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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 حق نام به

 

 : خالصه

 مزه تلخ زندگی  . رحمیبی تبار از همسری. دارد عالقه همسرش به که دختری سارن،

 فاش با. کندمی مزه علی زبان زیر درشت، و ریز اتفاقات و زمان گذشت با که سارن

 ماند؟می پایدار همچنان یا شودمی نابود عشق پنهان، حقایقی شدن

 

 آور یادم به رمان دانلود

 گذاشتم سام رو اسمش رمان دانلود

 رفته خواب دنیاى دلنوشته دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%b4-%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%89-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/
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 :مقدمه

 دهند،می مرگ بوی هایمسکوت

 تعفن، بوی

 !کندن دل بوی

 زنی،نمی دم و شنویمی که هاییسکوت همان از

 کنی،می جمع دلت در را هاغصه همه که هاییهمان از

 .کندمی خشک را اشکت چشمه تدریجبه که هاییآن از

 !دهندمی خون بوی هایمسکوت

 نرود، نشانه غرورت تا بندیمی را دهانت که هاییهمان از

 آورند،می فشار قلبت به زندگی فشارهای که هاییهمان از

 داند؟می چه کسی

 !بلرزاند را آسمان عرش که شود فریادی هایمسکوت تمام نتیجه شاید

*** 

 وجدلبحث شاید دانستممی که حرفی گفتن برای کردممی دلدل. کردم مکث کمی

 .بیندازد راه به

 :گفتم و زدم دریا به دل. شد موهایش کردن شانه مشغول و ایستاد آینه رویروبه

 علی؟ -

 .بگو را حرفت که یعنی انداخت؛ امچهره به نگاهینیم
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 !گردی؟برمی کی -

. گزیدم را لبم. شناختممی را چشمانش عصبی   و کالفه حالت چرخید؛ سمتم به

 :گفت تندی با و رفت هم در هایشاخم

 .کردیم صحبت بارهدراین صدبار -

 :گفتم مستأصل و درمانده

 ...من اما -

 :گفت و برید را حرفم

 نفهمیدی؟ هنوز سال یک از بعد صوری ؟ ازدواج این که ندادی تشخیص هنوز -

 برگشتم، که مأموریت این از! ببین رو من مونه؛می من قلب توی همیشه سارینا عشق  

 طوراین پدر استراحت، برای فرانسه ممیر  هم ماه یه کنه،می نامم به رو کارخونه بابا

 !نه؟ بزنی، حدس بتونی خودت کنممی فکر که هم بعدش خواسته؛

 .رفتم عقب قدم یک و گزیدم ب**ل بغض با

 است، بستگیدل روی از بارش یک سالی هایمهربانی کردممی فکر بینانهخوش چه

 هایشوفاییبی خرج   را هایمنگرانی احمقانه چه و کردم تقدیمش را روحم راحت چه

 سارینا مرگ   باعث من مگر بود؟ شده خواهرم عاشق که بود من تقصیر مگر. کردممی

 شدم؟

 :دادم قورت را بغضم

 میای؟ کی پرسیدم -

 :گفت و کشید پوفی
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ا  -  !کافی ؟ حسابت، ریختم میلیون یه دیگه؛ روز سه احتمال

 .شد اضافه قلبم هایشکستگی به ترک یک

 قلب بپرسم خواستم کند؟می درمان را قلبم هایشکستگی پول این بپرسم خواستم

 گرداند؟برمی را پیش سال یک شوق و شور بپرسم خواستم کند؟می فارغ را عاشقم

 !اخیر ماه چند این مثل کردم، سکوت اما

 :گفت و دادم تکان سری

 کالس میری که هم فرد روزهای دانشگاهی، که زوج روزهای نیستی؛ که بیکار -

 .پره وقتت فرانسه، زبان و خوشنویسی

 نابود را جمعه هایغروب. کند پر برایم را هاجمعه که بیاور را یکی چه؟ هاجمعه پس

ا ! کند  ... را هاجمعه اما نشینممی بیکار را روزها تمام من اصال

 .دادم گوش هایشحرف به حرکتبی و ساکت

 :شنیدم را اشکالفه صدای

 .مأموریت برم باید صبح فردا بخوابم، خواممی بیرون؟ بری شهمی -

 مگر دهد؟می خراش را روحم جمعه عصرهای دانستنمی مگر کرد؟نمی رحم چرا

 نداشت؟ خبر

 .شدم خارج اتاق از و کردم گردعقب حرفی هیچ بدون

 بردن یاد از برای خواست،می نیازهایش رفع برای را بیچاره سارن   دیگر؛ بود همین

 !خواستمی غریبه و آشنا به فروختن فخر برای خواست،می هایشغصه

 .شدند ظاهر مقابلم در رنگمشکی مانتوهای ردیف کردم، باز که را کمد در
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 بیرون را مانتوها از یکی و بردم دست. داشتم دوست را رنگش که شدمی ماهی چهار

 .کشیدم

 !زدمی ندپوزخ وضعیتم به هم چشمانم زیر سیاهی حتی. ایستادم آینه مقابل

ا  آینه درون دختر  رنگشآبی چشمان به لعنت! آخ چشمانش، اما بود پوشسیاه تماما

 !زدمی هم به را مشکی رنگ تناسب آن که

 ...و کشیدم بیرون را رنگممشکی لنزهای

 موهای و هاچشم ها،لباس. داشتم دوست را آینه درون وسفیدسیاه تصویر

 !بود یجالب تضاد سفید، پوست با رنگمشکی

. زدم بیرون خانه از و برداشتم را هندزفری و موبایل. بست نقش لبم روی لبخندی

 !دریا بود، مشخص مقصد

 همان. بودند شاد کردم؛می نگاه را بودند آمده ساحل به که هاییخانواده وتوکتک

 .بود شده حذف امزندگی از که ایواژه

 .بودند پوشانده را آسمان ه،سیا ابرهای. کردندمی حرکت عصبانیت با هاموج

 !بود افتضاح همیشه جمعه عصرهای! بود افتضاح اما نه که بد

 نهایتبی را آهنگش از ایتکه. شدمی پخش هایمگوش در هندزفری از مهراب صدای

 :داشتم دوست

 اینجا فکرت ولی نبودی خودت قرآنی"

 نامرد کشتمی رو من کشتمی رو من کشتمی رو من

 بود ترسفت مونمحله نستو از کمرم
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 کرد تا بد رو من کمر تو غم مروتبی

 کنممی عادت حنجره این هایزخم به کمکم

 کنممی اتپاره بالخره صاحاببی گلوی ای

 کنه؟می وا تیغ هایزخم رو تنم که چه کسی به

ا   !کنه بازی باهام دنیا کنممی حال من اصال

ا   منه عشقه هامخودزنی تنم هایزخم اصال

ا   منه عشقه هامبازی خون هامشب هایاشک اصال

ا   منه عشقه هامزدن تیغ هامدادن رد این اصال

 منه چشم رو هنوز جاش بگید پایینم، بچه

 زده ترک هامب**ل این دیدم بخندم اومدم

ا   ..."نیومده ما به خنده شانسیم سگ ما اصال

 خودنمایی دستم روی غتی افقی و عمودی هایزخم انداختم، دستانم ساعد به نگاهی

ا ! بدنم دادن زجر بود تمام جهالت. کردندمی  به چه را وچهارسالهبیست منه اصال

 !ساله؟وسهسی مرد شدن عاشق

ا  شد؟ خوشحال مادر چرا کرد؟ موافقت پدر چرا  به سورن هایمخالفت چرا اصال

 چرا؟ ا؟چر  شدم؟ گرفتار ممنوع عشق این به من چرا مُرد؟ سارینا چرا نیامد؟ چشم

 چرا؟

 کنارم شناختم؛می هرکسی از بهتر را عطرش بوی نشست؛ امشانه روی دستی

 .نشست
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 .میاد بارون اآلن بیرون؟ اومدی هوا این تو چرا -

 !من قلب مثل داشت؛ غم صدایش

 !بشم پاک دارم دوست -

 :کردم حس را گلویش در نشسته بغض  

 .برم قربونت پاکی تو -

 !قوز بالی قوز بود شده هم مهراب صدای. بود کننده دیوانه اابره تیرگی. نگفتم چیزی

 سورن بستم؛ را چشمانم ناخودآگاه کرد، حلقه هایمشانه دور را دستش کشیدم؛ آهی

 !من آرامش مایه! دیگر بود

 من مثل هم او. انداخت طنین فضا در مهراب صدای و کرد جدا موبایل از را هندزفری

 !مغ سراسر و سیاه سیاه   بود،

 خبر؟ چه شقایق از -

 :بود واضح صدایش شدن دارخش

 !شهمی دیگه یکی سهم شب فردا -

 !من خانواده سرنوشت بود غمناک چه

 !برم خواممی -

 دوش به را تیغ رد هایمدست که منی! بود احمقانه نرو؟ بگویم؟ توانستممی چه

 !وجههیچبه کنم؛ راهنمایی نداشتم حق کشید،می

 .بود دریا به مانخیره نگاه
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. بودیم نشسته دریا تماشای به سکوت در را ساعت چهار سه آمدیم، که خودمان به

 :گفت و برخاست جایش از سورن

 ببخش نشد؛ دیگه، غم   از پر سورن   یه اومدن وجود به از کنم جلوگیری خواستم -

 .سارن

 .نبود سورن تقصیر چیزهیچ نبود؛ سورن تقصیر کردم، سکوت

 من پدر بین دوستی مقصر بود، پدر مقصر بود، اموامانده دل مقصر م،بود من مقصر

ا  بود، سرنوشت و روزگار مقصر بود، علی و سارینا میان عشق   مقصر بود، علی و  اصال

 !بود جمعه عصرهای اتفاقات این تمام مقصر

ا  سورن و من. شدم همراهش  ازنظر چه و اخالق ازنظر چه بودیم؛ هم به شبیه تماما

 ...هم سرنوشت ازنظر حتی ظاهر؛

 !خیالبی

 قدم خانه سمت به که طورهمان. سواریماشین به دادیممی ترجیح را زدن قدم

 :گفتم زدیم،می

 سورن؟-

 عزیزم؟ جانم-

 !امخسته من-

 !هم من-

 سورن؟-

 داداش؟ عمر   جانم-
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 .بشم دور اینجا از دارم دوست-

 :شنیدم را اشزمزمه صدای

 !کنممی یفرد رو کارهام دارم -

 من؟ بدون کرد؟می ردیف را کارهایش داشت. شدم خیره جذابش رخنیم به بهت با

 !بود زیبایی تراژدی زندگی

 :زدم پوزخندی

 بشم؟ غرق کوفتی مرداب این تو که بزاری تنها رو من خوایمی هم تو -

 :رسید گوشم به هایشحرف صدای. شدم کشیده آغوشش در ثانیه از کسری در

 !ذاره؟می تنها رو خودش مگه آدم بزارم؟ تنهات میگی؟ ریدا چی -

 که هاستماه ام،گذاشته تنها را خودم که هاستماه بینی؟نمی مرا بگویم خواستم

 !امبارانی و زدهغم

 دارید؟ نسبتی چه خانم با آقا -

 .شدیم جدا هم از صدا، شنیدن با

 حتی النصاف حق و بود آزاردهنده کمی بود، پلیس هایب**ل روی که نیشخندی

 !بردمی نزدیکمان رابطه به پی یکدیگر به ما شباهت از دوساله بچه

 !خواهرم   -

 :گرفت عمق نیشخندش

ا  پس ا ؟ -  !منه زن   حتما
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 :زد عربده و شد سرخ سورن پوست رنگ

 .ببند رو دهنت ناموسبی -

 .کنند دستگیر ار  سورن که داد دستور کنارش سرباز به سورن، فریاد به توجهبی پلیس

 :گفتم ترس با

 سورن؟ -

 :گفت اطمینان با

 !نترس نیست، چیزی -

 تا بودیم منتظر پلیس اداره در بعد دقیقه بیست و شدیم پلیس ماشین سوار

 .شویم بازجویی

 مرد جوگندمی موهای و جوان یچهره به نگاهم. نشستم صندلی روی سورن همراه به

 :آمد حرف به. بود رویمروبه

 !اینجایید؟ چرا خب؟ -

 :غرید خشم با سورن

 چرا میگید هم تهش و کنیدمی دستگیر مدرکی هیچ بدون رو برادر و خواهر! جالب  -

 اینجاییم؟

 !بده توضیح برام فقط پسرم، باش آروم-

 :گفت و کشید نفسی. کاست سورن خشم از رومانروبه مرد متین و آرام لحن

 !مشکلی ؟ داداششم؛ خواهرم ،-
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 مدرک؟-

 :گفت سرهنگ به رو و گفت ب**ل زیر اکبریهللا ورنس

 چیه؟ پس ظاهری شباهت این-

 .شهنمی دلیل ولی-

 بده؟ شهادت بیاد که بزنم زنگ پدرم به شهمی-

 .بفرمایید-

 .برنداشت را تلفن کسی و زد زنگ باری چند سورن

 ضربان صدای. کردم وارد را علی شماره کشیدم؛ بیرون دستش از را تلفن و رفتم جلو

 .رسیدمی گوش به تلفن بوق   صدای از بیشتر قلبم

 بفرمایید؟ الو -

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 علی؟-

 شما؟-

 مرا صدای کردن زندگی ماه هشت از بعد شناخت؟نمی را صدایم. شدم زدهبهت

 !را همسرش صدای مرا، صدای شناخت؟نمی

 !سارنم -

 :شنیدم را آرامش پوف   صدای

 شده؟ یچ خب؟ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

14 

 

 .گذاشتم همروی را هایمچشم محکم بودن، اضافی حس و تحقیر شدت از

 .گرفته رو سورن و من پلیس -

 :گفت و گرفت را قضیه

 .نشسته جلوت که کسی به بده رو تلفن -

 رها و عذرخواهی یک شد اشنتیجه صحبت دقیقه چند. دادم مرد دست   به را تلفن

 !ما کردن

 را حالم انگار سورن. شود نگرانم که نداد زحمت ودشخ به حتی که بود انگیزغم

 :گفت و گرفت را دستم. فهمید

 !عمر آخر تا تنها تو، و من خودمی، پیش همیشه تا -

 :گفت. نگریستم چشمانش به پرسشگر چشمانی با

 دیگه ماه سه دو تا عزیزم؛ برمتمی خودم همراه حسام؛ دایی پیش فرانسه، میریم -

ا   خوبه، که اتفرانسه بدی، زبان امتحان یه باید فقط شه،می رستد کارهات احتمال

 .نباش نگران

 .کردم اکتفا سرم دادن تکان به تنها و کردم گیر غم و شادی حس بین

 :زد خانه به ایاشاره و کرد رها را دستم

 .داخل برو رسیدیم، خب -

 .بوسیدم را اشگونه و ایستادم هایمپنجه روی

 و بازگرداند خودش سمت به مرا گرفت؛ را دستم که بروم خانه سمت به خواستم

 :گفت
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 !بود شده سیاه هاتچشم آبی   امروز نفهمیدم نکن فکر -

 :سوزاند را چشمانم اشک، نم  

 !کنم؟ چیکار رو شده سیاه که دلم آبی   -

 .کرد آغوشش میهمان مرا ثانیه ده تنها نگفت، چیزی

 «!است امن و منتبی آغوشی ،کندمی آرامت که چیزی تنها اوقات گاهی»

*** 

 !بارانی اما بودم آرام گذشت؛می علی رفتن از روز دو

 اتاق خاکستری و سرد فضای. شدمی پخش اتاق در تاپلپ توسط مهراب صدای

 .بردمی بین از را اتاقم تاریکی رعدوبرق هرازگاهی. بود روحبی کمی

 نام دیدن با. کرد لبج خودش سمت به را نگاهم موبایل، خوردن زنگ صدای

 :کردم لمس را سبزرنگ قسمت و زدم لبخندی ،«مانی»

 .سالم -

 !دنبالت بیایم خوایممی شی،می آماده اآلن همین! مرض و سالم -

 !من داشتنیدوست و همیشگی دوست دیگر، بود مانیا

 ...من -

 :پرید حرفم وسط

 !خوشگلم ایب بای شی، حاضر داری وقت دقیقه بیست! موقوف اضافی حرف -

 !همیشه کرد،می خوب را حالم مانیا با بودن. زدم لبخندی. کرد قطع و
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 و کشیدم بیرون کمد از را رنگممشکی شال و شلوار عروسکی، هایکفش بلند، مانتو

... 

 .رفتم در سمت به و برداشتم را موبایلم موبایل، خوردن زنگ شنیدن با

 مانی. کردم تند قدم سمتشان به و زدم لبخندی آرشام و آرش نوشین، مانی، دیدن با

 :گفت و زد گردنم به ایضربه. آمد جلو

 !خانم؟ عنتر چطوری -

 :گفت مانی به رو و کرد هم در را هایشاخم نوشین

 زنی؟می چرا ابلیس؟ رسیده بچه سر به دستت -

 :گفت مانی

 !بودم من اول دارم، گل و آب حق من! خفه یکی تو -

 :گفت آرش که ویدبگ چیزی خواست نوشین

 آرشام؟ نه مگه میگید؟ چی شما هاشیم،پسرخاله دوتا ما سالمتی نا! باباای -

 :انداخت بال ابرویی شیطنت با آرشام

 .تریممقدم ما که گله و آب از حرف اگه! وال آره -

 :گفت لبخندم جواب در مانی و گرفت وسع لبخندم

 بحث عاشق طاووس جفت دو نبی اینکه از خندیدممی بودم منم آره، آره -

 .مینداختم

 :گفتم پیش سال یک عادت به ناخودآگاه
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 !خودمن هایداداش! موقوف اضافه پرت و زرت -

 و کرد ایسرفه آرشام. گزیدم ب**ل و دیدم را نوشین چشمان در نشسته اشک

 :گفت

 .بیفتیم راه بهتره -

 .ایستاد مانهمیشگی پاتوق جلوی آرش بعد، ساعت نیم و شدیم ماشین سوار

 و بردم جیبم سمت به را دستم شدیم، جاگیر که رستوران هایصندلی روی

 را آرش صدای. کردممی حس را همه نگاه سنگینی. کشیدم بیرون را امهندزفری

 :شنیدم

 سارن؟ -

 :گفتم چشمانش به خیره و کردم رها را هندزفری

 جان؟ -

 :گفت و کرد پا آن و پا این کمی

 !بگیریم تصمیم تو درباره که شدیم جمع ما -

 :گفتم متعجب

 تصمیمی؟ چه-

 !علی با اتزندگی-

 :گفتم آرشام و آرش به خیره و زدم پوزخندی

 !نه؟ گفتن، بهتون پس-
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 :گفتم و کردم حس را نوشین و مانی سر شدن خم

 .باشید زود هستید؟ چی منتظر خب؟-

 :گفت آرشام

 چیه؟ تکلیف -

 :فتمگ. داشتم دوست را اشچهره اخم

 !شیمی ترخوشگل کنیمی اخم-

 :زد تشر

 سارن؟-

 !شده تنگ هامخودسری واسه دلتون انگار میگم؟ دروغ مگه بله؟-

 :کرد اخم مانی

 .داریم دوست هاتبازی دیوونه همون با رو تو ما -

 :زدم تلخندی

 !ندارین دوستم دیگه حساب این با پس -

 :گفت نوشین

 !شدی؟ منفی قدراین چرا تو خدا، رضای محض -

 :دادم تکان طرفین به را سرم

 .نیست مهمی چیز دیگه؛ خیالبی -

 :توپید آرش
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 ریزی کرم که نزدی زنگ بهم شب نصف سه ساعت که دوماهه تو؟ میگی داری چی -

 !داره کم چی یه احمق منه زندگی   یعنی چی؟ یعنی فهمیمی! کنی

 :گفت و کرد هاآن به نگاهی آرش. افتادند خنده به همه اما بود جدی لحنش

 !گفتم جدی من -

 :گفتم و کردم باز ب**ل. شد حاکم سکوت

 .میرم ازاینجا دیگه ماه چهار سه، -

 :پرسید تعجب با آرش

 کجا؟ -

 :گفت هم در هاییاخم با آرشام بگویم، چیزی اینکه از قبل

 !آره؟ سورن؟ با -

 :گفت گیجی با نوشین. دادم تکان را سرم

 خبره؟ چه اینجا بگی شهمی -

 :زد پوزخندی آرشام

 پرسی؟نمی خانم از چرا! هه -

 :گفت نوشین

 سارن؟ شده چی -

 :زد طعنه آرشام. نگفتم چیزی

 .نداشتم حرفی بودم هم من -
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 :توپید آرشام به مانی

 سارن؟ میگی داری چی ببینم، شو ساکت لحظه یه-

 .فرانسه برم سورن با خواممی -

 :گفت شده چفت فکی با آرش و نگریستند مرا دهش گرد چشمان با مانی و نوشین

 !کی؟ اجازه با -

 .داد تکان هوا در سکوت عالمت به را دستش که بزنم حرفی خواستم

 کردی فکر زاریم؟می مگه زارم؟می مگه آره؟ بزاری؟ تنها رو ما خوایمی کی؟ اجازه با -

 بری که کنیممی تول کردی فکر بودی؟ تو نفر چهار ما بین عشق باعث رفته یادمون

 حق دیگه بیرون بزاری کشور این از رو پات اگه خانم، سارن خوندی کور دنیا؟ سر اون

 !حالیته؟ بیاری، رو ما از کدومهیچ اسم نداری

 !گیرهنمی رو جلوم هم کسیهیچ و میرم من-

 !پاشو-

 بازویم زیر گردیم،برمی گفتن با و گرفت آرشام از را سوئیچ که کردم نگاهش تعجب با

 .کشید ماشین سمت به مرا و گرفت را

 :گفت کرد، پرت دریا هایماسه روی مرا کهدرحالی بعد، کمی

 !کنی؟می چیکار داری حالیته-

 آرش؟-

 :توپید
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! دریغ ولی فهمه؛می عاقله، خودش این بابا میگم نمیگم، هیچی هی! آرش و مرض -

 .بده طالقت زارمنمی یکی من

 ...غم با غض،ب با درد، با خندیدم؛

 زنی؟می حرف داری هاکی مثل   دونیمی -

 :دادم ادامه که نگفت چیزی

 !قحطه شوهر میگن که شدی هازنکخاله همون مثل   -

 .نشست کنارم و زد رنگیکم لبخند

 سارن؟-

 جان؟-

 خوب هم خودت نوشین؛ نه و مانی نه آرشام، نه من، نه بری؛ تو خوامنمی من-

 .نیستی سارینا به علی س  ح مسئول تو دونی،می

 :دادم تکان سری

 .میرم فراموشی برای ماهی دو - یکی نمیرم، همیشه برای -

 !نه یا شدمی حساب مصلحتی دروغم دانمنمی

 :داد تکان سری و کرد مکث کمی

 .بزنی حرف هرروز باهامون باید ولی -

 !آرش داشتن بابت خندیدم؛ دنیا تمام وسعت به. خندیدم

 «!کنید تمرین را نبودنم... است یکنزد پایانم»
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*** 

 .بودم شده شریک خانه دیوارهای با را هایمتنهایی من و بود رفته علی که بود روز سه

 زبان هایکالس. کردممی زمزمه لبم زیر آهنگ و زدممی پرسه خانه در ارواح مثل

 .بودم شده خیالبی هم را خوشنویسی و فرانسه

 .بود شادی از مالمال قلبم بودم؛ وشحالخ و آمدمی علی امروز ولی

 دوستش ولی زد،نمی ترمیمش به دست و شکستمی قلب بود، نامهربان بااینکه

 .داشتم دوستش امدخترانه دنیای تمام اندازهبه. داشتم

 سریع. بود 11 ساعت انداختم، ساعت به نگاهی. برسد بعدازظهر دو ساعت بود قرار

 .شدم وپزپخت مشغول و کشیدم بیرون یخچال از را سبزی خورشت مواد فرز، و

 تمام که داشتم ذوق علی با دیدار از چنان. شدنمی پاک لبانم از ایثانیه حتی لبخند

 .بودم کرده فراموش را هایمدلخوری

 و برداشتم را هایملباس. رفتم اتاقم سمت به لبخند با و گذاشتم رویش را قابلمه در

 .مکرد تند قدم حمام سمت به

 .بود خودکشی حال در هیجان، فرط از من قلب و بود 2 به دقیقه 5 ساعت

 به و کشیدم صافم موهای به دستی. پریدم جای از شنیدم، که را در چرخش صدای

 .رفتم در سمت

 سمتش به لبخند با دربیاورد، را کفشش تا بود شده خم کهدرحالی. رسید بالخره

 .نباشی خسته سالم،: گفتم و رفتم

 :گفت و کرد نگاهی من به تعجب با
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 .سالم -

 !گذشت کنارم از و

 حس. دانستممی خود حق را ساده پرسیاحوال یک حداقل. ماسید لبم روی لبخند،

 .باشد شده خالی رویم یخ آب پارچ یک که انگار. کردممی گیجی

 !شد کجیدهان یک هایمتالش تمام نتیجه اما کنم حفظ را لبخندم کردم سعی

 : کردم زمزمه ب**ل زیر

 .باشه داشته دوست رو غذام شاید -

 به سریع شود،می خوشحال بودم کرده درست که غذایی دیدن با اینکه فکر با

 :گفتم و رفتم سمتش

 علی؟ -

 :کرد خرجم نگاهینیم

 .بگو-

 .سبزی  قورمه بکشم؟ رو ناهار-

 .خوردم-

 .بست را در و رفت اتاقش سمت به حرفی هیچ بدون و

 به و گذاشتم یخچال داخل را غذاها. رفتم آشپزخانه سمت به ناراحت و هسرخورد

 .رفتم اتاقم سمت
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 ذوق کردم، فکر خودم به. بود شده پر اشک از لبالب چشمانم و بودم کرده بغض

 ...و کردنم درست غذا پوشیدنم، لباس کردنم،

ا ا ببینم، توجهیبی که نبود حقم همین؟ فقط شدم؟ سیر شد؟ چه اشنتیجه  صال

 .نبود حقم

 پخش اتاق در آمد،می بیرون گلویم از که هقیهق صدای و فشردم بالشتم به را سرم

 .شد

 را آسمان سیاه ابرهای و بودند معلق هوا در برف هایدانه رفتم؛ اتاق بالکن سمت به

 کردممی فراموش باید. موبایلم سمت به بردم دست و زدم لبخندی. بودند پوشانده

 .شود بهتر رفتارش آینده در شاید! را ماحساس شکستن

 نوشین؟ الو؟-

 خوبی؟ عزیزم، سالم-

 خوبی؟ تو مرسی، سالم،-

 کنی؟می چیکارها آره،-

 میگم؟ هیچی،-

 جانم؟-

 .کنیم بازیبرف کم یه بریم کن جمع رو هابچه-

 .بگه خانم سارن چی هر چشــم، به: خندید

 و کردمی توهین زد،می زخم شت،ندا دوستم علی بااینکه. شد پر شادی از قلبم

 .داشتند را هوایم که داشتم را دوستانی اما تحقیر،
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 : گفتم شادی با

 .گلی نوشین مرسی دستت-

 .دنبالت میایم دیگه ساعت یه پس کنم،می خواهش-

 .باشه-

 رنگی چه که بودم این درگیر. رفتم اتاقم کمد سمت به باذوق و کردم قطع را موبایل

 !اشهمه!بود شده سیاه امزندگی همه آمد دمیا اما بپوشم،

. شدم پوشیدنشان مشغول و کشیدم بیرون را شالم و شلوار و پالتو تلخ، پوزخندی با

 .بودم شده آماده که شدمی ساعتی نیم

 استاد که را هاییمدل باید. کردممی فکر دانشگاهم به و بودم کشیده دراز تختم روی

 .کشیدمیم ترسریع چه هر بود، خواسته

 کرده انتخاب را رشته این مانتو، و لباس طراحی امید به. بود خیاطی دبیرستانم رشته

 اطرافیانم به نسبت شاید و داشتم را استعدادش. بودم موفق هم هایمدرس در. بودم

 .داشتم توانایی و اطالعات سنم از بیش

 :بود نوشته. دیدم را نوشین از دریافتی پیام

 «.پایین بیا»-

. بود داده لم تلویزیون جلوی که دیدم را علی. رفتم در سمت به و شدم خارج اتاقم از

 .ایستادم سرش بالی و دادم تغییر را مسیرم

 علی؟ -

 :گفتم. کردم حس را هایشاخم رفتن هم در
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 !بیرون میرم دارم -

 :گفت بدی لحن با

 .سالمتبه -

 چشمانم در را اشک نم. رفتم عقب قدم چند و بردم فرو دهانم در را پایینم ب**ل

 .شدم خارج خانه از افتاده، سری با. کردم حس

 به را لبخندم. کردممی خراب را روزمان نباید. کشیدم نفسی رسیدم، که حیاط در به

 نوشین و آرش آرشام، شاداب   هایچهره دیدن با. کردم باز را در و دوختم هایمب**ل

 .ببرم یاد از را امحتینارا کردم سعی و خندیدم عمیق مانی، و

 :گفتم و شدم نزدیکشان لبخند با

 خوبید؟ ها،بچه سالم -

 :گفت و خندید مانیا

 !قرمزی بشین داخل بیا شدی، دماسنج که باز -

 با. نشستم مانیا و نوشین میان و کردم ایخنده. بود امشدهسرخ بینی   به اشاشاره

 .ردمک پرسیاحوال و سالم هم نوشین و آرشام و آرش

 :گفت و کرد امخنده به نگاهی ماشین جلویآینه از آرش

 .دیدیم هم رو شما خنده ما! خانم عجب چه -

 :زد آرش شانه به ایضربه نوشین

 دارید؟ سارن به چیکار آرش؟ ا   -
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 :گذاشت امشانه روی را دستش و کرد هم در را هایشاخم مانیا

ا  خودم کنی؟می ریطرفدا سارن از هی که چی یعنی! هوی هوی هوی -  رو مخش قبال

 .اونور برو تو خودمه، جونی   دوست زدم،

 :انداخت امشانه از را مانیا دست و کرد نازک چشمی پشت نوشین

ا  -  !داره دوست تو از بیشتر رو من سارن که دوما! کوتاه خر دست که اول

 :گفت آرش به رو مانیا

 !کنممی شراست و چپ زنممی رو، زنت دست بگیر آرش؟ هوی -

 :گفت خنده با آرش

ا  نکشید وسط رو آرشام و من پای -  .خواهشا

 :گفت من به رو و کرد ایشی مانیا

ا  -  !داری؟ دوست بیشتر رو کی بگو، خودت اصال

 :کردم شل را نیشم

 !رو خودم -

 !خندیدند بلند همه ثانیه، چند از بعد اما رفت فرو سکوت در ایچندثانیه ماشین

 :گفت ایمسخره لحن   با آرش و ایستاد ماشین بعد، دقیقه چند

 محترم مسافرین! پایین گمشید 642 پرواز محترم مسافرین! دینـگ دینگدینگ -

 !پایین گمشید 642 پرواز
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 جیغ شادی با رویمان،روبه منظره دیدن با. شدیم پیاده ماشین از خنده با همه،

 !بردیم هجوم آرش سمت به و کشیدیم

 :گفت خنده با آرش

 .بازی بریم بدین؛ نشون نیست لزم دارید، دوستم خیلی دونممی -

. داشت قرار سفیدرنگ هموار   و صاف دشت یک مقابلمان در و بودیم شهر از خارج

 سمتشان به سرعت با همگی که کردندمی دلبری چنان نخوردهدست و تازه هایبرف

 .دویدیم

 :زد جیغ مانیا که برداریم برف مشتی تا شدیم خم

 !کنیـــن صبر -

 نگاهی مانهمگی به چپچپ مانیا[ زد؟می جیغ چرا. ]شدیم خیره مانیا به تعجب با

 :گفت طلبکاری با و کرد

 .بشین گروهگروه باید! هاذوقبی -

 :گفت هیجان با و پرید هوا به نوشین

 !یارش با کی هر -

 ![من از غیر به کردمی انتخاب را هرکسی هم بود اگر نبود، علی. ]زدم تلخندی

 .شد خیره چشمانم به شرمندگی با نوشین و کرد ایسرفه مانیا

 دم هر را غرورم تو مگر ای؟شکسته را قلبم تو مگر دل؟ عزیز شویمی شرمنده چرا تو]

 [گیری؟می نادیده را احساسم تو مگر کنی؟می له

 :گفت و کرد تند قدم سمتم به مصنوعی ایخنده با مانیا
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 !گمشین برن بقیه باهمیم، ونمج سارن و من -

 :گفت ایبامزه حالت با آرشام

 !خواممی رو زنم من ایهاالناس شدن؛ صاحاب هم زنمون! باباای -

 :خواندمی ریتم با زد،می بشکن کهدرحالی و کرد گل اشبازیمسخره هم آرش

 بده زود خواست، رو من خود   کی هر ب ال، خواممی زنم من یال، خواممی رو زنم من -

 !درخواست تا چند

 :گفت متفکری لحن   با و کرد قطع را زدنش بشکن ناگهان

 .ها شد شعر الکی الکی چه -

 :گفت و گرفت آسمان سمت به را رویش و

 !نذاشتی کم هیچی از اتبنده خلق توی که برم قربونت کریماوس -

 .دیمکر  شروع را بازیبرف و خندیدیم بلند رسید، پایان به که اشجمله

 داخل خستگی با کردیم، بازی بعدازاینکه. کرد پیدا ادامه هوا تاریکی تا مانبازی

 .شدیم ماشین

 به سکوت در هم آرشام و آرش و بودند زده چرت مانی و نوشین. بودیم ساکت همگی

 !علی از بودم دلگیر اما من. بودند شده خیره جاده

 تشر بود، نشده نگران بود، نزده زنگی من به و بود شده تاریک هوا که بودم دلگیر

 !هستم؟ غیرتی مردهای عاشق که بودم گفته من من، و بود نزده

 با و زدم احوالم به پوزخندی. کردنمی خرج غیرت من برای علی! بود این حقیقت

 .دادم گوش شد،می پخش که آهنگی به بسته چشمان
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 سارن؟ سارن؟ -

 :گفتم و کردم باز سستی با را هایمچشم

 جانم؟ -

 :کشید موهایم به دستی و زد سستم لحن به لبخندی آرش

 .بخواب بعد بخور رو شامت خونه بریم پاشو برم، قربونت پاشو -

ا  بود؟ اندازه چه به آرش به امعالقه که کردممی فکر این به  چه داشت؟ حد اصال

 بودم؟ هایشبرادرانه دیوانه که ساله 34 پسرخاله این داشت جادویی

 :گفتم و چرخاندم اطراف به ار  نگاهم

 کجاییم؟ -

 :شدم خیره مهربانش لبخند   به

 .شده تنگ برات دلش چقدر مامان بدونی اگه عزیزم، ما خونه اومدیم -

ا . شد ایجاد لبم روی لبخندی آذر، خاله تصور با  عنوانبه را نامش باید مسلما

 !کردندمی ثبت گینس رکوردهای در دنیا خاله ترینمهربان

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از لبخند با

 کجان؟ نوشین و مانی آرشام، پس-

 .داخل فرستادم هم رو آرشام رسوندیم، رو نوشین و مانی-

 در پشت از را آذر خاله غرغر صدای. رفتیم خانه، سمت به و دادم تکان سری

 :کردمی غرغر آرشام سر که شنیدممی
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 بهت مگه هان؟ بیار؟ بگیر رو سارن دست زوربه شده اگه نگفتم تو به من مگه -

 زارینمی رو پات نیومده تا دنبالش میری ورپریده؟ چیکار اینجا اومدی تنهایی نگفتم؟

 .اینجا

 :شنیدم هم را آرشام درمانده صدای. زدم لبخندی

 .پسرتم من خدا به مامان! باباای -

 تصور، ینا با. کنم تصور ذهنم در را خاله کردن نازک چشم پشت توانستممی

 .گرفت عمق لبخندم

 نیاوردیش تا عروسکم، دنبال برو باش زود کنی؛ نماییمظلوم خوادنمی! خبه خبه -

 .بگو هم آرش اون به خونه؛ زارینمی رو پات

 :گفتم و کردم باز را در خنده با

 .دنیا خاله ترینخوشگل بر سالم -

 :گفت ناخودآگاه و چرخید سمتم به شده گشاده چشمان با

 .خاله عروسک   اومدی خوش دلم، عزیز اومدی خوش برم، قربونت سالم -

 !کردمنمی حس را زمان گذر بودم، آذر خاله با کهوقتی میگویم؛ اغراقبی

 : گفتم و بوسیدم را تپلش گونه

 جون؟ خاله چطوره حالت -

 :نشست چشمانش در اشک نم

 رفتی؟ آب چرا شه، فدات خاله عروسکم؟ شدی لغر قدراین چرا عزیزم، خوبم -
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 :گفت و کرد هدایتم آشپزخانه سمت به

 .شدی لغر چقدر بگیری، جون بدم بهت میوه و مغز یکم بریم بیا بیا، -

 شده خیره بینمان هایحرف و رابطه به رنگیکم لبخند   و محبت با آرشام و آرش

 .بودند

 :گفت و داد تکان سری خنده با آرشام

 خودمونه؟ مامان   ایشون نظرت به آرش، اومدیم شتباها رو خونه انگار! باباای -

 :گفت و بازگشت سمتشان به غیظ با آذر خاله

 پسر خوشه دلم! گرفته رو هااتاق همه گندتون بوی حموم، برین بدویین! ساکت -

 .بدتر یکی از یکی کردم، بزرگ

 ها،آن هب توجهبی خاله اما کردند نگاه خاله به شده گشاده چشمان با آرشام و آرش

 .کشاند خودش دنبال و کشید مرا دست

 و آرشام و آرش پیش چقدر. نشستم آشپزخانه صندلی روی و کردم مهار را امخنده

 !گذشتمی زود زمان آذر خاله

 :گفت و شد خیره چشمانم به محبت با آذر خاله

 کنم؟ درست برات چی شام خاله؟ عروسک   خوریمی چی -

 :خندیدم عمیق

 .مرسی آذر، خاله دمنمی زحمت بهتون -

 :کرد کمرنگی اخم  
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 بزارم؟ پلوزرشک خوری؟می چی بگو حرفی ؟ چه این -

 :گفت و خندید. دوختم چشم آذر خاله به باذوق

 کنم؛می آماده برات بخوابی، یکم تو تا خاله؛ بشم خوشگلت هایچشم فدای -

 .بخواب هاپسر از یکی اتاق تو برو خوابه، خماره هاتچشم

 :زدم خندیلب

 .خاله مرسی چشم، -

 .شدم خارج آشپزخانه از من و زد لبخندی

 و آرش به. شدم داخل و زدم در به ایتقه. کردم تند آرش اتاق سمت به را هایمقدم

 .زدم لبخندی بودند، کارهایشان تکمیل حال در که آرشامی

 :دوخت نگاهم به را نگاهش آرش

 خوای؟می چیزی سارن؟ جانم-

 .کنم استراحت یکم مخواستمی-

 :گفت و آورد بال را سرش آرشام

 چرتی یه جاهمین شد تموم کارمون بعدازاینکه منم عزیزم، بخواب من اتاق تو برو -

 .زنممی

 آرشام اتاق سمت به و کردم ترک را اتاق «مرسی» گفتن با و زدم تشکرآمیزی لبخند  

 .رفتم

 دوست خواهرشان همچون مرا .بود شیرین برایم آرشام و آرش هایمحبت چقدر

 .بودن خواهر این برای دادممی جان من و داشتند
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 .گذاشتم پا خواب دنیای به و شد بسته چشمانم رسید، بالش به که سرم

*** 

 .شامه وقت   شو بلند عزیزم سارن؟ سارن؟ -

 و کشید سرم به دستی محبت با آرشام. نشستم جایم سر آرشام، صدای شنیدن با

 :کرد زمزمه آرام

 داریم؟ دوستت خیلی آرش و من که دونیمی -

 بود؟ تفاوتبی محبتشان مقابل در شدمی مگر. پرید سرم از خواب

 :دادم تکان سری

 !آره-

 خواهرمونی؟ که دونیمی-

 !آره-

 بگیریم؟ عزرائیل مثل   رو جونش تا کنه اذیتت یکی کافی   که دونیمی-

 : خورد تکانی خوشی از قلبم ته

 .آره-

 اعتراض تو اگه حتی نداره؛ فرق باشه هم علی شخص اون اگه بدون اینم سپ -

 !کشیمشمی کرده، اذیتت بشیم خبردار اگه باشی، داشته

 .کردم قفل کمرش دور را هایمدست و زدم لبخندی

 :کردم زمزمه و بستم را هایمچشم آرامش با
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 .بودنتون بابت مرسی -

 [باشد؟ داشته وستد مرا زیبا قدراین توانستمی کسی چه]

ا  که اتزندگی تو میان هاییآدم یه اوقات گاهی»  نداشته دوستشون تونینمی عمرا

 «!باشی

*** 

 سمت به آرامآرام. بود تاریک جاهمه. شدم خانه داخل و کردم باز را در خستگی با

 .شکست قلبم کردم حس کردم، باز که را اتاقش در. برداشتم قدم علی اتاق  

 نبود؟ مهم بودونبودم برایش بودم؟ بیرون شبنیمه 12 ساعت تا که نبود مهم برایش]

 [نبودم؟ مهم برایش من

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و زدم تلخی لبخند  

 .عزیزم سرت فدای شکست؟ دلم -

 کردم تعویض خستگی با را هایملباس. رفتم خودم اتاق سمت به و بستم را اتاقش در

 .کردم بپرتا خوابم تخت روی را خودم و

*** 

 .افتادم راه به استاد سر پشت و گذاشتم امکوله داخل باعجله را امطراحی دفتر

 استاد؟ استاد؟ -

 :گفتم رفتم،می راه کنارش که طورهمان. کرد آرام را هایشقدم

 کار؟ دنبال بریم باید خودمون استاد، -
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 که بود سؤالی چه ردیگ این. ]گزیدم را لبم ناخودآگاه. کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 [پرسیدم؟

 بشیم؟ استخدام دائمی باید داریم؟ وقت کی تا خب... خب-

 !شهمی نصف توننمره وگرنه دارید، وقت ماه آخر تا بله،-

 کردم؟می پیدا کار باید دیگر؟ بود وضعش چه. ]رفت و کرد رها نالن ایقیافه با مرا و

 [کجا؟ از

 به مربوط بود، گذاشته امعهده به که کاری. شدم خارج دانشگاه از و کردم پوفی

ا  و بود هم نامهپایان  !دربروم زیرش از توانستمنمی ابدا

 محکم قلبم علی، نام دیدن با انداختم، موبایل صفحه به نگاهی. خورد زنگ موبایلم

 .کردم لمس را سبزرنگ قسمت و دادم قورت را دهانم آب. تپید

 الو؟-

 .سالم الو،-

 کجایی؟-

 .اهدانشگ-

 داری؟ کالس چند ساعت تا-

 .شده تموم-

 .دنبالت میام دیگه دقیقه ده-

 بیاید؟ دنبالم بود قرار. خندیدم ناخودآگاه. کرد قطع حرفی هیچبی و
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 بیرون کیفم از را رنگمصورتی ب**ل رژ. رفتم بهداشتی سرویس سمت به باذوق

 پشت نازکی خط و برداشتم هم را مایعم چشم خط. مالیدم هایمب**ل به و کشیدم

 .کشیدم چشمانم

 باذوق. بود داده صورتم به زیبایی جلوه خط، مشکی   رنگ و چشمانم آبی رنگ تضاد

 .شدم خارج بهداشتی سرویس از و انداختم نگاه خودم به

. کردممی نگاه هاماشین وآمدرفت به و بودم ایستاده دانشگاه خروجی در جلوی

 .کردم ترپررنگ را لبم روی لبخند  . شدیم نزدیک که دیدم دور از را ماشینش

 .نشستم صندلی روی شوق و شور با من و ایستاد پایم جلوی

 علی؟ خوبی سالم،-

 .سالم-

 گرمای سردش، لحن. خوابید مرتبهیک به شوقم و شور. شد خشک لبم روی لبخند

 .برد بین از را آمدنش

 پاک را بود امگونه روی که اشکی قطره و چرخاندم شیشه سمت به را سرم آرامیبه

 .کردم

ا  بودم؟ زده ب**ل رژ کسی چه برای]  را سارینا به عشقش مگر بودم؟ زده چرا اصال

 [را؟ سردش لحن بودم کرده فراموش مگر بودم؟ کرده فراموش

 :کردم صاف را صدایم و کشیدم لرزانی نفس  

 دنبالم؟ اومدی چرا شده؟ چیزی -

 :زد صداداری پوزخند  
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 .شام واسه کرده دعوتمون مامانم نکن، یپرداز خیال -

 :گفتم و دوختم روروبه به را نگاهم. شد سبز لبم گوشه تلخی لبخند  

 .4 ساعت تازه نیست؟ زود-

 .جاییمهمون شب تا نه،-

ا . گذاشتم همروی را هایمچشم و نگفتم چیزی  را ماشین توقف بعد، دقیقه ده حدودا

 .کردم حس

 !شو پیاده -

ا  و رفتممی راه سرش پشت. شدم پیاده ماشین از و کشیدم سردی آه  از متریدو تقریبا

 !عاشق من   برای کردمی دلبری بدجور قدبلندش و ورزیده اندام. بود جلوتر من

 را ممنوعه هایحس درخواست دلم و شود کم قلبم تپش تا انداختم پایین را سرم

 .نکند

 خوبی؟ دخترم، سالم -

 دستانم در را دستش. کردم تند علی مادر   سمت به را ایمهقدم و بردم بال را سرم

 : گفتم و فشردم

 خوبین؟ چطورین؟ جون، مریم سالم-

 بیرون؟ چرا دخترم، داخل بیا خدا؛ لطف به-

. انداختم اطراف به نگاهی نشستم، که مبل روی. کرد هدایت پذیرایی سمت به مرا و

 [بود؟ رفته کجا علی]

 کجاست؟ علی جون؟ مریم-
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 ببین بزن بهش سر یه برو میارم، شربت و میوه من تا خوایمی عزیزم، اتاقش   ویت-

 !نداره لزم چیزی

 !شدممی نزدیک توهین و تحقیر به داشتم انگار. برخاستم جایم از و زدم لبخندی

 را اتاقش هم هنوز کردن، زندگی ماه هشت از بعد. کردم باز را در و زدم در به ایتقه

 !بودم ندیده

 :زدم صدایش بود، تاریک تاریک   اقشات

 علی؟ -

 روشن را لمپ و کردم پیدا را برق کلید موبایل، نور از استفاده با. نشنیدم جوابی

 .کردم

 تخت بالی به را نگاهم[ بود؟ خواب. ]بود کشیده دراز شکم روی دیدم؛ را علی

 را یشکستگ حس بود، تختش بالی که بزرگی عکس   قاب دیدن با. بردم خوابش

 .کردم حس قلبم در موقعی هر از بیش

 ...بود سارینا

. داشتند دوستش همه که مهربانی خواهر همان بود؛ ترمبزرگ خواهر سارینا،

 من از رحمانهبی کنم؛ وجورجمع را علی خواست من از رحمانهبی و رفت رحمانهبی

 !باشم علی مرهم خواست

 اینکه برای بودم شرمنده عجیب و علی یبرا بودم دق آینه بودم؛ درد نبود، مرهم من

 .کنم اجابت را خواهرم خواسته بودم نتوانسته
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ا  عشق؟ بودم؟ شده علی عاشق چرا. ]داشتم وجدان عذاب  یک یا بود عشق اصال

 [ساده؟ و معمولی داشتن دوست

 یک تا اگر. کنیم ازدواج علی و من که خواست رفتنش لحظه بود؛ سارینا خواسته

 ...صورت آن غیر در و کنیم زندگی هم با توانستیممی کرد، تغییر هم به حسمان سال

 بیرون؟ بری خواینمی -

 :پرسیدم ناخودآگاه

 عاشقشی؟ هم هنوز -

 :گفت اخم با و نشست جایش سر

 با کنیمی سعی هی که منی چیکاره کنی؟می دخالت کارهام تو چرا چه؟ تو به -

 ؟کنی جلب رو من توجه اتدروغی هایمحبت

 [دروغین؟ محبت]

 :گفتم و چرخیدم در سمت به

 !پایین بیا بکنی دل روحبی عکس   اون از تونستی اگه منتظره، جون مریم -

 هایینفس با اما او. شدند گشاده ترس با چشمانم شد، کوبیده دیوار به که پشتم

 :غرید خشمگین

 یدی؟فهم! اون میگی سارینا عکس به باشه آخرت بار... باشه آخرت بار -

 عشق بود؟ کرده خودش با فکری چه سارینا. ]کردم نگاه عصبانیتش به خیرهخیره

 .[انگار بود مسخره علی؟ و من بین

 :گفتم آرام
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 .باشه -

 :بازگشت تختش سمت به و کرد وارد بازوهایم به فشاری

 .بخوابم خواممی! هری -

 .شدم خارج اتاقش از و گزیدم ب**ل

 نیامد، پایین چشمانم از اشک شوم، حسبی اینکهمثل فقط،. بود شده چه دانمنمی

 .بود رفته تاراج به احساساتم شاید و نشد ناراحت قلبم

 .بخشیدم سرعت هایمقدم به و زدم افکارم به پوزخندی

 :گفت نشستم، که علی مادر رویروبه

 کجاست؟ علی پس دخترم؟ شد چی -

 :بود مصنوعی لبخندم

 .خوابیده بود، خسته-

 خاطر به اشهمه الهی؛ بشم فداش شه،می خسته کنهمی کار بس از امبچه ،الهی -

 !توعه آرامش

 !بود مضحک حرفش چقدر که بفهمد تا کردممی کج را دهانم بود جایش اگر

 تظاهر داشت درد. کردن بازی نقش از بودم خسته. نگفتم چیزی و زدم کجی لبخند  

ا  علی و کردن  .فهمیدنمی مرا درد ابدا

 .بگو برام دانشگاهت از دخترم؟ خبر چه تو... بخ -

 :گفتم و کشیدم آهی استاد، گفته آوردن یاد به با
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 پیدا کار اگه بیارم، گیر لباس طراحی شرکت یه تو دائمی کار یه باید گفته استادم -

 .میره دستم از نمره نصف نکنم

 :شنیدم را آرامش صدای

 .بد چه! وایای -

 :گفت و پرید جا از آمد، در صدا به که در زنگ. دمدا تکان سری ناراحتی با

 .اومد فرزین آقا -

 وارد هردوشان بعد دقیقه چند. کند باز همسرش برای را در تا رفت او و زدم لبخندی

 :گفتم و برخاستم جایم از فرزین بابا احترام به. شدند خانه

 .سالم -

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با

 خوبی؟ دخترم، سالم -

 نداشت؟ دوست را مرد این شدیم مگر

 : زدم لبخندی

 چطورین؟ شما ممنونم،-

 کجاست؟ شوهرت اون خدا، شکر-

 !خوابیده-

 .رفت اتاقش به هایشلباس تعویض برای و داد تکان سری

 :گفت محبت و لبخند با نشست، رویمروبه که فرزین بابا
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 دخترم؟ دانشگاه و درس از خبر چه -

 :گفت و خندید د،دی که را آویزانم یچهره

 .نیست خوب هم خیلی اوضاع اینکه مثل -

 :گفت خانم مریم که بگویم چیزی خواستم

 نداره؟ لباس طراحی شرکت یه حسام فرزین؟ آقا -

 :داد تکان سری فرزین بابا

 چطور؟ آره، -

 کنه؟ استخدام رو سارن تونهنمی -

 :گفت و داد تکان سری متفکر فرزین، بابا

 .دخترم میدم خبر بهت شام وقت تا ،زنممی زنگ بهش -

 .ممنونم خیلی! وای: گفتم و کردم نگاه فرزین بابا و خانم مریم به شادی با

ا . نگفت چیزی و زد لبخندی  جمعمان به هم علی و بود گذشته ساعت یک تقریبا

 ایخمیازه خستگی با. بود سیاست و اقتصاد درباره هاحرف تمام. بود شده اضافه

 :گفت فرزین اباب که کشیدم

 .بخواب علی اتاق برو دخترم -

 امخیره نامحسوسی خشم   با و بود هم در هایشاخم انداختم؛ علی به نگاهینیم

 :کردم زمزمه آرام و دوختم فرش هایگل به را نگاهم. بود شده

 .نیستم خسته مرسی؛ نه،-
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 .بره بگو بهش علی زنیم،می صدات شام موقع برو؛ پاشو عزیزم، نکن تعارف-

ا  علی  :گفت و زد لبخندی ناچارا

 !ایخسته عزیزم، برو -

 سمت به کوچکی عذرخواهی با و برخاستم جایم از علی، پنهان   خشم به توجه بدون

 .افتادم راه به اتاقش

 .رفتم فرو خواب به و نفهمیدم چیزی دیگر گذاشتم، بالش روی که را سرم

*** 

 .دختر پاشو هی هی؟ -

 : گفتم و نشستم جایم سر. کردم باز را چشمانم سریع علی، صدای شنیدن با

 شده؟ چی -

 :زد وضعیتم به پوزخندی

 .شام بریم پاشو -

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی کالفگی با

 .میام زنممی صورتم به آب یکم برو، تو -

 !رفت آرام و ساکت و نگفت چیزی که بود عجیب. رفت و داد تکان سری

 جویدم،می املقمه کهدرحالی. کردیم شروع را خوردن اغذ نشستم، که میز پشت

 :شنیدم را فرزین بابا صدای

 سارن؟ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

45 

 

 :گفتم و بردم بال را سرم

 بله؟ -

 رو شرایط اگه ببری، براش رو کارات نمونه از تا چند شد قرار زدم، حرف حسام با -

 .شیمی استخدام داشتی

 :زدم لبخندی

 !ازتون مرسی -

 :زد ایطعنه اش،رانهپد لبخند   از بعد

 !شده نصیبت خوب پدرشوهر یه ولی نیاوردی، شانس که شوهر از -

 بیان شوخی قالب در اینکه عین در حرفش. کرد نگاه فرزین بابا به تعجب با علی

 !کوبید علی صورت به را نهان حقیقتی بود، شده

 :گفت تعجب با علی

 !مگه؟ کردم کارش چی بابا؟ میگی چی -

 :زد پوزخندی فرزین بابا

 یه داری، رو فرزاد اخالق ولی شدی بزرگ خودم دست زیر علی، شناسممی رو تو من -

 .شیشه توی کردی هم رو معصوم طفل بچه این خون حسی؛بی دیکتاتور  

 و انداختم پایین را سرم. بزنم پس را بست حلقه چشمانم در که اشکی کردم سعی

 به رو و نشاندم هایمب**ل روی لبخندی بسیار، تالش با. فشردم مشتم در را قاشق

 :گفتم فرزین بابا

 !خوبه خیلی اون میگین؛ شما که نیست طوریاین علی فرزین، بابا نه -
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 بابا پوزخند و کردم حس را نگاهش سنگینی. زدم حرفم و خودم به پوزخندی دلم در

 .دیدم هم را فرزین

 : گفت تهدید و طعنه با هم باز

 که روزی اون نرسه علی شناسم؛می رو خودم پسر من ولی ن،ک طرفداری ازش هی -

 !کنممی سیاه رو روزگارت ببینم، رو بچه این هایچشم اشک  

 !بود کرده سکوت علی که بود عجیب بین، این در. نگفتم چیزی و گزیدم ب**ل

 :گفت و داشت نگه را ماشین خانه جلو

 .داخل برو -

 میری؟ کجا -

 :برد بال کمی را صدایش

 کری؟ داخل، برو میگم بهت -

 جاهمه کردم، باز که را خانه در. افتادم راه به خانه سمت به. شکست هم باز قلبم

 .رفتم خودم اتاق سمت به و کردم روشن را هالمپ تمامی باعجله بود؛ تاریک

 همروی را چشمانم محکم کردند؛ پیدا بارش میل چشمانم نشستم، که تختم روی

 .نریزند ایمهاشک تا فشردم

 دوست بریزم، اشک همه جلوی نداشتم دوست باشم، ضعیف نداشتم دوست

 .بدانند آدم و عالم را هایمشکستگی نداشتم

 خودم برای فقط را احساساتم گرفتممی یاد باید کردم،می تمرین را خونسردی باید

 ! دارم نگه
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 و آرام تا نندکمی تحمل را عذابی چه افراد برخی که شودنمی متوجه کسهیچ»

 «!بیایند نظر به خونسرد

*** 

 !چهارم طبقه -

 :گفتم و رفتم منشی میز سمت به. شدم شرکت وارد و شدم خارج آسانسور از

 خانم؟ ببخشید -

 :گفت و آورد بال را سرش لبخند با

 .بفرمایید بله؟ -

 : زدم لبخندی

 .داشتم مصاحبه قرار فرهادی آقای با

 خانم ؟-

 .رادمنش-

ا  لحظه یه بله،-  .لطفا

 .گرفت را ایشماره و برداشت را تلفن

 .آوردن تشریف رادمنش خانم فرهادی؟ آقای-

-... 

 .چشم بله-

 :گفت من به رو و
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 .منتظرند بفرمایید، -

 .ممنونم: دادم تکان تشکر نشانه به سری

 و قرمز دکوراسیون. شدم اتاق داخل و کشیدم پایین را در دستگیره و گفتم هللابسم

 .آمدمی چشم به شدن، خیره و توجه بدون اتاق، یدسف

 :گفتم و کردم بود، نشسته صندلی روی که جوانی پسر   به نگاهی

 .سالم -

 :گفت و زد لبخندی

 .باشید فرزین عمو عروس   باید سالم، -

! نبود بدخلق و بدقلق علی مثل کردم،می فکر که هم قدرهاآن. کردم راحتی احساس

 :گفتم و نشستم میزش جلوی هایمبل از یکی روی

 .رسیدم خدمتتون مصاحبه برای بله، -

 :گفت و گرفت سمتم به فرمی

 .میندازم کارهاتون نمونه به نگاهی من کنید، پر رو فرم شما تا -

 .گرفتم سمتش به را هایمنمونه پوشه و گرفتم را فرم. دادم تکان سری

 کارهایم نمونه بررسی از ستد او و دادم قرار میزش روی را فرم بعد، دقیقه چند

 .کشید

 :گفت متفکر،

 کردین؟ اکتفا دانشگاه تحصیالت به فقط یا رفتید کالس -
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 :دادم تکان سری گیجی با

 اومده؟ پیش مشکلی دانشگاه، فقط -

 :داد تکان سری

 !اومده پیش مشکل بله زارید،می مشکل باب بر رو شدنتون استخدام اگه -

 :گفتم بهت با دوختم چشم رویمروبه مرد   به گنگی با

 جدا؟ شدم؟ استخدام -

 : خندید

 بود؟ انتظار از دور قدراین بله،-

 .دونمنمی-

ا  مرد، این و شد شدیدتر اشخنده  .نبود علی به شبیه ابدا

 اینجا قوانین بشید؛ خسته حسابی قرار   فردا از کنید، استراحت و خونه برید بهتره -

 .میگم بهتون صبح فردا رو

 :کردم کارهایم نمونه به ایاشاره

 دارین؟ لزمش -

 :گرفت سمتم به را کارهایم نمونه و برخاست جایش از

 .ببریدشون تونیدمی خیر، -

 : گفت که گرفتم دستش از را پوشه

 !رادمنش؟ خانم  -
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 بله؟-

 .معرفتهبی خیلی بگید برسونید، سالم علی به-

 :گفتم و نپرسیدم چیزی ام،کنجکاوی حس رغمعلی

 .چشم -

 .بازگردم خانه به تاکسی با تا ایستادم شرکت جلوی. شدم خارج شرکت از

 .بود سورن خورد، زنگ موبایلم

 داداش؟ الو؟-

 سارن؟ خوبی سالم،-

 خوبی؟ تو آره،-

 شده؟ چیزی خوبم،-

ا  کنم، ریس و راست اقامتمون برای رو کارها سری یه فرانسه میرم دارم آره،-  دو تقریبا

 .نیستم ماه

 پروازته؟ چند اعتس-

 .دیگه ساعت نیم-

 .افتممی راه اآلن وایستا-

 : گفت سریع

 عزیزم؟ خواینمی چیزی خداحافظی؛ برای زدم زنگ فقط سارن، نیست لزم-

 .برگرد زود نه،-
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 .خداحافظ چشم،-

 .خداحافظ-

 .گرفتن تاکسی برای کردم بلند دست و کردم فوت ناراحتی با را نفسم

 اتاقم سمت به خستگی با. شدم خانه داخل و دادم تاکسی دهرانن دست به را پول

 برداشتم را هایملباس. کردم پلی آرام ریتم با موزیکی و کردم باز را موبایلم قفل و رفتم

 .کردم تند حمام سمت به را هایمقدم و

 مانی خورد؛ زنگ موبایلم برداشتم، را کنندهنرم دادم،می گوش موزیک به که طورهمان

 .دادم جواب و بستم را آب شیر .بود

 الو؟-

 کجایی؟ خانم، سارن سالم-

 کجام؟ اآلن: پریدند بال شیطنت از ابروهایم

 :گفت تعجب با مانی

 .آره خب وا،-

 !حموم-

 عزیزم؟ پیشت بیام-

 :زد بال امبازیمسخره رگ  

 !منتظرتم عزیزم، آره -

 :زد جیغ خنده با مانی
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 رامت بیا هاخرکی عشوه این از تا چند علی برای لرزید، تنم دخترم که من! مـرگ-

 .شهمی

 من؟ جون-

 :گفت سرخوشی با

 !تو جون به-

 !بیارم در اطوارها ادا این از شهنمی اون برای-

 :گفت تعجب با

 !طرف شوهرت   خری؟-

 !بازه دستش دیگه، میگم همین برای خب-

 :گفت جیغ با

 .بدبخت منحرف   کثافت! درد -

 :گفتم عشوه با

 عشقم؟ نداری کاری-

 زدنه؟ حرف طرز چه این سارن، بگیری درد-

 :گفتم لحن همان با

 عزیزم؟ میگم دارم چی مگه -

 :گفت غرغر با

 .بای چته، امروز نیست معلوم نبینمت، هامچشم جلو از شو خفه -
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 :گفتم خنده با

 !عشقم بایبای -

 .مخندید بلند و کردم قطع بشنوم، را مانی جیغ اینکه از قبل و

*** 

 نشسته تختم روی که علی دیدن با. شدم خارج حمام از و پیچیدم تنم دور را حوله

 .شد خارج دهانم از «هیــن» مثل ایکلمه و برداشتم عقب به قدمی بود،

 -:گفت و زد پوزخندی

 حموم؟ بری باهاش خواستیمی که بود کی! کنیمی بازی فیلم خوب میاد خوشم -

 من برای گرچه بکنی؟ هاغلط این از که شوهر خونه فرستادن ور  تو بابات و مامان اون

ا، توعه مصداق دارد؟ هوی و های که نترس آن از میگن شنیدی نیست؛ مهم هم  دقیقا

 خالی خونه بار چند با کنم فکر کنم،می خرجت دارم که من حیف   خیابونی؛ رز*ه

 نه؟ بیاری، در بتونی رو خرجت رفتن

 و برداشتم بلند را هایمقدم. بود شده اشک از پر مانمچش لرزید،می هایمب**ل

 .خواباندم گوشش زیر را امسیلی

 :غرید و کرد جمع مشتش در را موهایم آلود،خون چشمانی با

 فهمیدی؟ میاری، در برام هابازیمسخره این از باشه آخرت دفعه -

 فریاد و کرد رهایم که زدم چنگ را بازویش. شد جمع چشمانم در اشک درد شدت از

 :زد

 !عوضی بیاد، خوشش که یکی برای کن جمع رو هاتبازی وحشی -
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 :گفت و زد پوزخندی. گرفتم را مانی شماره لرزان دستانی و گریان چشمانی با

 !دنبالت؟ بیاد که بهش زنیمی زنگ داری چیه؟ -

 .مگذاشت آیفون روی را موبایل. برداشت نکند، شک چیزی به تا کردم صاف را صدایم

 مانی؟ الو؟ -

 :گفت حرص با

 18 مثبت هایحرف اون از زدی زنگ باز کردی، قطع که نشده دقیقه دو هنوز بابا -

ا  کردم، غلط بابا بزنی؟  !خواممی رو آرشام من خوبه؟ حموم، همراهت نمیام من اصال

 :کردم خندان را لحنم

 .مانی رو خودت کن جمع-

 عشقم؟ داشتی کارم چی حال-

 .نوشین با خونه بیا شب هیچی،-

ا  باشه، کوفت باشه مفت-  .فعال

 :خندیدم مصنوعی

ا  -  .فعال

 :گفتم پشیمانش و حیران چشمان به خیره و کردم قطع را موبایل

ا  -  .بیرون برو لطفا

 .شدمی بسته و باز حرفی گفتن برای دهانش

 ...من! ببین -
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 : گفتم شکسته قلبی و درماندگی با

ا -  .بیرون برو لطفا

 سارن؟-

 چقدر. چکید چشمانم از اشک. زدمی صدا را اسمم که بود باری اولین شدم، مات

 !مقابلش در بودم ناتوان و ذلیل

 ...من سارن؟ -

 :کشیدم جیغ ناگهان

 .بیـــرون برو -

 :برد بال را دستانش

 .نزن جیغ خب؟ میرم، دارم من ببین نزن؛ جیغ باشه، باشه، -

 خارج که در از. شدمی قبل از ترسنگین ظههرلح گلویم بغض  . زدممی نفسنفس

 .زدم گریه زیر بلند و دادم دست از را طاقتم شد،

*** 

 .بودم زده زل اتاق گوشه به غمگین و زدهماتم که شدمی چندساعتی

 که نبودم این آدم من. بینشان عشق به سارینا، به علی، به خودم، به. کردممی فکر

 گاه  وبیگاه هایتالش بود بس. باشد تهداش دوستم که کنم مجبور را علی

 .کشیدممی که ذلتی و خواری بود بس. امماهههشت

 برای سارینا قبولندممی خودم به باید. آمدممی کنار دلم و خودم با باید کشیدم، آهی

 .شدنمی تمام وقتهیچ علی
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 .پوشیدم را هایملباس و برخاستم جایم از

 به کردم،می شانه را موهایم که طورهمان. برداشتم را شانه و ایستادم آینه جلوی

 .شدم خیره چشمانم

 !بودند خون دریاچه راستیبه

 کردم؟می پنهانشان باید چرا کرد؟می فرقی چه دیگر. کردم رها امشانه روی را موهایم

ا . باشیم داشته ایآینده نبود قرار باشم، داشته علی به حسی نبود قرار دیگر  اصال

 بود؟ چه برای خجالتم

 را صدایش زدم، در به ایتقه. کردم تند قدم علی اتاق سمت به و زدم بیرون اتاقم از

 چهارچوب در علی قامت و شد باز شتاب با در که زدم در به ایتقه هم باز نشنیدم؛

 .شد نمایان در

 :گفت و کرد نگاه خونم رنگ چشمان   به بهت با

 آوردی؟ خودت سر بالیی چه -

 زدم پوزخندی. بود ندیده را هایمدیوانگی از چشمه یک حتی او کرد؛نمی هم را فکرش

 :گفتم و

 داری؟ وقت بزنم، حرف باهات خواممی -

 :گفت و کشید کنار را خودش

 .داخل بیا آره، -

 خوابش تخت سمت به هم او. نشستم کامپیوترش صندلی   روی و شدم اتاق داخل

 .نشست آن روی و رفت
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 خب؟ -

 :دوختم اشمشکی چشمان   به را چشمانم

 سربازیم دوتا تو و من و جنگ   میدون اینجا انگار بدیم؛ ادامه طوراین ندارم دوست -

 ازم یا نداری دوستم که نیست مهم برام! بجنگیم جونمون پایان تا موظفیم که

 بزار رو ماه چهار این مونده، ماه چهار و گذشته قرارمون از ماه هشت نمیاد، خوشت

 کن فکر نباشه، هم تحقیر و توهین نباشه، تهمت خب؟ نکنیم؛ اذیت باشیم، رفیق

 کارت به کاری کنم؛ سپری اتخونه توی خواممی رو ماهی چهار که خواهرزنتم من

 داشتی دوست اگه میای، کی و میری کجا پرسمنمی هم دیگه بعد، به این از ندارم

 استخدامم پسرعموت، شرکت مرفت صبحی میدم؛ انجام رو خونه کارهای بگو؛ خودت

 که نیستم هم کنجکاو! چرا دونمنمی معرفتی؛بی خیلی بگم بهت که گفت بهم کرد،

ا  بزار؛ خودم حال به رو من قرآن رو تو فقط. بیارم در سر تونرابطه از  تنها کن فکر اصال

 کهوقتی تا که نشدم کثافت قدر اون باش؛ نداشته کارم به کاری کنی،می زندگی

 بره شه تموم آرامش با ماه چهار این بزار فهمی؟می کنم؛ غلطی چینهم رومه، تاسم

 کنی؟ رو کار این تونیمی خب؟ کارش، پی

 دستم و رفتم سمتش به شد، تمام که هایمحرف. بود شده امخیره مدت این تمام در

 :گفتم و کردم دراز سمتش به را

 کنی؟می قبول -

 را دستم چشمانم، به خیره و کرد مکثی. رخیدچمی چشمانم و دستم بین نگاهش

 او چشمان اما داشتم؛ بینمان حسیبی و صلح این به نسبت خوبی حس. فشرد

 .برایم بود مبهم و گنگ

 !« بسمه دیگه شکستم و شدم تنها چی هر بسمه،»
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*** 

ا  داره؛ ادامه بعدازظهر 2 تا و شهمی شروع صبح 8 از اتکاری ساعت -  به ممکنه گاها

 روزانه باشی؛ شرکت توی بیشتر کمی سنگین هایپروژه و کاریاضافه یا جلسات طرخا

ا  دیگه طراح   سه مثل خوام،می ازت طرح تا سه  و شونمیاری برام وقت آخر شخصا

 حتی کنی، برداریکپی دیگه هایشرکت هایطرح از اگر دی؛می توضیح رو کارت نحوه

 تعلق من به شرکت این سهام از درصد 50 فقط چون هم، تو میره کالهمون کم، یه

 سعی ام،منشی به بده و بنویس هفته طول برای خوایمی که غذایی از برنامه یه داره؛

 نیست؟ سؤالی بخوری؛ شرکت توی رو غذات هفته این آخر تا که کنممی

 :دادم تکان طرفین به سری

 .نه -

 :داد تکان سری

 .خوبه -

 رنگایقهوه دری رویروبه و گذشت ایدقیقه رفتم؛ لشدنبا به هم من و افتاد راه به

 :گفت و کرد اشاره در به ایستاد،

 .اتاقت   اینجا -

 :گفتم اتاق، فضای دیدن با. کردم باز را در و رفت در دستگیره سمت به دستم

 کنم؟ کار اینجا تنهایی قراره-

 .بگیره صورت تقلبی نباید آره،-

 : گفت و گرفت رویم مقابل را کلیدی
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 کنی؛ قفلش اتاق، از خروجت از بعد و باشه پیشت همیشه بهتره اتاقت ، کلید این-

 .خودت   نفع به

 وجود به نتیجه در و بیشتر خالقیت باعث هاطراح بین همکاری کنیدنمی فکر-

 !شه؟می خاص و ناب هایایده اومدن

 شون،توانایی خودشون، به که افرادی   جای فقط شرکت این اما باشه؛ طوراین شاید-

 جاش باشه نداشته نفساعتمادبه که کسی دارد؛ ایمان استعدادشون و خالقیتشون

 .نیست اینجا

ا . نگفتم چیزی  .بود او با حق تقریبا

 !گیریش؟نمی -

 : گفت که کردم نگاهش تعجب با

 !کلید   منظورم-

 !بله آهان،-

 اتاقش سمت به هک طورهمان و چرخید مخالفم سمت به. گرفتم دست به را کلید و

 :گفت بلند رفت،می

 !واردتازه باشی موفق -

 .شدم اتاقم وارد و زدم لبخندی

*** 

 روز برای. شدم خارج اتاق از و برداشتم را طراحی هایبرگه و دادم کمرم به وقوسیکش

 :گفتم و رفتم منشی میز سمت به. کردممی خستگی حس کم خیلی. بود خوب اول
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 ببخشید؟ -

 : گفت مهربانی لبخند   با و آورد بال را سرش

 شدی؟ استخدام گلم؟ جانم -

 روی گفتارش لحن از عمیقی لبخند   باشم؛ تفاوتبی محبتش مقابل در توانستمنمی

 :گفتم و گرفت شکل لبم

 !ببرم؟ رو هامطرح که کنی هماهنگی یه شهمی شدم؛ استخدام بله،-

ا -  .حتما

 :گرفت ایشماره و برداشت را تلفن گوشی

 .آوردن رو هاشونطرح رادمنش خانم فرهادی؟ آقای -

-... 

 .چشم بله،-

 :گفت من به رو و گذاشت را گوشی و

 .عزیزم داخل بری تونیمی -

 : دادم تکان سری و زدم لبخندی

 .مرسی-

 .کنممی خواهش -

 .دادم توضیح برایش را هایمطرح و هاایده کوتاه، سالمی از بعد و شدم اتاق داخل

 .دارم دوست رو تکار  -
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 : زدم لبخندی

 .ممنونم-

 .مرخصی بری، تونیمی-

 .شدم خارج اتاقش از و دادم تکان سری

 .کردم بلند دست تاکسی گرفتن برای شدم خارج که شرکت از

*** 

 سمت به. شدم پیاده ماشین از و سپردم راننده دست به را درخواستی پول مقدار

 .آمدمی لویزیونت صدای. کردم باز را در و رفتم خانه

 .نبود خانه بعدازظهر 2 ساعت موقع هیچ![ موقعبی چه! بود؟ آمده علی]

 پیش را اتاقم راه   و انداختم پایین را سرم. شدم داخل و درآوردم پایم از را هایمکفش

 .گرفتم

 .سالم -

 ![بود؟ من با. ]بازگشتم سمتش به بهت با

 :کاشتم لبم روی اجبار سر   از لبخندی

 خوبی؟ ،سالم -

 :گفت و داد تکان سری

 !خوردی؟ ناهار -
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 از چون یا بود؟ سوخته حالم به دلش کرد؟می ترحم. فهمیدمنمی را هایشسؤال

 بود؟ شده اخالقخوش ندارد، مزاحمی هیچ که بود شده راحت خیالش من طرف

ا ! هه]  به برویم بودنم انگیزترحم و احساسم و خودم! درک به بروم! درک به برود اصال

 ![درک

 :گفتم سردی با و دادم تکان سری

 .خوردم -

 تعویض را هایملباس. رفتم اتاقم سمت به و گذشتم مقابلش از حرفی هیچ بدون و

 .کردم پلی غمگینی موزیک   و کردم

 نصیبم چیزی اما بودم، شده پر حد از زیاد کردممی حس! کنم گریه داشتم قصد

 .تندنداش خودنمایی قصد هایماشک شد؛نمی

 .بستم خواب قصد به را چشمانم موزیک، قطع از بعد و کشیدم پوفی وارکالفه

 سارن؟ سارن؟ -

 خواست؟می چه من اتاق در. کردم باز را چشمانم سرعت با علی، صدای شنیدن با

 ![هوف! هوف! هوف]

 چه بود؟ چه فازش. ]کردمی توجه من به داشت تازه او و داشتم فراموشی قصد من

 [من؟ کردن دیوانه ت؟داش قصدی

 :گفتم عصبانیت با

 !خوای؟می چی -
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ا . ]بودم شده دیوانه انگار. کرد نگاه رفتارم به شده گشاد چشمانی با  به کارچه اصال

 ![کنم؟ فراموشش راحت خیال با گذاشتنمی چرا داشت؟ من

 :زد پوزخندی

 !شدی؟ دیوونه -

 را، کارهایش. برخاستم ایمج از خشم با. بود لمس قابل راحتیبه کالمش تمسخر  

ا  را گفتارش را، رفتارش  .کردمنمی درک اصال

 کند؟ بازی روانم با داشت قصد

 و عاشق همیشه برای داشت دوست برد؟می لذت بودنم ذلیل از خواست؟می چه

 بمانم؟ اششیفته

 :گفتم آرام و کردم فوت را نفسم حرص با

 .بیرون برو فقط -

 :گفت شد،می خارج در از که طورهمان و ددا تکان برایم تأسف از سری

 !نیست عقل از دور بودنت دیوونه داری، که هاییدوست اون وجود با -

 :زدم فریاد خشم با

 .بفهم رو دهانت حرف -

 .کرد ترک را اتاق و نگفت چیزی

 پر را چشمانم اشک، و گرفتم هایمدست میان را سرم زد؛ حلقه چشمانم در اشک

 .کرد
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 را چشمانش نگرانی   حس خواستم،نمی را هایشتوجه خواستم،نمی ار  هایشمحبت

 که بودم کرده متقاعد را خود که حال نه بود، جدایی قرارمان که حال نه خواستم؛نمی

 .هستیم موازی خط دو علی و من

 .زدم بیرون اتاقم از صورتم، و دست شستن از بعد

 ...یا خشم بود؟ چه العملشعکس شدم؟می روروبه علی با باید چطور

 !باشم داشته انتظار او از توانستممی که بود رفتاری ترینمعقول سردی و خشم خب

 [دادم؟می نشان باید واکنشی چه]

 .بود رفته فرو فکر به و بود نشسته کاناپه روی دیدمش،

ا  او زدم؛ پوزخندی. ایستادم جایم سر ا  من به مسلما ا  و اصال . کردنمی فکر ابدا

 .نشستم رویشروبه و برداشتم قدم سمتش به اهناخودآگ

 .چرخیدمی علی چشمان جزبه هرجایی نگاهم

 دونی؟می -

 :داد ادامه او و شد جلب سمتش به توجهم

ا  تو -  !نیستی سارینا شبیه اصال

 :داد ادامه. زد قفل چشمانم به را چشمانش او و زدم صداداری پوزخند

 داشت؛ لبخند همیشه شد،نمی عصبی اون د؛بو آروم نبود، پرخاشگر تو مثل اون -

 اشسادگی همین عاشق هم من بود، ساده دست کف مثل نبود، وغریبعجیب

ا  تو که چیزی شدم،  تو داری؛ خاصی رفتار   ناخواه،خواه تو! باشی داشته تونینمی اصال
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ا  نداری، مشکلی هیچ ا  و اصال  تونمنمی که منم مشکل سارن؛ نداری مشکلی هیچ ابدا

 .کنم نگاه زنم چشم به تو هب

 و بود گفته را هاگفتنی. نبود گفتن برای حرفی بودم؛ ساکت هم من شد؛ ساکت

 .بودم شنیده را هاشنیدنی

 بودنش نامهربان به انگار! ناراحتی نه بغض، نه نداشتم؛ هایشحرف از خاصی حس

 .بودم کرده عادت

 !کردی؟ پیدا حس بهم که شد چی -

 :گفتم مکث کمی از بعد. خوردم یکه شاناگهانی سؤال از

 قدراون اما تو باشم؛ داشته دوستت تونممی که کردم حس فقط دونم،نمی -

 بردی، بین از ناخودآگاه رو داشتم بهت که کوچیکی حس   اون که بود زننده رفتارهات

 ما بین چیزی چون کنم،می موافقت بگیریم طالق که بگی بهم هم النهمین اگه

 !دوستیم فقط و فقط ام نیست؛

 بازیابی را امرفتهازدست غرور   خواستممی فقط. بود دروغ هایمحرف تمام! بود دروغ

 .کنم

 !شد خیره امچهره به لبخند با

 :گفتم و خندیدم تلخ

 !خندی؟می چرا -

 :گرفت عمق اشخنده

 .دارم تو مثل خوبی دوست   خوشحالم -
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 امحلقه که نبود لزم حتی دیگر. دادم سوق دستانم سمت به را نگاهم و نگفتم چیزی

 :گفتم و کشیدم بیرون انگشتم از را امحلقه. بپوشم خانه داخل را

 بال رو خواهرم مال که نیستم کسی منم! خواهرم مال بود، سارینا مال حلقه این -

ا  رو حسم بکشم؛ ا  سارینا و تو که برممی بین از کامال  باشید؛ آرامش در کامال

 .علی کنمنمی امانت در نت*یا**خ

 :خندید آشکارا و واضح

 !بدم بستنی بهت بیرون بریم موندوستی افتخار به پس خب -

 گفته چون چرا؟ برود؟ بیرون من با خواستمی کرد؟می شوخی خندید؟می بود؟ علی]

 [برم؟می بین از کمال و تمام را حسم بودم

 :زدم نیشخندی و دادم هل سمتش به میز روی بر را حلقه

ا  -  .حتما

 :گفتم و برخاستم جایم از

 .شم آماده میرم -

 ...که برداشتم اتاقم سمت به قدمی و علی نام به جسمی به کردم پشت

 سارن؟ -

 :گفت او و ایستادم

 !دادی بهم که آرامشی بابت ممنونم -

 :گفتم لبخند باهمان و بازگشتم سمتش به! بود مصنوعی لبخندم
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 .باشم مواظبت که بود گرفته قول ازم سارینا نداشت، قابلی -

 ...و آمد سمتم به و برخاست جایش از

 که خوشحالم: کرد زمزمه گوشم زیر. بودم گرفته گر که بود گرم چنان آغوشش حجم

 !کردم پیدا مهربونی این به دوستی

 به بودم؛ شده زدهپس. خواستنمی را احساسم که یافتم حتم کردم؛ حس را مرگ

 دوستش فقط که خواستمی را سارنی علی و بودم شده زدهپس نممک وجه بدترین

 !بیشتر چیزی نه باشد،

 اممسخره تا زدم ب**ل بر سکوت مهر اما داشتم؛ گله او از آسمان تمام اندازهبه

 !ننامد دزد مرا و نشکند را غرورم نکند،

 که تو... عشقت از مردم بار هزار رحمی؛بی همهاین که تو از... تو از من کنممی گله»

 !« فهمینمی وقتهیچ

*** 

 !شده خوشگل چه خانم سارن! بـــه: گفت و زد سوتی

 چشمانم دیدن با. کردممی نگاه کردنش صحبت نحوه و طرز به شده گرد چشمانی با

 :گفت و خندید بلند

 !بینیمی طوریاین رو من بعد به این از نکن، تعجب -

 که بود یافته اطمینان. خندیدم بغض با م،خندید درد با خندیدم، تلخ خندیدم؛

 !بود شده رفتارخوش و ندارم حسی
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 را هایشقدم صدای. شدم خارج خانه از هایمکفش پوشیدن از بعد و دادم تکان سری

 .شنیدممی سرم پشت

 .برسم بهت منم برو یواش خانم، آهای -

 .گذاشتم مانتوام جیب در را دستانم و کردم کند را هایمقدم

 ...گذشت که کمی. درآورد حرکت به را ماشین او و شدیم ماشین ارسو

 سارن؟ -

 !بود دوست یک فقط او. لرزید قلبم

 !بله؟-

 !داشت شیطنت خیلی بودن آروم حین در سارینا ساکتی؟ قدراین چرا-

 !داشتم نفرت! بود گرفته را گریبانم که ایمقایسه آن از داشتم نفرت

 به گوینده؛ تا باشم شنونده کنممی سعی بیشتر واقعدر  نیست، گفتن برای حرفی -

 !پوچ و معنیبی هایبحث تا دارم عالقه بیشتر پرمعنا هایبحث

 .آهان: پریدند بال ابروهایش

 :پرسید ثانیه چند از بعد

 چیه؟ زندگی به راجع نظرت -

 :گفتم مکث کمی از پس

 هابعضی یزیک،ف شناسیحرکت بحث مثل پایان؛ نقطه یه و شروع نقطه یه -

 اما میرن؛ پایان نقطه به شروع نقطه از مستقیم! جایی  جابه بردار شونزندگی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

69 

 

 برای زننمی دور رو روش و راه هزارتا! ستشده طی مسافت مثل شونزندگی هابعضی

! گرفتیم اشجدی حد از زیاد ما نیست، چیزی زندگی زندگی؛ و موندن سالم

ا  چیزیهیچ  باشه؛ کوچولو آزمایشگاه یه ممکنه هم زندگی... زندگی و نداره وجود واقعا

 بهشون سخت هایفرمول هابعضی گیرن،می قرار آزمایش مورد استثنا بدون همه،

 به هیدروژن گاز با کلر اتم واکنش مثل فرمول یه هم هابعضی کنه،می برخورد

 روی هدستگا یه که اینه مثل درست دونی؟می! راحت و آسون خوره،می پستشون

 صف این توی ناخواهخواه تو کنه؛ کنترل دور راه از رو تو کسی که باشه متصل مغزت

 گرفته قرار صف این کجای نیست مهم خودت؛ خواسته و میل بدون گیری،می قرار

 اما باشه، بد ممکنه امتحان نتیجه رسه؛می دادن پس امتحان روز بالخره باشی،

 .کرد جبران شهمی همیشه

 :کرد نگاهی خمر نیم به

 !داری جالبی تفکرات -

 .نگفتم چیزی و کردم آرامی تشکر  

 !کنم گریه صبح خود   تا و بازگردم اتاقم به خواستممی. داشت گریه هوای   دلم

 :گفت و کرد پارک ایگوشه را ماشین

 .بریم شو پیاده-

 !بشینیم؟ ماشین تو شهمی-

 :زد خندی تک

 !بانو البته -
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 گلویم از کوچکی هق  . کرد پر را چشمانم اشک،. کشید تیر نم قلب و رفت رفت؛ و

 دستم پشت به. نشود بلند امگریه صدای تا گرفتم گاز را پایینم ب**ل. شد خارج

 .نترکد بغضم تا انداختم چنگ

 کشیدم بیرون جیبم از دستمالی. کنم خارج رسوایی از را دلم تا کشیدم عمیقی نفس  

 .کردم پاک را چشمانم و

 !خندیدم. چکید ماشین شیشه روی باران قطره اولین دوختم، روروبه به که را نگاهم

 ندارد، دم و شاخ که دیوانه اما خراشیدمی را روحم اگرچه. داشتم دوست را باران

 !دارد؟

 .شد جاگیر صندلی روی علی و شد باز ماشین در

 !گیرهمی بارون اآلن خونه، بریم بخور زود -

 قدم بارون زیر بریم بخور رو اتبستنی زود» بگوید داشتم ارانتظ شاید. گرفت دلم

 !شکبی! بودم شده دیوانه من. زدم افکارم به پوزخندی« !بزنیم

 .شدیم خوردن مشغول سکوت در و گرفتم دستم به را بستنی

 !سارن؟-

 بله؟-

 !بگو چیزی یه ساکتی؟ قدراین چرا-

 :زدم پوزخندی

 !زدی؟می حرف من با زوربه ماه هشت این ویت که تویی ساکت؟ میگی من به تو -

 :گفت و کرد مکث کمی
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 تا باشم بدخلق بودم مجبور بودم؛ فهمیده خودم به رو حست بودم، مجبور من -

 از من به حست که کنم کاری بودم مجبور من نکنه؛ پیدا پروبال من به نسبت حست

 ...و بره بین

 :زد لبخندی

 !دوستمی تو که حالمخوش من داده، جواب که بینممی -

 :خندیدم تلخ

 !خواهر شوهر خوشحالم منم -

 :کرد نگاه چشمانم به غم با

 من از بهتر تو رو این بودم؛ نامزد سارینا با فقط من نگو، رو جمله این شهمی اگه-

 !نپاش نمک دلم   به که حسرتی روی دونی؛می

 .متأسفم-

 .بخور رو اتبستنی شو، خیالشبی-

 :دمدا تکان را سرم

 .شممی پیاده جاهمین من بری، تونیمی تو ولی مرسی، -

 : پرسید تعجب با

 بری؟ خوایمی جایی چرا؟ -

 :زدم رنگیکم لبخند

 !آره-
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 کجا؟-

 !بارون زیر-

 :کرد نگاهم شگفتی با

 !روانی؟ میاد گلوت سر   بالیی چه دونیمی بارون زیر بری اگه شدی؟ دیوونه -

 :گفتم و خندیدم. داشتم دوست را گفتنش روانی

 !گردنتم وبال دیگه ماه چند تا شه،نمی چیزیم نترس، -

 :کرد اخمی

 !حرفی ؟ چه این -

 :انداختم بال شانه

 !حقیقت -

 :گفتم که کرد نگاهم خیرهخیره

 راستی؟-

 جانم؟-

 من   ذهن   چرا پس نبودم، که جانش فهمید؟نمی جانم؟ گفتمی نباید که فهمیدنمی

 !داشت؟ را امدیوانگی قصد چرا کرد؟می مشغول را زپرداخیال احمق  

 خودم خرج و دانشگاه خرج که هاییپول تمام مبلغ گیرم،می ماه این رو حقوقم -

 .دممی پس بهت خورد خورد کردم، یادداشت رو کردی

 !بود؟ ترسناک حد از زیاد هایشاخم بودم گفته. خورد گره هم در هایشاخم
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 .منه پای خرجت منی با وقتی تا همیدی؟ف نزن، مفت حرف سارن -

 : دادم تکان طرفین به را سرم

ا  -  .نداره امکان! اصال

 که داد محکمی فشار و گرفت اشاشاره و شست انگشت میان را امچانه مرتبهیک

 :گفتم ناخودآگاه

 !چته؟! آی -

 :غرید خشم با

 و پایین ندازیب رو سرت آدم بچه مثل دارم دوست منه، با خرجت میگم کهوقتی -

ا  هاتتقی سر این از گرفتی؟! چشم بگی  .نمیاد خوشم اصال

 :زدم پوزخندی. آمد بدم لحنش از

 .باشم داشته توجهی آمدتخوش به که نیست بینمون صنمی -

ا  من ولی درسته، -  ...پس کشم،می یدک رو شوهرت اسم دارم فعال

 : پریدم حرفش وسط

ا  میگی داری خودت-  .فعال

 ...ببین -

 : دادم ریزی تکان را سرم

 شد؟ تموم درسته، میگی تو چی هر اکی؛ اکی، -

 :گفت و رفت بین از ثانیه صدم در اخمش
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 .خوب دختر شدی حال آفرین، -

 و گرفتم سمتش به را بستنی پالستیکی ظرف. کرد رها را امچانه او و زدم پوزخندی

 :گفتم

 .برم باید بستنی، بابت مرسی-

 !یخور می سرما کجا؟-

 :زدم نیشخندی

 شدم مریض اگه کنی؛ مراقبت ازم که نیست هم نیازی شم؛نمی گردنت وبال! نترس -

 .پیشم بیاد نوشین زنممی زنگ

 : گفت و کرد اخمی

 !سوزونهمی ریشه شهمی تلخ زبونت وقتی -

 .شدم پیاده ماشین از و زدم پوزخندی

 .کردم صلمت موبایلم به و کشیدم بیرون جیبم از را امهندزفری

 هاخوابیبی این دلیل برام شب هر شدی"

 "هاتنگیدل مونهمی جات بری گفتم بهت

ا  دید؛نمی را هایمخوابیبی. خندیدم تلخ ا  و اصال . نداشت خبر امشبانه حالت از ابدا

 جدایی از دم راحتیبه و نداشت خبری هیچ هایمتنگیدل از. بمانیم دوست گفتمی

 .زدمی

 رو تو هایحرف همه اون بره دمیا جوری چه"
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 "رو من شناسینمی که تویی یادتم، به هنوز من

ا  فهمید؛نمی را قلبم کن خورد اعصاب هایضربان معنای شناخت؛نمی را حسم  و اصال

ا   .زدمی جدایی از دم راحتیبه و کردنمی درک مرا ابدا

 منم بارونش بدون باشی آسمونی هر زیر"

 "نکرد آرومش کسهیچ تو جز رو دیوونه دل   این

 پرستار   داد؛نمی بهبود را حالم و شدنمی دارو شد،نمی درمان برایم و بودم بیمارش

 .زدمی جدایی از دم راحتیبه و شدنمی بدحالم قلب

 نگات با رو من کشیمی هاتچشم قبل بدتر"

 "یاد به نمیاری که تویی یادتم به هنوز من

 چه. بیاورد یاد به را سارنی دانستممی بعید که دبو سارینا به حسش غرق   قدرآن

 جدایی از دم راحتیبه و بودم رفته کج ازحدبیش بودم؛ رفته کج دلم؟ با بودم کرده

 .زدمی

 منم بارونش بدون باشی آسمونی هر زیر"

 نکرد آرومش کسهیچ تو جز رو دیوونه دل   این

 نگات با رو من کشیمی هاتچشم قبل بدتر

 "یاد به نمیاری که تویی یادتم، هب هنوز من

 مقابل در اما کردممی وجورجمع را خودم باید شاید کردم؛می نابود را حسم باید شاید

ا  را اماراده علی  !دادممی دست از کامال
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. بودند خاموش خانه هایلمپ. کشیدم خانه داخل به را امشده خیس بدن   و تن

 ![هه بود؟ من نگران   او. ]زدم پوزخندی

 تاپ و کشیدم بیرون تن از را هایملباس. رفتم اتاقم سمت به و کردم روشن را هالمپ

 .خزیدم پتو زیر و زدم تن به را شلوارکم و

 .رفتم فرو خواب به و بستم را هایمچشم آرامش با

*** 

 سارن؟ سارن؟ -

 :گفتم حالیبی با

 چیه؟ هان؟ -

 کار؟ سر بری خواینمی شده؛ صبح خوب، دختر پاشو -

 تار چشمانم و داشتم سرگیجه. شدم خیره علی به گیجی با و پریدم جای از فنر مثل

 .دیدمی

 شده؟ چی -

 :گفت و زد لبخندی امگرفته صدای به

 .سرکار برسونمت پاشو -

 :گفتم و مالیدم را چپم چشم امشده مشت دست   با

 !مگه؟ چنده ساعت -

 .نیم و هفت -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

77 

 

 :زدم جیغ بلند. شد خشک دستم

 !چـــی؟ -

 :زدم داد حرص با. شنیدم را ریزش خنده صدای. دویدم دستشویی سمت به دو با و

 کردی؟می بیدارم زودتر مردیمی! مرض -

 :شنیدم در پشت از را صدایش

 !زکی گفتی خرس به تو ولی کردم صدات صدبار داری؛ رویی چه تو دختر -

 :گفتم حرص با

 !گوریل عمته خرس -

ا  و بودم گیج ا  نبود، کردنم صحبت نحوه به حواسم اصال ا  و اصال  !ابدا

 :گفت و خندید بلند

 بودی؟ کرده قایم کجا رو روت این -

 بودم؟ داده سوتی. ]کوبیدم سرم بر دست دو با و داشتم نگه هایمدندان با را مسواک

 [شد؟می محسوب سوتی

 .[نبود خودم دست دانم؛نمی! بله هم شاید! نه]

 :گفت و نشست امکردهپف چشمان روی نگاهش شدم، خارج که دستشویی از

 خوبی؟ -

 :گفتم تعجب با

 چی؟ -
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 نخوردی؟ سرما -

 !نه آهان، -

 :داد تکان سری

 .رسونمتمی بخور، صبحانه بیا شو آماده خوبه، -

 .میرم آژانس با نکنه، درد دستت -

 :گفت حرفم به توجهبی

 !منتظرم -

 !درآوردم را ادایش. شد خارج اتاق از

ا   شده او شادی و من ناراحتی باعث این و بدهد حرصم توانستمی زود خیلی جدیدا

 .بود

 .زدم بیرون اتاقم از و کردم تعویض را هایملباس

 آشپزخانه، میز روی گردوی و مربا و پنیر دیدن با و کردم تند قدم آشپزخانه سمت به

 :زدم فریاد و کردم آماده ایلقمه خودم برای سریع

 !علـی؟ -

 .شنیدم را اتاقش در   شدن بسته صدای و گذشت ایچندثانیه

 !کنی؟می جیغ جیغ چرا شده؟ چی -

 :کردم نگاه خندانش چشمان   به حرص با

 !شده دیرم باش زود گوریل، احمق   -
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 سراغم به بدی حس ریخت؛ فرو دلم ته   چیزی. کرد اخم و کشید پر نگاهش از خنده

 علی   از من. کردنش اخم از ترسیدم. درآمدند صدا به گوشم در اخطار هایزنگ و آمد

 :داد محکمی فشار و گرفت را بازوهایم و شد نزدیکم. نفرت و داشتم ترس گذشته

ا  سارن؛ بفهم رو دهانت حرف -  فهمیدی؟ بشه، احترامیبی بهم نمیاد خوشم اصال

 !نکن سوءاستفاده امخوبی این از بدون؛ رو خودت حد

 .رفت آشپزخانه سمت به و کرد رها را بازوهایم

 این که بود رفته یادم چرا کرد؟ من با که بود رفتاری چه. ]لرزید بغض شدت از امچانه

 ![حسبی قدرهمان و رحمبی قدرهمان سرد، قدرهمان بود؟ گذشته علی   همان علی

 رویشروبه. بود نشسته صندلی روی رفتم؛ آشپزخانه سمت به و دادم قورت را بغضم

 .زد قفل چشمانم به را چشمانش. ایستادم

 :گفتم. خودش مثل شدم سخت

 مهربون باهام وقتی میاد بدم میاد؛ بدم اتوهواییآب تغییرات این از چیه؟ دونیمی -

 کنم، تحملت مجبورم که میاد بدم حالم، به زنیمی گند بعدش ثانیه سه و شیمی

 !میاد بدم ازت علی، میاد بدم ازت افتادم، تو مثل نفهمی زبون گیر   که میاد بدم

 :گفت پوزخند با درنهایت و کرد نگاهم خیرهخیره

 تو! بیچاره داری؟ توجهجلب قصد هان؟ عاشقتم؟ من که توهم تو رفتی تو نکنه -

ا   عصبی تا میاد بدت ازم میگی هی داری کنم؛ فکر بهت که نیستی حدی در اصال

 عصبانی تو سر باید چی برای نم آخه کنی؟ امعصبانی که میگی داری عمد از بشم؟

 کوچیکه انگشت حتی تو جون؛ دختر خورهمی خودت درد به هاتپرت و چرت بشم؟

 !شینمی هم سارینا
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 دوست حقارت شدت از. بود مالحظهبی و رحمبی چقدر. زد حلقه چشمانم در اشک

 و حقارت بود بس. کنم تقدیم الموتملک به جان و بکوبم دیوار به را سرم داشتم

 را مراعاتش باید چرا. شدیممی جدا اشته ته   بود؟ که مگر. علی مقابل در سکوت

 کرد؟می مرا حال مراعات او مگر کردم؟می

 :گفتم جسارت و تندی با و دادم قورت را بغضم

 داشتم بهت من که حسی اون کردی فکر بشم؛ عاشقت نداری لیاقت حتی تو تو؟ -

 که داری چی تو آخه! پسر ایبامزه چقدر تو! هه هههه بشم؟ تو عاشق من بود؟ عشق

 .برام بودی زودگذر عالقه یه فقط تو هان؟ بزنم؟ رو آرتان قید خاطرت به بخوام من

ا   .بافتم هم به وپرتچرت رسما

 آرتان؟]

 [بودم؟ آورده زبان به که بود چه آرتان

 :گفت و شد امخیره روحبی و سرد چشمانی با

 !نبر رو من آبروی فقط نیست، مهم رامب کنیمی که کاری هر -

 .ماندم مبهوت حرفش از. شکست هم باز را قلبم

 که ماشین. بردم بال تاکسی گرفتن برای را دستم. شدم خارج خانه از و زدم پوزخندی

 :گفتم ایستاد، مقابلم

 .دربست ؟...میرید آقا؟-

 .شو سوار خواهرم، آره-
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 بستم را چشمانم. دادم تکیه صندلی پشتی   به را سرم و نشستم عقب صندلی روی

 .شد آزاد چشمانم از اشکی قطره و

 :نالیدم ب**ل زیر

 شدیم؟ بد بازم چرا -

 !جالبه خیلی -»

 !چی؟+ 

 «!شیدیوونه هم باز و رسینمی بهش دونیمی اینکه -

*** 

 خوبه؟ حالت -

 .بود امشده سرخ چشمان به اشاشاره

 .کردممی حس امپیشانی روی را عرق ریز هایدانه. کشیدم سرم به دستی

 .کنید چک رو هاطرح شهمی اگه خوبم؛ من بله، -

 :چرخاند صورتم روی را نگاهش

 .بینممی جا یک رو اشهمه فردا اتاقت، ببر رو هاتطرح نیست، لزم -

 .کنید چک اآلن شهمی اگه ولی ممنونم، -

 :گفت ب**ل زیر و داد تکان سری

 !تق سر -

 .آمدمی خوشم سرتق کلمه از همیشه. شد سبز لبم روی نگیر کم لبخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

82 

 

 .بشنوم شممی ممنون توضیحاتت؟ خب؟ -

 گذاشتم،می طرحم آستین روی را اماشاره انگش کهدرحالی و شدم نزدیکش

 ...کردم شروع را توضیحاتم

*** 

ا . شدم خانه داخل خستگی با  آبمیوه برداشتن با و رفتم آشپزخانه سمت به مستقیما

 .رفتم اتاقم سمت به کیکی و

 .رفتم خواب به کیک، و آبمیوه خوردن از بعد و کردم تعویض را هایملباس

 بالشم زیر از و بردم دست خستگی با موبایلم، خوردن زنگ صدای شنیدن با

 .برداشتمش

 الــو؟ -

 .آمد ریزی هایخنده صدای

 داری؟ آزار الـــو؟ -

 !چطوریایی؟ خودم، خانمی سارن به المس: شنیدم را آرش صدای و خندید واضح

 نه؟ یا خوبم بگی که کردی بیدار خواب از رو من اآلن: زدم غر خلقیکج با

 .شد بیشتر اشخنده صدای

 !بهم؟ زدی زنگ صبحی اول که چیه کارت کوفت،: گفتم حرص با

 .شبه 8 ساعت چیه؟ صبح اول صبح؟ اول: گفت و خندید بلند

 چـی؟ -
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 !کنی صفا گردش ببرمت خواممی شو حاضر برو بدو هم اآلن خانم، بله -

 ...آرش جون: آوردم بهانه

 ساعت نیم تا نخور؛ قسم هم رو بدبخت من جون   نیار، الکی بهونه: برید را حرفم

 .خوشگلم خداحافظ دنبالت، میام دیگه

 شدمی همین عاقبتش نوشین با نشینیهم. کردم نگاه موبایل به خنده با. کرد قطع و

 !گردی

 و کردم سر به را شال پوشیدم؛ را اممشکی شلوار و کردم تن به را امپاییزه کوتاه مانتو

 .گذاشتم جیبم داخل را امهندزفری و موبایل

 من به پوزخند با. دیدم را علی که بردارم را هایمکفش تا شدم خم رسیدم، که در به

ا . کردمی نگاه  !دارم قرار خیالی آرتان   با کردمی فکر حتما

 راجع فکری چه. نگریست مرا تعجب با و برد بین از را پوزخندش که زدم نیشخندی

 !روانی دیوانه بود؟ کرده من به

*** 

 .خندیدم اختیاربی دیدم، که را نفر چهار آن شده شل هاینیش

 خوشگله؟ چطوری: گفت و بوسید را امگونه نوشین. شدم جاگیر ماشین صندلی روی

 !منه سهم   کوتاه، خر دست: زد پس را نوشین دست غضب با مانی

 ای ؟سهمیه مگه: رفت ایغرهچشم نوشین

 مشکلت؟ آره،: مانی

 !مشکل   پاش تا سر: نوشین
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 گین؟می چی شماها: گفت خنده با آرش

 ...مقدمی ماها میگه، راست: خندید هم آرشام

 در مانی و نوشین هایغرهچشم لطف به بود، اشجمله کننده تکمیل که میمی حرف  

 !داد قورت خنده زحمت به آرش و شد خفه دم

 وقت؟ چند این بودی گوری کدوم: گفت غضب با و گرفت پایم از نیشگونی هم مانی

 هان؟

 ندارین؟ خبر مگه: زدم نماییدندان لبخند  

 رو؟ چی -

 !سرکار رفتم -

 :کرد ایخنده آرشام

 !معطلول بودی، سرکار تولد بدو از تو -

 :ردمک کجیدهان

 .کردم پیدا شغل بامزه، بود شغل منظورم خندیدیم؛! هه -

 ...بعد و رفت فرو سکوت در ایلحظه ماشین

 :زدند فریاد نفرشان چهار هر

 !چـی؟ -

 عجیبی ؟ چیز   کار، سر رفتم میگم -

 :گفت سریع نوشین
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 ک ی؟ از -

 !شهمی روزی چند یه -

 :مانی

 چرا؟ -

 !باشه علی جیب تو دستم عمر آخر تا که تونستمنمی -

 :گفت خشم با آرشام

 !شهوظیفه -

 : انداختم بال شانه

 .باشم منتش بار زیر نمیاد خوشم -

 :داد تکان سری آرش

 !کردی خوبی کار -

 به کردن نگاه بود؛ هاخیابان به نگاهم. کرد رانیحکم فضا بر سکوت و زدم لبخندی

 !داشتم دوست را مردم وآمدرفت و تکاپوها

 :آرش

 .شو پیاده کجایی؟ سارن؟ -

 با چقدر. داشتم دوستش چقدر. دوختم نگاه آرش به و شدم کشیده بیرون افکارم از

 .قلبش محبت   دریای مقابل در آوردممی کم همیشه! من و دردهم و بود مهربان من

 :کردم نگاه چشمانش به گیجی با
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 چی؟ -

 :کشید آهی و کرد نگاهم خیرهخیره

 .عزیزم رسیدیم شو، پیاده -

 به کارم بودم؟ شده انگیزترحم چقدر. شدم پیاده ماشین از و زدم زورکی لبخندی

ا  علی؟ چه؟ برای. ]خوردندمی تأسف حالم به ناکس و کس که بود رسیده جایی  اصال

 کنم؟ خراب را امآینده که داشت را این ارزش داشت؟ را ارزشش

 ![نداشت ارزش هم درصد یه حتی که خدا به. نداشت ارزش! نه

. داشتم دوست را اطرافش باز   فضای. افتاد رویمروبه فودیفست سمت به نگاهم

 .بود آگاه عالیقم از خوبیبه آرش و زدم لبخندی

 و شدم نزدیکش ناخودآگاه. بود آرشام و مانی با بحث مشغول کردم؛ نگاهی آرش به

 !گرفتم آغوشش در محکم نفر، دو آن به توجهبی

 :گفتم. نشست لبم روی لبخندی و کردم حس را خوردنش یکه

 !آرش دارم دوستت خیلی -

 را دستانش گرمی. کنم حس را لبش روی شده کاشته لبخند   توانستممی هم ندیده

 :شنیدم را صدایش و کردم حس کمرم روی

 !سارَک دارم دوستت خیلی هم من -

 ازدواج علی با که زمانی از گفت؟نمی سارک من به دیگر که بود وقت چند سارک؟]

 دوست همیشه برای مرا آرش، و دادم باد به را نیستم و هست تمام کهوقتی. کردم

 ![داشت
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 وجود با چکار خواستممی عشق من و سورن نبود در هم آن آرش، وجود بود آرامش

 آرش؟ چون برادری

 :گفت که شنیدم و کردم احساس سر پشت از هم را آرشام آغوش

 رو؟ من بدی دق خوایمی حسودم؟ نم کنینمی فکر تو دختر -

 : گفت باز که بگویم چیزی خواستم. گرفت امخنده

 .داره دیدن مونقیافه یعنی کنه، جمعمون بیاد اآلن ارشاد گشت اگه که آخ -

 و مانی. شدیم جدا هم از و کردیم ایخنده هم آرش و من. شد جدا من از سریع و

 :شنیدم را آرشام صدای. کردندمی نگاه نفر سه ما به عمیق لبخندی با نوشین

 سارک؟ -

 :کردم ایخنده

 شماها؟ دهن تو افتاد سارک باز -

 :گفتند زمانهم و کردند پایین و بال را ابروهایشان آرشام و آرش

 !مایی سارک تو -

 !بودم خوشبخت چقدر من. خندیدم وقفهبی

 :گفت و کرد ایسرفه مانی

 !ها مهگرسنه سابیح من داخل؟ بریم خوایدنمی! اهم -

 :خندید آرش

 .دستت گیریمی گدایی کاسه دیگه وقت چند از! بدبخت آرشام کنه، رحم خدا -
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 :کرد اعتراض آرشام به رو مانی

 .ببینش آرشام ا ؟ -

 :گفت و خندید خباثت با آرشام

 !میگه راست خب -

 و کرد نگاه خندانمان هایچهره به غیظ با. خندیدیم ما و کشید خفیفی جیغ مانی

 :گفت آرشام به رو سپس

 !آرشام نیارم گیرت تنها کن دعا برو -

 :خندید گری موذی با آرش

 !نشسته اینجا بچه بد؟ بد کارای داداش؟ زن! وایای -

 به مرا و شد نزدیکم که شدم خیره هایشچشم به اعتراض با. کرد من به ایاشاره و

 :کشید آغوش

 !بهتره برات نیبمو بچه ضمن، در! دیگه ایبچه خب -

 و هایشحرف تمام بود حق. زدم تلخندی و فهمیدم را کالمش در نهفته منظور  

 !ماندممی امسالگی 5 همان در کاشای

 :گفت باراین نوشین

 .داخل بریم بهتره ها،بچه کنید بس -

 و بود پایین سرم. افتادیم راه به فودیفست سمت به و دادیم تکان سری همگی

 .خوردندمی تکان تکان رویشان پشمالوی و کوچک آویز که بود هایمکفش به نگاهم
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 !بچگانه و بودند ناز زدم؛ لبخندی

 و کارها هم هنوز اما بود، افزایش به رو سنم اینکه با. بخواند بچه مرا داشت حق آرش

ا   .داشت را بچگی هاینشانه اخالقم گاها

 داده قورت عصا علی مثل شت؟دا عیبی چه مگر. ]انداختم بال خودم برای ایشانه

 ![نشوم سنگدل علی مثل و بمیرم بودم حاضر من! نه بود؟ خوب شدممی

 .گفتیم را هایمانسفارش. آمد سمتمان به گارسون و شدیم جاگیر هاصندلی روی

 :آرشام

 .پپرونی پیتزا -

 :نوشین

 .مخلوط یه -

 : مانی

 .پپرونی منم -

 :آرش

 .همبرگر ساندویچ -

 :من

 .اشاورم -

 .گرفت فاصله میز از و داد تکان سری گارسون
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 و فهمید آرشام که بکشم بیرون جیبم از را امهندزفری و ببرم دست خواستم

 :گفتم و کردم باز امشانه عرض به را نیشم رفت؛ ایغرهچشم

 چیه؟ -

 :گفت تهدید با

 اتیکی خیابون کف آسفالت با چنان دستت، گرفتی رو ماسکماس اون ببینم

 !کرد جمعت نشه که کنمیم

 : انداختم بال ابرویی

 .خشن چه -

. نداشتم گفتن برای حرفی چون شدم، ساکت هم من نگفت؛ چیزی و کرد ایخنده

 :شنیدم را آرش صدای که بودم درودیوار زدن دید مشغول

 سارن؟ -

 جانم؟ -

 چطوری ؟ کارت محیط -

 :دادم جواب مکث کمی از بعد

 !خوبه -

 :دیدم حواض را لبخندش

 .کاملت و جامع اطالعات از مرسی -

 :انداختم بال شانه
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 .تنها داره، زدن طرح برای جدا اتاق یه هرکسی داره؛ خوبی محیط بگم؟ چی خب -

 :جهید بال ابروهایش

 چرا؟ -

 .کنیم تقلب خوادنمی جونرئیس -

 :گفت مانی

 !گیرسخت چه -

 :دادم تکان سری

 وگرنه شه؛نمی اشحالی موخی شوخی وسط میاد که کار بحث فقط خوبی ، مرد   -

 .خدا بنده نداره ایرادی و عیب

 :خندید نوشین

 .پس بزن رو مخش -

 :خندیدم گریموذی با

 جدی؟ -

 :زد سرم به ایضربه نوشین

 .اومده هم خوشش چه -

 :گفتم و کردم نوچی

 .کارش تو رفتممی نبود علی پسرعموی اگه -
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 داشتم؛ دوست را مانصمیمی جمع چقدر. کردم ایخنده من و پرید بال ابروهایشان

 !ایغصه و غم هر از دور باشم؛ همراهشان همیشه داشتم دوست چقدر

 :گفت تعجب با مانی

 شرکت ؟ رئیس علی پسرعموی -

 !خب آره -

 :رفت هم در آرش هایاخم

 .کنممی پیدا کار برات خودم بیرون، زنیمی شرکت از! خودبی -

 :زدم پوزخندی

 !بگیری تصمیم برام تو تا شینممی منم -

 !فهمیدی؟ بیرون، زنیمی هم شرکت اون از! نکن بازی من اعصاب با سارن -

 !باشه بد هم پسرعموش که شهنمی دلیل بده علی اینکه نفهمیدم؛ نه، -

ا  من، و کرد امحواله خشم با نگاهی تنها و شد ساکت آرش  چون نشدم ناراحت اصال

 .است نگرانی سر از جلزوولزهایش امتم دانستممی

 :کرد گریمیانجی آرشام

 با اگه نیست، که پسرعموش بودن بد بر دلیل علی بودن بد سارن، میگه راست -

 !شنمی بد دنیا مردهای همه که بریم پیش بخوایم تو منطق

 و نگفتم چیزی. بود آمده کوتاه کمی که آمدمی نظر به اما نگفت چیزی هم باز آرش

ا . کردم تسکو  و بکشم بیرون جیب از را امهندزفری که داشتم هوس شدیدا

 .دهم گوش را امموردعالقه لو  دیس هایآهنگ
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 :گفتم و نشاندم هایمب**ل بر ایاحمقانه لبخند

 دنبالم کسی شممی ممنون گردم؛برمی دیگه دقیقه چند بخورم، هوا بیرون میرم -

 .نیاد

 نفس   و دوختم آسمان به را نگاهم. شدم خارج در از سرعت با و برخاستم جایم از و

 پوشانده را آسمان سراسر مروارید هایدانه همچون سوکم هایستاره. کشیدم عمیقی

 .بودند

 ...و کشیدم بیرون جیبم از را امهندزفری و زدم لبخندی

 فودیفست در جلوی چوبی هاینرده به و کردم پلی را مهراب «میم لم الف» آهنگ  

 .زدم تکیه

ا   مجبور تا بخوابم ونرممگرم خواب تخت در و برگردم خانه به خواستمی دلم شدیدا

 .کنم تحمل را دنیا هایسختی و هابدی نشوم

 به عادت هم من. نگفت چیزی کسی گفتم؛ ببخشیدی و نشستم صندلی روی

 .نشستم ساکت پس نداشتم بحث کردن باز و پرحرفی

 شوخی آرش و مانی غذا حین در. آوردند را یمانغذاها که گذشت ایچنددقیقه

 .[بود مسکن امخسته روح   برای وجودشان چقدر. ]خندیدیممی ما و کردندمی

 :کشید شکمش به دستی و کشید کنار آرشام

 .ترکیدم خدا، وای -

 !کن حساب برو مرسی، دستت داداش: گفت آرش به رو سپس و
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 و داد اشچهره به ایبامزه حالت آرش. کردمی شوخی دانستممی. گرفت امخنده

 :گفت

 .شممی ناراحت توروخدا، نکن تعارف -

 :زد خندینیش آرشام

 .شممی ناراحت نگو تعارف؟ من؟ -

 :گفت و برخاست جایش از. کرد آرشام نثار «پرویی بچه» ب**ل زیر و خندید آرش

 .کنم حساب میرم -

 :گرفت را دستش آرشام

 !کنممی بحسا خودم جات، سر بشین -

 :گفت مسخرگی با آرش

 نداشتی؟ تعارف که نبودی همونی تو -

 :خندید آرشام

 .بود من از پیشنهاد خیال،بی -

 .کن حساب تو بعدی دفعه کن، ول رو دست تو حال -

 :گفت و کن رها را دستش آرشام

ا  هم بعدی دفعه کن؛ حساب برو باشه، -  پا هم بعدی دفعه خرج کنم؛ حساب عمرا

 !خودت  

 !شدندنمی درست وقتهیچ نفر دو آن. گرفت امخنده
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 :گفت نوشین نشستیم، که ماشین داخل. شدیم خارج ازآنجا و برخاستیم جایمان از

 .ریممی بعدش شینیممی ساعتی نیم یه پارک، بریم سر یه بیرون اومدیم که حال -

 مشغول و هنشست پارک هاینیمکت روی همگی بعد، دقیقه ده و کردند موافقت همه

 .بودیم شکستن تخمه

 :شکست را سکوت آرش

 سارن؟ -

 :گفتم و ریختم پالستیک درون را تخمه پوست

 جانم؟ -

 گیری؟می طالق کی -

 دادم؛ قورت را دهانم آب. زد آرش به ایسقلمه نوشین. شدم خیره آرش به خورده یکه

ا  آرش ا  و اصال  .نداشت شوخی موضوع این با ابدا

ا احتم دونم،نمی -  .دیگه ماه سه ال

 :گفت و کرد هومی

 درسته؟ فرانسه، رفتی بعدازاینکه ماه یه -

 .آره -

 .خوبه -

ا  یعنی نگفتم، چیزی  آن در را سکوت, بیاورم زبان به چیزی نداشتم دوست اصال

ا . دادممی ترجیح شرایط ا  من بود علی بحث   اگر بحث اصال  !شدممی لل کال
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 .ایستاد خانه رویروبه

 .داخل بریم بیاید آرش، مرسی -

 :داد تکان سری

 .بریم باید دیگه، دیروقت   مرسی، -

 :دوختم آرشام به را نگاهم

 نمیای؟ چی؟ تو آرشام؟ -

 .بخیر شبت برو عزیزم، نه -

 .خوش شبتون -

 .شدم پیاده ماشین از من و دادند تکان سری

 دستی[ کردم؟می حملت را علی باید هم باز. ]کرد لنه دلم در عالم غم خانه، دیدن با

 .بودم ایستاده خانه رویروبه مستأصل، کشیدم؛ امپیشانی به

 .بازگشتم عقب به بوقی، صدای شنیدن با

 داخل؟ رینمی چرا پس -

 :گفتم و دوختم آرشام به را نگاهم

 .خداحافظ رم،می الن -

 داخل و کردم باز را در. رفتم در سمت به و کشیدم بیرون شلوارم جیب از را کلید

 .شدم حیاط
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 پایم از را هایمکفش زمانهم و کردم باز را خانه در رفتم؛ خانه سمت به زنان قدم

 .کشیدم بیرون

 سمت به و بستم را در سریع. است خانه که دادمی نشان کار اتاق روشن هایلمپ

 با دلم ترسیدممی هم شاید و ببینم را علی خواستنمی دلم شاید. رفتم اتاقم

 !بلرزد دیدنش

 خمار و خسته قدرآن. کردم پرتاب تخت روی را خودم و کردم تعویض را هایملباس

 .رفتم فرو عمیقی خواب به گذاشتم، بالش روی را سرم اینکه محضبه که بودم خواب

 سارن؟ سارن؟ -

 دیدم؛می تار را قامتش. کردم باز را هایمچشم سرعت با علی، صدای شنیدن با

 !بود رویمروبه خندانش یچهره. یدمکش چشمانم به دستی

 دیدم؟می خواب]

 [بود؟ آمده اتاقم به که بود شده چه

 کجایی؟ دختر سارن؟ -

 :گفتم هول و سریع

 شده؟ چیزی جا،همین هان؟... ه -

 .شده دیرت کنم فکر ولی نه، که چیزی -

 یینپا تخت از و دادم تکان سری. داشتم وقت ساعتی نیم انداختم، ساعت به نگاهی

 :شنیدم سر پشت از را صدایش که برداشتم قدم بهداشتی سرویس سمت به آمدم؛

 سارن؟ -
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 .کنم درک توانستمنمی رقمهیچ را اتاقم در حضورش بازگشتم؛ سمتش به آرامیبه

 بله؟ -

 :کرد مکث کمی

 .متأسفم رفتارم بابت -

 کرده حتمنارا چون چه؟ برای من؟ از خواست؟ عذر. ]شدم خیره علی به تعجب با

ا  مگر بود؟ ا  چرا گفت؟نمی چیزی گذشته در چرا پس کرد؟نمی ناراحت مرا قبال  قبال

 کند؟ جبران کردنمی سعی

 بود؟ کرده تغییر همهاین رفتارش باشم دوست یک فقط برایش بودم داده قول چون

 ![بود رحمبی که حقا بود، رحمبی

 بود، تو با حق کنن؛نمی واهیعذرخ هم از هادوست که، نشده چیزی چرا؟ متأسف -

 .کردممی درازتر گلیمم از رو پام نباید

 :داد تکان طرفین به را سرش

 عادت کنیمی برخورد طوریاین هاتدوست با چون شاید نیستی؛ مقصر تو نه، -

 .کنم عادت کنممی سعی هم من کردی؛

 .رفتم بهداشتی سرویس سمت به و دادم تکان سری

. باشد شده خاموش که انگار هم حسم حسم، و بود رفته بین زا زدن حرف به میلم

 رهایم اگر که نبود مهم برایم بود، کرده من به راجع فکری چه علی که نبود مهم برایم

 !بودم کردهگم علی به نسبت را احساسم که انگار کرد؛می
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 حس ایلحظه برای افتاد؛ آینه درون دختر   به نگاهم. پاشیدم صورتم به آب مشتی

 .زده یخ چشمانم آبی   کردم

 و شلوار و مانتو وقفهبی و سریع. رفتم بیرون بهداشتی سرویس از و کشیدم آهی

 آشپزخانه سمت به و کردم پا به هم را ایشیشه رنگکرم جوراب پوشیدم، را اممقنعه

 .رفتم

 زد لبخندی من، دیدن با. بود صبحانه خوردن مشغول و بود نشسته میز پشت علی

 :فتگ و

 .سارن بشین بیا -

 علی نقصبی صورت   با عجیب بودنش ملیح که بودم لبخندی مات   من من، و

 !داشت خوانیهم

 به نسبت حسم من که بود گفته که و] کردم مهار را قلبم گرفته بال ضربان زحمت با

 [بود؟ رفته بین از علی

 که برخاستم صندلی ویر  از. کردم حاضر ایلقمه خود برای و مالیدم نان روی را پنیر

 :گفت باعجله علی

 کجا؟ -

 :گفتم تعجب با

 .دیگه کار سر برم -

 .رسونمتمی بمون، منتظرم دقیقه پنج -

 :گفتم سریع
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 .دمنمی زحمتت -

 .دارم کار حسام با نیست، زحمتی: گفت رفتمی اتاقش سمت به که طورهمان

 یخچال داخل را مربا و کره و پنیر. شدم املقمه خوردن مشغول و گفتم «آهانی»

 .ریختم شوییظرف توی را کثیف هایظرف و گذاشتم

 .بریم بیا سارن؟ سارن؟ -

 را خانه در و کردم پا به را هایمکفش. دویدم در سمت به و شدم خارج آشپزخانه از

 .بستم

*** 

 :گفت و ایستاد شرکت رویروبه

 .میام کنم پارک رو ماشین هم من برو، تو -

 .رفتم شرکت سمت به و شدم پیاده و دمدا تکان سری

 رشته و کار چقدر. زدم عمیقی لبخند کارم، میز   دیدن با و کردم باز را اتاقم در

 .داشتم دوست را امتحصیلی

 .شدم مشغول و نشستم صندلی روی

 نشده خارج اتاقم از هم ناهار برای اما بود، گذشته کردنم کار از ساعت چند دانمنمی

 !بودم

 قفل را اتاقم در. شدم خارج در از هایمطرح برداشتن با و دادم بدنم به یوقوسکش

 .انداختم جیبم توی را کلید و کردم

 :گفتم و رفتم منشی سمت به
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 کنید؟ هماهنگ فرهادی آقای با شهمی -

 :زد لبخندی

 .ارغوانم من بشم، آشنا باهات که بود نشده راستش عزیزم، باش راحت باهام -

 :خندیدم

 .رنسا -

 .کنممی هماهنگ اآلن عزیزم، کن صبر لحظه یه قشنگ ؛ هاتچشم مثله اسمتم -

 و کرد قطع را تلفن. بود شیرین و نشیندل چقدر شدم؛ خیره رفتارش و کارها به

 :گفت

 !منتظرتن عزیزم، داخل برو -

 :گفتم گیجی با

 نفرن؟ چند مگه منتظرمن؟ -

 !شریکشون و رئیس -

 :گفتم تعجب با

 شریکی ؟ ینجاا مگه -

 .شیمی آشنا هم شریک یکی اون با داخل؛ برو عزیزم، آره -

 کردم باز را در حسام، بفرمایید   شنیدن با. زدم در به ایتقه و دادم تکان سری گنگی با

 .شدم اتاق وارد و
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 را حسام خندان صدای. شدم خیره بود نشسته حسام کنار که علی به بهت با

 :گفت که شنیدم

 داشت؟ تعجب قدراین خانم؟ رنسا شد چی -

 ![الخالقجل لباس؟ طراحی علی؟. ]بود آمده بند زبانم بهت شدت از

 :خندید علی

 .رو هاتطرح کردی چیکار ببینم بیا سارن، نداره تعجب هم قدرها اون دیگه -

. چرخیدمی هایمطرح بین نگاهش. سپردم دستش به را هایمطرح و نگفتم چیزی

 .نشست لبش روی ناگهان لبخند

 سفیدرنگی یقه جمع من حواس حضورش، به نه و بود لبخندش به نه اما من حواس

 .بود شده مزین رژلبی صورتی   بارنگ که بود

 من علی؟ بود کرده چه. ]شنیدم وضوحبه را جسمم و قلب شدن شکسته صدای

 [کشید؟می یدک را ب**ل رژ رنگ اشیقه یا دیدممی اشتباه

 سارن؟ سارن؟ -

 ه؟بل -

 کجایی؟ -

 :گفتم حسام حضور به توجهبی و زدم پوزخندی

 !بره بین از هاتبندوباریبی با آبروم ندارم دوست کن، پاک رو اتیقه -

 :گفتم حسام به نگاهش، در نشسته خشم   به توجهبی
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 تغییرات برای میام صبح فردا دارید، نگه خودتون پیش رو هامطرح شهمی اگه -

 .شده تموم اداری وقت هم اآلن اش؛نهایی

 :گفت و داد تکان سری بهت با حسام

 .برو -

ا  نداشتم؛ گریه حس. رفتم آسانسور سمت به مستقیم و شدم خارج در از  انگار اصال

 .بودند خشکیده هایمگریه

 !زدمی باران کاش. شدم خیره آسمان سیاه   ابرهای به و کشیدم آهی

 ...و کردم پرتاب تخت روی را خودم و رفتم اتاقم سمت به رسیدم، که خانه به

 ! آسمان سهمگین غرش   صدای با شد برابر امگریه صدای

 «!فهمیدن بقیه از بهتر رو دنیا فقط... نیستند بیمار افسرده هایآدم»

*** 

 .دادمی نشان را شب 8. بود موبایل ساعت به نگاهم

 از. مانشچش به بدوزم چشم خواستمنمی اما کردممی حس را نگاهش سنگینی

 :گفت که کردم را اتاقم به رفتن قصد و برخاستم جایم

 سارن؟ -

 .بزند را حرفش تا ماندم منتظر ایستادم؛

 .بود سوءتفاهم یه فقط اون نیفتاده، اتفاق خیالت   تو که چیزی اون -

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 و نپرسید سؤال گفتی، که طوریهمون کنم؛ دخالت کارهات تو ندارم حق من علی؟-

 .نیست مهم برات باشم داشته هم ایگله اگه چون مورد،بی شکایتم و گله

 دونی؟می کجا از-

 : بازگشتم سمتش به

 چی؟-

 نیست؟ مهم برام کردنت گله که دونیمی کجا از میگم-

 عاشقانه که را قلبی کردیمی زجرکش چرا پس دل؟ عزیز   بود مهم برایت تفکراتم]

 ![تپید؟می برایت

 لباست؟ یقه روی بود چی ب**ل رژ اون را؟چ خب؟ -

 :کشید صورتش به دستی کالفگی با

 .کرد درازتر گلیمش از رو پاش که بود شرکتم منشی -

 :گفتم و نکردم ایجاد امچهره در تغییری حالبااین اما دوید، دلم در شادی حس  

 خب؟ -

 :گفت حیرت با

 نیست؟ مهم برات انگار که کنیمی برخورد طوری یه چرا چیه؟ منظورت خب؟ -

 :انداختم بال شانه

 !نیست مهم برام -

 .رفت اتاقش سمت به حرفی هیچبی و کرد نگاهم خیرهخیره
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 التماس و گریه با و بزنم زار داشت انتظار داشت؟ انتظاری چه. ]زدم پوزخندی

 [چیست؟ برای اییقه روی رنگصورتی لکه که کنم خواهش

ا  من و افتادمی علی دست به بازهم دلم افسار صورت آن در  را چیزی چنین اصال

 .خواستمنمی

 علی و من بین که بودم کرده درک شویم؛نمی ما گاههیچ علی و من بودم کرده درک

 عاشق همیشه او، و همیشه برای بودیم؛ موازی خط دو علی و من. ندارد وجود مایی

 .ماندمی سارینا

 هایستاره. شدم خیره آسمان به و نشستم صندلی روی رفتم؛ بالکن سمت به

 .داشتم دوست را آسمان زنچشمک

 بازهم بگذارم توانستمنمی من شد،می خوب برایم که هم هرچقدر علی. کشیدم آهی

 .بازگردد امگذشته کنترلغیرقابل و قوی احساس

 !بس و بودم دردسر علی برای فقط من، و

*** 

 فیلم. بودم «شاهزاده روزگار» فیلم ندید مشغول و بودم نشسته تلویزیون رویروبه

 .بود زیبایی و جالب

 و بود اتاقش در شاید نبود؛ علی از خبری. دادم لم کاناپه روی و کشیدم ایخمیازه

 .بود مشغول کار اتاق در هم شاید

 «نیست؟ مهم برام کردنت گله که دونیمی کجا از»

 «نیست؟ مهم برام کردنت گله که دونیمی کجا از»
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 هم درصد یک کرد؟نمی را مراعاتم چرا. خوردمی زنگ ذهنم در گفت که ایجمله

 شوم؟ اذیت بود ممکن که دادنمی احتمال خودش پیش

 است ممکن که دانستمی باید. کردمی را حالم مراعات باید! درک به بودم؟ دوستش

 .شود خودازخودبی قلبم

 از. بودم ترراحت گذشته لی  ع با من خدا به آورد؟می زبان به را احساساتش چرا

 .رفتم فرو خواب به و افتاد همروی هایمپلک زیاد، کردن فکر شدت

. شدم بیدار خواب از گیجی با پیچید،می خانه در که سروصداهایی شنیدن با

 .دادم کمرم به وقوسیکش و کشیدم چشمانم به دستی. دیدمی تار کمی چشمانم

 علی دیدن با. رفتم آشپزخانه سمت به و برخاستم جایم از بود؛ آشپزخانه از سروصدا

 :زدم صدایش بهت با بود، بسته پیشبند که

 علی؟ -

 :بازگشت سمتم به لبخند با

 !برات پختم شامی چه ببین بیا شدی؟ بیدار ا   -

 :گفتم و برداشتم قدم سمتش به و زدم بهت سر از لبخندی

 .مکردمی درست اومدممی خودم کنی؟می چیکار داری -

 :کرد چشمانم به نگاهی محبت با

 .تو با هاشب بقیه بخور، من پختدست از حال رو امشب این نکنه، درد دستت -

 :دادم تکان سری

 .بشورم رو صورتم میرم مرسی،-
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 .باشه-

 قفل نگاهم پاشیدم؛ صورتم به آبی. رفتم سرویس سمت به و شدم خارج آشپزخانه از

ا  من ام،چهره به شد  !نداشتم شباهت ریناسا به اصال

ا؟ کردممی مقایسه چرا]  [بردم؟می لذت خودم دادن زجر از اصال

 جلوی. برداشتم قدم آشپزخانه سمت به صورتم کردن خشک از بعد و کشیدم آهی

 .بود ماهیتابه محتویات زدن هم مشغول و بود ایستاده گاز

 علی؟ -

 :بازگشت سمتم به

 جانم؟ -

 [بری؟می را جانم هاگفتن «جانم» این با دانستیینم انصاف؟بی بودم جانت مگر]

 :زدم مصنوعی لبخندی

 خوای؟نمی کمک -

 :گفت مکث کمی از پس

 کنی؟ درست سالد تونیمی -

 :کردم پایین و بال را سرم

 نداری؟ ایدیگه کار   تونم؛می آره، -

 .کافی   همین نه، -
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ا  ا  و اصال  محبت   چشمانش، حبت  م. کردمنمی درک را چشمانش گنگ   حس   ابدا

 .بودند ناآشنا و غریبه برایم همه و همه رفتارش، محبت   قلبش،

 .شدم سالد مواد کردن تکه مشغول و کشیدم آهی

 سارن؟ -

 :شدم خیره علی چشمان   به و بردم بال را سرم

 بله؟ -

 :کرد منی م ن

 ازم؟ بپرسی چیزی خواینمی -

ا  رسیدم؟پمی باید چیزی چه. ]کردم نگاهش تعجب با  از چیزی داشتم حق مگر اصال

 :شد تلخ گفتارم لحن ناخودآگاه[ بپرسم؟ علی

ا  بپرسم؟ چی - ا  یادم   دارم؟ حقی چنین مگه اصال  پرسیدممی سؤال یه ازت که قبال

 .نیستم دعوا و دردسر دنبال انداختی،می راه جاروجنجال حسابی

 !طولنی و وقفهبی کرد، نگاهم

 بینی؟می علی همون رو من تو -

 :دادم تکان طرفین به را سرم

ا  رو هاکردن محبت این کردی؛ گیج رو من و کردی تغییر حسابی نه،-  درک اصال

 به من کنم؛ برقرار ارتباط بتونم بیشتر گذشته علی   همون با کنم فکر کنم،نمی

 !ندارم عادت هاتمهربانی

 .کنی عادت مجبوری! کن عادت-
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 .کرد مبهوت رام وسختش،سفت و دستوری جمله

 چه هامحبت این ته   اش؟کننده دیوانه هایمهربانی چه؟ به کردم؟می عادت باید]

 من؟ ماندن دلبهحسرت و جدایی شد؟می

 جدا دیگر ماه چند تا بود قرار وقتی پذیرفتممی را هایشمهربانی باید قیمت چه به

 [شویم؟

 .هندار  وجود کردن عادت برای چیزی بشیم، جدا قراره -

 گاز سمت به و کرد گردعقب سپس و نگریست امزدهیخ چشمان   به ثانیه چند

 [داشتن؟ کالم نیش به چه مرا. ]گزیدم را لبم. برگشت

 سارن؟ -

 ![بود کرده را جانم قصد انگار! نخیر]

 بله؟-

 شه؟می قطع هم با ارتباطمون طالق از بعد... از بعد-

 به را جنون هم فکرش حتی کردم؛ حس را رگم خورممی قسم نزد؛ ایلحظه برای قلبم

 .انداختمی جانم

 :دادم قورت را دهانم آب

 .نکردم فکر بهش دونم،نمی -

 کشیده بعد ماه دو سمت به ذهنم فکر تمام من اما نگفت؛ چیزی و داد تکان سری

 .بروم سورن پیش بود قرار که بود شده
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 من نه! نه بود؟ مهم برایش مگر گفتم؟می علی به را موضوع باید. ]زدم تلخندی

ا . نماندم نه و رفتنم نه و بودم مهم برایش  عذاب این بمیرد برود کیست؟ سارن اصال

 ![الهی

 .اشزندگی در بودم اضافی موجود یک فقط من

 !کن فکر بهش اآلن -

 :گفتم نگرانش چشمان   به خیره و کردم رها سالد ظرف داخل را چاقو کالفگی با

 افتاده؟ اتفاقی کنی؟می قراریبی داری اچر  علی؟ شده چت -

 :داد تکان طرفین به را سرش سریع

 .کردم اذیتت هامحرف با که متأسفم نیست؛ چیزی نه؛ نه، -

 .نزد حرفی آن از بعد هم علی. شدم سالد کردن درست مشغول و کشیدم آهی

*** 

 .بود لبش روی شده کاشته لبخند   به نگاهم بود؛ صبح 9 ساعت

 علی؟ -

 .لرزید دلم. گرفت عمق لبخندش و دوخت نگاهم به را نگاهش

 جانم؟ -

 زد؟ اسمت به رو کارخونه بابات -

 :کرد هوفی
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 بندرعباس شعبه تو برم باید شه،می درست کارم بیام و برم که رو مأموریت این نه، -

 .فرستادن براش آماری یه انگاری سرکشی، برای

 .آوردنمی تاب را دوری دلم نم. پرید رویم از رنگ[ رفت؟می باید]

 گردی؟برمی کی آهان، -

 !حسابت ریزممی پول میام، و میرم ایهفته یه -

 وقتی کردممی حس امحوالی در را مرگ من! بود زیاد خدا به بود؛ زیاد هفته؟ یک]

 ![شدمی دور من از علی

 :کردم خفه را آهم

 .دارم پول نیست، لزم -

 :گفت حرفم به توجهبی

 کافی ؟ تومن 2 -

 :گفتم فقط علی، با زدن حرف از رهایی برای

 .خوبه -

 :گفت من به رو چمدانش و ماشین سوئیچ برداشتن از بعد و گفت ایخوبه

 بیارم؟ برات خواینمی چیزی -

ا  چه؟ برای چمدان]  .[بردنمی چمدان اشکاری هایمسافرت برای که قبال

 :دادم تکان طرفین به را سرم

 .مرسی نه -
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 .خداحافظ پس -

 احساساتم گرفتن نادیده به مجبور مظلومانه چه من و کرد کولک گلویم در بغض

 .شود ناراحت علی مبادا تا شدم

 .سالمتبه -

 ندید. ندید و شد خارج در از رحمیبی با اما علی. کرد خفیفی لرزش بغض از امچانه

 .را عاشقم و تاببی چشمان ندید را، بغضم شکستن

 با میز، روی رنگآبی پوشه دیدن با. رفتم آشپزخانه سمت به و برخاستم جایم از

 علی ببینم تا رفتم پنجره سمت به. برداشتم را پوشه و کردم پاک را هایماشک سرعت

 .کجاست

 از دست به پوشه و کردم عوض را هایملباس عجله با. شدمی خارج حیات از داشت

 .رساندممی دستش به را پوشه باید. شدم خارج خانه

. کردم بلند تاکسی گرفتم برای را دستم عجله با. بود رسیده کوچه سر علی ماشین

 .ایستاد تاکسی بعد ثانیه چند

 : گفتم و شدم سوار سریع

 .برید سفید 206 ماشین اون دنبال میگم؛ من که سمتی این به برید دربست، آقا -

 .بود رفته علی که دادم را جهتی آدرس من و داد تکان سری

 .میره اآلن برید، تندتر کم یه آقا؟ -

 :کردم نگاه راننده به تعجب با. شد کم شدتبه ماشین سرعت

 وایستادین؟ چرا شد؟ چی آقا؟ -
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 نیست؟ ماشین همین مگه -

 [نداشت؟ عجله مگر. ]شدم خیره بود، ایستاده ایگوشه که علی ماشین به تعجب با

 دختر   خیره نگاهم اما من. رفت ماشین دیگر سمت به و شد پیاده ماشین از علی

 .گرفت سرشان بالی را چترش دختر و گرفت را دستش علی که بود پوشیخوش

 مرگ حس شاید من،من زد؛می نعره آسمان بارید،می باران بود، قفل دستانشان

 !داشتم

 به بودند قفل چشمانم. کردنمی رها را گریبانم هم ایلحظه تهوع حس. بود بد حالم

 چرا چرا؟. ]بود نکرده هم لمس حتی مرا هایدست علی. شانشده چفت هایتدس

 خواست؟نمی مرا هایدست

 چه. ]بود امکشیده هایناخن و انگشتان به نگاهم[ مگر؟ بودند زشت هایمدست

 .[نبودند زشت داشتند؟ عیبی

 شاید کند؛ تحملم بود مجبور شاید آمد؛نمی خوشش من از علی شاید شاید،]

 ...[شاید شاید، شاید،. کنم دیوانگی که ترسیدمی

 دنبالشون؟ برم کنم؟ چیکار خانم؟ -

 :گفتم حالیبی با

 .کردین سوار رو من که جایی همون برگردید آقا، نه -

 .نگفت چیزی و داد تکان سری
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 مگر نبود؟ جاهمین مگر بود؟ کجا راستیبه خط ته خط؟ ته بودم؟ رسیده کجا به]

 نابودت ذرهذره که نبود همین مگر برند؟ تاراج به را احساساتت ذرهرهذ که نبود همین

 [باشی؟ نداشته چیزی به حسی دیگر که نبود همین مگر کنند؟

 حسی. رفت تاراج به هم آسان و بیهوده! پوچ و هیچ سر رفت؛ تاراج به احساساتم

 .بود دهش تکهتکه قلبم کردممی حس نداشتم؛ هم را عشق توانایی. دیگر نداشتم

 .بود خاکشیر و خرد اما نه، که خم کمرم

 را لمپ و رفتم اتاقم سمت به. کردم رها میز روی را پوشه و خانه داخل گذاشتم پا

 .کردم خاموش

 .بود رویم پیش   شانشدهقفل دستان تصویر

ا   .بخوابم داشتم نیاز شدیدا

ا   .بگیرم فاصله رحمبی دنیای این از داشتم نیاز شدیدا

... درک به روممی من تو، مال چترم بیا، نرو؛ دیگری چتر زیر زندمی که باران»

#Moaz17» 

*** 

 بودم، زده طرح که زیبایی مجلسی   و بلند مانتو. زدممی طرح و بودم قلمبهدست

 موبایل و هاطرح برداشتن با و زدم؛ رضایت سر از لبخندی. نشستمی دل به عجیب

 .رفتم حسام اتاق سمت به و کردم قفل را قاتا در. شدم خارج در از کیفم و

 :گفت و زد لبخندی من دیدن با. شدم داخل و زدم در به ایتقه

ا؟ شما کردین گم راه خانم سارن! بهبه -  احیانا
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 :کردم ایخنده

ا، نکنید مسخره -  .نبود خوب حالم لطفا

 :کرد مصلحتی اخمی

 !دفعه صد این حسام، بگو بهم -

 ![بود؟ حسام دایی با اسم هم که مبود نکرده توجه چرا]

 :گفتم میزش روی هایمطرح گذاشتن با زمانهم دادم تکان سری

 .کردم جبران حسابی رو دقتیبی روز سه این هام؛طرح از اینم حسام، خب خیل ی -

 :زد خندی تک

 !ترسوندت حسابی فریادهام و داد انگار نـــه، -

 !خیـــلی -

 :خندید

 ل؟حا زدی طرح تا چند -

 :کردم پایین و بال را ابروهایم

 !حاضر   تا 9 هر -

 .زحمت و پشتکار این بابت بدم تشویقی بهت باید پس جدا؟ -

 :خندیدم

 !نیست مانعی -
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 خواستمی که را توضیحاتی. شد هایمطرح دیدن مشغول و انداخت بال ابرویی

 :گفت هایمطرح دیدن از بعد. دادمی گوش او و دادممی شرح برایش

 بزنی کوچیک گیپور نوار یه رواین سرآستین اگه فقط همیشه؛ مثل بود، خوب خیلی -

 چیه؟ نظرت شه،می ترجالب

 :گفتم و دادم تکان سری. گفتمی درست انداختم؛ طرحم به نگاهی

 .کنممی ویرایشش خونه برممی -

 :گفت و داد تکان سری

 خبر؟ چه علی از راستی باشه، -

 :زدم پوزخندی

ا اح -  .بندرعباس رفته شرکت، طرف از رسه؛می دیگه روز چهار یا سه تا تمال

 .بری تونیمی باشه، -

 .رفتم شرکت خروجی در   سمت به و کردم فوت را نفسم شدم، خارج که اتاق از

*** 

 رها آشپزخانه میز روی را خریدها در، بستن از بعد و دادم هل را خانه در   پایم با

 .کشیدم راحتی نفس   و کشیدم سرم روی از را اممقنعه. کردم

 آشپزخانه به هم باز هایم،لباس تعویض از بعد و کردم تند قدم اتاقم سمت به

 .بشویم را هامیوه تا بازگشتم

 کردنشانخشک مشغول و بستم را آب شیر گذاشتم، صافی داخل هم را میوه آخرین

 .دادم ارقر  درونش را هامیوه و برداشتم را خوریمیوه ظرف. شدم
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 .سالم -

 و کرد پایین و بال را هایشدست علی. بازگشتم عقب به وحشت با و پریدم جای از

 :گفت

 .منم سارن، باش آروم -

 شوق از قلبم کوبش. کوبیدمی همچنان اما قلبم کردم؛ رها را امشده حبس نفس

 !همین بود، ترس از فقط و فقط نبود، علی دیدار  

 .شد سرد علی به نسبت احساسم هک دیدم خود چشم با من و

 گذاشتم،می یخچال داخل را هامیوه بااینکه زمانهم و انداختم اشچهره به نگاهی

 :گفتم

 .سالم -

 .شدم خارج آشپزخانه از و

 کشیدن   زجر نبود، مهم شدنش ناراحت نبود، مهم علی مبهوت یچهره برایم

 .بودم باخته را احساسم چپو و هیچ سر که بودم من مهم نبود، مهم اشاحتمالی

 !همین

 سارن؟ سارن؟ -

 از بعد بار؟ سومین یا بار دومین زد؟می صدا اسم به مرا که بود بار چندمین. ایستادم

 !بود نزده صدا را اسمم حتی زندگی ماه ده

 بله؟ -
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 رویمروبه ارزشبی موجود   به حسیبی با. بازگرداند خودش سمت به و گرفت را بازویم

 که کسی برای سوختم؟می وصال تب در و دادممی جان که برای. ]شدم خیره

 [کرد؟می نت*یا**خ سادگیبه

 :گفت چشمانم در خیره

 شده؟ چیزی -

 :گفتم حسبی و سرد

 !نه -

 اما کرد؛ حس را چشمانم سردی. گرفت ناباوری رنگ و شکست نگاهش در چیزی

 نبود؟ همین آرزویش مگر ماند؟ مبهوت چرا

 :گفتم و زدم پوزخندی

 نداری؟ کاری -

 :کرد زمزمه مبهوت و آرام و شد شل بازوهایم دور دستانش

 !نه -

ا . رفتم اتاقم سمت به و کشیدم عقب به شدت با را بازویم  آیینه سمت به مستقیما

 .نشستم اشصندلی روی و رفتم

 کمرم روی موهایم بلند   آبشار  . کردم جدا موهایم از را موهایم کش و برداشتم را شانه

 بودم؟ موهایم درشت فر   عاشق   بودم گفته شدند؛ روان

*** 
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 از آرایش، میز   روی شانه گذاشتن با و کشیدم موهایم روی رو شانه بار آخرین برای

 .برخاستم جای

 …و رفتم خوابم تخت سمت به

*** 

 منتظر بیشتر را آرش و شوم خارج شرکت از ترسریع تا داشتمبرمی تند را هایمقدم

 .رمنگذا

 .دارم کارت کن صبر سارن؟ -

 به تا ایستادم جایم سر و کشیدم آرامی هوف  [ کرد؟می چه اینجا. ]ایستادم جایم سر

 :گفتم دویدنش از شده سرخ چهره به رو و بازگشتم عقب سمت به. برسد من

 شده؟ چیزی بله؟-

 .رسونمتمی من خب خونه؟ نمیری مگه کن، صبر -

 کنم؟ درک توانستمنمی که بود چشمانش در چه. انداختم چشمانش به نگاهی

 وقتهیچ من. کشیدم دلم در آهی کنم؟ درک را رفتارش معنای توانستمنمی چرا

 .بشناسم را علی توانستمنمی

 .نمیرم خونه نه، -

 :گفت باز که بروم خواستم و

 میری؟ کجا پس -

 که مرا د؟بو چه منظورش. ]بردم بال را ابرویم تای یک و بازگشتم سمتش به

 [هوم؟ کرد؟نمی بازخواست
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 میری؟ کی با: کرد عوض را حرفش دید، که را نگاهم

 !آرش -

 :گفت و کرد خفیفی اخم

 کنم؟ درست شام خونه؟ میای چند -

 درست شام. گفتمی هذیان که بود کرده برخورد سرش به چیزی اینکهمثل! نه]

 [بود؟ چه فازت کنی؟

ا  نباش؛ منتظرم نه، -  .امخونه 12 اعتس احتمال

 :گفت ایخفه صدای با

 .باشه -

. بود منتظرم و بود زده تکیه ماشین به آرش. شدم خارج شرکت در از و نکردم توجهی

 .شود حضورم متوجه تا کردم بلند را دستم

 آرش؟ عزیز خوبی: گفت و کشید را امبینی. آمد سمتم به و زد لبخندی دیدنم، با

 !باشه خوب هم باید بله، -

 جانب از شکایت و طعنه پر لحن این کردمنمی باور شنیدم،نمی خودم گوش با گرا

 .باشد علی

ا . دادم قورت را دهانم آب نامحسوس و انداختم آرش به سپس و علی به نگاهی  دقیقا

 کردممی که هم کار هر من و بودند؛ شده خیره یکدیگر به هاجنگیخروس مثل

 .شوم هایشاننگاه به آغشته نفرت منکر   توانستمنمی

 [بودند؟ متنفر یکدیگر از قدراین]
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 :شنیدم را آرش صدای

 .ماشین تو برو سارن؟ -

 و شد ماشین سوار من از بعد هم آرش. شدم ماشین داخل و دادم تکان سری

 [بود؟ شده خشمگین قدراین چرا. ]دادم قورت را دهانم آب. داد گاز باقدرت

 که گفتمی اگر بمان، که گفتمی فقط اگر ،اگر. ]شد کشیده علی سمت به ذهنم

 تا ندارم دوست گفتمی اگر حتی بپزم، شام تو حضور برای فقط داشتم قصد من

 .[کردممی قبول من باشی، خانه از بیرون 12 ساعت

 .زدم دلم هایخواسته به محکمی سیلی   و کشیدم آهی

 [بود؟ خبر هچ. ]کردم نگاه ایستاد رویشروبه که آپارتمانی به تعجب با

 خبری ؟ وایستادی؟ اینجا چرا آرش؟ -

 :گفت ببرد، بین از را اخمش کردمی سعی که طورهمان

 .کوچیک دورهمی   یه -

 .شدم پیاده و دادم تکان سری

 !بود آرش شناختم،می که آشنایی تنها بینشان از که افرادی بین خوردمی چرخ نگاهم

 :گفت همه به رو و زد امچهره به لبخندی. گرفتم را دستش و شدم نزدیکش

 .خودم خانم سارن هم این -

 .دختر سه و پسر سه. زدند لبخند نفرشان شش هر

 :برد نام ترتیب به و کرد پسران به ایاشاره آرش
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 .محمد عرفان، وحید، -

 :کرد اشاره دخترها به باراین. دادم تکان خوشبختی نشانه به سری

 .فرشته فاطمه، نازلی، -

 .مخوشبخت -

 لبخندهای اما شناختم،نمی که جمعی در بودم معذب درواقع. نگفتم چیزی دیگر و

 .کردمی خاطرآسوده را دلم عجیب هایشان،ب**ل روی مهربان  

 :گفت و کرد خودش کنار صندلی   به ایاشاره نازلی

 .بشین من پیش بیا عزیزم سارن؟ -

 .زیبا و بانمک دختر   آن کرد،می مهربانی به وادار را آدمی و بود مهربان

 :گفت نشستم، که کنارش

 .کردن تعریف ازت خیلی آرشام و آرش -

 آید؟می خوشم مهربان هایآدم از بودم گفته. لبم روی هایشحرف از نشست لبخند

 .دارن لطف من به هااون -

 :خندید

 داشتنیدوست کردنمی تعریف هااون که اندازه همون به تو دختر؟ لطفی چه -

 .هستی

 .کردم تشکری و زدم لبخند
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 لبخند عرفان و آرش هایپرانیتکه به و بودم نشسته صندلی روی آرام و ساکت

 ایستادم، که آرش کنار. کرد رفتن عزم آرش که بود چند ساعت دانمنمی. زدممی

 :گفت و آمد سمتم به فرشته

 .باشی داشته حضور جمعمون توی بعد به این از شیممی خوشحال -

 :گفت فرشته و زدم لبخند

 !شیمی قشنگ خیلی خندیمی وقتی -

 از صدمیک اندازهبه توانستممی کاشای کردم فکر من، و شد داغ هایمگونه

 .باشم داشته وجودم در را جمع این هایمهربانی

 خانه از سرسری خداحافظی یک با من و گرفت شانخنده هایمگونه شدن سرخ از

 ...بعد و شد نزدیکم که شنیدم را آرش هایقدم صدای. زدم بیرون

 امشب؟ بود چطور -

 :گرفت عمق لبخندم

 .خوبن خیلی هااون بود، عالی -

 :داد تکان سری

 .بودن دانشکده هایدورههم از -

 .راند خانه سمت به آرش و شدیم ماشین سوار. نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 به ذهنم ایلحظه. دادمی نشان را دقیقه 11:30 انداختم؛ موبایلم ساعت به نگاهی

 خالص بیهوده فکرهای بند   از را خودم خیال،بی گفتن با اما کرد پرواز علی سمت

 .کردم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

124 

 

 .بود خوبی شب مرسی،: گفتم آرش به رو و شدم پیاده ماشین از

 :گفت و زد لبخندی

 .خوشگلم دممی ترتیب هادورهمی این از شب هر من باش، خوب تو -

 :خندیدم

 !یوونهد -

 .سرده هوا داخل، برو -

 .رفتم خانه سمت به. شدم دور ماشینش از و دادم تکان سری

 :گفتم دل در. شدم خانه وارد و چرخاندم را کلید

 !«ندارم جاروجنجال حوصله باشه، خواب علی کاش» -

 :گفتم خودم به پوزخند با ناگهان

 «!داره غیرت روت خیلی که نه چی؟ برای جاروجنجال» -

 ها،لمپ ناگهانی شدن   روشن با. برداشتم قدم پاورچینپاورچین و بستم آرامیبه را در

 .بیابم را علی تا چرخاندم چشم و ایستادم جایم سر سیخ،

 خیر به خدا و کردم آرامی هوف  . بود شده امخیره آلوداخم ایچهره با سینهبهدست

 گذراند؟می

 :گفت که بروم اتاقم سمت به بکارشطل صورت   و چهره اخم به توجهبی خواستم

 بودی؟ کجا اآلن تا -

 :زد فریاد باراین که برداشتم اتاقم سمت به قدمی و نکردم توجهی
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 بودی؟ گوری کدوم اآلن تا میگم بهت -

 افتاده اتفاقی چه. ]تپیدمی تند فریادش شدت از قلبم. برگشتم سمتش به بهت با

 .[ردیگ بودم آرش با همیشه مثل   مگر؟ بود

 .بودم آرش با -

. بودم شده خشک جایم سر جان،بی ایمجسمه مثل   من و آمد سمتم به سرعت با

 .فشرد مشتش در را بازوهایم

 :غرید

 !دوازدهه ساعت شب؟ موقع این تا -

 :نالیدم

 .اومدممی 12 ساعت بیرون رفتممی آرش با وقت هر من -

 :زد فریاد و شد گشاد خشم از هایشچشم

 غیرتبی آرش اون آره؟ آرتان؟ بودید؟ کی با فهمیدی؟ نکن؛ زبونی بلبل من برای -

 نگفت؟ بهت چیزی

 و علی گونه روی بودم خوابانده سیلی یک آمدم، که خودم به اما شد چه نفهمیدم

 .بود جاری چشمانم از اشک

 :زدم فریاد بغض با

 شکستی؛ یشههم مثله رو غرورم کردی، خوردم روز اون توأم؟ مثل منم کردی فکر -

 حرف اون شدم مجبور من! داره وجود آرتانی بگم غرورم ترمیم برای شدم مجبور من

 فهمیدی؟ کنم؛می فکر بهت هنوزم نکنی فکر تا عاشقتم، من نکنی فکر تا بزنم رو
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 کردی فکر قرار؟ سر برم بعدش و مأموریت میرم دارم بگم که توأم مثله من کردی فکر

 تو خود   باید یکی کنی؟ کنترل رو من خوایمی تو جالبه؛! هه چترش؟ زیر رفتی ندیدم

 !نبری رو آبرومون که کنه کنترل رو

 :دادم ادامه و شدم خیره هایشچشم به نفرت با

 .متنفرم ازت علی، متنفرم ازت -

 هایمهقهق صدای و کردم پرتاب تختم روی را امخسته تن  . بردم پناه اتاقم به دو، با و

 .کردم هخف بالشم در را

 از و برخاستم جای از حالیبی با اما گذشت،می کردنم گریه از ساعت چند دانمنمی

 پایین را آن آب با و برداشتم قرصی و رفتم آشپزخانه سمت به. شدم خارج اتاقم

 .فرستادم

 شده؟ چت -

 اشچهره به تعجب با علی، شدهسرخ هایچشم دیدن با. بازگشتم عقب به ترس با

 :گرفت را بازویم که بگذرم کنارش از خواستم و نگفتم چیزی. شدم خیره

 !ببخش رو من -

 : گفتم و کردم خارج دستش از را بازویم پوزخند با

 مهم برام کارهات کنم،نمی فکر بهت دیگه ندارم، انتظاری ازت دیگه که وقت   خیلی -

 امزندگی همه شکستی، رو باورهام همه تو نیستی؛ سابق علی اون برام دیگه نیست،

 جدا هم از آینده ماه تا تو و من! نداره وجود بخشیدن برای چیزی کردی، نابود رو

 .شیممی
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 چی؟ -

 : گفت باز که بروم خواستم و نکردم توجهی

 چیه؟ منظورت گفتم بهت -

 :گفتم و بازگشتم سمتش به کالفگی با

 شوهر فقط تو هان؟ داره؟ فرقی چه بعد ماه دو یا بعد ماه یک کنه؟می فرقی چه -

 !همیشه مثل ام،اضافی موجود   یه برات من و خواهرمی

 .بردم پناه اتاقم به بازهم من و نگفت چیزی

 «...!بودی اشتباه تو یا کنممی اشتباه من دونمنمی هنوزم»

*** 

 سارن؟ -

 :گفتم و دادم قورت را پنیرم و نان لقمه

 بله؟-

 داری؟ وقت بامش برای کنم، دعوت رو بابا مامان خواممی-

 :گفتم و برخاستم جایم از

 لزم هم رو ماشینت میام، دیر کمی امشب... راستی دیگه؛ وقت یه برای بذارش نه، -

 .دارم

 خانه از شدن خارج برای برداشتم قدم. کردم اشحواله پوزخندی من و برد هم در اخم

 :شنیدم را صدایش و
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 ی؟فهمید خونه، میای غروب از قبل ببر، رو ماشین -

ا  من و دادم تکان سری ا . نداشتم بحث حوصله اصال  گوش حرفش به بود قرار مگر اصال

 دهم؟

*** 

 و دیدمشان. کنم پیدایشان تا چرخاندم چشم و کردم جاجابه دستم در را گلدسته

 .دانستمی خدا را بود شده تنگ هردوشان برای دلم چقدر اینکه

 مرا همهبااین و بود شده تنگ هم بودنش جدی و همیشگی اخم   برای دلم حتی

 نه؟ دیگر، بود کافی همین. داشت دوست

 :گفتم و کردم پرت آغوششان در را امخسته جسم و سمتشان به کردم تند قدم

 .بود شده تنگ براتون دلم -

 !دائمی مهربانی و عطف از پر و بود مادر و موهایم روی کشید دست

 :گفتم و نشاندم مادرم گونه روی ایه*س*بو

 نیومدین؟ زودتر چرا کردین؟ دیر قدراین چرا -

 [بود؟ افتاده اتفاقی ترس؟ چرا. ]مادرم نگاه در نشست ترس

 :داد تکان طرفین به را سرش حالبااین

 .دخترم بود نشده چیزی عزیزم، نه -

 تمام با بودنش، جدی تمام با که پدری به دوختم نگاه باراین و دادم تکان سری

 .داشت دوست را فرزندانش و همسر عاشقانه دانستممی هایش،بدخلقی
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 بابایی؟ خوبی -

 .خب بود خنده مدل یک هم این. شد کج کمی لبش که لحنم بود لوس کمی

 .دارم کار هم تو با ولی خوبم، -

 :شدم متعجب

 شده؟ چیزی -

 :گفت و نداد پاسخی

 .زنیممی حرف خونه بریم -

 .مافتادی راه ماشین سمت به و نگفتم چیزی

*** 

 بابایی؟ شده چیزی: گفتم و نشستم رویشبهرو

 باشم کرده کاری اینکه بدون ترسیدم، ناخودآگاه من و نگاهش در نشست خشم

 .ترسیدم

 !گیریمی طالق -

 فهمیده. ]کرد پر را وجودم تمام استرس رفت، بال قلبم ضربان خورد، زنگ گوشم

 [بود؟

ا ا سارینا؛ بر وای علی، بر وای برمن، وای  چه بود قرار! کائنات و جهان تمام بر وای صال

 بشود؟

 چرا؟ چی؟... چ: گفتم لکنت با
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. چشمانش در دارم نگه ثابت را چشمانم نتوانستم احمق من   و شد نگاهم یخیره

 از روح که فریادش از آخ فریادش، و شد کشیده زمین سمت به اختیاربی چشمانم

 !کرد جدا تنم

 فهمیدی هان؟ بازی ؟مسخره زندگی مگه احمق؟ دختره یکرد فکر چی خودت با تو -

 رفته رادمنش عادل   سوگلی... من سوگلی کردی؟ چیکار من با فهمیدی کردی؟ چیکار

 دونستممی باید دروغاتون؛ کردن باور بود احمقانه! کرده ازدواج خواهرش نامزد با

 .فهمیدممی یدبا شده، کشیده نقشه عالمه یه بازی رمانتیک و حرف همه اون پشت

. طوفانی پدرم چشمان آبی و بود بارانی چشمانم آبی   و شد جمع چشمانم در اشک

 !طوفانی و بارانی هایآسمان بین بود فرق چقدر

 .نکن گریه فهمیدی؟ نکن، گریه زنممی حساب حرف -

 !دیگر بود همین گفتندمی که ابهت و رفت پس امگریه

 :غرید و داد تکان تهدید با را دستش

 !طالق فهمیدی؟ گیرید،می طالق -

 :گفتم بغض از لرزان هایب**ل با

 با؟... با... ب-

 شب تا میگی و مردک اون به زنیمی زنگ اتاقت؛ توی برو باش، ساکت! هیس-

 فهمیدی؟ باشه، جاهمین

 :چکید چشمانم از اشک

 .داریم دوست رو هم ما بابا بابا؟ -
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 دوست همین به بودم خوشدل اما... اما او؛ نه داشتم دوستش من داشتیم؟ دوست]

 ![نیمه و نصفه داشتن

 کاری هیچ نزدم، باهاش رو هامحرف و نیومده اون کهوقتی تا بشنوم، حرفی خوامنمی -

 .ندارم باهات

 : گفت و کشید نفسی

 .کنم استراحت خواممی بیرون، برو هم حال-

 ...اما-

 .بیرون برو گفتم-

 :نالیدم التماس با

 بابا؟ -

 :زد فریاد

 !بیـــرون گفتم -

 کردم باز را اتاق در. دویدم امقبلی اتاق   سمت به و شدم خارج اتاقش از گریان رویی با

 باید. من بر وای و پیچید فضا در هقمهق صدای. کوباندم تخت تشک   به را خودم و

 شدم؟می جدا علی از

ا   بودم؟ نکرده فراموشش مگر اصال

ا  من و زدم ودمخ احوال به پوزخندی  اداها تمام. کنم فراموش را علی توانستمنمی اصال

 !کشک بود، کشک تنفرم احساس   و

 .گرفتم را علی شماره بار،اشک چشمانی و لرزان دستانی با بود؛ شب 7 ساعت
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 ...بوق

 ...بوق

 ...بوق

 !شد نزدیک ترکیدن مرز به کمی فقط کمی، بغضم من و برداشت

 الو؟ -

 !علی؟: نالیدم بغض با

 نگفتم مگه بودی؟ کجا اآلن تا شده؟ چیزی چیه؟: گفت دلهره با سپس و کرد مکثی

 باش؟ خونه غروب قبل

 !علی؟: نالیدم هم باز

 .شده چی ببینم بزنن حرف آدم عین چته؟! درد و علی: زد فریاد عصبانیت با

 اومده؟ بابا: گزیدم ب**ل

 خب؟ -

 !فهمیده ور  ازدواجمون جریان: بستم درد با را چشمانم

 !انگار داشتند زدن زنگ به شدیدی میل من هایگوش و شد سکوت

 کنیم؟ چیکار علی؟ -

 .اونجام دیگه دقیقه ده: گفت تنها

 شود؟ چه بود قرار و کوبیدمی امسینه قفسه به شدت با قلبم. کرد قطع و
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 اتاقم در   به که دیدم را علی آمدم، که خودم به اما بود گذشته دقیقه چند دانمنمی

 .کردمی نگاه مرا و بود زده تکیه

 خندید؟می بارم اشک چشمان به خندید؟می من به بود؟ چه برای لبش روی لبخند  

 .بفهمد را دردم که نبود عاشق او. داشت حق خندید؟می عاشقم قلب به

 چشمانش چرا. ]چشمانش به شدم خیره. نشست تخت لبه و آمد سمتم به آرامآرام

 [دند؟بو شده مهربان

 :کرد زمزمه آرام

 خوب؟ دختر   کنیمی گریه چرا -

 [توانستم؟می مگر کنم؟ فراموش را علی خواستممی من. ]لرزید دلم

 :گفتم و کشیدم بال را امبینی

 .بگیریم طالق باید میگه بابا... بابا -

 :گفت و خندید زوربه چشمانم، به خیره

 کنیمی گریه قدراین چرا! شدی هاچینی شبیه  ! ببین رو هاشچشم کن، نگاهش -

 .کردم شاهکار که میاری کجا از و اشک همهاین تو بدونم من اگه آخه؟

 !خندیدم گریه و بغض وسط خندیدم،

 :زدم بازویش به مشتی

 !دیوونه-

 .خوامنمی خشن زن   من-
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 با داشت قصد شاید بود؟ چه منظورش خواهد؟نمی خشن زن گفت. ]شدم خشک

 ...اما کند بازی روانم

 دوست را کسی اجباربه کرد،نمی بازی کسی احساس با بود، که چه هر علی

 .[رفتارش حسن   بود همین و داشتنمی

 :گفتم بهت با

 چی؟... چ -

 :خندید

 فهمیدی؟ منی، مال   منی، زن   تهش ته   باشی، که هم جا هر تو -

 دستور و بودم شده خیره رویمروبه داشتنیدوست و عجیب موجود به مبهوت و مات

ا  امفارسی زبان  !بود شده کشیده گند به مطلقا

 چی؟ -

 رفت؟ ویلی قیلی گفتند؟می چه... دلم من و خندید

 !دانمنمی

 !دارم دوستت -

 [چرا؟ کی؟ از داشت؟ دوستم. ]جانم بر انداخت آتش

 من به باز و کشید گردنش به دستی خنده با که شدم اشخیره شده گرد چشمانی با

 که بودم ایجمله مبهوت من من، و شد شدیدتر اشخنده ام،چهره دیدن با. ردک نگاه

 .بشنوم داشتم آرزو عمری

 داشت؟ تعجب قدراین! رو اشقیافه -
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 :گفتم خوشحالی و بغض با

 .بگو بازم گفتی، چی بگو دیگه بار یه علی؟... ع -

 که برایم سوزاندمی دل شاید بود؟ شده چیزی مگر چرا؟ و شد غمگین چشمانش

 !بود نکرده خرجم محبتی وقتهیچ

 !خانمم دارم دوستت سارن، دارم دوستت -

 .امزندگی در بود یافته معنا اکسیژن شاید و کشیدم نفس

 را هایشدست سپس و کرد مکثی. کردم بغلش محکم و انداختم آغوشش در را خود

 .کرد قفل کمرم روی

 :گفتم احساسم تمام با

 !دارم دوستت -

 :گفت شده، بم صدایی با و ردک مکثی

 .عزیزم طورهمین منم -

 جهان آغوشش. بود جاهمان دنیا انتهای خورممی قسم. بود جاهمان دنیا ته  

 !پهناور و عظیم خودش، برای داشت جغرافیایی

 از. نداشتم باور را خوشبختی نداشتم، باور من و ریخت پایین چشمانم از اشک

 :گفتم و را امیافته روح جسم   کشیدم بیرون آغوشش

 علی؟ -

 :گفت و زد گوشم پشت را صورتم روی افتاده موهای
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 جانم؟ -

 او و هایمسؤال پرسیدن برای بودم مشتاق من و لرزیدمی ذوق شدت از هایمب**ل

 .شد موهایم نوازش مشغول

 کی؟ از-

 خوشگلم؟ کی از چی-

 :گفتم و خوشی از شد پر مالمال قلبم

 داری؟ ستمدو کردی حس کی از -

 :گفت سپس و ماند ثابت موهایم روی ایثانیه برای دستش

 داد سرم که روزی همون شاید کرد؛ تغییر بهت حسم کی از دونمنمی دونم،نمی -

 توی کهوقتی تلفن با رو هاتصحبت که روزی همون از بیرون، برم اتاقت از که زدی

 گشتم،برمی سرکار از قتیو که شدم هاییوقت عاشق هم شاید شنیدم؛ بودی، حموم

 کوچولوی دختر یه اومدم،می آشپزخونه توی وقتی و اومدمی غذا بوی خونه توی

 .دونمنمی دقیق کنه، درست غذا تا رفتمی اونور و وراین سریع داشت میزهریزه

 :گفتم من و شد امخنده خیره فقط او و خندیدم

 بهم؟ نگفتی چرا پس خب-

ا  من بزنی، پسم که ترسیدممی شاید-  دونی؟می... و نداشتم خوبی رفتار باهات قبال

 !خجالت پای   بزارش

 زد پر صورتم اجزای از خنده. گرفت جان ذهنم در ایصحنه که بگویم چیزی خواستم

 .فهمید علی و
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 سارن؟ شده چیزی-

 بود؟ کی دختر اون... اون-

 : گفت تعجب با

 دختر؟ کدوم-

 که همونی داشت، نگه چتر برات که همونی ردی،ک ماشینت سوار روز اون که همونی-

 علی؟ بود کی اون گرفتی؛ رو هاشدست

 و کردم نگاه اشخنده به دلگیری با. داد سر ایقهقهه ناگهان و کرد نگاهم خیرهخیره

 :گفتم

ا  ببینم، نخند هان؟ خندی؟می چی برای علی، نخند -  .نیست دارخنده اصال

 : گفت خنده با

 دیدی؟ هاچی دیگه خب؟ کوچولو؟ کردییم تعقیب رو من-

 .بگو دیگه، نکن اذیت علــی؟-

 :خندید

 !بود کتی -

 :گفتم بهت با

 ات؟دخترعمه-

 .بندرعباس بریم هم با بود قرار بود، همراهم هم اون آره،-

 :گفت و خندید هم باز
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 هان؟ کردی؟می تعقیبم چرا خب؟ -

 بود؟ انداخته دست مرا و کردم اخمی

 .برسونم بهت خواستم بودی، گذاشته جا میز روی رو اتپرونده! نشو وپر  زیادی-

 کپی همیشه من بود؛ نویسدست که کردیمی نگاهش باید کوچولو، دیوونه-

 .ضروری مواقع برای کنار زارممی رو اصلش دارم، رو هامپرونده

 رحاض در چهارچوب در پدر، و شد باز بدی صدای با در ناگهان و دادم تکان سری

 .شد

 :گفت علی به رو و کرد ما به نگاهی

 .دارم کارت بیرون، بیا -

 :گفت شوخی با و انداخت بال ابرویی علی. رفت و

 بگی؟ خواینمی چیزی قتلگاه، میرم دارم من-

 .نمیگه چیزی که داری دوست رو من که ببینه بابا اگه چیه؟ هاحرف این علی؟ ا ؟-

 .درسته: داد تحویلم لبخندی و شد امخیره

 از. کردم فکر امزندگی تمام به و کردم رها تخت روی را جسمم. شد خارج اتاقم از و

 ...علی عاشقانه هایحرف تا امکودکی

 [هان؟ بود، خواب شاید نبود؟ خواب هایشحرف]

 برداشتم کوچکی گرد   ته سوزن. رفتم میزم کشوی سمت به و برخاستم جای از سریع

 !زدم دست پشت محکم و
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 !خآ -

 این. ]گرفت امخنده. چسبیدم محکم را دستم و انداختم زمین روی را سوزن

 [بود؟ چه برای هابازیدیوانه

 سریع پایم، کف   در سوزشی حس   با که بروم تختم سمت به و بردارم قدم خواستم

 در اشک سوزش، و درد شدت از. گرفتم دست در را پایم و نشستم زمین روی

 از انگار که طوری. بودم شده خیره بیچاره سوزن   به بغض با و بود شده جمع چشمانم

 !بود رفته فرو پایم در عمد

. بود ایستاده خندان رویی با که علی و در چهارچوب به دوختم نگاه من و شد باز در

 نه؟. شوم لوس داشتم حق کمی کردن زندگی ماه 10 از بعد

 سمتم به و شد محو کممک لبخندش. شد سرازیر چشمانم از هایماشک و زدم پلک

 .نشست کنارم و آمد

 شده؟ چی سارن سارن؟ -

 !نبود که عجیب. دیگر بودم شده لوس و یافتند شدت هایماشک

 شده؟ چی سارن -

 :گفتم بغض با

 .پام تو رفت سوزن -

 :گفت و زد مهربانی لبخند

 .دیگه نکن گریه نداره، اشکال -

 :گفتم گیریبهانه با
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 !رفت هم دستم تو -

 :پرسید. شدمی داشتنیدوست لبخند با چقدر و گرفت عمق بخندشل

 رفت؟ دستت کجای سوزن -

 .دستم کف -

 .خوب دختر   نکن گریه دیگه! رو هاشچشم: گفت و کرد چشمانم به نگاهی

 !داشتم دوستش چقدر خدایا من، و بوسید را دستم کف و شد خم و

 :پرسید چشمانم به خیره

 شد؟ خوب -

 :گفتم ربطبی اما من

 !نباشه خواب کنه خدا -

 :پرسید خورده یکه

 چی؟ -

 :لرزید لبم

 نگرانم... تازه داری، دوست رو من شدی، خوب خیلی تو... تو نباشه، خواب کنه خدا -

 !نباشه خواب کاش شی؛می هم

 بود؟ نبود، که ترحم و گرفت آغوشم در محکم و نگفت چیزی

 اعتراضی گرفتمی لحظه آن در را جانم خدا اگر و آغوشش بود محض آرامش  

 !هایشآدم و دنیا از خواستمنمی چیزی و بودم یافته را بهشتم. نداشتم
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 :کرد زمزمه و کاشت موهایم روی ایه*س*بو

 .زارمنمی تنهات بعد به این از -

 «...!کردنه بغل شدن آروم روش ترینمنطقی»

*** 

 دوست را اشیشمی رنگ چقدر .کردم نگاه داشت قرار مقابلم که ایجعبه به باذوق

 .داشتم

 علی؟ چیه این -

 :زد لبخندی

 کنی؟نمی بازش چرا خوام؛می عذر ازت رفتارهام بابت -

 قرار درونش که ستینیم دیدن با. کردم بازش و برداشتم را جواهر جعبه و بردم دست

 .گذاشتم دهنم روی را دستم بهت با داشت،

 کوارتز؟ -

 :داد تکان سری

 داری؟ دوستش -

 :پریدم جای از

 عالیه، بنفش رنگ   این ولی داشتم رو اشصورتی رنگ خودم عاشقشم؛ آره، وای -

 .علی مرسی

 .هایمگونه به پاشید سرخ رنگ خدا انگار و بوسید را امگونه و شد خم
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 .عزیزم نداره رو قابلت -

 خورده موش را زبانم اصطالحبه و بودم زدهخجالت هم هنوز درواقع. نگفتم چیزی

 .بود

 :گفت خنده با

 کشید؟ خجالت خانم سارن جدی؟! اه -

 :زدم بازویش به مشتی اعتراض با

 ...طاین چرا علی؟ ا ؟ -

 .هایمتجربگیبی این به خندید او و شدم لل من دیگر بار و کشید آغوشم در

 :گفت او و کشیدم بیرون آغوشش از تن

 .بیرون ببرمت کن عوض رو هاتلباس بدو -

 .هنوز 5 ساعت اآلن؟ -

 مهمونت خوشمزه شام یه بعدم شرکت، برم باید سر یه خودم شو، آماده برو تو -

 .کنم

 .باشه آهان، -

 مشکی، مانتوهای دیدن با. کردم باز را هایملباس کمد و رفتم اتاقم سمت به سریع

 .شد آویزون صورتم

 :زدم غر ب**ل زیر

 مشکی؟ چرا! اَه -
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 کی ؟مش هاتلباس همه چرا -

 و کشیدم ایآسوده نفس علی، دیدن با. بازگشتم عقب به و پریدم جای از ترس با

 :گفتم

 کنی؟ ترکزهره رو من داری عادت -

 :زد هم به را موهایم و خندید

 مشکی؟ چرا نگفتی،! کوچولو ترسویی خیلی تو -

 :انداختم بال شانه

 !بود مشکی روزهام اون دنیای چون -

 :کرد نگاهم عمیق

 رنگی ؟ چه اآلن دنیات چی؟ ناآل-

 !سفید هم شاید طالیی، -

 :گفتم من و نگفت چیزی و کرد نگاهم

 علی؟-

 جانم؟-

 بیرون؟ بری شهمی... شهمی-

 :پرسید تعجب با

 شده؟ چیزی چرا؟ -

 :گفتم خجالت با
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 .کنم عوض رو هاملباس خواممی فقط نه،... آم -

 !ذراندبگ خیر به خدا. نشست چشمانش در شیطنت برق  

 دارم؟ تو به چیکار من کن، عوض خب -

 :گفتم و کوبیدم زمین به را پایم اعتراض با

 .دیگه بیرون برو ا ؟ -

 :خندید

 .میرم نکن، اذیت رو خودت خب، خیلی -

. پوشیدم و برداشتم را رنگمآبی جین   شلوار و کوتاه مانتو و زدم شادی لبخند  . رفت و

 .شدم خارج در از و دمپوشی هم را رنگممشکی کفش و شال

 .بریم بیا کجایی؟ علی علی؟ -

 :شنیدم اتاقش از را صدایش

 .میام اآلن -

 پیراهن و مشکی جین شلوار و اسپرت کت به باذوق. شد خارج در از بعد ثانیه چند و

 بود دوم خدای نقش   که کسی با کردن ست بود عجیبی حس و شده خیره رنگشآبی

 !زندگی در

 :کشیدم سوتی ناخودآگاه

 بدم؟ شماره! بـه -
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 و گرفت امخنده اما من. کرد نگاه امتغییریافته رفتار به شده گرد چشمانی با علی

 .دید را امواقعی رفتار   علی

 :گفتم سرخوشی با و زدم بشکنی و رفتم جلو

 فضا؟ تو خوبه هوا علی؟ رفتی کجا -

 :گفت عجیبی باحال و کرد اسکن را بدنم پایین تا بال از

 !نه؟ دیگه، سارنی تو -

 :گفتم فقط و کرد پر را فضا امخنده

 .مونده خیلی هنوز علی، شناسیمی رو من داری تازه -

. شدم خارج خانه از او از زودتر و کشیدم هایشانگشت میام از را ماشین سوئیچ و

 من به حسش علی تا بودم کرده صبر چقدر. شدنمی پاک لبم از هم ایلحظه لبخند

 !نبود کمی چیز   ماه، 10 کند؟ تغییر

 صورتی با علی بعد   دقیقه چند. ماندم علی منتظر و نشستم رانندهکمک صندلی روی

. خنده شدت از نداشتم مرگ با ایفاصله من و نشست صندلی روی مبهوت، و گیج

 داشت؟ تعجب قدراین «بدم؟ شماره! بــه» جمله گفتن راستیبه

 :گفتم خنده با

 شده؟ چی مگه سارنم، خدا به علی؟ هپروت رفتی چرا تو -

 :داد تکان طرفین به سری

 .هیچی هیچی، -
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ا  و بود گذشته حرکتمان از ایدقیقهپنج. انداخت راه به را ماشین و  ایدقیقهده تقریبا

 .داشتیم وقت شرکت به رسیدن تا

 علی؟ -

 :کرد امحواله نگاهینیم

 جانم؟ -

 :پرسیدم بااحتیاط

 شدی؟ آشنا اسارین با چطور -

 [شد؟می عصبی نباید. ]ماندم اشخنده مبهوت من و خندید

ا  خواستگاری از قبل تا ما -  !نداشتیم رابطه هم با اصال

 :پرسیدم بهت با

 چطور؟... پس چی؟ -

 :گفت و شد تبدیل لبش روی شیرین لبخندی به اشخنده

 !کنم تعریف برات رو چیزهمه باید اینکهمثل -

 .نداشتم خبر چیزها بعضی از من انگار و دادم تکان سری

 اما نداشتم ازدواج درباره نظری هیچ من بود، گرفته نظر در برام رو سارینا مامانم -

 بار اولین برای که رو سارینا خواستگاری؛ بریم که کردم قبول نبودم؛ هم ازدواج مخالف

 بهش رمهمس بشه بود قرار که دختر یه عنوانبه فقط نداشتم خاصی حس دیدم،

 شرایطش از گفتم، شرایطم از زدیم، حرف و رفتیم هامراسم همه مثل کردم؛ نگاه

 نبود؛ چندانی مشکل خب اما داشتیم اختالف مسائل از بعضی توی درسته گفت؛
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 عقد ماه 3 که خواستن هاخانواده اما شد؛ گذاشته عروسی و عقد قرار جلسه، دو توی

 سارینا نامزد نبود؛ توش حرفی بشناسیم، رو همدیگه بیشتر تا باشه بینمون موقت

 و بااخالق مشکلی اومد؛می خوشم اشحرفیکم و بودن آروم از شدم،می محسوب

 دوست رو من سارینا اون، هم و کردممی حفظ رو خودم حد من هم نداشتم، رفتارش

 و گذاشتن احترام حد در فقط و نبود قوی داشتنم دوست حس... من اما داشت

 اما شد، چی دونمنمی کرد؛ تصادف شب اون اینکه تا... اینکه تا بود؛ حرف و شوخی

 چشمای با هم اون و کردیمی گریه داشتی سرش بالی تو بیمارستان رسیدم وقتی

 کنارش، جلو؛ برم که کرد اشاره دید که رو من کرد؛می نگاه بهت داشت بازنیمه

 اگه که ساله یه ازدواج یه کنیم، دواجاز  هم با باید که گفت اون و نشستم تو رویروبه

 هم تو دونستممی بودم، مخالف بگیریم؛ طالق نیومد، وجود به بینمون حسی

 .بوسیدی رو اشپیشونی فقط و نگفتی چیزی خواهرت حرمت به ولی مخالفی

 :داد ادامه و کرد فوت باقدرت را بازدمش

 رو نقشمون تا یرمبگ تماس باهات شدم مجبور چهلمش از بعد و رفت سارینا -

 باور رو هامونحرف پوچ و هیچ سر   که نبودن هاییآدم پدرهامون کنیم، بازی خوبیبه

 تونستیم بعدش ماه دو که رفتیم فرو نقشمون توی و کردیم بازی فیلم قدراون کنن،

 فقط و نبود موافق تو پدر که دونیممی تو هم و من هم گرچه بگیریم؛ رو موافقتشون

 ...یادمه رو ازدواجمون شب داد، کار این انجام به تن تو خاطر به

 :کرد ایخنده

 نوشین و حسام اگه کردیم،می نگاه بقیه به داشتیم زهرمار برج مثل هردومون -

ا  نبودن،  هیچ بدون رسیدیم، که خونه به لنگه؛می چیزی یه فهمیدنمی همه مطمئنا

 مونزندگی از ماه 4 بگم؛ که نبود چیزی چون نگفتم چیزی مهمان، اتاق   تو رفتی حرفی
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 به کاری و رفتیمی خوشنویسی و فرانسه هایکالس رفتی،می دانشگاه گذشت،می

 که بفهمم راحتیبه تونستممی کرده، تغییر رفتارت که کردم حس کمکم نداشتی؛ من

 توهین، کردم، دعوا کردم، بدرفتاری باهات کنی؛می پیدا احساس بهم نسبت داری

 پای کمکم ببینی؛ صدمه من طرف از نداشتم دوست بود؛ خودت خاطر به اما تحقیر؛

 بشی، زده ازم تا کردممی مقایسه سارینا با رو تو عمد از و وسط کشیدم رو سارینا

 اما دیدم،می هاتچشم توی رو شدن خسته اوقات گاهی! افتادنمی اتفاقی ولی

 هاتچشم توی کمتر رو احساس ونا اواخر، این... اما شدی؛می خوب هم باز بعدش

 دوستم دیگه کردی،نمی محبت بهم دیگه تو داشتم؛ کم چیزی یه انگار دیدم،می

 !ترسوندمی رو من همین و نبود شفاف دیگه هاتچشم نداشتی،

 :گفت مکث کمی از بعد و کشید عمیقی نفس

 سریع ن،فهمید رو ازدواجمون قضیه و برگشتن هااین بابات گفتی زدی زنگ بهم -

 شدی، خیره بهم اشکی هایچشم با که دیدمت وقتی رسوندم؛ بهت رو خودم

 دیدن؛ رو مامانشون که بود شده هاییگربهبچه مثل   درست هاتچشم. گرفت امخنده

 شده پیدا وجودم توی که شدمی وقتی چند شاید که حسی دارم، دوستت گفتم بهت

 خوردم، سیلی آبی چشم گربهبچه یه دست از که روزی از شاید کی، از دونمنمی بود؛

 هاییحس یه بهت که فهمیدم بردی بین از بهم نسبت رو هاتمحبت که روزی شاید

 .مجهول   یه برام این و هنوزم دونمنمی دارم؛

 دیگر، داشت دوستم علی فقط، دانمنمی را شک یا بود ترس اما من. شد ساکت و

 نه؟

ا  علی. ]دهد رخ برایم بارهیکبه خوب، اتفاق همهاین نداشتم باور  دوستم واقعا

 .بود عالی اما نه که خوب[ داشت؟
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 قورت را دهانم آب شرکت، دیدن با. انداختم چپم سمت به نگاهی. ایستاد ماشین

 :گفتم و دادم

 !کنهمی آویزحلق رو من حسام -

 :گفت و خندید

 .شو پیاده اومدیم، هم همراه همین برای -

 .شدم پیاده ماشین از و دادم تکان سری

*** 

 را در بااحتیاط. آمدمی هایشانخنده صدای شنیدم،می را صداهایشان اتاق داخل از

 را دهانم آب من و شد محو اشخنده من دیدن با حسام. شدم داخل و کردم باز

 .دادم قورت

 !خورده اطراف این به گذرتون شده چطور رادمنش، خانم! بهبه -

 !بود علی تقصیر ها، دهبو روز یه اشهمه -

 :خندید علی و علی سمت به داد پاس نگاه حسام

 !بچه میگه راست رو بار یه این -

 :گفتم اعتراض با

 گویم؟دروغ من یعنی بار؟ یه همین چی یعنی هم بعد! خودتی بچه -

 :انداخت بال شانه بدجنسی با
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 بحثش داری قبول رو چیزی چینهم خودت اگه اما نگفتم؛ چیزی چینهم من -

 حسام؟ نه جداست،

 [انداختند؟می دست مرا. ]داد تکان سری حسام

 ثانیه به که کردم نگاهشان حرص از شده جمع هاییب**ل و شده ریز چشمانی با

 .رسید هفتم آسمان به شانخنده و نکشید

 :دادم تکان هوا در را دستم

 !آقاعلی خونه رسیممی ما -

 :گفت حسام به رو هایشندهخ لیلبه در و خندید شدیدتر

 !دلم خدا وای... که... که نبودی... همونی تو -

 توانستممی حرص شدت از. پرداخت اشخنده ادامه به و نشست صندلی روی و

 !بود شده خون با رنگهم صورتم که کنم بینیپیش

 :گفتم تهدید با

 !کشمتمی وگرنه کن تمومش علی -

 .خوردم صحر  شدیدتر هم من و خندید شدیدتر

 اما شود؛ ساکت تا زدم بازویش به ایضربه و رفتم سمتش به عصبانیت و حرص با

 .کشیدمشان محکم و موهایش سمت به بردم دست. نداشت تأثیر اینکهمثل

 :زد داد

 .کندی رو موهام کن ول آی، آی -
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 :زد داد بلندتر او و کشیدم ترمحکم

 .بچه شونکندی دیگه، کن ول میگم د   -

 :گفتم جنسیبد با

 !حقته -

 :کرد درازیزبان

 !قدت   هم قورباغه -

 :کردم مثلبهمقابله

 !عقدت   شبم فردا -

 عزیزم؟ گرفتی هم آلزایمر بود، پیش ماه چند تو و من عقد هه، هههه -

 شل هایمدست ناخودآگاه حسام، قهقهه صدای شنیدن با که بگویم چیزی خواستم

 !رفت در دستم زیر از علی و شد

 :گفت خندید،می که طورمانه

ا  رو همدیگه روی این بندممی شرط -  !هاجنگیخروس بودید، ندیده اصال

 .خنده زیر زدیم و شد قفل هم در هایماننگاه

 :گفت علی به رو و داد تکان تأسف از سری حسام

 بچه این کنی؟ طوریهمین هم رو سارن خوایمی اینجا، میای سالبهسال که خودت -

ا  بود منظم  .قبال

 !بود؟ شیرین چقدر آغوشش بودم گفته و آمد سمتم به و خندید علی
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 :گفت و کشید آغوش در مرا

 .دیگه باشه خودم مثل باید خانمم -

 :کرد زمزمه ب**ل زیر و

 .برم قربونت -

 دلم چقدر که آخ و زد مرموزی لبخند   حسام و هایمگونه به پاشیدند سرخ رنگ

 !بکنم را پسر دو این سر ایموه دانهدانه خواستمی

 علی؟ -

 :گفت و چشمانم به دوخت نگاه

 !خانمم؟ جانم -

 از نبودند مسرور فرشتگان و گفت که خانممی آن تنم به چسبید و شد گوشت

 !محبت؟ و مهر همهاین

 :شد عاشقانه لحنم ناخودآگاه و زدم لبخند

 دلم؟ عزیز بریم -

 کردم، بلغور دلم عزیز و ندیدم هیبت نآ با را حسام چطور کور من   و کرد شل نیش

 !بود عالم خدا

 مدت آن در که آبرویی نبرد تاراج به و را اششده شل نیش   ببندد تا کردم ایسرفه

 .بودم کرده جمع

 :گفتم حسام به رو و کشیدم را بازویش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

153 

 

 .حسام رفتیم ما -

 :داد تکان سری خنده با

 .باشید خوش -

 من   مخ روی کمی هایشخنده وسط آن و شدمی هکشید دنبالم به یویووار علی و

 .کردمی تاتیتاتی بدبخت

 :توپیدم

 !بردی حسام جلوی رو آبروم دیگه، شو ساکت -

 :خندید

 .نشده که چیزی -

ا  بشر این و کردم اشحواله غرهچشم  .شدیم ماشین سوار. رفتنمی رو از اصال

 علی؟ میریم کجا -

 :کرد من به نگاهینیم

 بریم؟ داری دوست کجا -

 .دونمنمی -

 خوبه؟ فودی،فست یه برمتمی پس -

 :زدم لبخندی

 .عالیه آره -
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ا  ا  داشتم؛ دوست را دستش گرمی. فشرد را دستم و زد لبخندی متقابال  عشق اصال

 [نه؟ بودم، عاشق. ]بودم علی با کهوقتی کردممی

 کارم، این با. فشردم محکم را دستش و کردم هایماندست به نگاهینیم سرخوشی با

 !کرد رد را 10 مرزهم من قلب زلزله ریشتر   و شد ترعمیق لبخندش

 :گفت و ایستاد فودیفست رویبهرو

 .عزیزم شو پیاده -

 صدای پشت از. افتادم راه به فودفست سمت به و شدم پیاده ماشین از لبخند با

 :شنیدم را علی

 سارن؟ -

 :بازگشتم سمتش به

 جانم؟ -

 :گفت و زد لبخند باز اما ماسید لبانش روی لبخند ایثانیه برای

 مخش میان دخترها نمیگی چی؟ که زاریمی تنها رو شوهرت خوب، دختر   وایستا -

 !زنن؟می رو

 :انداختم بال ابرویی بدجنسی با

 !بزننش بقیه که نداره مخی من شوهر   -

 دوجهان هر از فارغ نم که بود هانزدیکی همان خدا و «من شوهر  » لفظ از کردم ذوق

 .خندیدممی و بودم شاد

 :خندید
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 هاست؟جوریاین -

 .هاستجوریهمین جناب، بله -

 .خانم سارن رسیممی هم به -

 :گفتم گوشش زیر و نگاهم در ریختم ناز

 نرسیدیم؟ هم به مگه -

 و کردندمی گری عشوه بار اولین برای که چشمانی به دوخت نگاه مبهوت و مات

 .دمان ساکت

 لذت و کردممی حس خودم روی را اشخیره نگاه شدیم، جاگیر که صندلی روی

 و تمام توجهش تمام اینکه کرد،می رصد را بدنت و تن همسرت اینکه دیگر، داشت

 !داشت لذت بود، تو مال کمال

 سارن؟ -

 :گفتم و زدم لبخند مرموز

 عزیزم؟ جانم -

 :گفت ناگهانی

 !شیمی خوبی مامان   -

 مرتبهیک به اکسیژن که انگار فقط دانم،نمی را پرید گلویم به که دهانم آب یا بود هوا

 .گرفت جلویم آبی لیوان باعجله علی. کرد خداحافظی من با

 رفت بین از هایشچشم نگرانی کمکم. گذاشتم میز روی را لیوان و کشیدم سر را آب

 .خندیدن به کردن شروع و
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ا  و نشستم صاف  مسخره العملعکس و گفت چه علی که نیاوردم خودم روی به اصال

 :گفت و انداخت بال ابرویی علی! بود چه من

 شدن؟ مامان از ترسیمی خانم، سارن خب -

 امزدهخجالت یچهره روی نگاهش. کردم حس را شدنم زرشکی اما نه که سرخ

 .شدمی جاری لبانش روی کمکم خنده، و چرخیدمی

 بودنم خجالتی بابت من به لعنت و گرفت بال اشخنده صدای افتاد، پایین که سرم

 .بردمی تاراج به را امنداشته آبروی جا هر که

 :گفت و شد خم سمتم به

 سارن؟ -

 :گفتم هایشچشم به خیره و کردم سربلند آرامیبه

 جانم؟ -

 :گفت خاص و کرد نگاهم خاص

 هاتم؟چشم عاشق بودم گفته -

 شدی؟ چیش عاشق+ »

 !ندیدی هک تو آخه -

 رو؟ چی+ 

 «...!رو هاشچشم -

*** 
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 :گفتم و خندیدم تمسخر با

 !مردید تونهمه کنه نگاه یه رو شماها مسی! بابا برو جدی؟! اه -

 :گفت من از ترمسخره هم او

 توروخدا؟ نه -

 :گفتم ریتم با و کردم خم را سرم

 !شما جون   به -

 :کرد زیاد را تلویزیون صدای و خندید

 خوبه؟ کنم،می عوض رو اسمم زدید گل یه اشماه اگه -

 !غالم بزاری باید -

 :خندید بلند

 !کن فرض غالم رو خودت -

 .بینیممی -

 :کرد تکرار تخسی با

 !بینیممی -

 با و کردیم خم تلویزیون سمت به را خودمان دو هر خورد که اول نیمه شروع سوت

 رئال دروازه وارد مسی که لیگ با که بود 20 دقیقه. شدیم بازی دیدن مشغول هیجان

 علی خیره نگاه   میان، آن در و دویدن به کردم شروع و پریدم جای از خوشحالی با کرد،

 [داشت؟ نگاه کردن شادی مگر. ]بود عجیب برایم کمی
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 :گفتم و گشتم باز سمتش به شادی با نشستم، که جایم سر

 غالم؟ چطوری -

 :گفت و کرد نگاهم حرص با

 سکته شهمی باعث بزارم من قراره که شرطی چون نبازه، بارسا که باش مراقب تو -

 !کنی

ا  جانم؟ - ا ! بازهنمی وقتهیچ بارسا که اول ا  کرد؟ قبول کی که دوما  رو حرف این کی اصال

 بزاری؟ شرط تو که زد

 :گفت جانبیبهحق با

 !من -

 .شدم خیره اششده تخس چهره به لذت با و انداختم بال ابرو

 گفتی؟ چیزی چینهم کی وقتاون ببخشید آها، -

 !النهمین -

 :گفتم پوزخند با

 !نچایی! زرشک -

 :گفت و انداخت بال ابرو

 .چایمنمی -

 میان آن در. شدیم خیره تلویزیون به و گرفتیم رو هم از نگاه حرص با زمانهم و

 .بود رسیده فلک اوج   به هابازیکن بازی از حرصمان پر دادوفریادهای
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 !بود پنالتی اون لمصب د   -

 برداشتن؟ کجا از رو زپرتی داور   این! احمق -

 چیه؟ دونیمی پاس پــاس،... بزغاله بده پاس -

 !بود شده جنگل سلطان اآلن بود تو جای خر اگه سرت، تو خاک -

 !احمق بود پنالتی -

 .روانی آفساید اون -

 ...و

*** 

 پیچید خانه در علی فریاد   صدای کرد، دروازه وارد رونالدو که گلی با که بود 74 دقیقه

 .کردممی نگاهش حرص با میان آن در من و

 .نباش خوشحال زیاده، وقت بازی پایان تا هنوز غالم آقا -

 :گفت خوشحالی با

 .زنیممی هم دیگه یکی زدیم رو گل این که طورهمون -

 !دانهپنبه بیند خواب در علی -

 .نگفت چیزی و خندید

 .نداشت شدن پاره به ایفاصله گلوهایمان که بودیم زده فریاد قدرآن
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 به هیجان با. خورد اضافه تایم دقیقه سه و رسید پایان به بارسا نفع به دقیقه نود

 دروازه وارد رونالدو که گلی با پایانی، هایثانیه در. بودیم شده خیره تلویزیون صفحه

 .ماندم خیره تلویزیون صفحه به بهت با کرد،

 ناخودآگاه. بریزد زمین خانه سقف بود مانده کم که کردمی شادی چنانآن اما علی

 داشتنیدوست هم کردنش کودکی حتی که را مردی داشتم دوستش چقدر. خندیدم

 !بود

 :انداخت بال ابرو شیطنت با و آمد نزدیکم شد، تمام که کردنش شادی

 بیرونت هایلباس برو ست،بنده شرط کردن اجرا موقع خانم سارن خب، خب خب -

 .کنی اجرا رو شرطم زودتر خواممی بپوش رو

 :گفتم تعجب با

 کنم؟ چیکار باید چی؟ -

 رو شرطم که جایی یه تا بریم باید کن، عوض رو هاتلباس برو بدو دیگه، نشد د   -

 .گردیمبرمی شام از بعد بدی، انجام بتونی

 و مانتو سرعت با. رفتم اتاقم سمت به و دادم تکان سری اما بودم، کنجکاو بااینکه

 را صدایش و زدم در به ایتقه. دویدم علی اتاق   سمت به و پوشیدم را شالم و شلوار

 :شنیدم

 .داخل بیا -

 خاکستری اسپرت کت و رنگصورتی پیراهن. دیدمش آماده و حاضر رفتم، که داخل

 .بود زیبا. مشکی شلوار و
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 علی؟ بریم -

 :زد لبخندی و ردک نگاه را سرتاپایم

 .عزیزم بریم -

 .شدم خارج خانه از زودتر و زدم لبخندی. نداشت خبر و لرزاندمی دل

 :پرسیدم علی از و شدم خیره پاساژ به تعجب با

 داری؟ کاری وایستادی؟ چرا اینجا -

 :داد تکان سری

 یتو دوستم، دست   برسونم باید فلش تو ریختم نقشه تا چند همرام بریم بیا آره، -

 .کنهمی کار پاساژ همین

 :گفتم تعجب با

 نیست؟ همکارت مگه کنه؟می کار پاساژ تو بعد دوستت؟ به بدی رو نقشه -

 :کشید را امبینی و خندید

 .کوچولو بریم بیا هم حال اینجا، میاد تفننی -

 به هم من و کرد کج راه طالفروشی سمت به. شدم پیاده ماشین از و دادم تکان سر

 و دادند دست و زدند لبخند یکدیگر، دیدن با شدیم، که داخل. رفتممی اهر  دنبالش

 .کردند سالم

 .نه یا شهمی پسند ببینم تا بدم نشون خانمم به بیار رو ما جنس   اون زحمتبی -

 :داد تکان سری لبخند با سینا
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 .چشـم -

. داد قرار یمروروبه و کرد باز را درش علی. داد علی دست به را مخملی مربعی جعبه و

 .کردممی نگاه علی کارهای به بهت با

 [داشت؟ کشی سارن قصد   عاشقم؟ دل   با کردمی چه! خدا وای]

 علی؟ چیه این... این -

 :گفت گوشم زیر و خندید

 کنیمی سکته خوشی از اآلن خب کنی؟ سکته که زارممی شرط یه نگفتم مگه -

 !دیگه

 :گفت باز او و خندیدم ناخودآگاه

 رن؟سا -

 !جانم -

 انگشتری پی   مدام چشمم من اما بودیم شام منتظر و بودیم نشسته هم رویروبه

 .کردمی خودنمایی انگشتر طالیی   میان در عجیب سفیدرنگش یاقوت   که رفتمی

 هم گاهی خوردن غذا میان در و شدیم خوردن مشغول گذاشتند میز روی که را شام

 من و شدیم خارج رستوران از شد، تمام که نخوردنما شام. زدیممی کار از حرف

 :گفتم

 علی؟ -

 علی؟ جان -

 کنیم؟ رویپیاده کم یه شهمی -
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 .نفسم آره -

 دل حد از زیاد او هایحرف و لحن یا بودم جنبهبی من. برد نفس و گفت نفسم

 برد؟می

 هایشیطنت و خاطرات از من. خندیدیم و گفتیم و کردیم رویپیاده ایدقیقهده

 .دانشگاهش خاطرات   از او و گفتممی امنوجوانی و کودکی

 .داشتم خواب امروز تمام اندازهبه و کوباندم خوابم تخت به تن رسیدم، که اتاقم به

*** 

 و آستین کن؛ تنگ هم آستینش سر بپوشون، حریر لیه تا 4 با رو پایین به آرنج از -

 بزن، مشکی آستین سر با رو بال تنهنیم قسمت فقط بزار؛ زرشکی رو مانتو بقیه

 .کن مشخص هم رو اشبعدی هایرنگ

 :گفتم و دادم تکان سری

 نظرم به باشه، ترساده بهتره مجلسی   مانتو چون نظرم به ولی بشه، قشنگ شاید -

 .خوبه نباشه حریرش

 :گفت و شد خیره طرحم به کمی

 .بهتره گفتی که اینی نظرم به خوبه، -

 :گذاشتم رویش پیش   را بعدی حطر و دادم تکان سری

 از شیکی اسپرت   طرح   نظرم به کرمی؛ و ایفیروزه یاسی، هایرنگ با جدیدم   طرح -

ا  هست، همه سلیقه باب اینکه هم و میاد؛ در آب  .تقریبا

 :گفت بررسی از بعد
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 نظرم به باشه رنگتک آستینش، سر رو بزن پاپیون یه و کن ربعسه رو هاشآستین -

 .شهیم زیباتر

 :دادم تکان سری

 .مواقفم -

 شده؟ تموم کارت -

 .بله -

 .بری تونیمی -

 راستی؟ باشه، -

 جانم؟ -

 .گفت که جانمی از خوردم یکه

 :گفتم و کردم جور جمع را خودم

 .خونه دعوتی امشب داشت، کار باهات علی -

 :زد لبخندی

ا  -  .حتما

 .خداحافظ پس -

 .سالمتبه -

 .بود علی خورد؛ زنگ وبایلمم شدم، خارج که شرکت از

 .جانم -
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 خانمم؟ خوبی سالم، -

 خوبی؟ تو علی، مرسی -

 .آره -

 .دنبالت میام دارم -

 .خوادنمی -

 .باش منتظر بود، خبری امجمله -

 :زدم لبخند

 .چشم -

 :خندید

 .خانمم بالبی -

ا  پس -  فعال

ا  -  .فعال

 که ماشینی دیدن با. یستادما منتظرش خیابان، کنار و گذاشتم جیبم داخل را موبایل

 خلقت عجایب و ماشین داخل به دوختم چشم. رفتم عقب قدم چند ایستاد، کنارم

 بودند؟ رویمروبه پسر   دو همان گفتندمی که

 نیشخند   کردند برداشت لبخند هااحمق و زدم هایشانلباس و چهره به نیشخندی

 !را تمسخرم

 .عزیزم ددر برمتب بیا قشنگ ، هم اتخنده خانمی! جـون -
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 صدای. کردم پشت بشری نایاب نمونه دو آن به و دادم تکان تأسف نشان به را سرم

 به بهت با بازویم، دور   به دستی شدن   حلقه با. شنیدم را ماشینشان در   شدن باز

 .بود شده قبل از ترمسخره و منفورتر نزدیک از اشچهره. برگشتم عقب

 :غریدم

 .بکش رو دستت -

 :گفت و زد تقالهایم به نیشخندی. کنم رها دستش از را بازویم تا کردم تالش و

 .بیای راه باهام خوش زبون   با بهتره کوچولو پیشی -

 هایشچشم به نگاهینیم و دادم قورت را دهانم آب پهلویم، روی چاقو تیزی   حس   با

 :گفت و خندید. کردم

 .شد حیف! ها بکشه، پنجول تونهنمی کوچولومون پیشی! آخــی -

 :غرید سپس و

 .ماشین طرف برو باش زود -

ا  نبود، من تقصیر  !خواستمی شدن بدبخت دلش که نبود من تقصیر اصال

 شل شد؛ خیره لبخندم به تعجب با. دادم تحویلش لبخندی و چرخیدم سمتش به

 !بوم بعد و کردم ترعمیق را لبخندم کردم، حس که را دستش شدن

 صدای. کردم دویدن به شروع و گذاشتم فرار به پا دم،شنی که را فریادش صدای

 دیدن با. کردم نگاه ماشین به دویدممی کهدرحالی. شنیدممی را ماشینی هایبوق

 .ایستادم حرکت از و کشیدم ایآسوده نفس   علی، ماشین  
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 صندلی روی و کردم باز را ماشین در و رفتم ماشینش سمت به زناننفسنفس

 :گفتم نفسنفس با. نشستم

 خوبی؟ سالم، -

 .سالم علیک   -

 :گفت که بازگشتم سمتش به تعجب با طلبکارش لحن   شنیدن با

- 

 بودی؟ وایستاده شرکت بیرون چرا

 :گفتم تعجب با

 !گفتی خودت -

 :بخشید عمق را اخمش

 باش؟ منتظرم یا وایستا شرکت بیرون گفتم من -

 :انداختم بال شانه

 کنه؟می فرقی چه -

 :گفت خشم با و گرفت را ماچانه

 نفهمی؟ به زنیمی رو خودت یا نفهمی تو -

 پشت فروشی   عروسک به سرش پشت از کهدرحالی و انداختم بال را امشانه بازهم

 :گفتم بودم، زده زل سرش

 !دونمنمی -
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 .سارن کن نگاه رو من -

 :گفت باز که دوختم چشم چشمانش به

 کرد؟نمی فرقی -

 :کردم فوتی

 .گذشت دیگه حال خیال،بی ایستادم،می خیابون کنار نباید خب، لیخی -

 :گفت کردمی جاجابه را دنده به کهدرحالی و کرد رها غیظ با را امچانه

 اومد؟می سرت بالیی چه بردتمی اگه فهمیمی هیچ گذشت؟ -

 :گفتم اطمینان با

 !بردننمی -

 :کرد امحواله نگاهینیم

 کنی؟ فکر چینهم شده اعثب چی بپرسم شهمی -

ا  -  رو من ذاشتینمی بودی، اونجا تو ثانی، در برمیام، خودم پس   از خودم اینکه اول

 .ببرن

 :گفتم من و شد امخیره و چرخاند سمتم به کامل را نگاهش

 .دارم دوست رو جونم من بپا، رو جلوت -

 :نالید بیچارگی با

ا  دنیا چولو؟کو دختر خیالیبی قدراین چرا! من خدای -  فکر تو که سادگی این به اصال

 .نیست کنیمی
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 :خندیدم

 رسیدم؟ رو حسابش چطور ندیدی -

 :گفت و دیدم را لبخندش. دوختم رخشنیم به را نگاهم و

 !کوچولو گربه -

 !انگار بود عشق از فراتر چیزی علی به نسبت من حس   و گرفت عمق لبخندم

 «...!تو همه وجانمدل ای ودلیجان»

*** 

 .دانشگاهم دوران دوست   شادمهر سارن، جلو بیا -

 :گفتم و زدم احترام به لبخندی

 .سالم -

 !بود شیرین اشخنده و کرد ایخنده

 .سالم -

 .دیدنتون از خوشبختم -

 و کردم حس کنارم را علی حضور. کردم اکتفا «همچنین» گفتن به و دادم تکان سری

 .ختآوی هم در ابرو علی و زد پوزخند آرش

 :گفت و انداخت آرش به نگاهینیم شادمهر

 بگیرم؟ عهده به رو وکالتش خواستیمی که هستن خانمی همون ایشون -

 [چه؟ وکالت  . ]بودم هایشحرف گیج   من و داد تکان سر آرش
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 چی؟ وکالت نشدم، متوجه ببخشید؟ -

 :گفت من سؤال جواب در علی، چشمان به خیره آرش

 !طالقت برای -

 و دوختم آرش به را نگاهم. کرد وارد کمرم به فشاری و شد حلقه کمرم دور علی دست  

 :گفتم

 دارم؟ وکیل به نیاز گفتم من -

 :گفت تحکم با آرش

 .آره طالقت برای -

 :شنیدم را علی خشمگین صدای

 مایی؟ زندگی کجای فضولی؟ -

 :زد پوزخند آرش

 !بس و همین سارن، تو، نداره؛ وجود مایی ما؟ -

 خدا. دادم قورت را دهانم آب و انداختم علی خشم از شدهسرخ چهره به هینگانیم

 .بگذراند خیر به

 فهمیدی؟ باشم، من که جایی   من زن   -

 شب؛ آن بود شده ایمهمانی عجب. شد جدا جمع از و گفت ببخشیدی شادمهر

 !ببیند را هایشخواهرزاده تا بود خالی مادرم جای

 :پرسید آرش به رو. ایستاد رشآ کنار و شد نزدیکمان آرشام
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 میگه؟ چی -

 .طالق با داره مشکل بچه -

 :دوخت من به را نگاهش و انداخت بال ابرو آرشام

 آرش؟ میگه چی -

 :گفتم جسارت با

 !حقیقت -

 :کرد اخمی آرشام

 مخفی؟ دوربین یا چالش   -

 کنترل د،بو آمدهپیش که حساسی شرایط به توجه با اما گرفت امخنده ایلحظه برای

 .داشتبرمی قدم خنده سمت به را لبی کردم

 :گفت علی باراین

 .کدومهیچ -

 :گفت من به خیره آرشام

 !پارازیت نبودم تو با -

ا   هایحرف از که بود شده مرگم چه لحظه آن در دانمنمی. بود گرفته امخنده حقیقتا

 !گرفتمی امخنده آرشام و آرش و علی

 :گفت خشم با علی

 .رو دهنت ببند -
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 :گفت من به رو علی حرف   به توجهبی آرشام

 .دارم کار باهات بیا، -

 دست فشار که بگذارم دستش در را دستم خواستم. کرد دراز سمتم به را دستش و

 .گفتم آرامی «آخ» و شد مانع کمرم دور   علی

 :گفت آرشام به رو و زد پوزخند آرش

 نظرت؟ به خارهمی تنش دوماد آقا -

 .بودند بسته رو از را شمشیرهایشان برادر دو این انگار و زد نیشخند آرشام

 بخارونیم؟ براش آره، -

 :کردم اعتراض

ا  کنید بس آرشام؟ آرش؟ -  .لطفا

 :کشید را امبینی و زد لبخند رویم به آرشام

 .مایی بحث   از خارج تو کوچولو، بچه -

 :گفت هم آرش

 .شده تنگ برات دلش مامان خونه، بیا شب فردا -

 :گفت علی

 .میارمش خودم -

 :گفت آرش

 .هستیم نوکرش خودمون نداره، کاری هاغریبه با سارن -
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ا   مرده مگر. ]کردممی ناراحتی حس کمکم من و ندارد جایی شانخانه در گفت رسما

 [بستند؟می توپ به را علی که بودم

 من و کردممی فیکونکن برایشان را دنیا وگرنه آرشام و بود آرش مقابلم طرف که حیف

 و شدممی شیر شد،می کشیده وسط که عزیزانم پای بودم، هم ضعیف که هرچقدر

 !دریدممی لشه

ا، کنید تمومش هابچه -  .بشه ناراحت مامان خوامنمی لطفا

 :گفت گوشم کنار علی و دادند تکان سر آرشام و آرش

 .اتاقت ببر رو من -

 :گفتم آرام

 چرا؟ چی؟ -

 .دارم کار -

 چیکار؟ -

 :غرید و کرد وارد کمرم به فشاری

 .سارن بریم -

 تنم شد، بسته که اتاقم در. برداشتم قدم اتاقم سمت به و کردم اخمی درد شدت از

 :غرید گوشم کنار   و کوباند دیوار به را

 خر؟نره تا دو او کردنمی بلغور چی -

 :انداختم بال شانه
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 .دونمنمی -

 :غرید پرخشم چشمانی با

 !بده جواب درست فهمیدی؟! نکن پایین بال رو کوچولوت هایشونه اون من برای -

 .بشه وکیلم اینکهمثل شده قرار بود دوستش -

. شدمی پایین و بال خشم شدت از اشسینه قفسه و بود شده ترسناک چشمانش

 آب. بود گذاشته نمایش به را اشورزیده اندام خوبیبه بود، پوشیده که جذبی پیراهن  

 :گفت او و گرفتم شکمش و سینه از چشم و دادم قورت را دهانم

 چی؟ که بشه وکیلت -

 :گفتم منمن با. شود عصبی ازپیشبیش و ببرم طالق از اسم ترسیدممی

 ...خب... خب -

 :غرید گوشم کنار

 بگیری؟ طالق من از گذاشتین قرار آره؟ طالق؟ -

 :گفتم سریع. کند برداشت بد اینکه از لرزید دلم

 !نه -

 :گفت و گرفت فاصله من از

 !منتظرم -

. بود جذب پیراهن آن سر   زیر   اشهمه و بودم شده خنگ زیادی میزان   به من و

 .داشتم را ساله 15 هایدختربچه حس   و برایم بود نشده عادی![ هوف]
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 :گفتم تمام خنگی با

 چی؟ منتظر -

 :گفت باخشم

 .نکن بازی من اعصاب با سارن -

 :کردم ریزی هخند

 بازی؟اسباب -

 :زد تشر

 !سارن -

 :گفتم و شد جمع امخنده

 بگم؟ چی خب -

 گفتن؟می چی تا دو اون -

ا  -  !شم جدا ازت خواستممی قبال

 :گفت بلند ناگهان

 .کردیمی غلط تو -

 و زدم لبخندی شدنش آرام برای![ کرد؟می گیریبهانه قدراین چرا. ]شد بسته دهانم

 :گفتم

ا؛ گفتم علی؟ چته تو -  .نداری دوست رو من کردممی فکر کهوقتی نبودی، کهوقتی قبال

ا  -  !بشی جدا من از نداری و نداشتی حق تو چی، هر اصال



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

176 

 

 عسل طعم هایشحرف که گفتممی باید بود؟ شده شیرین عجیب که گفتممی باید

 شد؟یم آب دلم در قند هایشآشفتگی نوع این از که گفتممی باید داد؟می

 داشت قصد شب آن که را جسمی کشیدم آغوشش در ناگهانی و شدم نزدیکش

 .کند سرم آوار   جا یک را هایشدلبری

 هایمب**ل روی لبخند. بود شده کند کمی هایشنفس و حرکت آن از شد شوکه

 :کردم زمزمه آرام. شد کاشته

 !دیوونه مونممی تو با من برسه، هم تهش به دنیا -

 !بدبخت من   از کردمی دلبری چه خنده با که آخ. کنم تصور را لبخندش توانستممی

 را سرتاپایم و رفت عقب قدم چند. شد جدا من از و کرد وارد کمرم به محکمی فشار

 :گفت و زد لبخند. کرد اسکن

 .شده خوشگل چه من کوچولوی خانم -

 .کرد پر را فضا کل علی خنده صدای و پوستم زیر شد پمپاژ خون

 کوچولو؟ گربه کشیمی خجالت هم نوزه -

 :کردم اعتراض

 کوچولو؟ گربه میگی بهم چرا -

 :گفت خاصی لحن با و شد نزدیکم

 ذاشتی؟می چی رو اسمش بود جلوت آبی و کشیده چشمای با کوچولو خانم یه اگه -

 :زدم خندی کج
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 !اکسیژن هم شاید یا نفس، -

 :گفت لذت با و خندید بلند

 .پیشی کشته رو من زبونت این -

 :گفت او و خندیدم

 .بریم -

 علی چرا. ]بود شده مشغول فکرم. افتادم راه به دنبالش به و گفتم «ایباشه»

 اتاقهم چرا پس نداشت؟ دوستم خواست؟نمی مرا مگر نداشت؟ سمتم به کششی

 را اشآمادگی شاید شاید چرا؟ شدیم؟نمی واقعی شوهر   و زن چرا شدیم،نمی

 ![نداشت

 .نکنند خراب را شبم و بپرند سرم از مزاحم افکار   تا دادم تکان طرفین به را سرم

 هایدست خیره هایشانچشم و نبود ابوالهول به شباهتبی آرشام و آرش هایچهره

 به که کند خدا فقط. داشتم خندیدن به عجیبی میل من و بود علی و من شده قفل

 ...که نگویند چیزی مانی و نوشین

 :گفتم نشست، مبل یرو که علی

 خب؟ میام، زودی آرشام، و آرش پیش میرم -

 :گفت و کرد اخم

 .خوادنمی -

 :گفت و خندید. کردم نگاهش مظلومیت با و کردم کج را سرم

 .کوچولو پیشی برو -
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 افتادم راه به آرشام و آرش سمت به و بوسیدم را اشگونه و شدم خم و زدم لبخندی

 از چیزی چرا. بود علی مبهم نگاه   درگیر   ذهنم اما بودند؛ هشد امخیره هاقاتل مثل که

 فهمیدم؟نمی نگاهش

 :خندید عصبی آرشام

 دخترخاله؟ گذشت خوش -

 بود؟ گناه ماندن عاشق و شدن عاشق و گفت که ایدخترخاله از شدم غمگین

 :گفت و رفت آرشام به ایغرهچشم ناراحتم، چهره دیدن با آرش

 خوبی؟ سارن -

 .خوبم دیگه، آره -

 :زد پوزخند آرشام

 !باشه؟ خوب نباید چرا -

 اشک از ایلیه. نداشت را آرش و آرشام طرف از مهریبی توقع من قلب و زد نیش

 :زد تشر آرشام به آرش. پوشاند را چشمانم جلوی

 .کن بس -

 : گفت کالفگی با آرشام

 هاشچشم توی حسی هیچ من فیلم ؟ اشهمه فهمینمی چرا! فهمهنمی آخه د   -

 .بینمنمی

 :گفتم بغض با
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 .بینممی که منم مهم ببینی؟ باید تو مگه -

 :زد امپیشانی به ایضربه

 باز کرده، کور رو هاتچشم احمقانه عشق   این پریده، سرت از عقل شدی، احمق -

 !نیست حسی هیچ ببین رو صاحبتبی هایچشم اون کن

 :گفت آرش

 !شدن خوب اینا که شده چی ببینیم بزار دونیم،نمی چیزی که ما آرشام، شو ساکت -

 :گفت من به رو و

 .کن تعریف -

 :گفتم بغض همان با

 !منتظرید؟ چرا کنین، بارم دیگه تا چند -

 :غرید آرشام

 !سارن توأم با نلرزه، اتچونه زنممی حساب حرف   -

 :گفت آرشام به رو آرش

 .کن بس -

 :گفت من به و

 شده؟ چی ببینم کن تعریف عزیزم، بگو کن، ولش -
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 ابراز پدرم، توسط ازدواجمان قضیه فهمیدن از کردم تعریف و دادم قورت را دهانم آب

 همه از. بود کرده تغییر من به حسش که شدمی وقتی چند اینکه اش،ناگهانی عالقه

 .گفتم همه و

 :گفت حرص با آرشام

 فیلم اشهمه فهمینمی چرا تو؟ شدی نفهم قدراین چرا بچه کردی؟ باور توأم! هه -

 هان؟ کنه؟می بازی

 من بود نزده حرف تندی با من با حالتابه. شدم خیره آرشام به اشکی چشمانی با

 .آرشام طرف از بود شکسته قلبم

 .بود خونسردتر اما آرش

! نمیاد در جور عقل با یکم خب؟ کن، فکر تنهایی خونه برو خودت عزیزم؟ سارن؟ -

ا  داره؛ دوستت بگه بهت یهویی که شهنمی  داره دوستت بگه بهت اینکه از قبل اصال

 دید تا چطور داره؟ دوستت اینکه به کنی شک بهش؟ کنی شک که بود کرده کاری

 .غیرعقالنی   عزیزم داره؟ دوستت گفت بهت اومد بدو بدو فهمید، بابات

 .داره دوستم گفته بهم میرم دستش از دارم دیده وقتی خب -

 آرامش همان با اما شد پدیدار کالفگی هم آرش چشمان در و کشید هوفی آرشام

 :گفت

 کن، فکر هامحرف به بازم خونه رسیدی وقتی ولی درسته، تو حرف عزیزم، باشه -

 خب؟

 :دادم تکان را سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

181 

 

 .چشم -

 :کشید آغوشم در و شد نزدیکم

 .برم قربونت -

 و بود شده خیره آرش و نم به حسادت با که افتاد آرشام به نگاهم و زدم لبخندی

 کشید،می آغوش در مرا آرش وقتی همیشه. گرفت امخنده. جویدمی را لبش گوشه

 .کردمی حسادت

 :شنیدم را آرشام صدای که بروم علی سمت به خواستم و شدم خارج آرش آغوش از

 سارن؟ -

 :گفتم دلخوری و اخم با و بازگشتم سمتش به

 بله؟ -

 :گفت جوید،می را لبش گوشه که طورهمان

 !نکردی بغل رو من -

 :گفت و خنده زیر زد پقی آرش

 حسود؟ قدراین آدم سرت، تو خاک -

 :گفت بازهم اما آرشام

 .نکردی بغل رو من -

 آغوش به را تنش و رفتم جلو کنم؛ رد را رویمروبه گیربهانه پسرک   خواسته نیامد دلم

 :گفت و شنیدم را عمیقش نفس   صدای. کشیدم
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 فهمی؟می خودت ، خاطر به میگم چی هر سارن، دارم ستتدو -

 :گفتم و شدم جدا آوشش از

ا  بدی   اون به علی ولی فهمممی -  .خوبه خیلی نیست، قبال

 :گفت عجز با آرشام

 سارن؟ -

 :گفتم فقط و نکردم توجهی

 .داره دوستم که کنه ثابت بزار -

 :گفت و کشید امگونه به دستی. شد خیره چشمانم به فقط و نگفت چیزی آرشام

 نگاهت وقتی دیگه زنه،می برق هاتچشم خوبه، حالت بینم،می رو اتشادی دارم -

 ولی... ولی سارن، خوبه اینا! شدم خیره زدهیخ دریاچه یه به که کنمنمی حس کنممی

 !باشی پا سر دروغ مشت یه با بخوای اینکه افتضاح  

 .داره دوستم دونممی من آرشام، نیست دروغ -

 :گفت و کشید عمیقی نفس آرشام

 داشتی، احتیاج ما به وقت هر بدون رواین ولی بگی، تو چی هر عزیزکرده، باشه -

 .پیشتیم

 :زدم لبخندی

 .مرسی -

 :گفت اخم همان با نشستم، که علی کنار
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 دوتا؟ اون گفتنمی چی -

 :خندیدم

 !دیوونه ریشتم بیخ   آخرش تا -

 .شدمی خالصه شهایخنده در دنیا و خندید

 «...!فقط خواهدمی دیوار شود عاشق اگر سر»

*** 

 :زد غر علی

 .انعالی ترکیب تا سه این سفید، و قرمز آبی، و سفید زرشکی، و مشکی -

 :کردم مخالفت

 .کافی   آبی و سفید -

 :حسام

 .موافقم علی با طلبه؛می هم خاصی هایرنگ خاصی ، مانتوی حیف ، -

 یکم آبی، و سفید باشه، تک باید هم رنگش خاص، طرح ؛میگم رو همین منم -

 .عالیه بشه اضافه بهش هم طالیی

 :کشید هوفی علی. شدند خیره میز روی طرح   به و شدند ساکت حسام و علی

 .شهمی عالی خیلی هم دوتا اون با حیف ، بابا -

 :دادم تکان سری
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 ترکیب رو همین به یکنزد هایطرح تونینمی شما بهتره؛ یکی این ولی درسته، -

 .بدین جدا رنگی

 :گفت حسام

 ...اما -

 :کردم قطع را حرفش

 !شیک   و مناسب نوروز عید برای طرح این کنین قبول -

 :رفت عقب و کشید هوفی علی

 !بردی تو قبول ، -

 :زدم لبخندی

 .دوخت برای فرستممی رو طرح پس -

 :کرد تائید حسام

 .زاربا تو بره اسفند 15 از بعد بسپر -

 :برخاستم جایم از

 ندارین؟ من با کاری اکی، -

 صندلی به کوبیدم تن. شدم خارج اتاقشان از من و دادند تکان نفی عالمت به سری

 .بود دنیا کار   ترینسخت علی با زدن سروکله. کردم فوت شدت، با را نفسم و اتاقم
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 بوی. کنم سح را حضورش توانستممی هم بسته چشمان با من و شد باز اتاقم در

. دیدمش و کردم باز را چشمانم. زدم لبخند من و پیچید کوچکم اتاق   در خنکش عطر

 .بود تماشایم مشغول و بود داده تکیه در به

 از فرار و خودم کردن سرگرم برای. داشتم دوست را بود لبش روی که جذابی لبخند  

 :گفتم اش،خیره نگاه

 اینجا؟ اومدی شد چی -

 .ببینم رو زنم اومدم ارم،ند تو با کاری -

 :گفتم ناخودآگاه و خندیدم و کردم ذوق

 !برم قربونت -

 جلوی از. برداشت سمتم به را هایشقدم علی و زدم که حرفی بابت کردم گشاد چشم

 دهم؛ تکیه صندلی به علی، از فرار برای شدم مجبور من و شد خم سمتم به میز

 .رسیدمی متریسانت 10 به هایمانصورت فاصله حالبااین

 :کرد زمزمه

 !کنیمی چیکار داری دونینمی هم خودت -

 :خندیدم بهت با

 چی؟ -

 ترک را اتاق و جهید جای از ترقه مثل مرتبهیک و شد خیره هایمچشم به ثانیه چند

 [بود؟ خوب حالش. ]شدم خیره داد نشان خود از که رفتاری به تعجب با. کرد

 :گفتم نشستیم، که ماشین داخل
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 .آذر خاله خونه بریم -

 :کرد اخمی

 .نیست اونجا من جای ولی برمت،می چشم -

 :زدم صدا را اسمش تمنا با

 علــی؟ -

 :کرد امحواله نگاهینیم

 !نکن ناز قدراین خانم، سارن شمنمی خر -

 :کردم اصرار باز. گرفت امخنده

 .ریمب بیا رو امشب یه همین بمیره سارن من، جون   توروخدا، علی؟ -

 :گفت کالفگی با

 .میام باشه بچه؟ دیمی قسم چرا -

 روی را دستش بهت با. بوسیدم را اشگونه و کشیدم خفیفی جیغ ذوق شدت از

 .نبودم هایشنگاه متوجه هیجان شدت از اما من کرد؛ نگاهم و گذاشت اشگونه

 جلوی .کردم ست سفیدم شلوار و شال با و کشیدم بیرون را جدیدم رنگیشمی مانتو

 در فقط لحظه،یک در اما بروم آرایشبی و ساده همیشه مثل خواستم. ایستادم آینه

 نبود، بد هم شدن شیطان گاهی و خواست را علی مبهوت هاینگاه آن دلم لحظهیک

 بود؟

 جلوه رنگم،سرخ ب**ل رژ. شدم مرگذوق و چرخاندم صورتم روی را نگاهم

 را هایمچشم هم اممشکی چشم خط. ددامی نشان ازپیشبیش را هایمب**ل
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 خودم برای ایه*س*بو و زدم هم رنگینیلی و مالیم سایه. دادمی نشان تربزرگ

 .فرستادم

 :شنیدم را علی صدای رفتم بیرون که اتاق از

 .بیا زود کنم، روشن رو ماشین رفتم من سارن -

 :گفتم بلند

 .باشه -

 را هامزیت این شب تاریکی. بود هنشد تغییرم متوجه علی و شدم ماشین سوار

 علی تا بودم چرخانده پنجره سمت به را صورتم مسیر، طول تمام! دیگر داشت

 .نبیند را امچهره

 .فشردم را خانه زنگ، و شدم پیاده ماشین از باذوق رسیدیم، آذر خاله خانه به وقتی

 کی ؟ -

 :گفتم باذوق آرش، صدای شنیدن با

 !منم -

 :گفت خنده با آرش

 .شناسمنمی منم اسم   به شخصی خانم، متأسفم -

 :گفتم و کردم اخمی حرص با

 !ببعی کن باز رو در باش زود -

 !مامان گداست -
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 [گدا؟ گفتمی من به. ]گزیدم را لبم. آذر خاله با یا بود آرشام با یا صحبتش روی

 :کشیدم جیغ

 !کشمتمی وگرنه کن باز رو در باش زود! ات  عمه گدا -

 با. دیدم ترطرفآن متر یک و کنارم را علی چرخاندم، که چشم. کرد باز را در و خندید

 !پسندیدممی را مبهوتش هاینگاه آن عجیب من و بود امخیره بهت

 :گفتم و خوردم را لبخندم

 علی؟ شده چیزی -

 :گفتم باز و دادم تکان جلویش را دستم. نگفت چیزی

 کجایی؟ علی؟ -

 :گفت و پرید جای از

 چی؟... هان -

 :گفتم و خوردم را امخنده فراوان زحمتی با

 .داخل بریم -

. داشتم دوست را کردنش اذیت چقدر. کردم ریز ایخنده و شدم داخل خودم و

 .شد هک لبانم روی لبخند ناخودآگاه شد، کشیده پشت از که بازویم

 :گفت آرام و کرد سفت کمرم دور را دستانش

 کرده؟ خوشگل قدراین کی برای خانم سارن -

 !دانستمنمی را عاقبتش که برسرمخاک و صدایم تن در ریختم ناز حد از زیاد
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 .آقامون برای -

 :شد ترشل و ترآرام گفتارش لحن  

 نه؟ آقاتون برای... هوم -

 ...بل: خندیدم

 و افتاد راه به خانه ساختمان   سمت به او و شد خفه گلویم در صدا کرد، که کاری با

 کرده تپیدن به وادار را قلبم عجیب اشعسلی شیرین   طعم ولی بود ثانیه سه من؛

 .بود

 !داشتم نیاز یخ قالب یک یه فقط و بودند شده داغ هایمگونه و هاگوش

 و بخشیدم سرعت هایقدم به. بود رسیده اصلی ساختمان به علی آمدم، که خودم به

 شیطانش صدای. کردمنمی هم نگاه علی به حتی خجالت شدت از. ایستادم کنارش

 :شنیدم را

 بود؟ چطور -

 :گفتم پتهتته با و شدم خیره چشمانش به ناخودآگاه

 چی؟... چ -

 :دیدم چشمانش در راحتیبه را شیطنت برق

 .آقاتون برای کردن خوشگل عاقبت -

 را کمرم. کرد رها را سرخوشش خنده او و گرایید بنفش به صورتم رنگ که وای

 :گفت آرام و کوبید اشسینه به را تنم و چسبید

 !بچه کنی خوشگل برام همیشه دارم دوست -
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 !وای پسر، این و زدم لبخند باشرم

. نشد متوجه آرش که کرد رحم خدا و گرفتم فاصله علی از شدت با شد، باز که در

 .داشتم دوست را آرش بخشآرامش لبخند  

 خوبید؟ سالم، -

 روی و آمد پیشوازمان به لبخند با آذر الهخ. شدیم داخل و کردیم تشکری و سالم

 .کاشت ایه*س*بو هردومان گونه

 !بودم آذر خاله عاشق من و یافت عمق آذر خاله کار   این با علی لبخند  

 :گفت گوشم زیر نشست، که کنارم

 !مهربون   چقدر اتخاله -

 :خندیدم باذوق

 .عاشقشم آره، -

 :کرد خفیفی اخم

 چی؟ من پس -

 :گفتم گیجی با

 چی؟ من پس چی -

 :فشرد را دستم

 .باشی من عاشق باید فقط تو -
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 از را لبخند زحمتبه. بودم کرده کشفش تازگیبه که بودم کالمی تحکم   مبهوت من و

 .شدم نارنگی گرفتن پوست مشغول و کردم پاک امخورده رژ لبان روی

 :پرسیدم آرش از و شدم آرشام نبود متوجه

 آرش؟ کجاست آرشام -

 :زد ندیلبخ

 .بالست کرد،می درد سرش -

 :گفتم آرام و دادم علی دست به را نارنگی. دانستیممی را حرفش بودن دروغ همه

 .گرفتم پوست تو برای بخورش، -

 !کردم پرتاب سمتش به را محبتم تمام من و شد خیره هایمچشم به گنگی با

 :شنیدم را صدایش و زدم رد به ایتقه. رفتم آرشام اتاق سمت به و برخاستم جای از

 .بفرمایید -

 ایگوشه را کتاب من دیدن با. است خواندن کتاب مشغول که دیدم شدم، که داخل

 :گفت لبخند با و گذاشت

 خبر؟ چه خوبی؟ خانم، سارن! بهبه -

 :کردم اخمی

 !نیست خوب حالم -

 :آمد سمتم به نگرانی با

 شدی؟ مریض چرا؟ -
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 !نداره داعتما هامحرف به داداشم -

 :گفت حال همان در و رفت خوابش تخت سمت به سپس و کرد نگاهم ایچندثانیه

 .عزیزم بده حق داداشت به -

 .بده فرصت بهم باید -

 :گفت و کشید دراز تخت روی

 !نیست کار در فرصتی -

 :کردم اخم

 .بگیرن رضایت که دنمی فرصت هم هااعدامی به حتی -

 :زد نیشخند

 .مدنمی رضایت من -

 .کنم استفاده ضعفشنقطه از بودم ناچار و زدم پوزخند

 من؟ دادن دست از قیمت به حتی -

 :کرد نگاهم تیز و نشست جایش سر

 چیه؟ منظورت-

 .گفتم واضح و کامل کنممی فکر -

 !نداره ارزش گو؟دروغ یپسره اون خاطر به -

 :انداختم بال شانه

 .جااین میام که باری   آخرین این اینکهمثل-
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 گاهی هم بودن بدجنس. زدم لبخندی و شنیدم را صدایش. بازگشتم در سمت به و

 .دیگر بود خوب اوقات

 .کن صبر -

 :شنیدم را اشکالفه صدای. نگفتم چیزی

 .دممی فرصت یه قبول، باشه-

 :کاشتم اشگونه روی ایه*س*بو و رفتم سمتش به و خندیدم

 .داداشیم قربون-

 :خندید

 .فسقلی کن خر رو اتعمه برو-

 :گفتم و چسبیدم را ساعدش

 .دیگه پایین بریم-

 :داد تکان سری

 .بیام کنم عوض رو هاملباس منم برو، تو -

 .باشه -

 :پرسید آرش. نشستم علی کنار و رفتم پایین هاپله از لبخند با

 بود؟ چطور -

 :زدم لبخندی

 .میاد اآلن شده، بهتر -
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 را سرم. بود نخورده را اشنارنگی هنوز. کرد هم در اخم کمی علی و زدند لبخند همه

 :گفتم ناز با و آرام و بردم گوشش نزدیک

 عزیزم؟ خورینمی چرا -

 :گفت و کرد امحواله نگاهینیم

 !نکن -

 :خندیدم شیطنت با

 !کنمنمی کاری که من نکنم؟ چی-

 :زد تشر

 سارن؟-

 بله؟-

 .نکن-

 :گفتم شیطنت با

 نکنم؟ چیکار -

 بیچاره و ملتهب کمی شب آن مرد و پررویی در به زدم هم من و کرد گاهمن خیرهخیره

 از که شنیدم را آرشام هایقدم صدای. انداخت پایین را سرش و نداد را جوابم. بود

 به و شوم بلند جایم از خواستم. شکفت لبم روی لبخندی. آمدمی پایین هاپله

 .شد گرفته علی توسط دستم مچ که بروم سمتش

 نگاه درهمش هایاخم و بود شده قفل مچم روی که علی دست به مبهوت و مات

 :زدم ب**ل. کردم
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 علی؟ شده چیزی -

 :گفت غرهچشم و خشم با

 .جات سر بشین-

 .آرشام پیش برم خواممی-

 :غرید

 !فهمیدی؟ سارن، خورینمی تکون جات از جاست،همین جات تو -

 دیگر زمانی و دیگر جایی را لحن آن لحن، آن. شد نابود و فروریخت دلم در چیزی

 ساکت و نشستم جایم سر. نشست چشمانم در ترس و تپید تند قلبم. بودم شنیده

 بحثمان از بویی کسی تا بدوزم ب**ل به را اماحمقانه لبخند   بودم مجبور اما شدم؛

 .نبرد

 تمام. نبرد تاراج به را ضعیفم وجود   ترس تا ماندم ساکت اما دیدممی را علی هاینگاه

 دوشبهدوش شد، تمام که مهمانی. باشم شنونده کردممی سعی بیشتر مهمانی طول

 .گذشت سکوت به راه طول تمام. رفتیم ماشینش سمت به علی با قدمهم و

 فرز و تند هاییقدم با و شدم پیاده ماشین از علی به توجهبی رسیدیم، خانه به وقتی

 :شنیدم سرم پشت از را هایشقدم و خودش صدای. رفتم خانه سمت به

 .کن صبر لحظه یه سارن سارن؟ -

 قرار علی روی به رو و شد کشیده عقب به بازویم که دادم ادامه هایمقدم برداشتن به

 :گفت و انداخت امچهره به نگاهی. گرفتم

 شده؟ چیزی -
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 ولی ها نبودم ماندن دلخور آدم. کشیدم بیرون دستش از را بازویم و زدم پوزخندی

 خواستم[ شد؟می نصیبم هایشاخم امشب باید چرا. ]فهمیدمنمی را کارهایش دلیل

 :گرفت را بازویم باز که شوم خانه داخل

 شده؟ چت میگم بهت -

 :گفتم آرام و آمدم حرف به

 کنی؟ ولم شهمی-

 .شهنمی نه نگی بهم رو رفتارهات این دلیل کهوقتی تا نه،-

 کمی خودش هایالعملعکس به بود کافی خواست؟می را رفتارهایم دلیل! بود جالب]

ا  و کشیدم خودم سمت به بازهم را بازویم![ کند دقت  به و شدم خانه وارد سریعا

 .پیچیدمی خانه در هردومان هایدویدن صدای بعد، ثانیه چند. دویدم اتاقم سمت

 کردن باز بر بنیم هم علی هایحرف به و کردم عوض را هایملباس و بستم را اتاقم در

 .نکردم توجهی هیچ در

 .ندارم شوخی که دونیمی شکنم،می درو نکنی باز اگه سارن؟ -

 به من و شد داخل. کردم باز را اتاق در و برخاستم جای از اکراه با. بود جدی صدایش

 :پرسید آرام و شد نزدیکم. نشستم رویش و رفتم خوابم تخت سمت

 کردم؟ کارچی عزیزم، بگو سارن؟ شده چی -

 کالفگی با. کردم نگاهش بغض با و نشست چشمانم به اشک گفت، که عزیزمی با

 :گفت

 !شدی؟ ناراحت که کردم چیکار من ببینم تا بزن حرف من عزیز خب-
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 کردی؟ اخم چرا... چ-

 :زد رنگیکم لبخند  

 !نازنازی همین؟ برای فقط -

 :گفتم هقهق با

 نداشتی، دوستم که افتادم روزها همون... ونهم یاد کردی اخم وقتی... نه... نه -

 .بودم تنها که روزهایی همون کردی،می دعوا رو من که روزهایی همون

 :کرد زمزمه و کشید آغوش در مرا

 .ببخشید عزیزم، ببخشید -

 :گفت باز او و نگفتم چیزی

 .مردونه قول دم،می قول پیشتم؛ ابد تا -

 «!درمان   من برای... باشه مضر چقدرم هر داشتنت دوست»

*** 

 از را اشمطالعه عینک و زد لبخندی دیدنم با. شدم داخل و زدم اتاقش در به ایتقه

 :زدم صدایش. برداشت چشمانش روی

 علی؟ -

 خانمم؟ جانم -

 :گفتم و زدم «خانمم» لفظ از لبخندی

 .ها عیده دیگه روز چند -
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 :گفت و شد ترعمیق لبخندش

 .مبارک پیشاپیش عیدت خب؟ -

 :دادم امبینی به چینی و برچیدم ب**ل

 .نکن اذیت -

 :کرد سرخوشی خنده

 !کردین؟ منور هاتونقدم با رو اتاقم چرا بدونم تا بفرمایید رو امرتون بانو خب -

 :گفتم لوسی و کشیده لحن با. گرفت امخنده

 جون؟ علی -

 :گفت خنده با

 خوای؟می چی جونم؟ کنه، خیر به خدا -

 :گفتم اعتراض با و کوبیدم مینز  به را پایم

 شناختی؟ طوریاین رو من تو، بدجنسی خیلی خوام؟می چیزی من گفته کی ا ؟ -

 :انداخت بال ابرویی

 بفرمایید؟! خب-

 :گفتم و کردم باز ته تا را نیشم

 جونی؟ علی خرید بریم -

 :زد خندی تک

 نگفتم؟ بفرما، -
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 :کردم نازک چشمی پشت

ا  ات  وظیفه حال، خب -  .اصال

 برابر دو شرکت کارهای سال   آخر   دارم، کار سارن جون به... ولی هست که اموظیفه-

 !شده

 :نالیدم

 علی؟ -

 :خاراند را اشپیشانی

 .چیزی فرداییپس فردایی برای بزار خانمم؟ کنم چیکار خب جانم؟ -

 :کردم لج

 .خواممی لباس امروز همین من -

 .دارم کار عزیزم، نکن لج -

 :گفتم و برچیدم ب**ل

 .میرم آرشام و آرش با خب، نیا -

 :شنیدم را معترضش صدای که شوم خارج اتاق از تا چرخیدم در سمت به و

 سارن؟ -

 :گفتم و خوردم را لبخندم

 بله؟ -

 :گفت و کشید هوفی
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 .باش حاضر دیگه ساعت نیم تا -

 :زدم جیغ و هوا پریدم

 !علی عاشقتم -

 کمد سمت به شوق با. زدم بیرون اتاق از دارشبت و خیره نگاه به توجهبی و

ا  و رفتم هایملباس  دقیقه ده. کردم سر به را شالم و پوشیدم را شلوارم مانتو سریعا

 دستم شدم؛ نزدیکش و زدم لبخندی دیدم؛ را علی. پریدم بیرون اتاقم از که بود نشده

 .شدیم خارج خانه از و گرفت را

*** 

 کشیده موبایلم سمت به نگاهم. خورد زنگ من موبایل و ایستاد پاساژ جلوی علی

 به کهدرحالی و زدم لبخندی. بود شده نوشته موبایل صفحه روی «مانی» نام. شد

 :گفتم مانی به خطاب شود، پیاده کردممی اشاره علی

 مانی؟ جانم -

 :گفت بازیمسخره با

 !عشقم گذاشته روت تأثیراتی چه جون علی گاد، مای اوه -

 :مخندید

 چطوری؟ دیوونه، مانی -

 :گفت شادی با

 .توپ-

 !زنیمی مشکوک شده؟ چیزی-
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 .شمال میرم دارم-

ا  مانی اما شدمی محسوب شمال هم ما استان خود   و  .گفتمی زیاد وپرتچرت کال

 :گفتم ساختگی دلخوری با

 من؟ بدون-

 آرش نهخو بیاید کنین جمع رو وسایلتون صبح فردا بگم بهت زدم زنگ بابا، خفه-

 .بریم باهم خوایممی اینا

 .بپرسم علی از باید-

 .ذلیل شوهر! ایش-

 .بگیرم اجازه آقامون از باید مانی، زهرمار-

 بلندتر که کردم اشحواله ایغرهچشم. شنیدممی را علی هایخنده ریزریز صدای

 .خندید

 .پس بده خبر بهم کثیف، آورچندش-

 میان؟ هاکی باشه،-

 .علی آرشام، آرش، ،نوشین تو، من،-

 .باشه آهان،-

ا  پس-  نداری؟ کاری فعال

 .خداحافظ زدی، حرف خیلی نه-

 :گفت جیغ با
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 .بای! ادببی -

 بود، شده خیره رویش به رو به خنده با که علی به رو. کردم قطع را موبایل و خندیدم

 :گفتم

 .شمال برن خوانمی -

 :گفت خنده همان با

 .سالمتبه خب -

 :گفتم و زدم پهلویش به ایضربه

 .دیگه بریم علی؟ ا ؟-

 ...عزیزم-

 :گفتم ناز با و پریدم حرفش وسط

 باشه؟ من، خاطر به دیگه، بریم جونم؟ علی -

 :گفت و کشید صورتش به دستی سپس و کرد نگاهم خیره ایثانیه چنده

 .ریممی باشه، بدبخت؟ من   از گرفتی ضعفنقطه -

 :گفتم بلند و کشیدم جیغی

 .برم ونتقرب -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ

 !میاری؟ در ملت جلو اداهایی   چه جات، سر وایسا آدم بچه مثل -

 :گفتم و شدم زدهذوق شدنش غیرتی از
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 .ببخشید-

 :پرسید بعد دقیقه چند. نگفت چیزی و داد تکان سری

 داری؟ لزم چی-

 .خریدم رو کفش شلوار، و شال و مانتو فقط-

 رنگی ؟ چه کفشت-

 .آسمونی آبی-

ا . شد کشیده آسمانی آبی مانتو پی نگاهم. نگفت چیزی و داد تکان سری  تا تقریبا

 صورتی؟ با آبی. داشت مالیم صورتی رنگ هایشسرآستین رسید؛می زانویم روی

 به ایاشاره. ایستادیم ویترین جلوی و کشیدم را علی دست! شدمی جالبی ترکیب

 :کردم مانتو

 علی؟ نیست خوب این -

 :گفت و شد اشخیره ایندثانیهچ

 .داخل بریم -

 خیره خودم به باذوق. شدم پرو اتاق داخل من و گفت فروشنده خانم به را مانتو سایز

 :خورد در به ایتقه. بود شده زیبا و ناز امچهره. شدم

 .چطوره ببین بگیر شلوارم و شال این سارن؟ -

 رنگ همان. بودند صورتی دو هر. مگرفت دستش از را شلوار و شال و کردم دراز دست

 .بود رفته کاربه مانتو آستین در که صورتی

 :گفتم علی به رو و آمدم بیرون پرو اتاق از رضایت با
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 .خوبه -

 :پرسید و کرد حساب را هالباس پول. شدم خارج پرو اتاق از و

 نداری؟ لزم ایدیگه چیز-

 .بریم نه،-

 من از کرد،می خارج پارکینگ از را ماشین کهدرحالی علی نشستیم، که ماشین داخل

 :پرسید

 چیه؟ بچه راجع نظرت -

 :جهید بیرون ایکلمه هایمب**ل بین از و شدم اشخیره بهت با

 ها؟ -

 به را سرش. خندید بلند من، مبهوت چهره دیدن با و چرخاند طرفم به را صورتش

 :گفت و داد تکان طرفین

 !بیار برام اآلن بچه یه که نگفتم یه،چ بچه راجع نظرت گفتم فقط من -

 :گفتم جیغ با اما بودم، موت به رو شرم شدت از بااینکه! بود گرم چقدر

 .حیابی -

 :گفت و خندید غشغش

 مگه؟ گفتم چی ا ؟ -

 :گفتم کنایه با

 .وال هیچی -
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 .دونیمی خودتم خوبه -

 !پررو -

 :گفت و خندید

 چیه؟ بچه راجع نظرت سارن، میگم جدی -

 :پرسیدم آرام

 پرسیدی؟ رو سؤال این که شد چی-

ا  باید خب... ولی طوری،همین هیچی-  دیگه، بیاری فسقلی یه برام دیگه سال تا نهایتا

 !نه؟

 تمرکز. کردممی گرما حس عجیب هایمشقیقه ناحیه در. دادم قورت را دهانم آب

 :نبرم ازپیشبیش را آبرویم و ندم سوتی تا کردم

 .دارم دوستشون خب ها؟بچه -

 همین؟ -

 بشنوی؟ خواستیمی ایدیگه چیز -

 نداری؟ شدن داربچه با مشکلی یعنی... اما نه؛ که البته نه، -

 که بود کرده مصرف چیزی الرحیم، الرحمن هللابسم. ]دادم قورت را دهانم آب

 :داد ادامه خودش که نگفتم چیزی ؛,کرد؟می ناپرهیزی

 فرصت و نشی ناراحت که بوده این برای نداشتم، ازت ایخواسته حال تا اگه سارن -

 دوست مردی هر خب... نداری مشکلی بینممی که حال ولی باشی، داشته کردن فکر

 نیست؟ طوراین! باشه داشته بچه داره دوستش که زنی از داره
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 پیاده ماشین از سریع دهم، پاسخ سؤالش به اینکه بدون. بودیم شده حیاط داخل

 بلند و حرص با شد باعث هایشخنده صدای شنیدن. دویدم خانه سمت به و شدم

 :بگویم

 !کوفت -

 .داد عکس نتیجه اما شود ساکت من گفتن «کوفت» با که بود قرار مثل

*** 

 :گفتم و کردم بلند را صدایم

 .دیگه باش زود علی، دهنمی لفتش قدراین عروسم -

 :شنیدم را اشخنده صدای

 !باشه؟ ترخوشگل زن از باید مرد یگنم نشنیدی اومدم،-

 !ترمخوشگل تو از دفعه صد من خودت، به نده زحمت زیاد-

 پیراهن آن با. دیدمش و چرخیدم عقب به. شنیدم را اتاقش در شدن باز صدای

 چشمانش به نگاهم. نداشت خبر و بردمی دل مشکی، کتون شلوار و لجنی سبزرنگ

 .دانستنمی و کردمی پا به غلغله دل در چشمانش محبت و رسید

 .زیباتر   من از گردن و سر یه خوشگلم خانم   که البته -

ا  و کردم حس پوستم زیر را شیرینی داغی    .داشتم نیاز موش سوراخ یک به شدیدا

 امقدمییک در او و کردم بلند سر. آمدمی سمتم به که شنیدممی را هایشقدم صدای

 روی ترتمام چه هر سرعت   با لبخند. کرد دعوت یاه*س*بو به را موهایم و ایستاد

 :گفت و فشرد را دستم. نشست هایمب**ل
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 بریم؟ -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 بیافتیم؟ راه بعدش آذر خاله خونه بریم شد قرار-

 .زدم حرف آرشام با آره،-

 :گفت و خندید. دید اما زدم زیرپوستی خودم خیال به لبخندی

 !کردمی آویزمحلق موبایل پشت از تونستمی اگه -

 :زدم پهلویش به آرنج با

 .خوبی اون به داداشم نباش، انصافبی علی ا ؟-

 :خندید

 کردی؟می چیکار بود سورن اگه. داری رو هواش جوریاین و ات  پسرخاله -

 :گفتم تنگیدل و عشق با

 !نیست که بده خیلی براش، میرممی -

 :گفت و کرد خفیفی اخم  

 !زیاده هاحرف این برای وقت ماشین؛ تو برو حال ،باشه -

 خیلی حسود، چهره آن. نشود بلند م ا خنده صدای تا زدم زور و دادم تکان را سرم

 روی بود، هایمب**ل روی خنده کهدرحالی. بود کرده نشینشدل خیلی از بیشتر

 لبم روی لبخند   و شاد چهره به نگاهینیم نشست، که رل پشت. نشستم صندلی

 :گفت و کرد
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 چیه؟ -

 :گفتم خنده و سرخوشی با و دوختم چشمانش به را نگاهم

 گفتم؟ چیزی اآلن من-

 شوم؟ فدایش بار هزار روزی من شدنمی و کرد ریز را چشمانش

 ...هاتچشم ولی نه زبونت -

 تا دادم فشار هم به را هایمب**ل. فشرد هم به را هایشب**ل و خورد را حرفش

 .نکند منفجر را ماشین امخنده صدای

 و بودم خیره مردم و هاخیابان به لبخند با. شد خارج حیاط از و کرد روشن را ماشین

 :گفت و نیاورد طاقت آخرسر. کردممی حس مدام را علی نگاه سنگینی

 لبت؟ رو چیه لبخند اون بگی شهمی -

 :گفتم بود، شده ترعمیق رفتارش از لبخندم کهدرحالی

 جرم ؟ نمزد لبخند-

 .مشکوک   تو لبخندهای ولی نه،-

 :خندیدم

 داریم؟ مشکوکم لبخند جان؟-

 خیره سرگردانش و حیران چهره به خنده با. شد ساکت اما بگوید چیزی خواست

 ماشین در ایچندثانیه. داد جلو به را نگاهش باز و کرد امحواله نگاهینیم. شدم

 :گفت سریع و مقدمهبی علی و شد سکوت
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 به نسبت تو حس   به من! کنممی حسادت سنم این با که کنممی اعتراف آره؛ ،آره -

 بی من بابا من؛ چشم تو خار شدن تا سه این کنم،می حسادت سورن و آرشام و آرش

 !باشه؟ من مال   فقط حست همه خواممی بگم کی

 خبر و بود شده دلبر چقدر. بود مانده باز شیرینش خودخواهی شدت از دهانم

 کرد؟می اممسخره دلبر کردممی صدایش اگر یعنی شت؛ندا

 :گفت و انداخت مبهوتم چهره به نگاهی

 ...مسخر که دونممی دونم،می -

 ایگوشه را ماشین. ماسید دهانش در حرف کاشتم، اشگونه روی که ایه*س*بو با

 .شدم چشمانش به خیره. کرد نگاهم گنگ چشمانی با و کرد پارک

 :کرد زمزمه آرام

 شدم؟ اتدیوونه طوریاین کوتاه مدت   این تو که داری چی تو آخه بچه-

 :گفتم. کرد قفل دورم را دستانش هم او و کشیدم آغوشش در شدتبه. لرزید قلبم

 !بکنی رو فکرش که چیزی اون از بیشتر خیلی علی، دارم دوستت خیلی -

 !رفت کفم از دل و خندید آرام

 .لوکوچو سارن دارم دوستت منم -

 و شدیم پیاده ماشین از. راند آذر خاله خانه سمت به علی و شدیم جدا یکدیگر از

 :گفت غرغر با مانی

 .دوتاییم شما عالف ساعتهنیم شماها؟ بودین کجا اَه، -
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 نگاهینیم مانی. بود شده گرمم کمی اما من زد؛ لبخند و انداخت من به نگاهی علی

 :گفت من به رو و کرد ریز را چشمانش و انداخت ما به

 .ببینم بیا -

 و رفتند علی سمت به که دیدم را آرشام و آرش. کرد دور علی از و کشید را دستم و

 مانی سمت به و گفتم آخی خورد، سرم به که ایضربه با. زدم ایآسوده لبخند  

 .بازگشتم

 چته؟ -

 :گفت طلبکاری با

 .کنیدمی ردوبدل قلوه و دل -

 :خندیدم

 جرم ؟ -

 :گفت مشکوک

 آوردین؟ بال گندی چه-

 !شوهریم و زن-

 :گفتم من و زد سرم به ایضربه باز و کشید جیغی

 مرگت ؟ چه-

 کردین؟ غلطی چه میگم-

 :گفتم خنده با
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 .توهمی بابا، برو -

 :انداخت بال ابرو

 توهم؟ بشه که هست چیزی مگه -

 :گفتم کالفگی با

 .دیگه کن ولم مانی! اه -

 :خندید

 ونی؟تنب کش مگه-

 .بابا برو -

 علی نزدیک. شنیدممی سر پشت از را ریزش هایخنده صدای. شدم دور مانی از و

 به را بدنم سنگینی و کرد حلقه کمرم دور را دستش. دادم تکیه تنش به را تنم و شدم

 .کشید دوش

 :گفت علی رو و زد لبخندی. آمد سمتمان به و آمد بیرون خانه از نوشین

 خوبید؟ سالم، -

 :زد لبخندی لیع

 چطور؟ شما ممنونم،-

 .خوبم منم-

 :گفت من به رو و

 گلی؟گل چطوری تو -
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 :خندیدم

 !بدبخت من   رو بزار اسم یه هرروز حال -

 :گفت گوشم زیر و کشید آغوش در مرا سپس و شد امخیره ایچندثانیه

 شههمی امیدوارم! بینممی رو هاتچشم برق وقتی کنممی کیف چقدر دونینمی -

 .سارن باشی خوب

 :شنیدم را مانی طلبکار صدای. کردم تشکری و بوسیدم را اشگونه

 .داره صاحب ور،این بیا نوشین؟ هوی -

 :خندید علی

 .نداره عیبی -

 :انداخت بال ابرویی مانی

 ...باشه شما مال اینکه قبل من ، مال   صاحبشی؟ شما گفت کی وقتاون -

 :گفتند آرشام و آرش و نوشین کند، تمام را اشجمله اینکه از قبل

 !بوده من مال -

 :خندید مانی

 !بگیر یاد زود هم شما علی آقا گیرید،می زود میاد خوشم باریکال، آ -

 حس من فقط را بود نهفته لبخندش زیر که حرصی شدت   اما زد؛ لبخندی علی

 :گفت و شد نزدیکم مانی. کردم

 عشقم؟ بریم -
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 :پرسیدم تعجب با

 کجا؟-

 .میان آرشام ماشین با هم تا سه اون ریم،می نوشین و تو و من-

 :گفت من به رو و زد زورکی لبخندی علی! بود خل مانی و خندیدم

 بدی؟ رو موبایلم میای سارن؟ -

 ترسریع که نیست من دست موبایلش بگویم خواستم![ نبود من دست موبایل؟]

 :گفت

 .شاانداختی چمدون تو کنم فکر اینجا، بیا -

 :شنیدم را آرش صدای

 !خنگ -

 مثل و بود کرده فرو چمدان داخل را سرش که طورهمان. شدم علی نزدیک و خندیدم

 :گفت من به خطاب گشت،می موبایلش دنبال

 !بری مانیا با بزارم که نکن هم رو فکرش سارن -

 :گفتم تعجب با

 با تاییسه وقت   دچن دونیمی برم، نوشین و مانی با خواممی من چی؟ برای چی؟ -

 نبودیم؟ هم

 :کشید صورتش به دستی کالفگی با

 .کن جور ایبهونه یه برو دونم،نمی من-
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 چرا؟ آخه-

 :گفت پایین صدایی و خشم با

 !باشی خودم با باید سارن، نپرس سؤال! را به چسبیده چ چون -

 کرده وخرس مغزم به ایموریانه همچون کردنش اذیت فکر اما بودم فهمیده را دردش

 .خوردبرنمی جایی به که شدن خبیث کمی. بود

 .بیام باهات تا بگو رو دلیلش-

 .باشی من با باید و منی زن تو طوری؛همین نداره، دلیلی-

 :گفتم اصرار با

 دلیلش؟ -

 :گفت و داد دست از را کنترلش

 !اَه بشنوی؟ خواستیمی رو همین شه،می تنگ دلم -

 مانی به رو و بازگشتم هابچه سمت به باز نیشی با علی، هب توجهبی. شد دور من از و

 :گفتم

 .بگیر آرشام از رو سوئیچ حل ، -

 :گفت و داد دستم به را سوئیچ مانی. کردم شیطانی ایخنده و

ا  پادشاهی ، کارم که منم کشه،می رو مونهمه که نوشین -  نیست شأنم در اصال

 !پادشاهی من مثل نه کنی،می بازی نجونمو با نه که تو مونهمی کنم؛ رانندگی
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 که دیدم را علی ماشین، کردن روشن محضبه. شدیم سوار و خندیدیم نوشین و من

 :گفت و دادم پایین را شیشه. زد شیشه به ایضربه ایستاد، ماشین پنجره کنار

 ور؟این نمیای سارن؟ -

 :گفتم ایشدهکنترل لبخند   با

 .ترمراحت هابچه با دیگه، نه -

 :گفت زورکی و داد تکان سری

 .کن رانندگی آروم باشه، آهان، -

 :خندیدم

 .چشم -

 به ایضربه مانی. شد بازتر هم من نیش   و گرفت فاصله ماشین از خشم و حرص با

 :زد امشانه

 !قوطی تو کردی رو حالش خوب! آفرین -

 :گفتم تعجب با

 چی؟-

 و آرش تازه دیگه، بود تابلو بابا بود، شاه خر   نفهمید که کسی تنها ات ،عمه خر-

 رو حالش خواستنمی دادن؟ بهمون رو سوئیچ راحت چه ندیدی فهمیدن، هم آرشام

 .بگیرن

 :گفت و کشید جلو ماشین، عقب از را سرش نوشین. خندید ترتر و



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

216 

 

 .نفهمیدم من شد؟ چی -

 شیننو! شدیم منفجر و کردیم نوشین به سپس و یکدیگر به نگاهینیم مانی و من

 از هم آخرسر. بود مانخیره گنگی با و بود زده زل خندانمان هایچهره به واج و هاج

 :کشید جیغ حرص با و شد حرصی دستمان

 نه؟ یا مرگتونه چه گینمی -

 :گفت جدی ایچهره با مانی و شدیم ساکت مانی و من

 !نه -

 نوشین خم روی خندیدنمان قدرآن. شدم همراهش هم من. خندید بلندتر سپس و

 :گفت شد،می پیاده ماشین از کهدرحالی که کرد تاتیتاتی

 !آرش پیش رممی من -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب مانی! رفت و

 !میاد صاحبش با رهمی اآلن اوه، اوه -

 :خندیدم

 .مانی شو آدم -

 :کرد ایخنده

ا  دیگه، خله خب-  !شد شاه خر رسما

 .مانی نکن اذیتش قدراین بیارش، برو-

 :زد محوی لبخند  
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 گرفتینمی مرخصی ترم دو تو اگه ترکوندیم،می طوریهمین هم رو دانشگاه یادت ؟ -

 .بودی کرده تموم اآلن

 :زدم خندی کج

 .خیالبی-

 سارن؟-

 بله؟-

 .بگم بهت چیزی یه خواممی راستش-

 :گفتم. شود جدی آمدمی پیش کم خیلی. بازگشتم مانی سمت به تعجب با

 شده؟ یزیچ خب؟-

 .دیدم رو امیرارسالن-

 :زدم گذشته یادآوردن به با لبخندی

 بود؟ چطور جاوید؟ امیرارسالن جدا؟-

 .بکنه خواستگاری ازت تا برگشته بگم بهت که خواست ازم دیدمش، دیروز-

 حال؟ چرا دهد؟ رخ فاجعه بود قرار. ]دادم قورت را دهانم آب. ماندم اشجمله مات

 ![بود بخو چیزهمه که حال

 بود؟ نکرده نامزد دخترعموش با مگه... مگه -

 علی از خواستیمی که رسیده بهش خبر سارن، ات  دیوونه هنوزم اون زده؛ همش به -

 .برگشت بالخره ولی برگرده تا کشید طول کم یه گفتمی بگیری، طالق
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 متس به را نگاهم خورد، ماشین شیشه به که ایضربه با که بگویم چیزی خواستم

 .شدم پیاده. بود آرش. دوختم چشم

 آرش؟ جانم -

 :گفت لبخند با

 رو؟ نوشین کردین چیکار -

 :زدم زورکی لبخندی

 .بریم خوایممی بیاد بگو بهش بابا، هیچی -

 :گفت و شد نزدیک قدمیک که دید چه امچهره در دانمنمی

 سارک؟ خوبه حالت -

 :گفتم و دادم عمق را اماحمقانه لبخند  

 .نیست چیزی ه،آر  -

 مطمئن؟ -

 .آره-

 .فرستممی رو نوشین پس باشه،-

 :گفتم مانی به رو و نشستم ماشین داخل سریع. کرد رها مرا تردید و شک با و

 داریم؟ دوست رو دیگه هم ما که نگفتی بهش-

 .نکرد باور گفتم،-

 :کردم زمزمه
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 !وای! وای -

 :کشید بازویم به دستی مانی

 .بده انجام تونهنمی کاری سارن، خیالبی -

 :گفتم نرود، بال زدممی زور که صدایی با و کردم بلند را سرم شدتبه

 تا دونیمی که تو ندونه کی هر میگی؟ رو این چرا دیگه تو مانی بکنه؟ تونهنمی کاری -

 !دارهبرنمی دست ازش نرسه هدفش به

 :کرد زمزمه آرام

 سارن؟-

 بله؟-

 !خوادمی همیشه برای ور  تو اون سارن، تویی هدفش-

 ساکت ماشین، به نوشین ورود با اما خواهدمی مرا که است کرده غلط بگویم خواستم

 .نشاندم هایمب**ل روی مسخره لبخندی و شدم

 .بگین حال خب؟ -

 تعریف برایش را قضیه مانی و انداختم راه به را ماشین من و زدیم لبخند مانی و من

 :گفت نوشین مانی، حرف شدن تمام با. کردمی

 بگین؟ موقع همون تونستیننمی نامردها -

 کردمی برخورد من از ترمسلط مانی اما بودم، دادهازدست را زدن حرف به میلم که من

 .شدمی صحبتهم نوشین با و
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 و بود فرورفته خواب به عقب صندلی روی نوشین. کردممی رانندگی که شدمی مدتی

 به را موبایلش. خورد زنگ نوشین موبایل. کردمی پایین و الب را رپ هایآهنگ مانی

 :گفت آلودخواب صدایی با و داد مانی دست

 .میاد خوابم ندارم، حوصله بده، جواب مانی -

 .داد جواب و داد تکان سری مانی

 .الو -

- ... 

 .شده خسته کنم فکر آره، -

- ... 

 .باشه -

- ... 

 :زد خبیث لبخندی

 !نداره رو اتهحوصل گفت نه، -

 [کرد؟می بلغور چه داشت. ]انداختم مانی به نگاهینیم درآمده حدقه از چشمانی با

- ... 

 .نداره رو اتحوصله بگم گفت خودش دونم،نمی -

- ... 

ا  پس باشه، آهان -  .فعال
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 :گفتم آرام. کرد قطع را موبایل و

 !نشستیمی آدم مثل روز یه سرت، تو خاک -

 :گفت خنده با

ا  بودم نریخته مرض امروز سارن جون -  .بودم افسرده اصال

 با مانی و گذشت ایدقیقه چند. نگفتم چیزی و دادم تکان تأسف نشانه به سری

 :گفت ایخانهسفره دیدن

 .اینجا بپیچ -

 :گفت مانی. کردم پارک جاده از ایگوشه و دادم تکان سری

 رستوران؟ طرف همون نرفتی چرا -

 :مانداخت بال شانه

 .کن بیدار رو نوشین نداشتم، حوصله ولش، -

 صدای. شدم خیره درختان به و کشیدم عمیقی نفس  . شدم پیدا ماشین از و

 طرفآن که کسی دیدن بود شده وجودم تمام اما شنیدممی را نوشین آرام غرغرهای

 من عشق گفتمی چطور امیرارسالن. ]بود امخیره دلخوری با و بود ایستاده جاده

 مگر بیاورد؟ زبان به چیزی چنین توانستمی چطور است؟ دروغ علی به بتنس

 [برد؟ یاد از را اشجادویی چشمان شدمی

 دلخور هنوزم. زدم لبخندی. کرد نگاهم فقط او و زدم خودم به اشخیرگی به لبخندی

ا  بود؛ خلوت انداختم، جاده به نگاهی. بود  کردم پرتاب مانی سمت به را سوئیچ سریعا
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 داخل به رفتن قصد   و کرد پشت من به که دیدم. دویدم جاده سمت آن به و

 .کرد را خانهسفره

 :زدم صدایش بلند

 علی؟ -

 :گفتم نفسنفس با و ایستادم رویشروبه. بازنگشت اما ایستاد

 گردونی؟ برمی ازم رو روت چرا -

 :زد پوزخندی

 گذشت؟ خوش -

 جلوی از السیرسریع قطاری نهمچو گذشته. کردم یخ سردش، لحن   شنیدن با

 :کردم زمزمه بهت با و زدم لبخندی. گذشت چشمانم

 علی؟ -

. بود شده مهربان بازهم چشمانش فهمید؛ را دردم. ببارد تا رفتمی چشمانم

 :گفت و کشید آغوش در مرا درنگبی

 .کنم تنبیهت خواستممی فقط نگفتم، چیزی که من سارن؛ آروم هیس، -

 :خندید آرام. گرفت آرام هایشحرف از کمی دلم من و تگرف فاصله من از

ا  تو؟ شدی شر قدراین چرا -  شده؟ برعکس اآلن دادی،می انجام گفتممی چی هر قبال

 :گفتم بغض با

 علی؟ -
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 :گفت حسش تمام با

 جانم؟-

 .ترسممی من شیمی سرد وقتی... وقتی نباش، سرد باهام دیگه-

 :بوسید را موهایم

 صبحونه؟ بریم ببخشید، ،برم قربونت -

 :دادم تکان سری

 .بریم -

 همچون که دیدم را نوشین و مانی. رفتیم بود، خانهسفره از بیرون که تختی سمت به

 مهارش اما بود گرفته امخنده. بودند چسبیده را آرشام و آرش بازوهای دوقلوچسب

 علی. شدم جاگیر آرش و آرشام بین. نشستیم تخت روی و شدیم نزدیکشان. کردم

 .کرد پرتاب سمتم به ایغرهچشم و نشست تخت لبه

 جونم؟ آرشام -

 :خندید آرش

 !بدبخت؟ از خوایمی چی باز بگذرونه، خیر به خدا -

 :گفتم اعتراض با

 .نشو بدجنس ا ؟ -

 :گفت و کاشت موهایم روی ایه*س*بو و خندید هم آرشام

 یزم؟عز  خوایمی چی ببینم بگو رو؟ سارک داری چیکارش-
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 دادی؟ سفارش چی من برای-

 .داری دوست که همونی-

 :گفتم و بوسیدم را لپش و خندیدم. کشید را امبینی و

 !مرسی وای -

 رد   آرشام و آرش بود؛ آرشام و من خیره هم در ابروهایی با که افتاد علی به نگاهم

 پوزخند امآرش و داد قورت را اشخنده آرش. رسیدند علی چهره به و گرفتند را نگاهم

 .زد

 :شنیدم را آرش صدای

 سارک؟-

 جانم؟-

 .بدم بهت خواممی چیزی یه ماشین؟ تا بریم میای-

 :گفتم کنجکاوی با و شدم بلند جایم از باذوق

 چی؟ -

 :خندید

 .اشبینیمی بریم، بیا-

 .بریم -

 صدای. کردممی حس را علی نگاه سنگینی اما شدیم دور تخت از و گرفت را دستم

 :شنیدم را آرش خندان
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 این؟ با کردی چیکار -

 گفتم گیجی با

 کی؟ با چی؟ -

 :انداخت بال را ابروهایش

 .علی   منظورم -

 :گفتم و کردم پایین و بال را سرم

 کردم؟ چیکار خب؟ آهان،-

 گیجی؟ قدراین چرا بچه-

 .نشم گیج تا بزن حرف آدم مثل خب گیجم؟-

 :گفت مقدمهبی

 .داره دوستت -

 :گفت باز و گرفت قرار رویمروبه. ایستاد هم آرش م،ایستادن با

 .داره دوستت که خونممی هاشچشم از -

 :زدم لبخند

 ...ولی گفتم، که من-

 چی؟ ولی -

 :گفتم نگرانی با

 چی؟ آرشام -
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 :کرد ایخنده

ا  که نداشت باورش اگه -  .مسافرت بیاد علی با شدمی حاضر عمرا

 :گفت و کرد ایخنده آرش. کردم فوت آسودگی با را نفسم

 خریدم؟ برات چی ببینی خورینمی -

 ماشین در. افتادم راه به دنبالش به. کشید را دستم و خندید که شدم اشخیره باذوق

 :گفتم گنگی با. داد دستم به را ایجعبه بعد ثانیه چند. شد داخل و کرد باز را

 چیه؟ این -

 :گفت خنده با

 .کن بازش -

 شدت از خفیفی جیغی جعبه، داخل کوچک جسم دو دیدن با و مکرد باز را جعبه در

 :گفتم آرش به رو و زدم شوق

 بودن؟ کجا اینا! خدا وای -

 :خندید

 .خریدمشون بودن، پسربچه یه دست دیدمشون، صبحی -

 :کردممی تکرار مرتب و پریدم پایین و بال

 !مرسی مرسی، مرسی، -

 :گفت و کرد سرخوشی خنده آرش

 .نداره اشکالی ببندی هم رو درش عقب، لیصند بزار -
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 خریده برایم آرش که کوچکی رنگی   جوجه دو. کردم نازشان و بردم دست سمتشان به

 آرشام ماشین داخل را جعبه. کنم دریافت توانستممی که بود ایهدیه بهترین بود،

 :گفتم آرش به رو و گذاشتم

 .خودمون ماشین تو برممی بعدش باشن اینجا -

 :داد تکان سری

 .نداره اشکال باشه،-

 خانهسفره ساختمان از بیرون که تختمان ورودی در سمت به و کرد قفل را ماشین در

 .بازگشتیم بود،

 :گفت و نیاورد طاقت مانی هم آخرسر. بودند مانخیره کنجکاوی با نوشین و مانی

 داشت؟ چیکارت شد؟ چی -

 :گفتم یم،نشستمی جایمان سر که طورهمان. خندید آرش

 .بودن خوب خیلی -

 :گفت کنجکاوی با مانی

 ها؟چی-

 .داد بهم آرش که ایهدیه-

 گاههیچ. شد خیره آرش به عشق با و زد مهرآمیزی لبخند   نوشین حرف، این گفتن با

 آرش و من رابطه به که باشد خوب حد آن تا توانستمی چطور نوشین که نکردم درک

 همین هم مانی بلکه نوشین، فقط نه. نشود انوآمدمرفت مانع و نکند حسادت

 .داشت را خصلت
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...! نمرده هنوز خوبی که کنن ثابت بهت تا اتزندگی تو میان که هستن هابعضی»

#Moaz17» 

*** 

 انتخاب عید برای آرشام و آرش که شهری از داشتم ترس من و بود جلو آرشام ماشین

 تا بود مانده بیدار من پایپابه مانی اما بود خواب معمول طبق نوشین. بودند کرده

 .نشود پرت حواسم

 مانی؟ -

 جونم؟ -

 :گفتم استرس با

 دیدی؟ رو شهر اسم -

 !آره -

 ...خب -

 :برید را کالمم

 امیرارسالن خودت بیافته، اتفاق این باید زود یا دیر نباش؛ نگران سارن، کن تمومش -

ا  اون شناسی،می رو  که بهترچه پس میگه، علی به تو، به نسبت حسش از حتما

 .خالص و بگه زودتر

 :دادم تکان سری

 ...علی مانی، کنینمی درک -
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 که داره دوستت قدراون ضمن در منطقی ؛ دیدم، من که آدمی اون سارن؟ چی علی -

 .زنهمی حرف خودت با اول اون هم، بعدش نباشه، مهم براش امیرارسالن حرفای

 :گفتم کالفگی با

 .بود محض اشتباه اومدنمون شمال کیش، ویالی یمرفتمی باید -

 .نکن فکر بهش -

 که بود شده وآمدرفت پر و شلوغ مغزم قدرآن درواقع. نگفتم چیزی و شدم ساکت

 !بزنم حرفی توانستمنمی

 و شدم پیاده ماشین از سستی با. بودیم رسیده آرش ویالی به که آمدم خودم به وقتی

 :گفتم حالیبی با و رفتم علی سمت هب. رفتم آرشام ماشین سمت به

 علی؟ -

ا   :گفت و بازگشت سمتم به سریعا

 جونم؟-

 :گفت نگرانی با امپریدهرنگ چهره دیدن با که بگویم چیزی خواستم

 شدی؟ مریض شده؟ چی سارن؟ -

 :گفتم و زدم تصنعی لبخندی

 .مبخواب کم یه میرم من بیاری؟ رو چمدونم شهمی میره، گیج سرم کمی نه، -

 :زد لبخندی

 .کن استراحت برو عزیزم، آره -
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 جاکفشی؛ اطراف همون خونه، توی بزار هم رو هامرنگی جوجه اون شهمی اگه پس -

ا   .دارممی برش بعدا

 .نباش نگران برو، -

 و رفتم هااتاق از یکی سمت به سرعت با. شدم ویال داخل سریع، و زدم لبخندی

 .خزیدم پتو زیر و کشیدم دراز تخت روی و کردم خارج تن از را شالم و مانتو

*** 

ا . کردم باز را چشمانم آرامیبه . رفت پنجره سمت به نگاهم و شدم هوشیار سریعا

 جایم از خواستم. دادم وقوسیکش بدنم به و نشستم جایم سر![ بود شده شب]

 روی اششده مچاله جسم. لرزید قلبم ته   شدم؛ خشک علی، دیدن با اما برخیزم

 به و برخاستم جایم از[ نخوابید؟ کنارم خواب، تخت روی چرا. ]کردمی اذیتم ناپهکا

 صدایش زمانهم و دادم تکان اشسینه قفسه روی آرامیبه را دستم. رفتم سمتش

 :زدم

 علی؟ -

 :گفتم باز. نداد جوابی

 .شده شب شو بلند جان؟ علی -

 :زدم صدایش بازهم. خورد خفیفی تکان  

 .شده شب شوپا علی؟ علی؟ -

 گنگی با ایچندثانیه من، دیدن با. گشود را هایشچشم آرام و لرزید هایشپلک

 :گفت بود، شده تربم خواب، براثر که صدایی با سپس و شد امخیره
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 چنده؟ ساعت سارن؟ تویی -

 :گفت باز نشست،می کهدرحالی و

 .گرفت درد کمرم چقدر! آخ -

 :گفتم دلخوری با

 قرار خوابیدیمی کنارم تخت، رو اگه ضمن در شده؛ شب اما نمدونمی رو ساعت -

 .بخورمت نبود

 دیدن با دلم بگویم اگر است دروغ. زد خندی تک سپس و شد امخیره ایچندثانیه

 .نرفت زد، که خندی تک

 رو؟ چیزا این فهمینمی چرا کوچولو؟ بگم بهت چی آخه سارن؟ -

 :گفتم طلبکاری با اما نفهمیدم را منظورش

 .باشی جا یه من با نداری دوست تو فهمیدم، خوبم خیلی -

 خارج اتاق از کهدرحالی و کرد ایخنده کند،می اخم کردممی فکر که انتظارم برخالف

 :گفت شد،می

 گیری،می یاد نباش نگران ولی کوچولو، خانم بفهمی رو چیزا این مونده خیلی هنوز -

 .نوبتبه آسیاب

 چه گفت؟ چه. ]شدم خیره وغریبشعجیب العملعکس به مبهوت و مات. رفت و

 قدم موبایلم سمت به و دادم تکان سری گیجی با![ فهمیدم؟می باید را چیزهایی

 سپس و کردم مکث «بابایی» نام روی. داشتم پدرم از پاسخبی تماس سه. برداشتم

 .کردم لمسش
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 .سالم بابایی؟ الو؟-

 خوبی؟ دخترم، سالم-

 چطوری؟ شما بم،خو بابایی، آره-

 .جون بابا خوبم منم-

 زدین؟ زنگ که افتاده اتفاقی شده؟ چیزی... خب-

 :زد خندی تک

 بزنم؟ زنگ دخترم به من که بیافته اتفاقی باید مگه -

 :خندیدم

 .ببخشید نه، -

 .دیگه عید   روز   کنم، دعوتتون فردا برای زدم زنگ -

 :گفتم سپس و کردم مکثی

 .نیستم خونه متأسفانه ولی جون، بابا بیام داشتم دوست خیلی -

 پس؟ کجایی -

 .شمال اومدیم هااین آرشام و آرش با -

 .جون بابا بگذره خوش -

 .شرمنده بازم بابایی، مرسی -

 نداری؟ کاری دخترم، شرمنده دشمنت -

 بیارم؟ براتون چی جون، بابا نه -
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 .عزیزم اتسالمتی -

 :خندیدم

 ام؟سالمتی غیرازبه -

 .اتسالمتی بازم -

 ندارید؟ کاری چشم، -

 .سالمتبه نه، -

 .خداحافظ پس -

 .دارخدانگه -

 خوب شدم، خیره سرووضعم به و ایستادم آینه رویروبه. کردم قطع و زدم لبخندی

. داشت جالبی ترکیب امخاکستری -مشکی شرتتی با رنگمشکی جین شلوار بود؛

 افتاد علی و آرشام و آرش به چشمم. زدم بیرون اتاق از و کردم مرتب را موهایم کمی

 .کردم شکر را خدا دل در و زدم لبخندی. بودند کردن صحبت مشغول که

 :گفت لبخند با و دید مرا همه از زودتر آرش. برداشتم قدم سمتشان به

ا  شدی خوابخوش خانم، سارن! بهبه -  .جدیدا

 :خندید آرشام

 .بود خوابخوش اول همون از -

 :گفت من به رو و زد علی به ایاشاره آرش. نگفت چیزی و زد ندیلبخ هم علی

 .شده ساکت خیلی دیدمش که باری آخرین از رو؟ بدبخت کردی چیکار -
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 :گفتم اش،گونه بوسیدن از بعد و نشستم علی کنار و خندیدم

 !خوادمی زیرلفظی کنم فکر -

 :خندید آرشام

 .هستی ایاعجوبه چه تو دونممی که من خودت، جون آره-

 قافله؟ رفیق یا دزدی شریک تو-

 :گفت و گرفت ایقیافه

 .حقم طرف   من -

 :انداختم بال ابرویی

 بابا؟ نه -

 :کرد حاضرجوابی

 .بابا زن -

 :گفتم و کردم پایین و بال را سرم

 بدم رو خوشگلت هایضعفنقطه اون از تا چند باید کردی؛ باز زبون خوبه، خوبه، -

 .کنه تآدم تا مانی دست

 :گفت سریع و نشست سیخ

 .توروخدا نه -

 روی نفرشان سه خیره نگاه متوجه شد، تمام که امخنده. شد بلند امقهقهه صدای

 :پرسیدم تعجب با. شدم خودم
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 چیه؟ -

 :گفتند زمانهم آرشام و آرش

 !برم قربونت -

 ایمهسقل آرش. یافت شدت امخنده علی آلوداخم چهره دیدن با اما زدم خندی تک

 :گفت و زد آرشام به

 .خفه نشسته، اینجا صاحبش! اوه -

 لبخندی زدن   به عریضه، نبودن خالی برای هم علی. نگفت چیز و خندید ریز آرشام

 .کرد اکتفا

 ها؟بچه -

 :گفتم. شد جلب سمتم به توجهشان

ا  کنین؟ خرید رینمی-  .اینجا خالی   یخچالش احتمال

 :گفت و داد تکان سری علی

 .میرم من-

 :گفت و شد بلند هم آرشام. برخاست جای از و

 .میام همراهت من-

 :گفت آرش و داد تکان سری علی

 .بزنم چرت یه میرم ام،خسته من -
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. کرد درحرکت سمت به سوئیچ برداشتن با علی و دادند تکان سری آرش و علی

 :زدم صدایش

 علی؟ -

 :بازگشت سمتم به

 جانم؟ -

 :کردم اشورزشی وارشل و شرتتی به ایاشاره

 بری؟ خوایمی تیپ همین با-

 .گردیمبرمی اآلن نداره، عیبی آره، -

 :انداختم بال شانه

 .راحتی طور هر باشه،-

 :زد لبخندی

 خوری؟نمی چیزی -

 :خندیدم

 !ترش تافی لواشک، پاستیل، ژله، -

 :شد ترعمیق لبخندش

 .کوچولو باشه-

 :گفت رشآ به رو و درآورد را علی ادای آرشام

 خوری؟نمی چیزی -
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 :گفت و خندید آرش

 .گرفتی اشتباه برسرت،خاک -

 :گفت و کشید گردنش به دستی آرشام

 !زکی گفته خرس به که ما یار   -

 :گفتم

 .کشتتمی کردی بارش چی بفهم   مانی اگه -

 روشن را تلویزیون و کشیدم دراز تلویزیون جلوی کاناپه روی. شد خارج در از و خندید

 :شنیدم را آرش صدای کردم،می پایین و بال را هاکانال که طورهمان. دمکر 

 .بخوابم میرم من سارن -

 .باشی داشته خوبی خواب -

 صدای   شنیدن با که بودم «دودی سقف زیر» فیلم دیدن مشغول. رفت و زد لبخندی

 رویم ش  پی که فردی با اما شدم؛ حیاط داخل سرووضع همان با و پریدم جایم از دعوا،

 کردممی را فکرش که چیزی از زودتر خیلی[ امیرارسالن؟. ]شدم اشخیره بهت با بود،

 .بود آمده

ا  نگاهم ا  اشپیشانی شده برجسته رگ آن رفت؛ علی پی سریعا  را خوبی پیامدهای اصال

 اینکه محضبه علی. کردم حس خودم روی را امیرارسالن خیره نگاه. نداشت دنبال به

 :زد عربده افتاد، من به نگاهش

 .خونه تو برو -

 :زد فریاد بلندتر او و شدم خیره علی به ترس با و پریدم جای از
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 .باش زود خونه، تو شو گم میگم نیستم؟ تو با مگه -

 :شنیدم را آرشام صدای

 .باش آروم علی -

 ترس با. شد ساکت آرشام و رفت نشانه آرشام سمت به را آمیزش تهدید نگاه علی

 سرم روی را شالم و پوشیدم را مانتوام رفتم؛ اتاقم سمت به و شدم نهخا داخل

 .زدم بیرون در از و شدم مانتو هایدکمه بستن خیالبی. انداختم

. شدم ناراحت. بود جاری امیرارسالن بینی از خون و بود چسبیده را علی دست آرشام

 ...اما بود برادر بود، همدرد بود، رفیق بود، دوست زمانی

 :گفتم و رفتم امیرارسالن سمت به نگرانی با

 امیر؟ خوبی -

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با

 !بود شده تنگ برات دلم-

 !عوضی کرد غلط تو دل  -

 از بیشتر چیزی اشچهره بازگشتم؛ سمتش به بهت با زد، علی که فریادی شنیدن با

 .گرفتم صلهفا امیرارسالن از قدمی و دادم قورت را دهانم آب. بود شده ترسناک

 :گفت و برداشت جلو به قدمی جسارت با بود، گرفته را بازویم کهدرحالی امیرارسالن

 !من   پیش   جاش اون سارن، دنبال اومدم -
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ا  و شدم خیره علی به ترس با  آن در. کردم خارج امیرارسالن دست   از را بازویم سریعا

 امیرارسالن که حرفی از چشمانش. آمدبرمی علی دست از کاری هر عصبانی حالت  

 .چسبید ترمحکم را بازویش آرشام که آمد جلو قدمی. شد گشاد زد،

 :گفت امیرارسالن به رو آرام صدایی با

 زدی؟ زری چه -

 :پرسید بازهم علی که شد اشخیره فقط ارسالن

 زدی؟ زری چه میگم توأم، با -

 :کرد تکرار امیرارسالن

 دارم، خبر تونصوری ازدواج   از! بود من مال هم اول از اون من ، پیش   جاش سارن -

 .بشیم راحت هردومون تا و بده طالقش

. برد هجوم امیرارسالن سمت به و داد نجات آرشام دست از را بازویش لحظه،یک در

 که رفت آرشامی پی   نگاهم. زدم ترس سر   از جیغی خورد، امیرارسالن که مشتی با

 .کردمی نگاه را علی مبهوت و مات

 :زدم یغج

 .کشنمی رو هم اآلن بگیرش، آرشام؟ -

 به اما شد، پیدایش کجا از آرش دانمنمی. رفت سمتشان به و آمد خودش به آرشام

. کردند جدایشان یکدیگر از. رفت علی سمت به هم آرشام و رفت امیرارسالن سمت

 .آمدمی خون علی پیشانی گوشه از
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. بودند خیره یکدیگر به گرسنه گرگ دو همچون. بود شده خونی هم امیرارسالن بینی

 :کردم زمزمه آرامیبه و ترس با

 علی؟ -

 :گفت خون غرق   چشمانی با و چرخید سمتم به سرعت با

 هان؟ خونه؟ تو برو کن جمع رو لشت تن   نگفتم مگه کنی؟می غلطی چه اینجا -

 :گفتم بغض با

 علی؟ -

 :گفت تهدید با و شمرده

 نه؟ یا میگم چی فهمیمی خونه،... تو.. .شو گم... برو... گفتم -

 :شنیدم هم را آرش صدای

 .داخل برو سارن-

 .بریم بیا-

 اشکی چشمانی با و بازگشتم سمتش به سرم، پشت از مانی صدای شنیدن با

 :گفت آرام و کرد بسته و باز را چشمانش. شدم اشخیره

 .شهمی درست چی همه نباش، نگران -

 نگرانی با نوشین نشستم، که کاناپه روی. کشید خودش بالدن به و گرفت را دستم و

 :گفت و نشست کنارم

 عزیزم؟ شده چی-
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ا . ]زدم پوزخندی ا  یا دیدنمی را حالم واقعا  [فهمید؟نمی چیزی کال

 :گفت نوشین به رو مانی

 .هست یخچال کنار سبد   توی قند میاری؟ براش قندآب یه -

 را فریادهایشان صدای. رفت آشپزخانه سمت به و داد تکان سری مهربانی با نوشین

 امگونه روی را دستش مهربانی با مانی و نشست امگونه روی اشک. شنیدممی

 .داشتم دوست را لطیفش و گرم هایدست چقدر. کشید

 :نالیدم و گذاشتم پایش روی را سرم

 رفت زد،ن ولی زنهمی حرف خودم با اول گفتی میاد؟ امیرارسالن نگفتم مانی؟ نگفتم-

 بدم؟ چی رو علی جواب حال؟ کنم چیکار مانی، وای! علی سراغ

 خوشبختی و کند برداشت بد علی اینکه از داشتم ترس. تپیدمی تند تند قلبم

 .کنم تحملش بتوانم که نبود چیزی علی سردی  . رود تاراج به امچندروزه

 وقتی اما دانم؛مین ساعت؟ ربع دقیقه؟ ده دقیقه؟ پنج! بود گذشته چقدر دانمنمی

 نگاه  . ایستادم جایم سر ترس شدت از شد، خانه داخل خونی چشمان   آن با علی

 .بودند خیره ما به نگرانی با و بودند سرش پشت آرشام و آرش. بود من به اشخیره

 ایستاد اممتری یک فاصله در. آمد سمتم به و کرد تنظیم طرفم به را هایشقدم علی

 :فتگ آرام، لحنی با و

 هان؟ سارن؟ کردمی زرزر چی یالقوز اون -

 آلودشخون چشمان خیره صامت و ساکت. بزنم حرفی توانستمنمی ترس، شدت از

 :زد دادوفریاد دست از را کنترلش. بودم شده
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 گفت؟می چی عوضی اون سارن؟ توأم با -

 وی  ر . گریستم بلند ناخودآگاه و برداشتم عقب به قدمی فریادش، صدای شنیدن با

 .بود ترسناک خیلی از بیش خیلی علی عصبانی  

 :گفت بلندتر صدایی و کالفگی با

 .بده رو من جواب   لعنتی، نکن گریه -

 :گفت علی به رو هم آرش. گرفت را بازویم مانی

 ...حر بیا بعد بزن صورتت و دست به آبی یه برو علی -

 :زد فریاد علی

 .بزنه رفح اآلن همین و خودش جز نیست قرار کسهیچ-

 صورت. خوردمی هم به داشتم که ضعفی از حالم. کنم کنترل را امگریه توانستمنمی

 گریه و بغض همان با. کردمی القا دلم به را ترس گردنش برجسته رگ و اششدهسرخ

 :کردن تعریف به کردم شروع

 اکیپ یه سپهر و امیرارسالن و امیرارسالن و مانی و من بودیم؛ دانشگاه اول سال -

 طول تمام بود؛ ما از تربزرگ سال یه اردلن ولی بودن داداش ارسالن و اردلن بودیم؛

 از ترم دو بود؛ هم با هامونتفریح از بعضی بودیم؛ هم با رو دانشگاه سال چند

 فهمیده تازه من موقع اون داره؛ عالقه گفت بهم امیرارسالن که بود مونده دانشگاه

 که دانستنمی ولی داشت، خبر مونصوری ازدواج   از دارم؛ دوستت که بودم

 بود؛ نابود روزها اون دارم؛ دوستت که گفتم ندارم، دوستش که گفتم خوامت؛می

 روزی یه که گفت بهم رفتنش قبل اما شد دور اینجا از و کانادا برای شد بورسیه
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 قمونطال خبر برگشته؛ که رسید خبر بهم صبحی... صبحی نگرفتم؛ جدی گرده؛برمی

 ...که برگشته اون بود، شنیده رو

 !شو خفه-

 رنگ  . رفت پس امگریه و شدم اشخیره وحشت با فریادش، صدای شنیدن با

 :گفتم و شدم نزدیکش نگرانی با. زدمی کبودی به صورتش

 خوبه؟ حالت علی؟ -

 دستانش میان و کرد خم را سرش. نشست کاناپه روی و کشید سرش به دستی

 نوشین و مانی و آرشام و آرش. نشستم رویش به رو و کردم پاک را یمهااشک. گرفت

 ترس حس کمی دلم ته   من اما شویم؛ تنها تا برداشتند قدم هایشاناتاق سمت به

 .علی با ماندن تنها از داشتم

 :گفت خونی هایچشم همان با و آورد بال را سرش

 سارن؟ کنم چیکار باهات -

 :گفتم فقط

 .دارم دوست رو تو من -

 :نالیدم. داد تکیه مبل به را سرش و بست را چشمانش

 ...امیرارسالن و من خدا به علی؟ -

 :زد فریاد ناگهان

 !نیار زبونت به رو عوضی اون اسم -

 :گزیدم را لبم
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ا  اون و من باشه؛ باشه، -  معمولی دوست   تا دو حد در فقط نداشتیم، ایرابطه اصال

 .گرفتیممی درسیکمک همدیگه از که بودیم

 :گفت و کرد باز آرامیبه را چشمانش

 سارن؟ -

 :گفتم آرام

 جانم؟-

 :گفت و کرد خم جلو سمت به را بدنش

 بیاد یارو این مثل یالقوزی یه آدنمی خوشم! منی مال منی، زن   تو! سارن بفهم -

! کنم ازدواج باهاش من تا بده طالق رو زنت بگه و بزنه زل هامچشم تو راستراست

 رو؟ من کنیمی درک رو؟ من فهمیمی شنیدم؛ رو هاشحرف وقتی شدم وونهدی

 اومد احمق این امروز مردم؛ یه من که کن درک! بفهم رو چیزا این ذره یه سارن؟

 به که بودن آرشام و آرش هم امشب میاد؛ دیگه یکی دیگه روز دو زد، حرفی چینهم

 تو بابت از خیالم بزار باش؛ نم مال سارن؟! ریختممی رو خونش وگرنه گذشت خیر

 بابتت از خیالم روحی چه و جسمی چه خواممی رو؟ منظورم فهمیمی باشه؛ راحت

 .باشه راحت

 حجم اما بود؛ شده مشکل برایم کمی هایشحرف هضم. کردممی نگاهش خیرهخیره

 غیرتش به که کردممی درک. کردممی درک را بود کشیده امشب که را دردی و سختی

 اشمنفی و بد هایحس همه. بود کرده خطر احساس که کردممی درک بود، برخورده

 .کردممی درک را
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 آغوش در مرا و آمد سمتم به. برخاست جایش از و زد لبخندی او و دادم تکان سری

 :کرد زمزمه آرام و لرزان صدایی با و آرام و کشید

 !دارم دوستت -

 «!لرزید صدات اگه حتی داری دوستش بگو»

*** 

 بلوز. کشیدمی تیر کمی دلم. رفتم هایملباس چمدان سمت به و آمدم بیرون حمام از

 تخت روی. کردم پا به هم را بلندم و چین پر و بلند دامن و پوشیدم ربعیسه آستین

. نکرد ایافاقه اما کنم جلوگیری دلم هایکشیدن تیر از تا شدم خم کمی و نشستم

 کشیدن تیر با که برخاستم جای از بود، شده جمع چشمانم در اشک کهدرحالی

 در شدن   باز با. خوردند سر هایمگونه روی هایماشک. نشستم هم باز دلم، دوباره

 دیدن با. بود شده داخل واضح لبخندی با که بود علی. گرفتم بال را سرم اتاق،

 :گفت و آمد سمتم به سریع ام،اشکی چشمان  

 کنه؟می درد کجات خوبی؟ سارن سارن؟ -

 شدن لوس دلم من و شدند رها هایمچشم از بیشتری شدت با هایماشک

 !خواستمی

 :نالیدم

 .دلم -

 :گفت و کشید آغوش در را تنم. شد بیشتر چشمانش نگرانی

 باشه؟ نه، یا هست قرص اینجا ببینم برم من بکش دراز برم، قربونت -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

246 

 

 دراز که تخت روی. شدمی بدتر ههرلحظ وضعیتم. دادم تکان را سرم و نگفتم چیزی

! شود نگرانم داشتم دوست چقدر. گزیدم را لبم. رفت بیرون اتاق از علی کشیدم،

 !کردمنمی فکر که چیزهایی چه به. گرفت امخنده

 پنیر، و مربا و کره دیدن با. شد داخل بزرگ سینی یک با و گذشت اشدقیقه چند

 گرفت برایم ایلقمه و نشست کنارم. اشتمند صبحانه به میلی. رفت هم در هایماخم

 :گفتم آرام و دادم تکان طرفین به را سرم. داشت نگه دهانم جلوی و

 !نه -

 :رفتند فرو هم در شدتبه هایشاخم

 .سارن بخور -

 .ندارم میل -

 :کرد مالیم کمی را لحنش

 .ضعیفه اآلن بدنت خانمم، بخور عزیزم، بخور -

 :گفت و کرد مالیمی خنده. شدم سرخ بناگوش تا اشجمله آخرین شنیدن با

 .کوچولو خانم بخور -

 :گفت و شد عمیق اشخنده که رفتم «کوچولو خانم» لفظ به ایغرهچشم

 !شدی بزرگ کوچولو، خانم بگم بهت شهنمی دیگه خب، بله -

 :کردم اعتراض جانکم صدای همان با

 علی؟-
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 :گفت و بوسید را امشقیقه

 .بخور صبحانه بیا حال نمیگم، چیزی چشم-

 .خورمنمی-

 .کوچولو کردی ضعف اآلن خوبه، برات سارن بخور-

 بغض ناخودآگاه کرد،می که اصراری از. افتادنمی زبانش از هاگفتن کوچولو این. نخیر

 .بود خیره هایمبازیدیوانه به بهت با. شدم اشخیره اشکی چشمان با و کردم

ا  میگم، چی هر خودت   رایب نگفتم، چیزی که من عزیزم -  خوب بدم ماساژت بیا اصال

 .بخوری چیزی خوادنمی هان؟ شی،

 :گفتم و کشیدم خجالت

 .خورممی صبحانه نه، -

 :گفت و زد لبخندی

 بگیرم؟ لقمه برات -

 :گفتم آرام

 .خورممی خودم نه، -

 :گفت و کرد نوازش را موهایم

 .دلم عزیز راحتی خودت طور هر-
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 زود خیلی بیچاره که بودم درآورده بازیکولی قدرآن. نشست اتاق وشهگ صندلی   روی و

 اخمی با که علی پی رفت حواسم و خوردم ایلقمه چند. کردمی قبول را هایمحرف

 [بود؟ افتاده اتفاقی. ]بود شده خیره زمین به عمیق

 :زدم صدایش آرام

 علی؟-

 :دمز  صدایش بازهم. بود شده خیره زمین به همچنان نشنید؛

 علی؟ -

[ بود؟ کرده درگیر چنانآن را ذهنش که بود مهمی مسئله چه. ]نشنید هم باراین

 :کردم صدایش ترواضح و بلندتر

 علی؟ -

 :شد امخیره گنگی با و آورد بال را سرش

 شده؟ چیزی جانم؟-

 .نشنیدی کردم صدات کجایی؟-

 :زد زورکی لبخندی

 .همون   برای شرکت، تو اومده پیش مشکلی یه ببخشید،-

 .آهان-

 :گفت و نشست تخت لبه. آمد سمتم به و شد بلند جایش از

 .نخوردی چیزی که تو-
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 :نالیدم

 .دیگه بسه علی، سیرم-

 :زد خندی تک

 .بیارم برات برم رو همون بگو خوری؟می چی -

 :کردم شل را نیشم

 !لواشک -

 :خندید بلند

 !شهمی نابود کمرت بچه؟ کردی رو جونت قصد -

 :کردم عوض ضایعی طوربه را بحث و گزیدم ب**ل خجالت با

 کجان؟ اینا آرشام -

 :گفت و نیاورد رویم به را بحث کردن عوض

 .نشستن سالن تو -

 :گفتم و گذاشتم کناری را سینی

 پایین؟ بریم -

 :پرسید سؤالم، به توجهبی

 خوبه؟ حالت -

 :کردم بسته و باز را هایمپلک

 .بهترم -
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 را چشمانش حالت من و زدمی دودو چشمان. لرزید دلم و سیدبو را دستم پشت

 .داشتم دوست

 .کوچولو دارم دوستت -

 مانی و آرشام و آرش دیدن با. کرد هدایت سالن سمت به مرا او و گرفت عمق لبخندم

 :گفتم و شدم نزدیکشان. بخشیدم سرعت هایمقدم به و زدم لبخندی نوشین، و

 .سالم -

 :زدم ب**ل من و شدند خیره ایمهچشم به نگرانی با

 .خوبم -

 علی. رفتمی خنده به که را لبی کردم کنترل و شنیدم را شانآسوده هاینفس صدای

 :کردم زمزمه ب**ل وزیر زدم تفکراتم به نیشخندی. نبود ترسناک هم قدرهاآن

 .شدمی ترکزهره داشت دیشب که بود من عمه اون آره، -

 :شنیدم را علی متعجب صدای

 بودی؟ من با -

 :دادم تکان طرفین به را سرم

 .بودم خودم با نه، -

 و ساکت مانهمه. کرد هدایت کاناپه سمت به و گرفت را دستم و داد تکان سری

 :گفت مانی که کردیممی نگاه یکدیگر به صامت

 ساکتین؟ چرا -
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 :گفت آرشام

ا؟ بگیم چی -  مثال

 :گفت لبخند با من به رو آرش

 شما؟ خوبی -

 :گفتم و زدم رنگیکم لبخند  

 .خوبم -

 :گفتمی خود دل در که مانی بزنم حدس توانستممی و

 !باشی خوب هم باید اآلن تون،دوتایی کردین ترکزهره رو ما همه دیشب -

 بال ابرویی من لبخند   دیدن با آرش و داشتم سر در که فکری با گرفت عمق لبخندم

 :شنیدم را علی صدای. انداخت

 صبحونه؟ بریم خوایدمین -

 :زد لبخندی آرش. کند مجبور خوردن صبحانه به مرا خواستمی

 .ستآماده میز -

 در چیزهمه. نشستیم میز پشت. زدنمی حرفی دیشب از کسی که بود خوب چقدر

 دانستممی هرکسی از بهتر من اما خندیدیممی و زدیممی حرف. بود خوب ظاهر

 من آوردن دست به امید   به اینکه خصوصبه نبود نشینیعقب آدم امیرارسالن

 .بود بازگشته
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 و کردممی همراهی را دیگران اجباری لبخندی با خوردم،می صبحانه که مدتی تمام در

 خیره اینقطه به ناغافل اما باشم، فعال و کنم دخالت هایشانبحث در کردممی سعی

 .کردممی فکر آینده به نگرانی با و شدممی

 دختر؟ کجایی ن؟سار -

 :گفتم و زدم اجباری لبخند آرشام، صدای شنیدن با

 شده؟ چیزی جانم؟-

 :گفت نگرانی با

 خوبه؟ حالت -

 :خندیدم الکی

 مگه؟ چطور آره، -

 شب؟ یا جنگل بریم اآلن -

 :کردم فکر کمی

 .ساحل بریم بعد به غروب جنگل بریم اآلن نظرم به -

 :گفت باذوق مانی

 .خوبه خیلی آره، -

 خوشحال چقدر. خندیدم من و داد تکان مانی برای تأسف نشانه به سری نوشین و

 .داشتنشان از بودم
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 ترس از کمرم، دور علی هایدست شدن حلقه با که چرخیدمی هایملباس بین نگاهم

 :زدم جیغ. خوردم تکانی

 .شدم ترکزهره خب؟ میای یهویی چرا علی؟ -

 :گفت تخس و خندید

 !خودمی مال دارم، دوست -

 :گفتم و زدم پس را کند فتح را هایمب**ل تا رفتمی که لبخندی

 .کنم انتخاب لباس خواممی ببینم، طرف اون برو! لوس -

 :گفت داشت،برمی را اشحوله که طورهمان و بوسید را سرم

 .حموم میرم کن، انتخاب لباس منم برای -

 .باشه -

 را امعروسکی سفید و تخت هایکفش. شیدمپو را امکرمی شلوار و شال و سفید مانتو

. گذاشتم تخت روی را کرمی کتون شلوار و سفید پیراهن هم علی برای و کردم آماده

 .گذاشتم کنار هم را سفیدش کالج هایکفش

 در به ایتقه. کشیدم هایمانگشت روی و آوردم بیرون کیفم از را رنگ کرمی لک

 :کردم بلند را صدایم. خورد

 .ییدبفرما -

 :گفت و کشید سوتی دیدنم با مانی. شدند داخل مانی و نوشین و شد باز در

 !شده خوشگل چه ببین رو بچه نوشمک، -
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 :کرد اعتراض نوشین

 .بود خوشگل اول از هم مونبچه ات ،عمه نوشمک -

 خیلی و رفتم سمتشان به. بود شیرین و قوی برای حضورشان چقدر. خندیدم

 :گفتم احساسم نهایت با و شیدمک آغوششان در ناگهانی

 .هابچه دارم دوستتون خیلی -

 با. بود خوددارتر اما مانی. بود احساساتی همیشه. کردم حس را نوشین بدن لرزش

 :گفت لرزان صدایی با و شد جدا آغوشم از خنده

 .ها شهمی بزرگ داره کمکم گذاشته، مونبچه رو تأثیراتی چه علی آقا این! اَه -

 :گفتم و خندیدم. کردمنمی پیدا را مثلش که بود ایدیوانه مانی. گرفت امخنده

 ها؟بچه بریم -

 :گفتند دوتایی

 .بریم -

 :گفتم مانی به رو

 عروسیتونه؟ کی-

 .بعد سال -

 :پرسیدم نوشین از

 چطور؟ تو -

 :خندید
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 .همیم همراه -

 :گفتم و خندیدم باذوق

 .قشنگ چه وای جدی؟ -

 سالن توی هایمبل روی. شدم ساکت هم من. نگفتند چیزی و زدند لبخندی

 :شنیدم را علی صدای. نشستیم

 .بیا لحظه یه سارن؟ -

 تخت روی آماده و حاضر که دیدم را علی. رفتم اتاقمان سمت به و برخاستم جایم از

 :گفتم و برداشتم قدمی سمتش به. بود نشسته

 شده؟ چیزی -

 را دستم مچ[ بود؟ شده چه. ]گرفتم لهرهد. شد نزدیکم و برد هم در را هایشاخم

[ فهمید؟می اگر. ]دادم قورت را دهانم آب. شد مانتوام آستین گیر   دستش و گرفت

 :گفتم و زدم متزلزلی لبخند  

 گرفتی؟ رو آستینم چرا علی؟ شده چیزی -

 صدای. بود دستم ساعد روی تیغ رد به نگاهم. زد بال را مانتوام آستین و زد پوزخندی

 :شنیدم را اشبانیعص

 خب؟ -

 :شدم چشمانش خیره گیجی با

 خب؟ چی -

 :برد فرو هم در بیشتر را هایشاخم
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 .خواممی توضیح خرابکاری این بابت خوام،می توضیح -

 :گفتم پتهتته با

 .نیست که اآلن برای خب... خب -

 هان؟ دستت؟ رو انچی اینا میگم موقع، هر -

 ...من خب... من کردی،می توجهیبی بهم تو و تمداش دوستت من که روزها اون -

 به[ بود؟ شده ناراحت من از. ]کرد من به را پشتش و گرفت فاصله من از قدم چند

 :کردم زمزمه و گذاشتم اششانه روی را دستم و برداشتم قدم سمتش

ا  دیگه من خدا به علی، ببخشید -  ببخشید، شدی؟ ناراحت رم،نمی تیغ سمت اصال

 .ببخشید

 :شنیدم را صدایش. شدم فشرده آغوشش در محکم و چرخید سمتم به ناگهان

 ...ببخ هامبدی تمام برای کوچولو، ببخشید -

 سارن؟ علی؟ -

 و شدم جدا آغوشش از هول با. ماند نیمه و نصف آرش فریاد   لطف به اشجمله آخر

 :گفتم و رفتم آرش سمت به. زدم بیرون اتاق در از اشخنده به توجهبی

 جنگ ؟ خبره؟ چه -

 :خندید

 .بریم بدو شد؛ ظهر بابا، نه -
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 را دستم ساعد علی که البته و کردیم حرکت جنگل سمت به و شدیم هاماشین سوار

 من، شده باز نیش بین آن در. روممی همراهش من که گفت بقیه به رو و چسبید

 خواستنمی دیگر که بود معلوم. کرد معذب را علی کمی آرشام و آرش مانی، نوشین،

 .بخورد گول

 علی. شدم خیره جلویم به خنده از شده جمع هاییب**ل با و نشستم صندلی روی

 :گفت و کرد امحواله نگاهینیم

 .بخند بخندی، خوریمی -

 باعث شد، نصبیم علی طرف از که چپی چپ و خندیدم بلند شد تمام که اشجمله

 پنهان را لبخندش که دیدم. شد اشگونه روی من طرف از ایه*س*بو شدن کاشته

 .کرد

 ایگوشه آرشام. کردندمی پهن زمین روی را زیراندازها که بود علی و آرش به نگاهم

 :شنیدم را آرش صدای. بود مانیا با صحبت مشغول و بود ایستاده

 .بدویین بشینین، بیاید هابچه -

 :کردم بلند را صدایم

 مو؟لیآب توی گذاشتی رو هاجوجه آرش -

 کردمی سعی کهدرحالی و آلوداخم ایچهره با علی بگوید، چیزی آرش اینکه از قبل

 :گفت نرود، بال صدایش

 .نیستیم خونه اآلن ما سارن، پایین بیار رو صدات -

 :دیدم را آرش زدن ب**ل. شدم خیره اشعصبانی چهره به مبهوت و مات
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 .کن گوش بهش-

 :پرسیدم مالیمت با. ایستادم اشقدمییک در و شدم نزدیکش آرام

 شده؟ چیزی -

 نگاه بهت دارن خرهانره اون ساعتهنیم کنی،می بلند رو صدات نمیاد خوشم -

 تو؟ کجاست حواست کنن؛می

 اشحواله اخمی. شدمی بلند کسی چه گور از هاآتش این دیدم و چرخاندم چشم

 :کرد ایرهاشا زیراندازها به علی. کردم پنهان را امخنده و کردم

 .آرش پیش بشین برو -

 .باشه -

 :گفت خنده با نشستم، که آرش کنار. نشستم کنارش و رفتم آرش سمت به و

 !ها عصبی   -

 :انداختم بال ابرویی

 !همینید تونهمه مردها شما -

 رفتممی بودم علی جای من بدوزن؟ چشم ناموسمون به بزاریم خوبه چی؟ پس -

 .کرد کنترل رو خودش خیلی! یینپا آوردممی رو ودهنشدک

 :گفتم کردم،می نگاه رویمروبه به که طورهمان

 ...میگ راست تو آره، -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

259 

 

 جمله کرد،می نگاهم لبخند با و بود ایستاده ترطرفآن متر چندین که فردی دیدن با

 :پرسید متعجب آرش. ماسید دردهانم

 سارن؟ شد چی -

 :گفتم کلمه یک

 !ارسالن -

 :گفتم ترس با. زد چنگ دلم به ترس. دید را ارسالن و گرفت را نگاهم رد سریع آرش

 آرش؟ -

 .کنممی حلش اآلن عزیزم، نیست چیزی -

 و آرشام تا کردم نگاه اطرافم به سرعت با. رفت ارسالن سمت به و برخاست جای از و

 شدمی متوجه علی اگر. ]بودند یکدیگر با صحبت مشغول دیدم که کنم پیدا را علی

 [ه؟چ

 بردارم آبی لیوان تا برخاستم جایم از. بود شده تاریک رویم پیش دنیا کردممی حس

 هایقدم صدای. افتادم زمین روی و رفت تحلیل امانرژی تمام برداشتم، قدمیک تا اما

. کردم حس را آغوشی گرمی سپس و شنیدم را شدمی برداشته سمتم به که سریعی

 .بود علی

 خوبه؟ حالت تو؟ شدی چی سارن سارن؟ -

 :کردم زمزمه حالیبی با. داشتم سرگیجه و بودم کرده ضعف

 .میره گیج سرم -

 :زد فریاد بلند و شنید را صدایم
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 کجایی؟ آرش آرش؟ -

 :گفتم زحمت با[ دید؟می اگر. ]گرفت تپش قلبم

 .بیار برام هست، شکالت تا چند ماشین داشبورد توی علی؟ -

 :گفت نگرانی با آرشام. سپرد امآرش به مرا و داد تکان سری

 خوبی؟ -

 :گفتم سریع و کردم تر را هایمب**ل

 دارم من بفهمه، چیزی علی نزار ببینشون؛ اونجان، ارسالن، پیش رفت آرش آرشام؟ -

 .کنممی سکته

 زیر و دوخت ارسالن و آرش به را نگاهش آرشام. شدمی خوب داشت حالم رفتهرفته

 :گفت ب**ل

 خواد؟می چی نجاای احمق این -

 :گفتم و گرفتم را دستش مچ

 آرشام؟ کنم چیکار -

 نوازش را موهایم. انداخت چشمانم لرزان هایمردمک و پریدهرنگ چهره به نگاهی

 :گفت و کرد

 .طرف اون ببرتش زنممی زنگ آرش به اآلن فهمه؛نمی نباش، نگران -

 شدمی برداشته سمتم به هایشقدم. شدم خیره علی به نگرانی با و دادم تکان را سرم

 را شکالتی و نشست کنارم علی. شود پا به شر و ببیند را ارسالن که ترسیدممی من و

 .داشت نگه جلویم بود، بازکرده که
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 آخه؟ تو شد چت سارن، بخورش -

 :شنیدم هم را اشزمزمه صدای و نگفتم چیزی

 آخه؟ بود گشتن روز   امروز، بزنن؛ گندت! اَه خودمه، تقصیر -

 .شد جاری هایمب**ل روی اشنگرانی از کمرنگی لبخند

 سارن؟ -

 ارسالن و آرش سمت به شدتبه. شد جدا تنم از روح ارسالن، فریاد شنیدن با

 پرید رویم از رنگ. بود دنبالش هم آرش و آمدمی سمتم به ارسالن دیدم که چرخیدم

 .زدمی کبودی به یتعصبان از اشچهره رنگ. کردم نگاه علی به اختیاربی و

 :گفت آرامیبه و انداخت پریدهرنگ من   به نگاهی

 فهمیدی؟ بیام، تا مونیمی آرشام پیش -

 :گفتم آرشام به رو. رفت ارسالن سمت به و

 مانی؟ و نوشین پس آرشام؟-

 .دادنمی آنتن بگیرن، تماس طرف اون رفتن دونم،نمی-

 .[بود پیشم کاش د؟بو رفته کجا مانی. ]دادم قورت را دهانم آب

 خوای؟می کتک بازم نبود؟ بست دیشب کنی؟می غلطی چه اینجا تو -

ا  علی خشمگین صدای شنیدن کردممی اعتراف باید. شد خالی دلم ته  ترسناک واقعا

 :دیدم را ارسالن پوزخند. من برای حداقل بود؛

 !بود من مال اولم از که کسی اومدم، سهمم دنبال من -
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 :گفت آرش به رو و خندید عصبی کشید، لبش وشهگ به دستی علی

 عوضی؟ ای  سهمیه من زن مگه د  ! سهم میگه میگه؟ چی بینیمی هه-

 .گرفتیش ازم تو که منی مال   من ، مال ولی نیست ایسهمیه-

 :گفت آرش به رو عصبانیت با علی

 و فک برای فرستممی رو اشجنازه وگرنه کن دور هامچشم جلو از رو***این -

 !مصرفشبی هایفامیل

 :گفت و برداشت علی سمت به قدمی ارسالن. ماند باز داد، علی که فحشی از دهانم

 میاد؟ زورت زنممی حق حرف کنی؟می غلطی چه ببینم خواممی -

 :گفت هشدار با و گرفت قرار بینشان آرش که برداشت سمتش به قدمی علی

 !علی -

 :گفت و برد بال را دستانش علی

 .میرم دارم ندارم، کارش ببین باشه،... شهبا -

 را او و بازگشت آرش سمت به سرعت با علی آمد، پایین موضعش از آرش کههمین

 به و برخاستم جایم از سرعت با خورد، ارسالن بینی به که مشتی با. داد هل طرفی به

 :زدم صدایش. رفتم علی سمت

 کنی؟می چیکار داری علی؟ -

 :گفت آرش به رو تمسخرآمیز نیشخندی با و کرد من به اهینگ. بازگشت سمتم به

 !کنممی چیکار دارم میگه! باش رو خانم هه،هه -
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 :داد ادامه عصبانیت با و

 !کنممی جمع رو خانم هایمردهکشته دارم -

. بود رفته ویلی قیلی حساسیتش این از دلم ته. بگویم دروغ توانستمنمی که خودم به

 :گفتم نشود، مشخص امخنده کردممی سعی کهدرحالی

 .بریم بیا علی، کن ولش -

 آرش به نگاهینیم. کرد نگاهم بیشتر عصبانیت با و شد ترجری امخنده دیدن با

 :زد ب**ل اخم با که انداختم

 !کشتتمی کن، جمع رو نیشت -

 :شنیدم را علی فریاد صدای و شد شل بیشتر نیشم

 رو بشینم دیگ تو برم چطوره میاد؟ خوشت تو زنممی جز من اومده؟ خوشت -

 !هان؟ شن، خوشحال خانم تا بزنم جز گازاجاق

ا   رو همآن و آشپزخانه کوچک   قابلمه در علی تصور با ولی نبود خودم دست اصال

 را بازویم. رفت پس امخنده که آمد سمتم به عصبانیت با علی. خندیدم گاز،اجاق

 :گفت و گرفت

 داره؟ خنده چی میگم بهت ؟هان داره؟ خنده چی -

 :شنیدم را ارسالن صدای که بودم چشمانش خیره ترس با

 !نداره رو لیاقتت تیمارستانی روانی   این سارن -

 چیزی و بودم کرده صبر هم موقع آن تا اگر. بود تحملم از خارج دیگر علی به توهین

 :گفتم د،بگوی چیزی علی اینکه از قبل. بود ماندوستی حرمت به بودم نگفته
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 ...اگه ارسالن، ببند رو دهنت -

 :زد فریاد علی کنم، کامل را امجمله اینکه از قبل

 !سارن نیاد زبونت به این اسم -

. کردندمی نگاه نفر سه ما به خنده با که افتاد نوشین و مانی و آرشام و آرش به نگاهم

 اسباب بود قرار انگار که بود شده ایپسربچه مثل. داشت هم خنده علی رفتار خب

 ما از تا کشید را دستش و رفت ارسالن سمت به آرشام. درآورند چنگش از را اشبازی

 :زد فریاد که کند دورش

 .بکش رو دستت -

 :زد فریاد من به رو و

 مار   چه زنیمی سینه به رو سنگش که اینی که کنممی ثابت بهت زودیبه -

 !وخالیخطخوش

 :گفت علی به رو و

 کردین؟ چیکار حسام و تو که نگفتی بهش نه؟ ارهند خبر -

 دو این بودند کرده چه مگر. ]ترساندم کمی اشپریدهرنگ و رفت علی پی   نگاهم

 :گفتم علی به رو[ عموزاده؟

 میگه؟ چی ارسالن علی؟ شده چی -

 :گفت و دوخت من به را نگاهش کالفگی با علی

 !هیچی -

 :شد بلند ارسالن فریاد صدای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

265 

 

 با رو اتزندگی ذرهذره بعد، به لحظه این از ولی نمیگم چیزی اآلن باشه، هیچی؟ -

 !کنممی خودم مال رو سارن چطوری ببین کنی؛می سپری ترس

 به وگنگگیج ذهنی با. شد دور ما از سرعت با و کرد آزاد آرشام دست از را دستش و

 :گفتم علی

 گفت؟می چی این -

 :گفت هم در هاییاخم با

 .میگم رو چی همه برات دیگه موقع یه سارن، هن اآلن -

 :گفت بلند آرش که شدم خیره رفتنش به. شد دور من از و

 .شین سوار بدویین ساحل، ب**ل ریممی کنم،می جمع رو وسایل -

 علی راه طول تمام ارسالن، لطف به. بازگشتیم ویال سمت به شدیم، سوار بعدازاینکه

 .نداشتم زدنش حرف جرئت هم من و بود هم در اخمانش

 هنوز علی. کردیممی نگاه یکدیگر به صامت و ساکت و بودیم نشسته هاماسه روی

 بود، گیتارش کردن تنظیم مشغول آرش رفت،می ور موبایلش با مانی داشت، اخم هم

 نگاهشان احمق یک مثل هم من و کشیده دراز آرشام گرفت،می سلفی نوشین

 .کردممی

 :زدم یادفر  و برخاستم جای از

 !بســـه -

 :گفت لودگی با آرش و شدند امخیره همه ثانیه، یک در

 .شد دیوونه -
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 :گفتم و کردم کج را لبم

 !رفته سر امحوصله من ات ،عمه -

 و دادم تکان جلواش تهدیدوار را اماشاره انگشت که بگوید چیزی خواست مانی

 :گفتم

 !کشمتمی نره، سر بزن همش بگی -

 :پرسید نوشین. نگفت زیچی و شد ساکت

 کنیم؟ چیکار -

 :گفتم و کردم شل را نیشم

 .حقیقت - جرئت -

 :گفت و شد مانند ناله آرشام چهره

 .توروخدا نه -

 از امنگرانی و شدم شیر لبخندش از. کرد اکتفا لبخند یک به علی و خندیدیم همگی

 :گفتم علی به رو. رفت بین

 هستی؟ شد؟ چی -

 حلقه دورهم. بازگشتم و برداشتم را بطری و رفتم ماشین سمت به. داد تکان را سرش

 .پرسیدمی باید مانی. افتاد مانی و آرش به. چرخاندم را بطری من و زدیم

 :مانی

 حقیقت؟ یا جرئت -
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 :گفت و کرد آرشام به نگاهی آرش

 !کشهمی آتیش به رو دودمانم اآلن کن جمع رو زنت -

 :گفت و خندید آرشام

 .شده ارجخ کنترل از -

 :گفت آرشام، و آرش هایحرف به توجهبی مانی و

 حقیقت؟ یا جرئت -

 :گفت و کرد مکثی آرش

 .حقیقت -

 :گفت آرش به رو و زد خبیثی لبخند مانی

 .بگو گفتی، نوشمک به که هاییدروغ از یکی -

 :کرد اعتراض نوشین

 .نوشمک نگو من به -

 :داد چرخی هایشچشم به مانی

 .حال خب -

 :گفت آرش هب و

 .ببینم کن تعریف سریع تند، زود، -

 :گفت نوشین به نگاهینیم با و داد قورت را دهانش آب آرش

 !سوزوندم رو قرمزت مجلسی   لباس   اون بودم من -
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 خبر چیزی از که علی جز البته. شد پنگپینگ توپ اندازهبه مانهمه هایچشم

 از. شدمی سرخ داشت کمکم اشچهره چرخید؛ نوشین روی هایمانچشم. نداشت

 :پرسید اششده چفت هایدندان بین

 کردی؟ چیکار -

 :گفت مظلومیت با آرش

 !شدیمی خوشگل توش خب -

 لحنی با. خجالت از هم یا و بود عصبانیت از یا حال. شد ترسرخ نوشین چهره

 :گفت عصبی

 زنی؟می آتیشش بیاد خوشت چیزی از تو -

 !بود هم تنگ برات خب-

 :زد جیغ شیننو

 آرشـــــام؟ -

 :گفت مانی بگوید، چیزی آرش اینکه از قبل

 من بود، هم ریختبی لباست بچه میگه راست نشده، چیزی که حال مرض، -

 .نداشتم دوستش

 :گفت عصبانیت همان با نوشین

 .بود آورده برام هادی -

 :گفت حرص با آرش
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ا  بمیره، بره هادی -  برات یالقوزت پسرعموی اون هدمی معنی چه! کردم خوب اصال

 کنه؟ خرج

 :گفت و کشید جیغ حرص با نوشین

 من آورد فرانسه از مارک وشلوارکت برات ایکبیریت دخترعموی اون وقتی چطور -

 دستش کف ذاشتممی رو هاشچشم و جلو رفتممی موقع همون باید نگفتم؟ چیزی

 ام؟عصبانی بفهمی تا

 :گفتم گونه هشدار و بلند صدایی ولی آرام لحنی با

 ها؟بچه -

 :گفت من به رو آرش

 .سارن کن صبر لحظه یه -

 :گفت خبیث و شیطانی لبخندی با نوشین به رو و

 .میاد حسادت بوی -

 :گفت باخشم و شد بلند جایش از حرص با نوشین

 خودم بشه، نزدیکت داره جرئت کی ببینم کنممی حسادت کنم،می حسادت آره -

 .کن کیف و ینبب حال کشمش؛می

 :گفت ما به رو و برخاست جایش از سرخوشی با آرش. شد درو ما از و

 !کشیمنت برم من -

 :گفت ما به رو آرشام. رفت و
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 .داره مرض -

 :گفت هیجان با مانی

 نیست بلد کارها این از کردممی فکر من ایول، بابا کرد؟ چیکار نوشمکمون دیدی -

 !بچه

 برایم انگار هایشخنده بودم گفته. بودم علی هخند خیره من و خندیدیم همگی

 :شنیدم را آرشام صدای نشستم، که کنارش! بود هروئین

 .بگردیم رو اطراف این میریم ما -

 :کرد زمزمه آرام و گرفت را دستم علی. دادیم تکان سر

 سارن؟ -

 :گفتم دریا به خیره

 جانم؟ -

 :کرد زمزمه آرام و کرد مکثی

 !ببخش -

 :پرسیدم و شدم خیره رخش نیم به تعجب با

 میگی؟ داری چی -

 :گفت لحن همان با

 .بشم عاشقت زودتر تا کردممی کار هر گشت،برمی زمان اگه... اگه -

 :شدم خیره غمگینش و آشفته چهره به نگرانی با
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 علی؟ خوبه حالت -

 :زد فریاد و برخاست جایش از ناگهان

 زبون   زیر کوفتی زندگی   این! پاشهمی هدار  امزندگی نیست، خوب حالم من نه، نه -

 ...ولی... ولی عاشقتم، من! کرده مزه آشغال من  

 :کرد زمزمه و شد آرام مرتبهیک به و

 !نخوای رو من تو شاید -

 به خیره و گذاشتم صورتش طرف دو را هایمدست. رفتم سمتش به و ایستادم

 :گفتم محکمی لحن با چشمانش

 دنیا خواممی نفست، به شده بند نفسم من نخوام؟ ور  تو من میگی؟ داری چی -

 و هاقانون همه درک به برن بینم؛می غمگین رو هاتچشم طوریاین وقتی نباشه

 علی؟ ترسیمی چی از افته؛می پایین سرت طوریاین وقتی دنیا هایفلسفه

 :زد ب**ل

 .رفتنت از -

 :گفتم و بخشیدم بهش سریع ایه*س*بو

ا  من -  .بگذرم آرامشت و وجودت و وت از عمرا

 :شنیدم را اشزمزمه صدای. قرارداد امشانه روی را سرش و گذاشت جلو قدمی

 .سارن آرامش   وجودت -

ا »  دیگه... بمونه هی... بمونه هی... بمونه هی ات؛زندگی تو بیاد مهربون دیوونه یه مثال

 «!نره
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*** 

 7. انداختم ساعت به نگاهی .برخاستم جایم از و زدم خوابش غرق چهره به لبخندی

 رفتم اتاق در سمت به. بستم اسبیدم را موهایم و ایستادم آینه روی به رو. بود عصر

 زدم اشپیشانی به ایه*س*بو و بازگشتم اما شوم خارج در از خواستم. کردم بازش و

 .شدم خارج اتاق از و

 با من دیدن با. بودند نشسته صندلی روی مانی و نوشین. رفتم آشپزخانه سمت به

ا  و کردند سالم لبخند  :گفتم خنده با. گرفتند جواب متقابال

 دادین؟ تشکیل جلسه -

 :گفت و کرد جمع را هایشب**ل مانی

 .نیست وسایلش کنیم، درست اسنک خوایممی -

 !شی شارژ بزن املت-

 :گفت و خندید لحنم، شنیدن با نوشین

 .ایول -

 سمت به و شدم خارج آشپزخانه از آب، یکم خوردن از بعد و دادم تکان سری

 برداشتن با و کردم پا به را رنگممشکی شلوار و باز جلو مانتو. بازگشتم اتاقمان

 .شدم خارج ویال از سوئیچ،

 از که شدمی ساعتییک. گذاشتم ماشین داخل بودم، خریده که را هاییخوراکی

 طرفآن که ایمغازه دیدن با اما شوم ماشین سوار خواستم. گذشتمی کردنم خرید

 .شد شل نیشم بود، خیابان
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 کتاب هایقفسه بین نگاهم. رفتم خیابان طرفآن به و کردم قفل را ماشین

 به چشمم. گذشتمی کتابخانه در شدنم چرخ از که شدمی ساعتی نیم. چرخیدمی

 صندوق سمت به. داشتم برش و زدم لبخندی. خورد «شناسی شخصیت» کتاب

 .کردم پرداخت را کتاب متقی و رفتم

 ایفیروزه مانتو یک به چشمم. بود زیبا مانتوهایش. رفتم کناری مغازه سمت به

ا  گیپور مانتو انتهای و استان سر. بود بلند. خورد ا . خوردمی باریکی تقریبا  2 حدودا

 و خوردمی تنهنیم پایین تا یقه از گرد و طالیی دکمه 10 حدود. شدمی مترسانتی

 .داشت مخفی دکمه اشبقیه

 چقدر. شدم خیره خودم به باذوق. رفتم پرو اتاق سمت به و برداشتم را سایزم

 .پوشیدم را خودم مانتو و کردم خارج تن از را مانتو. بود نشسته تنم زیباروی

 12 آرش، از تا 10 علی، از پاسخبی تماس 20. برداشتم را موبایلم. شدم ماشین سوار

 :گفتم و کشیدم سوتی ناخودآگاه. نوشین از تا 9 و مانی از تا 11 آرشام، از تا

 خبره؟ چه! اوو -

 :گفتم ب**ل زیر اما بزنم زنگ علی به خواستم

 .کن ولش دیگه، رسممی اآلن -

 .کردم روشن را ماشین و کردم پرت امکناری صندلی روی را موبایل

 :گفتم و کردم لندب را صدایم شدم،می داخل کهدرحالی و کردم باز را ویال در

 .شکست دستم کنه، کمک من به بیاد یکی -
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 از همگی. آمد آشپزخانه در چیزی افتادی صدای سپس و گذشت ایچندثانیه

 رنگزرشکی به استثنا بدون آرشام و آرش و علی هایچهره. آمدند بیرون آشپزخانه

 .شدند خیره نفر سه آن به نگرانی با نوشین و مانی اما زدمی

 :گفتم خستگی با و زدم لبخندی

 .سالم -

 :زد فریاد علی که باروت انبار بر بود ایجرقه زدنم حرف انگار

 بودی؟ قبرستونی کدوم اآلن تا -

. برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه و افتادند دستم از خریدهایم. ترسیدم فریادش از

 :کرد گریمیانجی آرشام

 ...و شد تموم خیروخوشی به چی همه که حال -

 :کرد قطع را حرفش علی

 هان؟! بدین سکته رو من کردین قصد انگار شماها خوشی؟ و خوبی -

 :گفت باز آرشام

 ...علی -

 :گفت جدیت با آرش باراین

 .علی   با حق آرشام، نه -

 :گفت من به رو و

 میری؟ کجا بدی خبر یه نباید تو -
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 :گفتم پتهتته با

 ...من... من خب -

 در و شد نزدیکم. کند کنترل را خشمش کرد سعی و کشید عمیقی نفس علی

 :پرسید باز. ایستاد امقدمییک

 سارن؟ بودی کجا -

 :گفتم و کردم خریدهایم به ایاشاره

 .خرید بودم رفته -

 و کرد فوت کالفگی با را نفسش. شد پشیمان اما بگوید چیزی تا کرد باز را دهانش

 :گفت

 بری؟ بعد بدی رخب یه نباید تو دل، عزیز   آخه د   -

 :گفتم شده مظلوم هاییچشم با و زدم لبخندی است، وامانامن اوضاع دیدم که من

 .میرم خودت با بعد دفعه دیگه، ببخشید -

 :گفت و کاشت امشقیقه روی ایه*س*بو

 !باشی من با باید همیشه نه، بعد دفعه -

 آرش ایستاد، کنارم که علی. کردم تائید را حرفش سرم، دادن تکان با و زدم لبخندی

 :گفت

 !فکربی دختری رسممی رو حسابت میام اآلن -

 :شد پخش سالن در علی محکم صدای برداشت، سمتم به قدمی کههمین
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 .نداری رو کار این حق تو -

 فلک به سر آرش، چهره دیدن با که بود مانی و نوشین و آرشام و من خنده صدای و

 .کشید

 هم در هاییاخم با او و انداختم بال کرد،می نگاهم حرص با که علی برای ابرویی

 :زد ب**ل

 .میارم گیرت -

 علی شد، گذاشته اتاق داخل که پایم. رفتیم اتاقمان سمت به علی با و خندیدم من و

 او و کردم حلقه کمرش دور دستم بهت با. کشید آغوش در محکم مرا و بست را در

 :کرد زمزمه

 .نرو جایی من از خبربی وقت،چهی وقتهیچ وقتهیچ دیگه -

 :پرسیدم کرد؟می مخفی من از که بود چه و دادم تکان را سرم بهت همان با

 بزنی؟ حرف من با خوایمی شده؟ چیزی علی -

 :گفت و کرد جدا آغوشش از مرا

 سارن؟ -

 من با محو و آرام صدایی با وقتی که بودم گفته. شدم جذابش و بم صدای مسخ  

 شد؟می جذاب یادیز  زد،می حرف

 جانم؟ -

 .خورممی قسم عاشقتم، قیامت خود   تا من بشه که هم چی هر بدون رو این -
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 علی که بود کننده نگران چقدر[ مگر؟ بود شده چه. ]دانستنمی و کردمی نگرانم

 !بود شده آشوب و ملتهب گونهاین

 علی؟ شده چی -

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش

 .شرکت   درگیر   ذهنم کمی روزها این کن، فراموشش عزیزم هیچی -

 :گفتم و زدم اششقیقه بر ایه*س*بو لبخند با

 .بگو بهم وقتش ، کردی فکر وقت هر -

 چند. کردم ترپررنگ برایش را لبخندم من و کرد نگاه چشمانم به مبهوت و مات

 :گفتم و گرفتم فاصله او از قدمی

 ...ایخسته اگه -

 :گفت و پرید حرفم وسط

 .شدم بیدار خواب از اآلن چرا؟ خسته نه، -

 پیشه؟ ساعت سه دو، اآلن، از منظورت-

 :گفت و خندید

 .نیستم خسته من که اینه مهم داره؟ فرقی چه -

 بیرون؟ بریم پس-

 :گفت و چسبید محکم را دستم

 کردی؟ تحریم -
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 :گفتم و کردم نگاه اششده خبیث چهره به گنگی و گیجی با

 چی؟ -

 :گفت و کرد پایین و بال را هایشابرو

 !خورممی ناقابل ماچ یه تو؟ خسیسی قدراین چرا بابا -

 :گفتم و بردم هم در را هایماخم. کردم مهار را شود شل رفتمی که نیشی زحمتبه

 تربیت؟بی حرفی   چه این چی؟ -

 :گفت و کرد سرخوشی خنده

ا  تو انگار شه،نمی سرم هاحرف این من -  .کردی حریمت واقعا

 :گفتم و کشیدم را دستم

 .دیوونه کنم درست شام برم باید شه،نمی که اآلن -

 طول دقیقه یه فوقش ماچ یه شه؟نمی و نیست وقت که کنیم چیکار گفتم من مگه-

 !بکشه

 :گفتم جانبیبهحق با و انداختم بال را ابرویم تای یک

 دقیقه؟ یه -

 :گفت من از ترجانببهحق

 !قهدقی یک -

 مطمئنی؟ -

 :گفت موذی لحنی با و خندید
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 کنیم؟ امتحان خوایمی نیستم؛ مطمئن بینممی کنم،می فکر که حال راستش -

 !بگیری؟ هم تایم خوایمی لبد-

 :گفت و خاراند را اشچانه

 .نظریه اینم -

 :گفتم و زدم اشسینه به ایضربه

 بخوریم؟ شام بریم نیست بهتر اشتهاخوش-

 :گفت خاصی لحن با و دش نزدیکم

 !باشی شامم تو دارم دوست من-

 [ریزی؟ کرم یا اسمش بود خباثت. ]بزنم حال ضد حالش و حس به داشتم دوست

 فشنگ مثل شد، خمار که چشمانش. شدم نزدیکش ه*س*بو قصدبه و زدم لبخندی

 .رساندم در چهارچوب به و کردم رها را خودم دستانش از

 عسل شیرینی   از فراتر چیزی مبهوتش چهره و کردم پایین و بال برایش را ابروهایم

 باحالتی او و شد ترشل نیشم. کشید موهایش به دستی و آمد خودش به کمکم. بود

 :گفت تهدیدآمیز

 !نه یا میری در هم موقع اون ببینم! بچه خودمی پیش شب موقع تو -

 :گفتم و کردم پایین و بال را ابروهایم

 !کریمه داخ موقع اون تا -

 :گفت و زد پوزخندی
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 .کوچولو جوجه باشه خودت به حواست امشب -

 :گفتم و فرستادم برایش دوری راه از ه*س*بو

 .دادم پس رو امتحانم من عزیزم؟ ترسونیمی چی از رو من -

 از برداشت، قدم سمتم به کههمین. خندید و کند حفظ را اشجدی چهره نتوانست

 نفسنفس که من دیدن با مانی. رفتم آشپزخانه متس به سرعت با پریدم جایم

 :گفت خنده با زدم،می

 دررفتی؟-

 !بکنه رو امکله خواستمی آره،-

 :گفتم مانی به رو. خندیدیم هم با و

 نوشمک؟ پس -

 :گفت خنده با

 گرفتی؟ یاد توأم -

 :گفتم گیجی با

 رو؟ چی -

 رو؟ نوشمک همین-

 .امخسته شه، آماده زود کن جدا دهاخری تو از رو اسنک وسایل آره، آهان-

 .باشه-
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ا . شدیم اسنک کردن درست مشغول و  درست اواخر. کشید طول ساعتی 2 تقریبا

 :گفتم مانی به رو که بودیم اسنک کردن

 .بیام بگیرم دوش یه برم من کنی؟ درستشون تونیمی -

 :گفت و داد تکان را سرش

 .کنممی درست رو بقیه خودم من برو، آره -

 .مرسی دستت -

 را نگاهم. شدم داخل و رفتم اتاقمان سمت به. نگفت چیزی و داد تکان را سرش

 را در و شدم اتاق داخل. کردم رها راحت خیالی با را نفسم. چرخاندم اتاق سرتاسر

 .شد قفل دستانی توسط پشت از بدنم که برداشتم جلو به قدمی. بستم

 :شنیدم گوشم کنار از را علی صدای که کشیدم خفیفی جیغ

 .سارن منم آروم، هیش، -

 :گفت اما کنم رها دستانش از را خودم که کردم تقال

 .جاییهمین کنم اراده من وقتی تا نکن، سعی الکی -

 .کن ولم -

 :شنیدم گوشم کنار در درست را صدایش

 نه؟ بودین، کرده هاییتحریم یه شما انگار خانم، سارن خب -

 :گفتم و کردم انکار کرد؟می خیر به خدا و دادم قورت را دهانم آب

ا  من؟ کی؟ -  !میگی چی فهممنمی هست؟ چی تحریم اصال
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 :گفت نیشخند با و بازگرداند خودش سمت به مرا سرعتبه

 هوم؟ کردی، فرار من دست از شما انگار -

 معروف شدن شرک گربه به که هاییشدن مظلوم همان از. کردم مظلوم را امچهره

 !است

 ...که من دارم، دوستت که من جونــم؟ علی -

 باش زود کوچولو؛ بیرون بنداز ذهنت از رو هامگوش کردن دراز فکر نداره، فایده -

 !بشکن رو تحریم

 :گفتم بدبختی با

 اآلن؟ -

 :گفت و خندید سرخوشی با

 .بعد ماه برای بزار په نه په -

 !نمیاد بدمم -

 :زد صدا را نامم هشدار با

 سارن؟ -

 .حموم برم بزار لاقل خب -

 .حموم برو شکستی رو تحریم بعدازاینکه -

 .بخوریم شام بریم لاقل -

 :پرسید کردن مکث کمی از بعد
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 ای؟گرسنه-

 .خب آره -

 :گفت لبخند با و کرد نوازش دستش پشت را امگونه

 ...بخور رو شامت بریم باشه، کوچولو؛ برم قربونت -

 :داد ادامه و کرد خبیث را اشچهره و

 !کنممی چپت لقمه یه بعدش ولی -

 !باشه -

 خارج اتاق از هم با و گرفت را دستم مچ اما نشنید کنم فکر که گفتم آرام قدرآن

 .شدیم

. شدمی امخنده موجب و کردمی پایین و بال را ابروهایش مدام شام، خوردن طول در

 .کردندمی نگاه نفر دو ما به شک با هم آرش و آرشام که بود رسیده حدی به دیگر

 هم مرد این. کنم ساکتش غره چشمیک با شدم مجبور که داد ادامه را کارش قدرآن

 !نداشتم خبر و بود دلقکی انگار

 کمی. کشید آغوش در مرا و زانوهایم زیر برد دست رسید، اتاق داخل به که پایمان

. کشید دراز رمکنا گرفتم قرار تخت روی. کردم جمع آغوشش در را خودم و ترسیدم

 :کرد زمزمه آرام

 سارن؟ -

 :کردم زمزمه خودش از ترآرام

 جانم؟ -
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 داری؟ دوست رو من چقدر -

 :گفتم خنده با

 !سواریقایق اندازه-

 :پرسید. بودم خیره سقف به هم هنوز اما من. چرخید سمتم به و کرد آرامی خنده

 داری؟ دوست سواریقایق جدی -

 .باشه بال هم سرعتش خب، آره -

 :گفت برد،می دل که اشمردانه هایخنده همان با

 من؟ جون -

 :گفتم و چرخیدم سمتش به

 !حساسم ای دیگه کس   هر از بیشتر تو جون رو من نخور، قسم رو جونت -

 :زد ب**ل آرام

 .روگرفتم جوابم -

 رو؟ چی جواب -

 . بدهم جوابی نگذاشت و بوسید مرا اما نگفت چیزی

 «منی جان شما و هستند بله و هان همه|  منی ایمان علت ایمعجزه یک مثل»

*** 

 .شده دیر برگردیم، خوایممی پاشو عزیزم سارن؟ -

 :گفتم ناله با و زدم غلتی
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 .میدم قول دیگه، دقیقه چند -

 :گفت. کردم حس موهایم روی رو را اشه*س*بو

 .بخواب داشتی دوست هرچقدر ماشین تو پاشو خانمم، پاشو -

 :زدم نق

 .خوامنمی -

 !برات شورممی رو صورتت برمتمی کنممی بلندت خودم نشی بلند اگه ببین -

 :گفت و خندید بلند! کن بغلم یعنی که کردم بلند را هایمدست

 .کوچولو عاشقتم جوره همه -

 .امنش آغوش   هم بعد و کردم حس را گرمش هایدست. نشستم لبم روی لبخند

 :گفت و گذاشتم زمین روی

 .بشور رو صورتت بدو -

 .علی ندارم حوصله -

 روی آرام و کرد جمع مشتش در را آب. کرد باز را آب شیر و خندید کردنم ناله به

 !را دستم کنار   مرد   داشتم دوست چقدر. بود هایمب**ل مهمان خنده. پاشید صورتم

 :گفت و کرد هدایت خواب تخت سمت به مرا و کرد خشک حوله با را صورتم

 .تنبل بشین ااینج-
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 من   و بود شده اندامش جذب لعنتی بلوز آن. شدم اشخیره حالیبی با و نشستم

 را شیطنتش پر صدای که بود تنش به نگاهم. کردمی قبل از قرارتربی را قراربی

 :شنیدم

 .خانم زدن دید برای هست وقت -

 .چسباندم تنش به را خودم و خندیدم

 اشتیاق با و شد باز خنده به هایشب**ل. یدمشبوس و ایستادم پاهایم پنجه روی

 با. کردم نگاه اشچهره به و کشیدم عقب را خودم آرامآرام. شد امه*س*بو پاسخگوی

 :گفت و کرد نگاهم بود، مشخص هم کیلومتری صد از هایشچلچراغ که چشمانی

 !باشم نداشته نیاز صبحانه به دیگه کنم فکر -

 :گفتم و خندیدم

 .کنم عوض باسل خورممی -

 :گفت و خندید شیطنت با

 برات؟ بکشم رو زحمتش -

 :گفتم و رفتم آینه سمت به خنده با

 .رسیده زیاد ما به شما از استاد، نیستم زحمتبه راضی -

 :گفت خنده با و کشید موهایش به دستی

 .زارممی کنار صبحانه برات بیا، زود شو حاضر پایین، میرم -

 :گفتم سریع که شود خارج در از ستخوا. دادم تکان را سرم
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 علی؟ -

 :گفت لبخند با و بازگشت سمتم به. ایستاد

 کوچولو؟ جونم -

 :گفتم و کردم تنش بلوز   به ایاشاره

 کنی؟ عوضش خوایمی -

 :پرسید و شد هایمچشم خیره گنگی با

 چرا؟ -

 :گفتم و بازگشتم سمتش به و کندم دل آینه از

 ی؟من مال فقط که جریانی در -

 خاصی حالت چشمانش. شد باز خنده به بازهم هایشب**ل. گرفت را منظورم

 :گفت و گرفت

 .خودتم مال   فقط دنیا ته   تا که باشه راحت خیالت کوچولو، جریانم در -

 !کن عوض رو بلوزت-

 :گفت ناباوری با

 کنم؟ چیکار -

 :گفتم و زدم مبهوتش چهره به نیشخندی

 کسی نمیاد خوشم علی، مخم   رو بیار؛ در تنت از رو مزخرف جذب   بلوز این -

 .ببینتت طوریاین
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 :گفت و کشید آغوش در مرا. برداشت قدم سمتم به سپس و کرد نگاهم ایچندثانیه

 دیوونه چرا هست، دیوونه کافی اندازهبه خودش این کنی؟می بازی من قلب با چرا -

 کنی؟می ترش

 :گفتم آرامی لحن با. کشیدمش خودم سمت به و چسبیدم را اشیقه

 امی؟دیوونه که بده مگه -

 :گفت چشمانم به خیره

... شبی یهو دیدی هرحالبه کوچولو، باشه بد تو برای ترسممی نیست، بد من برای -

 !کنهنمی خبر اتفاق و حادثه هرحالبه... شبینصفه

 :گفتم و برگشتم آینه سمت به. دادم هلش عقب به و زدم لبخندی

 .ها افتیممی راه اآلن بخوری، صبحانه یبر  بهتره-

 :گفت و کرد نگاهم ایچندثانیه. کشید موهایش به دستی و خندید

 !دارم دوست رو قرمزت خوابلباس این -

 من و بود امخنده به نگاهش. کردم درش به راه از و بودم شده شیطان. گرفت امخنده

 :گفتم

 عشقم؟ داری دوست هاییرنگ چه دیگه -

 :گفت شد،می خارج اتاق از کهدرحالی و کرد نگاهم عطش با

 !خرممی رو هاشخوشگل برات خودم -
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 دلم به گذاشتنش سرسربه چقدر. دادم ول را امخنده شد، خارج که اتاق از

 با را رنگمبنفش کفش و مانتو. بستم اسبیدم و کردم شانه را موهایم. چسبیدمی

 .شیدمپو و کشیدم بیرون سفید شال و شلوار

 را علی که رفتم آشپزخانه سمت به. شدم خارج اتاق از و کردم مرتب را هایمانچمدان

 به. بود نشده متوجهم. بود چای خوردن مشغول و بود نشسته میز پشت که دیدم

 را دستش کنار صندلی اش،گونه روی به ایه*س*بو کاشتن از بعد و رفتم سمتش

 :گفت و پاشید رویم به لبخندی. کردم اشغال

 خانمم؟ بگیرم لقمه برات -

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 .کنی رانندگی بتونی بخور کامل رو اتصبحانه خودت نیست، لزم -

 :شنیدم را صدایش که بودم املقمه جویدن مشغول. نگفت چیزی و داد تکان سری

 خانم؟ شیمی ترخوشگل روزروزبه چرا شما -

 آرامیبه کهدرحالی و کرد ایخنده زدم، که سرفه. کرد گیر ویمگل در لقمه و شدم مات

 :گفت زد،می ضربه پشتم به

 !من دارم ندیدبدیدی خانم چه -

 :گفت و کردم اشحواله چپی چپ

 !آروم خانم، باش آروم میره، غرهچشم داره ببینش -

 به را همنگا. کشید کارش از دست او و بردم بال کند، بس اینکه عالمت به را دستم

 :گفت و زد ایبامزه لبخند که کردم نگاهش باخشم و دوختم چشمانش
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 !ها شده طوفانی هاتچشم دریای ببین، رو هاشچشم -

 :گفت و داد ول را اشخنده. زدم لبخند و باشم خوددار نتوانستم

 نه؟ خودمی، پیش الحمدهللا که هم شما ماشین، تو بزارم رو وسایل بیرون میرم -

 .اینا مانی پیش میرم من هن ها؟ -

 :شنیدم را خشمگینش صدای

 سارن؟ -

 :گفتم هایشچشم به خیره و گرفتم بال را سرم آرامش با

 جونم؟ -

 :گفت و سایید هم روی را هایشدندان

 ...که سارن نداری حق -

 :گفتم خونسرد لحن همان با و پریدم حرفش وسط

 چی؟ که -

 :زد صدا را نامم هشدارگونه

 سارن؟ -

 بله؟ -

 .نداری رو کار این حق -

 چرا؟ -

 !منی زن چون... چون -
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 :گفتم و کردم ایخنده

 .هستم هم هااون رفیق خب -

 کنی؟می اذیت داری -

 :گفتم و شدم خیره چشمانش به جدیت با

 !آره -

 و رفته سرکار که فهمید کمکم. بود امخیره مبهوت و مات علی. خنده زیر زدم و

 :گفت و شد خم سمتم به. شد عصبی کمی صورتش

ا -  کنی؟می چیکار داری فهمیمی اصال

 :گفتم. کردم نوازش را اشگونه و زدم نیشخندی

 .نداره جلزوولز قدراین که سرکاری یه کوچولو، پسر خیالبی -

 :گفت و کرد آرام را لحنش

 !دارین جلزوولز خودت، وجودت، هات،چشم ولی نه سرکاری -

. آورد ترپایین و پایین را سرش. شدم رنگشمشکی شمانچ خیره مبهوت، و مات

 !خمار چشمانم و شد کشیده پایین سمت به نگاهم

 ... که رفتم جلوتر و دادم خود به حرکتی. آورد ترنزدیک را سرش

 کمکم افتاد، که اشخنده به نگاهم. شدم خشک. گرفت فاصله من از سرعتبه

 [بود؟ گذاشته رسرکا مرا. ]رفتند فرو هم در ابروهایم

 :غریدم ام،شده کلید هایدندان زیر از
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 علی؟-

 :گفت اعصابش رو خنده همان با

 جونم؟ -

 :گفتم و بستم حرص با را هایمچشم

 کنممی رو سرت شویدهای اون تکتک میام وگرنه شو دور چشام جلو از فقط -

 !دستت کف زارممی

 :گفت سرخوشی با ،شدمی خارج آشپزخانه از کهدرحالی و خندید بلند

 .نزاری سرکار رو ملت دیگه باشی تو -

 تأسف با. بود شده بازیگوش و شر خیلی. گرفت امخنده خوردن، حرص وسط. رفت و

 .کردم خالی آشغال سطل داخل را بارمصرفیک هایظرف و دادم تکان را سرم

 در هاچمدان گذاشتن مشغول علی. رفتم ماشینمان سمت به و شدم خارج ویال از

 :گفتم بلند و شدم نزدیکش آرامآرام. بود عقبصندوق

 !پـــخ -

 بلند شنیدم، که را آخش صدای. خورد عقبصندوق سقف به سرش و پرید جای از

ا  که بود شده بامزه قدرآن اشچهره. خنده زیر زدم  هایمخنده روی کنترلی اصال

 غضب با و تادایس صاف بود، گذاشته سرش روی را دستش کهدرحالی. نداشتم

 :گفتم و کردم پایین و بال را ابروهایم. کرد نگاهم

 عشقم؟ چطوریایی -
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 و کرد وجورجمع را خودش سریع اما دیدم هایشب**ل روی را لبخند از کمرنگی رد  

 :گفت

 بدی؟ سکته رو من خوایمی یا داری مرض -

 کنی؟می فکر چی خودت -

 :گفت شده چفت فکی و حرص با

 !باشه دوتاش هر کنممی فکر -

 .بود آرش. شنیدم پشتم از را صدایی که خندیدم قبل از بلندتر

 .خانم سارن خنده به همیشه -

 :گفتم و دادم ادامه خندیدنم به. بازگشتم سمتش به

 !دهمی حال گذاشتنش سرسربه آرش جون   -

 :گفت و پرید بال ابروهایش

 کردی؟ اذیت رو علی -

 :گفتم و کردم پایین و بال را سرم بود، شدنش ارهپ امکان هرلحظه که نیشی با

 !خورممی حرص خوشگل آره، -

 :شنیدم سرم پشت از را علی غضب و حرص پر صدای و

 سارن؟ -

. نشود بیشتر امخنده تا گزیدم را لبم اش،چهره دیدن با که بازگشتم سمتش به

 :گفتم داشتم،برمی عقب عقب را هایمقدم کهدرحالی
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 !میرم اینا شآر  با من -

 :گفت خشم همان با و برداشت سمتم به قدمی

 سارن؟ -

 سمتم به هایمانخنده به توجهبی. کرد پر را فضا که بود آرش و من خنده صدای و

 ریز هایخنده صدای. کرد هدایت ماشین سمت به مرا و چسبید را دستم مچ آمد،

 :گفت و شنیدم را آرش

 !خودت   مال اشهمه بابا، نترس -

 ! [مسخره. ]رفتم آرش به ایغرهچشم و برگرداندم را رمس

 :گفت آرش به رو و نشاندم صندلی روی

 .کنممی رانندگی آروم بیاید، هم شما افتیممی راه ما -

 :گفت خنده با آرش

 .سالمتبه باشه، -

. درآورد حرکت به را ماشین و گفت هللابسم ب**ل زیر و نشست صندلی روی علی

 :گفت من به رو و ایستاد پرمارکتسو روی به رو

 خوری؟می چی -

 .داری دوست چی هر دیگه تلخ، شکالت لواشک، تخمه، -

 خوای؟نمی ایدیگه چیز -

 .نه -
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. شدم هاموزیک کردن پایین و بال مشغول. شد خارج ماشین از و داد تکان سری

 گذاشت مپای روی را خریدها. شد داخل علی که بودم موزیک به کردن گوش مشغول

 :گفت و

 داری؟ دوست ببین گرفتم، هم آبمیوه برات-

 آبمیوه به که نگاهم. درآورد حرکت به را ماشین علی و هاخوراکی پی رفت نگاهم

 :گفتم و خندیدم خورد، وراآلوئه

 .مرسی خوبه، خیلی این -

 :گفت و زد مهربانی لبخند

 کنی؟ بازش برام شهمی گرفتم، خودم برای هم دیگه یکی کنم،می خواهش -

 :گفتم و کشیدم آهی کردم،می باز را آبمیوه کهدرحالی

 .پنجم   تازه امروز بمونیم، بیشتر شدمی کاش-

 :گفت و انداخت امگرفته چهره به نگاهینیم

 .بمونیم سیزدهم تا بود قرار وگرنه ست؛ ریختههمبه کم یه شرکت ببخشید، -

 :گفتم و خندیدم

 .بیایم یدبا بازم نداره، عیبی -

 :گفت و خندید

 .چشم -

 .کرد آرامی تشکر و سپردم دستش به را آبمیوه
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 :گفتم علی به رو کردممی عوض را هایملباس خستگی با کهدرحالی

 علی؟ -

 :گفت و چرخید سمتم به

 جان؟ -

 کردی؟ چیکار رو هامجوجه -

 :گفت و زد امپیشانی به ایضربه. آمد سمتم به و خندید

 !دادن جون بارون زیر بودی تفریح مشغول عالیجناب وقتی -

 نگاهم ناباوری با علی. نشست چشمانم در اشک از ایلیه و کردم نگاهش خیرهخیره

 :گفت و کرد

 کنی؟می گریه جوجه برای -

 :گفتم بغض با و کردم فینی فین

 .بودن کوچولو خیلی هااون! احساسبی -

 آغوش در مرا و آمد نزدیک. شد محبت از وممل علی نگاه. چکید امگونه روی اشکی و

 :گفت کرد،می نوازش را موهایم که طورهمان. گرفت

 بخرم؟ برات بازم خوریمی نداره، عیبی کوچولو، برم دلت قربون الهی -

 :گفتم و انداختم بال را سرم

 !نمیاره طاقت دلم من چی؟ بمیرن اگه نه، -

 :گفت و کاشت موهایم روی ایه*س*بو
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 .شدم هاتمهربونی همین ونهدیو -

 :گفتم و شدم صورتش خیره پایین، از و دادم تکیه اشعضالنی سینه به را امچانه

 علی؟ -

 :گفت و دوخت صورتم به را نگاهش

 جانم؟ -

 :کردم اعتراف احساسم تمام با

 !دارم دوستت خیلی -

 قد داشتنت دوست به تنها سوادم... باشم نداشته دوستت نیستم بلد من»

 !«دهدمی

*** 

 انتخاب سفید -آبی را اتاق دکوراسیون. گذشتمی اتاقمان شدن یکی از روزی چند

 بود شده علی اتاق علی، اتاق و مهمان اتاق به بود شده تبدیل من اتاق. بودیم کرده

 .هایمانعاشقانه برای کوچک ایخانه

 به تا گفتمی حسش از برایم هاشب. امنش آغوش   چه خودش، چه. بود عالی علی

 .خوابیدمی هم خودش امپیشانی روی ایه*س*بو با آخر، در و روم خواب

 تحویل اداری وقت پایان تا بود قرار که بودم اسپرتی و کوتاه مانتوی زدن طرح مشغول

. شدم اشصفحه خیره و کشیدم کار از دست خورد، زنگ که موبایلم. دهم حسام

 .کشیدم سبزرنگ قسمت روی را دستم تردید با. بود ناشناس شماره

 الو؟ -
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 .بود آشنا خیلی که صدایی. شنیدم را صدایش

 سارن؟ -

 [بودم؟ شنیده کجا را صدایش. ]رفت هم در هایماخم

 شما؟ -

 شناسی؟نمی -

 :گفتم جدیت با

 بگید؟ سؤالیبیست زدید زنگ محترم آقای -

 !امیرارسالنم-

[ بود؟ زدهزنگ من به چرا بود؟ النامیرارس. ]شدم خیره رویمروبه دیوار به بهت با

 :گفتم و کالمم در نشاندم خشم

 امرتون؟ -

 :شنیدم را آرامش خنده صدای

 یادت ؟ آوردی،درمی اداها همین از برام هم اوایل اون -

 زدی؟ زنگ چی برای امیر -

 !بشم گفتنت امیر فدای -

 [فهمید؟می علی اگر. ]کردمی قطع کاش و خوردم جا کالمش محبت از

 .دارم شوهر من امیرارسالن، بفهم رو حدت -

 :شنیدم را پوزخندش صدای و رفت بین از آرامش لحن
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 شده؟ نزدیک بهت نقشه با که شوهری سارن؟ شوهر کدوم شوهر؟ -

 :گفتم خشم با

 !ارسالن نزن مفت حرف -

 :زد فریاد خشم با هم او

 نقشه با حسام و هرتشو اون نداری خبر بیچاره، دونینمی زنم؟می مفت حرف من -

 !برف زیر کردی رو سرت کبک مثل و نداری خبر شدن، نزدیک بهت

 :گفتم ضعیف و نالن. شدم کوبیده سنگ یک به محکم انگار

 بافی؟می دروغ چرا امیر؟ زنیمی حرف داری چی از -

 جهنم؛ به من حس باشه، عاشقشی؟ دادن؛ تو خورد به رو دروغ بافم،نمی دروغ من -

 خودت از وقتهیچ کنن؛می چیکار باهات دارن ببین و کن باز رو هاتچشم فقط

 کور عاشق یه فقط تو شد؟ عاشقت یهویی شد؟ خوب باهات یهویی علی چرا پرسیدی

 !هیچی سارن، فهمینمی هیچی کری، و

 :گفتم ناباوری با و رفت وپاهایمدست از توان

 چیه؟ مزخرفات این میگی؟ داری چی -

 بهت صبح فردا تا سارن، باش منتظر... اما میگم مزخرف من اشهب مزخرف؟! هه -

 !دادن خوردت به رو هاشوندروغ چطور دوتا این کنممی ثابت

. شدم خیره اششده خاموش صفحه به بهت با و آوردم پایین را موبایل. کرد قطع و

 [بیفتد؟ اتفاقی چه بود قرار صبح فردا گفت؟می چه]
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 حسام، حسام، کردم نگاهش خیرهخیره. شد داخل هخند با حسام و شد باز در

 کیستی؟ تو حسام،

 :گفت و داد تکان صورتم جلوی را دستش

 یمنی؟ در یا منی با کجایی؟ -

 :گفتم و نشاندم لبم روی لبخند بالجبار

 خبری ؟ اومدی؟ شده چیزی هیچی، -

 میای؟ بیرون، بریم شب خوایممی علی با هیچی، -

 :گفتم و دادم تکان را سرم پرتیحواس با

 !آره... آ -

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با

 سارن؟ خوبی-

 یعنی... هم شاید... هم شاید بود؟ بازی و دروغ اشهمه یا بود نگرانم بود؟ نگرانم]

 ![بود؟ درست امیرارسالن هایحرف

 سارن؟ -

 :گفتم و دوختم حسام به را هایمچشم

 گفتی؟ چی بله؟ -

 :گفت و داختان بال را ابروهایش

 خوبی؟ میگم -
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 شده؟ چیزی چطور؟ آره،... آره -

 :گفت و شد خیره کردنم صحبت نحوه و سردرگم من   به شک با

 هان؟ میای، که شب... فقط کن، فراموشش هیچی نه، -

 :گفتم پرتیحواس با

 کجا؟ -

 خوبی؟ مطمئنی تو ببینم دیگه، بیرون -

 .میام خب، آره بیرون؟ آهان -

 .رفتم نم پس باشه،-

 توانستمی شفاف و مهربان چشمان این مگر. دیدم را نگرانی و شک نگاهش در

 باشد؟ دروغ توانستمی هایشبرادرانه مگر باشد؟ دروغ

 شد خارج اتاقمان از که دیدم را علی. شدم خانه داخل مغشوش ذهنی و خستگی با

 :گفت و کشید آغوش در مرا. آمد سمتم به و

 چطوره؟ من خانم -

 :گفتم و نشاندم هایمب**ل روی اجباری ندیلبخ

 .امخسته خیلی-

 :گفت و نشاند امپیشانی به ایه*س*بو

 .کنممی درست ناهار منم کن، استراحت اتاقمون برو عزیزم، نداره عیب -

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم. شود خسته شدنمی راضی دلم
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 .بیارن یرونب از غذا بزن زنگ میشی؛ خسته خواد،نمی -

 دیگه ساعت دو من کن استراحت برو کنم؛ درست دارم دوست خودم نداره، عیبی -

 .کنممی بیدارت

 .رفتم اتاقمان سمت به و نشاندم اشگونه روی ایه*س*بو و ایستادم پا پنجه روی

 باوجود. گذاشتم همروی را هایمچشم و کشیدم دراز خواب تخت روی سردرگمی با

. فشردم را هایمشقیقه و نشستم جایم سر کالفگی با. بردنمی ابمخو زیاد، خستگی

 .گذاشتم بالش روی را سرم بازهم و کشیدم هوفی

 امیرارسالن هایحرف. بخوابم توانستمنمی و گذشتمی کشیدنم دراز از ساعتییک

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و نشستم جایم سر کالفگی با. خوردمی زنگ سرم در

 باشه؟ درست هاشحرف اگه -

 در را علی. خوابیدممی باید. رفتم آشپزخانه سمت به سرعت با و برخاستم جایم از

 آورخواب البته و سرماخوردگی مخصوص که قرصی او، به توجهبی اما دیدم آشپزخانه

 .گرفت را دستم مچ علی که برداشتم را بود

 کنی؟می چیکار داری-

 :گفتم و کردم قرص به ایاشاره

 .برهنمی مخواب -

 چیه؟ قرص -

 !کلداکس -

 :گفت و رفت هم در هایشاخم
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 خوردی؟ سرما مگه -

 :گفتم کالفگی با

 .برهنمی خوابم نه -

 :گفت و بخشید شدت را هایشاخم

 برو بخور شیر لیوان یه خوری؟می قرص سرخود کنی؟می چیکار داری معلوم   هیچ -

 .بخواب

 :دادم تکان طرفین به را سرم

 .نداره فایده -

 .ذارهمی اثر میگم من بخور، برو تو -

 آبی لیوان علی، عصبی چشمان مقابل در و انداختم دردهانم را قرص حوصلگیبی با

 :گفت و کرد فوت را نفسش عصبانیت با. خوردم

 .بخواب برو بعد بخور چیزی یه بشین! سرتق یدختره -

 ایچندتکه. گذاشت ویمجل و کرد تکه درختیسیب برایم او و دادم تکان را سرم

 :گفت که کردم نگاهش. گرفت را دستم مچ که شوم بلند جایم از خواستم و خوردم

 .سارن بخور رو اشهمه -

 .ندارم اشتها تونم،نمی -

 تکه. شود رها فکرم تا خوابیدممی باید همین برای. بود عصبی مشکلم دانستممی

 :گفت و داد دستم به نانی
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 .بخور رو این لاقل -

 را هایمچشم و کشیدم دراز. بازگشتم اتاقمان سمت به و دادم تکان را سرم کالفگی با

 .نفهمیدم چیزی دیگر و رفتم فرو خواب به کمکم. بستم

 بین از امسرگیجه تا بستم را هایمچشم ایچندثانیه. نشستم سرجایم سرگیجه با

 به نگاهم. بود رفته روف سکوت در خانه. برخاستم جایم از شد، بهتر که حالم. رود

 آشپزخانه سمت به پس بودم گرسنه. بود شده شب. کشیدم آهی. رفت پنجره سمت

 .دیدم را یادداشتی که کنم باز را یخچال در   خواستم. رفتم

 جبران برات فردا شد؛ کنسل امشب برنامه اومد، پیش برام کاری یه من عزیزم»

 «!کنممی

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !بهتر -

 گرمشان. مرغ خوراک دیگری و بود برنج یکی. رفتم گازاجاق روی هایقابلمه متس به

 .بود خوب الحق پختشدست. شدم خوردن مشغول و کردم

 ساعت به نگاهی. نشستم راحتی روی تلویزیون، روی روبه و شدم خارج آشپزخانه از

 .کردم روشن را تلویزیون و انداختم بال ایشانه. بود شب 8. انداختم

. شد داخل علی و شد باز در. شنیدم را در شدن باز صدای که بود شب 11 ساعت

 سمتش به و برخاستم جایم از. بود شده خشن اشچهره و بود هم در هایشاخم

 :گفتم نگرانی با و رفتم

 شده؟ چیزی علی؟ -
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 :گفت و نشاند هایشب**ل روی لبخندی. زند پس را اخمش کرد سعی دیدنم با

 .امخسته داشتم؛ جلسه عزیزم، نه -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 خوردی؟ شام -

 .آره -

 :گفت و زد امپیشانی به ایه*س*بو

 بخوابم؟ برم شهمی ام،خسته خیلی -

 :گفتم و کردم نگاهش نگرانی با

 .کن استراحت برو آره، -

 :پرسید من به رو و ایستاد راهنیمه در اما افتاد راه به اتاقمان سمت به

 شدی؟ خوب راستی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .آره -

 .شد اتاقمان داخل و داد تکان سری

 و کردم خاموش را تلویزیون. بودم نفهمیده فیلم از چیزیهیچ. بود شب یک ساعت

 :نوشتم کوچکی برگه روی خواب، از قبل. بخوابم تا شدم اتاق داخل

ا  سرکار، نمیرم صبح» -  .«سارن. نکن بیدارم لطفا

 .گذاشتم علی موبایل روی و
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 مشغول و شستم را صورتم و دست. برخاستم جایم از و دادم بدنم به وقوسیکش

 داشتم استرس. بود شب 7. انداختم موبایلم ساعت به نگاهی. شدم صبحانه خوردن

 .بود گفته امیرارسالن که حرفی برای

 مبارک تولدت ک  موزی و زدم رنگیکم لبخند![ بود؟ تولدم نوزدهم؟ بود؟ چندم امروز]

 .بیاید علی تا بگیرم تولد تنهایی توانستممی. کردم پخش دستگاه توسط را

. رفتم در سمت به و زدم تن مانتویی و شال. پریدم جای از درآمد، صدا به که در زنگ

 :گفتم نوجوانی، پسرک دیدن با

 .بفرمایید بله؟ -

 رادمنش؟ سارن خانم -

 :گفتم و دادم تکان سری ابهام با

 .هستم خودم -

 .فرستادن براتون رو بسته این جاوید آقای -

 کردم بلند بسته گرفتن برای را لرزانم هایدست. تپید تند قلبم و شد گرد هایمچشم

 کاناپه سمت به سرعتبه. بستم را در گنگی با من و شد دور پسر. گرفتم را بسته و

 با را نامه. نامه یک و بود موبایل یک. کردم باز را بسته. نشستم رویش و رفتم

 :خواندن به کردم شروع و کردم باز لرزان هاییدست

 و کردی زندگی کی با بفهمی قراره دادم؛ بهت که قولی از اینم خانمی، سارن سالم» -

 ویس یه موزیکش، قسمت برو و کن روشنش دیدی؟ رو موبایل اون! شدی کی عاشق

ا  کن؛ گوش بهش توشه،  اگه... ولی شه؛می عوض چیزا لیخی به راجع نظرت مطمئنا
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 روشن برات چیزا خیلی قراره هست؛ گالری تو هم فیلمش دارم؛ شاهد نکردی، باور

 «...!شه

 تا فشردم را موبایل کنار دکمه. بود شده بیشتر دستانم لرزش. گذاشتم پایین را نامه

 و کردم لمس را موزیک قسمت. شود روشن تا کردم صبر ایچندثانیه. شود روشن

 .کردم تنظیم انتها تا را موبایل صدای

 :شنیدم را علی صدای

 اینجا؟ کشوندی رو ما چی برای خب؟ -

 :گفت خنده با امیرارسالن

 ...و خواممی رو سارن که جریانی در-

 :رسید گوش به علی پرخشم صدای

 !ببند رو دهنت -

 :گفت حسام باراین

 خوای؟می چی ببینم بگو خب؟ علی؛ باش آروم -

 :رارسالنامی

 !همین شدید، نزدیک سارن به چرا کنید تعریف وحسابیدرست فقط -

 :گفت و خندید علی

 .میگی چی فهممنمی -

 :امیرارسالن
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 .فهمیممی خوب رو هم حرف تو و من کن، بس -

 :پرسید باز حسام

 .خوایمی چی بگو-

 :امیرارسالن

 چیه؟ نظرتون من؛ شر از خالصی عمر یه و کوچولو توضیح یه نبود؟ واضح -

 :گفت حسام ناگهان و شد سکوت ایچندثانیه

 !قبول   -

 :گفت تعجب با علی

 حسام؟ -

 :حسام

 عمر یه و بگم بزار خب شی؟ خالص شرش از خواستینمی مگه علی، اون   با حق -

 .باش راحت

 :علی

 ...اما -

 :حسام

 .شی خالص شرش از تا بگم بزار -

 :گفت و خندید امیرارسالن

 .همیگ راست -
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 :گفت حسام و نگفت چیزی علی

 .بپرس خب؟ -

 :امیرارسالن

 شدی؟ نزدیک سارن به چرا -

 :گفت مکثی از پس علی

 .بود نقشه اشهمه -

 :امیرارسالن

 بود؟ کرده چیکار مگه چرا؟ خب؟ -

 :علی

 ادعا سارینا و بودن خوب هم با داشت؛ دوستش حسام بود؛ سارن خواهر سارینا، -

 هشدار حسام به کرد؛ تغییر رفتارش گذشت، زمان که کمکم حسام ؛ عاشق داشت

 یه نبود؛ بدهکار گوشش اما نزاره کج رو پاش تا باشه سارینا به حواسش که دادممی

 اون و زدم زنگ حسام به بود؛ دیگه یکی با دیدمش، اتفاقی پارک، بودم رفته که روز

 از و کردم بلندش و حسام حال دیدم من شکست؛ دید، که رو سارینا اومد؛ سریع هم

 فکر روز چند از بعد بود، بد حالش حسام گذشت، روزی چند کردم؛ دورش اونجا

 چینهم باید حسام چرا بودم، متعجب بشم؛ دوست سارینا با باید گفت بهم کردن

 هم مدتی یه و بشم دوست باهاش که داد توضیح برام خواست؟می ازم چیزی

 و من نامزدی دوران تو خواستمی حسام و شناختنمی رو من سارینا نامزدش؛

 تو بود، شده مندعالقه من به سارینا شد؛ هم طورهمین بده، عذاب رو اون سارینا،

 دیدم، رو رنگش پریدن عموم ، پسر گفتم و دادم نشون بهش رو حسام نامزدی، دوران
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 قطب کنه؛ تهدیدش و کنه اذیتش حسام تا شدممی دور سارینا از ایبهونه هر با

 سیلی   شنیدم، رو هاشونحرف که کردم وانمود ها،کردن تهدید این از یکی توی نقشه،

 شدم، رد که خیابون از اومد؛می دنبالم سارینا شدم، دور ازشون و زدم حسام به الکی

 خونی سروصورتی با سارینا دیدم و برگشتم اومد، تصادف یه صدای بعد، ثانیه چند

 و رفت سارینا بودیم؛ خیره بهش مبهوت و مات سامح و من بود؛ افتاده زمین کف

 شده کور انتقام از قدراین حسام و من هایچشم موند؛ نیمه و نصف حسام انتقام

 پیاده اون روی رو انتقام شد قرار شدیم، که سارن متوجه دیدیم؛نمی رو هیچی که بود

 کنم؛ نابود رو روحش کمکم و کنم ازدواج باهاش من گذاشتیم قرار دفعه این اما کنیم،

 سارنم؛ عاشق که کردم راضی رو سارن بابای سارن، چشم از دور و دوزوکلک هزارتا با

 عاشقم تا کشید طول ماه چهار نیست؛ میلبی بهم سارن که دیدممی کردیم، ازدواج

 داشت سارن روح و بودم رسیده هدفم به من شد، شروع من هایسردی بعدش و شه

 .شدمی نابود

 :گفت و خندید رسالنامیرا

 .نقصیبی نقشه چه! واو -

 بازی نقش بود؟ کرده چه علی. ]کردم قطع را موبایل آزاردهنده صدای بهت با من و

 [علی؟ بود کرده چه! وای بود؟ دروغ هایشحرف من؟ برای همآن کردن

ا  من و شدممی مطمئن باید. دیدممی باید  به. را علی هایحرف نداشتم باور اصال

 :گفت و برداشت بوق چند از بعد. زدم زنگ علی ایلموب

 سارن؟ الو؟ -

 :گفتم و کردم صاف را صدایم
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 .اومده پیش ایمسئله یه خونه؟ بیاید حسام با شهمی -

 :گفت نگرانی با

 شده؟ چیزی-

 .باشید خونه دیگه دقیقه 10 تا فقط نپرس، چیزی -

 خواب انگار. کردنمی پردازش چیزی مغزم. بودم شده خیره روروبه به. کردم قطع و

 .کردمنمی درک را چیزیهیچ. بودم

 :شنیدم را علی صدای و شد باز شدتبه در بعد دقیقه 10 حدود

 کجایی؟ سارن سارن؟ -

. حسام هم سرش پشت و دید مرا علی[ کردم؟می باور را صدایش نگرانی باید]

 :گفتم و ردمک رویمروبه راحتی، به ایاشاره که بیاید سمتم به خواست

ا  -  .بشینید اونجا لطفا

 و کردم پخش ابتدا از را ویس لرزان، دستانی با نشستند، که راحتی روی

 .سپردم ذهن به را هایشانچهره حالت لحظهبهلحظه

. زدم تلخی لبخند اما من. شدند خیره من به بهت با شنیدند، که را اول جمله

 .بود فتهنگ هایحرف از خیلی گویای شانپریدگیرنگ

 عذاب که حسامی. بودم خیره حسام و علی به حسیبی با من و بود گذشته دقایقی

 توانستنمی حتی که علی علی، و کردمی نابودش ذرهذره داشت چشمانش وجدان

. بود کوتاه چقدر خوشبختیم عمر شد؟ چه. ]بدوزد هایمچشم به را هایشچشم

 [رفتم؟ اشتباه را کجایش
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 :پرسیدم فقط

 من؟ اچر  -

 دلم حتی. شد دوخته زمین به نگاهش حسام و بست را هایشچشم درد با علی

. بود همسرم که علی علی، و بود برادرم مثل که حسامی به بزنم پوزخند آمدنمی

 خانه از و برخاست جایش از سرعتبه و نداشت را امخیره هاینگاه طاقت حسام

 .زد بیرون

 که کردممی مقاومت من و لرزیدمی بغض از امچانه. شدم بلند جایم از سستی با

 علی عشق به که را قلبی کنم نابود که باشم قوی شده که هم باریک برای که نشکنم

 .زدمی

 تمام و هایمبغض دردهایم، هایم،حرف کنم بلند را صدایم آمدنمی دلم حتی

 و جانش به دبو وصل جانم که علی[ آمد؟می دلم چطور. ]کنم خالی را هایمناراحتی

 توانستم؟می چطور. بود شده عزیز برادرم مثل که حسامی

 کوبیدم، قلبم روی را دستم. کشیدم دراز خوابم تخت روی و رفتم اتاقم سمت به

 پاک منحوس من   شر   از را جماعتی چرا ایستاد؟نمی چرا. ]کوبیدم ترمحکم و کوبیدم

 [شد؟نمی خفه چرا کرد؟نمی

 شدن منفجر تا. نشود تبدیل اشک به گلویم در نشسته بغض   تا گزیدممی را لبم

 رها را امگریه و گرفتم هایمدندان میان را بالشم. مردممی کاش کاش،. نبود راهی قلبم

 صدای. آمدندمی پایین چشمانم از خروشان هاییموج همچون هایماشک. کردم

 .بود گرفته فرا را اتاق هقمهق
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ا  بود لدمتو. شب آن بود شده شبی چه  معروف 13 نحسی مگر! نحس تولدی! مثال

 شده نحس برایم چرا بود، شده زهر برایم ماه از روز نوزدهمین چرا پس پس، نبود؟

 بود؟

 کمد داخل از را هایملباس چمدان   کردم،می هقهق که طورهمان و برخاستم جایم از

 خواندمی «مبارک تتولد» که موزیکی صدای. ریختم درونش را هایملباس و برداشتم

 تیره چشمانم. بود شده هم تولدی چه[ تولد؟. ]خندیدم تلخ. شدمی پخش هم هنوز

 .کنم حس را شانتیرگی توانستممی. بودند شده تاریک و

 با. گذراندم اتاق جایجای از را نگاهم. برخاستم جایم از و کشیدم عمیقی نفس

 :کردم زمزمه بغض از لرزان صدایی

 معرفت؟بی بود الکی گفتی که هاییدارم دوستت همه نییع... یعنی -

 به دستی. شستندمی را هایمگونه زمین   امان،بی و درشت هایاشک. ترکید بغضم و

 بین از را امزندگی بود قرار و اتاق از شدم خارج. شدم خارج اتاق از و کشیدم هایمگونه

 !نبود کار در ایزندگی دیگر چه گر. ببرم

*** 

 «علی»

 میان را سرم. نکنم گریه که کردممی مقاومت اما بود شده جمع چشمانم در اشک

 چه. ]کردنمی پردازش چیزهیچ ذهنم. کشیدم محکم را موهایم و گرفتم را دستانم

 بچگانه انتقام یک بود؟ آمده وجود به قلبم در که عشقی با بودم کرده چه بودم؟ کرده

 [بدهم؟ دست از را امزندگی تمام که داشت ارزش داشت؟ را ارزشش
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 چرا. سارن آخ آخ، آخ،. ]بستم را چشمانم و شنیدم را بغضش شکستن صدای

 چقدر[ بیابم؟ دردم برای ایچاره تا افتدنمی کار به عقلم چرا ام؟شده عاشقت قدراین

 !ببرم آن از ایاستفاده توانمنمی که امشده دور عقلم از

 سرزمینشان به گلویم در شده جمع هایبغض تا کشیدممی عمیق هاینفس

 دانستندمی کاش. بازگردند

 !بودند نیافته گلویم به حمله برای را خوبی موقع

 میان در غمگین آهنگ آن. ]شنیدممی را شدمی پخش اسپیکر از که موزیکی صدای

 گونهآن را اشهدیه و بود کسمهمه تولد  ! هه تولد؟ کرد؟می چه تولد شاد   هایآهنگ

 آمد؟ دلم چطور کنم؟ ریسک بودم توانسته چطور بودم؛ مبهوت و گیج![ بودم ادهد

 من سارن   به متعلق زدهیخ چشمان   آن دیدمش؛. شنیدم را اتاقش در شدن باز صدای

 دلم در چیزی. کرد نگاهم. ببینم زدهیخ و حسبی را چشمانش آبی   توانستمنمی. نبود

 و گرفت ناباوری رنگ نگاهم. افتاد بود، ستشد در که چمدانی به نگاهم. ریخت فرو

 [برود؟ خواستمی کجا. ]گرفت تپش قلبم

 امشب»

 «من بدون بری خوایمی

 برود خواستمی کجا. ]برداشتم سمتش به را هایمقدم و برخاستم جایم از سرعتبه

 [من؟ زندگی همه برود خواستمی کجا من؟ عمر یهمه

 بری؟ خوایمی کجا سارن سارن؟ -

 خیسه»
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 «من جون نیمه هایچشم

 دستانم در را کوچکش بازوهای. ایستادم اشسانتی چند در من و نداد را جوابم

. شدم دیوانه. کردمی تزریق بدنم به جنون چشمانش، اعتمادیبی. فشردم و گرفتم

 ترک گونهاین بود، کرده خود دیوانه و عاشق مرا کهوقتی نداشت حق نداشت، حق

 .کند

 :زدم فریاد

 حق فهمی؟می سارن، بری نداری حق بری؟ خوایمی کجا لعنتی؛ دارم دوستت من -

 .کنی شک من حس   به نداری حق تو اتم؛دیوونه من دارم، دوستت من! نداری

 را هایمحرف خدایا نداشت؟ باور. ]نداشت باور را هایمحرف. کرد نگاهم خیرهخیره

 .[نداشت باور

 هامحرف»

 «!خدایا؟ کنم چیکار باورت شهنمی

 و زدم چنگ موهایم به دستانم با. گرفتم فاصله ظریفش و کوچک بدن   از ناباوری با

 من،. نداشت باور مرا. نداشت باور. خندیدم ناباورانه رفتم،می عقب که طورهمان

 .نداشت باور را همسرش

 بشکنم که میری داری راحت»

 عشقم

 کم یه کنم نگاهت بزار

 شاید
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 «ما هایدست بمونه هم با

 :زدم فریاد

 سارن؟ نداری باورم -

 :گفت چشمانم به خیره

ا  -  داشتی؟ دوستم واقعا

 شدم نزدیکش بازهم![ نداشت باورم خدایا نداشت؛ باورم. ]خورد تکان قلبم در چیزی

 :گفتم و

 اگه سارن تونم؛نمی تو بدون من بگذر، من؟ کسهمه عمرم؟ نفسم؟ عزیزم؟ سارن؟ -

 ...دارم دوستت من متأسفم، من... من سارن؛ نیستم نباشی شم،می نابود بری

 :زدم فریاد و گرفتم را صورتش طرف دو دستانم با و

 !دیوونه دارم دوستت من -

 تو جون به»

 من واسه نمونده نفس دیگه

 نشکن رو دلم دیگه هم تو نرو

 «میگیره داره هاتچشم جلو دلم

 خشک. کرد حرکت در سمت به ،من به توجهبی و کرد جدا صورتش از را دستانم

 خواب کاش. شود محو چشمانم مقابل از سارن و کنم حرکتی ترسیدممی. شدم

 ...کاش. باشد
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 چشمان  . بازگشت سمتم به. شد روشن دلم در نور باریکه. ایستاد رسید، که در به

 .بودند آلوداشک اشآبی

 نکن نگاهم»

 پاهاش روی بمونه دلم بزار

 باش ونمهرب آخه ذره یه فقط

 «میره داره جوری چه ببین خدا

 :زد ب**ل

ا  -  داشتی؟ دوستم واقعا

 باورم چرا کرد؟نمی باور چرا. ]ساخت خانه گلویم در بغض. شدم اشجمله مبهوت  

 ![نکند امدیوانه کاش. قراربی دل   این پیش   بماند کاش. نرود کاش کرد؟نمی

 آره»

 شدم بد که میگی راست تو

 آروم

 «شدم ب**ل به جون که میگی

 :نالیدم و رفتم سمتش به وارفته و شل هاییقدم با. بود کرده کولک گلویم در بغض

 کابوس   یه اشهمه هااتفاق این که کن ثابت و بمون پیشم، بمون بمون، سارن، نرو -

 .دارم دوستت من داری؛ باورم که کن ثابت ست؛مسخره

 امشب
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 شهنمی درست چیزی بری اگه بمون

 :گفتم باور نا و دادم تکان طرفین به را سرم ناباوری با. فتنگ چیزی

 .عاشقمی عاشقتم، که قدر همون بگو بگو، کنی؛ ترک رو من تونینمی تو... توننمی -

 .سکوت هم باز و

 ساده»

 بری خبربی شهنمی

 عشقم

 من از بگذری شهنمی بگو

 «همیشه کنارمی بگو

 :زدم فریاد

 چون بگو کنی، ترکم خواینمی بگو مونی،می پیشم همیشه تا بگو عاشقمی، بگو -

 !لعنتی بگو چیزی یه د   برداشتی؛ رو مسخره چمدون   این بترسونیم، خوایمی

 که دیدممی داشتم. شنیدم را در شدن باز صدای. برگرداند را رویش و نگفت چیزی

 را نزارم حال   چرا. ]شدمی وتارتیره برایم دنیا که دیدممی داشتم. رفتمی نفسم

 [بود؟ شده سنگ چرا دید؟نمی

 توروخدا»

 میری که نگو امحالی چه ببین

 بگیری رو هامدست که خوادمی دلم
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 «شممی شکنجه تو بدون نرو

 باخته را امزندگی راحت چه. شد تمام. زدم زانو زمین روی شد، بسته که خانه در

 .بودم کرده ر*ا*م*ق را امزندگی تمام راحت چه. بودم

 بمون یشمپ»

 اش  آخری نمیگم چیزی دیگه

 شهنمی تو شبیه امواسه کسی

 «بمیرم واست من الهی بمون

 .دوختم چشم خانه در   به زدهیخ سنگی همچون من و رفت امزندگی تمام

 تو واسه ولی دمنمی اهمیت کسهیچ به من... کن باز رو اتلعنتی هایچشم»

 «!میرممی

*** 

 تخت به متحرک، ایمرده همچون. بود گذشته امزندگی مامت رفتن از چقدر دانمنمی

. بودم کرده پخش دوروبرم را ماندونفره هایعکس و بودم داده تکیه اتاقمان خواب

 هایش،کردن بغض حالتش، تمام. چرخیدمی هاعکس تکتک روی نگاهم

 هایشخنده از آخ هایش،خنده هایش،پریدن پایین و بال کردنش، ذوق هایش،گریه

 .بردمی دل که

 و کشیدم خودم سمت به را میزم کشوی. رفتم کارم اتاق سمت به و برخاستم جایم از

 هایمب**ل بین را سیگار. برداشتم قدم تراس سمت به. برداشتم را سیگارم و فندک
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. سوزاند را امریه ته   تا کشیدم که عمیقی کام. کردم روشنش فندک با و دادم قرار

 .بودند هوا در معلق ذراتی که بودم سیگار ایدوده به خیره

 در، زنگ صدای شنیدن با اما داشتم دست در که بود سیگاری چندمین دانمنمی

 چهره به نگاهم. کردم بازش و رفتم در سمت به و سپردم دیگرم دست به را سیگار

 زیر مانهاینقشه تمام. بود من از نابودتر او و زدم پوزخندی. افتاد حسام ریختههمبه

 از سیگار. کوبید دیوار به مرا و گرفت را امیقه باخشم دید، که را پوزخندم. بود او سر

 :زد فریاد. شد خاموش و افتاد زمین روی دستم

 مقصری؟ من اندازهبه هم تو رفته یادت چیه؟ هان؟ -

 :کشیدم عربده بلندتر

 !کشیدی رو مسخره هاینقشه این تموم که بودی تو -

 :دخندی عصبی

ا  بابا؟ نه ا   -  هان؟ بودی، مخالف هم تو حتما

 :گفت و شنیدم را پوزخندش صدای. شدم خیره زمین به و نگفتم چیزی

 ...هردومون بود؛ شده خواهرم سارن مقصریم، اندازه یه به هردومون ما -

 :زدم فریاد و پریدم کالمش میان

 !دادم دست از رو امزندگی من لعنتی د   -

 :گفت و برداشت عقب به قدمی. شد امخیره ناباوری با. شد شل امیقه روی دستش

 !شدی عاشقش که نگو... نگو... تو -

 :خندیدم تلخ
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 روزی اون از قبل نفهمیدی وقتهیچ نفهمیدی،! حسام برادری شدمی ادعات فقط -

 خر من   و بود شده واقعی بهش حسم دارم، دوستش گفتم بهش بار اولین برای که

 سارن! میرممی دارم حسام آوردم؛ کم جلوش نکنم باور که نفهمی به دمز می رو خودم

 نیست بخنده، برام که نیست بگیرم، بستنی براش که نیست بشه، نگرانم که نیست

 کنه، حسودی که نیست گیره،می درددل که کنم دعواش من و بخوره لواشک که

 کنم، حسش که نیست کنه، لوس رو خودش که نیست بشم، غیرتی براش که نیست

 !نیست... حسام نیست

 خیره زمین به و نشست زمین روی مقابلم،. دادمی گوش هایمحرف به مبهوت و مات

 گوشم به صدایی هیچ اما شدمی بسته و باز حرفی گفتن برای دهانش. شد

 زمین روی و خوردم سر. بودم نابود سارن بدون من و زدم پوزخندی. رسیدنمی

 .نشستم

 علی؟ -

. بود نشسته چشمانش در اشک نم که شدم حسامی به خیره و کردم بلند را سرم

 :پرسید

 چیکار خوایمی حال... اینکه نه باشه، ساده وابستگی یه زدممی حدس فقط من -

 کنی؟

 :خندیدم

 بمیرم؟ برم چیه نظرت -

 :زد صدا را اسمم هشدار با

 علی؟ -
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 :نالیدم حالیبی با

 رو؟ وضعیتم بینینمی چی؟ علی -

 :گفت من از ترحالبی

 !بشی عاشقش کردمنمی هم رو فکرش حتی -

 :زدم پوزخندی

 بود؟ خودش کار به سرش چون نداشت؟ کسی به کاری چون بود؟ آروم چون چرا؟-

 هان؟ کدومش؟

 و کشیدم بیرون جیبم از را موبایل. درآمد موبایلم صدای که بگوید چیزی خواست

 :گفتم و کردم برقرار را تماس .بود ناشناس. شدم اشصفحه خیره

 .الو -

 علی؟ الو، -

 :گفتم. بود آشنا برایم صدایش. کردم خفیفی اخمی

 شما؟ -

 .امیرارسالن -

 :گرفت فرا را وجودم تمام خشم

 ریختی؟ رو زهرت بالخره حرومزاده، کشممی رو تو من -

 :شنیدم را اشخنده صدای

 شم؟ نزدیک شبه چیه نظرت! اتزندگی تو زدی گند حسابی -
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 :غریدم. شدند روشن برام خطرها زنگ. ریخت فرو دلم در چیزی

 !عوضی بکنی، هاغلط این از نداری جرئت تو -

 :گفت. شدم ترخشمگین میزان همان به هم من و خندید بیشتر

 !باش منتظر علی، رسهمی بهت خبرش زودیبه -

 خیلی خیلی ترسیدم؛می سارن دادن دست از از کنممی اعتراف کنم،می اعتراف

 :گفتم نشکند، صدایم کردممی سعی کهدرحالی و کردم جمع را نیرویم. ترسیدممی

 !ننهبچه نداری رو جرئتش -

 :گفت من حرف به توجهبی

 شه؟می من مال کی سارن گیرید؟می طالق کی راستی -

 از شدند فراری انگار اکسیژن هایمولکول. کردممی حس را امچهره شدن کبود

 به نگرانی با حسام[ آورد؟می را سارن اسم جرئتی چه به جرئتی؟ چه به. ]اطرافم

 :گرفت بر در را خانه تمام فریادم صدای. بود خیره امچهره

 این هم تو مونه؛می من مال ابدم تا و من   مال   سارن! عوضی بفهم رو دهنت حرف -

 گرفتی؟ اری،بی رو سارن اسم بخوای حتی که بریمی گور به رو آرزو

 :نداشتم دوست را اشخنده صدای

 !علی باش خوب خبرهای منتظر بینیم،می -

 تپیدن برای قلبم قلبم، و بودند افتاده لرزش به دستانم بودم، ترسیده. کرد قطع و

 :گفت و شد نزدیکم نگرانی با حسام. بود میلبی

 علی؟ بود کی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

324 

 

 :گفتم خشکیده گلویی با

 .امیرارسالن -

. سارن نبودن از لرزیدم هم باز من و رفت را داستان ته   تا. نشست نگاهش در بهت

 گلویم جان به ناجوانمردانه که هاییبغض از شوم خالی گذاشتنمی غرورم و لرزیدم

 حفظ برای باید. بودم کرده ضعف که هرچقدر بود بس. خوردم تکانی. بودند افتاده

. زدم پس را چشمانم اشک نم   و ادمد قورت را بغضم. جنگیدممی تنهیک امزندگی

 از را خودم سارن پیش توانستممی بود، کردن گریه بر قرار اگر. نبود شکستن وقت

 بگذارم که بودم آدمی نه و گریه زیر بزنم که بودم پسربچه نه من. کنم خالی بغض

 .درآوردند چنگم از را حقم

 :گفتم حسام به رو و برخاستم جایم از

 ارتباطی؟ رد ناصر با هنوز -

 قرار من و بود ترسناک کمی لبمان گوشه خنده سپس و کرد نگاهم خیره ایچندثانیه

 !بود رویم پیش که بازی از ببرم لذت بود

 «!کنه نگاه بهت حتی که رو اونی کنممی لهش خدا به ولی نیستم، حسود من»

*** 

 «سارن»

 طرفی از. بود امخیره نگرانی با آرشام[ توانست؟ چطور. ]بودم رویمروبه دیوار به خیره

 آرشام هم و من هم. داشت ترس آرش عصبانیت از طرفی از و بود من حال نگران

 به را زمین شدمی که هم وقتی و شدمی عصبانی باریک سالی چند آرش دانستیممی

 .کردمی ترنگران را آرشام همین و بود آرام و ساکت آرش. رساندمی آسمان
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 سقف به و کشیدم دراز تختش روی. رفتم آرشام اتاق سمت به و برخاستم جایم از

 به نگاهم. دادمی جان چشمانم در امزندگی که دیدممی خودم چشم به. شدم خیره

 از و زدم لبخندی. بودند کرده تیره را آسمان سیاه ابرهای. شد کشیده پنجره سمت

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم باز را پنجره. برخاستم جایم

 و داشت سوز عجیب بود، دلم روی که داغی. نشستندمی هایمگونه روی باران اتقطر 

 گرمی. نبودند گرم دیگر. رفت دستانم سمت به نگاهم! بود درد همان درمانم درمانم،

 :بگوید که نبود علی. کند گرم را سردم همیشه دستان که نبود علی دستان

 «سرده؟ هاتدست همیشه چرا» -

 :بگوید که نبود

 «!کنممی گرمت خودم» -

 بغض همین تلخ؟ پایان همین زد؟می آن از دم جهان که عشقی! عشق؟ بود همین

. نشست چشمانم در اشک نم آن؟ از فراتر چیزی یا بودند هاهمین گلو؟ در نشسته

 به را دردهایم. باشم قوی شده که هم باریک برای خواستممی. بشکنم خواستمنمی

 .شدم خیره خوردمی صورتم به که بارانی به لبخند با و دمفرستا گلویم قبرستان

 جایشان از آرشام و آرش زدم، بیرون که اتاق از. زدم تن را مانتوام و کشیدم آهی

 :گفت آرش. برخاستند

 کجا؟-

 :گفتم و انداختم پایین را سرم. بود کالمش در خشم

 .میام زود بیرون، میرم -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

326 

 

. پناهیبی روزهای آن در بود شده پناهم که ایانهخ از زدم بیرون من و نگفتند چیزی

. بمانم قوی بود قرار نه؟. دیگر بود همین بر قرار. دادممی قورت را گلویم بغض مدام

 .نگویم آه و بمیرم بود قرار. کنم مخفی گلویم در را دردهایم بود قرار

 مشغول ترطرفآن متر چند که بودم زوجی به خیره و بودم نشسته پارک نیمکت روی

 .بودند وبشخوش

 اما بودیم زده قدم هم، قدم بودیم؟ نرفته پارک حالتابه علی و من بودم گفته راستی

 .بودیم نکرده متر را هاخیابان این تکبهتک

 نداشت، دوست مرا بااینکه اش،وفاییبی همه با. بود کرده را علی هوای دلم من

 ولی بود شده ساخته هادروغ آن با هایمطرهخا تمام بااینکه بود، گفته دروغ بااینکه

 .داشتم دوستش من

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 !سازهمی خاطره کلی ولی کنهمی خفه گلو، دور تو هایدروغ طناب -

ا  داشتنم دوست برای که دلیلی کنم؟ قبول را دلیلش بودم توانسته چطور  اصال

 بودن دروغ خواستمنمی حتی که بودم محبتش تشنه چقدر. نبودند محکم

 خانه سمت به را هایمقدم. برخاستم جای از و کشیدم آهی. کنم باور را هایشحرف

ا  شد؟می چه حسام دایی پیش رفتممی اگر که کردم فکر این به کردم کج ا،اصال  اصال

 داشت؟ علی برای فرقی

 در و بودم برده پناه آذر خاله خانه به. آوردم یاد به را بودم کرده ترک را خانه که روزی"

 :گفتم فقط هایشاننگرانی تمام برابر

 .بمونم اینجا رو روزی چند خواممی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

327 

 

. نشستم تخت روی و شدم آرشام اتاق وارد. نپرسیدند سؤالی و فهمیدند را حالم

 انداخته چنگ روتختی به. باشم قوی که نشکند بغضم که بود این بر امسعی تمام

 از اشک قطره اولین که نگذشت دیری اما ؛میفشردمش مشتم در محکم و بودم

 .شد رها چشمم

 هایممشت. بود فایدهبی هایمتالش تمام. انداختم پایین را سرم و گرفتم گاز را لبم

 به شده سنگین سری با که کردم گریه قدرآن. گرفت شدت امگریه و شدند باز آرامآرام

 ."رفتم خواب

 و بود نشسته آرش و بود خوابیده کاناپه روی امآرش. شدم داخل و کردم باز را خانه در

 :گفتم کردم،می آویزان را پالتویم که طورهمان. بود فکر در غرق

 .بپرسم رفت یادم کجاست؟ آذر خاله -

 :گفت و زد لبخندی آرش

 .عمه پیش رفته مامان -

 .آهان -

 :زد صدایم

 سارن؟ -

 جونم؟ -

 .بشین -

 :گفت مقدمهبی و نشستم رویش به رو
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 دایی پیش بری گرفتم بلیط برات کردم؛ فکر خیلی بودی، اینجا که ایهفته یه این تو -

 .سورن و حسام

 :داد ادامه و کردم نگاهش بهت با

 گرچه کنه، ثابت باید که داره دوستت اگه حالج ؛ مرده چند مردک این ببینم باید -

 !بکن دادنش جز برای تونیمی کاری هر حقت ؛ جزوندنش

 :گرفت امخنده لحنش از

 آرش؟ شده چیزی -

 .نه -

 !دادمی بله بوی حد از زیاد گفتن «نه» این و گفت نه

 دارم؟ بلیط کی برای -

 :بزنم را حرف این کردنمی فکر

 کردی؟ قبول -

 :کشیدم گردنم به دستی

 .دارم احتیاج مسافرت این به راستش -

 .برسونم علی گوش به رو خبرش باید فقط. خوبه -

 :کردم نگاهش تحیر  با

 بگی؟ خوایمی اون به چرا چی؟ -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ
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ا  تو- ا  که باشه داشته دوستت اگه! نداری سیاست ذره یه دختری؟ واقعا  ذارهنمی عمرا

 .دنبالت میاد کشید، رفتنت به کار هم اگه ولی بری

 :پرسیدم گیجی با

 دونی؟می کجا از تو -

 :شنیدم را آرشام پرتحکم صدای

 .بیاد باید -

 :خندیدم کج سپس و کردم نگاهشان خیرهخیره

 من و شده تموم من برای اون نداره؛ وجود علی بخشش برای چیزی! بخشمنمی من -

 .ندارم دوستش دیگه

 :گفت آرش و کردند هایموپرتچرت حواله نیشخند

 یا من زنی؟می گول داری رو کی بینم؛می هاتچشم تو رو مسخره برق اون دارم -

 دوستش! کردی قاطی که تویی این چی، یعنی عشق فهمیممی هردومون ما آرشام؟

 قبول اگه میگه، چی ببین بده گوش رو هاشتوضیح بشین نیست، حرفی نداری؟

 .کنیمی نابود رو اون نکردی قبول اگه هیچی، که کردی

ا  تو کنی،می باور رو اون هایحرف تو که نگو آرش؟ چیه منظورت -  که کنیمی باور واقعا

 داره؟ دوست رو من اون

 :داد تکان سر اطمینان با

 جر یقه من واسه پیش روز چند نداشت اگه که داره دوستت که مطمئنم من -

 !ببینتت دقیقه یه بزارم تا دادنمی
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 :گفتم بالکنت

 کی؟ چی؟... چ -

 :زد پوزخند آرشام باراین

 برق بود، علی درباره که گفت جمله یه ندارم، دوستش من بگو بگرد هی حال -

 بمالی؟ شیره رو ما سر خوایمی وقتاون بود، بیشتر رعدوبرق از ولتاژش هاتچشم

 :گفتم عصبانیت با

 !ندارم دوستش من-

 :گفت هایمکردن لگد گل به توجهبی. شنیدم را آرشام صدای

 دوباره تونیمی اگه! نیست بازیمسخره هم زندگی سارن، نیست رمان دنیای اینجا -

 فکر... که اگرنه داری، دوستش که بگو بهش دادنش دق از بعد که بهش کنی اعتماد

 .باشه مناسبی گزینه طالق کنممی

 :گفت و دید چشمانم در را ترس. لرزید طالق کلمه شنیدن از پشتم

 کردن فکر فرصت سارن تا نگیم چیز علی به رفتنش از بعد تا بهتره من نظر به -

 آرش؟ چیه ظرتن باشه، داشته

 :داد تکان را سرش

 .موافقم -

 دوزید؟می و بریدمی شما ندارم دوستش میگم من -

 :گفت آرش و برخاستند جایشان از من به توجهبی
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 .کن جمع رو چمدونت -

 چطور ازاینجا؟ بروم؟ گفتند؟می چه. ]شدم آرشام اتاق داخل مبهوت و مات

 [کشید؟می نفس و داشت حضور آن در هم علی که کنم ترک را شهری توانستممی

 :زد فریاد درونم کسی

 .گفت دروغ بهت که بود همونی اون -

 ...اما -

 :کرد امحواله پوزخندی

ا  تو -  چی؟ که بمونی اینجا خوایمی ای،ساده واقعا

 ...فقط من... هیچی خب... من -

 :گفت رحمیبی با

 شد؟ چی آخر بهش یکرد محبت همهاین بشه؟ دقت آینه که بمونی خوایمی -

 !احمق یدختره زد گول رو تو اون برات؛ شد رو دستش

- ... 

 :زد هم را خالص تیر

 !اتزندگی به زد گند علی اسم به حماقتی که کنی فراموش تا برو -

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 .میرم-
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 سمت به. رفت و کرد یکدل رفتن برای مرا. نبود درونی زمزمه آن از خبری دیگر

 ...کشیدم را زیپش و رفتم چمدانم

 همراهم بودم خواسته آرشام و آرش از. بودم فرودگاه روی به رو. شدم پیاده تاکسی از

 آهنگی به حواسم. برداشتم قدم سالن سمت به. نشود سخت برایم رفتن تا نیایند

 .دادممی گوش هندزفری طریق از که بود

 میرم جوری یه»

 کنی زندگی خیالم با بمونی

 میرم جوری یه

 «کنی عاشقی هردوتامون جایبه

 بودم اعتمادبی من من، و قضیه این از داشت اطمینان آرش[ داشت؟ دوستم علی]

 معمای تا رفتممی باید. کردمی خطاب عشقش مرا ماه چندین که مردی به نسبت

 .رفتممی باید. شدمی حل علی عشق

 رو تو شناختم»

 کنی رو داری چی بعد به این از بگو

 میرم جوری یه

 «کنی آرزو رو دیدنم دوباره

 :کردم زمزمه ب**ل زیر آهنگ، از ایتکه شنیدن با

 کنی؟ رو داری چی بعد به این از بگو رو تو شناختم -

 نیست انصاف»



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

333 

 

 کنم خداحافظی دلم با جوری چه

 نموند فرصتی

 کنم نگاه هاتچشم تو دوباره نشد

 «کنم نگاه

 که نشد. ندادم ماندوباره دیدار ایبر  فرصتی! آهنگ تکست گفتمی راست

 .ببینم را چشمانش

 بفهم هم به هردومون کار گیر و گرفت»

 متأسفم هامکوتاهی خاطر به منم

 معرفتبی بود تو تقصیر خدایی ولی

 «معرفتبی

 پایش به عشق که منی. بودم نکرده کوتاهی علی حق در من. بود انصافیبی کوتاهی؟

 .دمبو نکرده کوتاهی ریختممی

 بپرسی رو حالم بارم یه شد»

 رو بالم زخم ببندی بار یه شد

 رو چالم کندی وقت   خیلی که هست حواسم

 معرفتبی

 بخند دارم دوستت من

 متأسفم هامکوتاهی خاطر به قبول
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 معرفتبی بود تو تقصیر خدایی ولی

 «معرفتبی

 دادم؟می عذاب را خودم چرا. ]کشیدم کالفگی سر از هوفی و کردم قطع را آهنگ

 من من، که دانستممی فقط بود، که چه هر. دانمنمی[ مازوخیسم؟ یا داشتم مرض

 !امنش آغوش برای بود، تنگ علی برای دلم

 «!فهمینمی که قدر همون دونی،نمی که قدر همون شده تنگ برات دلم»

*** 

 سمت به دست. انداختم بود، شده نمایان رویش آرش اسم که موبایلم به لبخندی

 :کرد ترپررنگ را لبخندم اشعربده صدای. کردم برقرار را تماس و بردم موبایل

 هان؟ احمق؟ رفتی گوری کدوم -

 :گفتم آرامش با

 !سالم -

 رفتی؟ گوری کدوم بهت میگم زهرمار، و سالم -

 .خوبم منم -

 :شنیدم را حرصش پر صدای

 !بمیری بری خواممی شنیدی؟ سارن، بمیری بری خواممی -

 صدایش. زدمی حرف باکسی انگار. کردممی حس را اشنگرانی عمق. خندیدم صدا با

 :شنیدممی را
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 .هامچشم جلو از کن گم رو عوضی این آرشام ببینم، عقب برو چه؟ تو به -

 :بود امزندگی تمام که مردی فریاد   صدای و

 احمق یخترهد ذارمنمی اشزنده بیارم گیرش اگه بگو رفته؟ جهنمی کدوم بگو بهش -

 !رو

. شنیدم موبایل پشت را صدایش ثانیه چند از بعد اما شد قطع ناگهان صدایش و

 [بود؟ گرفته آرش از را موبایل]

 احمق؛ یدختره کردی غلط کردی، غلط تو جونت؟ داداش پیش بری خواستیمی -

 هر کنیمی جمع رو وپالستجل آدم مثل امروز همین سارن؛ باشم مرده من مگه

 فهمیدی؟ خودت، خونه میای شیمی گم هستی ستونیقبر 

 :زدم پوزخندی

 داری؟ اینقشه چه باز هان؟ جدیدت ؟ بازی   -

 :شنیدم را اشعربده صدای هم باز

 بغل تو من، پیش باشی؛ اتزندگی خونه سر باید تو باشم داشته هم نقشه نقشه؟ -

 فهمیدی؟ من؛

 ولی داشتم دوستش هم هنوز که بودم ساده من. زدم پوزخندی اشخودخواهی از

 .کند تبدیل جهنم جنس از زاریلجن به را امزندگی تمام قلبم، گذاشتمنمی باراین

 دیگه؟ بازی یه بازم دیگه؟ نقشه یه باز علی؟ کنی چیکار خوایمی فهممنمی -

 :کشید فریاد

 .بود سوءتفاهم برام اشهمه کردم، غلط گفتم که من لمصب؟ بازی کدوم -
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 نابود رو زندگی این تو و بود زندگی من واسه بود، سوءتفاهم تو واسه اگه خب، رهآ -

 .کردی

 :شنیدم را عمیقش نفس صدای

 .رسممی رو حسابت کنم، پیدات وقتی چون خونه برگرد آدم بچه مثل   سارن -

 :زدم پوزخندی

 !باشی موفق -

 :گفت خشم و حرص با

 نه؟ نمیای، -

 .راحتم من -

 فهمیدی؟ بری،می گور به رو آزادی آرزوی کردم پیدات کهوقتی فقط باشه؛ باشه، -

 :شنیدم را مجید صدای

 خانم؟ سارن -

 :چرخید سمتش به سرم

 .مجید آقا میام اآلن -

 :گفتم علی به رو و

 گفتی؟می چی -

 :گفتمی آرشام به که شنیدم را آرش فریاد صدای اما

 شد؟ چش رو، دیوونه اون بگیرش -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

337 

 

 :تگف من به و

 گفتی؟ بهش چی -

 .هیچی -

 :گفت تهدید با

 سارن؟ -

 :گفتم خیالیبی و آرامش با

 بله؟ -

 :کرد فوت را نفسش

 از کاری کنه پیدات اگه بینم،می من که بابایی این! باش موش سوراخ دنبال فقط -

 .بشنوی رو هاشتوضیح باید ضمن در نیست؛ ساخته هم آرشام و من دست

 :زدم پوزخند

 اون؟ جبهه تو تیرف چیه؟ -

 :گفت و کرد مکثی

 .سارن بشنوی رو هاشحرف باید اما توییم، با همیشه تا آرشام و من -

 :گفتم فقط

 !جهنم به برید -
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 غم با. بود کرده همراه خود با هم را آرشام و آرش. بود گرفته حرصم. کردم قطع و

 جای از. خواست را دریا دلم. کردممی مرور را خاطراتم و بودم رویمروبه دریای به خیره

 .رفتم دریا سمت به و برخاستم

. بود همین برای هم جاروجنجالش. بودم نرفته سورن پیش بود فهمیده آرش

 این تا را آرشام و آرش که بود زده حرفی چه بود، گفته چیزی چه علی دانستمنمی

 .زدم یلبخند و کردم حس را آب سردی. مشغول کمی و بودم گیج. بود کرده آرام حد

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 .توعه نوبت علی، توعه نوبت اآلن کردم، تالش زندگی این برای من اآلن تا -

. کردم باور را هایشدروغ که روزی همان درست. گذشته به زد بک پلی ذهنم ناگهان

 .داشتم یاد به را مانمکالمه

 خوب؟ دختر   کنیمی گریه چرا -»

 .بگیریم القط باید میگه بابا... بابا -

 کنیمی گریه قدراین چرا! شدی هاچینی شبیه  ! ببین رو هاشچشم کن، نگاهش-

 .کردم شاهکار که میاری کجا از رو اشک همهاین تو بدونم من اگه آخه؟

 !دیوونه -

 !خوامنمی خشن زن   من -

 چی؟... چ -

 فهمیدی؟ منی؛ مال   منی، زن   تهش ته   باشی، که هم جا هر تو -

 چی؟ -
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 «! دارم دوستت -

 منطق؟ کدام با عقل کدام با بودم؟ کرده باور را هایشحرف چطور احمق من   من، و

 برخورد همخانه و دوست یه مثل من با پدرم آمدن از پیش روز چند تا که کسی

 بود؟ شده عاشقم و بستهدل چطور کردمی

 ناپذیرشتبرگ هایحماقت تمام ته   ته   من. من وجود با نداشت تعریفی حماقت

 .بودم احمق من. بودم جهان

 .بودم شده کور و کر انگار شدم؟نمی کالمش مصنوعیت بودن زوری متوجه چطور

 را خودم راه، طول تمام. بازگشتم ویال سمت به و شدم خارج دریا از کالفگی با

 عاشق ازپیشبیش اآلن که قلبی و اماحمقانه احساس و رفتار بابت کردممی سرزنش

 .بود هشد علی

 ![لعنت]

 دوستم که مردی داشتن دوست از من ام،نیامده جنگ میدان از نه،! امخسته»

 «رنجور و خسته ام،برگشته نداشت

*** 

 صدای. بود افتاده گیر گذشته در جایی ذهنم و بودم خیره رنگتیره تلویزیون به

 برای ار  خانه تاریکی رعدوبرق، هم اوقات گاهی. رسیدمی گوشم به باران شرشر

 .بردمی بین از ایثانیه

 هایشحرف همه بود، راست. رفتمی ارسالن هایحرف سمت به و خوردمی قل ذهنم

 را بازیچه یک حکم برایش فقط و نداشت دوست مرا علی. بود درست و راست

 .بس را همین. داشتم
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 به هم احمق من و بود دسترسش در کرد، دراز دست وقت هر که ایبازیچه

 .بودم نکرده شک زیچیهیچ

ا،] ا  اصال  را این باید چطور. بود علی خواهرم قاتل چه؟ خواهرم مرگ. درک به من اصال

 [کردم؟می فراموش

 سارن؟-

 فردی دیدن با. کردم نگاه سرم پشت به ترس با. پریدم جای از و کشیدم خفیفی جیغ

 محکم را دمخو و برخاستم جایم از. شد اشک از لبریز هایمچشم بود، سرم پشت که

 :گفت و کرد تنم قفل را هایشدست. انداختم آغوشش در

 .بود زدهلک برات دلم من؟ عزیز بودی کجا جونم؟ -

 نوازش را موهایم کهدرحالی. شد بلند امگریه صدای و کردم پنهان اشسینه در را سرم

 :کرد زمزمه کرد،می

 کنی؟ تعریف برام خوایمی مبل، رو بشین بیا شده؛ چی شنیدم -

 چشم   هر از بیش چشمانی. شدم خیره رنگشآبی چشمان به و کردم فینی فین

 :گفتم و زدم متزلزلی لبخند. داشت شباهت من به دیگری

 .خوبم اومدی که حال -

 :گفت و کرد دعوتم نشستن به

 شده؟ چی کنی تعریف برام خوایمی دلم، عزیز بشین بیا -

 :گفتم بغض پر و دادم تکان طرفین به را سرم

 .تونمنمی اآلن -
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 :گفت و کشید آهی

 این تو شده چی کنم تعریف من خوایمی خوشگلم؛ باشه داداش، عزیز   باشه -

 مدت؟

 :گفتم ضعیف صدایی با و دادم تکان سری مکث، با

 .آره -

 :کردن تعریف به کرد شروع

 اشهقیاف که عکس تو اش،باشی دیده کنم فکر النا؛ یادت ؟ رو حسام دختردایی -

 تو قراره دایی، خونه رسممی وقتی که بود راحت خیالم بود؛ آروم و ساکت خیلی

 ... دایی خونه رسیدم وقتی ولی بپره، ازسرم شقایق فکر و کنم سر رو زندگی آرامش

 :داد ادامه و زد خندی تک

 به بودنم سروصدابی این انگار! سروصدابی و آروم خودتم، مثل من که دونیمی -

 از روزی سه دو گیرم؛می رو خودم من که کردمی فکر بود، نیومده خوش مذاقش

 خالی سرم رو سرد آب پارچ یه آورد؟ سرم بالیی چه دونیمی... که گذشتمی رسیدنم

 کردم، کاری خوب گفت و درآورد رو زبونش پرویی با کرد، که دعواش فهمید، دایی کرد؛

 !برنج شیر پسر   میگیره رو خودش خیلی

 :شد شدیدتر اشخنده

 خیلی ولی بود، شده بزرگ اونجا بااینکه! برنج شیر بود نگفته بهم کسی حال تا -

ا  هم رو اصطالحات و زدمی حرف فارسی خوب  بهش چیزی من دونست؛می تقریبا

 ماهی چند این توی بود؛ کرده تاتیتاتی مخش رو نگفتنم چیزی همین انگار و نگفتم

 من دونی؟می... خب و افتاده برام زیادی خیلی هایاقاتف بودم حسام دایی پیش که
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 منتقل من به هم رو اششادی این و شاد   خیلی اون باشه؛ النا دلیلش شاید خوبم،

 .کنهمی

 :گفت و کرد فوت مانند آه را نفسش

 عاشقش تونستم شاید دونه؟می چه کسی بشناسمش؛ خواممی سارن؟ دونیمی -

 رو، اشچهره رو، رفتارش رو، اخالقش من کنم؛ پاک رو امگذشته تونستم شاید بشم،

ا  اون دارم؛ دوست هم رو اشاحمقانه کارهای اون حتی  نظرت... حال ست؛بامزه واقعا

 .بدونم خواممی چیه؟

 :گفتم رویمروبه به خیره و کردم جدا اشسینه از را سرم

 !نه -

 چرا؟ نه؟ -

 :کردم تکرار باز و گرفتم فاصله کمی

 .بکنه رو اشزندگی بذار نه، -

 :کرد تکرار باز

 .بشنوم رو حرفت دلیل خواممی سارن؟ نه چرا -

 دادم،می تکان را خودم کهدرحالی. کشیدم آغوش در را خودم و کردم جمع را زانوهایم

 :گفتم

 دیگه، بکنه رو اشزندگی بذار خب... خب نکن؛ اشوابسته سورن، شو خیالشبی -

 همه بعدش... بعدش شه،می نابود اشزندگی بشه که تعاشق داری؟ کارش چی

 چی؟ وقتاون باشی، داشته دوستش نتونستی شاید تو، با شهمی خالصه اشزندگی
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 برات وقتی بعدش میره؛می کمکم ها،مرتبه یه و یهویی نه! میرهمی اون نخوایش اگه

 بگذره که وقت چند خوردم، بیرون میگی و کنیمی اخم بهش تو کنه،می درست غذا

 دوستش داره؟ عیبی چه النا مگه سورن؟ چرا آخه خب باشیم؛ دوست فقط میگی

 نقش الکی و بکشی نقشه براش بخوای شایدم البته... البته داره؛ گناه باش، داشته

 ... عاشقشی که کنی بازی

 :گفت و داد تکانم محکم و گرفت دست در را بازوهایم نگرانی با سورن

 شدی؟ چی یزمعز  سارن سارن؟ -

 :دادممی ادامه هایشحرف به توجهبی اما من

 هم شاید خاطرات، با کردن سر شهمی اشزندگی همه سورن، شهمی نابود النا -

... شاید هان؟ نداریم؛ خبر آینده از که تو و من دونه؟می چه کسی! کنه خودکشی

 ...شاید

 صدای اما لحظه آخرین در. رفت سیاهی چشمانم و کرد غلبه بدنم بر ضعف

 .زدمی صدا را اسمم التماس با که شنیدممی را سورن فریادهای

. رود فرو هر در هایماخم شد باعث بود، پیچیده اتاق در که چیکی چیک صدای

 بودن تار شدت از تا زدم پلکی. دیدممی تار را جاهمه. کردم باز آرامیبه را هایمچشم

 .بود وصل رگم به سرم. انداختم دستم به نگاهی. شود کاسته هایمچشم

 من؟ نفس   سارن؟ -

. نداشتم برگرداندن سر جرئت[ خیال؟ یا بود خواب. ]شد خشک بدنم تمام انگار

 ولی قلبم. بردارم کردممی نگاه آن به که اینقطه از را چشمم کردمنمی جرئت حتی

 !نه؟. بود عروسی انگار و بود گرفته تپش احمقانه
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 کنی؟ نگاه من به خواینمی دلم؟ عزیز   -

 :نالیدم دلم در. کردم حس چشمانم به را هایماشک هجوم. دادم قورت را دهانم آب

 !«نیست وقتش اآلن نه، اآلن توروخدا» -

 !بفهمند مرا حرف که بودند هااین از ترنفهمزبان هایماشک همیشه مثل ولی

 عزیزم؟ خانمم؟ سارن؟ -

 کار هر. شدنمی ولی. کنم دورش خودم از و بزنم یادفر  تا دادم قورت را بغضم بار چند

 :گفتم. رفتنمی بین از صدایم لرزش باز کردممی که هم

 ازم؟ خوایمی چی -

 خیززلزله اشمنطقه انگار هم قلبم هم، قلبم لرزید،می هایمب**ل لرزید،می صدایم

 !بود برپا درونش ریشتر ده از بیش با ایزلزله که بود

 .خواممی ازت رو خودت -

 پایم زیر باشم، قوی تا بودم داده خودم به که هاییقول همه. لرزید بیشتر صدایم

 .ماندممی ضعیف علی پیش همیشه برای من و شدند شکسته

 بخوای؟ که مونده ازم چیزی مگه -

 :گفت ثانیه چند از بعد و نگفت چیزی

 کنم؟ تعریف برات بشنوی؟ رو هامحرف خوایمی -

 :نالیدم و بستم درد با را هایمچشم
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ا  برو، -  خوامنمی من برو، امزندگی از فقط خوام،نمی ازت هیچی من برو؛ لطفا

 .اتزندگی پی برو ببینمت،

 :گفت و کرد تلخی خنده

 برم؟ کجا کشیده، دراز تخت این روی من زندگی همه -

 :نالیدم

 یادم چیزها خیلی که نیک کاری خوایمی چرا زنی؟می رو هاحرف این چرا نگو؛ نگو، -

 کنی؟ اذیت رو من هی که اینی دنبال چرا بیاد؟

 :گفت آرام صدایی و بهت با

 من؟ کنم؟می اذیتت من -

 :زد فریاد و برخاست جایش از مرتبه یه که نگفتم چیزی

 کنممی اذیتت من میرم؟می بار هزار پات بره خار که منی کنم؟می اذیتت من -

 آره؟ سارن؟

 :گفتم بغض پر صدایی و اشکی چشمانی با و چرخاندم سمتش به را سرم

 تا نمیری چرا نمیری؟ امزندگی از چرا نمیری؟ چرا کنی؛می اذیتم تو آره آره، -

 برو کردم؛ اشتباه فهمیدی؟ شدم، عاشقت که کردم اشتباه احمق من   کنم؟ فراموشت

 !بـــرو ام،زندگی از

 :گفت و داد کانت هوا در را دستش. شد بیشتر صدایش خشم

 به رو رسهمی ذهنت به که مزخرفی هر شهنمی دلیل داری ضعف و مریضی اینکه -

 کنی؛ زندگی من با مجبوری تو باشم هم زمین آدم ترینآشغال اگه من بیاری؛ زبون
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 هم دیگه یکی عاشق اگه باشم، داشته بزن دست اگه کنم، نت*یا**خ اگه حتی

 نه؟ یا آره همیدی؟ف باشی؛ من با مجبوری تو باشم،

 :گفت ترآرام صدایی با او و کردم نگاهش بهت با

 مال عمرت آخر تا تو گرفتی؟ کنی؛ فراموشم زارممی نه بیرون، میرم اتزندگی از نه -

 رو وسایلت میمونم؛... علی... مال  ... همیشه تا... من کن، تکرار خودت با رو این منی؛

 .نگفتم هیچی و درآوردی بازیکولی چی ره بسه خونه، گردیمبرمی کنیمی جمع

 :گفتم بغض از لرزان هاییب**ل با

 !نمیام من -

 :کرد زمزمه ترسناکی لحن با و کرد گرد را چشمانش

 چی؟ -

 :گفت بلندتر صدایی با او و نگفتم چیزی

 .زود بگو؛ بلندتر گفتی، چی نشنیدم -

 :گفت و نگفتم چیزی

 چینهم یه یا فرار فکر ذارمنمی حتی یای،ب تا ایستممی در همین پشت خوبه، -

 .نشه دقیقه پنج از بیشتر! کنه عبور سرت از چیزی

 .دستم   تو سرم -

 و کرد نگاهم. درآورد رگم از آرامیبه را سرم و کشید هوفی. افتاد دستم به نگاهش

 :گفت

 خوای؟نمی ایدیگه چیز   -
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 .هاملباس -

 :گفت و خندید کج

 کنم؟ عوض برات -

 ایغرهچشم! هم با دلم و من برسرخاک و اشخنده از هم و حرفش از هم. لرزید دلم

 :گفتم و رفتم

ا  -  .بده بهم کمد تو از شلوار و مانتو دست یه لطفا

 :گفت و زد پوزخندی

 رانندگی ضرب یه خونه تا اینجا از قراره نیست، فرار برای راهی هیچ گفتم که بهت -

 برات ایخونه تو شلوار و تونیک یه شی؛نمی پیاده ماشین از حتی جنابعالی و کنم

 !میارم

 تونیک   چمدانم، داخل از[ بود؟ شده دیوانه گفت؟می چه. ]کردم نگاهش بهت با

 به رو و داد دستم به و کشید بیرون پا دم سفید   ایپارچه شلوار یک با لجنی سبز  

 :گفت من مبهوت چهره

 .منتظرتم دیگه دقیقه پنج -

 منفی قدراین ذهنش چرا. ]شدم هایملباس پوشیدن مشغول و کشیدم آهی. رفت و

 را گلویم بغض هایم،لباس تعویض مدت طول در[ بود؟ من رفتن فقط یعنی بود؟ شده

 .داشتم زدنش پس در سعی لجوجانه من و فشردمی

 هیبت و قامت کردم، باز که را در. افتادم راه به در سمت به و بستم را چمدان زیپ

 :گفت و انداخت سرتاپایم به نگاهی. دیدم را اشنهمردا
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 ای؟آماده -

 :پرسید باز او و دادم تکان را سرم

 ست؟آماده چمدونت -

 بغض و بزنم حرفی ترسیدممی. کردم ایاشاره اتاق داخل به و دادم تکان را سرم

 :گفت. چرخیدمی صورتم در نگاهش. بفهمد را صدایم

 زنی؟نمی حرف چرا -

 و گرفت دست در را بازوهایم. ایستاد اموجبییک در او و داد تکان طرفین به را سرم

 :پرسید باز

 سارن؟ زنینمی حرف چرا -

 :گفتم بغض با و شدم اشمشکی چشمان به خیره

 !زدی؟ داد سرم -

 بهت از شد پر علی نگاه. نفهمیدم هم خودم را امجمله بودن خبری یا سؤالی حالت

 دور علی از که قدمی. شدم رد کنارش از و انداختم پایین را سرم اما من. حیرت و

 چشمانم خیره و بازگرداند عقب به مرا. کردم حس دستم ساعد روی را دستش شدم،

 .شد

 به و داد امسینه قفسه به آرامی هل. بودیم هم چشمان خیره و گفتیمنمی چیزی

 غرق هم باز مانشچش. گذاشت امگونه روی را دستش و آمد جلو. برخوردم دیوار

 :گفت آرام. بود شده مهربانی

 هان؟ کوچولو؟ بگم بهت چی -
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 :گفت و کشید آهی که نگفتم چیزی

 این دلم، عزیز ازت خواممی معذرت من دادم؛ دست از رو کنترلم نفسم، ببخشید -

 .بده حالم روزها

 را ماقراریبی. کرد محکمی کوبش قلبم. گفتمنمی چیزی و بود چشمانش به نگاهم

 که کردممی مقاومت سرسختانه اما من. دوخت چشمانم به را چشمانش و کرد حس

 .نکنم هموار را بخشش راه و ندهم پس نم

 کفم از اختیار بوسید، که مرا. کردممی مقاومت همچنان من و آمد پایین کمی سرش

 !دلم و من برسرخاک گویممی هم باز و رفت

 :کرد زمزمه آرام و داد فاصله سرم از را سرش

 .سارن شده تنگ برات دلم -

 :کرد زمزمه باز و خواند چشمانم در را تردید

 .سارن شده تنگ برات دلم -

 عقب قدمی چند. دادم هلش و زدم پوزخندی بود، آورده سرم به که بالیی یادآوری با

 :گفتم رحمیبی با من و رفت

 هستی؟ چی منتظر بریم؟ خواستینمی -

 ثانیه چند. رفت اتاق داخل و داد تکان کالفگی با را سرش علی. مایستاد ستون کنار و

 کردیم حرکت در سمت به قدمی. شد داخل بود، دستش در چمدانم کهدرحالی بعد،

 که چمدانی و علی من، دیدن با. نمایان در چهارچوب در سورن قامت و شد باز در که

 :گفت داشت، دست در



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

350 

 

 بری؟می داری کجا رو خواهرم بگی شهمی -

 :گفت خونسردی با علی

 !من خونه داره، تعلق بهش که جایی -

 :گفت و رفت هم در سورن هایاخم

 .میاد برات زودیبه طالق نامه برو؛ نداری، رو سارن لیاقت تو کن، تمومش -

 :گفت و زد پوزخندی علی

 !کنه جداش ازم تونهنمی خودش حتی احدی، هیچ نخوام من وقتی تا -

 :گفت و فشرد هم به ب**ل کشید، مه در اخم سورن

 .نمیگی دروغ بهش دیگه که نداره وجود تضمینی هیچ نیست؛ خوش تو با اون -

 :گفت علی

 .نیاد صورتش به اخم حتی که کنممی امضا و نویسممی من سارن ؟ تو درد تمام -

 :گفتم و شد باز دلم چرکین   زخم

 !کشتی رو خواهرم تو -

 :چرخید سمتم به و زد پوزخندی علی

 مرگش مقصر من رفت؛می کج اول همون از سارینا خود   که دونهمی داداشتم حتی -

 .داد باد به رو سرش که بود اشطلبیتنوع نیستم،

 کج سارینا و فشردم هم به ب**ل. انداخت پایین سر سورن و سورن به دوختم چشم

 ؟بود گذاشتن قرار و زدن تلفن از فراتر چیزی مگر بود؟ کارش روی
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 میگه؟ چی علی سورن؟ -

 :گفت پوزخند با علی و نگفت چیزی سورن

 ...رز*ه یه تأسف، کمال با خواهرتون نداره، وجود گفتن برای چیزی -

 :زد فریاد سورن

 .کنی توهین بهش نداری حق باشه، هم زمین آدم بدترین اون اگه حتی -

 خواهر سارینا؟ ؟زمین آدم بدترین. ]ماندم سورن حرف مات من و زد پوزخندی علی

 :گفتم و رفتم جلو قدمی[ من؟

 حرف خواهرمون درباره داری چیه؟ زمین آدم بدترین سورن؟ میگی داری چی -

 میگی؟ چی فهمیمی! سارینا زنی،می

 :کرد باز ب**ل علی اما نگفت چیزی سورن

 ...اون نزنی، گول رو خودت خیالت این با بهتره -

 سورن قدمی یک در. نبود ذهن از دور رفشح زدن حدس اما کرد قطع را حرفش

 :گفتم بهت با و ایستادم

 میگه؟ راست علی -

 ![بود؟ هرز سارینا، من، خواهر] شکست که بود من کمر   و بست چشم سورن

 :شنیدم را علی صدای و شد کشیده پشت از دستم

 .بریم بهتره -

 :گفتم سورن به رو
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 .دارم کار باهات خونه، بیا فردا -

 :گفت و انداخت من به انینگر  نگاه

ا  -  بری؟ خوایمی واقعا

 :گفتم گوشش زیر و کشیدم آغوش در را سورن کردم، آزاد علی دست از را دستم

 !من برای جهان   نقطه ترینامن علی -

 و کرد پرواز سمتش به من نگاه و زد خندی تک علی که نگفتم آرام هم زیاد انگار ولی

 !بردنمی دل رنگشکم هرچند گونه چال   آن با کاش

 «!نخند و کن رحم ات،گونه چال   است سیاهچاله»

*** 

 :گفت من به رو و دوخت چشم موبایلش به اخم با

 .میام دیگه دقیقه چند منم داخل، برو -

 :گفت و کرد برقرار را تماس و اشمردانه جسم به کردم پشت

 الو؟ -

- ... 

 .جاهمون میام حسام با دیگه ساعت نیم تا دارید، نگهش خوبه، -

 :گفتم پوزخند و تمسخر با شدیم، که قدمهم. برسد من به تا کردم صبر. کرد قطع و

 کنین؟ بدبخت خواینمی رو کی دیگه کشیدید؟ نقشه کی برای دیگه -
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 و گرفت قرار کنارم رسیدم، که در به. دادم ادامه راه به اما من شد؛ خشک جایش سر

 :گفت کرد،می باز را در کهدرحالی. کرد باز برایم را در

 ولی حقم ، چون پذیرممی دل و جون با بزن، کنایه و نیش داری دوست که هرچقدر -

 .بشی خارج هم اتاقمون از نداری حق حتی میگم، هم باز

 :گفتم بود، یافته شدت که هاییاخم با و چرخیدم سمتش به

 !خودخواهی خیلی -

 :گفت و کرد ایخنده

 !دنیام مرد   ترینخودخواه من خواهی ،خود تو خواستن اگه -

 تشکیل را دنیایم تمام هم هنوز که بود ایخنده گیر من ذهن ولی. شد داخل و

ا  من و دادمی  !نبخشم؟ بودم بلد اصال

ا  و گذاشتم خانه داخل را پایم  خواب تخت روی. رفتم خواباتاق سمت به مستقیما

 دلم چقدر. کشیدم عمیقی نفس و بردم فرو علی بالش در را سرم و کشیدم دراز

 .خواستمی را بودنش

 :گفت و شد اتاق داخل علی

 لزم چیزی میام، دیگه ساعت یک تا بیرون میرم دیوار؛ کنار گذاشتم رو چمدونت -

 نداری؟

 .نه -
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 بعدازاینکه. شدم وسایلم کردن مرتب مشغول و رفتم چمدانم سمت به رفت، که علی

 دراز خواب تخت روی. کردم تعویض را هایملباس گذاشتم، جایشان سر را وسایلم

 .بخوابم که کردم سعی و کشیدم

 کنم، باز را هایمچشم اینکه بدون سختی، و سفت جسم کردن حس با. زدم غلتی

. کردم باز را هایمچشم و نفهمیدم چیزی! چیست بفهمم تا کشیدم رویش را دستم

 سرش زیر را هایشدست از کیی. شدم اشخیره بهت با علی، خندان چهره دیدن با

 :گفت خنده همان با و گذاشت

 خانمم؟ گذرهمی خوش -

 اخمی. نشست هایشچشم روی بعد و زد چرخی اشبالتنه روی اختیاربی نگاهم

 :گفتم و کشیدم عقب را خودم سریع و کردم

 !نداری؟ لباس چرا تربیت،بی -

 همهاین از کرد ذوق دلم ته ته ته عاشق، من روانی، من احمق، من و انداخت بال ابرو

 .بودن جذاب

 !زنمی نیست، اینجا نامحرمی -

 با. خورد زنگ موبایلش که بگوید دیگری چیز خواست و کرد تأکید آخر کلمه روی

 .نشست جایش سر و کرد اخمی بود، افتاده موبایلش روی که اسمی دیدن

 الو؟ -

- ... 

 .بگو -
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- ... 

 :شد ندبل فریادش صدای مرتبهیک به

 کردی؟ غلطی چه چی؟ -

- ... 

 کرد؟ فرار چطوری کردی؟می غلطی چه اونجا داشتی تو نبودم، ساعت چند فقط -

- ... 

 :گفت و برخاست جایش از باعجله

 .بهت لعنت میام؛ میام، -

 نگاهش بهت، از گشاد چشمانی با که مرا و پوشید را هایشلباس باعجله. کرد قطع و

 :گفت و بوسید کردممی

ا  سارن، نره یادت کن، قفل رو در خانمم؛ گردمبرمی - ا  کن؛ قفلش حتما  .فعال

 [بیافتد؟ بود قرار اتفاقی چه باز. ]کردم نگاه رفتنش به بهت با! رفت و

. بودم ترسیده ناخودآگاه. کردم قفلش و رفتم خانه در سمت به و برخاستم جایم از

 .بود نداده نشان رفتارها این از وقتهیچ علی

 با. بود علی پیش ذهنم اما بودم فیلم دیدن مشغول و بودم نشسته تلویزیون رویروبه

 را علی هم عقلم حال بود، کم دلم. رفتم اتاقمان سمت به و برخاستم جایم از کالفگی

 .کردمی طلب

 علی. شد بلند موبایلم زنگ صدای. شدم موزیک کردن گوش مشغول ساعتی نیم

 .بود
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 الو؟ -

 .سارن کن باز رو در -

 از. بود نرفته پیش اشخواسته طبق چیزی که بود این دهندهنشان اشکالفه صدای

 خورده گره هاییاخم با علی کردم، باز که را در. رفتم در سمت به و برخاستم جایم

 :گفت من به رو و شد داخل

 .دارم کار باهات میام، اآلن اونجا، بشین برو -

 رو[ بود؟ جاشدهجابه مغزش. ]کردم نگاه رفتارش به بهت با. رفت اتاقمان سمت به و

 رویمروبه ایخانه تو هایلباس با دقیقه چند از بعد علی و شدم جاگیر کاناپه

 .نشست

 سارن؟ -

 :گفتم و بود چشمانش مرداب خیره نگاهم

 بله؟... ج -

 علی پیش دستم همیشه من و زد نگفتم، و بگویم بود قرار که جانمی از محوی لبخند

 .بود رو

 !نفسم بالبی جانت -

 :گفتم و کردم جاجابه را خودم کمی. داد عمق را اشخنده و کردم خفیفی اخم  

 بگی؟ خوایمی چی -

 :گفت چشمانم در خیره. کرد نگرانم کمی کردنش اخم مرتبهیک

 !داری رفتن بیرون حق خودم با فقط بعد به این از -
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 و کردم مهمانش پوزخندی[ نداشت؟ اعتماد من به گفت؟ چه. ]ماندم اشجمله مات  

 :گفتم

 !تو نه باشم اعتمادبی باید من شده، برعکس انگار -

 من بدون بینممی صالح که اومده پیش مسائلی یه سارن، نیست اعتماد بحث -

 .نری جایی

 :گفتم و کردم متمایل جلو سمت به را خودم کمی

 بگو؟ -

 رو؟ چی -

 کردی فکر بدی؛ من تحویل رو مسخره هایحرف این شده باعث که چیزی همون -

 بخورم؟ رو هاتحرف گول که امگذشته احمق   دختربچه همون من

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش کالفگی با

 .کنی درگیر رو ذهنت نیست لزم عزیزم، نیست چیزی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 این از بدتر کنمنمی فکر یگهد هست، درگیر تو کارهای با کافی اندازهبه من ذهن -

 .بشه

 :گفت و کرد نگاه چشمانم به کالفگی با

 .کن گوش رو حرفم وچراچون بی گذشته مثل بار، آخرین برای -

 :گفتم و دادم تحویلش تمسخرآمیزی یخنده
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 روال همون خوادمی و نشسته دلش به که بودم احمق و ساده چقدر ببین خدا ای -

 نه؟ مگه کرده، مزه من بودن احمق دندونت یرز  بگیره؛ پیش رو گذشته

 :گفت و کرد نگاهم خشم با

 پس نیستم؛ آروم قدراین همیشه من سارن، نکن سوءاستفاده من بودن آروم از -

 .نکنی توهین خودت و من به این از بیشتر و بفهمی رو دهنت حرف بهتره

 :گفت من به رو و کشید عمیقی نفس. نگفتم چیزی و زدم نیشخندی

 .کنی عمل بهش دارم انتظار ازت و زدم رو هامحرف -

 :گفتم خونسردی با

 !دمنمی قولی بهت من -

 :زد صدا را نامم عصبانیت با

 سارن؟ -

 بله؟ -

 :گفت و کرد عصبی ایخنده

 قدراین نیستم؛ پیش وقت چند حوصلگی با و آرومی به من سارن، نکن بازی من با -

 .باشم داشته کلکل و بحث تو با منخوا که اومده پیش برام مسئله

 :داد ادامه ترآرام لحن با او و نگفتم چیزی

 بدتر هاتحرف با اینکه نه کنی، آرومم حضورت با خونه، میام وقتی دارم دوست -

 !شم داغون
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 :گفتم و خندیدم بلند

ا  تو اینکهمثل -  .فرهادی جناب کردی فرض خر رو من واقعا

 قصد اما من. داد تکان سری برایم تأسف با سپس و کرد نگاهم ثانیه چند

 :گفتم. نداشتم نشینیعقب

 سرپاست؟ دروغ با اتزندگی کل که دروغ   مگه خوری؟می تأسف که گفتم دروغ -

 نکردی؟ توجه من احساسات به اصال که دروغه بودم؟ بازیچه برات من که دروغه

 دوستم اصال تو که وغهدر  خواهرم؟ و من زندگی به زدید گند پسرعموت با که دروغه

 ...دروغه نداشتی؟

 . ماسید دهان در هایمحرف زد، که فریادی با

 !کنی شک خودت به نسبت من حس به نداری حق تو -

 :گفتم و انداختم پا روی پا

 .منی زندگی   آدم اعتمادترینغیرقابل تو -

 :گفت و شد بلند جایش از عصبانیت با

 .زنیب من به رو هاحرف این تونینمی -

 :گفتم هایشچشم در خیره جسارت، با و ایستادم رویشروبه

 محض ؟ حقیقت   چون چرا؟ -

 :زد فریاد بلندتر

 !چرت   حقیقت   چون -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

360 

 

 :گفت و کرد اضافه لحنش به تهدید او و رفتم عقب قدمی فریادش، بودن بلند فرط از

 این از رو اتپ من بدون یا من از خبربی بخوای حالت به وای سارن، حالت به وای -

 قسم عزیزترینمی که خودت جون به خورم،می قسم بزاری؛ بیرون کوفتی خونه

 رو تهدیدم این شی؛ پشیمون اتنکرده و کرده از که بیارم سرت بالیی یه خورممی

 .زنهمی سر ازم العملیعکس چه دونمنمی وگرنه بگیر جدی

 :پرسیدم عسلی به خیره و نشستم کاناپه روی

 شده؟ چی -

 :گفت و نشست رویمروبه ثانیه چند از بعد

 .نیست چیزی -

 :گفتم هایشچشم به خیره و زدم پوزخندی

 کنی؟می تهدید طوریاین و نیست چیزی -

 :گفت کالفگی با

 .خودت   برای کن باور سارن، بدم توضیح برات شهنمی -

 :گفتم تمسخر با

ا  -  !کردم باور کامال

 :گفت آرام و کشید آهی

 بشناسی؟ نو از رو من کنینمی یسع چرا -

 بخورم؟ ضربه دوباره که -
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 :گفت و کرد نگاهم ناباوری با

 اعتمادی؟بی بهم قدراین چرا -

 گذاشتی؟ اعتماد برای جایی -

 :گفت. کرد باز ثانیه چند از بعد و بست را چشمانش

 .بخشیدمنمی شاید بودم اگه منم داری، حق -

 .فهمیمی که خوبه -

 :تگف ناگهانی

 کردی؟ قبول -

 :گفتم تعجب با

 رو؟ چی -

 نری؟ جایی من بدون اینکه -

 :گفتم پوزخند با و انداختم بال ابرویی

 نکنم؟ قبول اگه -

 :نالید

 به آخر بار برای کنممی التماست سارن آره؟ کنی؟می قبول کنم التماست اگه -

 خب؟ کن، گوش هامحرف

 :ددا ادامه او و دادم گوش حرفش به بهت با

 ... بیافته اتفاق اگه ندارم، رو ضربه این طاقت من -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

362 

 

 نگرانی   کردممی سعی کهدرحالی[ بیافتد؟ اتفاقی چه بود قرار. ]کرد قطع را حرفش و

 :گفتم کنم، پنهان را لحنم

 علی؟ میافته اتفاقی چه داره -

 :شد عصبی کمی لحنش

 .نپرس من از رو مسخره سؤال این قدراین نیست، چیزی -

 من؟ به نمیگی هیچی چرا بگی؟ من به تونینمی که شده چی چرا؟ -

 !نپرس نپرس، من از رو سؤال این قدراین -

 :گفتم و دادم خرج به جسارت هم باز اما پراندم جای از کمی فریادش

 .دمنمی گوش رو حرفت نگی، بهم تا -

 :کشید فریاد قبل از بلندتر

 !بدزدتت کرده تهدید ارسالن -

 :کردم زمهزم بهت با

 چی؟ -

 :گفت و کشید موهایش به دستی کالفگی با

 استخدام محافظ نفر چند حسام با نیست؛ نگرانی برای چیزی سارن، نباش نگران -

 .لزمه احتیاط ولی نیست ترس برای جایی کردیم،
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 به آورد، هجوم ذهنم به ترسناک فکر جور هزار که درک به ترسیدم،می که درک به

 ذهنم در که چیزی تنها لحظه آن در اما شدم متنفر امیرارسالن از لحظه آن که درک

 :گفتم پوزخند با! بس و بود علی دادن عذاب زد،می زنگ

 بالیی هیچ که داره دوستم قدراون امیرارسالن دونممی لاقل کی؟ از بترسم؟ چی از -

 !نماما در اون پیش من ست،شده تضمین امیرارسالن با امآینده نیاره؛ سرم

 هایشمشت در را بازوهایم شد، نزدیکم خشم با. دیدم چشم به را شدنش کبود

 :زد فریاد و فشرد

 .کن تکرار خودت با بار هزار صد روزی رو این! ناامن   تو برای من غیرازبه کس هر -

 و دادم تنم به تکانی. بود نابودی به رو کرد،می وارد علی که فشاری شدت از بازویم

 :گفتم

 .کن ولم -

 :گفت خشم با

 یالقوز؟ اون پیش بری هلک و هلک پاشی که چی؟ که کنم ولت -

 :گفت او و افتادم کاناپه روی. داد هولم و کرد رها را بازوهایم

 امشب همین نفهم؛ زبون یدختره کنممی رو کار این کنم، اتزندانی خونه تو شده -

 قبرستون این از رو پات چطوری ببینم تا کنن عوض رو در قفل بیان زنممی زنگ

 .بیرون زاریمی

 از کردم کیف و زدم لبخندی. کوبید هم به را درش محکم و رفت کار اتاق سمت به و

 .خوردنش حرص
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 تخت روی و شدم اتاقمان وارد لبخند با. آمدمی اتاق از تلفن با زدنش حرف صدای

 .زیاد خیلی. داشتم خواب اما نبودم، خسته بااینکه. کشیدم دراز خواب

 پیدا برام رو عوضی اون و دیمی تکون یه لشت تن به امروز همین کن، تمومش -

 .ناصر کنیمی

- ... 

 .کن پیداش برام تونیمی که ایوسیله و تهدید هر با شده، که طور هر -

- ... 

 .بکن تونیمی که کاری هر آره؛ آره، -

- ... 

 .دممی اضافه تا 5 -

- ... 

 را هایشقدم صدای. بود کرده قطع شاید. نشنیدم صدایی دیگر. بودم خواب گیج

 حس اموجبییک در را حضورش هم بستهچشم. شدمی نزدیک من به که شنیدم

 را اشزمزمه صدای. ماندم مبهوت شد، کاشته امگونه رو که ایه*س*بو با. کردممی

 :شنیدم

 کوچولو؟ کنم چیکار تو بدون من آخه -

 :داد ادامه و دکشی آهی. گرفت تپش قلبم

 شدممی آشنا باهات عادی اتفاق یه با من و نبود مسخره نقشه اون وقتهیچ کاش -

 .دارم دوستت من که اینه مهم ولی شدی،نمی اذیت قدراین شاید بعدش... بعدش و
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 :گفت ایگرفته صدای با سپس و کرد مکث ایچندثانیه

 کنم؟ فکر نبودنت به چطور من آخه -

 به عالم بد هایحس تمام. داد محکمی تکان قلبم به صدایش شده نشینته بغض  

 نشود اشک به تبدیل بغضم تا دادم قورت نامحسوس را دهانم آب. شد سرازیر قلبم

 .نبرد را آبرویم و

. شنیدم را اتاق در شدن بسته صدای بعد، ثانیه چند و کردم حس را شدنش دور

 و نشستم جایم سر کالفگی با ندیدم،را علی وقتی. کردم باز را چشمانم بااحتیاط

 :کردم زمزمه بودم، خیره پتو به کهدرحالی. بردم فرو موهایم در را دستم

 !دارم؟ دوستت قدراین هم هنوز چرا -

 !«فهمینمی که قدرهمان دانی،نمی که قدرهمان دارم، دوستت»

*** 

 :فتگ لبخند با و نشست رویمروبه علی که بودم عصرانه خوردن مشغول

 چطوره؟ خانمم -

 :گفتم بود، پایین سرم کهدرحالی

 .خوب -

 :گفت بازیگوش و شیطان لحنی با

 خوبی؟ بینینمی رو من -

 :گفتم و زدم پوزخندی قلبم، فریادهای برخالف
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 !شدی باهوش -

 غم! من به لعنت و نشست اشگونه مرداب چشمان در نگاهم. شد امجمله مبهوت

 لبخند. شدم پشیمان زدم، که حرفی از دم همان که بود زیاد قدرآن چشمانش

 :گفت و زد غمگینی

 .بخند فقط شما خانم، خوشیم همونم به ما -

 چشمانم در اشک پشیمانی شدت از. رفت و گذشت کنارم از نسیمی همچون و

 و تنفر و غرور خیالبی. گفتمنمی را جمله آن و شدمی لل زبانم کاش. بست حلقه

 :گفتم گریه با و رفتم سمتش به سرعت با و برخاستم ایمج از. شدم تنبیه

 علی؟ -

 :گفت و زد تلخی لبخند هایماشک دیدن با. بازگشت سمتم به

 عزیزم؟ شده چی -

 :گفتم و زدم هق

 !ببخشید گفتم، چی نفهمیدم من ید؛... بخشی... ب -

 را آغوشش. شد نزدیکم و کرد نگاه چشمانم به مهربانی با. کردم گریه قبل از بلندتر و

. شد پاک تنم از روز چند این منفی هایانرژی و هانگرانی تمام انگار کردم، حس که

 :گفت کشید،می کمرم روی را دستش کهدرحالی

 نکن، گریه نکن، گریه دلم؛ عزیز نشدم ناراحت من سارن، نداره عیبی هیس، -

 ببینمت؟
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 خیره چشمانش به. کرد پاک را هایماشک هایشانگشت با و کرد جدا آغوشش از مرا

 [آمد؟ دلم چطور. ]جوشید هایماشک هم باز و شدم

 که من کنی؟می تابیبی قدراین چرا! توروخدا ببینش کنی؟می گریه چرا! بد دختر ا ا ا   -

 .دلم عزیز نکن گریه سارن، کنممی درکت من نداره؛ عیبی گفتم

 گذاشتنمی چرا کرد؟می سخت رایمب را ماندن متنفر چرا بود؟ مهربان قدراین چرا]

 [چرا؟ چرا؟ چرا؟ انداخت؟می یادم به را گذشته چرا شوم؟ سنگدل

 :گفتم گریه با و کردم پرتاب آغوشش در را خودم

 من بیام، کنار چیزهمه با تا بده فرصت بهم کم یه علی، ببخشید... من... من -

 ...باشی نداشته مه دوستم اگه... اگه حتی باشم نداشته دوستت تونمنمی

 خیره چشمانش به اشکی چشمانی با و ساکت. گذاشت هایمب**ل روی را دستش

 :گفت که شدم

 !خواممی کوفتی زندگی   این که هستی چیزی تنها تو -

 آغوشم در محکم. دیدممی چشمانش در را عشق! خندیدم گریه میان. خندیدم

 :گفت و کشید عمیقی نفس. کشید

 ن؟بیرو بریم موافقی -

 !اوهوم-

 :گفت و کرد جدایم آغوشش از. کرد ایخنده

 .شیم حاضر بریم بدو! کوچولو -

 .شدیم اتاق داخل هم با و زدم رنگیکم لبخند  
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*** 

 :گفت و کرد پارک ایگوشه را ماشین

 .شه تکمیل تفریحمون بدم بهت هم شام بریم شو پیاده -

 جاگیر که صندلی روی. شدیم رستوران داخل. شدیم پیاده ماشین از و زدم لبخندی

 :گفت من به رو علی شدیم،

 خوری؟می چی -

 :گفتم و انداختم بال شانه

 .خوریمی خودت که چی هر دونم،نمی -

 خوبه؟ ماهی -

 .خوبه -

 .رفت و گرفت که سفارشات و شد نزدیک گارسون بعد ایدقیقه

 سارن؟ -

 :گفتم کردم،می بازی امحلقه با کهدرحالی

 بله؟ -

 :پرسید ازب

 سارن؟ -

 :گفتم و کردم نگاه هایشچشم به

 بله؟ -
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 :گفت دلخوری با

 جانم؟ نمیگی چرا -

 :گفتم و زدم رنگیکم لبخند  

 جانم؟ -

 بپرسی؟ سؤالی ازم خواینمی تو سارن؟... راستش کوچولو؛ بالبی جانت -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

ا  اآلن علی، آینده برای بزارش -  .ندارم ور  توانش واقعا

 .نگفت چیزی و داد تکان سری

 :شنیدم را علی صدای که بود رویمروبه میز به نگاهم

 کنی؟ شروع خواینمی-

 :گفتم و کردم پایین و بال تند تند را سرم

 .خورممی چرا، چرا -

 ماهی بوی اینکه عالوهبه نداشتم؛ زیادی اشتهای. گذاشتم دهانم در را غذا از کمی

 :گفت علی که بودم غذایم با کردن بازی شغولم. کردمی اذیتم

 کنن؟ عوضش بگم خوایمی نداری؟ دوستش -

 سعی کهدرحالی. بود شده قبل از بیشتر خیلی خیلی ماهی بوی. داشتم تهوع حالت

 :گفتم کنم، کنترل را خودم کردممی

 .ندارم اشتها من نداره، عیبی غذا نه؛ -
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 :گفت و کرد مارفتهدرهم چهره به نگاهی نگرانی با

 خوبی؟ سارن؟ -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 بریم؟ شهمی خوبم؛ خوبم، -

ا   :گفت و گذاشت میز روی را غذا مبلغ و برخاست جایش از سریعا

 .بریم -

 داخل را پایم کههمین. نیاورم بال که کردم کنترل را خودم زحمتبه را راه طول تمام

 بال را بودم نخورده و خورده آنچه هر تمرف سرویس سمت به دو با گذاشتم، خانه

 :گفت نگرانی با که شنیدم سرم بالی از را علی صدای. آوردم

 سارن؟ -

 :گفت باز. ندادم جواب

 تو؟ شدی چی خوبه؟ حالت سارن؟ -

 :گفتم و گرفتم بال را سرم حالیبی با

 !چمه دونمنمی -

 :گفت و داد ماساژ را هایمشانه

 صورتت؟ به بزنم آب -

 .زنممی خودم -
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 که بردارم قدمی خواستم. بازگشتم عقب به. زدم صورتم به آب مشت چند و

 .گرفت فرا را چشمانم که تاریکی و بود علی نگران صدای بعدازآن. شد مانع سرگیجه

 تاری تا زدم پلک پیاپی بار چند. کردم باز را چشمانم آهستگی به و حالیبی با

 را دستم. بود نشسته تخت کنار صندلی روی که یدمد را علی. رود بین از چشمانم

 دلم و زدم خوابیدنش حالت از لبخندی. بود گذاشته تخت روی را سرش و بود گرفته

 .داشتنش از رفت ضعف

 را موهایش نرمی. کردم نوازش را موهایش آرامآرام و کشیدم پس کمی را دستم

 با. گرفت بال را سرش آرامیبه ثانیه چند از بعد و خورد خفیفی تکان. داشتم دوست

 :گفت و زد لبخندی بازم، هایچشم دیدن

 اومدی؟ هوش به -

 :گفتم. گرفت عمق سؤالش از لبخندم

 اینجاییم؟ چرا شد؟ چی آره؟ -

 :گفت و کرد آرامی خنده

 !کنیمی غش هی شدی؟ غشی وقتی   چند هست حواست -

 :گفت که خندیدم

 .بیاد دکتر بگم برم من باش جاهمین -

 :زدم ب**ل آرام

 .عزیزم برو-
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 بوسیدن از بعد و برخاست جایش از. گرفت عمق «عزیزم» کلمه شنیدن با لبخندش

 علی با سالیمیان مرد   و شد باز اتاق در بعد، دقیقه چند. کرد ترک را اتاق ام،پیشانی

 .بود آرام. داشتم دوست را لبش روی کمرنگ لبخند. شد اتاق وارد

 :گفت علی به رو ینات،معا انجام از بعد

 .بده انجام باید اآلن همین نویسم،می آزمایش -

 :گفت نگرانی با علی

 داره؟ خاصی مشکل چرا؟ -

 :گفت و زد علی نگرانی به لبخندی سالمیان مرد

 .اطمینان   برای فقط نباش، نگران -

 داره؟ مشکلی مگه دکتر؟ آقای چی از اطمینان-

 :گفت و کرد ایخنده دکتر

 .نیست چیزی که گفتم پسر؟ چته -

 اتاق به هایمآزمایش انجام از بعد. شد خارج در از دکتر و داد تکان سری علی

 و شد اتاق داخل دکتر که گذشتمی ساعتییک. کشیدم دراز تخت روی و بازگشتم

 :پرسید علی به رو

 گرفتی؟ رو آزمایش جواب -

 :گفت و داد تکان سری علی

 .گیرممی میرم اآلن نه-
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 :پرسید و نشست تخت کنار صندلی روی دکتر. شد خارج اتاق از و

 داری؟ تهوع حالت -

 .داشتم پیش ساعت چند نه، اآلن -

 چی؟ اشتهاییبی -

 .بله -

 را آزمایش برگه و شد اتاق داخل دست به برگه علی. نگفت چیزی و داد تکان سری

 :گفت لبخند با و انداخت آزمایش برگه به نگاهی دکتر. داد دکتر دست به

 !مبارکه -

 :گفت دکتر به رو و انداخت من به نگاهینیم نگرانی با علی

 دکتر؟ آقای جدی   خیلی اشبیماری -

 :گفت و انداخت علی به سفیهی اندر عاقل نگاه برگه بالی از دکتر

 !بارداره خانمت مبارکه، گفتم جوون؟ گفتم چی نشنیدی -

 :گفتیم مبهوت و مات

 چی؟ -

 :گفت به رو سپس و کرد هردویمان به نگاهی دکتر

 .مرخصی و نیست مشکلی من ازنظر میگم؛ تبریک بارداری، شما دخترم؟ -

 با[ من؟ که؟ باردار؟ گفت؟ چه. ]بودیم شده خیره یکدیگر به مبهوت و مات. رفت و

 :گفتم علی به رو بهت
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 تو؟ یا امحامله من گفت -

 :گفت مبهوت لحن همان با علی و

 !بودی تو نظورشم کنم فکر -

 :گفت و نشست هایشب**ل روی بزرگی لبخند   کمکم گذشت، که ایدقیقه

 .کوچولو مامان برم قربونت شم؟می بابا دارم -

 حتی،[ بچه؟. ]ساختند شکر و قند کارخانه قلبم از جایی یک اش،جمله شنیدن با

 .کردمی وذوقشوق سراسر را وجودم تمام بچه، یک به کردن فکر حتی

 :گفت و کرد بوسم و شد خم لیع

 بچه ای،بچه هنوز خودت تو شه؛می مامان داره که برم خودم کوچولوی قربون -

 !چیکار؟ خوایمی

 :گفتم و دوختم علی بارانستاره چشمان به را نگاهم

 علی؟ -

 :گفت من به رو خوشحالی با

 بگیرم؟ برات برم خوایمی چی آره؟ خوای؟می چیزی جانم؟ -

 :گفتم و گرفت امخنده اش،جمله گفتن عجول و تند از

 .نیست چیزها این علی، نه -

 هان؟ زد؟ لگد نکنه خوای؟می چی پس -

 :گفتم و خندیدم علنی باراین
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 .نیست هم ماهش سه هنوز این چیه؟ لگد علی؟ میاری در بازی دیوونه چرا -

 دونی؟می کجا از تو -

ا  -  دونم؟می کجا از بگم باید حتما

 :گفت سریع

 .فهمیدم نه -

 :گفتم علی به رو و شدم جاجابه کمی

 .نمیاد خوشم بیمارستان محیط از بریم؟ شهمی -

 خوای؟می کمک بریم، پاشو آره؛ آره، -

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 .بیام تونممی خودم نه -

 به خنده با علی نشستیم، که ماشین داخل. شدم قدمهم علی با و برخاستم جایم از

 :گفت و بازگشت سمتم

 !کنن جدات ازم تونننمی هم آدم و عالم دیگه -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوکانه. زد جرقه ذهنم که بخندم خواستم

 بود؟ چی منظورت -

 چی؟ -

 ...نکنه گفتی؟ که ایجمله اون چی یعنی -
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 روروبه به ار  نگاهش و داد قورت ضایعی طرز به را دهانش آب. خوردم را حرفم باقی و

 .کرد روشن را ماشین و داد

 !توأم با علی -

 چیه؟ منظورت فهممنمی -

 :گفتم بهت با

 علی؟ -

 جانم؟ -

ا  تو... تو -  کشی؟نمی خجالت واقعا

 :گفت و زد جذابی نیشخند  . ندارد فرار راه فهمید که انگار

 !خوشگلم؟ چی برای خجالت -

 :گفت سرخوشی لحن با و خنده زیر زد پقی

 بعدی؟ نظریه نبود، انتظار از دور خیلی خب -

 :گفتم و زدم اششانه به مشتی

 میندازی؟ دست رو من داری تو -

 :خندید

 !دهمی کیفی یه سارن جون به آره، -

 :کشیدم جیغ باراین

 علی؟ کردی حامله رو من تو -
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 :گفت و شد شدیدتر اشخنده

 کم یه ولی خوشحالم نمم که نداره کشیدن جیغ قدراین من عزیز بابا،ای -

 ازم خونه برسیم بزار سرمون؛ پشت میارن در حرف مردم کن؛ کنترل رو اتخوشحالی

 !کن ویژه تشکر

 دل ته از دانستممی خوب خیلی هم خودم اما شدم سرخوشش چهره خیره حرص با

 .شوم ماندگار علی پیش عمرم آخر تا بچه نام به ایبهانه به که بودم راضی

 یازده ساعت. ]کرد محکمی تپش قلبم در جلوی سورن، دیدن با رسیدیم، که خانه به

 نگرانی با و فشردم محکم را علی دست ناخودآگاه[ کرد؟می چه اینجا شب نیم و

 :گفتم

 علی؟ -

 .نترس الکی سارن، نیست هیچی جان؟ -

 :گفت و زد لبخندی و

 .کنن جدات ازم تونننمی هم آدم و عالم دیگه حال که گفتم -

 ...گرفت عمق لبخندم و شنیدم را اشلبی زیر زمزمه. خندیدم

 .کوچولو برم قربونت -

 :گفت و کاشت امگونه روی ایه*س*بو

 بریم؟ -

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 .بریم -
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 :گفت من به رو و آمد سمتمان به سورن شدیم، پیاده که ماشین از

 خونه؟ بریم سارن؟ ایآماده -

 باز سورن. نگفتم چیزی و انداختم نفرشان دو هر خشمگین هایهچهر  به نگرانی نگاه

 :گفت

 سارن؟ بریم -

 .من   پیش جاش سارن میگم بهت دارم که باره دومین برای نه -

 :غرید سورن و شد قفل هم به نگاهشان

 !جناب نبود تو با کسی -

 :گفتم سورن به رو که بگوید چیزی خواست علی

 داداش؟ داخل بریم -

 :خواند را نامم زتهدیدآمی

 سارن؟ -

 لرزید،می بغض از هایمب**ل کهدرحالی. بزند حلقه چشمانم در اشک بود نزدیک

 :گفتم

ا؛ داداش؟ -  .شهمی عوض نظرت مطمئنم بزنیم، حرف بشینیم داخل بیا لطفا

 :گفت رحمیبی با و زد پوزخندی سورن

 خامت دوباره باز د،بو پیف و ایش علی که دیروز تا شد؟ چی شه؟می عوض نظرم -

 کرد؟
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 :گفت خشم با علی و نشست امگونه روی اشک

 تونهنمی نیست، خوب حالش برو، و بزن داخل بیا داری حرفی اگه سورن؛ بسه -

 .باشه سرپا

 :گفت و ایستاد اموجبییک در. داد نگرانی با را جایش سورن، چشمان عصبانیت

 خوبی؟ آره؟ سارن؟ شده اتچیزی -

 .کنممی خواهش سورن، داخل بریم بیا فقط ت،نیس چیزی -

 :گفت و کرد پاک را هایماشک شستش انگشت با و کشید هوفی

 نکن؟ نگاه من به اشکی هایچشم با نگفتم مگه -

 .شود خانه داخل که بود شده راضی یعنی این. زدم رنگیکم لبخند

 :گفت سورن و گذاشتم سورن و علی جلوی را شکالتی کیک و آبمیوه لیوان

 !بدی ادامه زندگی این به باید که کنی قانعم منتظرم من خب؟ -

 امشدهسرخ چهره به نگاهش سورن[ گفتم؟می باید چطور. ]گزیدم ب**ل خجالت با

 :گفت و انداخت

 اومده؟ پیش مشکلی -

 :گفت علی به رو باراین که نگفتم چیزی

 علی؟ شده چش سارن -

 :گفت و گذاشت میز روی را آزمایش برگه کرد،یم کنترل را اشخنده کهدرحالی علی

 !سورن شیمی دایی داری -
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 چشمانم در نگاهش ثانیه چند از بعد. شد آزمایش برگه قفل سورن مبهوت نگاه

 :گفت و نشست

 سارن؟ آره -

 ایچندثانیه. کردم پایین و بال را سرم تند لبخند، با. کردم حس را صدایشته ذوق

. آوردمدرنمی سر چیزهیچ اشجدی چهره از. نشست ارمکن سپس و شد امخیره

 :گفت و کشید آغوش در مرا امپیشانی بوسیدن از بعد و زد لبخندی ناگهان

 کوچولو؟ شیمی مامان داری آره؟ سارن، برم قربونت -

 :خندیدم

 .آره-

 که دانستممی. شد شدیدتر امخنده افتاد، که علی کرده اخم چهره به نگاهم

. انداختم بال ابرو برایش و دادم جا سورن آغوش در را خودم بیشتر. کندمی حسودی

 .نگفت چیزی ناچارا و کرد امحواله تهدیدآمیزی نگاه

 :گفت و کرد جدا آغوشش از مرا سورن

 داره؟ خبر کسی -

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 .فهمیدم اآلن هم خودم نه -

 :گفت و آورد بال را آمیزش تهدید گاهن ثانیه چند از بعد و نگفت چیزی

 بمونی؟ این با تو که شده ایبهانه بچه این که نگو سارن؟ -

 :نالیدم
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 .داریم دوست رو همدیگه ما داداش؟ -

 :گفت و زد پوزخندی

 چیزی باباهامون مامان آوردی شانس آورد؟ سرت رو بال این و داره دوستت جدا؟-

 !بودی فتهگر  هم طالق اآلن تا وگرنه نفهمیدن

 :گفتم گونه التماس و وحشت با

 سورن؟ -

 ...ولی نباش؛ نگران سارن، نمیگم کسی به چیزی من -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ...دوباره اگه تونی؟می مطمئنی -

 :گفتم خوشحال و سریع

 .دممی قول داداش، شهنمی هیچی -

 :گفت من به رو و کرد علی به نامطمئنی نگاه سورن

 .بزنم حرف علی با باید اتاقتون، توی برو -

 ایدقیقهبیست. رفتم اتاقمان سمت به و برخاستم جایم از و دادم قورت را دهانم آب

 :زد صدا مرا که شنیدم را سورن صدای. گذشتمی زدنشان حرف از که شدمی

 سارن؟ -

 .اومدم جانم؟ -
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 نگاهش. شدم سورن خیره و ایستادم شانقدمی چند در. رفتم سمتشان به سریع و

 :گفت و دوخت من به را

 دوست ولی نیست، راضی دلم بااینکه سارن؛ نشی پشیمون دفعه این امیدوارم -

 .ببینم رو اتخوشی دارم

 جدا از بعد و کرد آرامی خنده. کردم حل آغوشش در را خودم و کردم پرذوقی خنده

 :گفت من از شدن

 !کنی باز رو در بری بهتره -

 :گفتم گنگی با

 ی؟چ -

 :گفت و کرد ورودی در به ایاشاره

 .بدن باد به رو سرت شدن جمع مغول قوم اون -

 آرشام؟ و آرش -

 :خندید

 .هستن هم اتدیوونه دوست تا دو اون -

 :گفتم و خندیدم

 بیان؟ خوانمی اآلن چرا شب ، دوازده ساعت اآلن؟ -

 .بدن باد به رو سرت اومدن که گفتم -

 :درآمد سورن و علی صدای زمانهم که کردم پرشی خوشحالی با
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 !نپر سارن -

 .نگفتم چیزی و کردم ریزی خنده. کردند اخم و انداختند هم به نگاهی و

 را علی حرص پر صدای که دویدم در سمت به دو با درآمد، صدا به که در صدای

 :شنیدم

 ندو؟ نگفتم بهت مگه -

 روروبه عصبی و کرده اخم چهره چهار با که کردم باز را در علی، حرف به توجهبی

 :گفتم و کردم باز گردنم پس تا را نیشم. شدم

 .سالم -

 و مانی. نبودند موفق چندان اما کنند کنترل را شانخنده کردند سعی آرشام و آرش

 چه هر من و شدند داخل من به گذاشتن محل بدون که بودند قهر انگار هم نوشین

 !نبود مرامم در کشیمنت بودم، که

 علی. شدم مواجه اخمالو چهره چهار با برگشتم، کهوقتی. شدند داخل آرشام و آرش

ا  که سورن و  مشخص که هم نوشین و مانی و بودند کرده اخم دویدنم برای احتمال

 !داشتند درگیری خود بود،

 :گفتم آرشام و آرش به رو

 پوکیدن؟ نامزدهاتون چرا -

 دوست دو بنفش ماورای هایجیغ صدای با شد زمانهم مردها، خنده صدای

 .من وچلخل
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 روی و آوردم آبمیوه و میوه و رفتم آشپزخانه سمت به شدند، جاگیر که هاراحتی روی

 به رو سورن. بود جا سورن و علی کنار. چرخاندم اطراف به را نگاهم. گذاشتم عسلی

 :گفت من

 .عزیزم بشین خودم پیش بیا -

 آرش. نشستم کنارش و رفتم سورن سمت هب کنم، نگاه علی چهره به اینکه بدون

 :گفت و زدن حرف در شد قدمپیش

 کردین؟ صلح خبرها؟ چه خب؟ -

 :گفتم و خندیدم

 .آره -

 :گفت و بوسید را موهایم لبخند، با سورن و شد سکوت کمی

 بگی؟ بهشون خواینمی -

 :گفت کنجکاوی با مانی و گزیدم ب**ل خجالت با

 چی؟ -

 :گفتم و انداختم بال ابرویی

ا؟ نبودی قهر شما -  احیانا

 :گفت باز سورن. نگفت چیزی و کرد نازک چشمی پشت

 نمیگی؟ سارن؟ -

ا  شوقش  :گفتم آرام و زدم لبخندی. بود مشخص کامال
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 .بگو خودت -

 :گفت نوشین و مانی آرشام، آرش، هایچشم به خیره و داد تکان را سرش لبخند با

 .خوب خبر یه -

 :تگف کنجکاوی با مانی

 .فضولی از مردیم دیگه، بگو -

 :گفت شانهمه به رو سورن. خندیدیم همگی

 !بشم دایی قراره -

 سورن و علی و من. دوختند چشم شکمم به سپس و من به شده گشاد هاییچشم با

 :گفت آرشام و خندیدیم ماتشان هایچهره به

 بدم؟ تکون رو دستم باید کجا مخفی ؟ دوربین -

 :گفت و دز  موذی لبخند   آرش

 !سرعت بابا من؟ جون -

 :گفتم حیابی آرش   به رو و گزیدم ب**ل

 .تربیتبی زهرمار، -

 هایچشم با مانی. شد کشیده نوشین و مانی سمت به نگاهم. زد چشمکی و خندید

. داشت بهتری وضعیت نوشین اما بود؛ شده خیره شکمم به ناباور و شده گشاده

 .بود شده محبت غرق چشمانش

 :گفت و کاشت امگونه روی ایه*س*بو و آمد منزدیک
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 .خاله فندق   باشه خیر قدمش -

 :گفت بعد و شنیدیم را مانی جیغ صدای

 !بادومه این فندق، بگو بابات به برو -

 .خندیدندمی وقفهبی همه که بود دارخنده قدرآن مانی لحن. ترکید خنده از جمعمان

ا  . بروند شانخانه به شدند مجبور نوشین و مانی اما بودیم هم دور صبح اذان تا تقریبا

 .بود خوبی شب

 !«دارم دوستت من که اینه مهم! درک به برن همه»

*** 

 از بیشتر علی. بود عالی ولی نه که خوب چیزهمه. گذراندممی را امبارداری هشتم ماه

 بودنش پسر با اما باشد دختر فرزندمان که داشت دوست. بود شده مهربان گذشته

 روی ایه*س*بو شنید، را فرزندمان بودن پسر خبر که روزی و نداشت؛ مشکلی هم

 :گفت و کاشت موهایم

 .خوامنمی چیزی دیگه بره تو به که هاشچشم -

 که چیزی هر. گزیدم را لبم فقط ذوق، شدت از و هایمچشم به نشاندم اشک من و

ا  را داشتم دوست  را امبارداری خبر وقتی یمانمادرها و پدر. کردمی حاضر برایم فورا

 راه به را اشسیسمونی شد، مشخص فرزندم جنسیت اینکه محضبه شنیدند،

 هم را خودمان علی و من گاهی که بود وذوقشوق با رفتارهایشان قدرآن. انداختند

 و نشستمی شکمم روی به رو آمدمی هی. دیگر نگویم را حسام. کردیممی فراموش

 علی به رو شد،نمی نصیبش چیزی کهوقتی و بزند لگد پسرم تا شدمی اشخیره

 :گفتمی
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 .دونممی من شه،می مصرفبی خودت عین -

 توانستممی اوقات گاهی. نبود کمتر برایم برادر از چیزی چون بودم بخشیده را حسام

 و مانی. کردمی ناراحت مرا که بود چیزی این و ببینم چشمانش در را پشیمانی برق

 که وقت هر و خریدندمی هواپیما و قطار و ماشین پسرم برای هم سر پشت نوشین

 :گفتندمی و خندیدندمی گیرید،می بازیاسباب قدراین چرا که کردممی اعتراض

 .باشه داشته چی همه باید خاله عشق -

 :گفتممی آرشام و آرش به رو تأسف با من و

 !نکنید ازدواج باهاشون ها، نشده دیر هنوزم -

 مغازه داخل. پسر عشق   من   از بردمی دل عجیب که بود ایپسرانه سرهمی پی   نگاهم

 امبارداری هشتم ماه در. بیاورد برایم را اشآبی رنگ که خواستم صاحبش از و شدم

 .بردمی آسمان اوج به مرا گرفت،می شکل بطنم در پسری اینکه به فکر و بودم

 رنگآبی لباس پی   نگاهم داشتم،برمی ماشین سمت به را هایمقدم ذوق با کهدرحالی

 .شکمم داخل جنین صدقه قربان دلم در و رفتمی

 مثل و بکشم شکمم روی را دستم هی داشتم دوست فقط ها، نداشتم مرض

 !عاشق بودم، عاشق که نبودم دیوانه. بخندم خودم با هادیوانه

 صدایی که برداشتم قدمی رسیدم، که ماشینم نزدیک. شدم فروشگاه پارکینگ داخل

 :شنیدم سر پشت از را

 خانم؟ ببخشید -

 :گفتم مرد به رو و برگشتم عقب به
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 بله؟ -

 :گفت گرفت،می سمتم به را نقشه کهدرحالی و شد نزدیک قدمی مرد

 شناسید؟می رو اینجا ببخشید، -

 به ترس با. شد قطع نفسم پهلویم، روی چاقو، تیزی حس   با که شدم خم نقشه روی

 :گفت که شدم خیره رویمروبه مرد  

 فهمیدی؟ شی،می مدادینوک پژو اون سوار و میای من با -

 :گفتم ترس با. ترسان و بودم زدهوحشت

 هستی؟ کی تو نمیام، من -

 :گفت و زد پوزخندی مرد

 .کنمنمی تضمین رو موندنت سالم وگرنه شیمی سوار میای -

 داشت حق علی فقط و کردنش لمس از شدم منزجر. نشست ساعدم روی دستش و

 ترمحکم و نداد اجازه که کشیدم عقب را دستم. بکشد دست من بدن و تن به

 :گفتم و بردم فرو هم در اخم. چسبید

 .میام کن ولم نخوره، من به دستت -

ا  و برد ماشین سمت به مرا کشانکشان و زد پوزخندی  عقب صندلی روی تقریبا

 و نشست ماشین پشت مرد،. گذاشتم زد،می تند تند که بمقل روی را دستم. انداخت

 :گفت

 !اتگوشی -

 :گفتم ترس با
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 چی؟ -

 :زد فریاد

 .بده رو اتگوشی میگم بهت -

 رانندگی طول تمام. درآورد حرکت به را ماشین. دادم دستش به را موبایلم ترس با

 اگر. زدمنمی رونبی خانه از علی اجازه بدون کاش. ]بودم زدن سکته حال در کردنش،

 .لرزیدمی بدنم چهارستون هم واکنشش تصور با حتی[ فهمید؟می علی

 :گفت و ایستاد آپارتمانی روی به رو

 .شو پیاده -

 ولرزترس با. شد پیاده ماشین از بدهد، من به زدن حرف برای فرصتی اینکه بدون و

 و شد باز دستم کنار   در   که نداشتم هم خوردن تکان قصد و بودم نشسته جایم سر

 :شنیدم را مرد خشن صدای بازهم

 .شو پیاده -

 بودم کرده بغض وحشت و ترس فرط از. ایستادم و گذاشتم زمین روی را لرزانم پاهای

 ناخودآگاه و شدم پرت جلو به قدم چند که داد پشتم به هُلی مرد. لرزیدمی فکم و

 داشته ترس خودم یبرا اینکه از بیشتر داشتم، ترس. نشست شکمم روی دستم

 .داشتم ترس امماهههشت کودک برای باشم،

 به مرا رسیدیم، که دهم طبقه به. کرد انتخاب را 10 طبقه و شدیم آسانسور داخل

. شد باز در سپس و گذشت ثانیه چند. زد در به ای تقه و کرد هدایت واحدی سمت

 .شدم اشخیره بهت با امیرارسالن، دیدن با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

390 

 

 [؟آنجا بود خبر چه]

 :کردم زمزمه بهت با

 امیرارسالن؟ -

 :گفت و زد لبخندی

 داخل؟ نمیای عزیزم؟ جانم -

 :گفتم خشم با و بردم فرو هم در را هایماخم

 بدزده؟ رو من گفتی بیابونی غول این به تو -

 :کرد تکرار باز و نشست شکمم روی نگاهش

 داخل؟ نمیای -

 :نالیدم. گرفتمی امگریه داشت

 امیر؟ دزدیدی رو من چرا -

 :گفت چشمانم در خیره و گرفت عمق تلخش لبخند  

 !نترس رسه،نمی بهت ایصدمه من طرف از عزیزم، داخل بیا -

 محسوب من برای خطری و آسیب بود، هم که چه هر امیرارسالن دانستممی

 .شدنمی

 :گفت و گذاشت جلویم ای آبمیوه لیوان او و شدم جاگیر کاناپه روی

 ؟چطوره حالت -

 .خوبم -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

391 

 

 :گفت. بود ترتلخ هم زهر از اشخنده و خندید

 چطوره؟ اتنینی حال   -

 :گفتم و زدم لبخندی

 چطوری؟ تو امیر خوبه اونم -

 :گفت بغض با و دوخت چشمانم به شکمم از را چشمش

 باشم؟ چطوری داری دوست -

 :نالیدم

 !امیر باش خوب -

 :گفت حرفم به توجهبی

 .کنم تعریف برات داستان یه خواممی -

 :گفت مکثی از بعد و

 کنم، فراموشش تا برم خواممی حال و کرد ازدواج نداشت؛ دوستم داشتم، دوستش -

 دایی داداشش، عنوانبه عمرش آخر تا و کنم برادرانه بهش رو حسم و برم خواممی

 فراموش تا برم خواممی ولی کشه،می طول سال چند دونمنمی باشم؛ پیشش اشبچه

 .کنم

 :گفتم و شدم اشخیره زده اشک چشمانی با

 .ببخشید -

 .ببخشید بگم باید من چرا؟ تو -
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 :گفتم و انداختم اممچی ساعت به نگاهی نگرانی با

 امیرارسالن؟ -

 جانم؟ -

 علی؟ به بزنم زنگ شهمی... شهمی -

 :گفت و کرد خفیفی اخم

 مهم برام بزار، زاری،می رماجبا رو اسمش منی؛ با شب نه ساعت تا رو امروز! نه -

ا  رو امروز تو ولی نیست،  .گذرانیمی من با تماما

 :گفتم و شدم اشخیره بهت با

 چی؟ -

*** 

 «علی»

 :گرفتم را سارن شماره نگرانی با رفتم،می طرفآن و طرفاین کهدرحالی

 .باشدمی خاموش موردنظر مشترک -

 :گفتم خشم و نگرانی با ب**ل ریز

 رفتی؟ کجا فکر؟بی یدختره رفتی کجا -

 :گفت آرش

 نداد؟ خبر بهت بیرون؟ رفته چند ساعت از -

 :زدم فریاد خشم با
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 .نبود این وروزمحال که دادمی خبر من به احمق یدختره این اگه د   -

 به باعجله حسام نشستم، که زمین روی. شد کشیده بدنم از توانم و نیرو تمام ناگهان

 :گفت و آمد سمتم

 .که نیست چیزی کنیم،می پیداش پسر؟ هچت -

 :نالیدم

 .اتاقم ببر رو من حسام؟ -

 :نالیدم حسام به رو شدم، جاگیر که خواب تخت روی

 نیومده؛ و شده شب هفت ساعت نیست، گردممی که هرجایی حسام؟ کنم چیکار -

 بگیرم؟ سرم به گ لی چه حسام؟ کنم چیکار

 سریع اما دیدم را حسام زده بهت نگاه. چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره و

 :گفت و گرفت دست به را خود کنترل

ا  نکن، فکر منفی قدراین -  .سامر برای چیزی خریدی رفته احتمال

 :لرزیدمی داشت کمکم صدایم

 بیافته؟ براش اتفاقی اگه -

 :گفت حسام

 .مواظبشه سارن که نداره نگرانی داداش؛ شهنمی چیزی اتبچه -

 :گفتم و کردم بلند را صدایم

 .نیست سارن وقتی سرم تو بخوره بچه چیکار؟ خواممی بچه -
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 :گفت شد،می خارج اتاق از کهدرحالی حسام

 .بدبخت میشی تلف داری بیارم، برات قرص یه میرم -

 .شد اتاق داخل داشت، دست در قرصی و آب لیوان کهدرحالی دقیقه چند از بعد و

 به نگاهی. شد سنگین سرم کردم حس که گذشتمی قرص خوردن از ساعتی نیم

 :گفتم و انداختم بود، نشسته دستم کنار که حسام

 خوردم؟ من دادی چی حسام؟ -

 :گفت و زد نیشخندی

 !آورهخواب بخش،آرام -

 :گرفت بال فریادم صدای

 ...گور   به تو د   -

 :گفت خنده با و گرفت دهانم جلوی را دستش

 .میدم فوش بابات هب بدی فوش بابام به -

 :گفت جدیت با و کرد محو را اشخنده سپس

 .دنبالش رفتن آرشام و آرش کن، استراحت یکم -

 نگاه که حسام. کشید تیر قانونی پزشک و بیمارستان به کردن فکر از پشتم تیره

 :گفت باز دید، را نگرانم

 رو آرشام و آرش و من جدوآباد ببیندت طوریاین بیاد سارن! رو خودت کن جمع -

 .چشممون جلو کشهمی
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 بود کافی فقط. شده حساس خیلی خیلی اشبارداری دوران طول. زدم محوی لبخند

 .کردمی کارچه خانم بیاوببین وقتآن. کنم اخم کمی و دهم زاویه ابروهایم به کمی تا

 باد به را دینم و دل که شدمی جمع رنگشآبی چشمان در اشک و کردمی گریه چنان

 بیشتر و کنم مراعات کمی کردممی سعی بود، شده که هم خودم برای هم من. دادمی

 .بیایم راه دلش با گذشته از

 فشارخونش کمی. بود هم اشبدنی وضعیت خاطر به نبودنش، بر عالوه امنگرانی

 را بعد روز دو یا یک بودیم گذاشته قرار. داشت غیرعادی ورم پاهایش و بود نامنظم

 ...حال اما رویمب متخصص پیش

 .افتادند همروی هایمپلک و شد گرم هایمچشم که بود گذشته ایچنددقیقه

 هاقرص اثر. نشستم جایم سر سنگین سری و گیجی با اما بود چند ساعت دانمنمی

 معلوم من عمر همه من، نفس. زدم پوزخندی. آمدمی اتاق بیرون از خنده صدای. بود

 ...جماعت این و کجاست نبود

 .دارند خوشیدل چه

 ایخنده همان. لرزاندمی را دلم انگار ای،خنده صدای و شدممی نزدیکشان قدمبهقدم

 .بود دنیایم که ایخنده همان بود، کرده باز را دلم قفل که

 مات بود، نشسته راحتی روی آرش با همراه که سارن دیدن با که دویدم سمتشان به

 میان را صورتش. زدم زانو رویش به رو و رفتم سمتش هب باعجله[ بود؟ سالم. ]ماندم

 :گفتم نگرانی با و گرفتم هایمدست

 سالمی؟ سارن؟ خوبی -

 :گفت ایبچگانه لحن با و انداخت بال ابرویی. برد را دلم بار هزارمین برای لبخندش
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 آقاهه؟ شدی نگرانم -

 وگرنه بود تهبس وپایمدست. نیست جمع در اداها این جای که دانستمی کاش

 !نکند مرا دل با بازی فکر دیگر که آمدمدرمی خجالتش از چنان

 :شنیدم را آرش مسخره صدای

 !عاشق بابا شده؛ چی انگار حال اوو، -

ا  چطور؟. ]کردمنمی باور هم هنوز. کشیدمش آغوشم در محکم و زدم لبخندی  اصال

 [بود؟ کجا مدت همهاین

 و رفته فرو هم در شدتبه هاییاخم با و کردم ایشجد آغوشم از نبودنش، یادآوری با

 :گفتم خشن لحنی با

 بودی؟ کجا اآلن تا خانم بپرسم شهمی -

 چانه. شدند آب غرق چشمانش و کرد خفیف لرزشی کردنم اخم از دفعه هر مثل و

 :گفتم و گرفتم شست و سبابه انگشت با را لرزانش

 من فکر هیچ نگرانی، از مردم بودی؟ جاک! سارن نیست مهم برام اآلن بزنی هم زار -

 هستی؟

 :گفتم ترمالیم کمی و آمد فرود چشمانش از اشکی قطره

 .خوامنمی ازت گریه سارن، بده جواب -

 :گفت ضعیف و آرام

 .امیرارسالن پیش... پ -

 [بود؟ کجا. ]بودم شنیده اشتباه مطمئنم[ بود؟ کجا. ]کشید تیر امشقیقه
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 :گفتم بهت با و شد شل دستانم

 بودی؟ کجا -

 :گفت نگرانی با حسام

 .نیست چیزی باش، آروم علی؟ -

 سنگین لحنی با و آرام[ دزدید؟می چشمانم از نگاه چرا. ]کردم نگاهش خیرهخیره

 :پرسیدم آخر بار   برای شده،

 سارن؟ بودی کجا -

 :گفتم بلندتری صدای با که نگفت چیزی

 بودی؟ کجا بگو دوباره میگم بهت -

 :گفت داشت، کردنم آرام در سعی که جویانهصلح لحنی با م،آرشا

 .ماست پیش   اآلن که اینه مهم که نیست چیزی علی؟ -

 :گفتم بودم، خیره سارن به کهدرحالی

 .بوده کجا بشنوم خواممی فقط -

 :گفتم سارن به و

 شب؟ موقع این تا بودی کجا هان؟ -

 :گفت بغض با و بست را چشمانش

 .امیرارسالن پیش... پیش -
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 فقط. فهمیدمنمی هم را خودم حال. فهمیدمنمی را حالش. شد منفجر انگار قلبم

 اتاقمان به بیندازم، اشچهره به نگاهی اینکه بدون. برخاستم جایم از و زدم پوزخندی

 .کردم قفل را درش و رفتم

 قرار هم کنار ذهنم، در امیرارسالن و سارن اسم فقط. کردنمی پردازش چیزی ذهنم

 .بودند گرفته

 من مال هم باید و بود من مال فقط سارن. بود گرفته آتش انگار قلبم از جایی

 !اجبار و زور با حتی. ماندمی

 باز برای کسی تالش و خورد در به ایتقه که گذشتمی اتاق به آمدنم از ساعتی ربع

 :شنیدم را سارن لرزان صدای بعد، ثانیه چند. نشدنش موفق و در کردن

 عزیزم؟ علی؟ -

 بود برده سؤال زیر را اممردانگی انگار. نبودنش از غمگین و بودم دلخور. نگفتم چیزی

ا . ]امیرارسالن با بودنش با  چرا نگفت؟ چیزی من به چرا بود؟ رفته پیشش چرا اصال

 اگر هم خودم با! نه بود؛ خودم با اگر شاید. نبودم منطقبی هم قدرهاآن من[ خبر؟بی

 .داشت خبر ارسالن به من نفرت از که او[ توانست؟ چطور. ]نداشت را اجازه ینا بود،

 .بزنیم حرف بیرون بیا علی، میدم توضیح من -

 قلبم از ایتکه انگار شنیدم، در پشت از که را هقشهق صدای. نگفتم چیزی بازهم

. مرفتمی نباید. کشیدم موهایم به دستی و نشستم جایم سر کالفگی با. شد کنده

 .نباید

 :نالید بغض با

 انصاف؟بی کنیمی طوریاین چرا بزنم، حرف بزار بیرون بیا علی؟ -
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 کردم حس دقیقه؟ بیست یا دقیقه ده بود گذشته چقدر دانمنمی. نگفتم چیزی

 از آب خوردن برای تا برخاستم جایم از خستگی با. شنومنمی در پشت از صدایی

 اشخیره وحشت با سارن، جاننیمه جسم دیدن و در کردن باز با. شوم خارج اتاق

 .شدم

 :گفت و زد لبخندی حالیبی با که کشیدم آغوش در را جانشکم تن و زدم زانو سریع

 اومدی؟ بالخره -

 شده؟ چی -

 :گفت و کرد رنگیکم خنده

 !نیست خوب حالم -

 :کردم حس را صدایم لرزش

 خب؟ خانمم، بیار طاقت کم یه بیمارستان، بریم پوشممی لباس اآلن... اآلن -

 :گفت بغض با و داد تکان ضعف با را سرش

 !کنمنمی حس رو امبچه علی؟ -

 :گفت و کشید را دستم که بروم خواستم. ریخت دلم

 علی؟ -

 جونم؟ -

 :گفت سختیبه

 ...رو امبچه نموندم، زنده من اگه... اگه -
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 :گفتم لرزید،می که صدایی با و پریدم حرفش وسط

 .باشی من با آخرش تا مجبوری تو بشنوم، خواممین -

 در را سارن. پوشیدمشان و رفتم هاملباس سمت به سریع و دادم قورت را دهانم آب و

 ...دویدم ماشین سمت به و کشیدم آغوش

 چطوره؟ خانمم حال شد چی دکتر؟ خانم -

 :گفت تأسف با و کرد جاجابه اشبینی روی را اشطبی عینک

 ...ولی سالم   و اومده دنیا به تونبچه کنیم، سزارین رو خانمتون یمشد مجبور -

 ترسناک قدراین «ولی» کلمه شنیدم کردمنمی فکر گاههیچ و بود رسیده لبم به جانم

 :کردم زمزمه ترس با. باشد

 دکتر؟ خانم چی ولی -

 .بزنیم حرف ترمفصل و بیشتر تا من اتاق بریم بهتره -

 من تقصیر. نبیند را چشمانم هایاشک کسی تا انداختم پایین را سرم. افتاد راه به و

 !من بودم، زده رقم من را سارن زندگی بد   اتفاقات همه. بود

 :گفتم قراریبی با و شدم جاگیر مبل روی

 ...خانم شده چی خب؟ -

 :کردم کامل را حرفم و انداختم اشمقنعه روی اتیکت به نگاه و

 شاکری؟ -

 :گفت مکث کمی از بعد
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 نداره مساعدی چندان حال... خانمتون اما خوبه، تونبچه حال گفتم که طورهمون -

 .بارداری   مسمومیت من تشخیص و

 :کردم زمزمه بهت با

 چی؟ -

 نداشتن عالئمی چنیناین یا دید تاری سردرد، پا، ورم پایین، و بال فشارخون -

 خانمتون؟

 :گفتم سریع و آوردم شارف کمی ذهنم به. کردنمی پردازش چیزی ذهنم

 داشت، ورم که شدمی روزی چند هم پاهاش و بود نامیزون فشارخونش چرا؛ چرا، -

 ... اما کنیم مراجعه پزشک به خواستیممی

 :پرسید باز. نترکد بغضم تا کشیدم دهانم داخل را زیرینم ب**ل

 داشتن؟ بارداری مسمومیت خانمتون مادر -

ا  من. دانمنمی[ داشت؟]  را اشموردعالقه رنگ داشتم؟ اطالعاتی سارن از اصال

ا  چطور؟ غذا دانستم؟می ! نه برود؟ کجا تفریح برای دارد دوست دانستممی اصال

 دانستممی فقط من. دانستمنمی سارن از چیزی من که بود این محض حقیقت

 را سارن هم فرزندم جان   رفتن دست از قیمت به حتی. خواهممی را سارن

 !وقتهیچ. کند ترک مرا نداشت حق او. مخواستمی

 .دونمنمی... ن-

 من با امری بهتره؛ بزنم حرف تونهمه با کنید، خبر رو شونخانواده بهتره پس-

 نیست؟
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 :گفتم آرام و جانکم

 .نه -

 .اجازه با پس -

 اسم و بردم بال را امگوشی لرزان هایدست با. زدمی نامنظم قلبم. شد خارج اتاق از و

 :شنیدم را سرحالش صدای. کردم لمس را سامح

 کردین؟ صلح جونم؟ -

 حسام؟ -

 :گفت نگرانی با و رفت بین از لحنش شادی. لحنم از را امبیچارگی فهمید

 کجایی؟ پسر؟ شدی چی علی؟ -

 :گفتم بغض با

 !بیمارستان بیا -

 :گفت بلندی و مبهوت صدای با بعد و شد سکوت ایچندثانیه

 لی؟ع کردی چیکار -

 را حسام زدهوحشت و دستپاچه صدای. شکست بلندی و بد صدای با بغضم

 :شنیدم

 بیمارستانی؟ کدوم شده؟ چی علی! خدا یا -

 ...بیمارستان بیا -
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ا  بگو، داری دوست چی هر پاشو کردم، اذیتت خیلی ببخش»  بلند تو، بده فحشم اصال

 «!بکن بازیلوس بازم شو

*** 

 گوشه از اشک. بودم سارن خانواده و حسام منتظر و بودم داده تکیه دیوار به را سرم

 را خوشبختی طعم بود قرار تازه من چرا؟ بدهم؟ دستش از بود قرار. ]بود روان چشمم

 .[بچشم سارن با

 علی؟ -

 پاکشان و بردم هایماشک سمت به را دستم سرعت، با حسام، صدای شنیدن با

 :فتمگ آرام. کرد بغلم محکم و شد نزدیکم. کردم

 حسام؟ -

 جان؟ -

 :لرزاند را صدایم بغض،

 .خواممی رو سارن من -

 .باش مطمئن علی، شهنمی چیزی -

 حسام و را چشمش گوشه در شده جمع اشک   دیدم اما کرد؛ جدا خودش از مرا و

 نزدیکم نگرانی با که دیدم را سارن مادر و پدر. بود من برای برادر از بیشتر چیزی

 :گفت مادرش و شدند

 اومده؟ دخترم سر بالیی چه -

 :گفتم و دادم قورت زحمتبه را بغضم
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 !بارداری مسمومیت زیاد،احتمالبه... اما آزمایشن جواب منتظر -

 کشید، آغوش در مرا بعدازاینکه و شد نزدیکم. کرد حس را صدایم بغض خان، عادل

 :گفت آرام و بوسید را امشقیقه

 .کن کنترل رو خودت -

 نامفهوم و نشست صندلی روی حالیبی با. شد برابر چند مادرش یهاچشم وحشت

 :گفت

 !نه -

 :گفت خان عادل که بود گذشته ایچنددقیقه

 کجاست؟ دخترم دکتر -

 .بلدم رو اتاقش -

 .بریم پس-

 رقم بود قرار آن در سارن آینده که شوم اتاقی داخل ترسیدممی. لرزیدمی ودلمدست

 .بخورد

 چشم و بودیم نشسته اتاق داخل آرشام، و آرش حسام، سرش،هم و خان عادل من،

 .بودیم دوخته شاکری خانم دهان به

 مسمومیت دچار ممکنه خانمشون کردم، عرض فرهادی آقای خدمت که طورهمون -

 باشه، طوراین اگه اما شهمی مشخص آینده ساعت سه -دو تا که باشن شده بارداری

 .بدم بهتون بیماری ینا درباره اطالعاتی دونممی ملزم

 :داد ادامه مکثی از پس و
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ا  -  و بارداری   دوران عوارض از یکی بیماری این اکالمپسی؛ پره میگیم بهش اصطالحا

 زده بدن اعضای سایر به بیماری که هاییآسیب و بیمار بالی فشارخون روی از بیشتر

 داره وجود املیعو هاست؛کلیه روی بیماری تمرکز بیشتر اما شه،می داده تشخیص

 سابقه نامناسب، غذایی رژیم و تغذیه مثل بشه، تشدید بیماری شهمی باعث که

 هم یا الکل از استفاده و سیگار شه،می مربوط کلیه به که هاییبیماری بال، فشارخون

 فشارخون، مالحظهقابل افزایش ده،می نشون بیماری که هم عالئمی گردان؛روان مواد

 ...اینکه و دیگه عوامل و زیاد وزن افزایش صبح، موقع خصوصبه وپادست ورم

 :گفت ایثانیه از بعد و

 ما، نگرانی تمام حاضر حال در بگیریم؛ رو جلوش تونیممی که کنن تشنج ممکنه -

 .کماست و مغزی سکته

 چهره کما، منحوس کلمه آن مادرش، گریه صدای. زدمی زنگ گوشم در کما کلمه

 عادل مقاومت آرشام، شقیقه زده بیرون رگ آرش، شده سرخ چهره حسام، نگران

 .بود چشمم جلوی همه و همه بغض، نشکستن برابر در خان

 علی؟ بزن، حرفی یه باش زود پسر، میشی کبود داری بگو، چیزی یه علی؟ علی؟ -

 هم قلبم هم قلبم. کردممی حس صورتم تمام در را گرما زدند،می نبض هایمشقیقه

 هایمپلک کردم، حس قلبم، ناحیه از که دردی با. نداشت زدن برای یلیتما انگار

 .نفهمیدم چیزی دیگر و افتاد همروی

 به چیزی. کردممی حس امسینه قفسه ناحیه در خفیفی درد. کردم باز را هایمچشم

. آوردم سرم به فشاری دستم، با و فشردم هم به محکم را هایمپلک. نداشتم یاد

 .کردم حس مغزم به را اطالعات بارهیک هجوم
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. گذاشتم رویش را دستم ام،سینه قفسه کشیدن تیر با که برخیزم جایم از خواستم

 :گفت و دوید سمتم به وضعیتم دیدن با حسام. شد باز در موقع همان

 .بکش دراز کنی؟می چیکار داری -

 :گفتم اردخش صدایی با دادم،می فشار امسینه قفسه روی را دستم کهدرحالی

 .سارن -

 :گفت حرفم به توجهبی

 .نشده خوب هنوز حالت علی، کن استراحت -

 :گفتم بریدهبریده زدم،می نفسنفس کهدرحالی و کشیدم دراز

 خوبه؟... خ... سارن... پرسیدم ازت... ازت-

 :گفت ضعیف بود، شده خیره زمین به کهدرحالی

 !خوبه -

 .دیدمشمی باید. کردمنمی باور هم را حسام حرف حتی. داشتم دلهره

 .ببینمش باید... باید کجاست؟... ک -

 :گفت بالکنت. دیدم وضوحبه را رنگش پریدن

 .دننمی اجازه شه،نمی که اآلن -

 !آخـخ... دست بده... ب... رو گوشی... برو -

 :گفت کشیدم،می درد که منی به رو و کشید موهایش در دستی کالفگی با
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 تو شهنمی پیدا چیزی دکتری قبرستون این تو ببینم برم من بکپ، بگیر آدم مثل د   -

 .کنه خوب رو

 که بود این من سعی تمام و گذشتمی رفتنش از ایچنددقیقه. شد خارج اتاق از و

 تخت روی. نداشتم توجهی امسینه قفسه و قلبم هایکشیدن تیر به. بنشینم بتوانم

 روی را پایم. شوم بلند جایم از کردن سعی و دمکر  پاک را امپیشانی عرق نشستم، که

 و رفت پاهایم از توان بایستم، پاهایم روی خواستم کههمین و کردم سفت زمین

 .کردم سقوط

 هوش به آخر لحظات در را سفیدپوش مردی و حسام چهره من و شد باز شدتبه در

 .دیدم بودنم

 حسام که چرخاندم راستم سمت به را سرم. بود تاریکنیمه اتاق. کردم باز را چشمانم

 تکان. داشتم یاد به را اتفاقات همه. بود رفته فرو خواب به صندلی روی. دیدم را

 سر. نکردم حس دردی. نه یا پابرجاست هنوز دردم بدانم تا دادم بدنم به خفیفی

 :دادم تکان را حسام دستم با و نشستم جایم

 حسام؟ -

 کرد روشن را اتاق لمپ بودم، نشسته که من دیدن با. شد باز سرعتبه هایشچشم

 :گفت عصبانیت با و

 بیمارستان؟ تخت گوشه بیفتی باز خوایمی سرت؟ به زده -

 چطوره؟ سارن که دینمی بهم سرراست جواب یه چرا -

 :گفت اما شد تردید از پر ایلحظه برای نگاهش

 .خوبه گفتم که بهت -
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 بیمارستان ؟ یا شده مرخص کجاست؟ -

 .بیمارستان -

 :گفتم و کردم آویزان تخت از را پاهایم

 .بریم -

 :گفت هول با

 کجا؟ -

 .سارن پیش -

 :گفت بود، شده خیره زمین به کهدرحالی

 .شهنمی -

 :گفتم عصبانیت با

 حسام؟ کنیمی مخفی ازم داری رو چی -

 :شنیدم را اشلبی زیر صدای

 .من گردن بندازن نباید گفتم -

 :گفت من به رو و

 بدبینی؟ قدراین چرا تو هیچی، -

 :پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس

 افتادم؟ تخت این رو ساعت چند -

 !روز پنج -
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 [سارن؟ آزمایش جواب پس روز؟ پنج. ]ماندم اشجمله مات

 شد؟ چی سارن آزمایش جواب... ج -

 :گفت منمن با و پرید بیشتر رنگش

 آزمایش؟ کدوم چی؟ جواب -

 کرد؟می مخفی من از ار  چیزی چه داشت حسام

 .اشبارداری مسمومیت آزمایش -

 و کشیدم جلو را خودم کمی. بودم شده قبل از ترنگران. کرد سکوت و نگفت چیزی

 :گفتم

 حرف باهاش خواممی سارن، پیش ببرم پاشو نمیگی؟ چیزی چرا حسام، توأم با -

 .بزنم

 :زد فریاد عصبانیت با مرتبهیک

 حرف تونهنمی گوشت تیکه یه بزنم؛ حرف باهاش بزنم، فحر  باهاش نگو قدراین -

 !بفهم بزنه،

 :زدم ب**ل مبهوت و مات

 چی؟ -

 گفت؟ چه. ]بودم اتجمله مات اما من. کرد پرتاب مبل روی را خودش و کشید هوفی

 [کرد؟می جرئت چطور من؟ نفس با بود؟ که با گوشت؟ تکهیک

 بود؟ چی منظورت تو؟ بودی کی با... با -
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 :گفتم باز. نگفت یزیچ

 بود؟ چی منظورت میگم حسام؟ هان -

 .کرد کردن تعریف به شروع و کرد فوت شدت با را نفسش

 ادامه برای چنانیآن رغبت هم پاهایم. زدمی کند قلبم و افتادم راه به سارن سمت به

 رفته. بود رفته دستم از جانم که دیدممی باید دیدم؛می باید اما نداشتند؛ رفتنم راه

 کردممی گوشزد او به همیشه. کند ترک مرا نداشت حق سارن! نداشت حق! نه بود؟

 من؟ سرتق دخترک   بود نکرده گوش حرف چرا پس. ندارد را کاری چنین حق که

 :زدمی زنگ گوشم در حسام هایحرف

 اومد، سارن آزمایش جواب شدنت هوشبی از بعد روز یه پیش، روز چهار» -

 رو پیشرفتش جلوی توننمی که داشتن اعتقاد بود، تشخیصشون یباردار  مسمومیت

... اما بودن داده انجام رو لزمش کارهای کنن؛ جلوگیری مغزی سکته و کما از و بگیرن

 «!علی متأسفم کماست، تو اون... سارن بود، شده دیر اما

 با آرش و آرشام. نوشین و مانیا آرش، آرشام، سورن، مادرهایمان، و پدر. بودند همه

 که بگیرند را دستم خواستند. آمدند سمتم به و برخاستند جایشان از دیدنم

 :گفت و ایستاد مقابلم. آمد سمتم به که دیدم را سورن. زدم پس را دستشان

 علی؟ -

 :گفتم و زدم لبخندی. بود شده نگران برایم هم سورن حتی

 خوابوندم مشت یه منم کماست؛ تو سارن گفتمی ریخت،می مرض داشت حسام -

 کارش بزنم، حرف سارن با اومدم هم اآلن نکنه؛ شوخی سارن با دیگه که صورتش تو

 کنار؟ بری شهمی دارم؛
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 :گفت و شد بیشتر هایشچشم نگرانی

 ببینی؟ رو اتبچه بریم خوایمی علی؟ -

 برود سارن بدون بچه. بچه نه ببینم را سارن خواستممی من دیگر؟ بود چه بچه بچه؟

ا  درک به  !اصال

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 .بچه پیش میریم باهم شد، خوب که بعدش سارن؛ اول نه، -

 بگین؟ ما به بالخره خوایننمی گذاشتین؟ چی رو اسمش -

 :گفتم سؤالش به توجهبی

 کجاست؟ ببینم، رو سارن خواممی نمیاد؛ یادم دونم،نمی -

 .مالقات   ممنوع -

 :گفتم تعجب با

 هنوز؟ نشده خوب حالش مگه چرا؟ -

 :گفت و بست درد با را هایشچشم سورن و

 !بیا خودت به کماست، تو سارن علی، گفته راست حسام -

 :گفتم و کردم ایخنده

ا  -  بهش کجاست؟ سارن حال خب سورن، باشی طبعیشوخ آدم کردمنمی فکر اصال

 .شده تنگ براش دلم بیاد، بگو

 :گفت بلند
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 کدوممون هیچ نداریمش، دیگه نیست، دیگه کماست؟ تو فهمینمی چرا د   -

 که بفهم! نیست کنه، خرجمون مهربونی و بخنده برامون که نیست دیگه نداریمش؛

 !نیـــست نیست،

 آرشام. بودم مانده سورن مات. کردم سقوط کوه بالی از انگار بعد اما بودم مات اول

 :گفت سورن به رو و گرفت را بازویم زیر

 سورن؟ خبرته چه -

 :گفت و کشید امشانه به دستی سپس و

 .بشین صندلی رو بیا -

 در حرف جماعت این چرا. ببینم را سارن خواستممی فقط. خواستمنمی صندلی من

 !بود یکی که زبانمان رفت؟نمی کتشان

 اینجا؟ خبره چه -

 از سرعت با! ؟شاکری خانم. بود آشنا اشچهره. رفت سفیدپوشی خانم پی   نگاهمان

 :گفتم و برخاستم جایم

 .ببینم رو خانمم خواممی -

 :کرد مخالفت

 …شنمی -

 :زدم فریاد کند، تمام را اشجمله اینکه از قبل

 دستگاهش و دک تمام با رو بیمارستان این وگرنه ببینم رو زنم خواممی اآلن همین -

 .کنممی خراب کارکنان تکتک سر روی رو
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 :گفت و شود وارد دیگری در از خواست. شد امخیره بهت با

 ...آقای ببینید -

 :زدم فریاد بلندتر

 نبود؟ مفهوم -

 :گفت سریع

 من با بدم، اجازه تونمنمی این از بیشتر ساعت، ربع فقط خب؛خیلی خب،خیلی -

 .بیا

 :گفت و داد دستم به را لباسی شدیم، اتاقی داخل بعدازاینکه دنبالش شدم کشیده

 .بپوشید رواین -

 .شد خارج اتاق از و

 ایستاد دری پشت. برد دیگری اتاق   سمت به مرا و دادم اطالعی پوشیدم، که را لباس

 :گفت و

 .اینجاست خانمتون -

 پایین را در دستگیره مگر؟ بودند گفته راست سورن و حسام. کردم ناباوری خنده

 .شدم داخل و کشیدم

 از خواستندمی چه ودستگاهدم آن نه؟ نبود، من زندگی همه که تخت روی جسم آن

 رنجورش؟ و ضعیف تن

 و بیچارگی فرط از که بود من پاهای شاید نه، یا. لرزیدمی پاهایم زیر داشت زمین

 .نشستم صندلی روی و شدم نزدیکش! لرزیدمی کسیبی
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 و بارها خودم مگر بود؟ بسته را هایشپلک چرا. رفت اشبسته هایپلک پی نگاهم

 است؟ دنیایم همه هایشچشم که بودم نگفته او به بارها

 :لرزید صدایم

 سارن؟ -

 .خواستمنمی سکوت سارن از من نه،. نگفت چیزی

 خانمم؟ -

ا  خب خب، کردنم؟ قهر از بود دلخور. نگفت چیزی  کاریچه. کردمنمی قهر دیگر اصال

 مسخره؟ نمایش این بود

 قهری؟ باهام -

ا . نداشت فایده  حلقه چشمانم در اشک. بزند حرف من با تنداش دوست اصال

 .بست

 خب؟ کن، باز رو خوشگلت هایچشم حال کنم؛نمی قهر باهات دیگه ببخشید، -

 :شکست صدایم

 سارن؟ -

 :گفتم و گرفتم دستم در را دستش

 بخوری؛ هم نوشابه زارممی تازه بگیرم، لواشک برات برم خواممی خانمم، دیگه پاشو -

 سارن؟ بزنی؟ حرف امباه خواینمی خب؟

 .سکوت بازهم
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 .معرفتبی اومده دنیا به پسرمون ببین پاشو، سارن-

 میان در. گرفت فرا را اتاق تمام هقمهق و گذاشتم تخت روی را سرم نیاوردم، طاقت

 :گفتم هایمهقهق

... ند... هنوز... ه من... من اومده؛... او دنیا به... ب مون... نینی پاشو... پ سارن -

 علی؛ زندگی... ز تموم... پاشو باشه؛... تو شبیه ش... هاچشم کاش... ک یدمش؛

 .برم... ب... قربونت... ق پاشو... پ

 حس را وجودش کاش بود، کاش زد،می حرف کاش. بود انفجار معرض در قلبم

 :گفتم ضعیفم و لرزان صدای با و فشردم را دستش. کردممی

 تو کردم؛ غلط ببخش، کنی؟می تالفی داری کنی؟می اذیتم داری چرا پاشو، سارن -

ا  شه؛می همون بگی چی هر پاشو  من پاشو پاشو، ولی باش نداشته دوستم دیگه اصال

 ... پاشو کوچولو، بزن حرف برام پاشو ببینم، رو هاتچشم

 قلبم، و کشیدمی تیر سرم کرد،می درد گلویم. نداد زدن حرف اجازه صدایم بغض

 .بود سارن به متعلق تمامش وقتی بود نمانده اقیب قلبم از چیزی

 فرهادی؟ آقای -

 در شده بم صدایی با و کردم پاک را هایماشک سریع شاکری، خانم صدای شنیدن با

 :گفتم بغض اثر

 بله؟ -

 .باشه مضر خانمتون برای ممکنه این از بیشتر شده، تموم مالقات وقت -

 .میام -
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 :کردم زمزمه و کاشتم سارن دست روی ایه*س*بو

 .من عمر پیشت میام بازم -

 سورن. دیدم را همه شدم، خارج که ویژه هایمراقبت بخش از. شدم خارج اتاق از و

 را حسام. نیست نیازی که کردم اشاره و بردم بال را دستم که بیاید سمتم به خواست

 و دز  لبخندی. ایستادم اشقدمی چند در و رفتم سمتش به. دیدم همه از دورتر

 :گفت

 خوبی؟ -

 :گفتم چشمانش در خیره

 .نیست خوب حالم ببخش، -

 :گفت و کشید بازویم به دستی

 .کنممی درکت حرفی ؟ چه این -

 .بیمارستان محوطه میرم -

 تنفس برای اکسیژنی حتی سارن بدون که شدم خارج فضایی از من و داد تکان سری

 .نداشت

 بود من از دلگیرتر شب، تیره آسمان. فتمگر  بال را سرم و شدم جاگیر نیمکتی روی

 .بود بیمارستان تخت گوشه چه؟ من ماه  . داشت را ماهش لاقل اما اما،

 ایچنددقیقه. نکردم توجهی و نگفتم چیزی. کردم حس کنارم در را کسی نشستن

 :گفت و گذشت

 نداری؟ مشکلی کنم، پلی موزیک -
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 .دستم کنار مرد   بود خوشدل چه. زدم پوزخندی

 .بزار -

 .کرد دعوت گلویم به را بغض بازهم که صدایی. شنیدم را صدایی بعد، ثانیه چند

 نامرد سیزدهم   بازم»

 پیشت اومدم

 شده پنجشنبه انگار شلوغ  

 بود هامنت*یا**خ کشتمی رو تو که چیزی

 توعه لبخند کشهمی رو من که چیزی و

 کردم خودم کردم کاری هر که خودم به لعنت

 هیچ نزدم رو موهام دور

 کردم بلند هم هامریش

 تو مال تنم کل برگردونش خدا

 تو مال منم یا من مال اون یا

 کردم اذیتت خیلی ببخش

 کردم اذیتت خیلی ببخش

 بگی تو جا هر بریم پاشو

 بگی تو جا هر

 بگیر رو هامدست قدیما مثل بازم و بکش نفس پاشو
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 اتخنده فدای پاشو

 یزار گریه شب همه اون من سر

 زاریگریه شب

 بارید هاتاشک هامخنده وسط و گذاشتم کم من ببخش

 بزن من به داری دوست که حرفی هر پاشو

 لعنتی پاشو د  

 پرنسسم پاشو د  

 خوادمی فرجه ازت بازم که پسریم همون

 میالد برج امید نه امزنده تو امید به

 خدا به پاکی تو

 تبرک   خاکتم

 پکش هر از سیگارم دود تو میاد تصویرت

 باشی تابوتش زیر مردنش وقت سخت  

 تحرکبی عشقت که ببینی سخت  

 بکشم فریاد نزار عشقم دیگه شو بلند

 کنم دکشم شهنمی دهمی آزارم فکرت

 برگرد؟ تو

 کنم گناه که نزار
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 کنم قبر نبش که مجبورم برنگردی تو

 کردم حبس اتاق تو رو خودم ببین شو بلند

 کردم ت.س**م اتسالمتی به باز ولی مردی تو

 دهمی آزارم هاتامپی

 اتگریه با ویسای اون

 کردم حذف رو شونهمه

 نازم باشیم باهم نشد

 باشه من مثل یکی دنیا اون کنه خدا

 دادی سفارش که من بشم اتپاکی فدا

 باشه من تکست قبرتسنگ روی شعر

 مستم ت  .س**م بازم قولم زیر زدم

 اموپنجهدست شده کبود و قبرت به زدم مشت

 پرم توی زدی و آسمون کشیدی پر تو

 پسرم مادر بشی بود قرار برگرد تو

 کردم اذیتت خیلی ببخش

 بگی تو جا هر بریم پاشو

 بگی تو جا هر

 بگیر رو هامدست قدیما مثل بازم و بکش نفس پاشو
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 اتخنده فدای پاشو

 زاریگریه شب همه اون من سر

 زاریگریه شب

 بارید هاتاشک هامخنده طوس و گذاشتم کم من ببخش

 خواستیمی تو که جاهایی میریم برگرد تو

 کاستی و کم زارمنمی واست من برگرد تو

 من با اتخونواده کردن راضی برگرد تو

 نامرد ندارم جون تویی جونم که برگرد تو

 نمیرم بیرون چتت صفحه از برگرد تو

 کردنمی ویرون رو امزندگی اتدوری بودی اگه

 رحممبی و کافر خدا به نگردونیشبر  خدا

 خرممی رو کافه نمیریم، کافه برگرد تو

 بریزه ریملت که زارمنمی من برگرد تو

 عزیزه خاطرت واسم هنوز که برگرد تو

 امخونواده افت هنوزم که ببین شو بلند

 دادم به برس تو نرسیدم دادت به من

 شمنمی حرصی سرت دیگه من برگرد تو

 دمنمی مرسی با رو هاتدارم دوستت جواب
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 نوشته روش تو اسم که جلوم   قبرسنگ

 بهشته تو جات دونممی اینکه با برگرد

 رفتن رفیقامم و دوست نگاه برگرد تو

 هشتم گرو هفتم

 خفن کرده بغض

 اصا که نمیاد بهم

 شده خالی دورم

 شده حکاکی اسمت روش قبرتسنگ نگا

 کنه؟می پاک رو هاتاشک کی دنیا اون بگو

 کنه؟می وا رو هاتاخم کی لعنتی بگو د  

ا  برگرد تو  کن آرایش اشهمه اصال

 رو آرامش معنی فهمیدم تو با که برگرد تو

 «ارشاد – 2 آرامش

 :کردم زمزمه سنگین و آرام

 تو مال منم یا من مال اون یا... تو مال تنم کل برگردونش خدا -

 .میای نظر به غمگین مرد؟ چته -

 .کماست در سارن نداشتم باور هم هنوز. زدم دردناکی پوزخند  

 .میره داره امزندگی -
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 :گفت و کرد ایخنده

 هان؟ ای،خستهدل هایعاشق اون از پس -

 :گفتم آرام سؤالش، به توجهبی

 .کما تو بره شدم باعث من -

 .جنگید شهنمی سرنوشت با -

 .نویسهمی آدم خود   رو سرنوشت -

 :دیدم را لبخندش

 نکنیم؟ اشلسفیف چطوره -

 :گفت و گذشت ایچنددقیقه. ماندم ساکت و نگفتم چیزی

 .داره سرطان زنم -

 :داد ادامه. شدم خیره رخش نیم به بالخره

 رو شدنش آب روزروزبه دارم دارم؛ دوستش... ولی نیستم عاشق تو مثله طوریاین -

 بخواد اگه بالیی، ناو به سپردم هم رو چی همه نمیاد؛ بر دستم از کاری ولی بینممی

 ...وگرنه شه؛می خوب که باشه پیشم دوباره

 :کردم زمزمه آرام

 .متأسفم -

 :خندید
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 زجر داره من چشم جلو هرروز بدونی که گفتم فقط! بشی متأسف که نگفتم -

 .کشهنمی درد و کماست تو حداقل تو زن بکنم؛ کاری تونمنمی من و کشهمی

. شدم دور نیمکت از و برخاستم جایم از. داد رجیحت را سکوت هم او و نگفتم چیزی

 .ببینم را فرزندم داشتم دوست دلم ته   شاید

 نگاهم اشکی چشمانی با همه. بود گرفته قرار هایمدست روی که بود ایبچه به نگاهم

 مطمئن تا. کند باز را هایشچشم که بودم منتظر صبرانهبی من من، اما کردندمی

 .است گونهسارن مانشچش که ببینم تا شوم

 را مادرم هقهق صدای. بوسیدم را اشپیشانی و دادم فرو بغض من و کرد باز چشم

 .دادم تشخیص

 مثل بود، دریاگونه هایشچشم هایش،چشم که بود نوزادی خیره هایمچشم تمام

 !سارن

 :گفتم آرام من و کرد لمس را انگشم

 بابایی؟ جونم -

. دادم تکانش کمی. کرد گریه بلند صدایی با بعد و دکر  نگاهم زده، بغض چشمانی با

 :کردم زمزمه من و شد آرام کمکم

 آره؟ خوای؟می رو مامانت هم تو بابایی؟ نیست خوب حالش مامان فهمیدی هم تو -

 :گفتم و کردم تلخی خنده و

 !شیمی مامانی معلوم   پدرسوخته -
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 به را فرزندم و شدم رمماد نزدیک. نشست اشگونه روی چشمم از اشکی قطره و

 :شنیدم را پدرم صدای که شوم خارج اتاق از خواستم. دادم دستش

 بگیری؟ شناسنامه براش خواینمی علی؟ -

 :گفتم گرفته صدایی با

 سارن؟ پس -

 و گرفته. نیاید هوش به زودیبه سارن شاید فهمیدم من اما نگفت، چیزی کسی

 :گفتم حسبی

 .گیرممی براش فردا -

*** 

 .نشست شناسنامه روی گاهمن

 «فرهادی ساحر»

 !آه تا، بود سارن کاش. گذاشتم جیبم داخل را شناسنامه و زدم لبخندی

 ابتدای به. گرفتم پیش را سارن اتاق راه روز   چند این مثل و شدم بیمارستان داخل

 همتوج سارن اتاق به را پرستاران و دکترها خروج و ورود و دویدن که بودم رسیده راهرو

 .شدم

 مردی، فریادهای صدای. برداشتم منحوس مکان آن سمت به را هایمقدم وحشت با

 :کشید بیرون تنم از را جان

 .میره دستمون از داره بده، شوک باش زود -
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ا  بود؟ که با]  چه باز. بود سارن اتاق همان اتاق، آن اما هان؟. نبود سارن با مطمئنا

 [بیاید؟ سرم بود قرار بالیی

 سمتش به سرعتبه. زد بیرون اتاق از دکترها از یکی که ماندم منتظر چقدر مداننمی

 :گفتم و رفتم

 دکتر؟ آقای شده چی -

 :گفت و کشید چشمانش به دستی

 .جون پسر امان   در خانمت -

 .بود مرگ از بهتر کما بازهم. کردم فوت را نفسم

 دکتر؟ آقای-

 بله؟-

 ؟مونهمی کما تو کی تا خانمم... خانمم -

 .باشه طوراین سال چند هم یا سال یه ماه، یه روز، یه شاید نیست؛ ما دست -

 :گفتم و دادم هایمب**ل به تکان. گرفت فرا را وجودم تمام ترس و بست یخ قلبم

 .آهان -

 .ریختم فرو حرفش با ندید و رفت

 مهادا بازهم اما رود،می بین از شود،می له شود،می عاشق گاهی دیگر، است آدم»

 «!دهدمی

*** 
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 .بابا... ب -

 :گفتم و بوسیدم را هایشچشم. کشیدمش آغوشم در و زدم لبخندی

 .خوشگلم پسرک   بابا؟ جان   -

 .ماما -

 :گفتم و خندیدم بغض با ماه چند این مثل و

 .بریم بعدش کنم، عوض رو لباست بزار خوای؟می رو مامان -

 بابت کردم تشکر خدا از ارم،هز  بار برای من و خندید هم هایشچشم. خندید

 .ساحرم چشمان

 ثانیه و دقیقهبهدقیقه ذره،ذره که ماهی هفت. گذشتمی شوم اتفاق آن از ماه هفت

 هرروز که پسری. پسرم و بودیم من فقط و دادم جان سارن نبود در را اشثانیه به

 اسم هب دختری مدهوش   و دیوانه پدرش، مثل که پسری گرفت،می را مادرش بهانه

 .بود سارن

 و پالستیکی جغجغه. گذاشتم تخت روی را کوچکش تن و پوشیدم را هایشلباس

 .خندید و دادم دستش به را قرمزرنگش

 موهایم در سفید موی تار   چند. ایستادم آینه روی به رو و کردم عوض را هایملباس

 در را تپلش تن ساحر، کیف   برداشتن از بعد و کردم شانه را موهایم. شدمی دیده

 .شدم خارج خانه از و کشیدم آغوش

 گوش به هاییزمزمه صدای. دیدم بازنیمه را اتاقش در   رسیدم، که سارن اتاق به

 تلخی لبخند. بود آرش صدای. کشیدم داخل را تنم و دادم آرامی هل   را در. رسیدمی
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 بود ریشانکا مشغله خاطر به همآن و آرش هم عصرها و آمدمی آرشام هاصبح. زدم

 .کنند ترک را سارن دانستممی بعید وگرنه

 و حسام زوربه اگر. کردیم سپری بیمارستان در را ماه هفت این تمام هم سورن و من

 .گذراندممی سارن اتاق در پسرم، با را روزتمام برسم، شغلم به باید که نبود پدرم

 برات دلمون مونهمه! ها شده ماه هفت ببین معرفت؟بی برگردی خواینمی سارن؟ -

 ات؛سادگی هات،بخشیدن زود هات،مهربونی هات،خنده اون تنگدل شده، تنگ

 شده، ساکت نوشین خنده،نمی دیگه مانی کرده؟ چیکار باهامون رفتنت بینینمی

 شینممی هی رفتی وقتی از منم... من کرده؛ گم رو چیزی یه انگار سرگردونه، آرشام

ا  برگردی؟ خواینمی کنم؛می مرور رو خاطراتت  رو پسرت خواینمی درک، به ما اصال

 اذیتمون قدراین خوب، دختر شو بیدار ها، بیمارستان میاد تو عشق به هرروز ببینی؟

 .نکن

 :گفت و کرد فوت آه با را نفسش

 نبودنت از مونهمه ببین پاشو پاشو، خب! نامرد؟ گرفتی یاد رو کردن اذیت کی از -

 ...چرا نیم؛کمی دق داریم

 .بابا -

 اشگونه روی را اشک رد. بازگشت سمتم به آرش گفت، ساحر که ایکلمه با

 :گفتم و شدم نزدیکش. زد لبخند رویم به و کشید اشگونه به دستی. دادم تشخیص

 خوبی؟ سالم، -

 :گفت و کشید آهی

 خوبی؟ بپرسم، ازت باید من که رو این -
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 :گفتم و زدم تلخی پوزخند

 کابوس به شبش که میشم بیدار خواب از امید این به صبح هر خوب؛ خیلی آره، -

 ...اما دیدم، ترسناک و مسخره

 :گفت خنده با ساحر، به رو آرش و کردم قطع را حرفم

 عزیزم؟ خوبی چطوره؟ دایی عشق -

 :گفت و داد تکان را وپاهایشدست باذوق ساحر

 !بَه -

 :گفت و خندید ترعمیق آرش

 آره؟ میفتی، من یاد غذات وقت قطف شیطونک، -

 :گفت من به رو و کشید آغوش در را پسرم آرش. زد وپادست بیشتری باذوق ساحر و

 همراهته؟ شیرش شیشه -

 :گفت من به رو. دادم دستش به و برداشتم کیف داخل از را شیرش شیشه

 .بیرون میریم شازده این و من -

 و آرش دانستممی خوب خیلی. کرد کتر  را سارن و من آرش و دادم تکان را سرم

 .بودند رنگشآبی هایچشم دیوانه هم آرشام

 و شدم خیره اشبسته چشمان به لبخند با. زدم دستش به ایه*س*بو هرروز مثل

 :گفتم

 عزیزم؟ خوبی سالم، -
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 .کردم تجسم ذهنم در را دادنش جواب همیشه مثل و

 هااتفاق این همه کاش که خواست مدل بازم شدم، بیدار که صبح امروز خوبم؛ منم -

 ... دیدمت اینجا وقتی ولی باشه، مسخره شوخی یه

 :دادم ادامه و کشیدم آهی

 بکشی؟ کردنم تنبیه از دست خواینمی هنوز -

 :گفتم بغض پر و خندان لحن با

ا  بیا، هوش به تو! ها کنم قهر عمرم تو اومدم بار یه -  .کنم قهر کنممی غلط من اصال

 :گفتم. ساکت ساکت  . بود اکتس بازهم

 این چرا شه؛می پاک دلت زود که تو بخشیدی، رو مسخره انتقام اون که تو سارن؟ -

 اگه خدا؛ به نمیارم طاقت دیگه رو، خرابم حال ببین نفسم؟ کنیمی لج داری دفعه

 عزیزم؛ پاشو خودت ، شبیه چقدر ببین پاشو بودم؛ مرده بار هزار حال تا نبود ساحر

 آخه؟ کنیمی لج چرا

 .بود زدهیخ رئوفش قلب انگار. نداشت فایده. کشیدم آهی

 را ساحر که بازگشتم عقب به باعجله. رسید گوشم به ساحر گریه صدای و شد باز در

 !دیدم امیرارسالن آغوش در

 وپادست و بود شده دراز سمتم به ساحر هایدست. شدم اشخیره مبهوت و مات

 و گرفت آرام. کشیدم آغوش در را ساحر و رفتم جلو. من با آغوشیهم برای زدمی

 :گفت امیرارسالن

 .سالم -
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 .کردمنمی درک را لبش روی لبخند  

 .سالم -

 :گفت و کرد اتاق گوشه مبل   به ایاشاره

 بشینم؟ تونممی -

 :گفتم و دادم زبانم به تکانی

 .بشین آره، -

 بامزه و وغریبعجیب صداهای را اتاق سکوت. ایستادم پنجره کنار من و نشست

 .شکاندمی ساحر

 چیه؟ اسمش -

 مشکی وابرو چشم که من برعکس. دوختم اشعسلی چشمان به را نگاهم مکث، با

 .داشت اروپایی ایچهره او بودم،

 .ساحر -

 :پرسید و زد لبخندی

 ساحر؟ چرا -

 بابا؟ -

 :فتمگ لبخند با. بود گفته را کلمه این که دادم ساحر به را نگاهم

 بابا؟ جان -

 :گفت و گرفت سارن سمت به را دستش
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 .ماما -

 گوشه را تپلش و کوچک تن. نشستم سارن تخت کنار   صندلی روی و زدم لبخندی

 :پرسید باز امیرارسالن. شد سارن دست با بازی مشغول و گذاشتم تخت

 ساحر؟ چرا نگفتی، -

 .مدوخت امیرارسالن به و گرفتم سارن و ساحر از را نگاهم

 تغییرش ساحر به افتاد، سارن برای که اتفاقی با اما باشه سامر اسمش بود قرار -

 .دادم

 :گفت ربطبی و خندید

ا  بگم، صادقانه -  .کنی برخورد باهام آرامش این با نداشتم انتظار اصال

 .بود نمانده سابق من   از چیزی سارن، رفتن با. زدم لبخندی

 .بابا -

 .بودند ریختن اشک آماده چشمانش و کردمی نگاهم ضبغ پر. شدم خیره ساحر به

 .جاستهمین که مامان تو؟ کنیمی گریه چرا بابایی؟ جانم -

 از را رفتاری چنین که بود بار اولین. بیندازد سارن شکم روی را خودش کردمی سعی

 و آرامش با گرفت، قرار سارن سینه روی که سرش. کردم کمکش. دیدممی ساحر

 .رفت ضعف بود، دهانش بالیی قسمت در که دندانی دو برای دلم. خندید شادی

 از ترشیرین خیلی رنگش،کم یگونه چال و گردش صورت آبی، چشمان لطف به

 .بود شده سالش و سن هم هایبچه
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 اما ساحر. گفتنمی چیزی هم امیرارسالن. بودم زمین خیره من و گذشت دقایقی

 سارن تن   روی از و کردم حلقه ساحر در را دستانم. بود نشسته سارن شکم روی

 .گریه زیر زد بلندی صدای با و کرد جمع بغض با را هایشب**ل که برداشتمش

 به را دستانش. نداشت ایفایده اما دادم، تکان هم را اشجغجغه دادم، تکانش

 .کشیدمی جیغ و بود کرده دراز سارن سمت

 :گفت و دوخت هایمچشم به را بارش اشک نگاه  . گذاشتمش تخت گوشه

 .ماما -

 برای تنفس ترسیدممی. شدم کالفه. بنشیند سارن شکم روی که بود این منظورش

 .شود سخت سارن

 .شهمی بده حالش پسرم، بشینی روش تونینمی که تو بده، حالش مامان بابایی؟ -

 یصدا. زدند زنگ هایمگوش که کشید جیغی چنان. بزنم حرف که بود منتظر انگار

 .شد بلند بازهم اشگریه

 پسر؟ این با کردممی چه باید

 ماما؟ -

 با او و داشت را سارن تمنای جانمان تمام که پسرم برای خودم، برای. لرزید دلم

 .بود بسته چشم رویمان به رحمیبی

 !خندید و رفت پس اشگریه ایثانیه به. نشاندمش سارن شکم روی ناچار

 بودونبودش به خاصی حس. نبود. بازگشتم سالنامیرار  سمت به و کشیدم آهی

 .ندادم نشان خودم از العملیعکس پس. نداشتم
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 :گفتم سارن به رو. گرفتم دستم در را سارن دست و نشستم صندلی روی

ا  سوزه؟نمی من برای دلت کردم، التماست بس از شدم خسته معرفتبی -  من اصال

 چی؟ معصوم طفل این درک، به برم

 بال را سرم که بار هر و بودم زده توهم بارها و بارها. خورد تکانی گشتشان کردم حس

 :نالیدم. شدممی مواجه اشبسته چشمان با بردم،می

 رو سرم کنمنمی جرئت حتی برگردی؟ خواینمی شم؛می دیوونه دارم کمکم نامرد -

 .سارن ترسونتممی اتبسته هایچشم بیارم؛ بال

 .بود کاش. را امخسته وروزحال ببیند تا ودب کاش. حس همان بازهم

 .نمونده ازم هیچی دیگه ببین دیگه، پاشو خانم؛ نمیاد بهت بودن رحمبی سارن -

 .ماما -

 :چکید پایین چشمم از اشکی قطره

 .معرفتبی دیگه پاشو مامان، بگه گرفته یاد پسرمون ببین پاشو -

 حتی. بودم شده دیوانه. دمکشی آهی. کردم حس دستم روی را دستی نرم   حرکت

 .بود مهربان و شیرین هم خیالش

 :شنیدممی را ساحر هایخنده صدای

 .ماما -

 و کشیدم هایمچشم به دستی. شدمی بیشتر گلویم بغض «ماما» گفتمی وقتی

. بود دوخته سارن صورتبه را چشمانش. کردم نگاه ساحر به و گرفتم بال را سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

434 

 

 کردنم گریه ببینم، را اشچهره اگه دانستممی. شوم خیره سارن به کردمنمی جرئت

 .است حتمی

 .ماما -

 ...اما کردم دراز ساحر کشیدن آغوش در برای را هایمدست. کشیدم آهی

 ی؟... عل... ع -

 جهان به حتی و هایمچشم هایم،گوش شنیدم، که صدایی خودم، به. کردم شک

 .کردم شک هم اطرافم

 .برد ماتم بازش،نیمه هایچشم دیدن با و گرفتم بال شدتبه را سرم

 «!کنمنمی باور را برگشتت که ایرفته رحمیبی طوریک»

*** 

 در پشت هایمان،خانواده و بودند شده اتاقش داخل دکترها که شدمی ساعتییک

 .کردممی متر را راهرو طول هم من. بودند ایستاده اتاقش

 و بود نشسته سارن مادر کنار مادرم. سارن بازگشت نبود باورقابل کداممانهیچ برای

 سریع دادن تکان و بودند نشسته صندلی روی هم پدرانمان زد،می حرف او با آرام

 .بود شانقراریبی و استرس از نشان پاهایشان

 رویش به رو دیوار مات   آرش. خندیدندمی هم گاهی و کردندمی گریه نوشین و مانی

 آرامیبه و بود نشسته آرش کنار آرشام. بود نشسته لبش جکن لبخند، یک و بود

 !بودم امزندگی هایچشم آبی   مات   هنوز من من، و خندیدمی حسام. ریختمی اشک
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. خندیدند. برداشتیم قدم سمتشان به مانهمه شدند، خارج اتاقش از که دکترها

 بپرسم و دهم تکان را زبانم کردمنمی جرئت. نفرشان یک غیرازبه رفتند دکترها تمام

 :پرسید و فهمید را حالم حسام. است چطور سارن که

 دکتر؟ آقای چطوره حالش -

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش

ا  داره، فیزیوتراپی جلسه چند به نیاز فقط سالمه؛ بیمارمون میگم، تبریک -  کمی فعال

 .کنه تصحب تونهمی قبل خوبیبه آتی روز سه دو، طی اما زنهمی حرف بالکنت

 .بود خواب یک مثل چیزهمه. بودیم بهت در مانهمه درواقع. نگفت چیزی کسی

 .چیزهمه

 :پرسیدم و گرفتم کار به را زبانم

 ببینمش؟ برم شهمی... شهمی -

 :کشید امشانه به دستی

 .منتظرته ببین، رو خانمت داخل برو جوون، البته -

 :پرسیدم باز. کردم جاجابه آغوشم در را ساحر و زدم لبخندی ناباوری با

 نداره؟ اشکالی برم؟ اآلن یعنی -

 :خندید

 .داخل برو -
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 کردم،می صبر سارن دیدن برای دیگر کمی اگر دانستندمی شاید. نگفت چیزی کسی

 !رسیدمی آسمان به زمین

. بودم کرده تصورش بارها و بارها که ایلحظه. شدم اتاقش داخل لرزان هایقدم با

 !نبود بودم شده بیدار کهوقتی اما بودم دیده را بازش هایچشم رهابا و بارها

 بسته چشمانش دوختم؛ چشمان به را نگاهم گرفت، قرار دیدم معرض در که تختش

 بالی. آوردند فشار گلویم به رحمانهبی هاترس و فروریخت دلم در چیزی. بودند

 :لرزید صدایم و ایستادم سرش

 خانمم؟ -

 که کرد خودمبی خود از چنان چشمانش، شفاف آبی. کرد باز آرامیبه را هایشپلک

 اشکی چشمانش و زد لبخند. نشاندم اشگونه روی عمیقی یه*س*بو و شدم خم

 .شد

. ساحر بود شده چشمانش تمام. نشاندم تخت لبه را ساحر و نشستم صندلی روی

 .گفتمی را «ماما» کلمه خنده، با که ساحری

 :گفت ضعیف، و کرد دراز احرس سمت به را دستش

 سامر؟... س -

 گرفته عمق لبخندم کهدرحالی. گرفت آرام جانم و تن و شنیدم را صدایش هروئین  

 :گفتم بود،

 .ساحر -

 :گفت و کرد نگاهم پرسش با
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 چی؟ -

 .دلم عزیز ساحر   اسمش-

 :گفت و نشست نگاهش در بهت

 چرا؟ -

 :گفتم و شد کمرنگ کمی لرزانم لبخند  

 نبود مهم برام هیچی بود؛ وتارتیره دنیام همه نبودی، کهوقتی کما، تو رفتی یوقت -

 باشه تو مثل هاشچشم کردممی خدا خدا دلم تو فقط دستم، دادن که رو بچه دیگه؛

 همین با بینی؟می... کرد باز رو هاشچشم کهوقتی و نشم نابود نبودنت تو که

 افسون رو من که هاش  چشم همین ؛کرده خودش دیوونه رو من خمارش هایچشم

 با که بود کسی اولین تو، از بعد چون ساحر؛ گذاشتم رو اسمش همین برای کرده؛

 .کرد جادو رو من هاشچشم

 :گفت. ریخت فرو چشمش از اشکی قطره

 .علی نبودنم واسه ببخش... ب -

 :کشیدم آهی

 .شدی طوریاین من خاطر به عزیزترینم، ببخش تو -

 .بود بد حالم کمی پیشش روز چند از... نیست طورنای... نه -

 :ننشانم کالمم در خشم و بزنم لبخند کردم سعی

 .دارمت اآلن که اینه مهم خوشگلم، نداره عیبی -

 :گفت و زد لبخندی
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 .منه شبیه  ... ش -

 :خندیدم

 .رفته من به لپش چال اما شم؛دیوونه که همینه خاطر به -

 :گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 .بغلم تو بزارش -

ا  اما بنشیند؛ کرد سعی و  اشسینه قفسه روی را دستم. بود فایدهبی تالشش تقریبا

 :دادم بدنش به آرامی هل و گذاشتم

ا  -  و بودی تخت روی که مدت چند این تو کم؛کم سارن، بخوری تکون تونینمی فعال

 .نباش داشته رو قبلشون کارکرد تونننمی هاتعضله نکردی، حرکت

 :پرسید آرام

 بودم؟ کما تو چقدر -

 بعد و فشردم همروی محکم را چشمانم فرسا،طاقت و سخت ماه چند آن یادآوری با

 :گفتم کردنشان، باز از

 .ماه هفت -

 :گفت و کشید آهی

 چطورن؟ بقیه -

 .داغون -

 ماما؟ -
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 یشهاچشم سارن. بود گفته را «ماما» کلمه خنده با که رفت ساحری به نگاهمان

 :گفت احساس تمام با و شد اشکی

 عمرم؟... خوایمی... چی مامان؛... بره قربونت مامان؟... جان   -

 :گفت باز خنده، با ساحر و

 .ماما -

 دلم؟ جون... عزیزم-

 هنوز من و شدمی حل قند انگار دلم ته. کردممی نگاه خنده با میانشان عشق به

 !نداشتم باور را سارن بازگشت

 از سارن و کنم بسته و باز را چشمانم ترسیدممی حتی که بود زیاد قدرآن ترسم حس

 .شود محو جلویم

 :گفت خنده با آرش و شد باز اتاق در

 نشدی؟ سیر هنوز یا تو بیایم -

 :گفتم لبخند با و برخاستم جایم از

 .داخل بیاید -

 بود تهنشس چشمانشان در اشک نم. شدند اتاق داخل همه که نکشید ایثانیه به و

 .نشود ناراحت سارن تا نکنند گریه کردندمی سعی و

 :گفت و نشاند سارن پیشانی روی عمیق ایه*س*بو و آمد جلو همه از زودتر سورن

 !سارن نکردیم زندگی نبودی، کهوقتی -
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 کسی خواستنمی که را سورنی کردم درک. شد خارج اتاق از و کرد گردعقب سریع و

 .ریختند اشک غروری هیچبی و آمدند جلو رومادرهایمانپد. ببیند را هایشاشک

 آرش. نشست سارن چشمان در اشک نم گذاشتند، جلو قدم که آرشام و آرش

 :کرد زمزمه آرام و آمد ترنزدیک

 .دنیاست دردهای همه ته   نبودنت سارن، باش همیشه -

 روی نگاهمان. نگفت چیزی اما شد نزدیکش هم آرشام. بوسید را اشپیشانی و

. بود شده خیره سارن به صامت و ساکت و نداشت زدن حرف قصد که بود آرشامی

 :گفت سارن

 بگی؟... چیزی... خواینمی -

 بود خوددارتر آرشام و کرد بیشتر را تعجبمان نشست، اشگونه روی که اشکی قطره

 .ترهاقبل

 :گفت فقط

 .کردممی نگاه ساحر هایچشم به تو یاد با روزها این تموم -

 :گفت و زد لبخندی سارن و

 .هستم... بعد به این از -

 نگاه سارن به گریه با نوشین و مانی. دوخت آرش از ترعقب جاییبه را نگاهش بعد و

 مانی و نوشین به اشاره با و داد باد به مرا دین و دل و لرزاند چانه سارن. کردندمی

 .بروند سمتش به که کرد اشاره



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Moaz17|  نبودی که وقتی رمان

 

    www.1roman.ir         ه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجع. 

 

441 

 

. نداشتند هم را سارن از جدایی قصد و کردند گریه وانستندتمی تا نوشین و مانی

 رویشان و سر به آبی تا شدند خارج اتاق از آرشام و آرش اجبار و زوربه هم آخرسر

 .بزنند

 .کردندمی طلب را سارن اتحاد، با بار، اولین برای که دلی و عقل و ماندم من و

 !«شده بودنم همه دلیل بودنَت»

*** 

 «سارن»

 نگاه. شوند جاگیر بقیه تا ایستاد کنار بود، گرفته کمرم دور را دستش کهرحالید علی

ا  اما من  علی. زدم لبخندی. بود بازی مشغول آرش آغوش در که بود ساحری به تماما

 :گفت شانهمه به رو

 .میایم دیگه دقیقه چند هم ما بفرمایید، -

 .کرد هدایت اتاقمان سمت به مرا و

 :گفت و کشید عمیقی نفس. نشست کنارم نشستم، که تخت روی

 .دارمت کنمنمی باور هنوز -

 :گفتم اشکی، چشمانی با. لرزید دلم

 علی؟ -

 :گفت و بست را چشمانش

 .عزیزم بگو علی؟ جان   -
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 .دارم دوستت... خیلی من-

 :گفت و زد ایضربه امبینی به اشاره، انگشت با و خندید

 نداری؟ خبر مگه -

 :پرسیدم گیجی با

 رو؟ چی -

 .عاشقتم اینکه -

 :گفت و کشید آغوش در مرا محکم. کردم حلقه دورش را دستانم و نیاوردم طاقت

 !میدم دست از رو کنترلم من باشیم اینجا بیرون، بریم بهتره -

 :گفتم آغوشش از شدن جدا از بعد و کردم ایخنده

 .برو تو میام؛ بعدش بگیرم، دوش یه -

 .بیام باهات باید -

 :گفتم بهت با. ماندم مات

 چـــی؟ -

 :گرفت اشخنده

 .باشم باهات باید سارن، ندارم شوخی -

 :گفتم وحشت و خجالت با

 .تونممی خودم من نه؛... نه -

 :گفت و داد ول را بلندش خنده
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 .همینجام کن، صدام اومد، پیش مشکلی راحتی؛ تو که طور هر عزیزم، باشه -

 .برداشتم قدم حمام سمت به هایم،لباس برداشتن از بعد و دادم تکان سری

*** 

 ضعف خوشی از دلم پسرکم، دیدن با. رفتیم بقیه سمت به و شدیم خارج اتاق از

 .کردم جدا آغوشش از را ساحر و رفتم آرش سمت به. رفت

 !بهشت بود، بهشت نبود، عادی که تنش بوی

 باعث هایشقهقهه صدای. شدم ساحر با بازی مشغول و نشستم راحتی روی

 .دلیلبی خود،بی شد،می امخنده

 جای از مادرم. کردندمی نگاهم اشکی چشمانی با همه که دیدم بردم، بال که سر

 :گفت نریزد، هایشاشک کردمی سعی کهدرحالی و برخاست

 کنم؟ درست برات خوریمی چی مامان -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .گیریممی بیرون از رو، خودت نکن اذیت -

 :داد تکان طرفین به را شسر 

 خوبه؟ سوپ بخوری؛ مقوی غذای باید شدی مرخص بیمارستان از تازه نه، -

 .بود شب 7 ساعت. انداختم دیواری ساعت به نگاهی

 .نداره براتون زحمتی اگه -

 :گفت مادرم به رو و برخاست جایش از هم علی مادر
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 .نیمک درست هابچه برای چیزی یه بریم خانم، مریم بفرما -

 :گفت مادرش به رو علی

 .بگیرم برم بود کسری و کم چیزی اگه ببین مامان -

 .پسرم باشه-

 :شنیدم را ساحر صدای که بود آشپزخانه به نگاهم

 ماما؟ -

 :گفتم عشق و خنده با

 عزیزم؟ جونم ماما؟ جان -

 آغوشم در محکم و رفت ضعف اشبالیی دندان دو برای دلم من و خندید بیشتر

 با و دوخت علی به را نگاهش. شد بلند اشناله صدای و زد پایی و دست. شفشردم

 :گفت بغض

 .بابا -

 و خندان رویی با علی! کردمی علی پیش مرا شکایت وجبینیم. گرفت امخنده

 :گفت بلند بدجنس،

 !دونممی منم وحشی ؟ مامان پسرم؟ جانم -

 با مشکلی. کشیدم ونشانطخ علی برای لبووار، من و رفت بال همه قهقهه صدای

 نه، که کمی نوشین و مانی و آرش و آرشام هایخنده فقط نداشتم، بقیه هایخنده

 !دادمی انحراف بوی حد از زیاد
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 آرام که کند جدا آغوشم از را ساحر خواست. نشست کنارم و شد نزدیکم خنده با

 :گفتم

 .نفس این من   مال زنی،نمی پسرم به دست -

 :گفت سپس و کرد همنگا خیره کمی

 نفس؟ نمیگی من به چرا -

ا  کرد؟می حسادت که بود علی این. کردم شک هایمگوش به . کنار به حسادت اصال

 :گفتم بدجنسی با و زدم کنار را حیرتم. بود پسرمان ساحر

 .نیستم نباشه نفسمه، همه پسرم خب -

 :گفت و کرد خفیفی اخم

 نه؟ هست، که حواست بودم، من اول -

ا  علی کردن اذیت. خندیدممی اشبچگانه هایحسادت به دلم در  داشت عالمی اصال

 بودم؟ نکرده کشفش زودتر چرا. خودش برای

 :گفتم خونسردی نیشخند   با

 !نه -

 :گفت مات و آرام

 نه؟ چی نه؟ -

 :گفتم تمام بدجنسی با و شدم سؤالش به دادن جواب خیالبی

 !بخوابی سالن تو تونیمی کنم، خلوت پسرم با خواممی امشب -
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 :گفت و کرد اخم هم سرعت همان به و شد گرد چشمانش سرعتبه

 .ها نکن بازی من اعصاب با -

 :درآوردم را ادایش

 .ها کنمنمی بازی اعصابت با -

 :گفت بیشتر اخم با. خندیدم و

ا  این سارن -  .نیست بردارشوخی اصال

 :گفتم و کردم یلتبد لبخندی به را امخنده. کردنش اذیت بود بس

 .بینمون زارممی رو ساحر من، عزیز   کردم شوخی -

 چی؟ -

 :گفتم تعجب با

 چی؟ چی -

 چشه؟ خودش اتاق مگه -

 .شدم مبهوت

 جدا؟ اتاق بزاری رو چندماهه بچه خواینمی که تو -

 شه؟می چی مگه -

 :گفتم و خندیدم

ا  هیچی، -  .زنیممی حرف بعدا
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 در که ساحری به دادم را حواسم تمام هم نم. نگفت چیزی دیگر و شد ساکت

 .کردمی دلبری آغوشم

 این درباره و خوردیم شام خندیدیم، نوشین و مانی هایشوخی با. بود خوبی شب

 از و بودند افتاده یکدیگر جان به علی و آرشام آرش، سورن،. کردیم صحبت مدت

 سخره به را گریکدی و کردندمی صحبت بودم کما در من کهوقتی رفتارهایشان

 .گرفتندمی

 حضور از لبخندی بعد کمی. کشیدم دراز کنارش و گذاشتم خواب تخت روی را ساحر

 .کردم باز را چشمانم و زدم علی

 :گفتم کردم،می نوازش را ساحر گونه کهدرحالی

 گذشت؟ خوش بهت نبودم که مدت این جون؟ علی چطوریایی -

 .سارن نباش دور ازم وقتهیچ دیگه -

 :گفتم و دوختم چشمانش به را نگاهم. کرد متوقف را دستم حرکت صدایش، غضب

 بکنم؟ دل شکالت این و تو از تونممی من مگه -

 :کرد زمزمه آرام و خندید

 .عاشقتم خیلی -

 :زدم لبخندی

 !عاشق زاریمی رو خودت اسم که نداری خبر من دل از پس -

 :گفت و یافت عمق لبخندش

 .سارن نمک اعتراف خواممی -
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 چی؟ به -

 :خندید

 !تو به حسم تکمیلی   سیر   -

 :گفتم و خندیدم اشجمله و لحن به

 .شهمی بیدار ساحر اینجا سالن، تو بریم -

 شدیم، جاگیر که هاراحتی روی. برخاستیم جایمان از زمانهم و داد تکان سری

 :گفت و گذشت ایدقیقه. ساخت خانه میانمان سکوت

 یادت ؟ رو النامیرارس هایحرف -

 :زدم تلخی لبخند

 .آره -

 :گفت شرمندگی و سختیبه

 !بود درست اشهمه -

 و آورد بال را سرش ناگهان. بود رویمانروبه عسلی خیره   او و شد ترپررنگ لبخندم

 :گفت

 چطوری؟ -

 چطوری؟ چی -

 سارن؟ ببخشی راحت قدراین تونیمی چطوری -

 :بوسیدم را اشگونه و شدم خم
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 !بخشهمی رو خودش سریع کنه، که هم کاری هر باشه، که چی هر مآد -

 :گفتم و زدم لبخندی. ماند امجمله مات  

 کنی؟ تعریف خواستینمی -

 :گفت مکث، کمی از بعد

 وقتی ولی متنفرم ازت کردممی فکر شد، شروع مسخره دوستی   قرار   اون از چیزهمه -

 برای شب اون... شب اون خورد؛ تکون لمد ته   چیزی یه دیدم، رو اتاشکی هایچشم

 باشیم، دوست باهم تونیممی کردم حس نیستم، متنفر ازت کردم حس بار اولین

 گرانهحمایت فقط تو به من حس و گذشت بریم؛ پیش جدل و جنگ بدون تونیممی

 رفتی،می بیرون آرشام و آرش با که هاییشب خواهرش؛ به برادر یه حس   مثل بود،

 ثابت تو ولی باشم، مواظبت باید کردممی حس کرد،می تاتیتاتی مخم رو حسابی

 بعدی دقیقه و بودی سرد دقیقه یه بودی؛ شده سردرگم من رفتارهای با انگار نبودی؛

 صوری بابات که گفتی بهم و زدی زنگ کهوقتی خوندم؛می هاتچشم تو رو عشق

 دست از رو دوستم که ترسیدم ربا اولین برای ترسیدم؛ فهمیده، رو ازدواجمون بودن

 نشه؛ بدتر حالت تا بزنم لبخند کردم سعی دیدم، رو اتگریه و رسیدم اتاقت به بدم؛

 که بودمی حواسم باید من خورد؛می چرخ گوشم تو حسام هایزمزمه هم طرفی از

 متوجه که داشتی دوستم قدراون تو... تو و گفتم دروغ اعتراف یه نشه؛ خراب نقشه

 و سادگی برای دلم دارم؛ دوستت گفتم بهت و کرد تغییر حرفم ایدفعه یه چرا نشدی

 .سوختمی مظلومیتت

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 هم که کردم راضی رو بابات کردن، هم سر دروغ و برهان و دلیل هزار با شب اون -

 من دم؛کر می حس بهت رو اموابستگی من و گذشتنمی روزها داریم؛ دوست رو دیگه
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 وابسته حتی هات،کردن گذشت و هاتمهربونی همون وابسته بودم، شده وابسته

 بدون اینکه کرد،می امعصبی آرش و آرشام هایانداختن سنگ ات؛آبی هایچشم

 اسم وقتی کنار، به اون کرد؛ امعصبی من، از طالق برای بودن گرفته وکیل تو به توجه

 من سوخت، قلبم از جایی یه انگار ازت، دنش جدا فکر با اومد، طالق و وکیل

 دوست اما نه عشق دارم، دوستت بودم فهمیده انگار بدم، دستت از خواستمنمی

 انتقام این از دست و بشه متوجه حسام که بود این امسعی همه و چرا داشتن

 .بود شده کر و کور انگار حسام اما بکشه، مسخره

 :داد ادامه و زد خندی تک

 خودمون شمال؟ گفتی چرا راستی یادته؟ رو مسافرت بریم خواستیممی که صبحی -

 !کشوریم شمال جزو که هم

 :خندیدم

 نه میگه مونه،بغلی استان همین بابا میگم بهش هی دهنم، تو انداخته دیوونه مانی -

 .شمال بگیم باید

ا   :گفت و خندید متقابال

 حس وجودم تو رو قراریبی یه ری،ب مانی و نوشین با خوایمی فهمیدم کهوقتی آها؛ -

 تنگ برات دلم من بری، اگه کردممی حس بودی؛می من همراه باید تو کردم،می

 تونستمنمی که بودی خواستنی و شیرین قدراون تو بود؛ هم طورهمین و شهمی

 خودم با کردم، حس رو اتحالیبی رسیدیم، که شمال به کنم؛ تحمل رو اتدوری

ا  که گفتم  استراحت بری گفتم بهت ای،خسته و کردی رانندگی که اینه برای حتما

 با برگشتیم، فروشگاه از کهوقتی بود، شده خوب هم با آرشام و آرش و من رفتار کنی؛

 مشت یه داشتم دوست کردم،نمی درک رو زدمی که هاییحرف شدم، مواجه ارسالن
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 مالکیت حس اون و بودی من لما تو کنه؛ تموم رو اراجیفش تا صورتش تو بخوابونم

 خون رفتی، امیرارسالن سمت به و بیرون زدی خونه از وقتی کشت؛می رو من داشت

 با خصوصبه ببینم، امیرارسالن کنار رو تو خواستمنمی گرفت، رو هامچشم جلوی

 از بعد خونه؛ داخل رفتی مانی اجبار و بازور و کردم دعوات بود؛ زده اون که هاییحرف

 محق رو خودم داخل؛ اومدم داشتیم، امیرارسالن با که هاییکتک و ثجروبح

 نرمم بود، هاتچشم تو که ترسی حتی دادی،می توضیح من به باید تو دونستم،می

 من مال گفتم بدم، دستت از که ترسیدممی دادی؛ توضیح خواستم، توضیح نکرد؛

 ...و باش

 :گفت و زد لبخندی

 !من برای حیفی خیلی تو -

 :ندیدمخ

 !دونممی -

 :داد ادامه و خندید

 دلت از رو دیروز دعوای کوچیک، گردش یه به رفتن با خواستممی شدی؛ من مال -

 هامرگ تو داره خون کردممی حس شد، پیدا ارسالن سروکله بازم که بیارم در

 امیرارسالن با کهوقتی امیرارسالن، از و تو از خودم، از بودم، عصبانی جوشه؛می

 بیشتر زدم، که تشر بهت خندیدی،می نباید تو دیدم، رو اتخنده کردم،می روبحثج

 که کرد تهدید کرد، تهدید اما رفت امیرارسالن کرد؛می عصبی رو من این و خندیدی

 فهمیدی،می اگه میره؛ بین از داره قلبم کردممی حس میگه، بهت رو حقیقت همه

ا   اون از بعد رفتیم؛ دریا سمت به و کردیم معج رو وسایل کردی؛می ترک رو من حتما

 از از ترسممی که گفتم زدم؛ حرف باهات شدیم، تنها کهوقتی حقیقت، و جرئت بازی  
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 اطمینان من اما میمونی، پیشم همیشه تا که گفتی لبخند با تو و دادنت دست

 ونی؛بم پیشم کم   احتمالش که دونستممی و داشتم اطالع هامخرابکاری از نداشتم،

 باهام امیرارسالن شب، اون اینکه تا بود، خوب چیزهمه خودمون، شهر برگشتیم

 همه که کرد تهدید اما کنم مخالفت خواستم ببینتم؛ باید که گفت و گرفت تماس

 داستان اگه که داشت ادعا دیدمش؛ و رفتم حسام با دستت، کف ذارهمی رو حقیقت

 بهش بیرون، میره مونزندگی از و کشهمی سرم از دست کنم، تعریف رو انتقاممون

 شد اشنتیجه و کردم تعریف کنم، تعریف که کردم اصرار حسام اما نداشتم اعتماد

 .اتفاق اون

 :گفت و داد قورت را دهانش آب

 من بری، تو خواستمنمی من نبود؛ جاش سر قلبم انگار بری، خواستیمی کهوقتی -

 رفتی، کهوقتی سارن؛ نموندی... ولی ونیبم که کردم التماست بودم؛ شده عاشقت

 عاشقت که فهمید پیشم، اومد حسام بود؛ عمرم لحظات بدترین نبودی، کهوقتی

 و زد مفت حرف مشت یه و زد زنگ امیرارسالن داشتم؛ که حسی از موند مات شدم،

 گفتم حسام با بزنم؛ دارش که داشتم رو قدرتش بود، دستم جلو اگه کرد؛ امعصبانی

 کم یه و دزدید رو امیرارسالن بود؛ رباییآدم کارش ناصر ناصر، به بزنه زنگ که

 وقتی بود؛ چیزها این از بیشتر حقش اون نشد، خنک دلم اما دادم، اشگوشمالی

 رفتی؛ که گفت آرشام، پیش رفتم سورن، پیش بری خوایمی که رسید گوشم به خبر

 حتی هم آرش و آرشام نداشت، بریخ ازت سورن سورن؛ به زد زنگ اون و نکردم باور

 زد؛می فریاد فقط برداشتی، رو گوشی و گرفت تماس که موبایلت با بودن؛ شده نگران

 تونستم بالخره نداشت، توجهی اما من، به بده رو گوشی که کردممی تقال داشتم

 تو اومد تردید و شک هزارتا گفتی؛ رو «مجید» کلمه که شنیدم اما بگیرم رو گوشی

 که گفتم بهت زدی؟ صدا رو اسمش تو که بود کی مجید این بودم، عصبی م،ذهن
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 روز چند نکردی؛ قبول نداشتی، اعتماد من به تو اما نیست، اینقشه گفتم برگرد،

 رو ردت که بودم سپرده هامدوست از یکی به کجایی، که رسید خبر بهم بعدش،

 هم خیلی ترسیدم، دیدمت، الح اون تو وقتی نبود؛ کسی شدم، که ویال داخل بگیره،

 من با باید تو بودم؛ کرده پیدات تازه من اما برم گفتی اومدی، که هوش به ترسیدم؛

 رفتیم،می داشتیم کهوقتی کنی؛ جمع رو هاتلباس که کردم مجبورت اومدی؛می

 دلت داغ بیای؛ من با نمیزاره گفت و داخل اومد کردم؛ تعجب دیدنش از اومد، سورن

 بود؛ کردارش و رفتار سارینا، قاتل کهدرصورتی خواهرتم، قاتل من گفتی و شد تازه

 کنم، مخفی رو لبخندم نتونستم من، برای جهانه نقطه ترینامن علی گفتی کهوقتی

 بود؛ سرد من با رفتارت و خونه رفتیم بدم؛ فشارت محکم و کنم بغلت داشتم دوست

ا  رو حق من زدی،می کنایه و زخم من به و گذشت زمان  از اما دادممی تو به کامال

 گریه با و نیاوردی طاقت زدی، زخم بهم که باری آخرین شدم؛می ناراحت هاتحرف

 تو رفتیمی گاهی تو که دیدممی اما بود شده خوب مونرابطه خواستی؛ معذرت ازم

 تو که کردممی شکر رو خدا من و بخشیدنمی بود، تو جای هرکسی هرحالبه خودت؛

 کدوممون هیچ برای خورد، تکون دلم تو چیزی یه شدنت، باردار با بخشیدی؛ رو نم

 ...نبود باورقابل

 ولی دیدم، هاتچشم تو رو ترس سورن، دیدن با خونه، رسیدم وقتی اینکه خالصه -

 تو بیاد کردی راضی رو سورن کنن؛ جدا ازم رو امبچه و زن بزارم که نبودم آدمی منم

 همین و دیدم هاشچشم تو رو خوشحالی دادی؛ بهش رو اتاریبارد خبر و خونه

 اتبارداری خبر هم بقیه بشه؛ مونجدایی خیالبی سورن که شد باعث کوچولو ساحر

 .خیلی بود، خوب خیلی روزها اون کردن؛ خوشحالی و شنیدن رو

 :گفت و کشید آهی
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 من نزد، قلبم کردم حس بودی، امیرارسالن با گفتی و برگشتی کهوقتی... شب اون -

 برخورد، بهم! بودی پیشش رو روز تمام... تو و داشتم حساسیت اسمش به حتی

 کردی، گریه و در پشت اومدی باشم، تنها داشتم نیاز کردم، قفل رو در اتاق تو رفتم

 نیمه جسم شدم، خارج اتاق از که بعدش ساعت نیم شدی، ساکت نکردم، توجهی

 طی چطوری رو بیمارستان مسیر نفهمیدم رسید؛ بمل به جونم دیدم، که رو جونت

ا  و بارداری مسمومیت که گفت دکتر کردم؛  چند اما کنهنمی تهدیدت خطری فعال

 دنیا به ساحر شده، تموم دنیا کردممی حس کما؛ تو رفتی که داد خبر بعدش، ساعت

 م،کرد بغلش بار اولین کهوقتی بعدش، روز چند بودمش؛ ندیده من و بود اومده

 بار یه تا بیارم، دووم تا باشه تو مثل هاشچشم که کردممی دعا بود؛ بسته هاشچشم

 از تو؛ مثل بود، آبی هاشچشم بوسیدمش؛ من و کرد باز چشم بشم؛ عاشق دیگه

 که ماهی هفت گذشت، ماه هفت هاش؛چشم به شدن خیره بود شده کارم روز اون

 داده یاد بهش گرفت؛می رو اتبهونه و دیدتمی ساحر نبودنت؛ از کرد پیر رو همه

 ...گرفتمی رو اتبهونه هرروز اون ماما؛ بگه که بودیم

 :گفت و کرد مکثی

 .من مثل درست -

 :گفت بار چندمین برای و دوخت چشمانم به را نگاهش

 .دارمت که ندارم باور هنوزم -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !دارم دوستت -

 «!تو دل   وقف شده تمومم که همونم من»
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*** 

 «بعد سال سه»

 از و بوسیدم را برگه خنده و اشک با. لرزید دلم و نشست آزمایش برگه روی نگاهم

 چه علی العملعکس فهمیدم تازه شدم، که ماشین داخل. زدم بیرون آزمایشگاه

 .باشد توانستمی

 گذاشتنمی گذاشت،نمی علی. گرفت بال قلبم ضربان و شد خشک لبم روی لبخند

 .گذاشتنمی که دانستممی. بماند سالم رحمم داخل نینج

! خواستممی را کوچکم دخترک   من. گرفت را چشمانم جلوی اشک، جنس از حریری

 .دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس. بود علی شنیدم، را موبایلم خوردن زنگ صدای

 الو؟ -

 کجایی؟ عزیزم سارن؟ -

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .بازار تو اومدم داشتم، یدخر  یکم -

 شده؟ تموم کارت -

 .آره -

 .بیام ندارم وسیله جام، همون من حسام؟ شرکت بیای تونیمی -

 .اونجام دیگه دقیقه ده تا باش منتظر آره؛ آره، -

 .باش خودت مواظب دلم، عزیز باشه -
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 .دادم پایان را تماس و گفتم چشمی

 در. نه یا بگویم علی به که بودم دودل. مشد پیاده ماشین از و ایستادم شرکت جلوی

 .شدم ساختمان داخل و برداشتم را آزمایش برگه آنی، تصمیم یک

 :گفتم و انداختم منشی به نگاهی

 هستن؟ فرهادی آقای -

 :زد لبخندی

 .منتظرن داخل، بفرمایید -

 جلو قدمی. کردند سالم لبخند با علی و حسام. شدم داخل و زدم مضطربی لبخند

 :گفتم و شتمبردا

 .سالم -

 :گفت و انداخت امچهره به را نگاهش حسام

 .میای نظر به نگران سارن؟ شده چیزی -

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 !دارم خوب خبر   یه -

 :گفت لبخند با علی و

 شده؟ چی حال خب خوبی، خبر   خودت تو -

 با. گرفتم سمتش به را برگه کنم، متوقف را لرزششان کردممی سعی که هاییدست با

 :گفت و گرفت را برگه تعجب
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 چیه؟ این -

ا  را دهانم آب  :دادم قورت مجددا

 .بخونش -

 که سر. کردم حس را هایشاخم رفتن هم در وضوحبه من و شد برگه خواندن مشغول

 را بلندش صدای. رفتم عقب قدمی ترس با خونش، غرق هایچشم دیدن با آورد، بال

 :شنیدم

 هــان؟ سارن؟ چی نییع این -

 :گفت بهت با حسام. لرزید بغض از امچانه

 چیه؟ کارها این علی؟ چته -

 :گفت حسام به توجهبی اما علی

 میگه؟ چی کوفتی برگه این میگم بهت -

 :گفتم بغض با

 !امحامله -

 :گفت و برداشت جلو قدمی غضب با علی و ماند مات حسام

 هان؟ سارن؟ کی اجازه با! ایحامله کردی غلط ای؟حامله -

 :گرفت را اششانه و آمد علی طرف به سریع حسام

 .که نشده چیزی پسر، آروم -

 :زد فریاد و چرخید حسام سمت به عصبانیت با
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 نشده؟ چیزی -

 :داد ادامه و زد پوزخندی سپس و

 !جالب   خیلی جالب ، -

 :گفت و چرخید سمتم به

ا  درخشان سابقه اون با تو -  .سارن کنی فکر بچه به نباید اصال

 خوابیدن قصد عصبانیتش انگار اما نشود؛ عصبی ازپیشبیش تا نگفتم چیزی

 .نداشت

 :گفت رحمیبی با چشمانم در خیره

 !میندازیش -

 :گفتم و گذاشتم جلو قدمی بغض با. شد کنده جا از قلبم

 ...من علی؟ -

 :گفت و کرد قطع را حرفم

 !میندازیش گفتم، کههمین -

 :زدم فریاد ناگهانی و شدم عصبی

 !ام  بچه نمیندازمش، من -

 :کشید عربده

 فهمیدی؟ کن، فرو سرت اون تو رو این منی، زن هم تو -

 .بیا کنار مسئله این با خوای،می رو من اگه هم تو نفهمیدم، نه -
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 :گفتم و زدم پوزخندی و

 !جناب خوش روز -

 .کردم ترک را آنجا سرعت با و

. کردمی درک مرا کمی علی کاش. کردم روشنش عصبانیت با و نشستم ماشین داخل

 را شالم عصبانیت با رسیدم، که خانه به. نداشتم چندانی توجه اما بود زیاد سرعتم

 .انداختم راحتی روی و درآوردم

 چند. شنیدم را در شدن باز صدای که بودم کرده سپری راحتی روی را ایدقیقهده

 خنده با ساحر. شد نمایان داشت، آغوش در را ساحر هکدرحالی علی قامت بعد ثانیه

 :گفت

 مامانی؟ -

 :بزنم لبخند کردم سعی

 .مامان بغل بیا بدو عزیزم؟ جانم -

 گرفت، جای که آغوشم در. دوید سمتم به ساحر و گذاشت زمین روی را ساحر علی

 :گفتم و بوسیدمش محکم

 کرده؟ چیکار امروز پسرم -

 :گفت و زد ایزدهذوق لبخند  

 .«خوردم بستنی برد رو من مانی خاله». اُردم بتنی برد رو من مانی خاله -

 وروجک؟ نیاوردی مامان برای -

 :گفت ایبامزه لحن با و کرد قفل را هایشدست
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 .«شد تموم خب». ُشت اَموم خب -

 :پرسیدم و خندیدم

 مامان؟ خوریمی ناهار -

 .نع -

 :گفتم و زدم لحنش به لبخندی

 .کن بازی هاتماشین با برو بدو پس -

 :گفت و کرد پایین و بال تند تند را سرش

 .خب -

 جایم از و کردم اخم نشست، علی روی که نگاهم. دوید اتاقش سمت به و دوید و

 :گفت که بروم اتاقمان سمت به خواستم. برخاستم

 سارن؟ -

 خیره. ازگشتمب سمتش به بگذارد، احترام امخواسته به است قرار اینکه از خوشحال

 :گفت هایمچشم در

 .میندازیش -

. دهم گوش هایشحرف به دفعه هر مثل باراین نبود قرار اما ماندم، اشجمله مات  

 !وجههیچبه. بکشم عقب نبود قرار من و بود وسط دخترکم پای باراین

 :گفتم محکم

 .ام  بچه نمیندازمش، -
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 :گفت هم در هاییاخم با

 .بیاد دنیا به دمنمی اجازه من و هست منم بچه -

 چرا؟ -

 :گفت کالفگی با

 .ستشده تموم یمسئله یه این سارن، کن بس -

 :گفتم جیغ با و بلند

 .کنی من با رو کار این نداری حق تو نشده؛ تموم نه، -

 .دمنمی اجازه من کن، تموم رو بحث این جاهمین نه؛ نه، نه، -

 :گفتم جسارت با و شدم گستاخ

 .نخواستم ازهاج ازت -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی

 چینهم من کنه؟ پر رو نامهرضایت فرم باید کی زایمانت موقع وقتاون جدا؟ -

 .دمنمی ایاجازه

 :زدم فریاد

 !میریممی امبچه و من پس -

 :زد فریاد من از بدتر و

 .سارن بفهم رو دهنت حرف -

 :گفتم و کردم بلندتر را صدایم
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 ا؟چر  بگو فقط -

 :زد عربده

 .بدم دستت از خوامنمی چون -

 برایم تلخی، حین در اشجمله. شدمی پایین و بال خشم شدت از هایمانسینه

 !بود شیرین

 مامان؟ -

 چشمان دیدن با. بود زده صدایم بغض با که چرخید ساحری سمت به سرمان

 .کشیدمش آغوشم در و رفتم سمتش به. کشید تیر قلبم از جایی پراشکش،

 مامان؟ جان   -

 :گفت بغض همان با

 «کردین؟ دعوا» کلدین؟ دعبا -

 :گفتم و کردم نوازش را موهایش

 .زدیممی حرف هم با داشتیم بابا و من چیه؟ دعوا مامان؛ خوشگل   نه -

 !«کردین دعوا»! کلدین دعبا -

 بریم؟ هان؟ کنیم، بازی هم با اتاق تو بریم بیا مامانم؛ نه-

 :گفت شادی با و زد برق هایشچشم

 .«بریم». بلیم -
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 با کردن بازی مشغول که شدمی ایچنددقیقه. شدیم اتاق داخل و گرفتم را دستش

 چه؟ دادنمی اجازه اگر. ]بود مخالفتش و علی هایحرف درگیر ذهنم اما بودم ساحر

 [کردم؟می چه باید

. گریه زیر زدم و نیاوردم طاقت آخرسر که آوردم فشار ذهنم به و کردم فکر قدرآن

 بلندتر ندارم، شدن آرام قصد دید کهوقتی و کرد نگاهم بهت با ام،گریه دیدن با ساحر

 !زد گریه زیر من از

. گرفت قرار در چهارچوب در علی و شد باز شدتبه در ناگهان و گذشت ایچندثانیه

 :گفت زدهوحشت ایچهره با

 شده؟ چی چیه؟ -

 :گفت و آمد نزدیک. شد بیشتر اشنگرانی دید، که را هردومان گریان هایچهره

 شده؟ چی میگم -

 :گفت و ساحر به کرد رو علی باراین. انداختم پایین را سرم و ندادم جوابی

 شده؟ چی بگو تو بابایی -

. انداخت آغوشم در را خودش و کرد گریه قبل از بلندتر من، از بدتر که هم ساحر

 کردنمان تماشا مشغول بهت با علی و کردیممی گریه هم آغوش در ساحر و من حال

 .بود شده

 :گفت من به رو و کشید آغوش در را ساحر و آمد جلو

 کنه؟می گریه داره بچه که شده چی میگم بهت -
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 مهم ساحر گریه فقط یعنی. ]زد لنه دلم در وخالخطخوش ماری همچون حسادت

 [چه؟ من پس بود؟

 روی بود، شده آرام که را ساحر. کردند خیس را مهایگونه بیشتر شدت با هایماشک

 :گفت و گرفت مشت در را هایمدست مچ. آمد من سمت به و گذاشت خوابش تخت

 کنی؟می گریه چرا میگم -

 :گفتم گریه و بغض با

 .خواممی رو امبچه من -

 :کرد زمزمه ثانیه چند از بعد. ماند امجمله مات  

 مهم ؟ قدراین یعنی -

 :گفتم و دادم کانت را سرم

 .مهم   -

 :گفت و کرد اخمی

 .زنیممی حرف بیا خوابید، که ساحر -

 هایشچشم ساحر و بود گذشته رفتنش از ساعتییک. کرد ترک مرا حرفی هیچبی و

 .بود شده خواب خمار

 مامان؟ -

 مامان؟ جان   -

 :گفت و کرد نقی نق
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 .«دارم خواب». دالم خواب -

 :تمگف و زدم لحنش به لبخندی

 .بغلم بیا -

 گذشت، که ایدقیقهده. شدم برایش گفتن قصه مشغول من و کشید دراز آغوشم در

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتمش تختش روی آرامیبه. رفت خواب به

 .برداشتم قدم اتاقمان سمت به و کشیدم عمیقی نفس  . کوبیدمی تند تند قلبم

 تخت روی. بود نشسته خواباتاق ی  راحت روی. شدم داخل و کردم باز را اتاق در

 واکنش علی و بگویم چیزی ترسیدممی حقیقت در. ماندم ساکت و نشستم خوابمان

 .دهد نشان بدتری

 .بزن رو حرفت خب؟ -

 :گفتم و کردم تر را هایمب**ل. سختش لحن از خوردم جا

 .خواممی رو امبچه -

 .چشمانش سرخی از کردم وحشت من و آورد بال سر

 من؟ ناراحتی   قیمت به حتی جونت؟ دادن دست از قیمت به تیح -

 :گفتم هایشحرف به توجهبی

 .هاتچشم -

 .سارن بده رو من جواب -

 :گفتم ثانیه چند از بعد و انداختم پایین را سرم گفت، که ایجمله از خورده یکه
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 مخالفی؟ قدراین چرا بگو تو خب -

 :گفت زد،می قدم را اتاق طول کهالیدرح و برخاست جایش از. بود شده کالفه

 بیفته؟ برات اتفاقی خوامنمی من فهمینمی چرا من عزیز   آخه د   -

 .افتهنمی-

 :شد بلند کمی صدایش و ایستاد جایش سر

 دی؟می تضمین تو -

 .آره-

 برات؟ افتهنمی اتفاقی که مطمئنی قدراین کجا از کجا؟ از -

 .نیاد پیش مشکلی هک دکتر میریم هفته هر خب... خب -

 :زد صدا را نامم اخطار و تهدید با

 سارن؟ -

 :نالیدم

 میاد؟ دلت چطور توروخدا، علی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .بفهم منی، اولویت همیشه تو ولی نمیاد، دلم هست، منم بچه اون -

 :گفتم و کردم مظلوم را چشمانم

 علی؟ -

 :گفت و کرد پرتاب راحتی روی را خودش
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 نکنم فکر تازه میندازیمش، میریم نکن؛ اذیت قدراین سارن، خودت   برای خدا به -

 موافقی؟ سارن؟ هان باشه، داشته درد

 .ریخت امگونه روی اشکی قطره

 علی؟ -

 :گفت و کشید صورتش به را دستش کالفگی با

 .خوامنمی ازت هیچی دیگه بده، گوش بهم گذشته مثل رو بار یه همین -

 :گفتم ملتمسانه بازهم

 علی؟ -

 :زد فریاد و شد عصبانی

 همین خودتم، فکر به من بچه! کنهمی علی علی هی! علی و زهرمار علی، و درد د   -

 امزندگی کل بود نزدیک ساحر، اومدن دنیا به سر نمیره یادم دیگه؛ بسه برامون ساحر

 !هوا بره بشه هوتوتو

 :گفتم و گریه زیر زدم بلند

 راه باهام باید خوریمی رو من اگه هم تو خوام،می رو بچه این من! علی توروخدا -

 .بیارمش دنیا به بزار ساحر جون خودم، جون رو تو علی بیای؛

. کردم حس کنارم در را حضورش که گذشت ایچنددقیقه. شد ساکت و نگفت چیزی

 :گفت و کشید آغوش در مرا

 .بینمون انداخته دعوایی چه نیومده هنوز ببین -

 :گفت و کشید آهی. شدم خیره اشچهره به و بردم بال را سرم بهت با
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 به بگی، تو چی هر باشه، ولی مخالفم، اینکه با سارن؛ باشی ناراحت خوامنمی -

 .تو خاطر

. کردم بغلش محکم و خندیدم گریه، میان[ کرد؟ قبول. ]بودم اشجمله مبهوت

 :خندید

 .دیوونه -

 :زدم فریاد بلند

 .دارم دوستت خیلی -

 :گفت آرام و یافت شدت اشخنده

 .کوچولو مامان دارم دوستت بیشتر من -

 پایان# 

 

 :خواننده با سخنی

 و شاد هابعضی موندیم؛ زندگی مفهوم تو مونهمه! زندگی... زندگی... زندگی

 که غمگین قدراون غمگین؛ و افسرده هابعضی آدم، و عالم خیالبی و خوشحال

 که هستن هاآدم از بعضی اما کردن؛ تلخ اطرافیانشون و ونخودش کام به رو زندگی

 ذاتشون ندارن؛ فرقی سالهسه بچه یه با که ساده قدراون... ساده یساده! اندساده

 یا شاد راحتیبه ایبهونه هر با که اندهمونایی هاآدم این. ستنخوردهدست و پاک

 کنن،می فراموش رو هاشونغم زودم کنن،می رفتار بچگونه چون اما شنمی غمگین

 باشه هاساده این از یکی مونزندگی تو کاش. کننمی فراموش هم رو هاشونغم عامل
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. شهنمی حل پول با چیزی هر بده یاد بهمون تا بده، یاد رو کردن زندگی بهمون تا

 شاید زندگی! همین. بشه درست چیزهمه تا کنی محبت کم یه لزمه فقط گاهی

 ...نباشه سخت هم قدرهااون

 خوبی استقبال با و بود «کنمنمی باورت» که اولم رمان. رمانم دومین از اینم خب

 خوشتون هم رمانم این از امیدوارم. بود اومده خوششون ازش اکثریت و شد مواجه

 به کنممی شروع بعد روز چند که «عسلی جلبک» بعدیم رمان اسم. باشه اومده

 -طنز» رو ژانرش کردن، شرکت نظرسنجی توی که نیدوستا درخواست به. نوشتنش

 این که کاربرهایی از جانانه تشکر یه جاهمین از داره جا. کردم انتخاب «عاشقانه

ا  چون بکنم؛ کردن دنبال رو رمانم  بال رمان این سریع نوشتن برای رو امانگیزه واقعا

 و انتقادات رات،نظ منتظر که بگم اینم. کافی   جاهمین تا..  خب خب خب. بردن

 !علی یا. هستم پیشنهاداتتون

 

 

 

 https://forum.1roman.ir/threads/32069/:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به وانیدت می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

https://forum.1roman.ir/threads/32069/
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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 حسینی پریا سیده|  چشم سیه رمان

 Baran|  خیالی من   رمان

https://forum.1roman.ir/threads/50402/
https://forum.1roman.ir/threads/54968/
https://forum.1roman.ir/threads/55801/

