآوا:وا 

 !ادیخوابم م یلیخ

 

 !شگاهیآزما میبعد بر ینماز بخون دیقربونت برم با یاله 

 میاونجا باش دیهفت با ساعت

 

 گهیروز د هیبزار برا  ادیآوا:آراد خوابم م 

 

 ..!شهیطاقتم داره تموم م گهیمن د یبلند ش دیبا یول خرمیناز نکن نازتو م 

 

 ..میبه پا کن مونیتا از سفر که برگشتم جشن عروس میزودتر انجام بد یعروس یکارا خوامیم 

 

 دهیبازم به خاطر غرورش نشون نم یول رمیکه دارم م یسخته سفر یلیبراش خ کنمیاخماش تو هم رفت درکش م 

 

 کرد شیآخ گفتنش دلمو ر یکه بلندش کنم که صدا دمیدستشو کش دمویبوس شویشونیپ    

 

 آوا با اخم گفت:آخ آخ دستم! 

 

 شد؟؟یچ 

 

 !دهیتاول دستش ترک دمیدستشو نگا کردم که د 

 اصال حواسم نبود دستش به خاطر من سوخته! 
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 شه ینجوریا خواستمیشرمندم بخدا،،نم دیگفتم:لعنت به من که باعث آزارت شدم ببخش دمویکوب میشونیبا دست محکم به پ 

 

 که دستمو بسوزونه دمیکشیاز دستت م یاونجور گارویس دیآوا بلند شدو گفت:خودتو ناراحت نکن من نبا 

 

 ازت دارم یخواهش هیآوا:آراد  

 

 تو جون بخواه 

 

 نزن! گاریلب به س گهید یطیشرا چیآوا:تحت ه 

 ؟یدیقولو بهم م نیا 

 

 ستین یزیکه چ گاریس دنینکش گهید دمیمسرمو تکون دادمو گفتم:من جونمم واست  

 

 ینیتو دستم نب گاریتا آخرعمرمون س دمیقول م 

  

 رو آوردم و به دستش زدم بعد با باند دستشو بستم یوضو گرفت تا نماز بخونه پماد سوختگ آوا

 

 میراه افتاد شگاهیو به سمت آزما میآوا نماز خوند و با هم آماده شد 

 

 دیکه رنگ از رو صورت آوا پر میشد شگاهیآزما وارد

 

 ؟یترسیگوشش گفتم:از سرنگ م ریز طنتیش با

 

 آوا:نه نه 

 گفته؟! یک 

 

 !دهیطور نشون م نیرنگ صورتت ا یدگیپر 

 

 کاراشه که منو عاشق کرده! نیهم کنهیفداش بشم که بازم تو هر حال غرورشو حفظ م 

 

 آوا:واسه خودت فلسفه نباف آقا 

 برات بزنم و برقصم یخوایم میصبحونه نخورده اومد 

 

 !یبرقص دیکه صد البته با اون

 رفته ادمیفک نکن  

 

 داخل! میگفت:به نظرم صدامون زدن بر یرکینشوندو با ز شیشونیرو پ زیاخم ر هی آوا

 

 !یبزن تو جاده خاک عیگفتم:باشه باشه تو هم سر دمویخند  

 به نظرت گوشام درازه؟ 
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 !گهید میبر ایب گفت:عه آراد دویآوادستمو کش 

 ادب نشو یب 

 

 در برو! رشیاز ز یحاال ه 

 !ندازمیم رتیکه گ بالخره

 یازم اطاعت کن دیبا یمال خودم شد یوقت 

 

 آوا: اوهوک! 

 باش الیخ نیبه هم 

 

 میداد شیو آزما میو رفت میدست از کل کل کردن برداشت خالصه

 

 د؟یآراد فرهمند کدومتون یصدام زدو گفت:آقا یخانم هیبودم و منتظر آوا که  ستادهیاتاق ا جلو

 

 د؟یداشت یامر منم

 

 !رونیب دشونیببر دویداخل کمکشون کن دیای! بستیخانمتون حالش مساعد ن دیببخش_ 

 

 !واریرنگش شده مثل گچ د دمیبه سمت آوا رفتم که د عیشدم و سر یعصب 

 

 د؟یکاره ا یچ نجایدادزدم گفتم:خانم پس شما ا 

  

 !مارستانینه ب شگاههیآزما نجایآقا چه خبرتونه ا _ 

 بخوره ضعف کرده دیریبراش بگ نیریش زیچ هی عیسر دیبر 

 

 ! شدمیمنطق م یشدن آوا ب تیمن در برابر  اذ یول گفتیبنده خدا راست م 

 

 انبه براش گرفتم یران هینشوندم و رفتم  یبغلشو گرفتمو بردمش رو صندل ریز 

 

 رو خورد! یوم آروم کمکش کردم راننشستم کنارش آر 

 کم حالش بهتر که شد دستمو دور کمرش انداختم که آوا هم سرشو رو شونم گذاشت هی

 

 میو سوار شد نیبردمش به سمت ماش 

 

 آهنگ شاد گزاشتمو گفتم:خانومم چطوره؟؟ هیدستمو به سمته ضبط بردمو  میراه افتاد یوقت

 

 بهم انداختو گفت:خوبم! ینگاه آوا

 

 گه؟؟یباشم د مطمئن

 

 :اوهوم آوا
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 خندوندن آوا یدراوردن برا یکردم مسخره باز شروع

 

 پر کرده بود نویآوا ماش یقهقه ها یدراوردمو چرت و پرت گفتم که صدا یمسخره باز اونقدر

 

 بلند بلند با آهنگ خوندن  میشروع کرد یی(گزاشتمو دوتاونیجان از حامد هما ی)ا اهنگ

 

 جان  یدلداده مرنجان،،ا یجان قلبه من آشفته  یا

 جان  یبگردان،،ا ریبزنو گردش تقد یدست

 

 حسودان... کیتار یبفرستم تا کور شود چشمه  یدیو م کیپ یخبر یرد

 

 جان جان جان جان جان جان  دلبرا

  یوا یوا یوا یوا متروا

  یه یه یه یه یه یمن ه یها

 ...یها یها یها یها یها یمن ها یهو

 

 ..نداختنیم کهیت اشونیدن،،بعضیخندیم کردنویبهمون نگاه م شدیکه از کنارمون رد م ینیماش هر

 !کردنیها هم که چپ چپ نگا م یبعض

 

 ..میخل شده بود دوتامون

 

 !م،،زشتهیبسه وارد محل شد گهیکه صدامو صاف کردمو دستمو سمت ضبط بردمو خاموشش کردم بعد گفتم:د میخونه بود یکاینزد بایتقر

 

 :چرا اونوقت؟؟آوا

 

 بسه! گهید میوارد محل شد م،،االنیتو محل نبود نکهینداشت و هم ا یمشکل ادیاون جا اتوبان بود ز نکهیا ی واسه

 

  شی:اآوا

 

 !سیکردمو گفتم:ه اخم

 

 گفت:من ف... دویخند آوا

 

 طون؟؟یش یبگ یخواستیم یچ

 ؟؟یحرفتو ادامه نداد چرا

 

 ولش کن! یچی:هآوا

 

 بگو

 

 الیخی:بآوا
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 .!گهیمن بگو د جون

 

 !رتتیاون غ یگفت:خواستم بگم من فدا نوییسرشو انداخت پا آوا

 

 خجالت داره؟؟ نیکردمو گفتم:اونوقت ا دایپ یحس خوب هی

 

 شدم یجور هیلحظه  هیسرشو تکون دادو گفت: آوا

 

 میقربونت برم خانم خجالت من

 

 :خدانکنهآوا

 

 سمته خونه میرفت مویشد ادهیپارک کردمو با هم پ نویبه خونه ماش دنمونیرس با

 

 آوا

 

 جواب دادم عیبا دو به سمتش رفتمو سر خورهیتلفن داره زنگ م دمید میخونه که شد وارد

 

 بله؟؟

 

  ی:سالم عشقه آجباران

 

 ؟؟یخانوم..خوب سالم

 خبر؟؟ چه

 

 تی:سالمتباران

 چه خبر؟؟ تو

 

 ؟؟یکنیم کارای،،چیسالمت منم

 ؟خوبه؟ سپهر

 خاله چطورهه؟؟ فندق

 

 :خوبن همه سالم دادن خدمتتونباران

 

 :آوا باران

 

 جانم؟؟

 

 د؟؟یخر میامروز بر یای:مباران

 

 چرا که نه! اوهوم
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 ..دمیو بهت م یبزار به آراد بگم خبر قطع فقط

 

 منتظرم! ی:باشه اجباران

 

 فعال.. فدات

 

 :فعالباران

 

 قطع کردمو رفتم تو اتاق.. تلفونو

 !کردیداشت لباساشو عوض م آراد

 

 زدمو چشامو مهربون کردم بعد گفتم:آراد  یمهربون لبخند

 

 :جونم آراد

 

 خوشگلم  ی..آقازمی..عزعشقم

 

 طون؟یش یخوایم یبگو چ یکن ینجوریا خوادی:نمآراد

 

 رون؟؟یبا باران برم ب تونمیم;گفتم عیسر ومویخند

 

 ،؟؟ینگاهشو از کمد لباساش گرفتو به من دوخت و گفت:برا چ آراد

 

 !دیخر میبر میخوایم

 

 !میبا من بر ای:خب بآراد

 

 برم؟؟ تونمی...ممیبر میخوایبا باران م نه

 

 ..فقط شرط دارهزمی:آره عزآراد

 

 ؟؟یشرط چه

 

 گفت: کمویاومد نزد آراد

 

 ،یکنینم ظیغل شیآرا نکهیاول ا خب

 .کنمیم کاریچ یدونیخودت م نمیرژ پرنگ بب نکهیا ،سومیزنیالک نم نکهیا دوما

 !یدیو در اخر قبل از رفتن بوس م یپوشیمانتو تنگ نم نکهیا چهارم

 

 ؟یکه ندار یزدو گفت:مشکل ییلبخند دندون نما آراد

 

 نرم؟؟ رونیاصال ب یخوایگرد شده نگاش کردمو گفتم:م یچشما با
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 !یلی:هر جور ماآراد

 

 کنم؟ کاریخلوچل چ نیخدا من از دست ا یپروو..ا زهرمار،،پسره

 

 !گهیبوسه د هیازت خواسته  ی:وا مگه چوجدان

 

 دهنتو وجدان جون! ببند

 

 شد؟؟ی:چآراد

 

 .پ!یچیه

 !زنمیپ و الکم نم کنمیهم نم ظیغل شیآرا پوشمیمانتو تنگ نم زنمیقبول رژ نم باش

 

 رو!فقط قبلش بوسو بده بعد ب یبر یتونیپس م نی:آفرآراد

 

 !نییسرم انداختم پا دمویکش خجالت

 

 :خانم محترم لطفا زودتر!آراد

 

 سمته خودش دیسمتش رفتمو لپشو بوس کردم اومدم برم که آراد دستمو گرفتو منو کش به

 

 :کجا؟آراد

 

 برم خوامی..مگهیکردم د بوست

 

 ؟؟ی:عه زرنگآراد

 !یبوس کن دیکه نبا لپمو

 

 !ییپرو یلیدرشت کردمو گفتم:خ چشمامو

 

 که دلت خواست..بدو ییبوسم کن بعد برو هر جا ایگفت:ب دویبلند بلند خند آراد

 

 کردم که تلفنم زنگ خورد! کیبه سمتش رفتمو لبامو به لباش نزد دینداشتم با ترد یا گهید ی چاره

 

 عقبو تلفنمو جواب دادم دمیشدمو خودمو کش خوشحال

 

 جانم؟

 

 ؟؟یای:آوا جون مباران

 دم خونتون دنبالت؟؟ امیب
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 !شمیاماده م ،،االنیزدمو گفتم:اره اج یلبخند

 

 !رونیقطع کردمو زبونمو برا آراد دراوردمو بدو بدو از تو اتاق اومدم ب تلفنو

 

 بود! ینیبد و سنگ یفضا ش،،چهیاخ

 پوف

 

 دهیآراد رو تخت خواب دمیصورتمو شستم بعد اومدم تو اتاق که د ییتو دستشو رفتم

 

 دمیرژ کمرنگم رو لبام کش هیکرم پودر به صورتم زدم و  کمیعوض کردمو  عیسر لباسامو

 موهامو باال بستمو شالمم سرم کردم! 

 

 خونه و برداشتم.. دیو کل لیموبا فویک

 

 به آراد گفتم:خدافظ  رو

 

 !رمیگفتم:آراد من دارم م دوباره

 

 !دادیکرده بودو جواب نم سکوت

 ناراحت شده؟؟ یعنی

 

 گهیناراحت شده د ی:پس چوجدان

 

 بابا یا

 

 سمتش رفتم رو تخت کنارش نشستم دستشو از رو صورتش برداشتمو گفتم:آراد به

 

 باز کردو اروم گفت:خدافظ چشماشو

 

 که آراد دوباره چشماشو بست! دمیکش یصدادار نفس

 

 بود! نیدوباره خوش اخالق شه هم نکهیراه ا تنها

 رو لبش نشوندم! یکوتاه یبوسه  کردمو کیبه صورتش نزد سرمو

 

 حاال شد نیزدو گفت:افر یچشماشو باز کردو لبخند بزرگ آراد

 نزار خانوم خوبم مهیکارتو نصفه ن چوقتیه

 

 زورگو! یگفتم:پرو دمویکوب نشیحرص به س با

 

 فک کنم باران اومده! رننیگفت:برو دارن زنگ م دویخند آراد

 

 کردمو گفتم:فعال  ینگاه بهش
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 !ی:خدافس خانومآراد

 

 منتظره نییکه پا دمیبارانو د رونویخونه زدم ب از

 

 یسمته باران رفتم گفتم:سالم عشقه اج به

 

 ؟؟یچطور ی:سالم اجباران

 

 ؟؟یخوبم تو خوب فدات

 

 ی:عالباران

 

 م؟یبر

 

  می:برباران

 

 !میو رفت میگرفت نیماش هیتا سر کوچه و  میباران رفت با

 

 پاساژ باران گفت:نگه دار  هی یجلو

 

 !نییپا میو اومد میپولشو حساب کرد یینگه داشتو دوتا راننده

 

 ..میوارد پاساژ شد مویسمته پاساژ رفت به

 

  یاج میبر ایبچه بود اشاره کردو گفت:ب لیکه پر از وسا یباران به مغازه ا هویکه  میدیچرخیم یهمونجور یساعت مین

 

 میهم وارد مغازه شد با

 

 دخترو پسر بودن هیهاش  فروشنده

 

 !ن؟یی:سالم بفرمادختر

 

  سالم

 

 لباسه چنده؟؟ نیا دی:سالم ببخشباران

 

 تومن.. ۵۳:دختره

 

 :آوا خوشگله،؟باران

 

 نازه! یلیخ یاج هیعال
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 !یلباس سارافون مانند بود با طرح ل هیبود  یقشنگ لباس

 

 فروشش باال! یلیلباس خ نی:ادختر

 

 کیتو پالست نشیبزار زحمتیب خرمشی:مباران

 

 :چشمدختر

 

 ..دیلباسرو خر باران

 ..دیخر شیفسقل یو بارانم چند جفت جوراب و چند دست بلوزو شلوار برا گهید یچند جا میرفت رونیب میهم از مغازه اومد با

 

 بچت پسر باشه! دی،،شایدیدخترونه خر الشویتو که همه وسا دختر

 

 که دختره! شاالی:اباران

 ..یبرا بعد زارمیدختر نشد م نیه ااگ بعدم

 

 چند ماهته؟؟ یخانم محترم نگفت یوونه،،راسید

 

 دو ماه! بای:اوم تقرباران

 

 جونم یا

 

 میبر ایب رمیبرا خودم و سپهرم لباس بگ خوامیهست م ابونیاونور خ گهیپاساژ د هی:آوا باران

 

  میخوام،،بریلباس م کمیمنم  اره

 

 میپاساژ رفت یکیبه سمته اون  رونویب میهم از پاساژ اومد با

 

 رونیب میبعد اومد مویهم تو اون پاساژه چرخ زد یسه ساعت دو

 

 مینشست مکتیو رو ن میبود رفت ابونیک اونطرف خ یسمته پارک به

 

 هم برا خودم یسارافون کرم با شال و کفش شکالت هیدم،،یآراد خر یبرا یو کفش کرم و شکالت یلباس کرم با شلوار شکالت هی من

 

 !یو شالو کفش مشک یبرا خودشم سارافون زرشک دیسپهر خر یبرا یو کفش مشک یبا شلوار مشک یلباس زرشک هی بارانم

 

 ناز بود یلیخ لباسامون

 

 :آوا ساعت چنده؟؟باران

 

 شیربع به ش کی
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 رون؟؟یب میشب بر انیسپهرو آراد ب میزنگ بزن یخوای:مباران

 

 اوهوم

 

 آراد تو هم زنگ بزن سپهر.. زنمیاالن زنگ م من

 

  ی:اوکباران

 

 چند بوق بعد

 

 :جانم؟؟آراد

 

 ؟یزم،،خوبیعز سالم

 

 منم خوبم ی:سالم خانومم تو خوب باشآراد

 

 ؟؟یایم رونیب میامشبو بر ادیتموم شد باران زنگ زد به سپهر که ب دامونیمنو باران خر آراد

 

 فقط آدرسو بفرس برام میایم کنمیمن االن با سپهر هماهنگ م دیهمونجا باش زم،،شماهای:باشه عزآراد

 

 خدافظ چشم

 

 !زمی:خدافظ عزآراد

 

 شد؟؟یقطع کردم باران گفت:چ ویگوش نکهیاز ا بعد

 

 !انیم کننیگفت االن با سپهر هماهنگ م یچیه

 

 ..کنمیگفت:سپهرم گفت االن با آراد هماهنگ م دویخند باران

 

 !نایا ووننی..دخخ

 

 که آرادو سپهر اومدن میبا باران نشسته بود یساعت مین بایبرا آراد فرستادم،،تقر آدرسو

 

 میراه افتاد مویآراد شد نیهمه سوار ماش یاز سالم و احوال پرس بعد

 

 م؟؟ی:خب کجا برآراد

 

 کردم یمن هوس شهرباز یاول شهرباز میبر

 

 گهی:آره راس مباران
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 :چشمآراد

 

 دراوردن یمسخره باز میاهنگ شاد گزاشتو ما هم شروع کرد هیدستشو برد سمته اهنگو  آراد

 

 میدیرس نیبعد پانزده م بایتقر

 

 نییپا میدیپر نیباران با ذوق و شوق از ماش منو

 

 میها رفت یباز لیبه سمته وسا ییچهارتا

 

 سوار شم یکشت خوامیمن م آراد

 باران افتادم که حاملست ادی هوی

 

 ؟؟؟یشهرباز میبر یگفت یچجور یکه حامله ادم گوشش گفتم:دختر تو  رفتم

 

 :اشکال نداره دوماهمه هنوزباران

 

 شده؟؟یبه سمتمون اومدو گفت:چ سپهر

 

 کردم که سپهر گفت:نه اصال  فیرو تعر هیقض

 !میبر دیسوار ش یآوا جان تو آراد چند تا باز میشیباران سوار نم منو

 

 !گهید میشیگفت:پس مام سوار نم دویحرف سپهرو شن نیا آراد

 

 !میاومد نجایتا ا دیکردم که سپهر گفت:نه شماها سوار ش دییحرفشو تا منم

 

 !میسپهر آراد قبول کرد سوار ش یبا اصرار ها باالخره

 

 !میباال نشست یاون باال میم،،رفتیشد یسوار کشت میرفت ییدوتا

 

 باران و سپهر دست تکون دادم! یاون باال برا از

 

 زدن... عینبود،،بعد اروم اروم که رفت باال شروع کردم ج المیخ نینکردمو ع یکه شروع کرد به حرکت اول کار یکشت

 

 زدمیبنفش م غیبسته بودمو ج چشمامو

 آراد کر شد! طفلک

 

 خانومم؟؟ یدیسفت بغلم کردو دم گوشم گفت:ترس آراد

 خوبه؟؟ حالت

 

 ندادم که بلند تر گفت:آوا جوابشو
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 بودم دهیترس ییده بود خداسرد ش دستام

 

 گردنم فرو کرد و دستاشو دور کمرم حلقه کردم! یسرشو تو گود آراد

 

 مور مور شد بدنم

 

 بزنم غیج تونستمینم گهیبودم که د دهیترس انقد

 

 گزاشتمو چشمامو بستم! نشیرو س سرمو

 

 نگه دارن ویاشاره کرد که کشت آراد

 

 میشد ادهینگه داشتن آراد دستشو انداخت دور گردنمو با هم پ ویکشت یوقت

 

 ؟؟یگفت:خب دختر مگه مجبور دویخند سپهر

 

 ؟؟ی:آوا خوبباران

 

 !مینیتو پارک بش میبر دیایجوابشونو بدم آراد گفت ب تونستمینم زدیتند تند م قلبم

 

 میمنو به خودش چسبوندو دستاشو دور بازوم حلقه کرد و با هم به سمت پارک رفت آراد

 

 که آراد نشستو منو رو پاش گزاشت نمیچمنا نشستن اومدم بش یو باران رو سپهر

 

 ؟؟یی:خانومم بهترآراد

 

 امیب میریبگ یبستن میری:آراد منو خانومم مسپهر

 

 :باشه داداشآراد

 

 !یریبهترت کنه و آرامش بگ تونهیکه االن م زهیچیگفت:فقط باران که رفتن آراد  سپهرو

 

 بهم ندادو لباشو با لبام قفل کرد ویبرگردوندمو زل زدم تو چشاش که فرصت عکس العمل صورتمو

 

 دادیلباشو رو لبام حرکت م اروم

 

 نهیبیم یک کس وقتی یگفتم:آ آراد ن نکن  زدمیک نفس نفس م یعقبو همونطور دمیکش خودمو

 

 نداره! یربط چیه یبه کس ننیدور تا دورمونم که درخته دوما بب یخلوت نی:پارک به اآراد

 

 سپهر باعث شد بکشه کنار! یصدا هویسرشو دوباره اورد جلو که  آراد
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 ن؟یکنیم کاریچ یآ یآ ی:آسپهر

 .یپارکه ها با خونه اشتباه گرفت نجایا داداچ

 

 نییسرخ شد سرمو از خجالت انداختم پا صورتم

 

 خنده! ریو سپهر و آراد زدن ز باران

 

 می:قربونت برم خانم خجالتآراد

 

 !میو شام خورد یرستوران سنت هی میرفت یاز خوردن بستن بعد

 !میهمرو آراد حساب کرد،،هممون ازش تشکر کرد پوالرو

 بهتر بودم خداروشکر

 

 دم خونشون.. میسپهرم رسوند بارانو

 

 !میبه سمته خونمون رفت خودمونم

 

 حداقل.. یلباسامون اومدم بدم رو تخت که آراد دستاشو دور کمرم حلقه کردو گفت:تو پارک که نزاشت ضیاز تعو بعد

 

دفعه من بودم که سرمو با عشق جلو بردمو لبامو رو  نیحرفشو ادامه بده و خودم رفتم جلو دستامو دور گردنش حلقه کردم،، ا نزاشتم

 لباش گزاشتم

 

 زد.. مهیبه سمته تخت رفتو منو انداخت رو تخت خودشم روم خ آراد

 

 !میبردیفضا لذت م نیاز ا مویبسته بود چشمامونو

 

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد،،بعد اروم زمزمه کرد دوست دارم.. دویدستم آرادو هل دادم که بره عقب،،آراد کنارم دراز کش با

 فتم:م منمگزاشتمو خودمو بهش فشردم و گ نشیرو س سرمو

 

 میبعد با هم به خواب رفت و

 

 هفته بعد  کی_

 

 ماه تنها بزاره و روز تولدو خراب کنه کی یمنو برا تویبره مامور خواستیکه آراد م یروز دیرس دیرسیم دیکه نبا یروز بالخره

 

 مبل نشسته بودم یرو نهیکرده بودمو دست به س اخم

 

 سینشون داده بودم که انگار برام مهم ن یغرورمو حفظ کرده بودمو جور یلیهفته خ هی نیا تو

 

 بود یتو دلم اشوب یول

 

 بودم ساعت هشت آراد پرواز داشت..! دهینخواب شبشیپنج صبح بود از د بایتقر ساعت
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 شدمو به سمته اتاق خواب رفتم بلند

 

 بود،،کنارش رو تخت نشستمو زل زدم بهش! دهیخواب مظلوم

 

 پسر نازه.. نیچقد ا ایخدا

 پسر انقدر خوب باشه؟؟ هی شهیم مگه

 خوشگل؟ انقدر

 مهربون؟؟ انقدر

 پوف

 

 که تکون خورد.. دمیگلوشو بوس ریبردمو اروم ز کشینزد سرمو

 

 !رونیبلند شدمو بدو بدو از اتاق رفتم ب عیسر

 بفهمه بوسش کردم خواستمینم

  اه

 

 د تو اشپزخونه!که آراد اوم کردمیصبحونه رو اماده م داشتم

 

 ری..صبح بخبایز ی:سالم بانوآراد

 

 !ریصبح تو هم بخ سالم

 

تا  خوادیرفتم تو اتاق اومدم اماده شم که آراد گفت:خانومم نم د،،منمیآراد رفت تو اتاق و لباساشو پوش میصبحانه خورد مویآراد نشست با

 !یشیم ،خستهیایفرودگاه ب

 برت گردونه! ستیهم ن یکس

 

 !گردمیبرم یآراد باهات،،بعدم با تاکس امیبزار م نه

 

 !گهید یایب خوادی:نه خانومم نمآراد

 !یباز با اون دهن به دهن ش یایاالن ب ترسمیم

 

 ؟یک با

 

 :عسلآراد

 

 عسل؟

 اد؟؟یعسلم م مگه

 

 هس! تی:آره اونم تو مامورآراد

 

 ؟یبود نگفته
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 رفته بگم! ادمی:حتما آراد

 

 ماه کیاونم  تیمنو تنها بزاره با عسل بره مامور خواستیگلومو گرفت م یبغض بد نییانداختم پا سرمو

 

 ایچونم گزاشتو گفت:خانومم ناراحت نباش ریدستشو ز آراد

 !شهیماه تموم م هیبرق و باد  نیع

 

 ه؟ی..مگه چستمیناراحت ن نه

 ..گهیباشه د دیبا عسلم

 نداره که! یناراحت شهیزود تموم م گهیماهه د هی

 بگذره خوش

 

 !یبگم من طاقت ندارم..طاقت ندارم با عسل بر خواستمی،،میداد بزنم بگم تنهام نزار لعنت خواستمیبود م ییدلم غوغا تو

 تنها باشم نجایا من

 

 حرف بزنم! تونستمینم یول

 

 زدو به سمته در رفت! یجون یلبخند ب آراد

 

 سمتش رفتمو گفتم:مواظب خودت باش! به

 

 !نطوری:تو هم همآراد

 

 دستشو دراز کردو گفت:خدافظ  آراد

 

 فشردمو گفتم خدافظ  چشمامو

 !دیدریداشت گلومو م بغض

 

 پشتشو کردو چمدونشو برداشتو رفت! آراد

 

 تولدم نگف! یبرا یخشک و خال کیتبر هی حداقل

 سین ادشی دیشا اصال

 بغلمم نکرد..بوسمم نکرد.. یماه بره..حت هی یبرا خواستیم

 دست دادو رفت! فقط

 د!سر چقد

 اخه چرا؟؟ ایخدا

 

 گونه هام شد! ینشستمو اشکام روونه  نیدر رو زم یزانو جلو دو

 

 ..ختمیریاشک م کردمویهق هق م اروم

 

 آراد رفت! شهینم باورم
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 خودت مراقبش باش خودت حفظش کن ایخدا

 

 افتادم نیزم یرو حالیکردمو هق زدم که ب هیدر گر یجلو اونقدر

 

 دمینفهم یزیچ گهیشدو د نیسنگ پلکام

 

 چشمامو ماساژ دادمو بازشون کردم! کمی دمیدیباز کردم همه جارو تار م چشمامو

 

 داشتم یدیسردرد شد شدیداشت منفجر م سرم

 

 دوازده بود!! بایساعت نگاه کردم تقر به

 ..دمیچقد خواب یوا

 بودم و استرس و دلهره داشتم دهینخواب شبیبود که د نیبخاطر ا همش

 

 زنگ تلفن به سمتش رفتم ی..با صدازدمیحوصله تو خونه چرخ م یب یساعت دو

 

 آراد زنگ زده! حتما

 

 بله،؟

 

 ن؟؟یسالم خانوم خوبست_

 

 رمیبم یبود از خوشحال کینزد شیتا چند ساعت پ میگفتم:اره عال حالیب

 

 ن؟یگفت یزیچ_

 

 نه..شما؟؟ نه

 

 بود! شونیشماره شما تو گوش مارستانیو آوردن ب ییآقا هی دیببخش_

 ن؟یدار یباهاش نسبت نمیبب خواستمیم

 

پرپشت و  یموها دهینسبتا کش یداره،،صورت یو شش ساله باشه..قد بلند ستیب ایو پنج  ستیب خورهیم بایکه تقر یپسر جوون هی _

 هم تنشونه! یکت و شلوار سورمه ا هیچهارشونه 

 

 آرادو گفت اتیخصوص یشل شد نفسم بند اومد همه  دستام

 

 افتاده؟؟ یزمزمه کردم چه اتقاق اروم

 

 !مارستانیبرن فرودگاه تصادف کردن و االن اوردنشون ب یبا تاکس خواستنیکه م یموقع شونیا_

 

 ن؟؟یشنویخانم خانم خانم صدامو م_

 الو الو
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 کرد! جادیا یبد یها و صدا کیسرام یاز دستام افتاد رو تلفن

 !آرادم تصادف کرده شه،،،آرادمیباورم نم ایخدا

 

 ازم! رشینگ ایخدا

 تونمیاون نم بدون

 !تونمینه من طاقت ندارم من نم نه

 

 بند اوردنشون نداشتم یبرا یمن تالش ختنویریگونه هام م یصدا رو یتند تند ب اشکام

 

 کمکم کن ایخدا

 سن انقدر زجر بکشم؟؟هان،؟؟ نیتو ا دیکردم که با یچه گناه من

 

 بلند شد! میزنگ گوش یصدا

 جون نداشتم جواب بدم! 

 به سمتش رفتم! دمویکش نیبار پشت هم زنگ خورد خودمو رو زم چند

 

 الو؟ ا

 

 :آوا باران

 

 آرا آراد آرادم ت تص یب باران ب باران هیگر ریزدم ز دمیبارانو شن یصدا تا

 

 !مارستانیب میدنبالت بر میایآوا اروم باش منو سپهر االن م دونمیم دونمی:مباران

 

 نشده! یچیه یباش اج اروم

 

 !واریدادم به د مویقطع کردمو تک تلفنو

 

 گذشته بود که باران اومد! یا قهیدق ده

 

 افتاده بودم! نیزم یرو حالیدرو با شتاب باز کردو به سمتم اومد منم ب باران

 

 پاشو! یخواهر یی:آوا آواباران

 ؟یکنیم ینجوریبا خودت ا چرا

 !کهیتصادف کوچ هینشده فقط  شیزیچ آراد

 

 !میبر عیسر میتنش کن اریآوا رو ب یاومدو گفت:باران لباسا عیسر سپهر

 

 بند اومده بود! زبونم

 !ختمیریتند اشک م کرد،،تندیم ینیتو گلوم سنگ یزیچ هی
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 کردن که باران بغلم کرد! هیخودمو کنترل کنم بلند بلند شروع کردم گر نتونستم

 

 کردیم هیگر بارانم

 

 حقه منه؟؟ نیباران ازدم: داد

 !فتهیاتفاق بد م هیباز  نمیبب ویخوش یرو امیم تا

 چرا؟؟ اخه

 

 باش یاروم باش،،قو ی:خواهرباران

 !ینبود فیکه انقدر ضع تو

 

 گهید اری:باران بدو لباساشو بسپهر

 

 ذره خوردم! هیبرداشتو اورد و بزور  خچالیاب از  وانیل هیسپهرم  ارهیرفت لباسامو ب باران

 

 کمک باران لباسامو تنم کردم! با

 

 !نیایتا شما ب نمیشیم یتو تاکس رمیگفت من م سپهر

 

 ..رونیب میکمکم کردو با هم از خونه رفت باران

 

 م؟؟یرسیتو راه بودم که من گفتم:س سپهر پ پس چرا نم یساعت مین

 

 می:االناس که برسسپهر

 

 م؟؟ی.گفتم:سپهر چرا از شهر خارج شدمیاز شهر خارج شد دمید دفهی

 !ستین مارستانیها که ب نجایا

 

 :چرا هست صبر کن!باران

 

 فرودگاه اصادف کرده  یکاینزد دای:ببخشسپهر

 

 داره ما از شهر  یچه ربط خب

 که میریبه سمته فرودگاه نم یول میشد خارج

 

 میرسیاالن م گهی:چرا صبر کن دسپهر

 

 نیش ادهیبهتره بگم باغ ترمز کردو گفت:پ ایعمارت بزرگ  هی یجلو نیماش دفهی قهیاز ده دق بعد

 

 بود لبام خشک شده بودو چشمامم قرمز! دیگچ سف نیصورتم ع میشد ادهیهم پ با

 

 کجاس؟؟ نجایداد زدم:سپهر ا میعمارت که شد وارد
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 مارستان؟؟یب میبر ستیقرا ن مگه

 شده؟؟؟یآراد چ نیگینم چرا

 هان؟؟؟

 

 اریگفت:باران آوارو ب یاروم و خشدار یبا صدا سپهر

 

 دمید دفهی میباغ عمارت که شد وارد

 

 !زونهیو شرشره و بادکنک آو هیجا چراغون همه

 

 باز شده بود! یاندازه اسب آب دهنم

 

 نیکه گفتمو انجام بد ویکار زحمتیجلو اومدو گفت:باران خانوم ب آراد

 

 به آراد زدو گفت:چشم  یچشمک باران

 

 !نیبش یصندل نیا یباران گفت:رو میاتاق شد هیبه سمته اونطرف باغ برد،،وارد  دوینو کشدست م بعد

 

 !کردمیبگم نشستمو و هاج واج بارانو نگاه م یزیچ نکهیا بدون

 

 نگو تا من کارمو کنم! یچیگفت:ه باران

 

و  دیجلوشم سشوار کش ختیصورتم موهامو باز کردو اتو زد و دورم ر شیکردن صورتم،بعد از آرا شینگفتمو باران شروع کرد به آرا یزیچ

 سرم گزاشت! یتاج رو هیدر اخر 

 

 !میپاشو لباساتو تنت کن ی:خواهرباران

 

 ه؟؟یکارا چ نیا یبگ شهینگاش کردمو گفتم:م جیگ

 

 !سی:هباران

 !یفهمیکارمو تموم کنم خودت م بزار

 

 که تو اتاق بود دراوردو به سمتم گرفت.. یکمد خوشگل و جذاب از تو یلباس مجلس هی باران

 

 برام انداخت! دمیطال سف سیسرو هیبا کمک باران تنم کردمو باران  لباسو

 

 تموم شد! ی:خواهرباران

 

 فقط مونده کفشت اوم

 

 !شیکفش باران گفت:اخ دنیاز پوش بعد
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 ن،؟یچ ناینگاش کردمو گفتم:باران ا گنگ

 ه؟،یکارا چ نیا

 ؟؟یبد حیتوض شهیم

 

 آراد  یهمه کارا نایا زمی:عزباران

 داشتم که تورو اماده کنم! تیفقط از طرف آراد مامور دونمینم یزیک تنترو آراد اماده کرده..من چ یینایلباسا و ا نیا تمام

 

 به سمته رونویتوجه به باران از اتاق زدم ب بدون

 

 رفتم بارانم دنبالم اومد! باغ

 

 رو به سپهر گفت:داداش بابت تموم زحمات ممنونم! دیتا منو د آراد

 

 تو رستوران منتظرتونم! شب

 خانومم ممنون بابت زحماتتون! باران

 

 گفت:قربونت داداش فعال.. دویزدو دست باران کش یچشمک سپهر

 :خوش بگذرهباران

 

 رونیو سپهر بدو بدو از عمارت رفتن ب باران

 

 ؟؟یروشو به سمتم برگردوندو با لبخند نگام کرد جلو رفتمو خودمو پرت کردم تو بغلش و گفتم:آ آراد ت تو سالم آراد

 

 کنم! زتیسوپرا خواستمیم یول یشد تیدستاشو دور کمرم حلقه کردو گفت: منو ببخش اذ آراد

 

 بود خانومم.. یو تصادف همش الک تی:مامورآراد

 تو ذهنت خاطره بشه! یبا من که یتولد نیاول خواستمیفقط م 

 

 گرفته بود میکنم...گر کاریچ دونستمینم یخوشحال از

 دوست دارم! یلی،،خیخوب یلیزدم:آراد آراد تو تو خ غیج

 

 ..یکه هست یتو بغلم گرفتمو گفتم:مرس سرشو

 

 که آماده کرده بود رفت یگاهیپامو بلندم کردو به سمته جا ریدستشو انداخت ز دیخندیکه م یهمونجور آراد

 

 قشنگ بود! یلیقلب درست شده بودو با گل نوشته بود تولدت مبارک..خ هی کیکوچ یبا شمع ها گاهیجا یجلو

 

 :خوشت اومد؟؟؟آراد

 

 ممنون! یلیآرادخ

 ..یخوب یلیخ تو
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 ره؟؟یم ادمیتولدت  ی:تو فکر کردآراد

 ماه تنهات بزارم؟ هی تونمیم یکرد فکر

 تنهات بزارمو برم! تونمیروزم نم هی من

 مطمئن باش نویا

 

 !دمیگنجیتو پوستم نم یخوشحال از

 

 :عشقمآراد

 

 جانم؟؟

 

 :تولدت مبارک همه کسمآراد

 

 کردو لباش و رو لبام گزاشت کیبده صورتشو به صورتم نزد یبهم فرصت نکهیبدون ا آراد

 

 دور گردنش حلقه کردم آرادم منو تو بغلش گرفته بود دستامو

 

 عقب دمیصورتمو کش ارمیدارم نفس کم م دمید یوقت

 

 رمیمیسرشو به سرم چسبوندو گفت:من واسه تو م آراد

 

 زمزمه کردم منم واسه تو! اروم

 

 !یکن یکار هیمن  یخوشحال یبرا دیسر اصل مطلب..خانومم با میبر گهیگفت:خب خب بسه د نویمنو گذاشت زم آراد

 

 کار؟؟یچ یچ

 

 زم؟یعز هیچشمک زدو گفت:چ طنتیش آرادبا

 !نترس

 رفته؟؟ ادتی 

 !یبرام برقص دیبا

 

 ؟؟یراحت گفتم:چ الیدهنمو قورت دادم و با خ اب

 

 :برقص..آراد

 برام؟! یرقصیم 

 

 !دمیکشیاز آراد خجالت نم گهید

 جبران کنم و خوشحالش کنم! تونستمیکه کرده بود برامو م ییاز کارا کمی دنیبا رقص دیشا حداقل

 

 گفتم:چرا که نه! دمویسمتشو آروم کنار گوششو بوس رفتم
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 تا اهنگو بزارم! ستیدستگاه رفت و گفت برو تو پ هیزدو به سمته  یلبخند آراد

 

 !خورنیم ستیپ نیبه زم یرنگ یرفتم چراغ ها همه خاموش شدو نورها ستیسمته پ به

 

 بود.. ییایرو یفضا

 

 .نشستو اماده چشم به من دوخت. یصندل یرو آراد

 

 اهنگ پخش شد با شروع شدن اهنگ هیاهنگ فضارو پر کرد،، یصدا

 

 کردم به تکون دادن بدنم! شروع

 

 آراد بلند شدو به سمتم اومد! هویکه  دمیرقصیم یا قهیدق چند

 

 خمارش نگاهم کرد! یچشما با

 

 گزاشت! میآهنگ مال هیبرداشتو  کنترل

 

 !یکنیم وونهیمنو د یشدو گفت:امشب دار کینزد بهم

 دختر! یبه مرز جنون رسوند منو

 

 گزاشتم! نشیدستمو رو س یکیدستشم دور کمرم حلقه کرد منم اون  یکیاز دستام قفل کردو اون  یکیدستشو با  هی بعد

 

 !میخوردیبا هم تکون م آروم

 

 سرشو کنار گوشم بردو آروم زمزمه کرد:دو کلمه حرف حساب تو دلم آشوب به پا کرده! آراد

 

 ؟؟یش چسبوندمو اروم گفتم:چبه سر سرمو

 

 :دوست دارمآراد

 

 شدم! یجوریکنار گوشم زد که  یا بوسه

 

 زدمو دستامو دور گردنش حلقه کردم! یلبخند

 

 حاکم بود! نمونیماب یو احساس نیسنگ یفضا

 !دیکوبیم نمیقرار به س یب قلبم

 

 !دیبوس مویشونیدستاشو دور کمرم سفت تر کردو پ یحلقه  آراد

 

 به آغاز فصل گرم! ارمینم مانیآغوش تو هست،،ا یگفتم:تا گرم آروم
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 !کنهیم وونهیروزگار منو د ینباش کند،،تویتو دلم مرگ را بهونه م تیخال ی:جاآراد

 

 خودش را خفه کند! ایدن ست،،بزاریدوستت دارم کاف یدانیکه تو م نیبهش فشردمو گفتم:هم خودمو

 

 بردم عقبو نگاهش کردم! سرمو

 

 !میهم غرق شده بود یاچشم تو

 

 رو لبش نشومدمو سفت بغلش کردم! یکوتاه یبگه بوسه  یزیبزارم چ نکهیا بدون

 

 گزاشتمو چشمامو بستم! نشیرو س سرمو

 !دیکش یقیخودشو بهم چسبوندو سرشو برد تو موهام و نفس عم آرادم

 

 !.کردیم وونمیگرمش د ینفسا

 

 که با شدیداشت بد م حالم

 مینشست یصندل یرو رونویب میرفت ستیتموم شدن آهنگ دست آرادو گرفتمو از پ 

 

 بود یعال یآراد،همه چ یرو شونه آراد گزاشتمو گفتم:مرس سرمو

 

 :قابل خانوممو نداشتآراد

 

 بچه ها شیپ می:خب خانمم برو لباساتو عوض کن برآراد

 

 چشم

 

 بال! ی:چشمت بآراد

 

 !رونیبه خودم زدمو از اتاق زدم ب یلبخند نهیلباسامو عوض کردم تو آ عیسمته اتاق رفتمو سر به

 

 !م؟یاومد جلو دستشو به سمتم گرفتو گفت:بر آراد

 

  میدور بازوش حلقه کردمو گفتم:بر دستمو

 

 !میسوار شد مویرفت نیآراد به سمته ماش با

 

 رو گزاشت.. زادهیدستشو برد سمته ظبطو آهنگ محمد عل آراد

 

 !میخوندیبلند بلند با آهنگ متامون  دو

 

 هوش و هواس.. یشدم ب گنیدستم که همه م ی..کار دادخواستیکه تو دلت م ی،،اونجوریخاص جوری:عاشقتم من آراد

 تورو دوست دارمت تو دلم هر روز دارمت.. من
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 ک هست! نهیهم نهیشمارت،،همیم یا هیبه سمته آراد گرفتمو گفتم:ثان رومو

 

  یو زار هیحاال گر ،،ازیماریب ی:عاشقآراد

 

 ک هست..!! نهیهم نهیهم یک تکرار یگفتم:درد بلند

 

 ه؟یمن مگه چ عاشقتم

 !یاز امروز تو بگ یچ هر

 ...هیکیبده انگار دل ما دو تا صداشونم  گوش

 

 که هست.. نهیهم نهیهم شمارمتیم یا هی:من تورو دوست دارمت تو دلم هر روز دارمت ثانآراد

  یو زار هیاز حاال گر یماریب یعاشق

 که هست.. نهیهم نهیهم هیکه تکرار یدرد

 

 گرفت نفسم.. گهید ارهییکرده که  یکار هی دیواست،،حس جد بیغر بیواست..حال عج بیدلم عج حال

 تورو دوست دارمت تو دلم هر روز دارمت! من

 که هست! نهیهم نهیهم شمارمتیم هیثان

 

 من! یبانو نیش ادهیپ میدیوقت فراموش نکن،،رس چیه نویمن عاشقتم ا ی:خانوم خوشگلم تو اگه دوستم دارآراد

 

 !میو خوشگل که آراد رزرو کرده بود رفت کیش یلیرستوران خ هیشدمو با هم به سمته  ادهیپ نیدستم بوس براش فرستادمو از ماش با

 

 پسره و باهاش دست دادو گفت:مهمونامون اومدن؟ هی شیآراد رفت پ میرفت یوقت

 

 :بله اومدن قربان..پسره

 آمادست! زیهستن همه چ باال

 

 ممنون

 

 میرستوران باال رفت یدستمو گرفتو با هم از پله ها آراد

 

 باال تموم چراغ ها خاموش بود..آراد دستشو آورد باال بشکن زد! میپله ها که رفت از

 

 تولد تولدت مبارک چراغا روشن شدو باران و سپهرو آرادو رضا و ساحل با هم گفتن:تولد دفهی

 مبارک مبارک تولدت مبارک.. 

 

 !یشمع هارو فوت کن تا صد سال زنده باش ایب

 

 !دمیگنجیتو پوست خودم نم یخوشحال از

 

 دستش گرفته بود.. کویک باران
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 عالمه بادکنک دستش بود! کیبا سپهر

 و ساحلم فشفشه.. رضا

 

 خانومم! یصد ساله ش شاالیرو کرد بهم و گفت:ا آراد

 

 انداخته بود! کیک یهمه بچه ها تشکر کردم،،آراد عکس خودمو خودشو رو از

 

 !میکس نبود فقط ما بود چیباالش ه ی طبقه

 

 کرده بودن! نیاونجا رو تزئ ینیتولدو تزئ لیبا وسا یکل

 

 !میشام بخور می:خب خب برآراد

 

 به غذا خوردن! مینشست مویرفت زیبه سمته م یهمگ

 

 واقعا سنگ تموم گزاشته بود! آراد

 (چهیپلو با ماه یتزا،باقالی،پیسوخار کنیمدل غذا بود)جوبه،،کباب،،چ چند

 !یمختلف..ساالد ماکارون یژله ها و دسر ها،،نوشابه ها انواع

 

 خوب بود یلیخ

 

 که همه گفتن:او او او.. دمیاز خوردن شام همه تشکر کردن به سمته آراد رفتمو گونشو بوس بعد

 

 ! کیکه آراد گفت:حاال نوبت ک میدیخندیم مویهمه دور هم نشسته بود یساعت چند

 

 برام گزاشته بودن! یو آورد..شمع هفده سالگ کیباران داد زدو گفت:آخ جون..باران رفتو ک بعد

 

 دستشو به سمته باند بردو دکمشو زد آهنگ تولد تولد پخش شد آراد

 

 !دادیمنو آرادو نشون م یشد که عکسا انیبزرگ نما ونیزیتلو هیپرده رفت و اونو کنار زد  هیبه سمته  بعد

 

 خدا یگفتم:وا دمویبهم کوب دستامو

 زدم:آراد عاشقتم غیج بعد

 

 !دنیهمه خند که

 

 و گزاشت جلوم آرزو کردمو شمع و فوت کردم کیباران ک نشستمو

 

 گفتن! کیدست زدنو تبر همه

 

 دوهاس!:حاال نوبت کارضا
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صندوق بود  یخوشگل تو داد بهم که تو یلیخ کیکوچ یکتابچه  هی..بعد دیبوس مویشونیطال بهم دادو پ سیسرو هیبه سمتم اومدو  آراد

 برشداشتمو بازش کردم..که

 

 تا به امروزو تو اون دفترچه ثبت کرده بود! میکه آشنا شد یآراد تمام خاطراتمونو از اول دمید

 

 سمتش رفتم ازش تشکر کردم.. به

 

 تشکر کنم! یچجور دونمیممنون...واقعا نم یلیخ آراد

 

 ..ستین یزیکه در مقابل شما چ نایخانومم،،ا سیبه تشکر ن یازی:نآراد

 

 !کنمیزدمو اروم دم گوشش گفتم:جبران م یچشمک

 

 خوشگل بهم دادن.. یساعت مچ هیو سپهر به سمتم اومدو  باران

 

 تولدت مبارک! یخودشو انداخت بغلمو گفت:خواهر باران

 

 ..یدیزحمت کش یاج یکردمو گفتم:موس بغلش

 

 :تولدتون مبارک آوا خانوم!سپهر

 

 ممنون! یلیممنون خ سپهر

 

 نداشت! ی:قابلسپهر

 

 کنه!کردم و گفتم:ساحل و رضا دستتون درد ن یو کفش ست برام گرفته بود باهاش روبوس فیک هیبه سمتم اومدو  ساحل

 !نیدیزحمت کش یلیخ

 

 ..زمی:قربونت عزساحل

 

 ..هیچه حرف نیا کنمی:خواهش مرضا

 

 ..میزدیحرف م مویاخر شب دور هم نشسته بود تا

 

 بود.. یشب خوب یلیخوش گذشت خ یلیشب خ اون

 

 و ساحل با هم رفتن خونه و باران سپهرم بردن که تو راه برسونن.. رضا

 

 رو تخت.. میرفت مویخونه لباسامونو عوض کرد میدیرس یآرادم وقت منو

 

 شی:آخآراد
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 !ترسمیم یهمه خوشبخت نیوقتا از ا ی،،بعضیخوب یلیلب گفتم:خ ریشدمو بغلش کردمو ز کینزد بهش

 دوستت دارم یلیخ

 که تو بغل آراد به خواب رفتم دینکش هیبعد به ثان و

 

 دوماه بعد_

 

 !گهیها پاشو د شهیم ری:خانمم پاشو دآراد

 

 ولم کن ادیخوابم م آراد

 

 گهیپاشو د زمیعز رسمیم گهید قهی:باران گفت تا چند دقآراد

 

 رفتم ییبه سمت دستشو نوییاز رو تخت اومدم پا کردمیکه غر غر م یلب همونجور ریز

 

 میصبحانه خورد عیبا آراد سر میرفت رونویکه شستم اومدم ب صورتمو

 

 شدمیآراد مکه رسما مال  یبود شب میشب عروس امشب

 

 خوشحال بودم که حد نداشت! انقد

 

 جمع کردمو رفتم تو اتاق اماده شدم! زویم عیاز خوردن صبحونه سر بعد

 

 :خانومم باران اومد!آراد

 

 ..رونیلباس عروسمو کفشمو برداشتم از تو اتاقو اومدم ب یو مشما فمویک

 

 می:برآراد

 

 میسرمو تکون دادمو گفتم:بر زدمیتند تند کار کرده بودم که نفس نفس م انقد

 

 !میرفت شگاهیبه سمته آرا نویتو ماش میبا باران نشست یاز روبوس بعد

 

 به عنوان همراهم باهام اومده بود.. باران

 

 م،،یدیرس یوقت

 !شگاهیشدو تشکر کردو رفت تو آرا ادهیپ باران

 

 بشه امشب! یگفت:چه شب دویدستمو بوس آراد

 

 ادب،،پرو! یفتم:بگرفتمو گ شگونیبازوش ن از

 

 گم؟؟یگفت:مگه دروغ م دویخند آراد
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 رفتم! شگاهیشدمو به سمته آرا ادهیپ نیبهش رفتمو از ماش یغره ا چشم

 

 سالم

 

 !یصندل یکیرو اون  نهیدوستمم بش یصندل نیرو ا نیبش عیشما سر زمیسالم عز;شگریآرا

 کمه! وقتمون

 دوستتون! ارممیدست کنمیخودم شمارو درس م من

 

 نشستم.. یصندل یتکون دادمو رو سرمو

 

 شروع کرد به درست کردنش! شگرهیآرا اریو دست یرفت نشست رو صندل بارانم

 

 کردو مدل ابروهامو عوض کرد.. زیکامل صورتمو تم اول

 

 کردن صورتم! شیشروع کرد به آرا بعد

 

 نم؟؟یخودمو بب شهیم

 

 !ینیبب زارمیتا تموم نشه نم زمی:نه عزخانومه

 بگم! یکه من موندم چ یانقد خوشگل شد نترس

 

 نگفتم.. یزیچ دمویخند

 

 !ینیخودتو بب یتونیم زمیصورتت تموم شد عز شیگفت:آرا شگریبعد دو ساعت آرا بایتقر

 

 شدمو بلند

 

 به خودم کردم! ینگاه نهیآ تو

 

 من بودم؟؟ نیخدا ا یوا

 

 عوض شده بودم.. چقد

 

 چشم ازت برداشت خوش به حال آقا داماد! شهینم گهیکه د شمیآرا ،،بایخوشگل یلی:ماشاال خودت خشگریآرا

 

 گفتم:ممنون نظر لطفتونه! دمویخند

 

 موهاتم درست کنم نیبش زمی:خب عزشگریآرا

 

 نشستم،، یصندل رو

 !رفتیهم با موهام ور م یساعت کی بایتقر 
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 :خب خانم خوشگل تموم شد پاشو لباس عروستو بپوش!شگریآرا

 

 خوشم اومد! یلیدستتون درد نکنه خ یوا

 خوبه! یلیخ

 

 ..زمی:قربونت عزشگریآرا

 

 !شهیو موهاش خراب م ششیآروم آرا زمیگفت:عز شگریبغلم که آرا دیمن به سمتم اومدو پر دنیبا د رونیلباسشو تنش کردو اومد ب باران

 

 تو دختر! یچقد ناز شد ییآوا یحواسم نبود..وا دی:ببخشباران

 برم من قربونت

 

 ! یاج یمرس

 خوشگل شده بود! یلیبارانم خ یی..خدایناز شد یلیهم خ تو

 لباس عروسمو بپوشم؟؟ میکمکم بر یایم

 

 :اوهوم باران

 

 دمیکمک باران لباس عروس خوشگلمو پوش با

 

 !نییآقا دوماد اومدن زودتر برو پا زمی:عزشگریآرا

 

 تشکر کردم... شگریاز آرا دمویبا کفشامو پوش شنلمو

 قبال پول منو بارانو حساب کرده بود! آراد

 

 آراد دنیبا د رونویب میرفت شگاهیتشکر کرد از آرا یبارانم حساب نکهیاز ا بعد

 

 انداحتم.. نییسمتش رفتمو سرمو پا به

 

 به سمته تاالر رفتن! عیبا باران سر دویهمون لحضه رس سپهرم

 

 و باغ بعدشم تاالر! هیآتل میرفتیم دیآرادم که اول با منو

 

 بود! ازدهی بایتقر ساعت

 شده بود نییقرمز تزئ یعروسمونم که با گال نیشده بود،،ماش یانداختم..عال نییکردمو دوباره سرمو پا یآراد نگاه به

 

 باال! ری:سرتو بگآراد

 

 آوا یر شدمکث گفت:محش یسرمو باال گرفتم که آراد آب دهنشو با سرو صدا قورت دادو بعد از کم آروم

 ..یکنیم وونمید یدار

 رو دستم زد! یبعد بوسه ا و
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 خوشگلم یآقا یناز شد یلیزدمو گفتم:تو هم خ یلبخند

 

 قرمز ونیبود با پاپ دهیپوش دیکت و شلوار سف هی آراد

 

 من! یبایز یبانو نییبه سمتم گرفتو گفت:بفرما یگل دسته

 

 گلو ازش گرفتم،،همش گل رز قرمز بود! دسته

 ست کرده! ونشیبا پاپ خخخ

 خودمم قرمز بودا با رژم یها یناخن مصنوع البته

 که گالش قرمز بود! نمونمیماش

 با آقامون میکنیست م یهمه چ میهست یادم نیهمچ هیما  بله

 

 کرده بودو موهاشم داده بود باال! غیصورتشو شش ت آراد

 

 شد! یرژ دمیکه د دمیلپ آرادو بوس ستین یکس دمید یکردم وقت یدور و ورم نگاه به

 با دستم لپشو پاک کردم! عیسر

 

 :ن نک نکن!آراد

 

 ..نییبرام باز کردو گفت:بفرما نویدر ماش دیپشت گردنش کش یدست آراد

 نو،،یرفتم نشستم تو ماش 

 نشستو راه افتاد! نیاومد تو ماش آرادم

 

 میرفت هیبا هم به سمته اتل آراد حلقه کردمو یدستمو دور بازو مویشد ادهیپ هیبه آتل دنیاز رس بعد

 

 دو نفره! یلمبرداریعکس و ف یبه سمت باغ و اونجا هم کل میم،،رفتیانداخت هیمختلف تو آتل یعکس که با ژستا یاز کل بعد

 شده بود! یعال یلیبه نظرم خ 

 کردیبارون م کهیلپام گل انداخت آرادم منو ت دمویخجالت کش یبماند که من کل 

 

 !ارمیکه آراد گفت:من دارم کم م میخالصه به سمت تاالر راه افتاد 

 که فقط مراسم تموم بشه! کنمیم یدارم لحظه شمار 

 

 ازت ممنونم!! میلیبوده خ یعال یکه همه چ نجایلحظه متوجه حرفش نشدمو گفتم:عه آراد لطفش به مراسمشه تا ا هی

 

 یکن یالفشب ت یپس منتظر باش که حساب کنمیآراد:خواهش م 

 

 !ییایح یب یلیگفتم:خ نوییافتاد از خجالت لپام گل انداختو سرمو انداختم پا میدوزار تازه

 

 خودم برم من.. یخانم خجالت ی:فدادوگفتیآراد لپمو کش 

 

 میدیبه تاالر رس بالخره
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 تو اتاق عقدو مراسم عقد کنون برگزار شد! میراست رفت هی

 

 !یرسما مال خودم شد گهیگوشم گفت:د ریشد آراد ز یعقدمون که رسم 

 

 میبه سمت مهمونا رفت دمویخند 

 

 گاهیتو جا میو نشست میمهمونا به استقبالمون اومدن،،به همه خوش اومد گفت 

 

 !شناختمیاز خانمارو م یمن فقط بعض یشلوغ شده بود ول یحساب سالن

 

 داشتو با دوستاشو دعوت کرده بود که با همه آشنا شدم. رانیکه تو ا ییالیآراد فام یرو نداشتم ول یخودم که کس 

 

 رقص دونفره آراد به سمت سالن مردونه رفت!! هیگفتندو بعد از  کیهمه بهمون تبر 

 

 تموم شد یانجام شدو بالخره مهمونا کادوهاشونو دادن و مراسم عروس یلمبرداریو ف میموقع شام دوباره آراد اومدو با هم شام خورد 

 

 !مینوشته بود یقبل تو کارت عروس م،،ازینداشت یپاتخت 

 داره برام! زیسوپرا هیآراد بهم گفته بود که  

 کنجکاو شده بودم یلیخ دونمیبود نم یحاال چ 

 

که دل درد  دمیبهمون خوش گذشت،،انقدر خند یلیخودم بود و خ یدوست داشتم و حاال عروس شهیمراسم عروس کشون که من هم 

 گرفتم!

 !وردنیدرم یمسخره باز یآراد کل یدوستا

 دیمراسم عروس کشونم به اتمام رس 

 

 !نیکردنو گفتن:انشاال خوشبخت ش یهمه دم در ازمون خداحافظ 

 ینعلبک هیچشمام از تعجب شد قد  دمیکه د یزیبا چ میوارد خونه که شد 

 

 شده بود نییکه مدل گل رز بود تز یکیکوچ یقرمزو شمع ها یپله ها همه با گلبرگا یکه از جلو پامون تا رو میشد ییرایسالن پذ وارد

 

 قشنگه ممنونم نفسم! یلیگفتم:خ دمویدستمو انداختم دور گردن آراد و با عشق گونشو بوس زدیبود که چشمتو م ییایرو یفضا 

 

 خانومم خسته شده! دونمیآرادم منو تو بغلش گرفتو گفت:م 

 طاقتم طاق شده گهیمن د یول

 !با اجازه پس

 

 پامو بغلم کردو منو برد به سمت اتاقمون ریبهم فرصت فکر کردن ندادو دستشو انداخت ز 

 

سرمون  یو درو باز کرد که با باز شدن در و وردمون به اتاق رو نیشده بود آراد منو از بغلش گذاشت رو زم نییتز یجلو در اتاق هم کل 

 !ختیگلبرگ قرمز ر یکل
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 شهیم شتریلذتش داره برام ب گذرهیم یازت ممنونم هر چ یلیخ زمیبه آراد گفتم:عز رو

 

 ؟یدیآراد:تازه کجاشو د 

 !کنمیم بتیرو نص یشتریب یتا صبح لذتا من

 

 گفتم:عه آراد دمویبه بازوش کوب یکردم و مشت یکیاخم کوچ  

 

 از صبح تا حاال انقدر سر به سرم گذاشته بود که عادت کرده بودم گهید

 

 آراد:جون آراد؟ 

 

 کردیم ییقلب بزرگ روش خودنما هیبه تختمون افتاد که  چشمم

 

 بود که تو قلب نوشته شده بود یجمله ا ریمن چشمم درگ یکنه ول ضیآراد به سمت کمدش رفت تا لباساشو تعو 

 

 از پشت بغلم کردوگفت:خوشت اومد عشقم؟؟ آراد

 

 و به سمت خودش برگردوندو لباشو با لبام قفل کرد!شدنمون مبارک( بعد از خوندن جمله به سرعت من یکی می)همه زندگ 

 

 من؟ یبانو یدیمنو از خودش جدا کردو تو چشام نگا کردو گفت:اجازه م یطوالن قویبوسه عم هیبعداز  

 

 ممنونم ایدن هیو گفتم:بابت صبرو تحملت  نییسرمو انداختم پا 

 

 بره! نیاز ب دهیکه من چند وقته باهامه و عذابم م یترس یباعث شد تو

 

 !یحالم خوبه که کنارم یلیخ 

 یبهم قول بده که تا آخر عمرم مال من باش 

 

 صاحبشه! شیر خیگفت:مال بد ب دویخند آراد

 تخت التیخود خودتم خ مال

 

 چرا بد؟ 

 !زمیعز یمرد کامل هیتو نمونه  

 

 میشبو به صبح رسوند ریوصف ناپذ یبا عشق میخت رفتآراد کمکم کردو لباس عروسمو درآوردمو،،آراد لباشو رو لبام قرار دادو به سمت ت  

 

 دمیهام کش نهیس یتا باال دویسف یشر شر آب چشمامو باز کردم،،مالفه  یصدا با

 

 کرد ییرو لبام خودنما یلبخند شبیاتفاقات د یاداوری با

 

 ریبخ زم،،صبحتیتن پوش از حموم خارج شدو گفت:سالم عز یحوله  هیبا  آراد
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 !ریجمع و جور کردم گفتم:سالم،،صبح تو هم بخ خودمو

 

 تو روش نگا کنم! تونستمیدم،،نمیکشیخجالت م کمی

 

 ؟یچونم گزاشتو سرمو باال اوردو گفت:خوب ریبه سمتم اومدو دستشو ز آراد

 

 تکون دادمو گفتم:اوهوم خوبم! سرمو

 

 !ایب ریتو هم برو دوش بگ صبحونه رو آماده کنم نییپا رمیمن م یسرشو تکون دادو گفت:خانوم آراد

 

 گفتمو به سمته حموم رفتم.. یا باشه

 

 ..دمیتنه و دامن کوتاه پوش مین هیاز حموم اومدم  نکهیاز ا بعد

 

 باز گزاشتم! دمویلختمو سشوار کش یموها

 موهام قرار دادم! یتل خوشگلم رو هی

 

 کرم پودر به صورتم زدم! کمی

 هم یدمو،،کمیخط چشم نازک کش هی

 !دمیلبام کش یرژ لب قرمز رو هیزدم و در اخر  ملیر

 

 ختیریم ییزدمو به سمته آشپزخونه رفتم..آراد داشت چا یچشمک نهیآ تو

 

 ..دمیگوششو بوس ریپشت بغلش کردمو ز از

 

 آراد برگشتو محو من شد که

 

 !یشد بایز یلی:خ خآراد

 

 !میو با هم صبحونه رو خورد یرو صندل میزدمو دستشو گرفتمو نشست یلبخند

 

 !داشتیاز روم بر نم رشویآراد نگاه خ میخوردیک صبحونه م یمدت نیا تو

 

 بچش دختره اسمشم انتخاب کرده! یباران رفته سونوگراف ی:راستگفتم

 

 بزاره؟؟ خوادیم یآروم زمزمه کرد:چه خوب،،اسمشو چ آراد

 

 بهار

 

 :قشنگه!آراد

 

 اوهوم
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 :آوا آراد

 

 جان؟

 

 !زیم یبرداشتو گزاشت رو بشیاز تو ج طیکه گفته بودم،،بعد دو تا بل یزیاز سوپرا نمی:اآراد

 

 ه؟یچ نایا ا

 

 آلمان! میکه بر میدار طیبعد از ظهر بل یماه عسل..برا میبر میما هم حق دار هی:مثل بقآراد

 

 زدمو گفتم:آخ جون! غیج

 ..شهینم نیاز ا بهتر

 آراد عاشقتم! یوا

 

  یی:آواآراد

 

 دلم؟؟ جون

 

 ؟یرقصی:برام مآراد

 

 گزاشتم! یآهنگ عرب هیبا ذوق تکون دادمو به سمته حال رفتم..فلشو به دستگاه وصل کردمو  سرمو

 

 مبل رو به روم! یدور کمرم بستمو آراد اومد نشست رو مویمخصوص عرب دامن

 

 شروع شدن آهنگ شروع کردم به لرزوندن بدنم! با

 

 !زدیپلک نم کردوینگام م رهیکه آراد خ کردمیکارو م نیقشنگ ا اونقدر

 

 مختلف کردم! یبراش رقصا گهیاز تموم شدن آهنگ با چند تا آهنگ د بعد

 (یرانیو ا ی،،ترکی،،خارجی)عرب

 

 تو را دارد.. یزدم و پشتم بهش شدآراداز پشت بغلم کردو گفت:آغوش من فقط جا یکه چرخ نیهم

 یخوب گوش کن اگر

 !یشنویقلبم را م یدر پ یپتند و  یضربان ها نیا

 زندیم ادیرا فر تو

 ...چیکالمم که ه مخاطب

 !ییقلبم تو یضربان ها مخاطب

 

 خودت دوست دارم.. هیزدمو سفت تر بغلش کردمو گفتم:تو را شب یلبخند

 که.. یهمان آرامش هیشب

 آرام آرام  آرام
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 آرامم کرد! نا

 

 1395آذر ماه 1رمان= شروع

 1396خرداد ماه 24رمان= انیپا

 ینانیمائده تاج مز:  سندهینو
 
 
 

 

 


