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W w w .  Ketabsaz . info  
در زمینه رمان و کتاب تلاش دارد که تمام کتاب ها و رمان های ایرانی به صورت مجاز در  کتاب ساز

 سایت قرار دهد تا در لحضاتی کنار شما همراه باشیم
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 هیچ وجع ارام نیست من دلارام با دلی که به

 سفتم .سختم .محکمم و سنگم 

 نفوذ ناپذیرم.اما به راحتی در دیگران نفوذ میکنم

 اومدی تا توی شعله های انتقام بسوزونیم

 اومدی تا ازم انتقام بگیری.

 اما خودت تو همون شعلها سوختی

 مطمئن باش وقتی زخمای که بهم زدن خوب بشه

 خیلیا رو زخمی میکنم.مطمئن باش.

 من یاد گرفتم جای اینکه اشکامو پاک کنم 

 اونهایی که باعث اشکامن رو پاک میکنم

 زندگیم را نابود کردن

 هستی اشنان را به اتش میکشم.

 و اما همیشه زندگی
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 چه با خلاف؟؟؟؟؟

 چه بی خلاف؟؟؟؟؟

 چه برخلاف ؟؟؟؟؟

 میگذره

***************** 

رمیدونی دختر تو یه فرشته ی که دنبال دردس-  

 چشمامو دوختم به چشماش دستمو حلقه کردم دور گردنش اروم لب زدم:

تو هم یه دیوی که دنبال ارامشی-  

 حواست باشه دیوا خیلی خطرناکن-

 فرشته ها هم مجعزه دارن-

 دستشو دور کمرم حلقه کرد و در گوشم گفت

 ردن.ک دلارام بیشتر یه انسانِ تا فرشته یادت که نرفته فرشته ها جلو انسان سجده-

صورتشو مماس صورتم کرد و گفت:از یه فرشته دلارام نباید ترسید ولی ازانسانش 

 چرا
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 ترس تو یادم دادی. ترسوندنم همینطور-

 بزار باشه به دردت میخوره .-

 فوت کرد تو گردنم تمام نقطه ضعف هام میدونست

 چشم استاد.استاد؟؟؟؟-

 بدم.چشماشو دوختم به چشمام و این یعنی منتظر ادامه 

 من؟تو؟رابطمون؟میشه برام توضیحش بدی؟-

یکیمون شبه اون یکی روز.یکیمون بد اون یکی خوب یکیمون بره اون یکی گرگ -

 یکیمون تاریک اون یکی نور.یکیمون پست اون یکی کوه

 تو چشمای خمارم پر نفوذ تر نگاه کرد و گفت:ولی باز یکیمون رگ اون یکی خون.

*************************** 
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 بسم الله

و بزرگترین  ایران داروسازی شرکت بزرگترین روم به رو شرکت به دوختم نگامو

سرمایه زندگی من.سرمایه که وجودمو پاش گذاشتم.صدای پاشنه کفشم که تو 

سکوت شرکت پیچید.اعلائم حضور من شد.جواب سلام همه رو با سر دادم.وارد اتاقم 

 شدم.

و اون فرد  پشتشو کرده بود بهم.ابرو هام خود به خود پریدن بالا صندلی اتاقم پر بود 

کیه که به خودش همچین جراتی داده!!.با صدای قدمام که هر لحظه بیشتر نزدیکش 
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میشدم برگشت سمتم .اووه باید حدس میزدم بابام باشه.یعنی درگیری های فکری به 

 شخیص ندادم؟خدای من!حدی رسیده که بابا رو هم نشناسم؟چطور قامت بابا رو ت

 سلام-

 سلام بابا-

 پکری!!چیزی شده؟-بابا

 کارخونه قرار داد فسخ کرده-

لبخندی رو لبای بابا اومد از اولم بهم گفته بود نباید با این کارخونه قرار داد بست قابل 

 اعتماد نیستن ولی من کار خودمو کردم.با تجربه نبودم .

 تبهت که گفتم نباید قرار داد بس-بابا

با یه کارخونه دیگه قرار داد میبندیم تازه کارخونه قبلی به خاطر فسخ قرار داد چند -

 میلیون خسارت باید بپردازه این به نفع ماست

و هم بابا هم من میدونستیم اینها فقط حرفه.کارخونه با فسخ قرارداد به اعتبار ما لگد 

 زده بود و هیچ جوره نمیتوان اینو جبران کنن 

رو صندلی پاشدو در حالی که داشت میرفت بیرون گفت:دو ساعت دیگه جلسه بابا از 

 داریم جلسه ی مهمی حتما باید شرکت کنی
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 جلسه؟با دشمنم؟با کسی که باعث شد کارخونه قرارداد فسخ کنه؟

 اوکی بابا-

وقتی بابا رفت نشستم رو صندلی شروع کردم برسی قراردادی که میخواستیم تو 

سعی کردم ذهنم منحرف نشه ولی صدای گوشی تمام ذهنمو به  جلسه امروز ببندیم

 هم ریخت.یه فحش نثار کسی که زنگ زده کردمو .تماس برقرار کردم

 الو..سلام-

 سلام  وااااای دلارام نمیدونی چی شده -نهال

 سکوت کردم تا خودش ادامه بده

 فردا شب پارتی نامزدی منو آروین -نهال

دیکترین دوستم بود و من الان با خبر میشدم.دارم شوکه شدم.!فرداشب نامزدی نز

 کجا میرم من؟چقدر از دنیا اطرافم فاصله گرفتم؟

 انامزدی؟تو و اروین؟خدای من باورم نمیشه-

 نهال خندید و گفت:دلارام عصر میخواهیم برم خرید برا پارتی میتونی بیای

 سعیمو میکنم ولی قول نمیدم-
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 اوکی فعلا-نهال

 فعلا-

دوستم و بابا تنها عضو خانواده ام.خانواده من تنها این دونفر بودن و البته  نهال تنها

سالگی کتابای 41شرکت هم جزو عزیزام بود.شرکتی برای سرپا نگه داشتنش از 

 مدیریت میخوندم.

لباسمو مرتب کردمو دوباره عطر ملایممو زدم یه رژ ماتم زدمو از اتاق اومدم بیرون 

روز یکی از مهمترین جلساتمو داشتم با شخصی که تازه از سمت اتاق جلسه رفتم .ام

اِدوین "امریکا برگشته بود یعنی رقیب جدید من کسی که قراره برا اولین بار ببینمش

 "راد

وارد اتاق شدم.رو به همه سلام کردمو همه جوابمو دادن مغرورانه سرجام نشستم..اوه 

د قیافه ی خوشگل وجذابی تازه اقای خوشتیپ دیدم سر تا پا مشکی پوشیده بو

داشت والبته دختر کش .ژستش مغرور بودنشو نشون میداد و زیادی رو نِروم بود اخه 

سال از خودم 6این بچه اومده رقیب من بشه .منظورم از بچه کسی که حداقل 

 بزرگتره.

 "اِدوین"
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با وارد شدن دختری خوش استایل و البته خوش تیپ و دلربا .طعمه ی بازیمو برای 

 "ردلارام نیک ف"اولین بار دیدم دختری که اسمش هر جا میاد دهن بقیه رقبا رو میبنده

ولی این دختر قراره بشه بازیچه دست من . من عروس گردان ماهری هستمو بی 

 شک دلارام عروسک خوبی برا صحنه ی این نمایش میشه 

ردن این دختر کار بعد از اولین جلسه کاری فهمیدم که حالا حالا برای به تعظیم دراو

دارم .قبل از شروع جلسه من میخواستم به این دختر رو دست بزنم ولی تو مدتی که 

تو جلسه بودیم جای اینکه فرصت کنم رودست بزنم باید مواظب بودم که بهم رو 

دست نزننو قرارداد با منفعت کامل برای  دلارام نباشه.خب تو همون روز اول فهمیدم 

ختر باید خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردم دقیق باشم دختر برای بازی با این د

 باهوشی ولی نه باهونش تر از من

 از شرکت بیرون اومدمو رفتم سمت شرکت خودم.

 سلام-اروین

 سلام-

 چطور بود-اروین

 مگه نگفته بودید دختر ساده ی به راحتی گول میخوره-

 اینا حرفای من نیست.حرفای بهداد.-اروین
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 دختره که انگار خیلی تیز تر ازاین حرفاستولی این -

 خب حالا مگه چی شده-اروین

 هیچی فقط نقشه مونده رو هوا باید بیخیال بشیم از راه دوم وارد میشیم-

چرا بیخیال بشیم وقتی من تونستم اون دوستش نهالو انقد راحت خام کنم تو -اروین

بلایی  ت میشن اگه تونستیچرا نتونی ببین دخترا معمولا با یکی شبیه خودشون دوس

 سر دوست فابریکش بیاری همون بلا رو هم میتونی سرخودش بیاری

شاید اینطور باشه که تو میگی ولی هنوزم راضی نیستم به خاطر گناه پدر از دخترش -

 سواستفاده کنم 

سواستفاده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه میخواهی بهش تجاوز کنی  اِدوین ته تهش  -اروین-

 ش بازی میکنییکم با احساسات

 و آروین همیشه انقدر بی احساس بود و احساس درک نمیکرد؟

 اوکی مراسم نامزدیت چطور پیش میره-

 اخر هفته مراسم با خانواده ها داریم ولی فردا شب پارتی برا جوونا د اریم -اروین-

 واین یعنی دلارامم شرکت میکنه-
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ت میکنه اصن من برا حضور اروین خنده ی سرمستانه سر داد و گفت:معلومه که شرک

 دلارام خانوم نامزد کردم

 بعدش چی میشه-

 با نهال بهم میزنم-اروین-

دوست دختراتو چطور پیچوندی؟چطور تونستی دس به سرشون کنی؟به منم یاد -

 بده؟

تو این کار تو ماهر تری پس مثل این بچه مظلوما  رفتار نکن چون هم من هم -اروین-

 ع مظلوم نیستیخودت میدونیم به هیچ وج

 برو برا نامزدی حاظر شو-

 دلارامم برا خرید میاد تو نمیای-اروین-

نه حوصله ندارم طبق نقشه پیش میریم کلی هم کار دارم نمیتونم تمام وقتمو صرف -

 نقشه احمقانه تو بهداد کنم

 البته قسمت عمده همین نقشه احمقانه مال خودته-اروین-

 اروین !!!!!!!!!!!!!!-
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ا بیخیالی نگاهم میکرد خدایا چرا این بشر انقد خونسرد با بلند شدن صدای اروین ب

 تلفن اروین از اتاق رفت بیرون 

 بعد رفتن اروین. لپ تاب روشن کردم باید با بهداد چت کنم. جواب تماسمو داد

 هی پسر سلام چرا انقد بهم ریخته به نظر میرسی-بهداد-

 سلام  امروز دلارمو دیدم-

 و شنگول بهدادم به وضوح بهم ریختقیافه شاد 

 چی شد؟-بهداد

برعکس چیزای که گفتی دختر تیزه ی به همین راحتیا خام نمیشه باید خیلی روش -

 کار کنیم

 همه اینا رو بعد از یه دیدار اونم تو جلسه فهمیدی؟-بهداد

 مگه من مثه توشیش میزنم تو همون برخورد اول همه چی دستم میاد-

تو موهاش کشید و یه نفس عمیق کشید بعد چند ثانیه مکث  بهداد کلافهدستی

 گفت:هرکاری میخواهی انجام بده فقط اذیتش نکن

 بهدااااااااد تو هنوزم دوسش داری؟بیخیال !از تو انتظار نداشتم-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 13 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 چیه نکنه انتظار داشتی ازش بیزار باشم-بهداد

 یه چیزی تو همین مایه ها-

داقل برا من فوق العاده ست .حاظرم جونمم فداش دلارام دختر فوق العاده ی ح-بهداد

 کنم

 فوق العاده؟؟؟؟تو حتی اونو درست حسابی نمیشناسی؟-

 یه زمانی میشناختم.اروین با نامزدش چه کار کرد؟-بهداد

 فردا پارتی میگیرن-

 این دختره نامزدش  الکی وارد بازی شد .نباید با احساسات اون بازی کنیم-بهداد

 یم .میخواهی اروین عقده اش کنه؟؟که با احساساتش بازی نشه؟؟؟میگی چه کار کن-

 ترجیحا با احساستش بازی بشه بهتره تا اینکه با اروین عقد کنه بدبخت بشه-بهداد

همون موقع اروین با دو فنجون قهوه اومد داخل رو به لبتاب گفتم:دختر خوشگلی 

م درخت اسم نوه شونم شاید عقده شم کرد اسم خودش نهاله اسم بچه شونم میزاری

 باغ اسم نتیجه هم جنگل اسم نویله هم...

 جالب به نظر میرسه شاید این کار کردم-اروین
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بهداد: همین الانم بدبخته چه برسه بعد عقد ولی خدایی من هنوز در عجبم چطور به 

 اخلاق سگی  تو جواب مثبت داده

 اروین با لبخند ماتی نگاه بهداد میکرد

 کاش تو میرفتی سراغ دلارام ولی اروین-بهداد

 من به اندازه ادوین حرفه ای نیستم.-اروین

 شاید-ادوین

 اروین رو به بهداد گفت:بهم نمیاید.جور در نمیاید بهداد.تو دلارام جور در نمیاید

 به خاط همینه من الان اینجام شما تو چند قدمی دلارام-بهداد

 . راستی بهداد نمیای ایران؟-

چه کار کنم.تو امریکا خوش و خرم دارم حال میکنم .نیویورک به این  بیام ایران-بهداد

 خوبی ول کنمو بیام تهران

 یعنی میخواهی بگی اگه دلارام جون باباجونش نبودن تو الان ایران نبودی-اروین

 من باید برم.فعلا-بهداد

 فعلا -
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 تماس قطع کردم مشغول خوردن قهوه ام شدم.

  "دلارام"

ه نهالو با عصبانیت چشمامو دوختم بهچشمای  نهال...نهال یه یه چشم غره رفتم ب

 جیغ بنفش کشید و گفت:وااای دلی چشمات سگ دارن پاچه منو که گرفتن

 تو بروچشما اون نامزد پاچتو بگیره-

 وای اون که سگ و گربه نگاهش افتادن به جون هم-نهال

 مطمئنی؟؟-

 اهوم-نهال

 نهال مطمئنی میخواهی باهاش باشی؟-

 اره من دوسش دارم چطور مگه؟-نهال -

اخه همش دوماه اشنا شدید پریشب اومده خواستگاری امشبم پارتی نامزدیتونه -

خیلی عجله کردی بهش نمیاد ادمی باشه که به همین زودی دل ببنده به نظرم یه جای 

 کار میلنگه

 اوووف تو هم که به عالمو ادم مشکوکی بابا-نهال
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 نکن که کلا ادم حسابش نمیکنماون نامزدتو قاطی ادما -

هی هیچی نمیگم هی پررو ترمیشه اخه از اروین من ادم تر کجای دنیا پیدا -نهال

 میشه؟

 تیمارستان-

دلارام اگه یه کلمه دیگه از -نهال یه جیغ دیگه کشید  همونطور با جیغ جیغ گفت

 اروین بد بگی خفت میکنم اون که همه دخترا براش میمیرن 

 به میخواهی برا پارتی بری ارایشگاهبیخیال بی جن-

 اهوم برا تو هم وقت گرفت-نهال

 وقتم ازاد نیست جلسه دارم -

 ساله ی مدیر میشه همزمان دانشگاه هم میره  14اخه کدوم دختر -نهال

 یه نمونش روبه روت وایساده-

 تنها نمونش منظورت دیگه-نهال

 حالا هر چی.-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 17 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

یدی نامزدی منه میای ارایشگاه من که بهتر میای ارایشگاه همین که گفتم فهم-نهال

 ساله که باهاشون جلسه داری 04- 14از اون همکاراتم یا اون مدیرای 

 صداتو بیار پایین نذار با تو هم مثه بقیه رفتار کنم نهال-

نمیتونی با من مثه بقیه باشی چون من میشناسمت.چون منو دوست داری -نهال

 بزنمعزیزم.من میتونم رو حرف ت. حرف 

 پ مطمئن باش تو هم نمیتونی رو حرف من حرف بزنی-

 ولی اینبار با من میای ارایشگاه-نهال

 ببینم چی میشه-

 ایول یعنی میای-نهال

 چه ذوقی میکنه خب کی قراره بریم؟-

 آروین الان میاد سراغمون-نهال

 من خودم میرم ادرس؟-

 خیابون).....(-نهال

 اوکی اونجا میبینمت-
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شیدمو سوار ماشین شدم.احمقانه ترین کاری که ادم میتونه بکنه اینکه پالتو مشکی پو

زن آروین بشه البته هم قیافه ش هم وضع مادیش هم موقعیت اجتماعیش خوبه از 

 اخلاقشم همچچین بدم نمیاد ولی اون اخمای تو همش ناجور رو مخمه 

یه  ماییم کرد بهنیم ساعت بعد تو ارایشگاه بودم نیلوفر یکی از دوستای نهال .راهن

اتاق نیلو فر شروع کرد به شینیون موهام . اینا از مشتری هاشون نمیپرسن چه مدل 

 دوست دارن؟

 چه مدل میخواهید درست کنید؟؟؟؟؟-

 همون مدل که خودتون دادید-نیلو

 من؟؟؟؟-

 اره نهال برام فرستاد-نیلو

 اووه از دست نهال

 مدل ببینم-

دوست نداشتم برا یه نامزدی خیلی شلوغ پلوغ نیلو یه عکس نشونم داد شنیونشو 

 بودولی ارایشش دخترونه خوب بود

 ارایشش خوبه ولی خوشم از شینیونش نمیاد .کمی پایین تر و ساده تر جمعشون کن-
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 اوکی-نیلو-

همون موقه نهالم رسید بعد دوساعت هر دوتامون حاظر بودیم با کمک نهال و نیلو 

از نیست که بگم چقد خوشگل و جذاب و شیک و خیره لباس  ابی کاربنیم پوشیدم .نی

 کننده شده بودم .البته نهالم با اون لباس گلبه یش فوق العاده به نظر میرسید

 دلاراااااااااااام-نهال

نهال از صبح انقد جیغ زدی پاره نشدی؟ از کار زندگی انداختیم حداقل گوشامو سالم -

 بزار

 زاشتم بیای ارایشگاها بی تربیت .پشیمونم نباید می-نهال

 چشمامو ریز کردمو گفتم

چی شد که خانوم به ظاهر و باطن نامحترم تاکید میکنم به ظاهروباطن نامحترم به -

 همچین نتیجه ی رسید

اولا عمه ات نامحترمه  دوما میخواستم خوشگل ترین دختر امشب من باشم ولی تو -

 طبق معمول خوشگل تر شدی

ه ندارم دوما خواسته بیجای بود که میخواستی از من اولا تیرت خطا رفت من عم-

 خوشگل تر بشی
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 خود شیفته-نهال -

 جوابی ندادم

 دلارام امشب سعی کن جلو چشمم نباشی-نهال

 اوه اوه چه ترسناک شدی نهال-

 میکشمت دلارام خفت میکنم بعدشم خودمو میکشم-نهال

 آروین بی زن میشه اون موقع-

 خب نه فقط تورو میکشم-نهال

 با چی تفنگ یا چاقو-

 تفنگ-نهال

 رو شیقه راستم میزاری یا چپ؟-

 چپ-نهال

 با دست راست تفنگ میگیری یا چپ؟-

 راست-نهال

 پیش آروین این کارو میکنی یا وقتی نیست؟-
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 نیست-نهال

 گریه میکنی بعدش یا نه؟-

ردی ه کگریه.......یه مکث کوتاه کرد بعد دوباره با جیغ گفت:تو... تو منو مسخر-نهال

 سه ساعته دارم ومیگه چپ راست تفنگ چاقو ای خدا ببین من باید با کیا بپرم

خنده ام گرفته بود اخه این بچه رو چه به عروس شدند قرار بود اروین بیاد سراغ 

نهال اما در لحظات اخر تصمیم عوض شد من نهال با هم رفتیم سمت ویلای 

کت و شلوار خوش دوخت سورمه ی تنش اروین.وارد که شدیم آروین از دور دیدم یه 

بود  آروین اومد سمتمون به من دست داد .نهال هم دستشو دور بازوی اروین حلقه 

 کرد خیلی ریز گردن اروین بوسید.بعد احوال پرسی های معمولی اروین گفت:

 میخواهم  داداش دوقولوهم که تازه از  امریکا برگشته رو بهتون معرفی کنم

 اهاشون اشنا بشمخوشحالم میشم ب-

 وااای دوست دارم بردار شوهرمو از نزدیک ببینم کجاست بریم پیشش-نهال-

باهم رفتیم سمت بار که اونطرف خونه بود .اوووووه نباید باور کنم که رقیب خوش 

تیپ من برادر اروین......ادوین داشت با چند نفر صحبت میکرد که با دیدن ما اومد 

وبوسی کرد نهالم برای اولین بار تو زندگیش خیلی شیک سمتمون.با نهال دست داد ر
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رفتار کرد بعد به من رسید دستشو دراز کرد و گفت:سلام انتظار نداشتم تو این 

 مهمونی ببینمت

 دستمو گذاشتم تو دستشو گفتم:سلام منم انتظار نداشتم شمارو ببینم.

 اروین:. همو میشناسید؟

 ین گفتم:دستمو از تو دستش دراوردم رو به ادرو

 اقای راد شریک ما هستن یعنی واقعا خبر نداری اقا اروین؟-

 کار اروین از ما جداست به خاطر همین خبر نداره و اما من ادوینم-ادوین

 با اقای راد راحت ترم-

 یعنی اگه من به شما بگم دلارام مشکلی هست -ادوین

 ترجیح میدم نیک فر باشم-

 من با دلارام راحت ترم ادوین شونه ی بالا انداخت گفت:ولی

 دوست داشتم که ادب و بزارم کنار بهش بفهمونم راحت بودن یعنی چی.جوابی ندادم

 یه پوزخند گوشه لبش نقش بست 
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ادم مغروری اینو از همون نگاه اولم میشد فهمیدم مخصوصا الان که کت و شلوار 

ب داره ولی خخوش دوخت مشکی تنشه نمیدونم دقیقا کت و شلوار چه ربطی به غرور 

 حتما یه ربطی داره دیگه

 .همون موقع دستی روبه روم قرار گرفت

 افتخار رقص میدید سنیوریتا-ادوین

دستمو گذاشتم تو دستش خب دوست داشتم برقصم چه کار میکردم رد میکردم .باهم 

رفتیم وسط اهنگ سالسا بود نهال و اروین داشتن باهم میرقصیدن.دستامو دور 

دستاشو دو کمرم حلقه کرد.شروع کردیم به رقصیدن خیلی خوب گردنش انداختم 

میرقصید مطمئنن کسی رو که بلد نیست برقصه رو به بهترین شکل به رقص وا 

میداشت چه برسه به من که تو رقص حرفی ام .حس کردم دورمون خلوت شده 

.حسم درست بود همه رفته بودن کنار نگاه رقص ما میکردن بعد تموم شدن اهنگ 

سالگی  رقص به  44مه برامون دست زدن مطمئنا این شاهکار معلم رقصمه که تو ه

بهترین شکل بهم اموزش داد.صدای صوت جیغ و دست باز رفت بالا.از هم جدا شدیم  

تا شب همه چی عادی بود تا ادوین اومد طرفم خوشم میاد انقد نمیرم طرفش که 

رفم.ولی برا ی چی مجبوره هنوز مجبوره اون غرورهشو بزاره زیر پا خودش بیاد ط

 نفهمیدم؟
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 داشتم با گوشیم ور میرفتم که گوشی از دستم قاپید

 گوشیم؟؟؟؟؟؟-

سعی میکردم ازش بگیرمش ولی با یه دست جلومو گرفته بود نمیذاشت دستم بهش -

برسه بعد چند دقیقه گوشیمو بهم داد.عصبی بودم ناجور به چه حقی به گوشی من 

 دست زده بود

 ار کردی؟چه ک-

 خوبه حداقل وقتی عصبی از فعل های جمع استفاده نمیکنی-ادوین

 به روی خودم نیاوردم گفتم

 بگو با گوشی من چه کار داشتید -

به اطلاعت برسونم که من یه نفرم فکر کنم تو هم انقد سواد و عقل داشته -ادوین

 باشی که برا یه نفر جمع نبندی

 اطر همین جمع بستمعه ببخشید فکر کردم حامله ی به خ-

 میدونم بی ادبانه و زشت بود اما اونم حق نداشت گوشی از من بگیره
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دندوناشو از اعصبانیت رو هم فشار میداد منتظرر بودم هر لحظه بیاد لهم کنه چشمای 

سردش اتیشی شده بودن ولی بر خلاف انتظار من با قیافه خونسردی گفت:از کم 

 عقلیتی که همچین فکر کردی

کی از اون پوزخند مزخرفاشو زد و رفت حالا چشما ی سرد من بودن که اتیشی بعد ی

 شده بودن .خب من یه چیزی گفتم اونم جوابمو داد

 چی بهت گفت این ریختی شدی-نهال

 حلوا خودتو شوهرتو بردار شوهرتو باهم بپزم به امید خدا-

 اوه اوه باز دلی خطری شد-نهال

 خفه شو-

اش .نظرت راجبه اون پسره چیه البته میدونم تو با پسرا دلارام بیخی خوش ب-نهال

نیستی ولی پسرخوش تیپ و جنتلمنی خوبه برات یکم از این زندگی کسلت خارج 

روز در هفته دانشگاهی بعد از ظهراهم که شرکتی اخه کی  3بشی اخه چه وضعشه 

که ساعته خوشی کنی نه فقط جمع ها  11سالته باید  14استراحت داری تو همش 

اونم با اکیپای هیچ دوست پسری نداری اخه مگه میشه اینجور برا خیلی از دخترا 

 میشه ولی منو تو نه نمیشه

 خفه میشی یا بزنم فکتو درارم-
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 هااا!! فکر کنم خفه شم-نهال

 خوبه-

 

 آروین و ادوین اومد ن سمته منو نهال

 فردا میخواهم بریم شمال -آروین

 اوممم خیلی خوبه-نهال

 دلارام تو هم میای؟-آروین

 اره میاد-نهال

 یه چشم غره توپ به نها رفتمو گفتم:ترجیح میدم تو نهال تنها بزارم سرخر براچیتونه

 آروین :نگرانی بابت اون نداشته باش.

 نهال:منو و اروین لحظه های خودمونو پیدا میکنیم

 با ابروهای بالارفته نگاهشون میکردم

 ه سفر نیاز دارمحالا که اینجور شد میام .به ی-

 اول جاده چالوس باش.منو نهالمم باهم میایم 7خب فردا ساعت -آروین
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 صبح بلند میشه7؟؟؟؟؟؟بیخیال اروین کی ساعت 7-

 صبح پا میشه میره شرکت  7پس اون عممه هر روز ساعت -نهال

 شونه ی بالا انداختمو گفتم:من چه کار عمه تو دارم اخه

 الوس منتظرتمصبح اول جاده چ 7ساعت  -آروین

 اوکی -

با همه خداحافظی کردمو رفتم سمت خونه مشروب نخورده بودم ولی روی لباسم 

 ریخته بود.بوی الکل میدادم

 سلام-بابا

 سلام -

 میدونم بدت میاد بپرسم کجا بودی ولی-بابا

 پریدم وسط حرفشو گفتم:نخوردم بابا خیالت راحت با ادمای نابابم نگشتم

 خوبه-بابا

شه با من مثل یه ادم بالغ رفتار کرده همین باعث شده من احساس بابام همی

مسوئلیت کنم به خاطر همین اعتماد به نفسی که بابا بهم میده تو این سن کم مدیر 

کل شدمو تو دانشگاه یکی از بهترینا و البته اینده ی درخشان.بابا همیشه تو تصمیمی 

ه زادی تو تصمیم گیری که بهم دادگیری کمکم میکنه ولی تصمیم نهایی با منه این ا
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سال حالا میتونم سریع بهترین تصمیمو  14خیلی بهم کمک کرد طوری که بعد 

بگیرم.بابام راحتم گذاشت ازادم گذاشت چون میدونست بدم میاد سوال پیچم کننو 

برا هر بیرون رفتن سوال بپرسن ولی هیچ وقت ازم غافل نشد حتی مطمئنم الانم 

.به شدت با الکل مخالفه البته قبل از ازدواج با مامانم میخورده ولی میدونه کجا بودم

وقتی با مامانم ازدواج کرده مامانم بدش میومده بابام دیگه نخورده تا الان که مخالفه 

.هیچ وقت مثه بقیه پدرا که بچشونو مجبور میکنن که کاری کنه یا از کاری دوری کنه 

ورم نکرده بیخیال چیزی بشم همونطور که گفتم مجبورم به هیچ کاری نکرده یا ازمجب

تصمیم اخر میزاره برا خودم موافقت یا مخالفتشو فقط اعلام میکنه و البته منم اکثر 

اوقات به حرفش عمل میکنم.همین ازادی ها باعث میشه به حرفش عمل کنم خیلی از 

انی یا پدر مادرا که به بچهاشون امر نهی میکنن اخر سر بچه به خاطر فشار رو

کنجکاوی یا لج با پدر ومادر به بیراهه کشیده میشه.در کل بابامو خیلی دوست دارم 

 دنیامه.روابطه مونم خیلی باهم خوبه عاشق بابامم

 بابایی چند روز نمیام شرکت-

 مریض شدی؟میخواهی بریم دکتر-بابا

 نه بابا تو چراانقد نگرانی میخواهیم با بچه ها بریم شمال -

 مت خوش بگذره بهتونبه سلا-بابا
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رفتم دست انداختم دور گردنشو لپشو بوس کردمو گفتم:اگه کارمند ات اینطور نگران 

ببیننت باورشون نمیشه این همون رئیس خشک و سختشونه و بی احساسشونه که 

 اینطور احساسی شده

اگه کارمندا تو هم انقد شنگول و شاد ببینتت باورشون نمیشه این همون رئیس -بابا

 د وخشک ومغرور و سنگ ومحکمشونهسر

 مرسی از تعریفت که البته یخورده متفاوت و عجیب غریب بود . شب بخیربابا-

 قابلی نداشت . شبت خوش دخترم-بابا

لپمو بوس کرد رفتم  سمت اتاقم...وارد اتاقم شدم و تنها چیزی که دیدم تختم بود 

 کردم رو تخت .بعدشم که لالااوممم خیلی بهش نیاز داشتم.خودمو باهمون لباسا پرت 

.تقریبا خوابم برده بود که یه عووووضی پی ام داد.گوشیمو برداشتم دیدم واووو پیام 

ادوین فرزستاده ولی من که شماره شو نداشتم  صبر کن ببینم اون موقع که گوشیمو 

گرفت شماره شو سیو کرد اه لعنتی چطور نفهمیدم.روشش خیلی تکراری و مسخره 

 بود.

 "میام سراغت   34/6فردا صبح ساعت "پیام متن

خب باهم میخوایم برم "....سریع جواب داد "براچی تو بیای سراغم"چه پررو....من

..من موندم از قبل جواب اماده داره "خب هر کی با ماشین خودش میاد"....من"شمال
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م ابا من بحث نکن فردا می"یا میزننش به برق که انقد سریع تایپ میکنه...ادوین

خودتم خوب میدونی ادرس "....ادوین"ادرسو نداری خداروشکر".....من"سراغت

خسته ام میخوام بخوابم فردا هم با تو ".....من"میتونم تا دو دقیقه دیگه پیدا کنم

ودش خ".....من"مثه اینکه باید به همه صفاتت غُد بودنم اضافه کنم".....ادوین"نمیام

....اه "فردا میام سراغت.شب بخیر"....ادوین"نی.از قبل هست نیاز نیست تو اضافه ک

چرا همچین میکنه یا زده به سرش یا یه نقشه برام داره . پاش به پاش میرم ببینم چه 

 ..."باشه منتظرم شب خوش"نقشه ی برام داره....من

 

با صدای زنگ الارم بیدار شدم و برای بار هزارم به نهال و خانواده شوهرش فحش 

شونه زدمو بستم یه شلوارجین یخی قد نود مانتو جلو باز سفیدمشکی  دادم . موهامو

تاپ مشکی با نگین برا زیر مانتو پابند نقره ی ساعتمو دستبندم اسپرتای سفید و شال 

مشکی با ریمل و رژ ملایم.خب من اماده ام..یکی از خدمتکارا رو صدا زدم چمدونامو تا 

تیکه داده بود عینکشم زده بود که با دیدن  ماشین ادوین برام اورد...ادوین ه ماشین

من دراوردشو ا پرستیژ خاص خاص خودش از شیشیه ماشین پرتش کرد تو 

 ماشین.....

 ادوین:سلام....
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 :سلام-

 سارا)خدمتکار(:خانم دوست پسره خوشگل و جذابی دارید.

 ادوین:نظر لطفتونه

دمم ترسیدم از دختره ی احمق اداب معاشرتش صفره .یه اخم بهش کردم که خو

 خودمم روبه ادوین خطاب به سارا گفتم:اقای راد همکار من هستن

سارا بیچاره که با اخم من ترسیده بود با دست پاچگی گفت:وای ببخشید خانوم 

 .خوشبختم از اشنایتون اقای راد..

بعدم زود رفت تو خونه بدبختوبدجور ترسونده بودم بعد رفتن سارا  یه پوزخند بد 

لبای ادوین نقش بست با لحن توهین امیز گفت:معلومه بدجورهمه ازت ریخت رو 

 میترسن که با یه اخمت دست وپا خودشونو گم میکنن نمیدونستم انقد ترسناکی

 با اخمی که شدید تر شده بود گفتم:

 حالا بدون-

 اوکی فهمیدم اژده های دوسری-ادوین

 مواظب باش این اژده های دوسر نخورتت جوجو-

 قدم بهم نزدیک شدو با صدای کنترل شده ی گفت:حد خودتو بدون ادوین یه
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 اگه ندونم؟-

 سوار شو بریم-

 بدون هیچ حرفی رفتم جلو نشستم.

هیچی نگفتم ادوینم هیچی نگفت با هم رفتیم سمت جاده چالوس نهال اینا زود تر 

 رسیده بودن پیاده شدیم

 تا بودیم  دست دادیمو سلام کردیم.1خودمون 

 مخ ادوین زدی من نفهمیدمکی -نهال

 من غلط کنم مخ اینو بزنم مخ اینو مگه با تفنگ زد با اخلاق گنده ش-

تا از دوستام  44ولی خدایی چجوری خودتو انداختی بهش دیشب شاید بالا -نهال

 رفتن نخ دادنو چراغ سبز نشونش دادن هر کاری کردن پا نداده 

که خودمو بندازم به کسی تو هم خل نهال خواهرم کم چرت و پرات بگو .من ادمیم -

 شدی

من این چیزا رو نمیدنم فقط میدونم به هیچ کس پا نداد ولی الان شما دوتا با -نهال

 همید

 اه طوری میگه باهمیت انگار شبو باش صبح کردم-
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 تو غلط میکنی شبو با بردار شوهر من صبح کنی -نهال

 یدونمگمشو نبینمت من چی تو تو دیدیم بات دوست شدم نم-

 لیاقت نداری-نهال

 نبینمت نهال-

 دوباره سوار ماشین شدیم

 یکم رفته بودیم که ادوین گفت:میخواهم بیشتر باهم اشنا بشیم

 به نظرم تا اینجا هم زیاد با هم اشنا شدیم-

 ولی من هنوز هیچ شناختی درباره ی تو ندارم-اِدوین

 خیلیهخودش "تو"همین که این اجازه رو بهت میدم که بهم بگی-

معلوم بود  اولین بار داره همچین حرفی به یه دختر میزنه حدس میزدم هیچ وقت به 

یه دختر پیشنهاد نداده همیشه دخترا بهش پیشنهاد میدن ولی الان حدسم به یقین 

 تبدیل شد

 باشه هر جور راحتی-اِدوین
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مت س صبحانه رو تو یکی از رستورانی تو راهمون خوردیم بعدش دوباره حرکت کردیم

 شمال

 "ادوین"

اعصابم بدجور بهم ریخته بود .این دختره واقعا با خودش چی فکر کرده با اون ژست 

مغرور بیخودی که برا خودش میگیره اون پوزخد لعنتیش که همش حواله ام میکنه 

 بدجور رو نرومه .گوشیم زنگ خورد.همینو تو این موقعیت کم داشتم.

 الو سلام-

 سلام خوبی؟-بهداد-

 چطور قراره  چند ماه با این سر کنم من-

 حواست باشه داری درباره کی حرف میزنی-بهداد

 حالا بعدا باهات حرف میزنم-

 پیشته-بهداد-

 اره-

 بهداد یه سوت زد و گفت:خوش بگذره فقط یادت باشه حد و حدود رعایت کنی
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 بعدا حرف میزنیم .خداحافظ-

 خداحافظ-بهداد

راه دلارام خوابش برده بود  وقتی خواب بود از از اژده قبل از نهار رسیدیم شمال .تو 

های دوسر فاصله میگرفت شبیه فرشته ها میشد دوست داشتم ساعت ها نگاهش کنم 

 ولی من که بیکار نبودم بشینم همش زل بزنم بهش 

تا اتاق بالاست دوتا پایین 3تا اتاق  داریم نفری یه دونه بهمون میرسه 0خب -اروین

 ین میخواهیم بمونبم .دلارام و ادوین میرن بالامنو نهال پای

 دقیقا من کی گفتم میخواهم پایین بمونم-نهال

 من از طرف تو تصمیم گرفتم-اروین

 اها-نهال

اروین گفت:من که میدونم شما دوست داری شب بغل من بخوابی دلارام و ادوین 

 فرستادم بالا که شب بیای پیشم

 فعلا که شما مشتاق ترید -نهال

 از من گفتن بود شب میام سراغت-وینار

 دلااااااااااااااااااااراااااااام تو دیگه چجور خواهری هستی یه چیزی به اروین بگو-نهال



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 36 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 هرکی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه .خوش بگذره بهتون-دلارام

 "دلارام"

وارد اتاق شدم .خوب بود چیدمان سورمه ی سفیدی داشت ترکیب رنگ دوست 

 داشتم .

دوست داشتم زود تر برم ساحل فقط یه ضد افتاب زدمو عینکمو برداشتمو از ویلا زدم 

بیرون همه تو اتاقاشون بودن کسی متوجه ام نشد .هوا سرد بود منم عاشق هوای 

سرد بودم کلا من با سرما حال میکردم چه سردی نگاه باشه چه سردی هوا الته نگاه 

ه بهداد اووووووف باز یاد بهداد افتادم خیلی های سرد پرنفوذ دوست داشتم مثه نگا

 دلم براش تنگ شده حتی نمیدونم الان کجاست ولی بد کرد باهام نامردی کرد

 میتونم کنارت بشینم-

برگشتم سمتش اروین بود واقعا دوست داشتم تنها باشم ولی از اون جای که بچه با 

 هنشونه مثبت تکون دادمادبی بودمو دور از ادب و شخصیت بود بهش بگم نه سرمو ب

نشست کنارم.چند دقیقه بود نشسته بود نگاهش زوم بود رو دریا.خیلی پکر و کلافه 

بود مثه کسای که تو دوراهی موندن یا دارن کار اشتباهی میکنن در این حال که از کار 

اشتباهشون لذت میبرن عذاب وجدان دارن...بیخیال حالت اروین شدمو بی مقدمه 

 پرسیدم:
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 ا نهال انتخاب کردیچر-

اروین نگاه بهم کردوگفت:مثلا میومدم تورو انتخاب کنم؟ شاید ناراحت شدی که تو رو 

 انتخاب نکردمو رفتم سراغ نهال؟

اوممممم تو عوض کردن بحث ادم ماهری بود به عجیب ترین شکل بحث عوض کرد 

له ر ادما سرکانگشت اتهام رو به من گرفت ولی منم ادم باهوشی هستم انقد با اینجو

 زدم خوب میشناسمشون

 این جواب سوال من نبود-

نگاهشو ازم گرفت انداخت به دریا یه پوزخند زد ولی معلوم نبود پوزخند به من زد به 

 خودش زد به نهال زد به چی زد به کی زد پوزخند

 چون عاشقش شدم-

وین خب الان دیگه مطمئن شدم یه کاسه ی زیر نیم کاسه است ازهمون اولم ار

عجیب بود.عشقشو نمیتونم باور کنم چون نگاهای که به نهال میندازه عاشقانه نیست 

حتی نگاههای که به بقیه دخترا میندازه گرم تر از نگاه های که به نهال میندازه است 

 شاید نهال متوجه نشه ولی من نمیزارم خواهرم به همین راحتی بازی بخوره

رف ویلا..نمیدونم از حرفم ناراحت شد یا نه ولی اروین بی هیچ حرفی پاشد و رفت  ط

من حرف بدی نزدم البته اگه هم ناراحت بشه اصلا برام مهم نیست چرا باید ناراحتی 
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سال پیش ناراحتی من برا کسی مهم نبود .وقتی  44دیگران برام مهم باشه وقتی که 

رو برگردونو که فقط نهال و پدرم درکم کردن وقتی که همه دوست اشناهامون امون 

وقتی که همه ی ادمای دور اطرافمون به اشکای من کوچیکترین اهمیتی ندادن من چرا 

باید به ناراتی دیگران اهمیت بدم .خب منم از همین جامعه از همین ادما بی تفاوتی 

 یاد گرفتم.

 دلارا میدونی چقد دنبالت گشتم اون جیرجیرکتم که نبردی-نهال

رفته بود به گوشیم میگه جیرجیرک چون تماسای کاری به لحن پرحرصش خند ه ام گ

 زیاد دارم هر لحضه صداش میاد بالا نهالم به خاطر همین میگه جیرجیرک

 اومدم یکم از دست تو راحت باشم بد کردم-

نهال باحالت قهر روشو برگردونو گفت:منو بگو فکر خانوم بودم گفتم یه وقت تنها 

 نباشه حوصلش سربره

 اشتم به خاطر همین جدی گفتمحوصله شوخی ند

 نهال-

 نهالم که دید جدیم بیخیال قهر شد و گفت:هووووم؟

 ساله نتونستم تو روادب کن هووووم نه بله 44-
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 کی بود که هوووم  و هااان سر زبون من انداخت فکر کنم خودت بودی خانم-

 بیخیال چرا اروین تنها گذاشتی؟-

 سرش با داداش گرمه-نهال

 سوووداوه اوه چه ح-

عه خوب قرار بود سفرمون دونفره باشه تو ادوین مزاحم شدید؟میخواستیم باهم -

                                                                                     خوش باشم مثه دوتا چغندر بیخاصیت وسطمون سبز شدید                                                                              

 چغندر عمه هما ته  -

 اون که بله-

 من موندم چه پدر کشتگی با این عمت داری-

خب خیلی میره رو مخم عمه مریم خیلی خوبو دوست داشتنی ولی هما رو دوست -

 دارم خفه کنم

 کنترل کن خودتو حوصله غر غراتو ندارم-

 راتو صبح تا شب گوش میدمنهال:از بس بی معرفتی من اینهمه غر غ-

****************************************************** 
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 تامون منتظر به اِدوین نگاه میکردیم3

 اروین:ادوین انقد سخت بود دلارام گفت جرات حالا تو هم بگو چه کار کنه

 ادوین:خوب بایدتا زمانی که من میگم که حداکثر یکساله دوست دخترم باشه

ی گرد شده نگاهش میکردم این چقد پررو حالا من یه غلطی کردم جرات با چشما

 انتخاب کردم این بچه بازیا چیه اخه

 یه چیز دیگه بگو.این مسخره است-

 نمیشه-ادوین

 چرا-

 چون من میگم-ادوین

 اوه چه جواب قانع کننده ی.تو واقعا حالت خوش نیست شایدم شوخیت گرفته-

وضاع پیش اومده نهایت لذت میبره گفت:منم موافقم  باید نهال که معلوم بود داره از ا

 همینو انجام بدی دلارام تو که ادمی نبودی که زیر حرفت بزنی

 خب باشه من از همین الان دوست دخترتوم-

 همه داشتم با تعجب نگاهم میکردن
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 ولی الان میخواهم بابهات رابطمو به هم بزنم خب همه چی تموم شد -

مسخره زد وگفت:انگار َکرم هستی نشنیدی گفتم تا هر وقت که من ادوین یه پورخند 

 بهت بگم

 حرصی شده بودم ولی قیافهمو خونسرد نشون میدادم

اروین خیلی خونسرد و بی تفاوت گفت:خب دلارام از همین الان دوست دختر ادوینه 

 .نهال بطری بچرخون

یچ وقت دوس پسر واااااه مگه کشکه همینجوی الکی الکی دوست دخترش شدم من ه

نداشتم نه اینکه از پسرا خوشم نیاد نه منم به هر حال دختر بودم نسبت به پسرا 

کشش داشتم هر دختری که تا حالا شکست عشقی نخورده با  این حال میگه از پسرا 

بیزاره یا دروغ میگه یا مشکل داره باید مراجعه کنه به روانپزشک .به هر حال من 

وقت دوست پسر نداشتم.ولی خب مسئله مهم اینجاست دوست پسر نداشتم چون 

ادوین چرا انقد اصرار داره به من نزدیک بشه مطمئنم یه جای کار میلنگه.ولی اینم 

نباید فراموش کنم اون رقیب کاری منه نکنه میخواهد با این کار منواز پا دربیاره ازم 

ق یا کسی که سبقت بگیره ولی کورخونده من نمیزارم.اصن چطوره نقش یه عاش

بهش وابسته است  براش بازی کنم اووممممم از بچگی خوشم از بازیگری اومده 

استعداد خاصی هم دارم بهتره استعدادمو به نمایش بگذارم .نمیدونم چرا عالاقه 
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خاصی دارم ادوین وابسته خودم کنم یا عاشقش کنم بعدن به بدترین شکل غرورشو 

م مدتی بود هیجان نداشتم این بازی سرگرمی خدشه دار کنم وااای عالی میشه من

 خوبی میشه.

 نهال:جرات یا حقیقت؟؟؟؟؟-

 سر بطری رو به اروین بود

 اروین:حقیقت-

 نهال:تا حالا چند تا دوست دختر داشتی؟-

 اروین:هااااااا؟؟؟؟؟؟

نهال:بزار جمله مو اصلاح کنم میدونم تعدا دوست دخترات از دستت رفتن تا حالاچند -

 دختر فابریک داشتی که زیادی باش جیک تو جیک بودی تا دوست

 اروین:من زیاد با دوست دخترام جیک تو جیک نمیشم-

 نهال:منظور اینکه دیگه الان که دوست دختر نداری-

باورم نمیشد این سوال نهال پرسیده؟یعنی اروین با همه دوست دختراش تموم نکرده 

 این مسخره است و البته شاید هم تموم کرده

 اروین لبخند شیطونی زد وگفت:قرار شد فقط سوال بپرسی



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 43 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 نهال با حرص نگاهش میکرد /اروین بطری چرخوند که افتاد برا نهال و ادوین

 ادوین:جرات یا حقیقت؟-

 نهال:جرات-

 ادوین:خب تا موقعی که شمالیم برامون غذا درست کن-

تا حالا اشپزی نهال دست پخت خوبی داشت ولی از اشپزی متنفر بود من که کلا 

 نکرده بودم ببینم دست پختم خوبه یا نه

 نهال:نهههههه

  

 

 اروین:نهال پاشو بریم قدم بزنیم

 نهال:چی شد یدفعه این فکر به سرت شد

 اروین:دوست دارم با نامزدم قدم بزنم

 اره اروین خان من که میدونم میخواهی منو ادوین تنها بذاری

 نهال:اوکی. برم لباس بپوشم
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 :تو حیاط منتظرتماروین 

 نهال پاشد رفت که ادوین دست منو گرفت گفت:تو هم پاشو برو اماده شد

 براچی؟-

 منم دوست دام با دوست دخترم قدم بزنم .-

 از این کلمه متنفرم

هر وقت دیگه بود میگفتم تو غلط کردی دوست داری با  دوست دخترت قدم بزنی ولی 

 زیگرخب فکر کنم الان باید برم بشم همون با

یه لبخند کوچیک زدم)نمیشه که از همین الان لبخند گل و گشاد تحویلش بدم شک 

میکنه( باشه ی ارومی که خودمم به زور شنیده مش گفتم رفتم تا لباس بپوشم اماده 

که شدم .از اتاق اومدم بیرون .ادوین گفت تو حیاط منتظر خواستم برم  تو حیاط که 

نم که الان ناجور تو نقشم فرو رفته بودم مثه یه یادم اومد فقط یه نیشرت تنشه م

دوست دختر مهربون رفتم از تو اتاق خودش سویشرتش که رو میز بود برداشتمو 

 رفتم تو حیاط ....

 ادوین:بالاخره اومدی

 سویشرت گرفتم طرفشو گفتم:سرما میخوری هیچی تنت نیست
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ون نشده بودم شایدم تا ساله ا انقد مهرب 44وااااای من چقدر مهربون شده بودم ج 

 حالا هیچ وقت در این حد پر محبت نبودم!!!!!!

 سویشرت از دستم گرفت گفت:ممنون

یه خواهش میکنم زیر لب گفتمو با هاش همراه شدم قدش خیلی بلند بود البته منم 

 بلند قد بلند بودم.کنارش انگار جوجه بودم.

 ادوین:فردا برمیگردیم تهران-

 بل نامزدی اخر هفته نهال و اروین بمونیممگه قرار نبود تا ق-

 ادوین:نهال و اروین هستن منو تو برمیگردیم

 چی شد این تصمیمو گرفتی؟-

 ادوین:فردا جلسه  مهمی دارم نمیشه کنسلش کرد

 خب به سلامت-

 ادوین :انگار متوجه منظورم نشدی گفتم باهم میریم-

 من نمیام-

 ادوین:بهتره اروین و نهال تنها بزاریم-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 46 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 اره اتفاق منم تو همین فکر بودم به خاطر همین میخواهم برم ویلای خودم-

 ادوین:تو با من میای-

 نمیام-

 ادوین:دوست دختر منی منم میگم میای-

 نمیام.چی فکر کردی با خودت؟-

 ادوین:مثه دخترای حرف گوش کنم با من میای تهران-

ی ادم نمیاد اخرین بار کسعی کردم لحنمو عوض کنم لحن شیطونی به خودم بگیرم ی

 لحن اینجور شیطون شده

 اومممم میدونی چی من خوشم از دخترای حرف گوش کن نمیاد-

 ادوین برگشت سمتم منم برگشتم طرفش حالا چشم تو چشم بودیم

 ادووین مثه خودم گفت:منم دوست دارم دخترای سرکش رام کنم

 نمیتونی-

 به هر حال فردا با من میای تهران-ادوین

 یاااااااااام نم-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 47 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 واااااااااااقعا؟؟؟-ادوین

 اهوم-

 ادوین:باشه هر جور راحتی

ساعت تمام با هم قدم مزدیمو حرف میزدیم بعضی حرفارو میزد دوست داشتم 1

 سرشو بکوبونم تو دیوار ولی به خاطر نقشی که توش فرو رفتم چیزی نگفتم

 ادوین:بریم ؟؟؟؟

 تم ولی خوابم میومدبا اینکه قدم زدن تو ساحل خیلی دوست داش

 بریم-

********************* 

 اه این افتاب لعنتی هم نمیزاره با ارامش بخوابم.چقد رو مخه.چشمامو اروم باز کردم

 ادوین:به به خانوم خوابالو-

خب من دیشب خیلی خسته بود با همون لباسام خوابیدم ولی الان چرا تو ماشین با 

 ادوینم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 جا خوابیده باشمیادم نمیاد این-
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 ادوین:خب اینجا نخوابیدی-

 پس اینجا چه کار میکنم-

 ادوین:قرار شد بریم تهران یادت نمیاد عزیزززززززززززم-

یه لبخند پیروزمندانه رو لباش بود این بشر عادت داشت حرص منودربیاره ولی منم 

ا شب بابخودمو ضایع نکردمو باهمون چهره ی به ظاهرخونسرد گفتم:خوبه اتفاقا دی

زنگ زد و گفت برگردم انگار امشب یه مهمونی مهم داریم.الارم گوشی تنظیم کردم 

 نمیدونم چرا زنگ نزد؟

خیلی جدی صحبت کردم تا باورش بشه.مهمونی واقعا وجود داشت ولی من قصد 

شرکت کردن نداشتم.الارم گوشی هم برای اینکه برم تو شمال کمی بگردم تنظیم 

نا کلی حرصی شدم هر کاری که میگه نباید نه براش بیاری وگرنه کردم.ولی با همه ای

 به زور وادارت میکنه انجامش بدی

ساعته تو 1الارم گوشیت زنگ زد من قطعش کردم خوابت که خیلی سنگینه -ادوین

 ماشینی اصن متوجه نشدی

خواب من سنگینه؟؟؟ منی که شبا به سختی باید بخوابم منی که باید با یه مشت 

خوابم.منی که سالهاست تنها ارامشم پدرمه بس منی که برای سرپا موندن به قرص ب

 صدتا دارو محتاجم.اوه لعنتی
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ادوین:میخواستم ازت دعوت کنم امشب به عنوان همراهم بیای به ولی انگار پدرت -

 از من زرنگ تر بوده زودتر وقتتو گرفته

 منو همراه خودش ببرهادم فضولی نبودم ولیخیلی دوست داشتم بدونم میخواسته  

کجا؟؟؟؟ مهمونی شب با بابا نمیرم با ادوین برم ببینم کدوم گوری میبرتم نه خیلی بد 

میشه ولی اگه برمم همچین مشکل بزرگی پیش نمیاد مشکل  که اصن پیش نمیاد 

خوشم میاد همراهش برم بیرون ولی بیخیال امشبم با بابا میرم!!!!وای وای من چه 

 ردممرگم شده.قاطی ک

 فکر کنم خیلیا باشن که بتونن همراهیت کنن-

 ادوین:اره خیلییا هستن ولی من ترجیح میدم دوست دختر خودم همراهیم کنه.-

اوهو اینو کجا دلم بزارم بابا من وقت ندارم بشینم با پدر خودمم کمی اختلات کنم .و 

ر دوست دخت برا کارا خودم وقت کم میارم از خواب خوشگلم میگذرم چه برسه بخوابم

این بشم وقتمو بزارم برا این ولی مطمئنم اِدوینم عاشق چشم ابرو من نیست با 

هدفهای خبیثی اومده سمت من خدا میدونه برا خودمو شرکت نازنیم چه نقشه های 

داره منم برای اینکه از نقشهاش با خبر بشم دوست دخترش شدم عمرا بزارم نقشه 

 تن عملی بشن.هاش که هنوز نمیدونم راجب چی هس

 خب فعلا که نمیتونم.تصمیم داری کیو با خودت ببری؟-
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اصلا برام مهم نبود بدونم کیو همراه خودش میبره اگه بخواهم فضولی کنم خیلی 

چیزای هیجان انگیز تر مهم تری برا فضولی دارم ولی خب دوست دخترا این سوالارو 

 میپرسن منم خواستم طبیعی جلوه بدم 

 ادوین:سوگل.-

ازم برام مهم نبود بازم حس فضولیم تحریک نشد کلا برام مهم نبود سوگل چه خری ب

 اخه چرا باید برام مهم باشه.

 اها -

 ادوین:نمیخواهی بپرسی سوگل کیه-

 اگه میخواستی  بگی میگفتی-

 ادوین:حق با توئه-

******************* 

ترینا بودم امشب....یه اخرین نگاه تو ایینه به خودم انداختم بی شک یکی از زیبا 

ماکسی ابی کاربنی  که  بالاتنه ش کاملا سنگ دوزی شده بود کمرش با یه حریر 

پوشیده شده بود که میشد گفت کمر معلومه دامنشم چند لایه حریر به صورت لخت رو 

هم افتاده بود .ارایش غلیظی نداشتم.رنگ پوستم خودش خوب بود رژهلویی که یکم 
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قط یه درجه..ریمل و خط چشم....کفشای ساده ولی شیک ابی رو به صورتی بود ف

 کاربنیم 

ساله زیادی 17از اتاقم او.مدم بیرون.بابا کت و شلوار مشکی پوشیده بود برای یه مرد

 جذاب بود مطمئنن اگه دخترش نبودم و سنامون به هم میخورد حتما تورش میکردم .

 خوشگل ترین دختر جهانبابا یه لبخند به روم زدو گفت:خیلی خوشگل شدی.

لبخندشو بی جواب نذاشتمو همونطور که دستمو دور بازوش حلقه میکردم گفتم:تا حالا 

 گفته بودم جذاب ترین بابای دنیاید

بابا حالت متفکری به خودش گرفت و گفت:فکر کنم گفته بودی ولی من یادم میره 

 همیشه بگو

شدیم بابا به راننده دستور حرکت داد.با باهم از ویلا اومدیم بیرون سوار مازاراتی بابا 

وایسادن ماشین ماهم پیدا شدیم.وارد باغ شدیم .عمو شهاب دوست صمیمی بابام 

سال ازم بزرگتره دوست صمیمی صمیمی دوران بچگیمه 7اومد به استقبالمون.پسرش

سالم بود از ایران رفت نمیدونم چرا همه بدبختیای من برمیگردن به  44حیف که وقتی 

سالگی با هم دورادور در ارتباط بودیم ولی انقد فشار روی 40سالم بودتا  44مانی که ز

 من بود انقد سرزم شلوغ بودکه ارتباطمون قطع شد.دلم برا روزی خوشیم تنگ شده 
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وارد ویلا شدیم دم در پالتمو دادم به مردی که خوش امد میگفت.عمو شهاب و بابا 

ر رفته بود هنوز نفهمیدم مهمونی به چه مشغول تعریف بودن منم حوصله ام س

مناسبته.ولی خیلی شلوغه .همسر عمو شهابم اومد بهمون خوش امد گفت زن خوش 

مشربیه خوشم ازش میاد.بعد از رفتن همسر عمو شهاب.یه پسر اومد نزدیکمون 

ساله بود خیلی جذاب و نفس گیر...خیره به من نگاه میکرد جزء 17-16اومممم حدودا 

صورتمو نگاه کرد.انگار داشت صورتمو با یه عکس مطابقت میداد بعد شاید دو به جزء 

 دقیقه با چشمای بهت زده و متعجب گفت:

 دلارام خودتی؟-

وقتی صدای بم مردونه اشو شنیدم مطمئن شدم که این پسر خوشگل همون دوست 

 رسال از خودم بزرگتر بود همون که وقتی بچه بودم بهم میگفت زودت7صمیمی که 

بزرگ شو میخواهم زنم بشی منم تو اون بچگی کلی ذوق میکردم که چه شوهر 

خوشگل و خوش تیپی در اینده گیرم میاد .وقتی که ارتا رفت برا یه هفته خودمو تو 

 اتاق حبس کرده بودم با کسی حرف نمیزدم.فقط تلفنی با ارتا حرف میزدم .

گفتم:ارتااااااااادلم برات تنگ نمیدونم چطور ولی خودمو پرت کردم بغلش با هیجان 

 شده بود
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ارتاهم منو محکم گرفته بود قصد ول کردنمو نداشت.بعد چند دقیقه خودمو از بغلش 

کیشدم بیرون  بابا متعجب به من نگاه میکرد خودمم تعجب کرده بودم که منه خشک 

هر  او سرد چطور پریدم تو بغل ارتا اینور با ذوق گفتم دلم براش تنگ شده شاید بر

دختر دیگه ی این برخورد من عادی یا حتی خیلی خیلی کم باشه ولی برا من اینم 

 زیادی بود

 ارتا:خانوم کوچولو بیا ببینم که کلی حرف دارم برات-

با ارتا از ویلا زدیم بیرون رفتیم تو باغ کمه قدم بزنیم اصن انگار نه انگار مهمونی برا 

 ارتاست مهمونی ول کرده اومده بیرون.

ارتا:تا حالا اینو به هیچ دختری نگفتم ولی به تو میگم  خیلی خوشگل شدی مطمئنن -

 هر پسری در برابرت  وا میده

 تو هم جذاب شدی خوشگلم که از قبل بودی-

نمیدونم چرا ذهنم داشت ارتا و ادوین باهم مقایسه میکرد.ارتا جذاب و خوشگل ولی 

 ب بود و خوشگلادوینم بی شک هیچی کم نداشت بی اندازه جذا

 خب چی شد برگشتی؟-

 ارتا:ناراحتی
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 ساله انقد ذوق نکرده ام 44نه دیوونه -

ارتا اهی کشید و گفت:خبر دارم چه ادم خشک و سردی و سختی شدی فکر میکردم 

 دیگه با منم راحت نیستی

 بحث دوست نداشتم گفتم:نگفتی چی باعث شد برگردی

 کمو گرفتم برگشتمارتا:از اولم قرار بود برمو برگردم مدر

 متخصص داخلی؟-

 ارتا:اهوم.خب تو چه کار میکنی؟

 فکر کنم خودت خبر داشته باشی-

سالگی بزرگترین زجرا رو کشیدی میدونم نباید میرفتم  44ارتا:اره میدونم تو 

پشیمونم که رفتم حداقل نباید تو اون سال که انقد فشار روت بود تنهات میذاشتم تا 

سال و جهشی خوندی و در 1سالگی فشرده درس خوندی  40 جای که خبر دارم تا

سالگی  40که  کنارش کلاس جودو هم میرفتی کتابای مدیریتی هم میخوندی بعدشم

سالگی تونستی مقام مدیر کل کسب کنی.الانم که  41وارد شرکت شدی و تا 

جوونترین مدیر عاملی در عین حال موفق ترینی ولی خب اینا ظاهر ماجراست 14

سال بشونم میدونم درد داشتی میخواهم خودتو خالی  44واهم از زبون خودت میخ
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سال نبودم الان که هستم میخواهم سنگ صبورت باشم میخواهم تا الان هر  44کنی 

 چی پیشت نبودم الان باشم.

من تا الان اومدم بالا درد داشتم زخم خوردم ولی یاد گرفتم قوی باشم همون  -

سخت و قوی بودنو یاد گرفتم یاد گرفتم رو پای خودم سالگی محکم بودن و 44

وایسم دغدغه هامو برای خودم بگم سنگ صبورم خودم بودم مطمئنم همون قد که 

من تو رو دوست دارم بهت اعتماد دارم تو هم منو دوست داری بهم اعتماد داری ولی 

 نه ارتا میخواهم دیگه خودم باشم بدون هیچ تکه گاهی

بود شاید تنها کسی که تو یه نگاه غم عمیقی که تو چشمام بود بتونه ارتا کلافه شده 

سال ازش دور بودم  44بخونه ارتاست چون میشناستم کاملا میشناستم حتی با اینکه 

تا مرد مهم زندگیمن اگه سال ها هم ازشون 3ولی باز میشناستم ارتا و بابام و بهداد 

ناسنم البته شاید بهداد کاملا اینطور تاشون این کف دستم میش3دور باشم مطمئنن هر 

 نباشه اون نامردی کرد اون یه عوضی به تمام معنا برا من

 بریم داخل مثلا مهمون داری-

 ارتا:بریم-

اوووف گند زدم تو هیکل ارتا این که کیفش کوک بود ولی به خاطر حرف های من پکر 

 فیس شد
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اد  مرم با اون یکی دستشم دست میدرفتیم داخل ویلا .ارتا یه دستشو انداخته بود دور ک

خوش امد میگفت منم به عنوان دوست صمیمیش معرفی میکرد.باهم رفتیم سمت یه 

 میز که واوووووو همینو کم داشتم اینو کجا دلم جا کنم اخه

 ماه بی من تو ایران خوش میگذره؟3ارتا:سلام -

 بودادوین نگاهش مونده بود رو دست ارتا که منو به خودش چسبونده 

 ادوین:سلام .میبینم که سرت حسابی گرمه

 عصبی بود 

 ارتا:بزار معرفی کنم دلارام دوست صمیمیم از بچگی تا حالا واینم رادوین...-

 ادوین:فکر کنم دوست پسرشو بشناسه

 ارتا گنگ نگاه من میکرد باتعجب پرسید:تو دوست پسر داری دلارام

 اره اجباری-

 ارتا:اجباری؟؟؟؟؟؟؟

 راحت بودمو همه چی بهش میگفتم  خب با ارتا
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دیشب داشتیم جرات حقیقت بازی میکردیم من جرات انتخاب کردم .قرار شد حدودا -

 تا یکسال دوست دختر اقا باشم

 ادوین دست منو گرفت تو یه حرکت کشید طرف خودش

  ادوین:منم به هیچ وجع دوست ندارم دوست دخترم کنار یکی دیگه باشه

 دختر اجباری دیگهارتا:منظورت دوست -

 ادوین:به هر حال

 ارتا:دلارام بیا بریم اونطرف.این احمقانه است

 ادوین:دلاام هیچ جا نمیاد

واقعا رو چه حسابی فکر کردید من مطیع حرفای شما دونفرم که دارید به من دستور -

 میدید دوتاتون خوب میدونید از دستور بیزارم

 ران میکنم بعدا تو فعلا با من راه بیاادوین در گوشم اروم گفت:دلارم عزیزم جب

 همونطور اروم در گوشش گفتم:چی گیرم میاد

 ادوین:هر چی بخواهی
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خب این شد یه چیزی هر چیزی که بخواهم خب میدونم چطور باید ازش استفاده کنم 

خب من از اول برای اینکه رو ادوین کنترل داشته باشمو از نقشش سر دربیارم دوست 

 اید باش کنار بیامو الانم هر چی خواهم بهم میدهدخترش شدم پس ب

از حصار دست ادوین بیرون اومدمو رو لپ ارتا یه ب*وس*ه زدمو گفتم:ارتا من فعلا 

 پیش ادوین میمونم

 ارتا:هرجور راحتی

 بعدم رفت  برگشتم که چشمای ب خون نشسته ادوین دیدیم این چش شد یهو

 چی شد؟؟؟؟؟؟-

ت صداشو کنترل میکرد که پایین باشه شمرده شمرده ادوین طوری که به زور داش

گفت:سعی کن انقدر راحت نری تو بغل هر کی.اینم یاداوری کنم تا موقعی که با من 

هستی رعایت کن خوشم نمیاد دست تو دست هر کی باشیو بعدشم راحت لپشو بوس 

 کنی

 دونهقضاوت..قضاوت...تعصب بیخود..که بعد  به راحتی اسمشو میزارن غیرت مر

 اگه قرار باشه یه نفر غریبه و هر کی باشه اون تویی نه ارتا-

 خواستم برم که دستمو گرفت و گفت:کجا؟
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 هیچ دلیلی برا توضیح به تو نمیبینم.بابام گفته با غریبه ها حرف نزنم-

دستمو گرفت بردم تو باغ هر چی سعی کردم دستمو از دستش بکشم نشد گفتم که 

 ام در برابرش مثل یه جوجه

 ادوین:دستتو ول میکنم ولی فکر فرار به سرت نزنه-

 فرااااااااااار؟مگه زندانیم-

ادوین دستمو ول کرد هنو از دستش عصبی بودم البته اونم از دست من ولی در 

دوست شدن ادوین با من "سکوت کنار هم راه میرفتیم یه سوال ذهنمو پر کرده بود 

یفهمم دوستی با من به چه درد ادوین نمیفهمم واقعا نم"چه سودی براش داره؟

میخوره میخواهم با من چه کار کنه اگه مسئله کاری نباشه پس چه چیز دیگه ی ممکنه 

 باشه

 میام سراغت بریم خرید6ادوین:ساعت 

 سرم شلوغه نمیتونم بیام-

 ادوین:باشه اگه تونستی بهم خبر بده

 ازی میشد.جوابشو ندادم از دستش عصبی بودم ولی قهر زیادی بچه ب

 ادوین:از کی ارتا رو میشناسی
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 از موقعی که یادمه.از موقعی که متولد شدم -

 ساله ایران نیومده 44ادوین:ولی تا جای که میدونم ارتا-

 اره ولی با هم در ارتباط بودیم-

 ادوین:اها-

سردم بود ولی دوست نداشتم برم داخل ویلا خیلی خوابم میومد از بی خوابی چشمام 

ه بود ولی سرما خیلی بیشتر اذیتم میکرد سرد سرد بودم .نمیدونم چطور قرمز شد

نمیدونم چجوری ولی ادوین فهمید سردمه .دستمو گرفت رفتیم نزدیک تابی که اونجا 

بود روش نشستیم ادوین دستشو گذاشت رو بازومو دستشو بالا و پایین میبرد تا من 

فهمید دوباره حس کردمنو کشید  گرمم بشه ولی خب فایده ی چندانی نداشت دوباره

طرف خودش سرم رو سینش بود نمیدونم چرا برا اولین باز تو زندگیم مخالفت نکردم 

مخالفت نکردمو رفتم تو اغوش یه مرد غریبه اگه ارتا بود یا حتی اون بهداد نامرد برام 

مهم نبود خیلی راحت میرفتم تو بغلش ولی برام عجیبه چطور راحت میرم تو بغل 

روز بیش تر نیست شناختمش.حس های متفاوتی نسبت به این قضیه 3سی که ک

داشتم.حس های متضاد که بدجور ازارم میدادن........چشمامو که بازکردم دیدم تو 

تختم خوابیدم.حدس اینکه تو مهمونی خوابم برده کار سختی نیست امما نمیدونم کی 

 دیرم شده بود بود برای شرکت رفتن9اوردم خونه در هر صورت ساعت
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 سلام بابایی-

 بابا جوابمو داد لپشو بوس کردمو گفتم:عه راستی من یادم نمیاد کی اومدم خونه؟

 خواب بودی انگار با اقای راد برگشتی-

 اها-

پشیونیمو میبوسه بعد ازش خداحافظی میگیرمو میرم سمت شرکت.تو راه فکر میکنم 

 ریبه برخورد میکنه؟چرا بابا انقدر راحت با روابط من با پسرای غ

*********** 

پروندشو رو میز میزارم رزومه کاری خوبی داشته.ولی با مدرکش میتونه خیلی کارا بهتر 

 از منشی بودن پیدا کنه برا چی اومده دنبال منشی گری 

چهره ش غرق ارایش .استرس داره پیش از حد معمولی.تمام سعیشو میکنه که لبخند 

ان هر حرکت منو تو ذهنش میسپاره.یه جای کار این دختر رو لب داشته باشه و همزم

 میلنگه ولی کجاش؟

از پشت میزم بلند میشم روی مبل رو به روش میشینم.هیچ وقت وقتی یکی برا 

استخدام اومده از پشت میزم بلند نمیشم انگار اینو میدونه چون استرس تو چشماش 

ش دقیق میشم حدسم درست بیشتر میشه ولی قیافه ش همچنان خونسرده ..تو چهر

 بوده همش گریمه و خال روی لپش مصنوعی.
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 انگیزه ات برا کار تو اینجا چیه؟-

از سوالم جا میخوره ولی زود خوئشو جمع میکنه میگه:به پول نیاز دارم.انگیزه خاصی 

 ندارم کی برا منشی شدن انگیزه داره که من داشته باشم

ل با ابی که رو میزه یه خورده مرطوب دستمالی بر میدارمو نزدیکش میشم دستما

میکنمو رو صورتش میکشم خیلی از کک مک ها پاک میشه صورت برنزش تبدیل به 

 صورتی سفید میشه.

 زود لنزتو در بیار-

 ترسیده خیلی هم ترسیده ولی باز سعی در پنهان کاری دارد

 نمیدونستم اینجا ارایش ممنوعه-

 لنزتو در بیار-

دستمو نزدیک چشماش میکنم قبل اینه چشماشو ببنده با یه  در نمیاره سمتش میرم

 حرکت لنز در میارم چشمای مشکیش تبدیل به عسلی میشن.

 زود بگو اینجا چه غلطی میکنی برا کی کار میکنی-

 منظورتونو نمی فهمم خانوم-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 63 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

منشی را صدا میکنم .منشی از دیدن قیافه نیمه برنز و یک چشم مشکی و یک چشم 

 میکند.عسلی تعجب 

مگه تاکید نکردم هر کسی رو خواستید وارد اتاق من کنید از قبل بیو گرافیش رو -

 میزم باشه.

 خانوم صادقی)منشی(:ببخشید خانوم باور کنید دیگه تکرار نمیشه

درباره موندن و نمودن تو بعدا تصمیم میگیرم فعلا بیوگرافی اینو اسم و فامیلی -

 واقعیشو برام پیدا کن.

 خانوم همین الان صادقی:چشم

بعد هر از اتاق رفتن بیرون من موندمو کلی سردرگمی این روزا دورم پر از اینجور 

ادماست.باید موقع اب خوردن حواسم باشه.و از همه مهم تر ادوین ذهنمو مشغول 

کرده .ههنوز اینکه دقیقا منو برا چی میخواهد نفهمیدم.گوشی برداشتمو به ارش 

 مصالحی جاسوسم زنگ میزن

 صالحی:سلام خانوم خوبید؟-

 سلام خوبم-

 هیچ وقت حال کسانی که حالشان برایم مهم نیست و نمیپرسم
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 صالحی:امری داشتید خانوم؟-

میخواهم همه چی در بارهی یه نفر برام پیدا کنی از بچه گیش تا حالا روز به روز -

 رفت و امدشو خلاصه همه چیوشو میخواهم مفهوم شد

 ؟صالحی:بله فقط کیو-

 ادوین راد-

 صالحی:چشم خانوم-

 منتظرم تا هفته اینده همه چیشو میخواهم.-

 صالحی:نمیشه یکم بیشتر فرصت بدید-

 تو دفترم منتظرم و.خداحافظ0هفته اینده ساعت -

 خداحافظ میگمو تلفن و قطع میکنم 

در باز میشود ارتا وارد میشود پشت سرش صادقی وارد میشود میگه بی اجازه ش ارتا 

 ده .صادقی رو مرخص میکنمو نگاه به چهره خندان ارتا میکنمام

 ارتا:سلاااام

 سلام چطوری؟-
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 ارتا:خوب بودم با دیدین تو بهتر شدم تو خوبی؟-

 اهوم بیا بشین چی میخوری-

 ارتا:قهوه تلخ-

 همیشه تلخ میخوری؟مثل قدیما-

با عشق  سالم بود .برعکس همه عاد ت داشتمو قهوه رو تلخ تلخ بخورم مامانم6

نگاهم میکرد و با دلسوزی سعی میکرد عادتمو ترک بده ولی نتونست یه روز که ارتا 

خونمون بود یه قهوه تلخ به خوردش دادم ازش قول گرفتم همیشه حتی وقتی من 

 پیشش نیستم قهوه شو تلخ بخوره

 ارتا:اره هنوز یادم نرفته قولی که به خانوم کوچولو دادم-

 ادقی میگم قهوه رو بیاره. میرم کنار ارتا میشینمنفس عمیقی میکشم به ص

 ارتا:چی به این دوتا بنده خدا گفتی اینجوری داشتن میلرزیدن-

 کیا؟-

 ارتا:منشیتو اون دختره برنز و سفید-

 چیز خاصی نگفتم-
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 ارتا:باباپرجذبه یعنی با هیچی این دوتاا اینجور میلرزیدن به زور حرف میزدن-

 ازم بترسن حقشونه مگه من خواستم-

 ارتا:خداروشکر که اتو رئیسم نیستی-

 لبخندی میزنم صادقی قهوه ها رو میاره و میره

 ارتا:بیکاری بریم بیرون-

 با ادوین قرار دارم-

 ارزتا:باز ادوین-

 حسودی؟-

ارتا:دلارام خیلی بی معرفتی بعد ده سال اومدم ایران جا اینکه تو بیای سراغم بریم -

 اومدم سراغ تو الانم میگی ادوینایرانو نشونت بدم من 

 ماه اومده1شونه ی بالا میندازمو میگم:اونم 

 روزه پس اولویت با منه.تو منو با اون مقایسه میکنی؟3ارتا:ولی من 

...مکثی میکنه خیلی جدی و البته عصبی میگه:چرا اینجوری طرفداریشو میکنه نکنه 

 عاشقش شدی
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 میخندم بلند از ته دل 

 من اهل عاشق شدن هستمارتا به نظرت -

تو یه حرکت ناگهانی بلندم میکنه رو پا خودش میشونه میگه:چرا نیستی کوچولو 

حاظرم قسم بخورم دل تو از همه پاک تره اگه از این دفتر لعنتی خارج شی از 

 جلدمدیر عامل دربیای از همه معصوم تری از همه ساده تری

ساله ام که گاه بی گاه  44وز اون دختر از رو پاش بلند میشم خوشم نمیاد فکر کنه هن

 میرفتم تو بغلشو رو پاهاش میشستم.

 ارتا:ساعت چند با ادوین قرار داری-

 میاد سراغم6-

 ارتا:خب الاناست که بیاد منم بهتره برم

دلم میگیره بعد از مدت ها از ناراحتی یه نفر  ناراحت میشم.ارتا دوستای زیادی داره 

 ا من پر کنه .ولی اومد ه بود وقتشو ب

 جمعه بی کارم با هم بریم بیرون باشه-

 ارتا:وقتم پره جمعه-

 سال اولین بار است کسی درخواستمو رد میکند 44عصبی میشم بعد از  
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باشه ی میگم خیلی سرد خداحافظی میکنم میفهمه ولی به روی خودش نمیاره.بعد از 

 رفتن ارتا ادوین میاد با هم میرم بازار

د برای نامزدی اروین و نهال داره انگار لباساشو از امریکا نیاورده ادوین قصد خری

.چندید دست کتو شلوار به سلیقه من میخره و چند دست هم به سلیقه خودش.چندتا 

تیشرت و چند تا شلوار و چند تا کت اسپرت چند تا پیرهن .چند جفت کفش.خرید ها 

اب کند نگاه میتوانست بهترین را انتخزیاد بود ولی سلیقه ادوین بی نظیر و البته با یک 

شاید اگر بخواهم به سلیقه کسی خرید کنم اون شخص ادوین باشه.بعد از خریدای 

ادوین که برعکس تعداد زیاد وقت کمی گرفتن از ادیون میخواهم که برگردیمو خونه 

تا لباس مجلسی اچند 1مخالفت میکننه میگه بازم خرید داریم کلافه میشم اما ادوین 

دست تاپ و دامن و تیشرت و شلوار وکیف و کفش و شالو مانتو برایم میخره هر چقدر 

مخالفت میکنم یا میخواهم خودم حساب کنم نمیذاره .خریدمون طولانی شد ولی 

اعتراف میکنم لذت بخش ترین خرید زندگیم بود.به این نتیجه رسیدم که خرید فقط 

رام صفا نداره.باید با ادوین به خرید بیای و فقط با ادوین لذت بخشه بی ادوین دیگه ب

تا بفهمی چی میگم...سعی کردم تا جای که میتونم غر بزنم که ادوین نفهمه با کنارش 

 بودنو همراهش خرید کردن چه لذتی میبرم

 اخه این همه برا چیت بود؟-

 ادوین:خسته نشدی انقد غر زدی -
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 اوووووووووف -

 بخوریم که خیلی گرسنمهادوین:زود سوارشو بریم یه چیزی -

 خسته نشدی انقد دستور دادی  -

 ادوین:از دستور دادن که خسته نشدم ولی از سر پیچی های تو چرا-

تو که اخر سر با هر ترفندی حرف خودتو به کرسی میشونی.میشه بگی دقیقا منو -

 وادار انجام دادن کدوم خوایستت نکردی؟

 ادوین:دلارام حوصله جرو بحث ندارم-

دونی چیه. دوست دارم دونه دونه اون موهای خوش حالت قهوه ی که دوست دارم می-

دست کنم توشونتو بکنم سرتو بکوبونم تو دیوار دست کنم تو اون چشمای سبز 

 خوشگلت

ادوین:بازم بگو خوشم اومد تا حالا نگفته بودی موهام خوش حالتن دوست داری -

 خوشگلن دست بکنی توشنو گمون کنم نگفته بودیم چشمام

اخ این عادتو کی ترک میکنم وقتی که بیش از حد خسته ام هر چی به ذهنم میرسه رو 

 میگم باید این عاد تو ترک کنم وگرنه پر ضرر میشه برام

 تو مگه گرسنت نبود-
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چیزی نگفت جلوی یه رستوران شیک نگه داشت باهم غذا خوردیم ..تلفنش زنگ 

داشت با کی حرف میزد که هر دقیقه یه باریه خورد انگار یه تلفن مهم بود.نمیدونم 

پوزخند میزد.یواش یواش داشت عصبی میشد اینو از اخماش میشد فهمید.بعد تلفنش 

دیگه یه کلمه هم حرف نزد .فقط وقتی رسوندم دم خونمون خداحافظی کرد رو 

رفت.دوست دارم بدونم چه تلفن مهمی بوده که اینجور یدفعه داغونش کرد.ولی 

 دن جایز نیست.سوال کر

 "ادوین"

ارتا برای بدست اوردن "حتی فکر کردن بهش برام عذابه.هنوز جمله بهداد که گفت

عصبیم میکنه با اومدن ارتا نقشه های من کاملا به هم میریزه.بهداد "دلارام برگشته

گفت که ارتا تا حدی از بودن با دلارام مطمئنه که داره برای اقامت دائم دلارام اقدام 

ه...این پسر با خودش چی فکرکرده دقیقا رو چه حسابی دلارم با اون ازدواج میکن

 میکنه با در نظر گرفتن چیش.

 اروین اومد خونه اونم انگار موضوع فهمیده بود چون تو فکر بود.

 اروین:این پسره ارتا انگار قصد داره بزنه نقشه های مارو داغون کنه.-

 ویژگیش اومده سراغ دلارامغلط میکنه .دقیقا با تیکه به کدوم -
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اروین:ادوین واقع بین باش ارتا هم پول داره هم خوش قیافه و خوش تیپه هم -

تحصیلات عالی هم موقعیت اجتماعی عالی دوست صمیمی هم که هستن میشه بگی 

 چی کم داره.

اره اینا رو قبول دارم ولی اروین من مثه تو به قضیه نگاه نمیکنم دلارام خودش همه -

ا رو داره .دلارام تو زندگیش کمبود تیکه گاه داشته کمبود محبت.تو سن کم این

عزیزاش ترکش کردن یکیشونم همین ارتا.دلارام اگه قراره با کسی باشه کسی که 

 تیکه گاه منبع محبتش باشه.چون این چیزای رو که تو گفتی همه رو خودش داره.

م به تیکه گاه نیاز نداره . دلارام اروین:یعنی میخواهی بگی تو هنوز نفهمیدی دلارا-

انقد محکم هست که بتونه رو پا خودش وایسا .پدرش هم هست که بهش محبت 

 کنه.همین نهال نامزد بنده انقد قرون صدقه دلارام میره قربون صدقه من نمیره.

همونطور که کتمو میپوشیدم گفتم:اره محکمه قویه ولی ذات زنا اینکه دوست دارن 

شته باشن دوست دارم یکی باشه که منبع امنیتشون باشه مردا هم دوست تیکه گاه دا

 دارن تیکه گاه یکی باشن دوست دارن از یکی ارامش بگیرن.

 اروین:هنوز نشناختی .هنوز جنس دخترا نشناختی داداشم-

 تو چی تو که کمتر شبی تخت خالی دخترا شناختی-

 صمیمی دلارامه یادت نره اروین:حداقل بیشتر از تو میشناسمشون.ارتا دوست-
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 روز اشنایی با دلارام شد دوست دخترم3اینم یادت نره من بودم که بعد از -

 اروین یه پوزخند زو .من هنوز نمیتونم این بشر درک کنم

 از نهال چه خبر-

اروین:اخه منو چه به نامزد داشتن اونم یکی مثه نهال همیشه فکر میکردم زنم یه -

 مثه نهال که همش دنبال شیطنته .نهال خیلی بچه هست خیلی  ادم عاقل بالغ نه یکی

 میگذره .نگران نباش-

 اروین:نیستم.هیچوقت نگران هیچی نبودم-

 خداحافظی گرفتمو رفتم بیرون باید  قدم بزنم تا بتونم به اعصابم مسلط بشم.

 "دلارام"

اد بود تض برای اخرین بار نگاه ایننه کردم .ماکسی مشکی تو تنم فوق العاده شده

جالبی با پوست سفیدم داشت.موهامم نیمه باز بودن.ارایش دخترونه داشتم .با نهال از 

ارایشگاه خارج شدیم رفتیم خونه ی ما.وضع مالی نهال زیاد خوب نبود.خونه شونم 

کوچیک گنجایش تعداد زیاد مهمون نداشت .منم با اصرار زیاد خانواده شو راضی 

بشه.تعداد مهمونا خیلی زیاد بود ولی فقط ا نامزدی نهال و کردم خونه ما مراسم اجرا 

اروین بود میخواستن صیغه محرمیت بخونن که اروین قبول نکرده بود گفته بود تا 
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موقع عقد ترجیح میده نامحرم باشن.البته برا اون که هر شب یه دختر مهمون تختشه 

 محرم ونا محرم فرقی نداره.

م اومد قیافهش از موقعی که از شمال اومده بودن در وارد اتاقم شدم نهالم پشت سر

 هم بود ولی وقت نداشتم ازش بپرسم چشه.

 خب نهال خانوم چی شده؟-

 نهال:بالاخره فهمیدی چیزی شده-

از همون اولم فهمیدم وقت نداشتم دوما من علم غیب دارم مگه هر دفعه خودم -

 گو ببینم چی شدهبفهمم تو باید بیای با من دردل کنی بهم بگی حالا ب

 نهال:میدونی حس میکنم اروین هیچ میلی بهم نداره هیچ حسی بهم نداره-

 چه عجب این نهال خانومم یکم اون مغر فندوقشی به کار انداخت

 چطور؟-

 نهال:رفتم جلو خواستم ببوسمش ولی نزاشت .-

 واقعا؟-

تم تونسنهال:اهوم وقتی نبوسیدموقتی پسم زد خیلی بهم برخورد شب رفتم تا -

ارایش کردم یه لباس خواب پوشیدمو رفتم جلوش تا تونستم عشوه اومدن ولی اون 
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حتی بهم دستم نزد حاضرم قسم بخورم با اون سر وضعی که من داشتم خودمم 

تحریک شدم چه برسه به اروین که یه مرِد .ولی  اون فقط با پوزخند نگام میکرد فکر 

ر شبی تختش خالی مونده ولی اون به من که کنم تو هم خبر داری که تو امریکا کمت

 مثلا قراره زن اینده ش بشم توجهی نکرد.

 عصبی بودم ولی سعی کردم صدام پایین باشه که مهمونا با خبر نشن از حماقت نهال

نهال گند زدی گند میفهمی دختر بد کردی نهال خیلی بچگی کردی خیلی دختر من -

اون همه دوست پسر ندونی باید با پسرا چطور تو رو چه کار کنم .باورم نمیشه بعد 

رفتار کنی نهال بچه ی هر کارت کنم یه روز  دست مالی میشی .نهال اگه اون نامرد 

 بهت تجاور میکرد چی میفهمی اگه بهت تجاوز میشد چی.

نهال بغض کرده بود همون موقع در زدن گفتم بیا تو .اروین اومد تو کت و شلوار 

مشکیش خیلی پر جذبه تر از قبلش کرده بود تا حالا گفته بودم مشکیش تیپ سرتا پا 

 اروین جذاب تر از برادرشه.و نفس گیر تر

 اروین اومد داخل با یه لبخند رفت سمت نهال پیشونیشو بوسید گفت:چرا بغض کردی

 نهال با صدا لرزونش گفت:هیچی یه کم استرس دارم

 ماروین:اوکی تا تو میری یکم اب بخوری منم میا-

 نهال:تو نمیای؟-
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اروین:نه من یه تشکر به دلارام خانوم بدهکارم نمیخواستم باعث زحمتشون بشم -

 اگه میگفتی نامزدی تو خونه خودم میگرفتیم چرا نگفتی؟

نهال هیچی نگفت اروین بهش گفت بره پایین تا از من تشکر کنه اروین 

داره به خاطر همین نهال میاد.میدونستم درد اروین تشکر نیست یه کار دیگه باهام 

 فرستادم پایین.

 خب اقا اروین حالا میتونی بگی چه کارم داشتی؟-

یه پوزخند عمیق رو لباش بود .همونطور که دستاش تو جیبش بود رو به روم وایساده 

 بود گفت:خوشم اومد باهوشی

 اصل مطلب-

 بودم همون اروین:اصل خاصی وجود نداره فقط خواستم بهت حالی کنم من اگه نامرد-

جا باکره گی نهال ازش میگرفتم یا حتی اگه این کارو میکردم اسمش تجاوز نبود چون 

خواهرت با تمام وجودش میخواست .پس سعی نکن با این اراجیف چهره منو پیش 

 نهال خراب کنی.

اوووه پس همه حرفامونو شنیده خب راستم میگه یجورای من زیاده روی کردم .قبل 

سعی نکن چهره ی "خودش رفت بیرون جمله اخرش تو ذهنم بود اینکه چیزی بگم

 یعنی نهال براش مهمه؟"منو پیش نهال خراب کنی
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رفتم پایین همه مهمونا اومده بودن.بین اونا چشمم خورد به ارتا و ادوین که کنار هم 

وایساده بودن داشتن با هم حرف میزدن اخما دوتاشون تو هم بود .دامن لباسمو 

مو رفتم سمتشون وقتی متوجه من شدن به هر دوشون سلام کردم بادست گرفت

اوناهم جوابمو دادن واقعا این دوتا مرد همینجوری الکی الکی داشتن برا من مهم 

میشدن ارتا که مهم بود ولی ادوین چی اون چرا؟ادوین چی داره که من نمیتونم 

ر به این دوتا فک بیخیال فکر کردن بهش بشم .ارتا چی داره.چرا من دیشب تا صبح

 کردم چرااااااااا؟

 ادوین:خب ارتا جون خوشحال شدم از دیدنت فعلا باید با دلارامم برم.-

 مالکیت از کجا اورد "م"اووووووووه یکی اینو بگیره دلارامم این 

سال این اجازه رو به 14ارتا:چی شده بعد یه هفته اشنایی شده دلارامت من بعد -

 خودم نمیدم

 کاری میکنی چون تو یه دوست معمولی ولی من نهادوین:خوب -

 ادوین رو کرد سمت منو گفت:بریم عزیزم

ارتا نگاهش بین ما رد بدل میشد .پوزخند گوشه لبش نشون میداد مطمئنه من پوزه 

ادوین به خاک میمالم ولی من برای اینکه باورشو از بین ببرم دست انداخت دور بازو 

 واقعا نمیدونم با ارتا لج کردم یا با ادوین راه اومدم. ادوین از ارتا دور شدیم الان
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 ادوین-

 ادوین:جانم-

 من میخواهم ازنامزدی اروین بری-

 ادوین با اخم شایدم تعجب نگاهم میکرد

شب پیش تو مهمونی ارتا به من قول دادی هر چی خواستم 1مثه اینکه یادت رفته -

 ن بری.انجام میدی خب حالا من میخواهم از نامزدی اروی

 ادوین با دقت بهم خیره شد انگار میخواست از تو چشمام هدفمو بفهمه.

 ادوین:هدفت چی دلارام اگه من برم چی بهت میرسه.-

خیلی چیزا میرسه .مهم تریناش یکی اینکه میفهمم این نامزدی واقعا واقعی؟ دومما 

 میفهم صمیمیت اروین و ادوین چقده؟

لو اذیت کرده میخواهم با رفتن تو انتقام بگیرم خب راستشو بخوای اروین یکم نها-

 ازش.

 ادوین:حیف که عا دت ندارم زیر قولم بزنم وگرنه-

 یعنی میری-
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 ادوین:راه دیگه ی هم دارم؟

 نه-

 ادوین:خب خداحافظ خانومی-

رفت واقعا رفت .خب پس میتونیم نتیجه بگیریم یاصمیمیت بین ادوین و اروین وجود 

امزدی واقعی نیست.اگه هر کدوم باشه خیلی به درد من نداره یا اصلا  این ن

 میخوره.باید بفهمم کدومه ولی چجورشو نمیدونم.

قبل اینکه ادیون زیاد و دور بشه رفتم بازوشو گرفتم نزاشتم بره نباید بفهمه من شک 

کردم نباید بفهمه بهشون مشکوکم وگرنه اینهمه برنامه دوست دختر بازیم حیف 

 میشه

 شد؟ادوین:چی -

بمون میخواستم ببینم چقدر رو قولتی مگه من میزارم تو هم چین شب مهمی از -

 دادشت دور بشی.

ادوین یه لبخند زدهمراهم اومد .وقتی ادوین مشغول صحبت با  اروین بود من جیم 

 زدمو رفتم پیش ارتا.

 ارتا:چی شد ادوین جونت کجاست-
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 ببر ارتا حوصله ندارم-

 ری دلارام .داری چه غلطی میکنی.ارتا:داری چه گوهی میخو-

بفهم چی از دهنت میاد بیرون یادم نمیاد اجازه داده باشم اینطور با من حرف بزنی -

 هر غلطی هم بکنم به خودم مربوطه

 ارتا:بهداد میدونه؟-

اسم اون  نامرد بی شرف پیش من نیار.اخرین باری بود که اسمشو پیش من بردی -

 چ فرقی ندارهبهداد برا من با یه مرده هی

 ارتا:دلارام میفهمی داری درباره بهداد حرف میزنی -

 بهداد مُرد خدا رحمتش کنه-

 ارتا:اوکی اوکی یادم رفته بود تو دیگه اون ادم قبلی نیستی تبدیل به یه سنگ شدی-

 خوبه بالاخره فهمیدی-

 ارتا:نه همچینم دلتو خوش نکن هر کی بخواهی خر کنی منو نمیتونی-

ت سمت قلبمو گفت:اون ته تهای قلب کوچولوت جای بهداد.تو بهداد دستشو گرف

 دوست داری
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 خفه شو ارتا-

 ارتا:کوچولو تا کی میخواهی احساساتتو پنهون کنی-

بار مرد .بار اول موقعی بود که تو رفتی گذاشتیمو  3ارتا اون دلارامی که تو میشناختی -

م وقتی بود که مامانم رفت بازم تکه رفتی برای اولین بار تیکه ی از روحم رفت بار دو

ی از روحم رفت بار سوم وقتی بود که بهداد دورم زد پیچوندم اون موقعی که غرورمو 

 زیر پا گذاشتم براش اون موقع بود بهداد بد کرد با من

یه نفس عمیق کشیدم گفتم:روحم رفت فقط جسمم مونده جسمم همچین حال 

گه  دارم فقط یه ضربه دیگه مساوی با مرگ خوشی نداره.فقط نیاز به یه ضربه دی

 حتمی منه.

ارتا:خودتم بد کردی دلارام خیلی جاها بد کردی ولی تو هنوز روح داری خیلی بزرگ تز 

 از هم این ادمای اینجا

 44اوووووه حالا من شدم کسی که بد کرد میشه دقیقا بگی چه کار کردم .ارتا من -

با تجربه با همه برخورد کردم نگو که یادت رفته سالم بود ولی اندازه یه ادم بالغ و

ساله گریه نکردم  44چون چشمات داره داد میزنه ه لحظه به لحظه رو یادته ارتا من 

ساله  44چون من حق گریه نداشتم چون من شده بودم تیکه گاه همه چون یه دختر 

م با ون سن کمبعد رفتن مامانش باباشو جمع کرد دوباره به زندگی برگردوند چون با ا
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اون نیم وجبم قدم من بعد رفتن مامان همه رو سر سامون دادم .چون من اگه گریه 

میکردم نمیتونستم به بقیه روحیه بدم نمیتونستم محکم باشم نمیتونستم قوی باشم 

 44.چون برا من گریه حروم بود .چون من باید سرپا میموندم حق انتخابم نداشتم .

 داره خفه ام میکنه . ساله تو گلوم بغض هستش 

ارتا کلافه شده بود رو پاشنه پام چرخیدم برم که متوجه ادوین و اروین شدم که همه 

حرفا مارو شنیدن اه لعنتی همینو کم داشتم که اینا حرفامو بشنون به هیچکدوم توجه 

 نکردم.رفتم سمت نهال.

************* 

 ح خونمون بودنو بزن بکوبخسته دستمو بردم سمت موبایلم مهمونا محترم تا صب

 داشتیم الانم این تلفن لعنتی نمیزاره بخوابم با صدای گرفتم جواب دادم

 الو-

 ارتا:دختر تو هنوز خوابی پاشو بیا پایین منتظرتم

 تو اینجا چه غلطی میکنی-

 ارتا:خودت دعوتم کردی خودت گفتی جمعه وقتت ازاده

 ولی تو گفتی پره وقتت-
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 دقیقه دیگه پایین نباشی من تو اتاقتم 14تم ارتا:بیا پایین منتظر

 اوکی بای-

گوشی قطع کردم سریع اماده شدم .رفتم پایین .ارتا تو ماشین منتظرم بود پریدم تو 

 ماشین که گفت

 سلام دلارام نیک فر-

 سلام ارتا تهرانی-

 یدفعه یه پلاستیک خوراکی گذاشت رو پام

 اینا چیه؟-

 ن صبحانه بخوری برات اوردم بخوریارتا:میدونستم خوابی وقت نمیکی

 عاشق این مهربونیای ارتا بودم

 اومممم مرسی ارتایی-

شروع کردم به خوردن بعضی وقتا به ارتا هم میدادم بخوره.وقتی تموم شد سرمو بالا 

 رگفتم دیدم بهشت زهراییم

 اب دهنمو قورت دادمو گفتم:اینجا چه کار میکنی؟
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 انت بزنیارتا:تو نمیخواهی یه سر به مام-

 چشمامو بستم هنوز یادمه:

سالم بود دوماه بود ارتا رفته بود .دیشب برای اولین بار مامان و بابا دعوا کردن  44 

هیچوفت ندیده بودم دعواشونو ولی دیشب بعدجور دعوا کردن نمیفهممیدم چی 

 میگفتن فقط فهمیده بودم بابام یه اشتباه بزرگ کرده بود چه اشتباهی نمیدونستم؟ 

امشب برا اولین بار مامان نیومد بوسم کنه بگه شبت بخیر دخترم .بابا اومد ولی مامان 

نیومد.خوابم نبرد چون مامانم نبود که بوسم کنه.از تو تختم بلند شدم.رفتم تو اتاق 

مامان و بابام .بابا نبود ولی مامان داشت گریه میکرد رفتم پیشش دستاشو بوسیدم 

بوسیدم ولی فایده ی نداشت.نشستم روبه رو مامانمو خیره  پیشونیشو بوسیدم .لپاشو

شدم به چهرهش یکی از بزرگترین ارزو هام اینکه بزرگ شدم مثه مامانم خوشگل 

بشم همه میگن شبیه مامانتی مقداری هم شبیه بابات ولی من میخواهم کاملا مثه 

 مامانم بشم اخه مامانم خیلی خوشگله.

ا شدم تو بغل مامانم خوابیده بودم ولی یه چیزی ایراد نفهمیدم چی شد ولی صبح که پ

داشت دستای همیشه گرم مامانم سرد شده بود.رنگ به روش نمونده بود.چند بار 

 صداش 
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بار داد زدم جیغ زدم مامانمو خواستم ولی اشک نریختم چون  14بار  44زدم .نمیدونم 

بابامو دیدم چون تو شک بودم شونه هایخمیده بابامو دیدم چون برای اولین بار گریه 

چون وقتی که مامانم مرد تو بغلش بودم چون.مامانم ترکم کرده بود منو تک 

 دخترشو.چون...

 ارتا:خوبی دلارام-

با صدای ارتا به خودم اومدم بطری ابی دستم داد همشو یه نفس خوردم .شاید یه 

راینم نمیکردن بیام سالی میشد به مامانم سر نزده بود  نمیدونم چرا ولی پاهام هم

 پیش مامانم یکساله که همراهیم نمیکنن.

 با کمک ارتا خودمو رسوندم به خونه مامانم به جای که مامانم خوابیده به قبرش.

ارتا مامانمو خاله صدا میزد رابطه ی خیلی خوبی داست برق اشک تو چشماش دیدم 

م اشت دردل میکرد با مامانولی نریخت.ارتا فاتحه خوند زیر لبم یه چیزای گفت انگار د

همیشه میشست برا مامانم تعریف میکرد همه چیو .وقتی بچه بودم بعضی وقتا به 

مامانم حسودیم میشد .اخه ارتا .کسی که برام خیلی عزیزه میرفت پیش مامانم دردل 

میکرد نه پیش من .ارتا کسی که وقتی بچه بودم همیشه بهم میگفت نفسم میگفت 

گفت نفسم به نفسات وابسته است خانوم کوچولو ولی برا درد دل خانوم کوچولو می
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اون میرفت پیش مامانم .اون موقع یه عشق داشتم به ارتا .ارتا عشق بچگیم بود البته 

 نه عشق واقعی یه حس قشنگ بچگانه که نمیدونم اسم داره یا نه.

مامانم تنهام ارتا منو با مامانم تنها گذاشت .ازش ممنون بودم که درکم کرد و با 

 گذاشت ولی چیزی نگفتم.تا رفت.

سلا مامانی خوبی؟ببخشید نیومدم پیشت.ببخشید دیر اومدم.مامانی ارتا رو دیدی -

 .بزرگ شده ...

شروع کردم تعریف کردن برا مامانم از همه چی گفتم از ادوین از اروین از نهال از ارتا 

گریه ام نگرفت .نمیدونم چقد  از بابام از بهداد از همه گفتم ولی اشکام نریخدن

 گذشته بود که پاشدمو رفتم پیش ارتا.با ارتا سوار ماشین شدیم.

تا شب با هم بودیمو خیلی بهم خوش گذشت.همونقدر که بیرون رفتن با ادوین لذت 

بخشه با ارتا هم برا لذت بخش بود همونقدر که سر ادوین غر میزدم سر ارتا هم غر 

امش کنار ادوین قدم میزدم با همون ارامش کنار ارتا هم قدم میزدم همونقدر که با ار

میزدم.خب ادوین یه سری خوصیصیات خاص خودشو داره ارتا هم یه سری ولی خب 

 ارتا یا ادوین؟ادوین یا ارتا؟

 "ادوین"
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ماه از اشنایی من با دلارام میگذشت تو این مدت کوتاه خیلی بیشتر از اون چیزی که 4

رام نزدیک شدم یادمه اوایل بهم اعتماد نداشت دنبال دلیلی بود فکر میکردم به دلا

برای اینکه بفهمه براچی باهاش دوست شدم اخه به همه کارام دقت میکرد  تلفنامو به 

خیال خودش مخفیانه  چک میکرد.سعی داشت بفهمه من براچی باهاشم ولی الان نه 

ه ا من عالی زودتر میتونم بدیگه اونجور نیست دیگه تو جزئیات دقیق نمیشه این بر

هدفم برسم.فقط این وسط یه نفر زیادی داره مزاحم میشه ارتا.همونقدر که من به 

دلارام نزدیکم ارتا هم نزدیکه.این داره اذیتم میکنه.اروینم به بازی مسخره ش با نهال 

 اادامه میده ولی در این حال جزئیات بازی خیلی دقیق تو دستش داره.بهدادم از امریک

سعی میکنه کمک کنه بهمونو اطلاعات بده.و اروین هم بیشتر مشغول زمین زدن 

 شرکت نیک فر

ازشرکت خارج شدم.باید با دلارام حرف میزدم بهش نزدیک تر میشدم.فکر کنم یه 

 مسافرت بتونه کمک کنه.

بعد نیم ساعت تاخیر رسید بهکافی شاپی که باهاش قرار داشتم.انتظار داشتم به 

 یرش معذرت خواهی کنه ولی انتطارم کاملا بیجا بود.خاطر تاخ

 دلارام:خب با من چه کار داشتی که تا اینجا کشوندیم.-

 خوشم میاد همیشه هم طلبکاره
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 ازت یه خواهشی دارم.-

 همونطور که قهوه شو مزه مزه میکرد گفت:میشنوم

 رد.یکاوووف بی شک عجیب ترین دختری بود که تا حالا دیدم این قضیه رو سخت م

 ازت میخواهم که با هم بریم مسافرت-

 دلارام:چه مدت؟کجا؟با کی؟-

 ماه میریم امریکا احتمالا نهال و اروینم میان.4-

 یه خورده فکر کرد بعد گفت:فکر خوبیه.پیشنهاد امریکا مال کی بود؟

 راستش اروین برا چی؟-

 دلارام:همینطوری -

 روز دیگه پرواز داریم.1خب پس حاظر باش که -

 دلارام رفته بود تو فکر.

 دلارام کجایی؟-

 روز دیگه1دلارام:هیچی هیچی همین جا خب پس شد -

 اره .میخواهی بری شرکت بریم قدم بزنیم.-
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از رو صندلی پاشد همینطور که کبفشو برمیداشت طوری که معلوم بود هوله یا شایدم 

 زدیگه اماده بشم.رو1خیلی تو فکر بود لپمو بوسید گفت:نه نه خودم میرم باید برا

دلارام رفت من موندمو لپم.خیلی از دخترا شب باهام صبح کرده بودن ولی دلارام فرق 

داشت خیلی فرق داشت.با خیلیا بودم لبا خیلیا رو بوسیدم ولی یه بوس کوچیکی دلارام 

 نشوند رو لپم هزران برابر بوسه های اون دخترا داغم کرد.

رم بودم .کارش شوک برانگیز نبود ولی داغی من کلافه شده بودم هنوزم تو شک دلا

 .شوک برانگیز بود.اه

 "دلارام"

لپ ادوین بوسیدم از کافی شاپ اومدم بیرون .خیلی کلافه تر از این بودم که بخواهم 

بشینم فکر کنم چرا یدفعه رفتم لپشو بوس کردم.فعلا فقط یه چیزی ذهنمو درگیر 

 کرده بود.سفر امریکا....

که با ادوین سعی کردم مثل اولا زیاد تو کاراش دقیق نشم که یه وقت تو این مدت 

بهم شک نکنه ولی باز زیر چشمی هواشو دارم یه سر ی که داشتم تماساشو چک 

میکردم فهمیدم رو گوشیش سیستمی نسبه که هر کی وارد گوشیش بشه بهش خبر 

ق بازی برداشتمو میده منم که گوشی حک کرده بودم .اونجا بود که دست از این دقی

سعی کردم در برابر رفتارش بی تفاوت باشم ولی در اصل خیلی دقیق تر از اونی که 
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قبل بودم بهش دقت میکردم و هنوزم اینو میدونم که یه چیزی مشکوکه ولی چی رو 

نمیدونم.منکر این نمیشم که تو این یه ماه خیلی از وقتمو کنار ادوین بودمو باهاش 

ولی هنوزم نمیتونم اعتماد کنم من به خودمم اعتماد ندارم چه  احساس راحتی میکنم

 برسه به ادوین.

وارد شرکت شدمو بی توجه بی منشی رفتم داخل اتاقمو خود به خود به خاطر عصبی 

بودنم در محکم کبوندم به هم یه چیزی افتاده بود تو ذهنم امریکا امریکا سفر به 

خر فرض کردن یا خودشون عمدا اینکارو  امریکا اخه چطور مگه میشه؟یا اینا منو

 1کردن که من شک کنم ولی جرا اه گیج شدم اخه چرا این سفر چرا امریکا چرا دقیقا 

روز دیگه.چرا به مدت یه ماه.خب بزار قضیه رو برا خودم حلاجی کنم.من تو دفترم 

ا به مدت یه روز دیگه برم امریکا برا یه قرار داد مهم احتمال1بودم بابا زنگ زد و گفت:

ماه امریکا باشم منم بی هیچ حرفی قبول کردم حدودا نیم ساعت بعد ادوین زنگ زد 

روز دیگه بریم امریکا به مدت 1ازم خواست برم کافی شاپ رفتم که اونم بهم گفت 

یه ماه.فکر کنم خیلی ضایع است قضیه ...حالا یه سوال اینجا هست.ایا منو خر فرض 

یه سرنخ بدن به من برای اینکه زودتر به موضوع اصلی کردن یا با این خواستن 

نزدیک بشم.ادوین گفت این پیشنهاد اروین بوده.اروین !نکنه همه اینا زیر سر اونه 

رفتاراشم جدیدا یا نهال خیلی بهتر شده ولی نه من برق عشق تو چشمای اروین 

یال ن نهال بیخدیدم .دیدم با عشق پیشونی نهال میبوسه.دیدم به خاطر از دست نداد
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خونه زندگیش تو امریکا شد اومد ایران.خب پس اینجا یه  معما حل شد اونم اینه که 

اروین عاشق نهال.ولی با این همه علامت سوال ذهنم من چه کار کنم گیجم خیلی گیج 

 امیدوارم بفهمم چی شده زودتر بفهمم.

از کجا اطلاعات میگیره  با اعصابی داغون از اتاقم اومدم بیرون باید میفهمیدم اروین

روز دیگه میرم امریکا.رفتم سمت 1جاسوسش کیه. باید میفهمیدم که بهش گفته من 

اتاق بابا باید باهاش حرف بزنم . نزدیک اتاق بودم که دیدیم منشی بابا داره با صدای 

ارومی حرف میزنه.گوشامو تیز کردم سعی کردم تمام تمرکزمو بزارم روی حرفای 

 منشی.

:بله اقا پدرشون تازه رفتن خودشونم یه ساعتی میشه اومدن شرکت ولی منشی-

 معلوم بود حسابی تو فکرن.

 --------طرف مقابل:

منشی:بله الان تو شکرتن.یه سری اطلاعات درباره ی شرکتی که میخوان تو امریکا -

 باهاش کار کنن پیدا کردم براتون میفرستم.

 --------------طرف مقابل:

 رتونم خداحافظ.منشی:منتظ-
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عقب گرد کردمو رفتم سمت اتاقم اینجا دیگه زیادی داشت مشکوک میشد این منشی 

ماه جاسوس تو این شرکت خدا میدونه چند تا 0ماهی میشه استخدام کردم یعنی 0

 جاسوس دیگه اطرافم هست .مار تو استینم پرورش دادم.

 میزد یه حدسای میزنم رفتم تو اتاقم باید میفهمیدم این منشی داشت با کی حرف

احتمالا داشته با اروین حرف میزده.گفت متظرتونم یعنی هی کی هست میاد اینجا.منم 

 در کمال میلم منتظر مهمون جاسوسم هستم.

بعد یه ساعت اروین اومد شرکت.پس حدسم درست بود برادر شوهرم جاسوسه.اوهو 

 "شوهرم."یکی منو بگیره 

میتونستم برخورد منشی با اروین ببینم .اروین اومد  خدا رو شکر همه جا دوربین داشت

 داخل.منشی از جاش بلند شد و گفت:سلام اقا راد خوش اومدید .

 منشی از کجا اروین میشناسه؟.یک رفتار احمقانه!

 اروین:سلام. ممنون-

 منشی:اگه با من کاری داشتید میگفتید من میومدم خدمتتون -

 دسته جاسوساعهپس صادقی منشی عزیزمم از دار و  
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پوزخند اروین حتی اینجا هم معلوم بود همونطور که پوزخند رو لب داشت گفت:نه با 

 خانوم نیک فر کار داشتم 

 بی تو جه به منشی اومد سمت در اتاق.

 منشی:عه خب ایشون بدون وقت قبلی کسی نمیپذیرن-

 ابروهای اروین پریدن بالا همونطور پرسید:جدا؟

ومد سمت در اتاقمو در زد منم همونطور که نگاهم به لپتاب بود بدون توجه به منشی ا

 گفتم :بیا تو.

اروین تو اتاقم وایساده بود ولی من بهش نگاه نکردمو همونطور پرسیدم:خانوم 

 صادقی هنوز یاد نگرفتید وقتی میاید سریع حرفتونو بزنید برید

 اروین:سلام.

 م.سرمو بلند کردمو با تعجب ساختگی بهش سلام کرد

 اروین:یادم نبود وقت قبلی ازت بگیرم.-

 به حالت تمسخر گفت .عوضی منو مسخره میکنه.

 همونطور که با اشاره ازش دعوت میکردم بشینه گفتم
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 انتظارم نمیرفت یادت بمونه خب بگو؟-

 عصبی شده بود غیر مستقیم بهش گفته بودم که عقل و شعور نداره

ی که تو هم میای امریکا باهاشون صحبت کنی اروین:خانواده نها سخت گیر!اگه تو بگ

 موانع برای نهال برداشته میشه

اهو پس اقا به خاطر عشقش به نهال غرورشو زیر پا گذاشت از من درخواست 

 کرد.نهال و اروینم هم میان امریکا پس!

 امریکا؟-

 اروین  با پوزخندی نگاهم میکرد 

 فکر میکردم ادوین باهات صحبت کرده!-

 هم رفت.بعد افتضاح بار قبل نها زیاد درست نیست باهم تنها باشند اخمامو تو

 خانواده نهال صلاحشو میخوان-

 ابروی بالا انداخت:صد در صد

 رسم مهمون نوازی باید رعایت میکردم!

 قهوه یا چای؟-
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 باید برم.میتونی نهال راضی کنی یا نه؟-

ده نهال راضی میکنه نفس عمیقی کشیدم چع من این کار بکنم چه نه اروین خانوا

 مطمئنم! گفتم:باشه

 خوبه.فعلا-

اینو گفت رفت من هنوز نفهمیدم این چرا همیشه اخماش تو همه.اه اه من موندم نهال 

 با چه امیدی با این اخمو میخواهد ازدواج کنه

بعد رفتن اروین .استخدامیا های جدید بررسی کردم.احتمال میدم تمام افرادی که 

را استخدام به اتاقم فرستاده جاسوس باشن باید امار دقیق از این منشی صادقی ب

 همه بگیرم.

زنگ زدم به صالحی گفتم امار دقیق برام دراره سری قبل که از ادوین برام خبر اورده 

بود چیز مشکوکی پیدا نکردم فقط تنها چیزی که توجهمو جلب کرد این بود که 

دن اون هم همزمان.فقط یه سوال سال پیش مادر و پدر و خواهرش فوت کرده بو44

 میمونه این وسط ادوین از جاسوسای اروین خبر داره یا نه؟

************************ 
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دست تو دست ادوین تو فرودگاه قدم بر میداشتم.نهالم که طبق معمول اویزون اروین 

بود.موهامو باز کردم که خوشحالت فر ریختن رو شونه هام.موهای بلندمو دوست 

 تمداش

جیغ و دادی و ابراز خوشحالی های نهال تمومی نداشت ناجور رو نروم راه میرفت 

واقعا درک نمیکنم اروین چطور با لبخند زل زده بود بهش.یعنی اگه منم عاشق نهال 

بشم اینجور دیگه رو نروم نمیره تازه با لبخند نگاهشم میکنم این اروین یکی از 

 عجیب ترین مخلوقاته

 ه شینهال میشه خف-

 نهال:خیلی بی ذوقی دلی-

 اگه به رو مخ بودن خودت  باذوق بودن میگی ترجیح میدم هیچ وقت با ذوق نباشم.-

 نهال:اروین ببین چی میگه بهم.-

 وااااااااای نهال خودت از خودت دفاع کن چرا پا اروین وسط میکشی-

 اروین:اذیتش نکن دلارام.

 شما هم میاید؟ادوین:اروین منو دلارام میریم خونه من .

 اروین:نه میریم برج
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 ادوین:باشه خداحافظ

 اروین:اوکی تو شرکت میبینمت

بعد رفتن نهال و اروین .ادوین منو به خودش چسبوند گفت:حالا خودمو خودت موندیم 

 بی سرخر.

 ولم کن ابرمون رفت.-

 ادوین:الان امریکایم خانوم-

 واقعا؟-

 ادوین:بیا بریم

 میرم هتل -

 .واقعا فکر کردی میزارم بری هتل ادوین:بیخیال

 خب کلید خونه ارتا هست میرم خونه ارتا-

 یدفعه خون به چشمای ادوین هجوم اورد

ادوین:بیخود خونه اون برا چی؟کلیداش دست تو چه کار میکنن.؟اخرین چیزی که -

 میخواهم بشنوم اسم اونو خونشه.
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 اوووه خبر نداشتم  اینقدر رو ارتا حساسه

 طی میکنیاوه چرا قا-

 ادوین:بریم خونه-

دیگه حرفی نزدم با هم رفتیم خونه ش.عمارت چندان بزرگی نبود ولی کوچیکم 

نبود.اما خیلی لوکس مدرن بود جالبیش اینجا بود طبقه همکف  مدرن چیده شده بود 

طبقه دم نمیه مدرن وسوم هم سنتی .ترکیب رنگ اکثر اتاقا جالب بود ولی اتاق 

 ود.خودش کاملا مشکی ب

 ادوین:مورد پسند واقع شد؟- 

 خوبه ولی بهترم میشد-

 ادوین:دلارام خانوم نمیشه شما یه بار به من ضد حال نزنی-

 من کی بهت ضد حال زدم؟اصن من کیو تا حالا ناراحت کردم .-

 ادوین:تو که هیچوقت تقصیرت نیست-

 پس چی؟-

 ادوین:هیچی
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 رمونحتما امشب دوست دخترای نیویورکیت میرزن رو س-

 ادوین:هیچکدوم ادرس اینجا ر. ندارن-

 ابروی بالا انداختم

 پس کجا میبریشون-

 ادوین:یه اپارتمان جمع و جور دارم ولی اینجا بهم ارامش میده -

 تا الانم خیلی فضولی کرده بودمو برا من که ادم فضولی نبودم خیلی زیاد بود

 اها-

وشیدمو موهام باز گذاشتم یکمم امروز باید میرفتم به شرکت سر میزدم.لباسامو پ

 ارایش 

 ادوین:کجا میره خانم خانوما؟

 میرم شرکت-

 ادوین:یادت رفته خانومی الان نیویورکیم نه تهران-

 نه یادم نرفته میرم شرکتی که قراره باهاش همکاری کنیم-

 ادوین:ضروری؟-
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 اهوم.یکی از دلیل های امریکا اومدنم همین بود-

 ادوین:واقعا!!!!!؟-

 ن برم دیگه .شب میبینمتم-

از خونه زدم بیرون تعجب تو چشمای ادوین دیدم یعنی اروین بهش نگفته من برا کار 

 میخواستم بیام نیویورک

 شب که برگشتم خونه .اروین و نهالم بودن.

 نهال:دلی اینجام بیخیال کار نمیشی-

 سلام تو خوبی منم خوبم-

 نهال پشت چشمی نازک کرد و گفت:سلام

 عزیزم بیا شام بخوریم که حسابی گرسنمهادوین:

 شما بخورید من نمیتونم-

 داشتم از پله ها میرفتم بالا که اروین گفت:صادقی اخراج کردی؟
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منشیمو میگفت صادقی .من صادقی اخراج نکردم که اروین شک نکنه که فهمیدم 

م واسجاسوس داره تو شرکت ولی حالا!!!!!!یعنی اروین خبر داشت که من تمام مدت ح

 بهشون هست الانم داره بهم میگه که میدونه که از جاسوساش خبر دارم

 با تعجب برگشتم سمتش که یه پوزخند تحویلم داد رفت سمت میز شام.

 ادوین که انگار به یه چیزای مشکوک شده بود با اخم از اروین پرسید:صادقی کیه؟

 چشماشو همونطور گفتم:  از پله ها اومدم پایین روبه روی اروین نشستمو.زل زدم تو

 صادقی منشی منه -

ادوین که معلوم بود سعی داره پوزخندشو که نمیدونم براچی زدتشو پنهون کنه رو به 

 اروین  گفت:و ارتباط منشی دلارم با تو چیه؟

اروین خیلی خونسرد شامشو میخورد .یه لبخندم رو لب داشت شایدم پوزخنده که 

 تبدیل به لبخند شده .

 رید:اروین جواب سوالمو بدهادوین غ

اروین با همون خونسردی برگشت رو به ادوین گفت:داداش جنتلمن من از کی تا حالا 

 جای که خانوما هستن صداشو میبره بالا 
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خونسردیش خیلی رو مخم بود .نهال گیج نگاه ما میکرد وقتی اسم دوست دختر اومد 

 به وضوح قرمز شد.

.ادوین با عصبانیت زل زده بود بهش.منم سعی  اروین با خونسردی غذاشو میخورد

کردم مثه اروین خونسرد باشم ولی نتونستم اروین واقعا عجیب بود شانس اوردم 

 ادوین اینجور نیست وگرنه دیونه میشدم

 تلفن نهال زنگ خورد نهال مجبور شد جمع ترک کنه

ار وین  چند بمداخله کردمو گفتم:ادوین عزیزم نمیخواهد بزرگش کنی.خانم صادقی ار

همراه منو نهال دیده اخه یکی از دوستامه. چند روزپیش که اومد شرکت خانم صادقی 

مرخصی بود یه نفر دیگه جاش اومده بود به خاطر همین پرسید.وگرنه اروین چه ربط 

 دیگه ی میتونه به خانم صادقی داشته باشه؟

 ادوین که انگار تا حدودی خیالش راحت شده بود گفت:خوبه 

 عد رفت.ب

 اروین:خوشم اومد خوب دروغ سرهم میکنی.-

 خب راستش خودمم خوشم اومد خوب سرهمش کردم

 یک هیچ به نفع تو اروین خان-
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 از میز فاصله گرفتم بعد چند قدم برگشتم سمتشو گفتم:جاسوس بیشتر بهت میاد.

ون به شاینو گفتمو رفتم.این اروین یه چیزای تو مغزشه یه نقشه های داره که باید از

 هر صورتی شده سر درارم

داشتم میرفتم تو اتاقم که ادوین دیدم که داره شیقیه هاشو ماساژ میده.رفتم سمتش 

 گفتم:سرت درد میکنه؟

 با لبخند نگاهم کرد و گفت:چیزی نیست پ قرص خوردم الان خوب میشه

 لبخندشو جواب دادم.خواستم برم تو اتاقم که مچ دستمو گرفت.

 ی اروین ناراحت نشو منظوری ندارهادوین:از حرفا-

پ فکر کنم هر کی جای من بود میفهمید اروین داره با هممون بازی میکنه.از هر 

 کارش منظور داره .آروین پیچیده ترین فرد زندگی منه.

 خیالت راحت ناراحت نمیشم-

 ادوین:خوشحالم که به دل نمیگری-

 معلومه که به دل نمیگیرم؟ من دلارامم.-

 ول کرد شب بخیر گفتمو بدون اینکه منتظر جوابم باشم رفتم تو اتاقم مچ دستمو
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 صبح که چشمامو باز کردم نهال با چشمای قرمزی بالا سرم بود

 نهال چی شده-

 نهال:دلی اجی خوبی-

 چرا باید بد باشم؟-

ساعته داری تو تب میسوزی .دکتر اومد بالا سرت ولی نتونستت کار زیادی 9نهال:-

 بکنه

 وجه شدم صبح نیست بلکه شبهتازه مت

اروین و ادوین با هم اومدن داخل اتاق. نگرانی از چهره دوتاشون میبارید و البته 

نگرانی داخل چهره ادوین به وضوح معلوم بود وقتی دیدم برام تا این حد نگرانه یه 

 چیزی ته دلم ارزید نمیدونم چی بود ولی لرزید

 ازشقیقه هام بزنن بیرون یه لحضه حس کردم همه سلولام قصد دارن

 ادوین:درد داری؟-

 نه خوبم-

 ادوین:چیزی میخواهی برات بیارم عزیزم.-
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سرمو یه معنی نه تکون دادم .سعی کردم لبخند بزنم.دردم به اوج رسیده بود انگار 

ساله تحمل 9سلولا واقعا اینسری میخواستن بیان بیرون ولی برای کسی که این درد 

 میکنه چیزی نیست.

 یشه تنها باشمم-

 نهال:نه نه تازه میخواهم برات سوپ قارچ بیارم-

 صورتمو با اخم جمع کردم

 نهااااااال من از قارچ متنفرم-

 با جدیتی که از نهال به دور بود گفت

 باید بخوری -

 من دارم تو تب میسوزم اونوقت تو میخواهی بهم سوپ داغ بدی -

 نهال:باید بخوری-

 نمیخورم-

 بچه شدینهال:دلارام -

 نمیخـــورم-
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 نهال:خانم مدیرعامل.دانشجو .محکم و سنگی.چرا مثه بچه ها لج میکنی.-

 الان اینا همه رو گفتی من یادم بیاد بچه نیستم-

 نهال:اره-

 محض اطلاعات من هیچ وقت بچه نبودم-

 نهال:دلی بیا بیخیال سوپ بشیم-

 دیدی اخر سر به حرف من رسیدی-

 نهال:از بس لجبازی-

 شو میخواهم استراحت کنم.گم-

 تمام مدت اروین و ادوین با لبخند خیره شده بودن به ما دوتا

 نهال با اروین رفتن بیرون من موندمو کسی که جدیدا یه حسی بهش داشتم

ادوین:دلارام بعضی وقتا باورم نمیشه تو همون دختر بداخلاقه و عفریته باشی که روز -

 اول تو جلسه دیدم

 بود بهم مستقیم میگفت عفریتهخنده ام گرفته 

 هی ادوین من عفریته ام؟-
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 خودشم خنده اش گرفته بود

 ادوین:اون دختری که من دیدم بود ولی چشمای معصومی که تو داری اینو نمیگه-

موهامو زد پشت گوشمو بهم خیره شده بود نمیدونم چرا ولی رنگ نگاهش مثل 

یشتر دوست داستم حس میکردم همیشه نبود عوض شده بود این رنگ نگاه جدید ب

این نگاه خالص تره.نگاهی که بعضی وقتا تو نگاه ارتا هم بود .ارتا هم از این نگاه ها 

داشت ارتا هم دلمو لرزونده بود.تو این دو روز که اومد بارها بهم زنگ زده بود نگرانی 

یا  که تو چهره ادوین بود تو صدای ارتا هم بود .باز من موندمو یه سوال ارتا

 ادوین؟ادوین یا ارتا؟

 با صدای که به زور از ته حلقم درمیومد گفتم:

فکر کنم مرضیم واگیر دار باشه میترسم تو هم سرما بخوری تا وقتی مریضم فاصله -

 رو حفظ کن

 ادوین یه لبخند دخترکش زد و گفت:با تو سرما هم خوردنی میشه

 زل زدم تو چشمای که الان شیطنت ازشون میبارید

 وین خودت میری بیرون یا  بندازمت بیروناد-

 یه چشمک زد و گفت:منتظرم زودتر خوب بشی خوشگل خانم
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 ادوووووین بیرووون-

 بعد رفتن ادوین تو افکارم که یکیش ارتا بود اون یکیش ادوین غرق شدم.

ایندفعه که بیدار شدم واقعا صبح بود احساس سردردی که دیروز داشتم دیگه 

وشیدمو.ارایش ملایم وکفشام.کیفم از اتاق رفتم بیرون.ادوین و نهال  نداشتم.لباسامو پ

 داشتن صبحانه میخوردن میگفتنو میخندیدن.

 نهال:عه بیدار شدی دلی

 نه خوابم دارم نقش کسای که بیدارنو بازی میکنم-

 ادوین:سلام نفس

 ادوین داشت زیادی جلو میرفت؟

 سلام عزیزم-

 م اینجور دل و قلوه نمیدیمنهال:منو اروین که مثلا نامزدی-

 من دارم میرم بعد ازظهر میبینمتون-

 نهال:عه دلی منم میام-

 تو ماشین منتظرتم-
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ادوین پیشونیمو بوسید خداحافظی کرد .کت و شلوار تنش بود فکر کنم اونم 

میخواست بره بیرون.اروینم انگار از قبل رفته بود.با نهال رفتیم سمت شرکت کلی کار 

و سرم .نهالم داروسازی میخوند این خودش کمک خوبی بود برا من.تنها ریخته بود ر

 کسی که تو این شرایط بهش اعتماد کامل داشتم نهال بود

 نهال-

 نهال:هوم

 رابطه ات با اروین چطوره؟-

 نهال:خیلی بهتر از اولاست هرروزم داره بهتر وبهتر میشه

 خوبه-

 همون موقع ارتا زنگ زد.

 الو سلام ارتایی-

 رتا:سلام دلارام خوبی؟ا-

 ارتا از صبح تا حالا چند بار زنگ زدی این سوال میپرسی؟؟؟؟-

 ارتا:بده نگرانتم-
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 حال خودت چطوره-

 ارتا:خیلی بد موضوع عوض میکنی.-

سال منو  44خب بد نیست نگرانمی ولی نمیفهمم این همه نگرانی براچیه تو که -

 گذاشتی رفتی الان یدفعه نگرانیت قلمبه شد

 ارتا:از وقتی دوباره دیدمت طاقت دوریتو ندارم-

 عجیب نیست تا من ایران بودم تو امریکا الان که من امریکام تو ایران -

سال اومدم پیشت حالا تو منو ول کردی رفتی .دلارام من  44ارتا:چرا عجیبه بعد -

 میخواستم به قولم عمل کنم

 کدوم قول؟-

 قرارامونو هیچ وقت یادت نمیره ارتا:فکر میکردم تو هم مثل من قول و-

 سالم بود چه قولی دادم که خودم خبر ندارم44ارتا من فقط-

 ارتا:دلم برات تنگ شده کی برمیگردی-

 احتمالایه ماه دیگه-

 ارتا:زیاده-
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 ماه کمتر از دلتنگی منه44سال و9-

 ارتا:این موضوع با اون قاطی نکن

 فرقش؟-

 شده برات ارتا:نمیدونم ولی زود برگرد دلم تنگ 

 دوست دارم اذیتت کنم ولی نمیتونم-

 ارتا:چرا نمیتونی؟

 نمیدونم -

 ارتا:دلی 

 بی اختیار گفتم:جونم

 ارتا:منم میام امریکا

 بیخیال ارتا راستی نگفتی قول قرارمون چی بوده-

 ارتا:ولش کن .فکر کنم خیلی وقتتو گرفتم برو به کارت برس.فعلا

 فعلا-

 ا ارتا یا با ادوین ازدواج میکنینهال:من که میگم تو یا ب-
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 نهال میشه چرت و پرت نگی هیچکدوم به کار من نمیان-

 نهال:به کارت نمیان؟دلی بیخیال ترخدا ازدواج دیگه با کار قاطی نکن-

نهال من اگه عاشق بشم باید قید کاروندگیمو بزنم مطمئن باش اگه روزی بخواهم -

 ازدواج کنم برا رونق کارم ازدواج میکنم

 نهال:خب ادوینم شرکت داروسازی داره .ارتا هم داره تخصص داخلی میگیره-

فعلا که هیچکدوم به درد من نمیخورن خودتم خوب میدونی دوتا رو دوست دارم ولی -

 نه به عنوان همسر اینده ام

ولی نه به نهال دروغ میگفتم ارتا و ادوین جدیدا همه ذهن منو مشغول کرده بودن 

داشتم ارتا یا ادوین کدوم بیشتر به درد من میخوره دوتاشون دل من همیشه یه سوال 

لرزونده بودن وقتی پیششونم یه حس فوق العاده دارم وقتی ادوین کنارمه یه حس 

ناب و جدید دارم وقتی ارتا کنارم یه حس خاص و فوق العاده دارم .از این که بشینم 

ی م روزمو باهاشون بگذرونم وقتساعت ها باشون حرف بزنم خسته نمیشمو میتونم تما

از هر کدوم فاصله میگرم دلم براش تنگ میشه ولی هیچ وقت نتونستم هر دوتا رو 

باهم داشته باشم عجیبی کار اینجاست وقتی پیش ارتام دلم برا ادوین تنگه وقتی 

پیش ادوینم دلم برا ارتا تنگه واین که وقتی کنار یکشونم به اون یکی فکر میکنم 

 حسی که یه دختر میتونه داشته باشهبدترین 
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 نهال:اروین زنگ زد-

 خب؟-

 نهال:امشب دعوتیم به یه مهمونی انگارمال اشراف زاده و افراد سلطنتی -

 اگه مال اشراف زاده هاست ما میخواهیم بریم چه کار؟-

نهال:خب شاید شریکی چیزی باشه .تازه دختر اگه بحث پول باشه تو هم اندازه -

 اده های خودخواه مغرور پولداریاون اشراف ز

 نهال بحث پول نیست بحث زادولد که نه من زاییده اشراف زاده ام نه تو-

 نهال:بیخیال دلی میخواهم امشب از مهمونی لذت ببرم-

 بعد مهمونی هم میخواهی حتما با اروین لذت ببری؟-

که  میگه نهال:راستی دلارام میخواستم بهت بگم اروین اخلاقش با هم خیلی خوبه-

روز بارها سعی کردم 3خیلی دوستم داره ولی هیچ کششی نسبت به من نداره تو این 

 ببوسمش ولی اون نخواسته من واقعا موندم دلیل این چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 دیگه از پچه بازی های نهال به مرز انفجار رسیده بودم

ه وقتی ک نهال خودتو سبک نکن دختر نکن انقد الکی خودتو اویزون نکن بهش تا-

 اون به سمت تو نیومد تو هم به سمتش نرو حالیت شد؟
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نهال:اویزون چیه؟؟؟؟؟من اویزون اروین نیستم من نامزدشم میفهمی راستش فکر -

 میکردم به محض اینکه نامزد کنیم با هم میخوابیم

 حنده ی عصبی کردمو گفتم:حتما تو همون دوران نامزدی هم توله پس میندازی

 بچه من نگو توله نهال:دلارم به-

 چشمامو ریز کردم و گفتم:

 پس قصد داری توله پس بندازی-

 نهال:دلارام تو که دختر متشخصی بودی چی شد یهو

 نهال برای اخرین بار بهت تذکر میدم که انقد جلف بازی درنیاری-

 نهال:جلف بازی؟

شلت  هیعنی میخواهی انکار کنی چه لباس خوابای برا اروین میپوشی یا نیش همیش-

 یا عشوه های خرکیت یا...یا صدتا چیز دیگه.

 نهال:هی من فقط یه بار لباس... -

بارشو دیدمت پس خفه شو خدا میدونه چند دفعه 1پریدم وسط جملشو گفتم:خودم 

 تاشو دیدم1بوده که من 
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 نهال:خب میگی چه کار کنم؟-

 اگه اذیت نمیشی  یه خورده سنگین رفتار کن.-

 مزدمهنهال:دلی اروین نا-

 شوهرت که نیست امکان  داره هر لحظه این نامزدی به هم بخوره-

 خودم میدونستم این نامزدی هیچ وقت به هم نمیخوره چون اروین عاشق نهاله

 نهال:دلارام دفعه اخرت باشه دربارهی به هم خود ن نامزدیم اینجور میگی-

 نهال میشه گمشی نمیخواهم ریختتو ببینم رو مخمه-

 متاسفم دلارام نهال:برات-

 نهال برو نمینمت تا یکم اروم شم حرف میزنیم-

 نهال:از کجا پری داری سر من خالی میکنی-

 نهاااااال  وحشتناک رو نِرومی-

دیگه به غرغرای نهال گوش ندادم همیشه اخر صحبتامون به دعوا ختم میشد ولی 

 خب هیچ وقت از هم ناراحت نمیشدیم 
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مئنم ادوین مجبورم میکنه برم باید یه لباس مناسب پیدا رفته بودم تو فکر مهمونی مط

کنم یه لباس خاص منحصر به فرد که به درد این مهمونی کفتی که به هیچ وجعه 

حوصلشو ندارم بخوره من این اشراف زاده ها ی مغرور خود خواه رو میشناسمو 

 ازشون متنفرم  ...بد با من بازی کرده بودن.

 اه میکردم برا جشن امشب.کار هم کلا تعطیل کرده بودم.داشتم بهترین لباسای  نگ

 نهااااال؟-

 نهال:هوم؟-

 بیا اینوببین.-

 نها اومد کنارم لبتابو رو به نهال تنظیم کردم تا بتونه ببینه

 نهال:چه ناز این-

 اره سفارش دادم-

 نهال:باید پرو میکردی -

 بیخیال -

مرغوب ترین پارچه ها دوخته شده بود یه لباس بلند یاسی که از معلوم بود از بهترین 

با سنگ دوزی که درخشش سنگها تو عکسم به وضوح معلوم بود .پارچه خیلی لطیف 
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به نظر میرسی حریرای که تو دامن ماکسی استفاده شده بود زیبایشو چند برابر کرده 

 بود.

 بعد چند ساعت لباس رسید دستم. همون موقع ادوین زنگ زد و گفت برا امشب حتما

باید بیامو اماده شم .زنگ زدم به یکی از دوستام که ارایشگر خیلی ماهری بود برا 

پیشرفت اومده بود نیویورک گفتم داریم میریم پیشش.خیلی خوشحال شد گفت 

 منتظرمونه

سالنش خیلی کوچیک تر از سالنی بود که تو تهران داشت ولی لوکس تر 

یبا ولی در این حال ساده شنیون کرد مجهزتر.خودمو سپرده ام دستش .موهامو خیلی ز

ارایش ملیح که به لباسمم میخورد برام انجام داد.لباسم با کمک نهال پوشیدمو 

نگاهمو دوختم به ایینه روبه روم بعد از مدت ها ذوق زده شدم.بیشتر ازارایش قیافه ی 

 زیبای جدیدی که داشتم .از ذوق زده شدنم تعجب کردم

 "زیبای"دی .دلارام الان تو یعنی معنی واقعی نهال:باز تو خوشگل تر ش-

 ساناز رو به من گفت:طبق معمول عالی شدی عزیزم. 

 ممنونم-

از ساناز تشکر کردیم اومدیم بیرون نهال با اون لباس سبز یشمی کلی غر زد به 

 جذابی بودن من بد و بیراه گفت.
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یر پای اروین بود اینو اروین و ادوین اومده بدن سراغمون وااااای یه ماشین کلاسیک ز

ندیده بودم تو پارکینگ واقعا فوق العاده بود خیلی شیک بود .سوارماشین  ادوین شدم 

 .ادوین هیچی نمیگفت حتی سلامم نمیکرد و اروین هم همینطور بود

 اتفاقی افتاده-

 فقط سرشو تکون داد یعنی نه

 پس چرا سکوت مطلقه-

 ادوین به سختی گفت:فوق العاده شدی-

 سی حالا بگو چی شده؟مر-

 ادوین:تا حالا شده حس کنی در برابر کسی کم اوردی نمیتونی حرف بزنی-

 با بیخیالی قاطعانه گفتم:

 نه-

 ادوین:در برابر زیبای خیره کننده ات کم اوردم دلارام-

 دیگه منم هیچی نگفتم
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پارک تو سالن ویلای بزرگی با باغ بزرگتری مهمونی بزگزار میشد.تنوع ماشینای که 

 شده بودن خیلی زیاد بود همه ماشین ها هم گرون قیمت بودن

مستخدم در ماشین برا منو ادوین باز کرد ادوین سوئیچ بهشون داد بازوشو گرفت جلو 

من بازشو گرفتمو با هم راه افتادیم سمت ورودی ویلا.نهال و اروین هم باهم میومدن 

ر از اونی هست که من فکرشو .وارد ویلا که شدیم متوجه شدم جمعیت خیلی بیشت

 میکردم.همه هم معلوم بود از اشراف زاده ها هستن این منو خیلی عصبی میکرد.

ادوین در گوشم اروم گفت:اینجا متمول ترین اشراف زاد ها هستن یه خانواده از 

 فرانسه چند خانواده از لندن والمان واسترالیاو دراخر خود امریکا

از اشراف زاده ها بیزارم-  

ادوین:از قیافت مشخصه-  

مگه قیافه چشه؟-  

ادوین:بهتره بگم از چشمات داه نفرت میباره-  

از کی تا حالا حرف های چشمای منو میخونی-  

ادوین:از موقعی که نگاهم بهشون افتاد-  

واوووو-  
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 نهال و اروینم دیگه کنار ما بودن به خاطر همین بحث کش ندادیم

نهال:دلی اون پسره چه جیگریه-  

ل هیچ وقت تو ادم نمیشی مثلا نامزدت کنارتهنها - 

نهال:به هر حال خیلی خوشگله-  

اروین حتی حواسشم به نهال نبود.هیچ وقت ندیدم تو مهمونی گوشی دست بگیره 

 ولی الان داشت با گوشی ور میرفت اخماشم ناجور توهم بودن.

جدیت رو به منو نهال و ادوین داشتیم حرف میزدیم که اروین گوشیشو برداشت با 

 ادوین گفت:تو میدونستی؟؟؟؟

 ادوین یه پوزخند زد و گفت:داداش ایندفعه نتونستی کاری کنی

اروین با اخم وحشتناکی زل زده بود به ادوین از اروین همیشه خونسرد این اخم بعید 

 بود . منو نهال این وسط با تعجب نگاهشون میکردیم

اروین:سعی کن خوش باشی ادوین-  

ل گفتم اروین دور کنه ازمون منم بازوی ادوین گرفتم برای جلوگیری از در گوش نها

 هرگونه حادثه احتمالی بردمش اونطرف تر.

 -میتونم بپرسم چی شده؟
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ادوین:چیز خاصی نیست عروسک خودتو درگیر نکن-  

خدا رو شکر زودتر از اون چیزی که فکر میکردم ادوین و اروین با هم خوب شدند 

د.منو نهال با چشمای گشاد به این دوتا داداش نگاه میکردیمهیچ دعوای رخ ندا  

نهال:دوقلو ها دعوا کنند ابلهان باور کنند-  

 -خره اون زن و شوهر

نهال:خب این مثال جدید بود از نهال خوشگله-  

 -نهال کم چرت و پرت بگو

نهال:باید فکر کنم-  

ی ادوین عادی بود .چندتا ادوین و اروین با هم اومدن اخما اروین هنوز تو هم بود .ول

 اقا با چند تا خانم نزدیکمون شدن.

 اقا به انگلیسی رو به اروین و ادوین گفت: سلام اقایون راد خوشحالم از دیدنتون

اروین و ادوین سلام کردنواحضار خوشوقتی کردن انگار این مرد متشخص رو به 

 رومون اهل فرانسه بودن و فامیلیشم گوایر بود

رفی شدن .با هم یه میز و برای نشستن انتخاب کردیم پشت میز همه به هم مع

نشستیم عشوه های دختراشون به شدت زیاد اما ریز و زیبا و حرفه ای بود.من وسط 
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اروین و ادوین نشسته بودم.اعصابم دیگه کاملا متشنج شده بود این خانواده زیادی ور 

مه رو اعصابم تاتی تاتی مخم بودن بینشون فقط اقای گوایر به دل میشست بقیه ه

 میکردن.

یکی از دختراشون به فرانسه غلیظی گفت:این دخترا اینجا چه کار میکنن اینا که 

 هیچکدوم اشراف زاده نیستن.

نهال متوجه حرفاشون نمیشد منم چون مامانم فرانسوی بود متوجه حرفالشون میشدم 

میکننمیدونم اگه بفهمون من میفهمم چی میگن موهامو دونه دوهنه  

اون یکی گفت:اره دهاتی های روانی چطور پاشونو گذاشتن تو این جشن فکر کردن 

 لباس گرون قیمتی بپوشن اشراف زاده میشن

 ماریا)دختره(:واقعا متاسفم که پامو گذاشتم تو مهمونی که این دختره هست.

ن انجل یه نگاه به من انداخت گفت:احتمالا فحاشه هست و اقای راد دیشب را با ای

 گذرونده

این دیگه بیش از حد تحملم بود برگشتم سمتشو با لحجه ی غلیط فرانسویم که با 

اینکه از زمان تولد  حتی یک بارم به فرانسه نرفتم خیلی غلیظه گفتم:از کجا به این 

 نتیجه رسیدید خانم انجل؟

 همه با تعجب خیره شده بودن به من به جز نهال
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ستی؟گوایر:اووه دخترم تو فرانسوی ه  

نه ایرانیم-  

 گوایر:اما لحجه تو

 پریدم وسط حرفشو گفتم:مادرم فرانسوی بوده.دو رگه هستم

 گوایر:اوه مدت زیادی حتما در فرانسه بودی

نه من هیچ وقت خوشم نیوموده به فرانسه برم و هیچ وقتم نمیرم-  

 انجل و ماریا خشکشون زده بود و اروین و ادوین پوزخند به لب داشتن

علومه مادرت زیاد وطن خودش رو دوست نداره که تو رو ب فرانسه نمیارهگوایر:م  

مادرم فوت کرده و اما قبل از فوتشم به خاطر مشکلات خانوادگی برنگشت و البته -

 فرانسه رو هم خیلی دوست داشت که به من فرانسوی یاد داد

گوایر:تو با اقوام مادرت ارتباط داری؟-  

 اوووف چه فضول

ت بدی ازشون دارمنه من خاطرا-  

 خاطرات افتضاحی که مربوط به اون بهداد لعنتی
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ادوین و اروین همچنان خونسرد بودن انگار که خودشون زندگی ناممو از برن هیچ 

 کنجکاوی در برابر چیزای جدیدی ه از من فهمیده بودن نداشتن

 گوایر که فهمید بیش از حد فوضولی کرده منم خوشم نمیاد گفت:اها

خاصی نگفتیم بد سرو شام دوباره گفتگو های کاری شروع شدن. با ادوین  دیگه چیز

یه دور رقصیدم. موقع نشستن سرگیجه های همیشگی اومدن سراغم ولی سعی کردم 

خودمو سرپا نگه دارم. به ادوین گفتم میرم تو باغ قدم بزنم خواست باهام بیاد که 

 گفتم تنها میخواهم قدم بزنم.

انوسای که هر گوشه دیده میشد رویایش کرده بود .باغ با صفایی بود ف  

دوباره یاد مادرم افتاده بودم همون بغض که خفه ام میکرد اومده بود سراغم اما 

افسوس که هیچ وقت این بغض لعنتی شکسته نمیشه بغضی که داره از درون 

 میکشتم.

انقد تو فکر اروین از دور دیدم که مشغول سیگار کشیدن بدجور تو فکره رفتم کنارش 

بود که متوجه ام نشد .همیشه تو این جور مواقع سعی میکنم طرف مقابلمو تنها بزارم 

تا به فکراش برسه در واقع الان من یه مزاحم بودم.اروین برگشت یه نگاه خنثی از هر 

 حسی به هم کرد منتظر بود بگم چی میخواهم

تو فکر چی بودی ؟میشه بپرسم-  
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 اروین:برات مهمه؟

و زدم پشت گوشمموهام  

 -شاید

 دود سیگارشو داد بیرون گفت:تو

ابروهام پریدن بالا جا خوده بودم نه از اینکه به من فکر میکرد از اینکه خیلی سریع 

 واضح گفت مطمئنن هر کس دیگه ی بود نمیگفت 

 -من؟

اروین:اره-  

 -خب به چی من فکر میکردی-

اروین:چی شد که شدی این-  

ک کردممنظورشو فهمیدم خوب در  

- من بعد  از اینکه ارتا رفت بعد اینکه مامانم فوت کرد بعد  اینکه کمر بابام خم شد  -

و شکست بعد از اینکه  اون بهداد نامرد ترکم کرد بی روح شدم بعد اونا بی روح 

شدمو فقط من موندمو جسمم .جسمی که داره نابود میشه.سخته سنگ شدن سخته 

یکه گاه محکمه تیکیه گاه بشی سخته زن باشی وشونه زمانی که بزرگترین نیازت یه ت
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ی نباشه که سرتو بزاری روش. تو زندگیم فقط پدرمو دارم که همه زندگیمه ولی بعد 

فوت مادرم پدرم شکست پدرم دیگه نمیتونست برا من تیکه گاه باشه .سخته بغض 

ز مثه یه دختر داشته باشی ولی اشک نه .شاید یکی از ارزوهام این باشه که فقط یه رو

عادی زندگی کنم خیلی از دخترا هستن که تیکه گاه خانواده میشن ولی هیچکدوم از 

سالش بود تیکه گاه نشد خیلی از دخترا خودشون برا شکسته نشدن  44اونا وقتی 

غرورشون گریه نمیکنن ولی من چی من بغضم داره  خفه ام میکنه ولی بلد نیستم 

اشک ندارم بعد از فوت مادرم یه قطره اشکم براش گریه کنم نمیتونم گریه کنم 

سالم بود باختم .من باختم یه 44وقتی  نریختم دارم تو حسرت یه قطره اشک میسوزم

 باخت بزرگ که بی تقصر بودم توش الانم دارم تقاص باختمو پس میدم.

 به خود م که اومدم دیدم خیلی حرف زدم خیلی بیشتر از دلارام همیشه حرف زدم اونم

برا کی برا برادر کسی که میشه گفت دوسش دارم. شاید برادر کسی داره تو دلم جا 

میکنه  بتونم اعتماد کنم شاید بتونم مثه داداش خودم بهش نگاه کنم یه بردار که 

بهش نیاز دارم شاید اروین برادرم بشه اوووووف امشب خیلی دارم فکر میکنمو حرف 

یخورده با دلارام همیشگی فرق دارم.میرزنم هیچوقت اینجور نبوده امشب   

متاسفم نفهمیدم چی شد که انقد حرف زدم-  

اروین:کی مقصر این باخت میدونی-  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 126 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 بدون درنگ گفتم:همه رو

 تمام مدتی که با هم حرف میزدیم به روبه رو خیره شدیم نگاه هم نمیکردیم

ه چه کار میکنیاروین:اگه زمانی تنها مقصر پیدا کنی تنها کسی که زندگیت تباه کرد-  

تنها مقصر؟؟؟؟؟؟؟؟؟شوخیت گرفته هیچ وقت تنها مقصری وجود نداره کلی ترین -

 مقصر وجود داره ولی تنها نه اینم بگم که زندگی من تباه نشده من فقط باختم همین

اروین:یه قاتل نمیتونه تنها مقصر باشه.؟-  

تفنگ داده دستش قاتل همون کلی ترین مقصری که گفتم ولی تنها نیست کسی که -

مقصره کسی که تیر اندازی یادش داده مقصر کسی که انگیزه قتل به وجود میاره 

 مقصره

 اروین یه نیشخند زد و گفت:همه قاتل با اسلحه نمیکشن

یه مثال بود-  

اروین: خیلی زود قضاوت نمیکنی قاظی هم تو این فاصله که تو مجرما رو مشخص -

 میکنی نمیتونه مجرم مشخص کنه

ن قضاوت نکردم من اسم شخص خاصی نبردم من گقتم قاتل مقصره ولی نگفتم م-

 قاتل کیه
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اروین سکوت کرد منم سکوت کردم .با میسی که ادوینن رو گوشیم انداخت .نگاهی به 

 دود سیگار اروین کردم و بعد رفتم داخل 

ادوین:نگرانت شدم کجا بودی-  

ل منو لرزوندنگرانی تو چهره ش معلوم بود با نگرانیش باز د  

 -میشه بریم خونه

ادوین:باشه چرا رنگت پریده-  

چیز خاصی نیست.-  

 از میزبان و اقای  گوایر خداحافظی کردیمو با نهال و اروین رفتیم سمت خونه

 دوتامون تو فکر بودیم اهنگم که به شخص من ارامش میداد ولی ادوین نمیدونم.

ن که گفتم هیچی نگفت فقط اخمش نهال پی ام داد که  میرن خونه اروین به ادوی

غلیظ تر شد .قرار بود با ما بیان .نمیدونم بین اروین و ادوین چی گذشته سر چی دعوا 

 کردن.

 ادوین چیزی شده؟-

چطور؟-  
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اشاره کردم به اخم غلیظ رو پیشونیش . اخماشو باز کرد یه لبخند خوشگل بهم زد که 

 باز ته دلمو لرزوند 

رفتم تو اتاقم.خوشحال بودم که خودش حرمت ها رو حفظ  به ادوین شب بخیر گفتمو

 کرده بود همون اول اتاق جدا کرده. که گوشیم زنگ خورد.

 الو سلام-

ارتا با اون صدابم مردونه اش که دلمو میلزونه گفت:سلام کجایی تو میدونی چند بار 

 زنگ زدم چرا جواب نمیدی.

- گوشیم رو سایلنت بود متوجه نشدم   

یبخشماین سری م-  

 ولی من معذرت خواهی نکردم هنوز-

خب معذرت خواهی کن-  

 کفشامو دراوردم

به همین خیال بمون-  

 ارتا:منتظرم زود معذزت خواهی کن
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 رو تخت دراز کشیدم

 منتظر بمون شاید به نتیجه رسیدی-

ارتا:منتظرم-  

 چیزی نگفتم به سقف زل زدم

ارتا:مشکلی نداری اونجا راحتی؟-  

 اره خیالت راحت-

ارتا :میخواهی بری ویلا من-  

 نه ویلا ادوین هستش-

ارتا زیر لب یه چیزی گفت که نفهمیدم چی بود ولی فکر کنم یه فحش نثار ادوین 

 کرد 

ساعت با هم حرف 4با ارتا کلی حرف زدم  با هم کلی کل کل کردیمو خندیدم.شاید 

سرکار پس زدیم اصلا دوست نداشتم خداحافظی کنم ولی فردا صبح باید میرفتم 

 خداحافظی کردمو سعی کردم اروم بخوابم .

هفته از اومدنمون به نیویورک میگذره .تو این مدت کوتاه با نهال و اروین و ادوین 4

جاهای مختلفی رفتیم تلفنی هم با ارتا در ارتباطم کار ادوین و ارتا شده لرزوند این دل 
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به یکی فکر کنم به اون یکی  من منم که شبا میشینم به دوتاشون فکر میکنم نمیتونم

نه دوتاشون برام عزیزن دوتارو دوست دارم همش با هم مقایسه شون میکنم.هر چی 

 بیشتر فکر میکنم که بفهمم  کدومشون بهتره کمتر به نتیجه میرسم.

نهال:دلارام-  

 بله-

نهال:دعوت اقای گوایر میپذیری-  

 یکم از قهوه مو خوردمو گفتم

 با کمال میل-

ی اون دوتا دخترانهال:ول-  

 ارزشی ندارن-

 نهال نسکافه شو مزه مزه کردو گفت:خب پس منم میام

 رابطه ات با اروین چطوره؟-

نهال:من که هر رزو بیشتر عاشقش میشم البته اگه بشه اسم احساسمو عشق -

 گذاشت
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 یعنی چی؟-

نهال:خب تا حالا نه من عاشق شدم نه تو عاشق شدی نمیدونم عشق چطوره-  

- ت بهار که عاشق شدهخواهر  

نهال:واااه اون عاشق شده من که علم غیب ندارم از احساسات اون خبر داشته باشم -

 حسشون کنم

 خندیدمو گفتم:پس چطور میخواستی از عشق من خبر دار باشی

نهال:نگو که هنوز نفهمیدی یه چیزی بیشتر از خواهری برام-  

 خب اروین چطوره؟-

احساس ادما رو از چشماشون بخونم ولی رفتارش  نهال:خب من هیچ وقت نتونستم-

 مثل هر نامزد دیگه ی 

- سالگی اومده امریکا دوران بلوغش امریکا بوده احتمالا افکارش مثل 40اروین از

مردم امریکاست .مردم امریکا هم با دوست دخترا و نامزداشون میخوابن از اون جایی 

روینم با همکه میگی اروین مثل بقیه نامزد هاست یعنی تو ا  

هنوز جمله ام تموم نشده بود که نهال با جیغ جیغ گفت:دلارام  حالا یه بار من یه 

غلطی کردم تو هم هی اذیتم کن نه خیر منو اروین با هم نبودیم البته اون قست 
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دوست دختراش درست بود اروین قبلا  با دخترای زیادی بوده ولی همش ماله گذشته 

 است

- زنبسه بسه انقد جیغ ن  

نهال:دلارام؟-   

 هان-

سالگی امریکا بوده میدونی که...46نهال:تو رابطه ات با  ادوین چطوره خب ادوین از -  

 جدی ولی با صدای ارومی گفتم

 خب ما با هم میخوابیم-

 از جدی بودنم شکه شد!

نهال:دلاااااااااااااراااام شما چه غلطی میکنید-  

 جدی و با اخم گفتم

شنیدی که-  

فت:نا امید گ  

نهال:چند با؟ر-  
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- بار تا حالا1  

نهال:واااای نکنه حامله بشی اگه شکمت بیاد بالا چه خاکی بریزم تو سرم واااای -

 دلاارم گند زدی

 ادوین گفت بچه رو سقط میکنیم-

نهال:کدوم بچه رو-  

 یعنی نفهمیدی اون روز بود که مریض شده بودم به خاطر بچه تو شکمم بود-

ره.وااای دلی چه کار کردینهالل:نه امکان ندا-  

ساعت نهال سرکار گذاشتم کلی بهش تو دلم خندیدم وقتی گقتم که اصلا با 4شاید

هم نخوابیدیمو بچه ی در کار نیست انقد جیغ زد موهامو کشید که نزدیک بود کچل 

 شم

ویلای بزرگی رو به رومون بود حدس میزنم خونه اروینم این شکلی باشه .باغ بزرگش 

وسط عمارت خیلی زیبا بودن وارد عمارت که شدیم خدمتکار راهنماییمون  فواره های

کرد به سالنی که اقای گوایر بودن . با اقای گوایر دست دادیم احوا پرسی کردیم 

..نشسته بودیم با هم  میگفتیم میخندیدم البته منو نهال به لبخندای کوچیک اکتفا 

ا که یه وقت به جوه اشرافیشون بر میکردیم سعی میکردیم صدا خنده مون نره باال

نخوره.دخترا از پله ها اومدن پایین با این که دامن لباسشون زیاد بلند نبود برا عشوه 
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گری دامن لباسو گرفته بودن بالا یه لبخند جذاب رو لباشون بود از پله ها که اومدن 

ن دیگه خودشونو تو بغل اروین و ادوین انداختن از دیدنشون احضار خوشحالی کرد

حالم داشت  به هم میخورد..از اول مهمونی تا اخرش تو بغل پسرا بودن .گوایر با من 

همش فرانسه صحبت میکرد .نهال با همسر گوایر که یه زن فوق العاده شیک پوش 

وزیبا بودن صحبت میکرد برعکس دخترا که فقط در ظاهر اشرافی بودن خانم گوایر 

م اومد ازش.واقعا زن محترمی بودن من که خوش  

اگه رفتار چندش اور انجل و ماریا و فاکتور بگیریم شب خوبی بود.از اقای گوایر و 

 همسرشون دعوت کردیم.

از ویلا اومدیم بیرون دیر وقت بود با خونه ادوین کلی فاصله داشتیم منم خیلی خوابم  

 میومد قرار شد امشب بریم خونه اروین که تو همون نزدیکی.

دسیاتم به فنا رفت.برعکس چیزی که فکر میکردم خونه اروین تو یه اوووووه تمام ح

برج بود برعکس ادوین که یه ویلا بود..... خونهی اروین دکور سفید مشکی خیلی 

شیکو مدرن طراحی چیده شد.اما خونه ادوین تقریبا دکور سنتی داشت.البته دوتا خونه 

 هر کدوم به سبک خودشون  شیک بودن.

بیدار شدم همه خواب بودن لباسامو عوض کردمو دست صورت  صبح که از خواب

 شستمو برا اولین بار تو زندگیم شروع کردم به اماده کردن صبحانه.
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صدای خنده اروین و ادوین میومد که داشتن سر اینکه کدومشون زودتر بیدار شده 

سوت مثل بچه ها دعوا میکردن.بالاخره رسیدن به اشپزخونه ادوین با دیدن میز یه 

کشید اروین با تعجب نگاه میکرد .هر چیزی که گذاشته بودم با سلیقه خودم یکمم 

 تقلب از اینترنت تازئیین کرده بودم.

ادوین:رو نکرده بودی دلی خانم-  

 پشیمونم نکن-

ادوین:ناهارم با خودت-  

 اوکی -

ادوین:جدی؟-  

 اره جدی ناهار با من-

اروین:خیلی خوبه خواهر کدبانو داشتن-  

- اشو دیدی داداشیکج  

ادوین:صبر کن ببینم چی شد؟دلارام شد خواهر اروین ؟اروین شد برادر دلارم؟؟؟؟؟-  

اروین:چشم حسودا کور-  
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به من یه چشمک زد و صبحانه رو خورد نهالم بیدار شد با دیدن میز کلی بوسم کرد و 

 گفت بالاخره تو هم یه ویژگی مشترک با دخترا پیدا کردی

بیرون سفارش دادم اخه به من میخوره بشینم اشپزی کنم. برا ناهار غذا از  

بودکه غذا رو اوردن.41:10ساعت   

 ادوین:کی غدا سفارش داده قرار بود دلارام غذا درست کنه

 من گفتم غذا با من نگفتم که خودم درست میکنم.-

ادوین:دلااااااارااااااااااام-  

 هوووووووووووم-

کردم ادوین:یعنی من الکی اون همه ذوق-  

 چهره بچگونه اش خیلی بامزه بود

نهال:دقیقا همینه داداش الکی ذوق کردی-  

 من که گرسنم نیست شما گرسنه ایت؟؟؟؟؟-

نهال:نه-  

اروین:نه-  
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ادوین:منم نه-  

بعد از ظهر رفتیم خرید نهال تا تونست جیب اروین خالی کرد به هر مغازه ی 

ی من خرید زیادی نداشتم چیزای مرسیدیم خرید میکرد یا برا خودش یا سوغاتی.ول

ریادی چشممو نمیگرفت بعد خرید رفتیم شهر بازی همه وسیایلوبه اجبار نهال 

سوارشدیم دل و روده من که دیگه قاطی شد بقیه رو نمیدونم .فقط میدونم اخرین 

چیزی که اون شب خورده بستنی بود که تو هوای سرد نیویورک خیلی چسبید دیگه 

 نمیدونم چی شد

ای گوایر همسرش یه بار اومدن بهمو سر زدن الان دوباره دعوتمون کرده بودن اق

 خوشم ازشون اومده بود ادمای با حالی بودن.

نشسته بودیم داشتیم با هم میگفتیم میخندیدم که از حیاط صدای ماشین اومد.یدفعه 

تا خدمتکار دم در ردیف شدن یکیشون قهوه تو سینی تو دستش بود یکیشون 1

ایان یکیشون شراب مارتینی و یکیشون اب.بقیه هم دستشون پر وسایل مختلف شامپ

 بود برا پذیرای ورود یه نفر.

اقای گوایر:اووه فکر کنم نوه عزیزم اومد-  
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اخمای اروین رفت تو هم ادوین یه لبخند نشست رو لباش.نهال با کنجکاوی به در 

م این اقا کیه که اینجوری پذیرای نگاه میکرد .منم منتظر ورود این نوه عزیز بودم ببین

 میکنن ازش.

 -نهال:نوه تون با شما زندگی میکنه

خانم گوایر: وونوه م شبا میره خونه خودش اما این موقع میاد به ما سر  میزنه من بعد 

 فوت مادرش که تک دخترم بود فقط این یه پسر دارم

 برا دخترتون متاسفم خدا رحمتش کنه-

ه بچه رو داشتنهال:دخترتون همین ی-  

 اقای گوایر با تحکم گفت:من همین یه نوه رو دارم

 خانم گوایر سرشو انداخت پایین .اه این شازده شون کی وارد میشه حوصلم سر رفت.

 خانم گوایر:الان نوه ام صاحب فروشگاه بزرگ زنجیره ی ما

 خوبه-

 نهال زیر لب گفت:خدا شانس بده 

توجه به خدمتکارا از کنارشون گذشت.اقا و خانم بالاخره نوه عزیزشون وارد شد بدون 

گوایربه احترامش بلند شدن ما هم به احترام خانم و اقای گوایر بلند شدیم پسرهاومد 
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رو به رومون وایساد تو قیافه ش تعجب بود اخم بود عصبانیت بود و کلی حس ها 

کوت دیگه که با هم قاطی شده بودن میخ شده بد رو صورت من هیچی نمیگفت س

 عذاب اوری بود.

چشمامو بستمو سعی کردم موقعیت درک کنم هیچگونه درکی از موقعیت فعلی نداشتم 

ممکن بود هر ان بیفتم رو زمین بیهوش بشم درک صحنه روبه روم به هیچ وجع در 

توان من نبود.سعی میکردم خودمو قانع کنم که پسری که رو به رومو بهداد نیست این 

قط یه شباهت مسخره اما مادر بهداد فرانسوی بود مادر پسر یه شباهت فقط فقط ف

روبه رو من هم فرانسوی.یه زمانی حاظر بودم چشم بسته جونمو برا بهداد بدم ولی 

نهنه من نمیتونم نمیفهمم چی شدهچرا پاهامو حس نمیکنم؟ چرا دستام میلرزه ؟چرا 

ه این بهداد منه؟هه اون بغض خفه کننده لعنتی باز حس میکنم؟چــــــــــرا؟نکن

 بهداد من چه حس مالکیتی

دلارام-  

 صدای خودش بود مطمئنم مال خودش بود ولی.................

دلارام منو ببین-  

تمام سعیمو میکردم نگاهش نکنم برا اولین بار از ریزش اشکام میترسیدم برا اولین 

 بار حاضر بودم بغضم خفه ام کنه ولی سرباز نکنه.
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دلی نفسم-  

لرزش خفیف قلبم.و   

دلاارم-  

چونمو گرفت اورد بالا برخلاف چیزی که فکر میکردم گریه ام نگرفت دیگه اشک 

 ندارم که گریه کنم.

مغزم علامت هشدار داد دستشو پس زدمو کیفمو برداشتم سعی کردم از اون جهنم 

 خلاص شم.

ای ولی قبل از خارج شدن دستمو گرفت همه نگاه ما میکردن ولی من فقط چشم

 بهدادو میدیم

از دست من ناراحتی؟؟؟؟؟؟-بهداد  

 خندیدم بلند هیستریک و عصبی

 بهداد بدون توجه به خنده من گفت:میتونی منو ببخشی؟

 یدفعه جدی شدمو غریدم:چیو ببخشم؟؟؟؟؟؟

روز دیگه 1جوابی نداد خودم ادامه دادم :اینکه التماست کردم بمونی رفتی؟اینکه گفتم 

رفتی؟اینکه میدونستی اگه بری نابود میشم رفتی؟اینکه سنگ  بمون گفتی نمیتوتنم
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شدمو؟اینکه دیگه نتونستم شاد باشم؟اینکه هیچکدوم از خنده هام بوی خنده های 

اون موقع رو نمیده؟اینکه چشماتو بستی رو منو رفتی؟اینکه ضربه ی نهایی برا نابودی 

انگیز مادرم نفرتمو بیشتر  بهم زدی؟اینکه زدی زیر قولت؟یا اینکه از خانواده نفرت

 کردی؟کدمو ببخشم؟چیو ببخشم بهداد؟چیــــــــــــــــــو؟

رنگ چشمای بهداد عوض شد غمی که توشون بود به شدت غم تو چشمای من نبود 

 ولی مال اونم عمیق بود .پر از درد پر از رنج 

رام زندگیم بهداد:اینجوری نیستم دلارام بخدا نمیخواستم این بشه نمیخواستم.دلا-

ببخشم میدونی اینکه زندگیت نبخشتت چقد درد داره.نیستم اونجوری که فکر میکنی 

 من بـــــد نیستم.

 ببین میدونی مشکل چیه ؟مشکل اینکه هر چی تو خوبی من همونقدر بـــــدم-

گفتمو رفتم بیرون دنبالم نیومد همونقدر که خودم مغرور بودم بهدادم مغرور حتی 

خیلی یشتر از من مطمئن جز مغرور ترین افراد روی زمین شایدم مغرور بیشتر از من 

 ترین اینکه حاظر شد اینجور با من حرف بزنه از عجیب ترین چیزای عالمه

نهال بدو بدو اومد بیرون صدای هق هقش به گوشم میرسید.نهال  هم خونم نیست از 

 کوچیک ترین ناراحتی من به گریه میفته اما........
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و نهال گرفتم بغل موهاشو نوازش کردم گفتم:نهال خواهری ببین من خوبم برگشتم

 اون نامرد ارزش اشکاتو نداره بیخیال

نهال:تا اخرین نفس باهاتم دلارام هیچ موقع ولت نمیکنم تا اخرین نفس همراهتم-  

حرفاش همون قدر که برام شیرین بود همون فدرم تلخم بود ولی ارومم کرد داشتن 

میخواهد که هر پسری ندارتش نهال لیاقت  

با نهال راه افتادیم سمت ماشین ادوین و اروین با دو خدشونو رسوندم بهمون .ادوین 

سریع بغلم بود .منم سرمو گذاشتم رو سینه گرم مردونه اشم .قلبش ر یتم قشنگی 

داشت. اروین شونه های نهال گرفته بود سعی میکرد ارومش کنه .خیلی نگرانم 

اخت به من تو نگاه هیچکدومشون ترحم نبود این باعث میشد من نگاهشو میند

نفر باشم  که میشن بابام وارتا و ادوین  0دوست داشته باشم تا اخر عمرم کنار 

 واروین و البته نهال

 نمیدونم چجور خودمو انداختم رو تخت اتفاقات امروز مثل فیلم تو سرم میچرخیدن.

دم بلافاصله قیافه ی عصبی اروین دیدم نمیدونم چقد گذشت که چشمامو باز کر

 حسابی کلافه بود.زیر لب گفتم:

 اوووف باز قرصامو نخوردم.-

 اروین مشکوک نگام کرد و گفت:قرص چی؟
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 اه این چرا شنید؟

 هیچی بیخیال-

اروین کلافه تر از همیشه دستی تو موهاش کشید و گفت:نمیفهممد دلارام برا چی ؟از 

تسالگیت نمیفهمیدم 44همون   

رفت بیرون منو تو بهت تنها گذاشت.بعد بیرون رفتن اروین .نها خودشو انداخت تو 

 اتاقم بیچاره انقد گریه کره بود چشماش شده بود کاسه خون

:اخ بهداد خدا بگم چه کارت نکنه که با خواهر من این کار میکنی .اخ بهداد "نهال-

 خودم به همین دستام خفه ات کنم 

- ر زنا غر میزنیاه نهال چرا مثه پی  

نهال:بیشعور لیاقت نداری منو باهاش که انقد گریه کردم برا خانوم چشام داره -

میسوزه ولی میدونی چی دلی اروین و ادوین دوتاشون انقد عصبی بودن که جرات 

 نکردم جلوشون گریه کنم رفتم تو حموم

 خب ؟-

وشگل خودم بپزمنهال:هیچی دیگه به این نتیجه رسیدم حلواتو با همین دستای خ-  
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ادوینم اومد داخل نهال پاشد رفت اعصابم خورد دونه دونه میان خب همه با هم 

 میومدید میرفتید

 ادوین اومد کنارم ارومش نشست رو تخت گفت:معذرت میخواهم

 برگشتم با تعجببهش نگا کردم چی شده که مرد مغرور من معدرت میخواهد

ادوین:نباید نباید میبردمت اونجا -  

- که نمیدونستی این اتفاق میفته اشکال نداره گذشت تو  

ادوین:نهال بهم گفت چی شده واقعا متاسفم-  

 خوشحال بودم که نهال گفته این بار از رو دوش من برداشته.

 برای اینکه جو عوض بشه گفتم:نظرت چیه بریم بیرون

ادوین:دلارم میدونی عجیب ترین موضوع درباره تو چیه؟-  

 چیه؟-

شرایطی که اوضاع خودت از همه داغون تره سعی میکنه دیگران اروم کنیادوین:در -  

نه همچینم عجیب نیست وقتی اطرافیانم داغونن من بدتر میشم عصی تر پس سعی -

 میکنم اونا رو اروم کنم که خودم عصبی نشم
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ادوین یه بوسه نشوند رو پیشونیم.که حرارتش سوزوندم.یه چشمک زد و رفت بیرون 

شم بریم بیرون.گفت اماده   

اون روز لعنتی ترین روز زندگی من بود.اخرین خبری که تو اون روز بهم رسید باعث 

سعی کن "شد نابود بشم زیادی برام سنگین بود.هنوز صدای ارتا تو گوشمه که گفت

دکترا گفتن باید تو این شرایط ".."زودتر خودتو برسونی حال بابات اصلا خوب نیست

نگفت چی شده نگفت ولی میدونم مشکل برا بابامه میدونم  .دقیق بهم"پیشش باشی

 مشکل جدیه که ارتا حاضر شده به من زنگ بزنه باید برگردم ایران هر چه زودتر. 

خونسردی که تو این سال ها بدون خواست خودم تو وجودم لونه کرده بود تو  این 

 سال ها همیشه همراهیم کرد باز اومد به کمکم.

اق نهال شدمخونسرد  وراد ات  

نهال:چته نصفه شبی مزاحمم شدی؟-  

 برا فردا بلیط گرفتم-

نهال:چـــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟-  

 اماده شو میخواهیم برگردیم ایران-

نهال:چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟-  
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 بابا مریضه حالش اصلا خوب نیست باید برم پیشش-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟نهال:چـــــــــــــــــ-  

 چیو درد چیو مرض پاشو وسایلتو جمع کن فردا صبح پرواز داریم.-

نهال:عمو اردلان حالش چطوره-  

 نمیدونم-

نهال:به پسرا گفتی-  

 نه تو هم نمیگی-

نهال:چرا؟؟؟؟-  

 رو حرف من حرف نزن-

نهال:ولی من به اروین میگم-  

- که حق ندار به اونا بگی.تو غلط میکنی گفتم   

نهال:ولی اون نامزدمه دوست پسرم که نیست.-  

 بیخیال کنایه ش شدمو گفتم:هر خری میخواد باشه.

نهال:دلارم کفنت کنم-  
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 کپه مرگتو بزار برم کلی کار دارم .شب بخیر-

 نهال:من صبح بیدار نمشم

صبح بالا سرتم حالا هم شب بخیر-  

رص گفت:شبت پر روح ارواح خبیثه و جن و ملاکتنهال که عصبی بود از دستم با ح  

سری از روی تاسف تکون دادمو از اتاق اومدم بیرون این دختر درست بشو نیست که 

 نیست 

بعد برداشتن وسایلمون با نهال راه افتادیم سمت اسانسور که بریم پایین اما همزمان 

گاه به چمدون دستم پر ادوین از اسانسور خارج شد.با تعجب نگاه ما کرد با بهت یه ن

 سوال نگاه منو نهال کرد.

نهال:چرا خشکت زده داداش برو اونور-  

 ادوین رو به من با اخم گفت:کجا به سلامتی

 از لحنش بدم اومد

 ایران-

 ادوین:ایـــــــــــــــــــران!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 اووووف حالا یکی بیاد اینو توجیح کنه

- نه باید برم .تو ایران میبینمت بایاره ایران بابا بیمارستا  

 از کنارش گذشتم که مچ دستمو گرفت و گفت:صبر کن منم میام

- لازم نیست تو بمون به کارت برس   

نهال:اوووف حوصله ام سر رفت برید کنار از سر راهم-  

 یه چشم غره بهش رفتم که خفه شد

 ادوین:منم میام

- فرودگاه شاید به پروازای بعدی رسیدی وقت نداریم باید بریم اگه خواستی بیای بیا 

 خداحافظ

ار کنارش گذشتم .راننده رسوندمون فرودگاه.یخورده دیر رسیده بودیم به خاطر همین 

هول هولی کارمون انجام دادیمد سوار هواپیما شدیم .نمیدونم چقد گذشت نمیدونم 

بابا  چطور گذشت ولی وقتی به خودم اومدم داشتم میروندم سمت بیمارستانی که

 توش بود .

رفتم سمت پذیرش از خانومی که اونجا بود پرسیدم:ببخشید اردلان نیک فر کدوم 

 بخشه؟
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قبل اینکه جوابمو بگیرم بازوم کشیده شد با دیدن ارتا باز اون بغض بی اشک اومد 

 سراغم.

 بدون سلام پرسیدم:بابا کجاست؟

ارتا:اروم باش خانوم کوچولو الان میبرمت پیشش-  

- طورهحالش چ  

 ارتا کلافه گفت:ای بد نی

 تقریبا جیغ زدم:یعنی چی ای بد نی.

 با چشم غره ی که ارتا بهم رفت به خودم اومدم دوباره خونسرد شدم.

 بریم ببینمش-

ارتا:فقط اونجا حق نداری عصبی بشی-  

 من حق دارم هر کاری بخواهم بکنم-

ارتا:دلارام با من لج نکن-  

 بریم-

هم خبری نیست فهمیدیارتا:از گریه و زاری -  
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 برگشتمو با اخم غلیظی نگاهش کردم که وایساد با اخم غلیظ تری نگاهم کرد.

ارتا:ببین چی بهت میگم من هنوز همون ارتا هم تو هم همون دلارام پس مواظب -

 حرکات ابرو ها و چشمات باش

 تو رو نمیدونم ولی من دیگه اون دلارام نیستم-

ارتا:برا من هستی-  

معنای برو بابا تکون دادم از کنارش گذشتم .ارتا هم  خودش.رسوند بهم به  دستمو به

 سرعت از کنارم گذشت رفت منم پشت سرش.

نه به اون مهربونی ها وئ نگرانی های پشت تلفن نه به اخلاق الانش معلومه حسابی 

 کلافه و عصبی اوووووووووووف نگران بابام یعنی چی شده ؟؟؟؟؟؟؟دارم دیوونه میشم.

وارد اتاق شدم بابا خواب بود.یه سری تجهیزات تو اتاق بود ولی خیلی زیاد نبود .با 

دیدن صورت غرق در ارامش بابا خیالم یخورده راحت شد مطمئن شدم چیز خاصی 

 نیست اما دکترش تمام حساب کتابای منو به هم ریخت.

ش.بعد اجازه پیشونی بابا رو بوس کردمو از اتاقش خارج شدمو رفتم سمت اتاق دکتر

 از منشی وارد شدم.

 سلام-
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دکتر:سلام-  

 اومدم درباره ی اردلان نیک فر باهاتون صحبت کنم.میتونم بدونم مشکلشون چیه؟-

دکتر:بشین دخترم چه نسبتی دارید باهاشون؟؟؟؟-  

 پدرم هستن-

 نشستم که دکتر شروع به توضیح داد:فکر کنم دیگه همه ی ماسرطان بشناسیم.

ریضی که درمان پیدا کرده اما شنیدش برا سرگیجه من کافی بود .درسته سرطان م  

دکتر:اروم باش دخترم بیماری پدرت قابل درمانه باید از مغز استخوان شما به پدرت -

 پیوند بزنیم .

 خب شروع کنیم.-

 دکتر سرشو تکون داد و گفت:باید اول چند تا ازمایش از ت بگیریم.

************* 

همراهم بود وقتی خسته میشدم شونه هاش میشدن تیکه ارتا قدم به قدم 

ساعته برگشتم ایران حتی یک ساعت چشمامو رو هم نذاشتم با  بابام 36گاهم.

 صحبت کردم لبخند زد اما غم داشت تو چشمامش.کاش مامانم بود ای کاااااااش.
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ارتا:برو خونه استراحت کن-  

- حت کن ارتاتو برو تو که قبل از منم اینجا بودی برو استرا  

ارتا:من همین جام تنهات نمیزارم ولی تو برو استراحت کن چشمات باز نمیشن .-  

 نمیشه نمیخواهم از بابام جدا بشم.-

ارتا:باید بری کلی ازمایش ازت گرفتن دختر برو چند ساعت بخواب بعد برو شرکت -

ری شرکتی شایعه ها زیادی توشرکت پیچیده دوهفته ست نه تو  رفتی نه بابات باید ب

که خودتو بابات به زحمت تا اینجا رسوندیت نجات بدی.کارمندا مثه قبل کارشونو 

 انجام نمیدن

 واااای برای اولین بار شرکت یادم رفته بود.ارتا من میرم شرکت سریع برمیگردم.-

منتظر جواب ارتا نشدمو ازش دور شدمو رفتم سمت شرکت تماسای نهال و ادوین 

ترین سرعتی که میتونستم خودمو رسوندم به شرکت. شالمو ریجکت کردمو با بیش

درست کردمو .پیاده شدم مثه همیشه استوار وارد شدم محکم  و سخت وارد شدم 

.همه به احترامم بلند شدن .بعضیا با لبخند بعضیا با حسرت نگاهم میکردن وارد جواب 

 سلامشونو با سرتکون دادن دادمو رفتم تو اتاقم.

و ادرس بیارستان پرسید گفت که اومدن ایران وقتی میبینم ارتا اونجا ادوین زنگ زد 

همه جوره پشتمه و داره وظیه منو انجام میده  وقتی میبینم ادوین هر لحظه زنگ میرنه 
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احوالمو میپرسه به خاطر من از اون سر دنیا اومد پیش من غرق لذت میشم با ز یه 

ین یا ارتا؟سوال او مغزم اکو میشه ارتا یا ادوین؟ادو  

ساعت تو شرکت بودم بعد کارای شرکت مستقیم رفتم بیمارستان.ادوین و اروین و 3

نهال و ارتا رو به روی دکتر وایساده بودن اشتن با دقت به حرفاش گوش میدادن 

تاشون هر لحظه بیشتر میرفت تو هم.با دیدن من نهال سرشو انداخت 3اخمای هر 

 پایین یعنی چی شده.

- چی شده؟؟؟؟؟ میشه بدونم  

دکتر:نمیتونیم از مغزاستخوان شما برای پدرتون پیوند بزنیم.-  

 چراااااااااااااا؟-

دکتر:راستش دلیلش برای خودمونم هنوز نامفهومه-  

وااااااااااااای یادم رفته یادم رفته بود چطور همچین چیز مهمی رو فاموش کرده بودم 

یلشو میدونستم ولی دکتر هیچ وقت من هیچ وقت نمیتونم به بابا کمک کنم خودم دل

 نمیفهمید میدونستم چرا به بابامنمیتونم کمک کنم میدونستم.

 نگاه اروین مشکوک شد خیـــــــلی مشکوک

دکتر:شما تک فرزندید.-  
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ساله که تک فرزندم اما قبل از اون نبودم 44من اره من تک فرزندم من   

 اره-

ه شاید بتونه تو پیوند با ما همکاری کنه.دکتر:یعنی هیچ برادری یا خواهریندارید ک-  

 با تردید گفتم:یه برادر دارم

دکتر:زودتر خبرش کنید-  

گفت رفت .من موندمو موجی از سردرگمی یعنی باید چه کار کنم برم سراغ برادری که 

سال پیش وقتی مادرمو از دست دادم  44سالهاست حتی حالمو نپرسیده برادری که 

از برادری فقط اسمشو حمل میکنه هیچ برادری ازش  ولم کرد و رفت.برادری

سالگی برادرم بود برادریکه مطمئنن حاظر نمیشه به پدر  44ندیدم.برادری که فقط تا 

 خودش کم کنه.

تلفن برداشتم حرف های ارتا و ادوین واروین و نهال نمیشندم ولی اذیتم میکردن 

ره شو برام پیدا کنه وقتی برا خودمو رسوندم به حیاط.زنگزدم به صالحی خواستم شما

شماره ی ورد نظرمو فرستاد زنگ زدم بهش بدون هیچ درنگی چون میترسیدم 

 پیشیمون شم.

 صدای مردونه اش تو گوشی پیچید باورم نمیشد یه روز همچین کاری کنم.
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 الو سلام-

اونم انگار جا خورده بود نمیدونم از چی نمیدوم از این که کسی که باهاش تماس 

ته داره فارسی صحبت میکنه یا یه چیز دیگه.گرف  

دلااااااااااااااااااااارام-  

 44پام شل شدن دستام لرزیدن چشمام رو هم فشرده شدن سخته برات وقتی بعد 

سال به بردار بزرگترت به برداری که از جونتم برات عزیز تر بوده زنگ بزنی سخته که 

صداتو بشناسه ســـخــــتــه سال فقط با شنیدن دو کلمه کوچیک ازت  4بعد 

 خیلی سخت

 خودم هستم-

تو چطور شماره منو پیدا کردی؟-  

سال این بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 44پوزخند بزگری اومد گوشه لبم .تنها سوالش بعد   

 منو چی فرض کردی؟-

 با صدای سرد پرسید:

اتفاقی افتاده؟-  

 اره افتاده به کمکت نیاز دارم.-
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چه کمکی؟-  

ابا گفتم .از اینکه من نمیتونم پیوند بزنمبراش از مریضی ب  

یعنی مبخواهی من بیامو تا از مغز استخوان من پیوند بزنن-  

 وظیفته-

وظیفه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-  

سالگی همین مرد بزرگت کرده  41سالته تا  11اره وظیفته محض اطلالعات اگه الان -

یتونی راه بری این اگه الان بلدی بخونی بنویسی این مرد فرستادت مدرسه اگه الان م

باشی چرا  مرد همسرش یادت دادن هر چی الان داری از این مرده فکر کنم فهمیده 

 وظیفته

سکوت کرداما من وقت سکوت نداشتم باید میومد من دیگه نمیتونستم یکی دیگه از 

 خانوادهاز دست بدم.

 با اولین پرواز بیا ایران شماره منم همینه منتظرم.-

گفت شنیدم بعدم قطع شد من نه اون قطع کرد.فکرم بیشتر از  که "باشه"فقط صدای

 این درگیر بود که بخواهم فکر کنم که اولین نفره که گوشی رو من قطع میکنه.
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ارتا اومد کنار نشستم رو صندلی های پارک خیره شده بودم به اسمون .به مفهئم 

به منو بده زندگی زندگی فکر میکردم زندگی واقعا یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟کی میتونه جوا

ساعته  11یه عبادت شب و روز خدا میگن؟؟؟؟؟؟زندگی به تفریح و خوشگذرانی 

میگن؟؟؟؟؟؟زندگی به درس خوندن علم پژوهش میگن؟؟؟؟؟؟؟زندگی به در کنار 

خانواده بودن میگن؟؟؟؟زندگی به انصاف داشتن و روزی پاک و حلال میگن؟؟؟؟زندگی 

ه توش زندگی میکنن میگن؟؟؟؟؟زندگی به پول به ازدواج میگن؟زندگی به خونه ک

میگن؟؟؟؟؟زندگی به فقر میگن؟زندگی به بدبختی میگن ؟؟؟؟ زندگی به خوشی 

میگن؟؟؟؟؟زندگی به باطن میگن؟؟؟؟؟؟زندگی به   ظاهرمیگن؟؟؟؟؟؟یکی بیاد مفهوم 

زندگی برا من روشن کنه میشه از هرکدوم یه ذره باشهاگه بشه که همه چی قاطی 

زندگ به درد نمیخوره من میخواهم بدونم زندگی به چی میگن؟؟؟؟؟میشه   

ارتا:سرما میخوری بیا اینو بپوش-  

به سویشرت تو دستش نگاه کردم هیچی نگفتم حوصله حرف زد نداشتم مخم تعطیل 

بود.بیخیال سویشرت شدمو ازش دور شدم.ارتا هم پوفی کشید نشست رو همون 

 44نمیشد منتظر برادر نامردمم کسی که وقتی  نیمکت تو حیاط بیمارستان .باورم

سالم بود ولم کرد و رفت وقتی تازه مامانمو از دست داده بودم با وجود التماسای من 

منو ندید رفت وقتی قبل چهلم مامانم ولم کرد و رفت شکستم وقتی سنگینی تمام 

 مسولیت ها رو رو شون خودم حس کردم شکستم . 
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ن بود برادری که هم دوسش داشتم هم ازش نفرت داشتم ساع بعد برادر من ایرا11  

وارد بیمارستان که شد توجه دخترا رو به خودش جلب کرد.خیلی از دخترا با اینکه 

مریض داشتن اما باز دنبال نخ دادن به برادر بنده بودن اما اون بدون نگاه به 

شخند پاشید به هیچکدوم از دخترا مستقیم به طرف ما اومد وقتی رسید بهمون یه نی

 روش که جوابم یه پوزخند بود.

- از این طرفا   

احتمالا باید بهم خوش امد بگی-  

 انتظارت گنده تر از هیکلته-

هنوز سایز دهنتو یاد نگرفتی-  

یه پوزخند زدم بهشو بیخیالش شدم ارتا رفت جلو دست دادن بهم همو بغل کردن 

ن.دوستای بچگی"بهداد نیک فر"ارتا و برادر من یعنی  

ارتا:خوش اومدی-  

بهداد:ممنون-  

 نشسته بودم رو نیمکت توی حیاط که بهداد اومد کنارم نشست

 بهداد:به نظرت برا من اسون بوده دلاارم؟



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 159 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

اسون؟؟؟؟؟؟روزای خوب وشبای خوب برا تو روزا و شبای بد برا من دست و تیگه -

و فردای سخت برا  گاه گرم برا تو شبای سرد برا من الان و فردای خوب برای تو الان

 من .به نظرم برای تو خیلی خیلی سخت بوده برا من خیلی اسون.!!!

بهداد:خیلی تغییر کردی تو این سالها-  

 میدونم-

 نمیخواستم حرف بزنم باهاش ولی گفتم:تو هم خیلی عوض شدی

بهداد:اگه منظورت عوضی باید بگم اره برادرت شده یه عوضی به تمام معنا-  

وضی بوددقیقا منظورم ع  هه…

 خوشم میاد خودتم میدونی-

بهداد:ببین دلارام همه تو این دنیا عوضی ان منم یکی از اونام.-  

خندیدم بلند مستانه خندیدم حرص داره خندیدم خئده ی هستریک و عصبی. خندیدم 

 ولی تهش یه غم بزرگ بود.

- از برداشتی اره اره تو راست میگی همه دنیا عوضی ان نه برادر من یخورده زیادی ف

 برای این که روشن بشی باید بگم همه مثه تو عوضی نیستن 

 حالا نویت بهداد بود که بخنده
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بهداد:خواهری الان دیگه همه گرگن گــــــــــــــرگ-  

 اتفاقا من علاقه زیادی به گرگا دارم اخه عوضی نیستن-

بهداد:قبلا که خیلی به من عوضی علاقه داشتی-  

- هم من هم تو همه چی تغییر کرده  

بهداد:میخواهم بابا رو ببینم-  

حس کردم اتیش گرفتم اخه چطور به خودش جرات میده به بابا بگه بابا چطوز از من 

 میخوات بزارم ببینتش.

 نمیشه-

بهداد:اجازه نگرفتم-  

با چه روی میخواهی تو روش نگاه کنی؟تو اونو به اون خانواده اشرافی پر ادعا -

 فروختی

انواده اشرافی پر ادعا خانواده مادرتهبهداد:اون خ-  

 حتی فکر کردن بهش غذاب اوره-

نمیتونی تغییرش بدی-  
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 بیخیال بهداد-

بهداد:دلارام چرا نمیخواهی بفهمی با اینکه اون سر دنیا بودم همیشه دلتنگت بودم.-  

 گفتم که هر چی تو خوبی من بدم من نمیفهمم اینا اراجیفو-

 بهداد  به فرانسه گفت:

Nous avons toujours un peuple qui sont difficiles à lui 

manquer 

"همه ما همیشه یک نفر را داریم که سخت دلنگشیم "معنی:  

به یه پوزخند اکتفا کردمو هیچی نگفتم چون جمله اش حقیقت داشت منم سخت 

 دلتنگ مامان و داداشم بودم.

- زه های روچشیدم.تو حتی نمیتونی درک کنی من چه لحظه هارو دیدم چه م  

بهداد:انقدر تند نرو وایسا با هم بریم .اگه تو باباتو داشتی من اونم نداشتم-  

اووووووووه مامی و ددی گوایر که بودن اینم یادت باشه تو خودت انتخاب کردی بابا -

 نداشته باشی اما من حق هیچ انتخابی نداشتم

بهداد:فقط خودتو میبینی دلارام  فقط خودتو-  

گه خیلی بیشتر از گنجایشم بوداین دی  
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غریدم:من؟؟؟؟؟؟؟؟من فقط خودمو میبینم؟تو فاتحه خونی مامان که تو  معلوم نبود تو 

کدوم گوری هستی داری با کدوم زهرماری خودتو اروم میکنی من بودم که جا همتون 

سالت بود میتونستی خیلی کارا کنی اما من چی من 41وایسادم بهد اد تو اوموقع

سالم بود .هه من خانواده مو ترک کردمو رفتم به خاطر همین بهم بگی فقط  44همش

 خودمو میبینم.

بهداد: من خانواده مو ترک نکردم فقط از پیش خانواده شکست خوده ام رفتم پیش -

 خانواده ی قوی ام

 فقط میتونم بگم برات متاسفم خوشحالم که نبودی تاثیر منفی بذاری روی من-

ی؟؟؟؟؟؟من الان مدیر عامل هزارن مجتمع تجاری زنجیره ی تو بهداد:تاثیر منف-

 سراسر جهانم

 خوش به حالت اقای مدیر عامل-

گقتمو رفتم چون واقعا داشت حوصلمو سر میبرد دقیقه به دقیقه وقت من ارزشمند بود 

شخصی که به اطلاح برادر من بود داشت لحظه به لحظه  شو هدر میداد .فقط و فقط 

ه ی بهداد  هست که دوست دارم بدونم اینکه پشیمونه یا نه .حرفاش یه چیز دربار

میگن که پشیمون نیست اما نگاهش یه چیز دیگه میگه ولی حالت صورتش همون 

حرفهای که به زبون میاره رو میگه و رفتارش هم یه چیز دیگه هیچوقت نمیتونی 
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ی خیلی خیلدرست در موردش تصمیم بگیری نمیتونی شخصیتشو پیدا کنی شخصیت 

خاصی داره و مخصوص خودش اما شناختش برا هر کسی مقدور نیست یه جورای 

میشه گفت اردلان نیک فر و دلارم نیک فرم همین حالت رو دارن هیچکدوم از اونا 

 قابل تشخیص نیست

با اعصابی کاملا متشنج رفتم سمت اتاق بابا باید باهاش حرف میزدم.درسته اول 

همه اون کسی که پیوند مغز استخوان باهاش زده من نبودم تصمیم داشت هیچوقت نف

بلکه پسرش بهداد بوده ولی الان نظرم کاملا عوض شده مطمئنم من اگه جای بابا 

بودم اصلا خوشم نمیومد چنین موضعی پنهان بشه ازم.وارد اتاق شدم بابا به سقف 

 خیره شدو تو فکر بود طوری که متوجه من نشد.

م میکرد.لرزیدم .لرزش بدنمو دید ولی باز اخم کرد.اولین بار بود با اخم غلیظی نگاه

بهم اخم میکرد .میتونم بگم اخمش برای منی که تا حالا ندیده بودمش وحشتناک بود. 

 اما چه دلیلی وجود داره که بهم اخم میکنه.به دخترش به دلار امش.

بابا:چرا بهم نگفتی؟-  

گفتم:چیو؟؟؟؟؟؟ تا ته ماجرا رو خوندم ولی خیلی خونسرد  

بابا:چند بار تا حالا تونستی منو بازی بدی-  

 هیچوقت نتونستم شما اون جاسوسای حرفیتونو بازی بدم-
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بابا:پس چرا سعی کردی همچین کاری کنی-  

 من هیچوقت همچین قصدی نداشتم فقط...-

 پرید وسط حرفمو گفت:نگو که برای اینکه منو ناراحت نکنی نگفتی

مو گفتم:واقعا نیاز بود من بگم تا جاسوسای شما هستن چرا من خونسرد نگاهش کرد

 به خودم زحمت بدمو اومدن پسر بزرگتونو اطلاع بدم

بابا:کجاست؟-  

 قبرستون-

بابا:دلاارم این چه طرز صحبته؟اون برادرته-  

 میدونم-

بابا:کجاست؟-  

 قبرستون-

رام گفتی بهداد بایه مرده بابا:دلارام ؟؟؟؟؟؟؟تا حاللا هزار بار گفتی برادر من مرده ب-

فرقی برات مداره گفتی فرض میکنی بهداد قبرستونه اون موقع هیچی بهت نگفتنم 

 ولی الان درست جواب منو بده کجاست؟؟؟؟؟
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قبرستون-  

دلااااااااااااراااااااااام!!!!!!!!!-  

 قبرستونه رفته سر قبر مامان-

تونه ولی نگفتم تو قبرهبابا با چشمای گرد شده نگاهم میکد خب من گفتم قبرس  

 میخواهی ببینیش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

بابا:اره باید ببینمش-  

 اوکی میگم بیاد پیشت-

 رفتم بیرون از اتاق ارتا اومد کنارم از اینکه کنارم داشتمش حس فوق العاده ی داشتم

ارتا:چند بار بهت بگم برو استراحت کن.دلارام سعی کن موقعیت درک کنی .این -

ط اوضاع رو بدتر میکنهبیخوابی هات فق  

 لبخند زدم نگرانیش هرچندبا عصبانیت بود ولی برام شیرین بود

 تو چرا نمیری بخوابی تو که بی خوابیت از من بیشتره-

بهداد:این مسخره بازی ها چیه دوتاتون برید خونه من هستم-  

 اروین و ادوین و نهالم تو جمعمون بودن
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- من برم خونه توییترسناک ترین قسمت ماجرا که نمیذاره   

ادوین با اخم نگاهم کرد .اروین مثه همیشه  فوق العاده بی تفاوت بود و نهالم پوزخند 

داشت رو لب و چهره ارتا رو نمیدیم ولی میتونستم نیشخندی که داره رو تصور کنمو . 

بهدادم کلافه بود وعصبی چون به غرورش ضربه زده بودم. و من مثه همیشه خونسرد 

 بودم.

داد:از کی تا حالا ترسناک شدمبه-  

 از موقعی که فهمیدم تنها کاری که از دستت برمیاد اسیب رسوندنه-

پوزخند نهال بزرگ تر شد .نهال خواهرم بود از لحظه به لحظه من خبر داشت هر چند 

نسبت خونی باهم نداشتیم ولی از بهدادی که نسبت خونی باهام داشت خیلی بهتر 

 بود.

ی نجات جون بابات اینجا نبودم شاید جملتو قبول میکردم.بهداد:اگه بر ا-  

 انقد رو مخم نرو بهداد تو داری وظیفته انجام میدی همینو بس.-

 اروین جمع ترک کرد.چون واقعا نیاز نبود حضور داشته باشه.

 نهال یه لبخند خوهرانه بهم زد.حضورش انرژِبخش بود

 ادوین دستمو گرفت .واقعا بهش نیاز داشتم
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تا اخم کرده بود به دستای منو ادوین خیره شده بودار  

 بهداد کلافه جمع ترک کرد از همون مسیری رفت که اروین رفته بود

دستمو از تو دست ادوین دراوردم رفتم بیرون واقعا نیاز به یه قهوه داشتم ادوین 

 خواست دنیالم بیاد که دستمو به علامت نیا بلند کردمو رفتم

"ادوین"  

شده بودم نقه اون طوری که من میخواستم پیش نمیرفت.رفتم تو حیاط  حسابی گیج

 اروین یه گوشه نشسته بود رفتم کنارش.

اروین:داری دقیقا چه غلطی میکنی؟-  

 همئون غلطی که از اول اشناییم با دلارام میخواستم بکنم .نابودی اردلان-

 سیگار روشن کردم یه کام گرفتم

کردی؟ .کامل توضیح بده ادوین میدونی که نمیتونی منو اروین:تو امریکا چه غلطی می-

 بپیچونی

 سیگارو از دستم گرفت یه کام عمیق گرفتو برگردوندش لابه لای انگشتام

- بود که فهمیدم اردلان سرطان داره.امکان داشت با  44روز امریکا بودیم روز 46

یمرد ولی من مرگشو دلارام پیوند مغز استخوان بزنه نمیره در هر حال یا میمرد یا نم
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نمیخواستم مرگی که بر اثر سرطان باشه نمیخواستم من میخواستم بهش عذاب بدم 

میخواستم ذره ذره نابودش کنم میخواستم جلوی چشمم همه چیشو بگیرم اول 

 دخترشو بعد شرکتشو و بعد به صورت اوتامتیک سکته میکرد جونشم از دست میداد.

اینکه نمیره باید یا دلارام یابهداد باهاش پیوند میزدن پوزخندی زدمو ادامه دادم:برای 

مطمئن بودم یکی از این دوتا میتونه ولی مطمئن نبودم شخص دلارام باشه پس 

مجبور شدم دلارام و بهداد با هم روبه رو کنم که اگه یه وقت دلارام نتونست به بهداد 

دیدار با خانواده گوایر  اطلاع بدن.اولش که با بابابزرگش اشناش کردم بعد چند دفعه

 با بهداد روبه روش کردم. بعدشم که دیگه میدونی

اروین:بهت که گفتم سعی نکن منو بپیچونی اینا رو خودم میدونم اصلا ماجرا و اصل -

 هدفت.؟؟؟؟

نزدیک بود دوتا شاخ دارم اولیش برای اینکه خیلی تعجب برانگیز بود که اروین اینا رو 

جا فهمیده یه اصل دیگه هم وجود داره.میدونه دوم اینکه از ک  

 هیچ چیز دیگه ی وجود نداره-

با همون چشمای سرد و نگاه سردش بهم خیره شده وبود وحالا هم یه پوزخند کنار 

 لبش بود

اروین:دروغ بده نزن زیرش-  
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 اروین تمومش کن میگم هیچی نیست این بحث همین جا تمومه-

 پاشدم که برم ه صداشو از پشتم شنیدم

اروین:اگه اون اصل علاقه ی که داره نسبت به دلارم تو وجودت شکل میگیره ست -

وبهداد با این امید دوباره به خانواده برگردوندی که بتونه تو و دلارام بهم برسونه باید 

 بگم متاسفم چون همچین چیزی ممکن نیست چون من نمیذارم.

ش خانواده ما یه نابغه یه نابغه خشکم زده بود اروین .اروین .اروین .عضو همیشه باهو

.......... 

 همونطور که من خشکم زده بود از کنارم گذشت

 حتی نمیتونی تصور کنی داشتن یه برادر با ای کیو بالا چقد میتونه افتظاح باشه-

اروین:فرقی نداره تعریف بود یا توهین به هر حال ممنون-  

 نه تعریف نه توهین-

بهداد:دارید چه زری میزنید-  

 یه چیزی شبیه زرای تو خواهرت-

بهداد:اوووووووووف خواهر مسخره است فکر کنم هیچ چیزی به اسم خواهر بودن تو -

 وجودش نباشه
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 نه تو برادری به اوجش رسوندی-

بهداد:از دلارام به اندازه کافی شنیدم تو دیگه شروع نکن-  

 خب زر اضافی میزنی -

وفادار اروین:والبته توقعات بیش از حده برادر-  

بهداد:ولی این نامزدت خیلی خوشگله اروین چشمو گرفته-  

 اروین چشم غره ی وحشتناکی به بهداد رفت

بهداد:چته غیرتی شدی؟؟؟؟؟یادت نره نامزدی الکی-  

اروین:در هر حال الان نامزدمه شیر فهم شد-  

بهداد:من موندم دلارام چطور بهت پا داده ادوین-  

ادوین:چطور؟؟؟؟-  

اتون خوب میدونید خواهر من از زیبای هیچی کم نداره و فوق العاده جذاب بهداد:دوت-

 و زیباست

اروین:خب؟-  
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بهداد:و ارتا هم دوست بچگیشه اونقدر که با ارتا وقت میگذروند با من وقت -

 نمیگذروند .همیشه برام سوال بود چرا همش با ارتاس با منه برادرش زیاد کار نداره

تنفرم از خود ارتا هم متنفرم پسره ی...با ز ارتا از این اسم م  

اروین:به خاطر اینکه یه عوضی هستی-  

 بهداد رو به اروین گفت :عمه ات عوضی 

 دوباره شروع کرد به توضیح دادن:

بهداد: همچنین ارتا هم خیلی جذابه پس چرا با ارتا دوست نشده.-  

 حتما پیشنهاد نداده-

برادر من حرف میزنیم مطمئنم ارتا پیشنهاد بهداد خندید گفت:داریم درباره خواهر و 

داده و ابته که دلارام رد کرده یا اگه مستقیم پیشنهاد نداده غیر مستقیم نخ داده 

 ودلارام نگرفته

غلط کرده دلارام دوست دختر منه با چه اجازه ی همچین غلطی کرده دلارام نباید -

 دیگه باهاش بگرده

که لازم نباشه تو براش باید و نباید مشخص بهداد:دلارام خودش انقد عاقل هست -

 کنی
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نهال:اروین یه لحظه میای-  

 اروین:حتما عزیزم

 بعد اینکه اروین رفت بهداد گفت:این چه رفته تو نقش

 بعضی وقتا شک میکنم نکنه فقط نقش نباشه عشق باشه-

بهداد:امیدوارم عشق باشه چون واقعا دوست ندارم با نهال بازی کنیم نهال هیچ -

 کاره است این وسط

 دلارام هم تقصیری نداره اونم مثه تو-

بهداد:اون باعث زنده موندن پیشرفت اردلان دوست ندارم دلارام اذیت کنم هر چی -

هم عوضی باشم ولی باز برادرشم اما فقط از طریق دلارام میتونیم به اردلان ضربه 

 بزنم

- خوان میزنیپس چطور داری برا زنده موندن اردلان پیوند مغز است  

بهداد:تا حالا دچار دوگانگی شدی تا حالا شده هم بخواهی یکی نابود کنی هم وقتی -

خبر نابودیش میرسه بشکنی . هر جور حساب کنیم اردلان پدر منه تا الانم خیلی بهش 

بد کردم درست ولی نمیتونم از کاری که با زندگیم کرد و بگذرم بزارم راحت زندگی 

ی که گردنم داره این کارو براش میکنم ولی انتقامم ازش میگیرمکنه.به خاطر حق پدر  
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 میتونی رابطتو با دلارام دوباره روبه راه کنی؟-

بهداد:امیدوارم بشه-  

"دلارام"  

تو کافی شاپ روبه روی بیمارستان نشسته بودم .ذهنم پر مشغله بود .شرکت از یه 

ریخته و اما این وسط ارتا و  طرف وضعیت بابا هم بده و با اومدن بهداد همه چی بهم

 ادوین هم خیلی رو مخمن نگاه ی خصمانه ی که بهم میندازن اعصابمو بهم میریزه.

میتونم بشینم؟؟؟؟؟-  

سرمو بلند کردم اروین بود .سرمو به نشونه اره تکون دادم ئنشست کنارمو بی مقدمه 

 پرسید:امکان داره رابطه ات دوباره با بهداد روبه راه بشه؟

م از قهوه نوشیدمو گفتمیه ک  

 روبه راه یعنی چطور؟-

نگاهش زیادی سرد بود طوری که یخ کردم .نگاه های ادوین بیشتر دوست داشتم 

 نگاه های ادوین گرم و پر از حرارات بود

اروین:یعنی خوب میشه مثه قبل میشه؟-  
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ودم نتونستم پوزخندمو پنهان کنم با همون پوزخند طوری که سرمو پایین انداخته ب

لیوان قهوه ام تو دستم بود گفتم:جای یه زخم خوب میشه ولی هیچ وقت مثه قبل 

 نمیشه.

 سرمو بلند کردم که دیدم داره مول شکافانه نگاهم میکنه 

چه چیز عجیبی تو من وجود داره که باعث میشه درباره ام کنجکاو بشی و البته -

ونی شرکتمو پر از شرکتمو پر از جاسوس کنی و خودت غیر مستقیم بهم بفهم

 جاسوس کردی.

اروین:زیاد بهش فکر نکن چون هیچ وقت به نتیجه نمیرسی-  

 مطمئنی؟؟؟؟؟-

اروین:تا موقعی که من نخواهم به هیچ نتیجه ی نمیرسی و همیبشه هم به نتیجه -

 های که من دوست دارم میرسی.

 اروین خواست پاشه بره که با حرفی که زدم شوکه شد.

- ه رسیدم که نامزدیت با نهال الکی .فکر نکنم تو بخواهی من به من به این نتیج

 همچین نتیجه ی برسم.

 اروین خندید و گفت:این نتیجه نیست این توهمات ذهنته
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 از چی فرار میکنی اروین؟؟؟؟؟-

اروین:فرار؟؟؟؟معلومه کمبود خواب داری-  

 تا هر وقت مویخواهی انکار کن بالاخره میفهمم هدفت چیه؟-

یه روزی همه میفهمن هدف من چیهاروین:-  

 خوبهد پس قبول داری هدف داری-

اروین:نهال عشقه منه تو هم با هیچ توهمی نمیتونی چیزی بین ما تغییر بدی-  

 بیا واقع بین باشیم-

اروین:دلارام تا کی میخواهی به این چرندیات احمقانه ادامه بدی به خودت بیا واقعیتا -

 رو ببین چون برا همه بهتره.

 پاشد و رفت منو تو دنیای از افکار تنها گذاشت

بعداز اینکه از کافی شاپ اومدم بیرون مستقیم رفتم سمته بهداد الان دیگه وقتشه 

باید با بابا روبه روش کنم .هیچ وقت استرس نداشتمو الانم ندارم و مشتقانه منتطر 

 عکس العمل دوطرفم

 بهداد؟-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 176 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

بهداد:جونم-  

ان بچگی هم هر وقت اسمشو صدا میزدم میگفتم جونم ولی تا جای که یادمه تو دور

 فقط به من میگفتو این بود که همیشه جونم گفتناشو خاص میکرد

 برای اینکه به احساساتم مسلط بشم نفس عمیقی کشیدمو گفتم:پاشو بریم پیش بابا

 سال دوباره44بهداد یه لبخند عمیق و مهربون بهم زد یه لبخند برادرانه که بعد از 

 داشتن برادر حس کردم .اما لبای من برای خنده کش نیومدن 

 تا جای که میتونی سعی کن استرس بهش وارد نکنی-

بهداد:اوکی-  

با یه تصمیم یهوی برگشتم سمتشو زل زدم تو چشماشو گفتم:بهداد من هیچ وقت 

 نفهمیدم برا چی رفتی هیچ علاقه هم به فهمیدنش ندارم فقط میدونم بابا هم تو این

سالو تو این شرایط خالی نکنی 44مسئله دخیله ازت میخواهم عقده های این   

بهداد:گفتم که باشه خیالت راحت-  

 خوبه-

وارد اتاق شدیم نمیدونم چی شد نمیدونم لبخند بابا واقعی بود یا مصنوعی نفهمیدم 

ا لبخند بهداد واقعی بود یا مصنوعی اما لایه شفاف اشک تو چشمای دوتاشون دیدم ام
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هیچکدوم گریه نکردن.میگن اولین اسطوره قهرمان هر بچه باباشه اما اولین قهرمان 

زندگی من بهداد بود بهدادی که همیشه از حق خودش میگذشت برا من بهدادی که 

طاقت ددین اشکای منو نداشت اما بعد رفتنش همه چی تغییر کرد نمیدونم به روال 

بابام شد و الان تنها اسطوره زندگیم عادی برگشت یا خراب شد ولی اسطوره من 

 خودم هستم فقط خودم.اگه این خودبزرگ بینی...اره من خود بزرگ بینم

بهداد:بابا؟!-  

به وضوح جا خوردم این بهداده که داره با این احساس بابارو صدا میزنه یا من همه 

 چی با احساسم درک میکنم؟؟؟؟

بابا:سلام پسرم خوش اومدی-  

ونه دوتاشون حس کردم هیچ وقت تو زندگیم بابا رو احساساتی بغض تو صدای مرد

 ندیدم همیشه جدی بود 

سال اعضاش  44هیچکدوممون چیزی نگفتیم خیره بودیم به هم به خانواده ی که بعد 

دور هم بودن البته جای خالی مامانم کاملا حس میشد مامان مامانم مادری که بعد 

دری که بعد رفتنش من دلارام نیک فر دارم با رفتنش دنیای چندین نفر بهم خورد ما

بغض زندگی مینکو هنوز توانایی گریه کردن ندارم من دارم با بغض خفه 
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میشم.دلاارامی که هنوز که هنوز نتونسته برای فوت مادرش یه قطره اشک بریزه 

 دختری که داره تو حسرت یه اشک تو حسرت عادی بودن میسوزه.

و گرفت تو دستش ولی همو بغل نکردن .البته انتظارم بهداد رفت جلو دست بابا ر

نمیرفت همو بغل کنن.بهداد چند دقیقه یا شاید چند ساعت شایدم چند ماه چند قرن 

نمیدونم زمان از دستم رفته بود فقط میدونم بعد یه مدت که خیره شد تو چشمای 

کاری که  بابام اتاقو ترک کرد.بابا سرشو بالا گرفت که اشکاش نریزن .بهترین

میتونستم بکنم ترک اتاق بود.از اتاق اومدم بیرون خبری از بهداد نبود .اولین کسی که 

 دیدم ادوین بود .

 ادوین-

ادوین:جونم-  

 بهتره بری خونه -

ادوین:چرا-  

خب تو هم تازه از امریکا برگشتی برو استراحت کن مسلما کارای شرکت هم هست -

 که باید بهشون برسی

زیزم.شب دوباره بهت سر میزنمادوین:باشه ع-  
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 بهتره خونه بمونی استراحت کنی.خداحافظ-

 پیشونیمو بوسید .فعلا زیر لب گفت و رفت 

 شماره ارتا رو گرفتم میدونستم یه جای تو همین بیمارستان

ارتا:الو دلارم خوبی؟ اتفاقی افتاده؟-  

 چرا انقد هولی هیچی نشده فقط زنگ زدم بگم برو خونه -

کاری نداری دیگهارتا:خب -  

 ارتا لج نکن برو دیگه-

سال برنگشتم که تو این شرایط ولت کنم 44ارتا:بعد -  

 پوزخندی رو لبم نقش بست

-11 سال نبودی اینم روش   

ارتا:نرفته داری تنه شو بهم میزنی برم چی میشه-  

- دقیقه دیگه تو این بیمارستان باشی بیمارستان رو سرت خراب میکنم  44ارتا اگه تا 

 میدونی که این کارو میکنم

ارتا:منتظرم بیا خراب کن-  
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قطع کرد.لعنتی اعصابمو به کل بهمریخته بود تنها کسی که میتونست تلفن رو من 

قطع کنه یا بهتره بگم تنها کسی که این کارو انجام میداد ارتا بود بی نهایت لج باز 

 مثه خودم.

 نهال-

نهال:هووووم-  

- شناهاتونگفتی پرسنل بیمارستان از ا  

نهال:اره چطور-  

 یه زحمت کوچیک دارم براشون-

نهال:حله-  

با نهال به نگهبانا بیمارستان سپردیم که ارتا رو بندازن بیرون اول راضی نشدن اما 

 بعد اینکه هر چی پول تو کیف پولم داشتم دادم بهشون راضی شدن . رفتن سراغ ارتا

نهال:حالا چه گیری دادی به ارتا-  

- بهش میگم بره نمیره مجبورم بندازمش بیرون اها راستی تو هم باید خب هر چی 

 بری 

نهال:بیخیال دلی-  
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 نهال رو حرف من حرف نزن-

لحن قاطعانه ام باعث شد نهالم پاشه بره . اروینم که از قبل فرستاده بودم خب حالا 

 من موندمو برادر عوضیم

 44نگرانیشو درک کنم اونی که  بهداد خیلی نگران بابا به نظر میرسید اما نمیتونستم

 ساله هیچ خبری از ما نداره چطور حالا نگرانه؟؟؟؟؟؟؟

 بهداد-

بهداد:جونم-  

 میشه انقد خالی نبندی-

بهداد:ها؟؟؟؟؟؟-  

 رفتم جلوش وایسدمو گفتم:من خودم بازیگرم پس انقد خالی نبند.

 خواستم ازش بگذرم که مچ دستمو گرفت  گفت:منظورتو واضح بگو.

- واهی بگی که نگرانیت واقعی؟نمیخ  

سال همه روب ازی دادم اما یادم  44بهداد:نه نمیگم چون واقعی نیست خب تو این -

 رفته بود تو خواهر خودمی هم خون خودم یکی مثه خودم.
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 خفه شو -

بهداد:نه بزار بگم هم من هم تو دوتامون بازیگرای ماهری هستیم خواهر و برادری -

من برای نزدیک شدن به خانواده ام نقش بازی میکنم تو  عوضی فقط فرقمون اینکه

 برای پیش بردن کارای شرکت و بستن قرار داد

 خفه میشی یا بزنم فکتو درارم-

 بهداد باز خندید باز رفت رو ِنرو من

بهداد:بیا بزن بیا فکمو درار-  

- ی م کنبعد اینکه پیوند انجام شد نمیخواهم ببینمت فهمیدی؟بعد پیوند باید گورتو گ

 براهمیشه؟

بهداد:اتفاقا قصد منم همین بود ولی خودت زندگی زدی گفتی بیام ایران وحالا هم که -

 اینجام دیگه قصد ندارم جای برم همینجا میمونم تا اخر عمرم تو چی تو فهمیدی؟

 پس منتظر پایان عمرت باش-

بهدائ:منو از چی میترسونی دلارام تو شاگرد خودمی-  

-11 استادای بهتری از تو میگردم مطمئن باش تریتب دادنت برام کاری ساله دارم با 

 نداره
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بهداد:اره میدونم با یه تلفن میتونی جونمو بگیری .اها داشتی از استاد صحبت -

 میکردی فکر کنم یکیشون همینه جناب پدر باشه که تو این اتاق خوابه

 من خستم میرم خونه -

ودی تشخیص میدی بهداد:نه خوشم اومد هنوز خودی از نخ-  

 اینکه میزارم اینجا بمونی معنیش این نیست  خودی-

بهداد:ولی اینکه همه رو فرستادی خونه با من بی تعارف بودی معنیش اینکه خودیم -

 برات

 خب راست میگفت بهداد هر کی باشه بازم برام خودی

 نه معنیش این نیست معنیش اینکه وظیفته-

ستراحت کن خیالت راحت من اینجامبهداد:اره تو راست میگی برو ا-  

 تا بعد-

 از بهداد جدا شدم رفتم سمت خونه احتیاج به یه استراحت درست و حسابی داشتم .

با صدای گوشی از خواب بیدار شدم لعنتی این کیه زنگ میزنه چرا  نذاشتمش رو 

 سایلنت.
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 الو-

ارتا: سلام نفس خوبی؟-  

 اوهو یکی اینو بگیره نفس کجا دلم بزارم

 سلام . خوبم -

ارتا:منم خوبم مرسی-  

 میدونم-

ارتا:دلارم خیلی پررویی-  

 اینم میدونم-

ارتا:بهداد تنها بیمارستانه-  

 باید بگم اینم میدونم-

ارتا:اماده شو میام سراغت بریم شام بخوریم-  

 منیره خانم هست فکر کنم شام درست کرده تو بیا اینجا-

دقیقه دیگه اونجام10ارتا:امادهشو-  
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ومین باره تلفنو روم قطع 3بل اینکه بتونم مخابفت کنم قطع کرد .عوضــــی این ق

 میکنه باید یه حال حسابی ازش بگیرم

با میسی که ارتا رو گوشیم اند اخت فهمیدم پایین منتظرمه پالتمو پئوشیدمو رفاتم 

 پایین.

ارتا:سلام خانوم کوچولو-  

 سلام-

ارتا:چته گرفته ی؟؟؟؟-  

- سال برگشته و وحشتناک رو مخ منه بابام سرطان داره حتی فکر  44داداشم بعد 

کردن به سرطانش تنمو میلرزونه .مامانم زیر خاکه.تو و ادوین با نگاه های غبظناکی 

که بهم میند ازید اعصابمو تیلیت کردید.نگران نهال و اروینم  نگکران خودشونو 

خیلی سوالت احمقانه بود  نامزدیشون در کل هم خودم هم مخم رد داده خب به نظرم

 معلومه چرا گرفته ام.

ارتا:ولی فکر نکنم به خاطر اینا گرفته باشی-  

 سوار ماشین شدیم 

 پس به خاطر چیه؟-
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بار تلفن 3ارتا یه نیشخند زد و گفت:نمیدونم شاید به خاطر اینکه که من جرات کردم 

 روت قطع کنم

 عوضـــــــــــی-

 ارتا:فکر کنم درست حدس زدم

- و غلط کردیت  

ارتا:چه خبرته دختر.اروم تر داد نزن-  

 ارتا -

ارتا:جونم-  

 دلم تنگ شده-

ارتا:برا چی؟-  

 برا بچگیامون-

 ارتا خندید و گفت:خوب دقیقا کجاش

اون موقع که میرفتیم بیرون تو میروندی من سرمو از پنجره بیرون میبردمو جیغ -

 میزدم
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ی بردنمون کلانتری تازه بدترش این بود ارتا:اها همون موقع که فکر کردن مواد زد-

سالم بود گواهینامه نداشتم47من   

 به یاد اون موقع بلند خندید 

 اره دقیقا همون موقعه-

ارتا:خب الان من گواهینامه دارم میتونی جیغ بزنی-  

 الان؟؟؟؟؟؟-

ارتا:برو ببینم چه کار میکنی-  

 خیلی خری -

ارتا:با تو بودم این شدم-  

 برو بابا-

تا:میتونی جیغ بزنیار-  

 عمرا-

ارتا:خواهش-  

 ارتا: بیخیال حالا من یه چیزی گفتم کجا میخواهی مارو ببری گشنمه-
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ارتا:یه جای میریم حالا-  

 با هم رفتیم یک از شیک ترین رستورانو تو شوخی وخنده شام خوردیم

 ارتا-

ارتا:جونم-  

 ویسکی و ودکا و تکیلا میخواهم-

ارتا:خل شدی-  

 نه میخواهم-

ارتا:برا چیته-  

 سوالات همیشه احمقانه است-

ارتا :نمیشه-  

 میخواهم-

ارتا:نه نمیشه-  

 اه الان خودم ردیفش میکنم-

ارتا:گفتم نمیشه-  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 189 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 بیخی بابا میخواهم بخرم-

 ارتا عصبی گفت:نمیشه

 اه اصن سلامتی همه بیخیالا-

ارتا:چته تو امشب-  

 ارتا میشه برقصیم همین جا-

ارتا:خوبی دلی-  

- هیچ وقت انقد خوب نبودم اره  

خودمم نمیفهمیدم چم شده انگار نخورده امشب مست بودم تا خونه کلی چرت  پرت 

گفتم ارتا هم نگران رکردم ولی واقعا نمیفهمیدم چمه وقتی رسیدیم خونه به ارتا گفتم 

 بیاد  داخل  

 منیره جون کوشی؟؟؟؟؟؟-

منیره:بله خانوم-  

 برو برام نوشابه بیار-
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عجب نگاهم کرد بعد چشمی گفت رفت خودم گیج بودم بقیه رو هم گیچ اول با ت

 کردوم اخه من هیچ وقت نوشابه نمیخورم

تا لیوان بزرگ نوشابه اومد طرفم یه لبخند گشاد زدم امروز اصن تو حال و هوای 1به 

خودم نبومدموداغون داغون بودم بدون داغ دیدن.... مست مست بودم بدون مشروب 

د بدون تخریب کننده .خراب خراب بو  

اول لیوان ابی که رو میز بود رو سر ارتا خالی کردم بعد لیوان نوشابه بعد دوباره لیوا 

نوشابه بعدی با بهت نگاهم میکرد انقدر تعجب کرده بود فرصت عکس العمل نداشت 

تو یه تصمم یهوی چنگ زدمو کمی ِگل از باغ برداشتمو مالوندم به صورتش خودمم از 

تعجب شده بودم چه برسه به بقیه.کارم م  

اولیش که اب بود برا بار اولی بود که تلفت قطع کردی و دوتا نوشابه بعدب هم برا -

 دوبار دوم بود

ارتا به لبخندی که سعی در پنهون مردنش داشتو اخم همزمانی که کاملا وقاعی بود 

 گفت: ِگل برا چی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- ه دوست داشتمبرا چی بود !!!!!!!!!!برای اینک  

با بی تفاوتی شونه های بالا اند اختمو همونطور که به سمت ساختمون ویلا میرفتم 

 گفتم:شب خوبی بود میتونی دیگه بری.
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نفهمیدم رفت نرفت و چی شد فقط وقتی به خودم اومد م دیدم صبح شدو من با همن 

 لباسا رو تخت خوابیدم.

بحانه نداشتم اما برا اینکه بتونم سرپا دست و صورتمو شستمو رفتم بیرون میلی به ص 

بمونم یه کم خودم دوباره برگشته بودم به حالت عادی خودم یعنی حالت خنثی خالی 

از هر حسی خالی از هر حسی به ادوین که مثلا دوست پسرم بود خالی از هر حسی به 

ه بهداد که برادرم بود خالی از هر حسی به نهال دوست صمیمیم خال از هر حسی ب

 پدرم خالی از هر حسی به کل دنیا.....

 شایدم خالی نبودمو خودم خودمو خالی میدیدم .نمیدونم

لباسامو پوشیدمو را افتاد م سمت شرکت ابن روزا با چند تا شرکت امرکایی و المانی و 

کانادایی قرارداد بستیم سرم خیلی شلوغ تره و از اونوربابا هم هستو میشه گفت به 

ندارم اما مطمئنم اروین داره از دور کاارمو کنترل میکنه مواظبه یه  هیچ کس اعتماد

وقت خراب کاری نکنم چراشو نمیدونم اما میدونم بهتر از هر کس دیگه ی هوامو داره 

 هیچ وقت نتونستم مدل این بشرو درک کنم

بعد از بررسی چندتا از قراردادها و چک کردن کارمندا رفتم سمت بیمارستان توی 

نگ بیمارستان ماشین اروین و ادوین و ارتا بود صد در صد از این که پشتم پارکی

 هستن خوشحال شدم
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حیاط بیمارستان کنار هم نشسته بودن اخمای ارتا و ادوین تو هم بود اروین مثه 

 همیشه خونسرد در این حال جدی بود .بهدادم کنارشون با جدیت نشسته بود

و اروین و ارتا گفتم: تا رسیدم بهشون رمو کردم سمت ادوین  

 شما کار زندگی ندارید همش پلاسید اینجا-

بهداد:قبلنا اول سلام میکردی؟-  

 چرا فکر میکنی همه چی به تو مربوطه ؟؟؟؟؟؟؟-

بهداد:به درک هر غلطی میخواهی بکن منو چه سننه؟-  

 خوبه درک کردی به توهیچ ربطی نداره-

 عصبی پاشدو جمع ترک کرد

- کردم  اخی داداشی عصبیت  

 بدون اینکه برگرده گفت:هر کاریت کنم بازم بچه ای

 اگه تو بزرگی بهتره من تو بچگی بمونم-

ایندفعه برگشتو گفت:بسه دلارام بسه تو این چند روز که برگشتم برام جنگ اعصاب 

سال دوری شاید دلم گرفته بود شاید بعضی وقتا شات به 44راه اند اختی تو این 
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نمیتونست دلتنگیمو از یادم ببره ولی همیشه اعصابم اروم بود با  شات تکیلا میخوردمو 

 وجود همه د لتنگیا اعصاب راحتی داشتم. ولی تو این چند روزو برام جهنم کردی.

سال 44ناراحت شدم هر چی باشه داداشمه هم خونمه اما نمیتونم چشم ببندم رو این 

جور ازش دلگیر نمیشدم اما این شاید اگه از بهداد هیچ وقت توقعی ند اشته بودم این

خودش وبد که همیشه توقعات منو از خودش بالا میبرد من توقعه بالای داشتم از بهداد 

انتظارم بالا بود چون تو ذهنم یه قهرمان بود ولی بهد اد پشت پا زد به اسطوره منو تو 

 اون سن منو ادتنها ول کرد ر فت د نبال خوش گذرونی

- سال اخیر منئو درک کنی 44هزارمو درد و عذاب 4نطور خوبه شاید  حداقل ای

 .شایداندازه یه روز من قرص اعصاب بخوری.شاید...

دیگه حرفمو ادامه ندادم من از حس ترحم متنفر بودمو با این حرفا باعث میشد 

 اطرافیانم بهم ترحم کنند

 بهداد خیره شده بود بهم تو چهرهش اعصبانیت موج میزد 

لیظ بود خیلی زیاداخم اروین خیلی غ  

 ادوین بی تفاوت بی تفاوت بود

 ارتا هم اخم کوچیکی داشت
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هفته گذشت موقع عمل بابا بالاخره رسید نمیدونم چطور زمان گذشت.انگار زمانی 4

که بهداد و. بابا رو بیهوش کردن منم خود به خود بی هوش شدم.هیچ حسی 

س همه همه با هم نداشتم.ترس و ارامش وهیجان وخونسردی ومضطراب وریلک

 مخلوط شده بودن تهی بودن خالی بودنو به وجود اورده بودن .

فقط خدا میدونه چند بار بعض تو گلوم تا مرز خفه شدنم بردمو نتونستم اشک بریزم 

حتی دیگه نمیتونستم صحبت کنم .ارتا و ادوین ونهال و اروین حتی یه لحظه هم 

ون درا بودنو حضورشون میشه گفت کاملا از تنهام نذاشتن اما تمام خانواده من پشت ا

 یاد برده بودم.

مادرم تنها اسمی که تو ذهنم بود اسم آنجلا بود اسم مادرم مادری که از فرانسه بود 

مادرم که یه اشراف زاده فرانسوی بود .مادری مسیحی و فرانسوی مادری که به عشق 

ه خاطر عوض شدن دینش پدرم دنبال اسلام رفت اما عاشق اسلامم شد مادری که ب

سال مامانم 3از خانواده طردت شد.مادرم که با پدرم به ایران اومد ازدواج کردن .بعد

سال از به دنیا اومدن بهد اد من پامو تو این دنیا گذاشتمو 7بهداد به دنیا اورد بعد از 

سال بعد بود که مادرم پر زد و رفت مادرم سکته کرد.همون موقع بود که 44دقیقا 

نوادهی گوایر یعنی خانواده مادرم .بهداد بردن پیش خودشون بهداد حتی خا

خداحافظی هم نکرد میدونستم میخواد بره التماسش کردم اما فایده نداشت .بهداد 

پشت پا زد به همه چی با فکر به پول رفت رفت دنبال پول عشق و حال مگه موقعی که 
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قیمت ترین ماشین زیر پا نبود پس ایران بود بابا براش کم گذاشته بود مگه گرون 

چرا رفت چراااااا؟؟؟؟چرا منو خواهرشو ول کرد ورفت دنبال خانواده ی که روزی 

مادرشو به خاطر دین ول کرده بودنو طردش کرده بود حالا برای اینکه اموالشون بدون 

وارث نمونه دنبال پسر همون دخترشون اومدنوقبول کردن وارثشون دینش اسلام 

 باشه.

نهال:دلارام اجی دلارامی خوبی؟دلارام شنیدی دکتر چی گفت؟-  

 چی میگی تو-

نهال:تموم شدبا موفقیت تموم شد-  

 انقدر تو افکارم غرق بودم که نفهمم با موفقیت تموم شد یعنی چی؟

گنگ پر سوال نگاهش کردم انگار واقعا مخم رد داده بود درک حرفای نهال تو اون 

ترین کار بود.موقعیتی که من داشتم سخت   

 ارتا کنارم زانو زد و گفت:خوبی نفس؟؟؟؟؟؟

اینو دیگه کجا دلم بزارم من هنوز تو شک حرفای نهال بودم که نفس گفتن ارتا هم 

 داضافه شد.

ادوین:ارتا برو کنار -  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 196 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 ارتا رو بلبند کرد و دستمو محکم گرفت و گفت:دلارامی خوبی؟؟؟؟چت شد تو؟

و بد میکرد انگشت شصتش که نوازشگرانه روی گرمای دستای ادوین داشت حالم

 دستم حرکت میکرد داشت اذیتم میکرد .

اون لحظه تو یه حالت عجیبی بودم .همه چی برام نا مفهوم بود .به خاطر این پیوند 

فشار عصبی زیادی روم بود کارمم که زیاد بود .الانم که حرفای نهال گیجم کرده بود 

ده بود از اون بدتر گرمای دستای ادوین بود که الان .نفسمی که ارتا گفت متعجبم کر

 اخرین چیزی بود که میخواستم.

اروین:میشه از کنارش پاشین-  

 همه رو کنار زد.در گوشم نجوا گونه گفت:دلارام

 چیزی نگفتم .زبونم از کار افتاده بود

 ایندفعه به سختی صداشو شنیدم که گفت:دلارامی

یل رفتشو شنیدم که گفت:ارامبازم چیزی نگفتم .ولی صدای تحل  

هنوز از اون حالت بیرون نیومده بود م ولی تونستم چشمامو بزارم رو همو به صندلی 

تیکه کنم.نهال یکم اب میوه بهم داد انگار دوباره انرزی پیدا کرده بودم اما دتا خواستم 

 بلند شم چشمام سیالهی رفت اخرین چیزی که به یاد دارم صدای جیغ نهال بود
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*******************  

با حس دستی که موهامو نومیکرد چشمامو باز کرد تا چشماممو باز کردم چشمام تو 

 دوتا تیله ی مشکی که کاملا شبیه چشمای خود م بود گره خورد

بهداد:خوبی خواهری؟-  

تازه داشتم موقعیت تحلیل میکردم.من از هوش رفته بودم اینکه بهداد سالم بالاسرم 

مدت زیادی که از هوش رفتمو پیوندم با موفقیت پیش رفت وایساده یعنی  

 چند ساعت از هوش رفتم-

ساعت...13بهداد:  

 خواست دقیقشم بگه که پریدم وسط حرفشو گفتم:من فقط ساعت خواستم

الان فقط یه سوال دیگه دارم.قبل اینکه سوال بپرسم بهداد  النگارز از تو چشمام 

ی فقط احتیاج به یه دوره کوتاه شیمی درمانی داره خوند که گفت:بابا حالش خوبه .یعن

 تا بهبودی کامل.

 وااااااااای شیمی درمانی اماکن نداره بابا قبول کنه امکاااااااااان نداره

باز انگار نگرانی از چشمام خوند که گفت:تازه به هوش اومده هر چی اصرار کردیم 

 راضی نشد.
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خه من موند م اینم طرز برطرف کردن دمت گرم داداش تمام نگرانیام برطرف شد.ا

 نگرانی که این داداش بنده داره اه

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت:من تا حالا چند بار دلداریت دادم ؟

خب با یکم فکر به این نتیجه رسیدم هتیچ وقت احتیاج به دلداریش نداشتم که 

روز اول 36بخواهم امتحانش کنم اها چرا موقع مرگ مامان احتیاج داشتم بهش که 

 همش مشروب میخورد وسیگار میکشید بعدشم که ولم کرد رفت.

بهداد:خب خیرسرت دلارامی هاااا همیشه باید اروم باشی-  

 برو بیرون بهداد رو نرومی-

بهداد:ادوین جونت منتظره بگم بیاد تو-  

 نه به نهال بگو بیاد.-

 بهداد:اوکی

 بهداد رفت بعدش نهال اومد داخل

- فام گوش کن الان میری خونه من همه خدمتکارا رو جمع میکنی نهال خوب به حر

بهشون میگی فرد ا شب یه مهمونی خیلی بزرگ داریم.باید همه حضور داشته باشنو 

چه میدونم از این حرفا بعدم به منیره خانم میگی با مسول شرکت تدارکات مجلس 
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چیزا رو خودم انجام صحبت کنه که بیان تو باغ میزه واز این جور چیزا بچینن.بقیه 

 میدم .

 به نهال تعارف نداشتم هیچوقت.همونطور که اون با من تعارف نداشت

اوکی پس من برم فقط مناسبت چیه؟"نهال-  

 بعدا بهت میگم-

نهال:فعلا-  

 فعلا-

 سُرم از تو دستم دراوردم نه وقتشو داشتم نه حوصلشو.شالمو مرتب کردم رفتم بیرون

اااااای خانم باید دراز بکشیدپرستار:خانم پس سرمتون و-  

 بدون توجه بهش از کنارش رد شدم.بهداد  اومد کنارمو خیلی اروم پرسید:خوبی؟؟؟؟؟

میشد حس مسولیت و حس برادری داخل سوالش حس کرد به خاطر همین جوابشو 

 دادم

 اره-

بهداد:تو برو خونه من هستم-  
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 فردا شب مهمونی گرفتم-

ه دلارام؟بابا حالا حالا بیمارستان تو اومدی مهمونی بهداد:چـــــــــی؟!حالت خوب-

 گرفتی.

قبل عمل خود بابا گفت بعد عملش به خاطربرگشت تو مهمونی بگیرم.صد البته که -

 منم راضی نیستم به خاطر یکی مثه تو که خانواده و ول کرده مهمونی بگیرم

یا نه؟بهداد هیچی نگفت سرشو اند اخت پایین.هنوز نمیدونم که پشیمونه   

اروین نبود .ولی ارتا و ادوین منتظرم بودن با دیدن من دوتاشون امدن طرفم نگرانی 

تو چهره تپدوتاشون موج میزد.واقعا من باید بین این دوتا کدوم انتخاب کنم ارتا یا 

 ادوین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ارتا:دلی عزیزم خوبی؟؟؟؟؟

 اهوم-

ادوین:چرا نذاشتی سرُمت تموم بشه؟-  

- یدیتو از کجا فهم  

ادوین:پرستار خیلی از دستت شاکی بود-  

 خب چه کارش کنم-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 211 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

ادوین:باید میزاشتی سرُم تموم بشه این بچه بازی چیه-  

 ادوین میشه تمومش کنی-

ادوین:خدا کنه دوباره از هوش نری وگرنه من میدونم با تو-  

با چشمای گرد شده نگاهش میکردم اخه به این چه من از هوش برم اصن دوست 

از هوش برم تو رو سننه؟ دارم   

 فردا شب مهمونی گرفتم حتما بیا-

 ادوین اول با تعجب نگاهم میکرد بعد سرشو به نشونه باشه تکون داد.

 برگشتم سمت ارتا و گفتم:ارتا تو هم بیا به اقای تهرانی هم بگو بیاد

ارتا:همشون؟؟؟؟؟؟-  

 هااااا؟؟؟؟؟-

ارتا:به همه ی اقایان تهرانی بگم بیان-  

- ارتا من حوصله ندارم تو هم اذیت میکنی به عمو شهاب بگو بیاد.عه   

ارتا:حداقل یه تعارف میکردی مثلا میگفتی قدم بقیه ی اقایان تهرانی هم رو چشم -

 تشریف بیارن.
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حوصله شوخی نداشتم اونم شوخی بی مزه .به خاطر همین خیلی سرد و جدی نگاه 

 ارتا کردم که حساب کار دستش اومد.

برید خونه هاتون این مدت همش اینجا پلاس بودید برید به کار زندگیتون  شما هم-

 برسید.

ارتا:عوض دسته درد نکنته-  

ای خدا ارتا ادم بشو نیست یکی دیگه از نگاه های غبض ناکمو بهش انداختم که خفه 

 شد.

ادوین:بیا باهم بریم .-  

 ارتا رو به ادوین با اخم گفت: کجا به سلامتی؟؟؟؟؟

تو کاری که به تو ربط نداره دخالت نکن.ادوین:-  

ارتا:دلارام با تو هیچ جا نمیاد-  

ادوین:شما؟-  

ارتا:بله؟؟؟-  

ادوین:ربطش به شما؟-  
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 بس کنید اه دوتاتون میرید دنبال کارتون منم خودم میام .-

 از کنارشون گذشتم که یدونه دیگه از بلاهای جونمو دیددم

بلد بودی سلام میکردی؟ اروین:یادش بخیر یه زمانی رسم ادب-  

 پشت چشمی نازک کردم خواستم از کنارش بگذرم که مچ دستمو گرفت

 اروین کار دارم ولم کن-

اروین:میری خونه-  

 از لحن دستشوریش جا خوردم

اروین:بیا میرسونمت-  

 د اخه به تو چه سر پیازی یا ته پیاز -

این حالت ولت کردن اروین:پیاز اون دوست پسرتو دوست بچگیتو داداشتن که با -  

 این الان به ادوین و ارتا و بهداد توهین کرد ایول بابا خوشم اومد

 میشه بیخیال من بشی-

 خیلی قاطع گفت:نه .سریع بیا میرسونمت خونه .

 خواستم چیزی بگم که غرید:رو حرف من حرف نزن
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 فکر کردی کی هستی با من درست صحبت کن-

رام بیا بریماروین:داری رو مخم اسکی میری دلا-  

 مثل همیشه با چشمای سرد و خونسرد حرف میزد البته یه ذره هم کلافه بود.

اوکی چرا انقد به خودت فشار میاری .-  

رفتم سمت ماشینشو سوار شدم.خوبه بابا رو دیدم وگرنه اروین نمیذاشت ببنمش 

 مستقیم میبردم خونه.وااااااای بابا چقد شکسته شده بود.

سمت خونه .خیلی خسته بودم چشمامو بستم تا بپتونم تمرکز کنم  اروین مستقیم رفت

اتفاقات افتاده ذو تجزیه کنم.که سخت ترینشون برادرم بود اومدن برادرم حتی از 

سرطان بابامم سخت تر بود.برادری که وجودم پر  نفرت کرده بودم ازش اما به 

نمم براش محض شنیدن صداش همش پر زد و رفت .برادری که خیلی راحت جو

میدادم شاید نمک بپاشم به زخمش یا خودم زخم بزنم تیکه بندازم اما به شرفم قسم 

میخورم که اگه الان بگن جونتو برا بهداد بده میدم بهداد با تمام بدیش بازم زندگی 

منه خواهره .فقط خدا میدونه که وقتی بهداد و دیدم چه حالی داشتم تنها کسی که 

 44میتونه درک کنه نه یا عابر زود گذر از زندگیم ...باید  از  دردای منو چشیده باشه

سالگی بی مادر بشی باید برادرت که دنیاتم هست بزارتو بره باید پدرتو کمر شکسته 

سالت شد  14سالگی بریشتر از سن خودت باشی همیشه باید وقت  44ببینی باید از



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 215 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

سال  44ا سرطان تنها امید مدیر کل یه شرکت بزرگ باشی تا بفهمی چی میگم باید ب

 اخیر زندگیت دست و پنجه نرم کنی تا بفهمی چی میگم.

کاش دلمم مثل اسمم اروم بود کاش واقعا دل ارام بودم ولی من الان تو دلم اشوبه 

 خیلی وقته دلم اشوبه پس چرا اسمم دلارامه ؟چرا ارام؟چرا اشوب نه؟

نبال بدبختیم ؟چرا عاد ی نیستم ؟چرا سالمه باید دنبال خوشی باشم د 14چرا با اینکه 

همیشه باید بیشتر از سنم یفهمم؟چرا وقتی بیشتر از سنم میفهمم اندازهی سنم روم 

برابر سنم روم حساب باز میکنن؟1حساب باز میکنن؟چرا وقتی بچگی میخواهم   

اروین:خسته کننده میشه همه چی وقتی روح و جسمت اختلاف سنی داشته باشن.برا -

اینطوره درسته؟تو هم   

 این چطور حرف دلو منو زد؟؟؟؟؟

اره برا منم همینه-  

 اروین:یعنی میگی خسته شدی؟

نمیدونم-  

 اروین:بهتر نیست بری فکر کنی بهش بری به خودت به زندگیت فکر کنی.

 سوالی که تو مغزم بود رو پرسیدم و حتی یه درصدم به بعدش فکر نکردم
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چرا شرکتمو کنترل میکنی؟چه چیزی باعث شد  چرا میخواهی یه حامی باشی برام؟-

ادوین اون پیشنهاد مسخره دوست دختر و دوست پسری بهم بده؟چی باعث شده تو 

 نامزدی الکی با نهال راه بندازی؟

 برگشت نگاهم کرد نگاهش  بی حس بود 

اروین:دلارم تو خودنو چی فرض کردی؟چرا همش میخواهی حقایق کشف کنی؟داری -

ردن حقایق توهم میزنی دختر .مواظب باش یه وقت اشتباهی بیراهه تو راه کشف ک

 نریو تا سر تو لجن گیر کنی.

اروین بسه دیگه چقد دیگه خودمو خر نشون بدم من همین الانم تو لجنم.بسه دیگه -

 منم نمیتونم اره دیگه منم بریدم.بسه 

 صداش بالا رفت عصبی شده بود

فداکار ی نه خانوم زحمت کشیدی درست ولی  اروین:تو بسته چرا فکر میکنی پترس-

نگاه دور اطرافت کن میدونی چند میلیارد الان به نامتعه نگاه نهال نامزد من کن بیشتر 

از این که به منه نامزدش فکر کنه به تو فکر میکنه.افرین دمت گرم هیشکی انتظار 

ای خودت بکن ساله اینطور مدیری باشه ولی یه نگاه به سرتا پ 14نداشت یه دختر 

فکر کردی مثه سگ پاچه گرفتن ریاسته فکر کردی اخلاق گنده و ترسوندن همه اطز 

 خودت مدیریته .مادراتو از دست دادی.
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 منم عصبی بودم منم د اد میزدم

من دارم میگم از  بی وادری کمرم شکسته تو میگی پترس فداکار من میگم برادرم -

و میگی چند میلیارد به ناممه؟من دارم تو که تنیام بود خیلی راحت گذاشتم رفت ت

حسرت یه قطه اشک برا مادرم میسوزم تو میگی مدیریت. د اخه لامصب اونایی که تو 

 میگی خوشی به اونایی که تو مگی درد من اصلا حسابشون نمیکنم.

اروین:چی ساختی برا خودت از زندگیت.اگه تو مامان نداری ولی باباشو داری منو -

ومو نداریم نه مادر نه پدر ولی دیدی تا حالا دم بزنیم ادوین هیچکد  

 شوکه شدم مادر و پدر نداشتن

من برا مامان و بابات متاسفم خدا بیامرزتشون.-  

جوابمو با سر تکون دادن داد دیگه هیچی نگفتیم من چرا دربرابر این غول بیابونی 

 کوتاه میام 

ور پرور اومد داخل.رسیدیم خونه به اروین تعارف نکردنم ولی اقا پر  

اروین:منتظر میمونم لباساتو عوض کنی بیای باهم قهوه بخوریم.-  

خیلی پررویی-  
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در کمال تعجب من یه لبخند خوشگل زد و گفت:این که نگرانی نداره.یکم رو هم میدم 

 به تو

 چشمامو رو هم فشار دادم که اعصبانیتم طوغیان نکنه.

نشسته بود سخت با موبایلش مشغول بود لباسامو عوض کردم رفتم پایین رو مبل 

وقتی از بالاسرش رد شدم به طور غیر عمد متوجه شدم داره ایمیل میده.بیخیال 

نشستم روبه روش سرشو که بلند کرد اخماش بدجور تو هم بود.از منیره خواستم یه 

 قوه ترک برا من یه اسپرسو برای اروین درست کنه.

ما چه کار میکینی؟رابطه اتون خوبه؟اروین:خب دلارم خانوم با داداش -  

میگقتم به تو چه بی ادبی بود تا وقتی یکی با من محترمانه رفتار میکنه منم باهاش 

محترم رفتار میکنم اما امان از روزی که یکی بد باهام ر فتار کنه منم خود به خود هار  

 میشم البته نهال جدا از این قضیه است.

خوبه.-  

اتهم این بحث و ادامه بدم اروین هم متوجه شد اما خودشو به این یعنی دیگه نمیخو

 نفهمیدن زد و گفت:یعنی میتونم رو رابطه ابدیتون حساب باز کنم.

 ابروهام پریدن بالا و متعجب نگاهش میکردم.
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تو میتونی رابطه ی خودتو با نهالی که نامزدته صد در صد ابدی حساب کنی-  

تو چند درصد؟ درصد میتونوم99صد در صد نه ولی -  

اه لعنتی با یه اره یا نه میتونستم سر ته قضیه رو ببندم یا حتی میگفتم نمیدونم ولی 

 الان که قراره درصد بدم خیلی دقیق تر میشه.خودم کردم که لعنت بر خودم باد

نمیتونم مشخص کنم-  

اروین:حدودا؟-  

رنگ پررنگ اسم  هیچی به ذهنم نمیرسید ولی چرا یدفعه اسم ارتا اومد تو ذهنم پر

درصد  04درصد مغزم ارتا ب.د  04ادوین هم اونورش بود به یه اندازه پررنگ بودن 

 دیگه ادوین.

درصد 04-  

درصد بهترین گزینه بود اینجوری از اره یا نه هم در میرفتم 04  

منیره با قهوه هامون اومد مهلت ادامه بحث به اروین نداد منیره رومرخص کردم با 

حرف و کار یکم صحبت کردم .خیلی جدی بود درباره کاری که داشت یا  اروین درباره

مخواست بکنه تو صحبتش هیچ تردیدی نداشت همه چی قاطه ومحکم بود و من از 

 بچگی دنبال این قاطع و محکم بودنم که هنوزم کاملا به دستش نیاوردم.
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سال  44م بعد بعد رفتن اروین متوجه شدم بهداد نیم ساعته اومده خونه من بی خبر

 اومده بود.

رفتم بالا اولین جای که به ذهنم رسید اتاق بابا و مامان بود که تو این سالها بابا فقط 

موقع دلتنگیش برا مامان میرفت اونجا بود. داخل اتاق مامان و بابا نبود چند جای دیگه 

پیانو تو  رو هم نگاه کردم اما اثری از بهدا نبود کم کم داشتم نامید میشم که صدای

 خونه پیچید و پاهای من به سمت پیانو هدایتم کردن.

 پشت پیانو نشسته بود.پیانو نواختن از مامانم یاد گرفته بود.

 رفتم کنارش نشستم.چشماش غم داشت اونم کم نه خیلی زیاد.

بهداد خوبی؟-  

بهداد؟اماده شو باید ببریم یه جایی-  

کجا-  

پیش مامان-  

مگه دیروز نرفتی؟-  
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انداخت پایین با شرمندگی گفت:نتونستم .نتونستم قبر مادرمو پیدا کنم .حتی سرشو 

نتونستم از کسی کمک بگیرم میگفتم چی منو ببر سر قر مادرم.دلارام بد کردم باهاش 

ساله بهش سر نزدم. 44  

میرم اماده میشم.-  

 پمنتظر هیچی دیگه نموندمو رفتم سمت اتاقم.لباس مناسب پوشیدمو.رفتم بیرون.تی

 سرتا ا مشکی شیکی زده بود .سوار ماشینش شدیم راه افتاد سمت بهشت زهرا

خاک را که روی قبر مادرم دیدم شرمنده شدم.فاتحه خوندم با گلاب مشغول تمیز 

کردن سنگ قبر شدم.سرم را بلند کردم متوجه شدم بهداد خشکش زده و همونجور 

اش بزارم مطمئن اونم مثه من با تو همون حللت زل زده به قبر مامان.ترجیح دادم تنه

 مامان حرفهای داشت که نمیتونست تو بودن من بگه.پاشدمو اروم رفتم کنار

نیم ساعت دیگه میام.-  

 گفتمو رفتم .تو قبرستون بی هدف میگشتم.تنها کلمه مقدس مادر تو ذهنم بود

م بهد نیم ساعت برگشتم سمت بهداد اما با دیدن حال زار بهداد ترجیح دادم یک

 بیشتر تنهاش بزارم.نیم ساعت دیگر را هم بی هدف گزراندم.برگشتم.

بهداد:مرسی که درک کردی-  
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 پس فهمیده بود اومدمو دوباره رفتم.کنارش نشست

 به فرانسوی گفتم:

Elle me manque 

"دلم براش تنگ شده"  

 به فرانسوی جوابمو داد:

Dell Hhmmvn Tngshh 

"دل هممون تنگشه " 

فتم:باز به فرانسه گ : 

Maintenant, je sais que pas Qdrshv 

"حالا که نیست قدرشو میدونم  " 

 او هم به زبانی که از مادرمون بهمون ارث رسیده بود استفاده کرد:

Je suis toujours heureux quand les bonnes gens qui ne 

sont pas dans le côté, 

"نیستنهمیشه قدر افراد نیک زمانی میدونم که در کنارمون  " 
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ساعت تمام ادامه داشت.منو کشید سمت 4سوکت کردمو سکوت کرد .سوکتمون 

 خودشو بوم کرد و موهامو بوسید و گفت:بو مامانو میدی

و خدا میدونه که من چقدر از این که بوی مادرم را میدهم خوشحال شدم.زنی که 

ثل من و مسیحی بود فرانسوی ولی پاک وبکر زنی که اسلام را خودش کشف کرد و م

امثال من  اسلام بهش ارث نرسید برای بدست اوردنش تلاش کرد.زنی که صد برابر 

 من بهتر بود وزیبای بی نهایتش را برای من به ارث گذاشته بود.

بهداد منو محکم به خودش فشرد و گفت:به روح مامامن قسمت میدم هر حماقتی 

 کردم از پیشم نرو تو دیگه نرو

ت.بهدادم بود .عزیزم .جونم بسده بود بهش با لرزش صداش میلرزید بغض داش

 صداش تو بدن منم لرز افتاد و این قسم تو ذهنم ثبت شد

موهامو غرق بوسه کرد بعد از تمام شدن درد و دلمان با مامان .ازش خداحافظی 

گرفتیم رفتیم سمت خونه من کاملا مهمونی از یادم رفته بود تا موقعی که نهال زنگ زد 

ور شدم تو راه از بهداد جدا بشمو برم سراغ کارای مهمونی که البته بهداد و من مجب

خبر نداشت کجا میروم خیلی هم سیریش نداشت که بفهه بعد از دوبار پرسیدن 

 فهمید من کوتاه بیا نیستمو جواب نمیدم بیخیال شد.
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چی تمام سعیمو کردم که همه چی به بهترین شکل باشه ولی اشرافی نباشه من از هر 

اشراف زاده بود متنفرم .منم یه اشراف زاده ام اما هیچ وقت نه خودم خواستم نه پدرو 

 مادرم طوری بودن که منو به قانون های مسخره خانواده های اشراف زاده مقید بسازه.

 با نهال تماس گرفتم اومد بازار با رلفتیم به یکی از بهترین گالری لباس تهران

نهال:دلی این چطوره؟-  

اس ساده ی بود و البته زیادی تکراریه اما شیکلب  

شیک اما تکراریه-  

نهال:خب این یکی-  

افتضاحه-  

نهال:اون ابیه چی؟-  

لباس خوشگلی بود.مطمئنم کمر تنگش کمر باریک نهال به خوبی میتونه نشون بده و 

 الیته دامن لختش و بالاتنه ی که سنگ های ساده و زیبای داشت

برو پرو کن -  

و هم ائن لباس رومی رو پرو کن.نهال:ت-  
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لباس مدل رومی طلایی که فوق العاده شیک بود من همیشه عاشق لباسای مدل رومی 

بودم.میدونستم بهداد برعکس ظاهر و رفتارش فضاهای عرفانی و دوست داره به 

خاطر همین امشب پر از گل و فانوس کرده بودمو موزیک های ملایمی انتخاب کرده 

اس رومی بدجور با محیط امشب هم خونی داشت و گیرا بود.بودم و این لب  

لباس تو تن نهال فوق العاده بود منم لبالس پرو کردم که تو تنم خیره کننده بود اینو 

 خودمم فهمیده بودم .بعد از خرید لباسا نهال رسوندم خونه خودم رفتم بیمارستان.

هم خیلی جدی در مورد  تو بیمارستان عمو شهاب دیدم  پیش بابا بود داشتن با

 موضعی صحبت میکردن که با اومدن من گفت و گئوشون قطع شد .

 سلام کردمو به عمو دست دادمو بابا رو بغل کردم

بابا چیزی شده؟-  

بابا:اره باید با هم حرف بزنیم-  

 بابا همیشه جدی بود ولی اینبار با همیشه فرق داشت

خب میشنوم-  

نمبابا:من فردا ایران و ترک میک-  

 جا خورم.هیچ وقت انتظار همچین چیزی رو نداشتم.
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کجا؟-  

بابا:امریکا باید برم روند بیماریم کند شده ولی هنوز جریان داره باید برم اونجا برای -

بهبودی کامل.اگه بهداد اینجا نبود تنهات نمیذاشتم .با بهد اد صحبت کردم تا موقعی 

 که من برگردم ایران میمونه.

.من به بهداد نیاز نداشتم .مخصوصاه وقتی موندنش انقدر با منت عصبی شده بودم 

 باشه..عمو شهاب اتاق ترک کرد تا ما راحت تر باشیم

بهداد برا چی اون کار و زندگیش امریکاست اونم باید باهاتون بیاد.-  

بابا:دلارام لج نکن -  

میکردید  بهتر بود منم ادم حساب میکردید قبل گرفتن تصمیم نهایی با من مشورت-

من اگه بخواهم لج کنمم دیگه جای برای لج کردن باقی نمونده .خوشحال میشم 

 ساعت پروازتونو بهم بگید که حداقل بدرقه تون کنم البته اگه مزاحم نیستم.

بابا:همیشه محترمانه نیش میزنی از همون موقعی که به دنیا اومدی نیش زبونت قابل -

ت پاکه اما زبونت نیش داره.کنترل نبود. تو دلت هیچی نیست دل  

دنیا نیش داره زهر داره مارداره-  

بعد از ظهر3بابا:ساعت -  
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مرسی ک لایق دونستیده خبر بدید.خداحافظ بابا شب میبینمت-  

بابا:خداحافظ دخترم.-  

سال من پیشش بودم اونوقت اول به  44ناراحت بودم که به من اخرین نفر گفته این 

من انقدر ارزش نداشتم که قبل تصمیم نهایی به بار بهم  بهداد گفته بعد به من عنی

بگه دخترم نظر تو چیه؟میدونست رو حرفش حرف نمیزنمو نپرسید برام قابل درک 

 نبود.

بعد از خراحافظی از عمو شهاب بیمارستان ترک کردم مطمئن بودم کارای انتقال بابا 

 رو به بیمارستان امریکا ارتا انجام داده.

نه متوجه شدم قیافه بهداد خیلی گرفته است .تقریبا حدس میزدم برای وقتی رفتم خو

مامان باشه اما باید مطمئن میشئم من طاقت ناراحتی عزیزامو نداشتم.هر چند اون 

 عزیز یه عوضی مثه بهداد باشه

بهداد داداش-  

بهداد:جونم  نارگیل داداش-  

ارگیلی از بیرون سخت و خنده ام گفته بود از بچگی بهم میگت نارگیل.میگفت مثل ن

 سفت محکم از درون وسفید و پاک و لطیف
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چیزی شده؟-  

سال پیش کرده. 44بهداد:نه نارگیلی فقط دلم هوای -  

 یه پوزخند نقش بست رو لبم.

سال پیش جز بدبختی چیزی  44سال پیش؟من که هر چی فکر میکنم تو  44هوای -

 پیدا نمیکنم

 لبخند تلخی زد و گفت:

بود نارگیل جون منظورم قبلش-  

اه انقد به من بگو نارگیل-  

اومد کنارم نشست دستشو انداخت دور شونه هامو گفت:نارگیل جون چرا خوشت 

 نمیاد بهت بگم نارگیل.تو که قبلا نارگیل خوبی بود .هوم نارگیلی؟

باره میگه نارگیل خوبه منم به تو بگم  فندوق 44کفت -  

بهداد:حالا چرا فندوق-  

همون حده چون مغزت در-  
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بهداد:عه عه دختره ی چشم سفید .اگه مغز من اندازه فندوقه. نارگیل که اصلا مغز -

 ندراه.

برو بابا تو هم منو گرفتی .جای که بشینم رو پروژه های علمی مملکت کار کنم -

 نشستم باتو بحث میکنم

بر بهداد:خوبه ترم تابستونه نگرفتی اگه میگرفتی وقت نمیکردی به دانشگاه هم -

 سی.

فردا چی میپوشی؟-  

بهداد:نمیدونم-  

تو که اینورا رو نمیشناسی با ارتا برو خرید -  

 بهداد نفسشو با صدا بیرون داد و چقد سخت بود ادم وطن خودشو نشناسه

بهداد:احتمالا با ادوین برم-  

چه زود صمیمی شدید-  

بهداد:اره پسر خوبیه داداش نامزده نهال-  

پسر منه در صورتی که مطمئن بودم خبر داشت منتظر بود  این یعنی خبر نداره دوست

 خودم بهش بگم.
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و البته دوست پسر من-  

بهداد:شاید از بی غیرتی منه که خواهرمو با یه پسر غریبه میبینم باید سکوت میکنم.-  

رابطه ما فوق العاده محدودعه اصلا شبیه دوست دختر دوست پسرای دیگه نیست -  

به خود ت نزنی . بهداد:امیدوارم ضرری-  

چیزی نگفتم چون  ادوین برا خودمم هنوز معادله حل نشدنی بود و نمیدونستم برا چی 

بهم نزدیک شده هنوز نمیدونستم برام ضرر داره یا نه؟ و اروین که معادله ی خیلی 

پیچیده تری از ادوین تو ذهن من برای خودش ساخته بود اروین زیادی از حد 

اینکه اروین برام ضرر داره یا نه خبر نداشتم ولی از این مشکوک بود دربااره ی 

مطمئن بودم که هیچ وقت هیچ سودی به حال من نداره.البته این مدت زیادی هوامو 

داشته گفتن این حرف بی انصافیه....اوووووف اروین پسچسده ترین معادله چند 

 مجهولی زندگیمه

************ 

یمای خصوصی از ایران خارج شده بود لرز به دل من حالم خراب بود بابا تازه با هواپ

 انداخته بود.میدونستم همه چی به بهترین شکل داخل امریکا فراهم براش اما باز

 دست بهداد دور شونه هام حلقه شده بود باهم تو باغ قدم میزدیم.
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م بهداد:دلارام بابا تو رو بزرگ کرده به تو همه چیزو یاد داده پس انقد نگرانی لاز-

 نیست

 معلوم بود گفتن کلمه بابا چقد براش سخت بود 

بابا همهیشه دوست داشت دخترش یه پری باشه یه الهه یه دختر سرحال و شیطون -

 یه دختری پر از انرژی مثبت ولی حالا دخترش دقیقا برعکس ارزوهاشه

 14بهداد:یه دختر نارگیلی قلبی مهربون اما محکم و سفت و سخت دختری که تو -

لگی میشه جون ترین مدیر عامل دنیا .دختری که شرکتش تو ایران رو دست سا

ندره.دختری که نفوذ ناپذیره دختری که میتونه در برابر هر مشکلی از خودش دفاع 

کنه.دختری که به موقعش شیطنت داره به موقعش جدیه به موقعش خونسرده به 

نشو تو دستش داره به موقعه عصبی میشه دختری که کنترل زندگی خودشو اطرافیا

بهترین شکل ازش استفاده میکنه.دختری که هز مردی مطمئن برا خودش میخوادش 

ولی اون دختر حتی نیم نگاهی هم خرج این مردا نمیکنه دختری که شده رویای خیلیا 

ودختری با هر کی تا حدش برخورد میکنه.یه دختر ساده اما فهمیده و باهوش که البته 

رده.موقع نامردی نام  

چپ چپ نگاهش کردم که خنده ش گرفت خب حق داره منم موقع نامردی نامرد 

بودم نمیتونستم انکار کنم بعضی وقتا تا چه حد میتونم نامرد باشم. مثه بهداد که 
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بعضی وقتا واقعا بد میشد شاید همه اینا مال اینکه بردارزاده ی ارسلانیم.برادر زاده 

ارسلان بود بود توی رگای باهم جریان داشت این  ارسلان نیک فر.خونی که توی رگای

 انکار ناپذیر بود.

با اومدن ارایشگر و نهال  از بهداد جدا شده م سع یکردم نگاه خیره برادرمو روی 

خواهرم نادیده بگیرم.نگاه خیره ی و البته خریدارانه ی بهداد  روی نهال.نگاهی پر از 

بود .بهداد هر چقدر بود ولی عاقل بود و هوس و شهوت.مطمئن میاز به مداخله ی من ن

 اروین هم خیلی تیز تر از این حرفاس که بزاره کسی به نهال نزدیک بشه.

با نهال و ارایشگر وارد اتاق مخصوص شدیمو ارایشگر . اول نهال و بعد منو اماده کرد  

ه دوتامون با سرعت باور نکردنی اماده شده بودیم همچنین فوق العاده جذاب و خیر

 کننده.

دستمو دور بازوی بهداد حلقه کردمو از  پله های مارپیچ عمارت با بهدا  اومدم پایین 

الحق که با اون کت وشلوار سور مه ی عالی شده بود با ورودمون همه دست زدن 

شبیه زوجا شده بودیم.وقتی رسیدم سیل خوش اومد گویی به بهداد که به ایران 

اد برای اینکهدعتمونو پذیرفتن به مهمونی اومدن برگشته و همچنین تشکر منو بهد

 شروع شد
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بعد از خوش امد گویی به همه متوجه  اروین شدم که کت و شلوا  مشکی اسپرتی 

داشت که البته کت  دراورده بود کنار خودش رو مبل قرار داده بود .نهالم دقیقا کنارش 

متوجه هیچکدوم از نشسته بود داشت باهاش حرف میزد اما کاملا مشهود بود که 

حرفای نهال نیست.ارتا هم اونطرف تر با کت و شلواری طوسی مشغوصحبت بود با 

 دیدنش دلم لرزیرد فوق العاده شده بود .بینهایت جداب.

هر چی گشتم ادوین ندیدم همینطور داشتم دنبالش میگشتم که یه صدای عصبی که 

 سعی داشت اروم باشه  در گوشم زمزمه کرد:

تموم شد ؟ دید زدنت-  

برگشتم قیافه حرصی اروین دیدم خند ه ام گرفته بود این چرا حرص میخورد چه 

 غیرتی فکر نمیکردم رو دوست دختر داداششم غیرت داشته باشه.

نه هنوز یه کمی مونده از دید زدنم-  

مچ دستمو با عصبانیت گرفت  با همون نگاه سرد و صدای خالی از هر حسی گفت: 

باش .سعی کن کنترل نگاهتو داشته باشه اگه هم میخواهی نگاه مواظب حرف زدنت 

 کنی انقدرخمار وسوسه انگیر نکاه نکن شیرفهم شد.

با بهت و عصبانیتو نگاهش میکردم که به حالت خیلی جدی کاملا دستورس  ادامه 

 داد:انقدرم با ناز صحبت نکن .دستاتم با عشوه نکن لا موهات نکن مثه مانکنا راه نرو 
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نم قفل کرد بود.من ؟؟؟؟عشوه؟؟؟؟؟اصلا به هم میخوردیم .عصبی بودم .البته نمیگم زبو

بدم از غیرتش اومد والی اون باید و نباید منو مشخص نمیکنه هیچکش این حق 

نداره. اخم کردم .خواستم از کنارش بگذروک که مچ دستمو گرفتم تو گوشم 

 غرید:حالیت شد؟؟؟؟؟؟

ر کنی.نه نشد حالا میخواهی چه کا-  

فشاردستش رو مچ دستم باعث شدم ضعفب  تو کا بدنم حس کنم لعنتی خیلی زور 

 داشت.حالم از وجود منفورش بهم میخور د

اروین:حالیت شد؟-  

 لجبازانه  گفتم:نه نشد.

نشو کشیده گفتم که چشمم افتاد به چشماش با دیدن چشماش نمیدونم چی شد کع 

تو بگی میشه برم حالا. زبونم چرخید و گفتم:باشه اوکی هر چجی  

 یه لبخند حرصی زدم دستمو ول کرد و رفت سمن باغ

صدای پچ پچ دوتا دختر شنیدم که داشتن درباره جذابیت فوق العاده یه پسر صحبت 

میکردن رد نگاهشون که گرفتم رسیدم ه ادوین .وقت ادوین دیدم رگ غیرتم قلمبه 

 شد رفتم سمت ادوین . 



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 225 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

انگیز بهم کرد و اروم گفت:مثل همیشه.س.ک.س.یادوین یه نگاه تحسین بر  

حرفش زیاد مهم نبود . خب هر جور بخواهیم حساب کنیم دوست پسرمه .و همچین 

 حرفی عادی اما برق چشماش اصلا عادی ینبود و واقعا داشت منو وحشت زده میکرد.

تیپ فوق العاده ش زیادی خوش تیپش کرده بود . عضلاتشو به خوبی به نمایش 

شته بود حی میکردی هر لحضه ممکنه پیرهنش جر بخوره لباس پاره بشه.ارتا هم گذا

عضلات فوق العاد ه ی داشت هیچی کمکتر از ادوین نداشت .اوووه لعنتی واقعا باید 

 دست از سر همزمان به دونفر فکر کردن بردرام .

دتمام دتلاشمو کردم که رو یکیشون تمرکز کنمو اونی که پیروز شد ادوین بو  

********* 

یک ساعت از مهمونی گذشته بود.موقعیتو مناسب دیدم علامت دادم چراغارو خاموش 

 کنن . با مهمونا از قبل هماهنگ شده بود طبق خواسته من همه سکوت کرده بودن.

بهداد:چی شد؟-  

با علامت دوباره یه نور رو کیک بزرگی که الان  رو به روی بهداد قرار داشت روشن 

یگه هم رو خود بهداد و بعد پیانو به زیباترین شکل شروع به نواختن شد .شد و یکی د  
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رفتم جلو بهداد با صدایا اروم که تو سکوت محض این خونه به خوبی شنیده میشد 

 گفتم:

"Joyeux anniversaire" 

"تولدت مبارک"  

 بهدادم همونطور حیرت زده جواب داد:

"Je t'aime Delaram" 

م بود شنیدم که گفت:بابا فهمیدم فرانسوی هستیدصدای غرنهال  که کنار  

بهداد با لبخند نگاه نهال کرد و بعد پیشونی منو بوسید و تشکر کرد بعدم که  چراغا 

کمکم روشن شد تبریکا از سر گرفته شد . بعد از اتام تبریک چراغا دوباره خاموش 

رقصیدن یه  شد .بهداد  دستمو گرفت بردم وسط پیست رقص شروع کردیم به تانگو

نورم بالا سرمون .بود زوجا کم کم بهمون پیوستن.به پیوستن هر زوج نوری از بالای 

 سرش همراهیشون میکرد کم کم با شلوغ شدن همه ی چراغ روشن شد . 

تا شمع برای بهدا روشن کردم.بهدا خواست فوت کنه که نهال جیغ زد و گفت:ارزو 19

 کن؟؟؟؟؟؟بی اروز که نمیشه؟

و تکون داد هموننطور که با لبخند به نهال خیره شده بود ارزو کرد.بهداد سرش  
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بعدم شمعا رو فوت کرد .یکم از کیک قاچ کرد   .گذاشت تو دهنم .به خدمت کارا گفتم 

کیکور بین همه تقسیم کنن. خودم رفتم کنار ادوین دخترای دوربرش واقعا رو اعصابم 

زیادی دورشو گرفته بودن .بهدادم معلوم  بودن . نگاهم افتاد به بهداد که دختر لوند

 بود کلافه شده از دستشون خنده ام گرفته بود حالت صورتش خیلی بامزده بود.

 ادوین با دیدنم لبخند خوشگلی زد.دستمو گرفت و گفت:افتخار رقص میدید بانو؟

با لبخند همراهیش کردمو سعی کردم دخترای که داشاتن از حرص لبشونو میجون 

گیرم ولی اصلا نمیشد .ناجور رو مخ بودن.نادیده ب  

ادوین دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو چسبوند به خودش منم دوتا دوستمو گذاشتم 

رو شونه هاش.اروم با هم میرقصیدیم که چشمم خورد به نهال که تو بغل بهد اد 

بای میرقصید.میخ بودم روشون نهال پر از عشوه با بهد اد میرقصید نگاه بهداد رو ل

نهال بود .سرمو چرخوندم ولی اروین نبود .وااااااای یادم اومد گفت سرش درد میکنه 

 رفت خونه .لعنتی 

ادوین:چیزی شده عزیزم؟-  

نه-  

ادوین:پس  حواست کجاست؟-  

بیخیال ادوین -  
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دوباره نگکاهم به بهداد و نهال افتاد .مطمئنم اگه تو جمع نبودن همو میبوسیدن .نهال 

ن دستشو رو سینه بهداد حرکت میداد .نفسای بهداد معلوم بود عمیق با عشوه فراو

 کشدار شده داره حال نهال و بدتر میکنه

ادوین:دلارم حواست کجاست ؟-  

 مطمئنم اخرین کسی که دوست داشتم وضعیت نهال و بهداد و ببینه ادوینه.

همینجا.-  

ادوین:مطمئنی-  

 یکی از ابرو هامو دادم بالا گفتم:شک داری؟

دوین هیچی نگفت .یه دور چرخوندم .تنها راهی که برای جدا کردن نهال و بهداد به ا

 ذهنم رسید  به کار بردم.

اخخخخخخخخخ-  

ادوین:چیزی شد عزیزم-  

پام پیچ خورد-  

 ادوین دستمو گرفت بردم نشوندم رو یکی از صندلی ها.
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ادوین میشه کمک کنی برم تو اتاقم-  

ادوین:چرا که نه -  

شونه هام حلقه کردو منم چسبوند به خمواروم از پله ها ر فتیم باالا.وقتی  دستشو دور 

 رسیدیم به اتاق کفشمو دراوردم .شروع کردم به ماساز دادن مچ پام.

ادوین:پماد داری؟-  

امیشه بری از یکی از مستخدما برام بگیری-  

م به به تکون دادن سر اکتفا کرد رفت بیرون منم سری گئشیمو برداشتم زنگک زد

 بهداد با بوق اول جواب داد

بهداد:الو -  

بهداد بیا بالا کارت دارم اتاق خودمم-  

 بدون ذاینکه منتظر جواب باشم ازش قطع کردمو با ادوین تماس گرفتم

الو چیزی شد خانومی؟-  

نه  من خوبم نیاز به پماد  نیست  برو پیش مهمونا منم الان میام-  

ادوین:ولی-  
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ین دارم میامواقعا لازم نیست ادو-  

باشه منتظرتم.-  

کفش پاشنه بلندمو پوشیدم منتظر بهداد موندم .خودشو سریع تر از اون چیزی مکه 

 فکرشو میکردم  رسوند بالا .

بهد اد  تو داشتی چه غلطی میکردی؟-  

بهداد:ها؟؟؟؟؟؟؟-  

اون دختر نامزد داره اینو تو مخت فر و کن-  

میخوانمش دلارام همینو بسبهداد:نامزد داره شوهر که ندار ه من -  

ساله رفتار نکنی 41میشه مثه این پسرای  -  

بهداد:میدونم دارم چه کار میکنم دلارم-  

 تیز شدم بهداد  یه چیز ای رو میدونه که من نمیدونم !

به منم بگو بدونم-  

بهداد:هر وقت ارتباطی به تو پیدا کرد بهت میگم-  

اون دختر صمیمی ترین دوست منه -  
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خب که چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟بهداد:-  

اگه  اذیت بشه نابودت میکنم-  

بهداد:نمطیتونی ازم بگیریش-  

مثه اب خوردنه-  

بهداد:مواظب باش ابت یخ نزنه که خوردنش سخت میشه-  

 گفت منو تو دنیای پر از عصبانیت تنها گذاشت 

********************** 

تصور کنم همچین  خونه فوق العاده بزرگشون ادم میترسوند هیچ وقت نمیتونستم

 امپراطوری داشته باشن.

نهال:اووووپس خونه اینده مو عشقه-  

امروز منو نهال به دعوت ادوین اومده بودیم خونخ پسرا واقعا بزرگ تر از اون چیزی 

 بود که فکر میکردم

نهال:هفته پیش تولد بهداد که ادوین پیشنهاد  داد نزدیک بود از خوشحالی سکته -

 کنم.
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گم از خلیت کم گفتمهی چی هم ب-  

 خانم مسنی دور برامون باز کرد با خوش رویی خوش امد گفت مانتو هامونو گرفت

و به سالنی که پسرا بودن راهنماییمون کرد . وارد سالن که شدیم .ادوین به 

استقبالمون اومد ولی خبری از اروین نبود .مثه همیشه تیپش میشه گفت رسمی بود. 

.کرواتشو مثه همیشه داشت  

نهال:اروین کجاست؟-  

اینجام-  

تامون برگشت سمت اروین که داشت از پله ها پایین میمود .تیپی کاملا 3سر هر 

 اسپرت داشت.پر جذبه مقتدر قدم برمیداشت . کاملا خاص متفاوت با ادوین

با رسیدنش نهال پاشد از گردنش اویزون شد .ولی اون خیلی خشک به نها سلام کرد 

به من.و سرد تر از نهال   

من کنار ادوین و نهال کنار اروین نشسته بود  .من دقیقا روبه روی اروین بودم .یکی از 

خدمتکارا اومد. چون هوا گرم بود قرار شد برامون شربت بیاره . موقع رفتن اروین 

بدون اینکه نگاهش کنه با اشاره دست گفت مرخصه اونم تا کمر مقابل اروین خم شد 

 و رفت .
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همین اش بود همین کاسه .اروین خیلی خلی مقتدر رفتار میکرد کاملا  تا موقع شام

جدی تر و سرد تر از همیشه جذبه ی خاصی داشت .و البته اینم فهمیدم ک تو این 

خونه اروین قدرتمند ترین فرده  البته من فکر میکردم فقط تو اون خونه است حتی 

وین واقعا کیه.................روحم خبر نداشت که اروین  تا چه حد قدرتمنده و ار  

ادوین:دوست داری  کمی قدم بزنیم.-  

 سرمو به نشونه اره تکون دادم اونم با لبخند دستمو گرفت از نهال و اروین جدا شدیم 

باغ خیلی خیلی بزرگ بود البته ترسناااااک .درخت های سر به فلک کشیده یه ترسی 

همش درخت بزرگ بود. به ادم میدادن.حتی یه دونه گل وجود نداشت  

چه درختایِ؟-  

ادوین:عمر بعضیاشون به یه قرنم میرسه-  

واقعا؟-  

ادوین:اره یه درخت بزرگترم هست-  

 کنجکاو گفتم:بریم ببینمش
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ادوین دستمو گرفت کشوندم جلو تر گرمای دستش ترسمو کمتر کرد ولی وقتی 

غد میومد شاخه رسیدیم به یه قسمت از خونه که هیچ نوری وجود نداشت و صدای ج

 های درختای انقدر زیاد بود که در هم پیچیده بودن حتی از گرمای دستش ترسیدم.

اولین کسی هستی که از خاندادن نیستی میای اینجا-  

یعنی چی؟-  

یعنی فقط خاندان راد حق دارن بیان اینجا-  

یعنی کسی که فامیلیش راد نباش  نباید بیاد-  

نم میتونن بیان مثلا مادر من بار ها اومدهبحث فامیلی نیست .عروسای خاندا-  

اون درخته که گفتی کجاست-  

 ادوین گوشیشو دراورد نور گوشی گرفت رو به درختی گفت اینه

وااااااااااااای چند سال عمر داره؟-  

قرن1ادوین:نزدیک -  

واااااووووو-  

ادوین:نظرت چیه؟-  
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حکومت میکنید به نظرم بیشتر شبیه یهقلمرو میمونه خونتون که شما توش-  

ادوین:شما؟؟؟؟؟؟؟؟ -  

اره تو اروین-  

ادوین:من با اروین؟-  

فکر کنم اروین-  

ادوین:تقریبا درسته-  

چرا اروین؟-  

ادوین:چون اون بزرگتره-  

ولی شما دوقلویید دقیقا همسن-  

دقیقه بزرگتر از منه 1ادوین :اشتباه نکن اروین -  

اخه حکمرانی به یه خونه بزرگ چه لذتی داره؟-  

 خندید هیچی نگفت.

دوست داشتی تو جای اروین بودی؟-  

ادوین:صد درصد نه-  
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چرا؟-  

ادوین:چون در این حال همه کاره ی هیچ کاره-  

نمیفهمم -  

ادوین:زیاد کنجکاوی نکن برا خودت خوب نیست-  

گیج گیج بودم ولی ترجیح دادم فعلا دیگه چیزی نپرسم چون میدونستم جوابی 

 نمیگیرم.

خیلی گرسنمه الان دیگه باید شام حاظر باشه ادوین:من که-  

با لبخند مصنئوعی همراهیش کردم .این خونه عجیب بود برام  دوست داشتم همه 

 چی درباره ش بدونم وای کاش هیچ وقت  این عمارت لعنتی برام جذاب نمیشد .

انقدر درگیر حرفای ادوین این حکمرانی عجیب بودم که نفهمیدم شب چطور گذ شت 

برگشتم خونه چطور  

ماه از رفتن بابا به امریکا میگذشت تو این مد ت روابط نهال و اروین. من و ادیون به 4

هفته ی میشد که رفته بود  امریکا .4خوبی پیش میرفت ارتا هم    

تو د فتر بودم که منشی خبر داد نهال اومده .گفتم بفرستش داخل .تا درباز شتد 

ره کمردنخودشو انداخت بغلممو شروع کرد گ  
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چی شده؟ نهال خوبی؟-  

نهال:دلارام تموم شد-  

چی میگی تو -  

نهال:منو نمیخواهد-  

کی تورو نمیخواهد-  

 ازم جدا شد اشکاشو پاک کرد

نهال:من برم-  

چی میگی تو حالت خوبه-  

نهال:دلارام میخواهمد تنها باشم باید فکر کنم-  

بیا بشین تا همه چیزو برام تعریف نکنی نمیزارم بری-  

 نشوندمشو به منشی گفتم دوتا قهوه برام بیاره

نهال:دلارم ترخدا بزار برم فردا همه چیو برات تعرف میزکنم میخواهم یکم قد بزنم -

 دلارم ترخدا
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ساعت دیگه میام 3برود خونه ما اوجا به قدر کافی میتونی تنها باشی فکر کنی من-

 خونه

نهال:باشه باشه منتظرتم-  

لی خراب بود خیـــــــــلیاینو گفت رفت .حالش خی  

 جلسه مهمی داشتم وگرنه تنهاش نمیذاشتم.

ساعت چطور گذروندم .تو جلسه هم نزدیک بود گند بزنم.بعد جلسه  3نفهمید م 

 وسایلمو جمع کردم با بالاترین سرعت رفتم بیرون.

دلشوره عجیبی داشتم تا جایی که  تصادف نکنم پام رو پدال گاز فشار میدادم 

خیلی بالا بود.یدفعه چشمام رو هم افتاد .سعی کردم باز نگهش دارم .لعنتی .سرعتم 

یادم ر فته بود قرصامو بخورم.حس میکردم دست و پام دارن فلج میشن . لعنتی 

 لعنتی .قرصام کجان؟؟؟؟؟.چشام چرا داره رو هم میفته .لعنت به این قرصا.

به دستم وصل بود میتونستم چشمامو باز کردم .همه جا تار یک بود . فقط سرمی که 

احساس کنم . کم کم چشمام به تاریکی عادت رد همه چی برام واضح شد  .اخرین 

چزی که یادم میومد اون قرصای لعنتی بود .دیگه چیزی یادم نمیومد.و حالا من تو این 

 بیمارستان چه کار میکردم؟؟؟؟؟؟

چه عجب بیدار شدی.-  
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د ولی کیه؟؟؟؟؟؟؟هیکل تنومندی داشت معلوم بود  یه مر  

خوبی؟-  

 با شنیدن لحن سرد و جدیش نیاز به فکر نداشت دیگه.

تو به این میگی خوب؟-  

 صدای پوزخندشو شنیدم.اروین بود دیگه پوزخند نزنه کی پوزخند بزنه

اروین:فعلا که از من سرحال تری-  

 خب حالا که این اروینه یه سوال میمونه.!این اینجا چه کار میکنه؟؟؟؟؟

-که من سرحال تر از تو ام  خب تو بیا بکپ رو این تخت حالا  

اروین:بیا از کا رو زندگی انداختتم بعد پرروییم میکنه-  

من گفتم بیای-  

نه خیر خانم به اخرین نفری که بات تماس گرفته زنگ زدن از شانس گ-  

 ادامه حرفشو خورد جاش گفت:از شانس بد من اخرین نفر من بودم.

ارم هم  دوست پسر به یکی از اونا میگفتی .خودم هم داداش د-  

اروین:چرا باید اونا رود الکی نگران تو بی دست و پا کنم.-  
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 اون لحظه فقط دوست داشتم خفه ش کنم پسرهی عوضی به من میگه بی دست و پا .

خودم چیزی یادم نمیاد چم شده؟-  

ه درخت .اروین:پشت فرمون ضعف کردی کنترل ماشین از دستت در رفته زدی ب-  

ماشینم؟؟؟؟-  

فاتحه شو بخون-  

یعنی چی؟-  

اروین:داغون شده-  

وااااای-  

اروین:فدای سرت -  

 ابروهام پریدن بالا این به من میگفت فدای سرت ؟!!!

 یدفعه یاد نهال افتادم وااااااای 

ساعت چنده؟-  

صبح1اروین:-  

من باید برم خونه-  
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مینجای تا کاملا سرحال بیایاروین اخم وحشتناکی کرد وگفت:بیخود تا فردا ه  

اخمش یخورده فراتر از وحشتناک بود .من کخ از هیچ بنی بشری نمیرتسیدم از این 

 اخما ترسیدم.

 سرمو اروم از دستم دراوردم تو یه حرکت پریدم پایین تخت

اروین:چه کار میکنی-  

باید برم-  

 صداشو شنیدم که زیر لب گفت:دختره ی سرتق

ون باش میرسونمت.دقیقه دیگه بیر 44تا -  

 فرصت ندادد جواب بدمو از اتاق ر فت بیرون . 

 لباسامو مرتب کردمویه رژ ملایمم از کیفم دراوردم زدم .رفتم بیرون.

بریم؟-  

اروین:بریم-  

 یدفعه یادم اومد باید پول بیمارستان حساب کنم

وای من برم حسابداری-  
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اروین:برا چی؟-  

خب برم پول بیمارستان حساب کنم-  

وین  جدی نگاهم کرد که دوهزاریم افتاد فهمیدم خودش حساب کردهار  

نباید این کارو میکردی حالا هم هرچقدر شده بگو برگردوندم- ,  

این سرید اخم کرد نگاهش طوری بود که فهمیدم دیگه نباید ادامه بدمو خفه خون 

ام کنه  بگیرم .برا خودمم عجیب بود اولین کسی بود که میتونست فقط با نگاهش خفه

 . 

 اروین رسوندم خونه  خداحافظی کرد حتی فرصت خداحافظی بهم نداد و رفت .

سرایدار در ویلا رو برام باز کرد وقتی رفتم داخل خونه تو سکوت محض بود .این 

سکوت برام عجیب بود الان هم بهداد هم نهال باید اینجا باشن تا جای که فهمیدم 

فرت قرار شد نهال بیاد پیش من . البته بعد اون .مامان و بابا نهال صبح رفتن مسا

گریه و زاری که راه انداخت اگه مامان و باباشم بودن خودم نمیذاشتم بره تا بفهمم 

 چی شده .چی انقد نهال شاد و سرخوش داغون کرده.

از پله ها بالا رفتم که چشمم به  نهال خورد که رو تخت خیلی اروم خوابیده .خیالم 

د ولی خبر نداشتم .چه بلاهایی سرش اومده؟چه بلای سرم اومده؟چه بابتش راحت ش

 بلایی این خانواده رو گرفته؟اون فقط به خاطر....
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********************* 

دلااااااااااااراااااام-  

ولم کن میخوام بخوابم-  

نهال:دلارام اجی ترخدا پاشو-  

 لحنش انقد رغمگین بود که منو از تخت خواب گرمم جدا کنه.

نهال-  

بله؟-  

نمیخواهی بگی چی شده؟-  

بدبخت شدم!!!!!-  

چی میگی تو درست صحبت کن-  

نهال:نپرس نپرس فقط بدون بدبخت شدم-  

رفتم کنارش نشستم .سرشو گذاشت رو پام .موهاشو اروم نوازش میکردم معلوم بود 

 قضیه از اون چیزی که من فکر  میکردم خیلی جدی تره

نهال نمیخواهی حرف بزنی-  
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نهال:دیروز قبل اینکه بیام پیش تو اروین زنگ زد و گفت میخواهد ببنتم .منم با شوق -

فراوون اماده شدم چون خیلی خیلی کم به منه نامزدش اهمیت میداد .هر کاری 

میکردم به چشمش بیام نمیشد .من حتی هنوز که هنوز نمیدونم اون چه کارست از 

.داشتم میگفتم با شوق زیادی اماده شدم خانواده ش از پدر و مادرش هیچی نمیدونم 

اومد سراغم رفتیم یکی از بهترین کافی شاپ ها.نمیدونی وقتی نگاه حسرت بار دخترا 

رو روش میدیم چقدر لذت میبردم که کنارشم ولی اون خیلی سرد و خشک بود باهام 

ه مقدمه بقیه رفتار میکرد .این بود که اتیشم میزد.دیروز م  بدون اینک.با منم مثل  

چینی کنه خیلی سریع گفت باید همه چیو تموم کنیم.اول نفهمیدم چی میگه شاید تو 

این یه مورد باید مقدمه چینی میکرد ولی خب عادت نداره هیچ وقت مقدمه چینی 

کنه.بعد چند دقیقه که من  گنگ نگاهش کردم .ازم پرسید که نظرم چیه .من با 

ن که دید به همین راحتیا دوهزاری من نمیفته  سادگی تمام گفتم: چیو تموم کنیم.او

گفت .نامزدیمون از اول اشتباه بوده گفت منو اون اصلا بهم نمیخوریم . نامزدیمون به 

 همین سادگی بهم خورد ...

چشمامو بستم  نفس عمیق کشیدم .میدونستم بالاخره این نامزدی تموم میشه اما 

فته .نمیدونم چرا ولی ناراحت نبودم .برای انتظار نداشتم به این زودی این اتفاق بیا

 نهال ناراحت نبودم .میدونم بی رحمی اما تا حدودی خوشحالم بودم.

 نهال دوباره شروع کرد افکار من به هم ریخت



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 245 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

نهال:ولی من ناراحت نبودم از این که این نامزدی به هم میخورد.چون هیچ وقت هیچ -

د ه ست مطمئنم هر دختر دیگه ی بود احساسی به اروین ند اشتم.اروین فوق العا

 عاشقش میشد ولی منه احمق عاشق یه نفر دیگه بودم.

 به اینجا که رسید اشکاش سرازیر شدنو .صدای هق هقش تو ویلات پیچید

نهال:میدونی عاشق کی بودم؟عاشق کسی که ممنوعه ترین عشق برای من به -

 حساب میومد.

نه خدا نکنه واااااای اگه عاشق ادوین باشه  عشق کی برا  نهال ممنوعه است؟؟؟؟؟؟؟نه

 چی؟ حتی فکرشم داغونم میکنه چراشو نمیدونن ولی فکرشم بهمم میریزه.

نهال :من احمق عاشق بهدادم .عاشق  داداش تو-  

حس کردم دنیا از حرکت ایستاد .واااااااای بهداد واااااای نهال . نه خد ایاااا نه این دوتا 

ن دوتا نمیتونن اینا باهم. نمیشه حالا نهال میگه عاشقه بهداده.بدترین زوج میشن . ای  

نهال:دیروز بعد قرارم با اروین مستقیم اومدم پیش تو مامان  نبود که برم همه چیو -

بهش بگم فقط توبودی . یه حس خیلی بدی داشتم  حس ادمی که مثل یه اشغال 

اد از اوبدتر عاشق بهداد  پسش زدن .اروین منو پس زده بود این بهم حس حقارت مید

بود م کسی که میدونستم  براش  پشزی هعم ارزش ندارم .حقیر بودنو با تمام 

سلولای بدنم حس میکردم .با همون حس اومدم پیش اتو پناه  اوردم به تو اما با 
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دیدن تو مغزم  به کار افتاد .من میتونمپستم زن بهداد  بشم میتونستم با اون ازدواج 

و خواهرشی چون تورو اندازه جونش دوست داره اگه ازش چیزش کمنم چون ت

بخواهی نه نمیگه بهت .با این فکر دفترتو ترک کردم اومدم خونه تون از شانس بد یا 

خوبم بود که بهداد خونه بود نمیدونم .قبل اینکه بهداد ببینتم .رفتم  اتاقتو یکی از باز 

م باز کردم ریختم دورم یه رژ قرمز ترین لباس خواباتو برداشتم . پوشیدم مو هام

زدمو تا جای که تونستم به خود رسیدم بعدم ر فتم رو تخت بهداد  خوابیدم . بهداد 

ساعتی بخوابه که سرحال بیاد وقتی اومد منو تو اتاق 4طبق معمول اومد تو اتاقش تا 

ی دید تعجب کرد ولی من خودمو زدم به خواب اومد کنارم نشست صدام زد .منم ادا

ادمای ترسیده دراوردم جیغ زدمو خودم پرت کردم تو بغلش . بهدادم که فکر میکرد 

واقعا ترسیدم موهامو نوازش کرد و گفت اروم باشم . بعدشم که نگاهش به سر وضع 

من افتاد .منم تو بغلش بودمو سعی میکردم تا جای که میتئونم تحریکش کنم ولی 

یکردم مقاوت داشت)نیش خندی زد (هر چی بهداد خیلی بیشتر از اوجیزی که فکر م

باشه داد اش تو باید مقاومت داشته باشه . پاشد که از اتاق بره .که دستشو گرفتمو 

گفتم نره گفتم تنهام نزاره اونم فهمید خودم میخواهمو .همراهم شد.با بهداد  از دنیای 

زمزمه بهداد دخترونه ام فاصله گرفتم.اما بعدش  همونطور که تو بغل بهداد بودم 

شنیدم که گفت:باورم نمیشه دختر بوده باشی.اون لعنتی داداشت فکر کرده بود من با 

همه رابطه دارم فکر کرده بود منم طعمه یه شبشم .اما منه احمق میخواستم با این 

کارم پایبند خودم بکنمش .میدونستم حتی اگه خودشم ای کارش نباشه تو مجبورش 
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ولی اون فکر کرده بود من یه زنم .البته تقصیر خودمه اگه میکنی پای کارش بمونی .

خودم مثه دخترای هرزه ازش نخواسته بودم باهام بخئ ابه اینجور نمیشد.نمیدونم 

چی شد که باز حماقت کردمو منم یبه بهداد گفتم فکر کردم اروینه حالم خراب بوده 

گمشه اونم که به  اونو اروین ددیم به خاطر همین باهاش رابطه دشاته به گفتم

غرورش برخورده بود  تنهام گذاشتو رفت.صبح که بیدار شدم تازه فهمید م چه غلطی 

 کردم .مثه سگ پشیمونم.

خشک شده بودم .شایدم  اصلا تو این دنیا نبودم. حرفای نهال زیادی سنگین بود 

.نفس عمیق میکشیدمو سعی میکردم خونسردی خودمو به دست بیارم ولی 

از اعتماد خواهرانه منم سواستفاده کرده بود . اون میخواست از علاقه من  نمیشد.نهال

به خودش اینجور سو استفاده کنه . اون هم خودشو هم بهداد بدبخت کرده بود . نهال 

مثل خواهرمه ولی بهداد مثل برادرم نیست بهداد واقعا برادرمه.نمیدونستم چه کار کنم 

نهال خرابه ولی الان بیشتر از نهال بهداد  به من  گیج بودم منگ بودم . میدونستم حال

 احتیاج داشت.

از جام بلند شدمو زل زدم تو چشمای نهال با سردی و بی رحمی تمام گفتم:من بهداد  

مجبور به هیچ کاری نمیکنم . اگه خواست لطف میکنه عقدت میکنه اگه هم نخواست 

داشته باشی بهداد م فکر کرده  عقدت نمیکنه . چون تو خودت خواستی با بهداد رابطه

 یه زنی وگر نه مطمئنا هیچ وقت باهات نمیخوابید.
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گریه نهال قطع شده بود با چشمای خیسش فقط نگاهم میکرد خودمم نمیدونستم در 

برابر خواهرم چرا انقد بی رحم شدم سعی میکردمو خودمو با این فکر که این یه تنبیه 

 اروم کنم.

ال تنها گذاشتم .از اتاق اومدم بیرون نه  

رفتم تو اتاق بهداد  که دیدمش تو بالکنه اتاقشه.اروم اروم رفتم کنارذش وایسادم 

نهال داداشمو داغون کرده میدونستم خبر داشتم بهداد نهال دوست داره حالا شاید 

عاشقش نباشه اما میدونستم دوستش دا ره . نهال با گفتن اینکه اونو اروین دیده 

 داغونش کرده.

هداد:بازی با غرور مرد چه لذتی داره براتون؟؟؟؟؟؟؟ب-  

 سوالشو بی جواب گذاشتم

داداش؟-  

بهداد:تو رابطمون بالای ده بار اسممو برد بالای ده بار گفت بهداد بعد اخر سر میگه 

 فکر کردم اروینی.

 اینو گفت با اعصبانیت گلدونا رو شکوند.

 دستمو گذاشت رو شونه ش .
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نستم نهال یه دختره . وقتی دستمو گرفت و گفت نرو فکر کردم بهداد:من حتی نمیدو-

میخواد  فقط بغلش کنم که نترسه .دلم اروم شد نمیدونی چه لذتی داره کسی که 

دوسش داری بهت بگه نرو . اما وقتی دست برد دکمه های پیرهنمو باز کرد . تو یه 

نگ شد وقتی بهم دقیقه نابود شدم.وقتی فکر کردم به زنه  .حسم نسبت بهش کمر

گفت فکر کرده اروینم ازش متنفرشدم میفهمی متنفر.اگه عاشقش بودم شاید متنفر  

نمیشد م ازش اما حس من فقط در حد دوست داشتن بود .نهال دوست داشتنمو به 

 لجن کشید.

هیچی نگفتم .چون موقعیت مناسبی برای حرف زدن من نبود.بهداد پشت سرهم 

گار خفه کرده بود . نهایتا سیگارو از دستش گرفتمو گفتم:سیگار میشید خودشو تو سی  

سیگار بوی شیر  دهنتو نمیبره.-  

 ولی اون هیچی نگفت سیگار بعدی اتیش زد.

بهداد:فردا شب میریم خواستگاری . خانوادش حق ندارن هیچ ایرادی  برای اینکه -

د از من انتظار بابا نیست بگیرن .نهایتا تا دوهفته دیگه هم عقدش میکنم.ولی نبای

 عشق و عاشقی داشته باشه.

مجبور نیستی عقدش کنی-  

بهداد:هنوز انقدر مرد هستم که پای کاری که کردم بمونم.-  
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باشه داداش ولی به بابا چی میگی.-  

نمیدونم حالا یه چیزی میگم.-  

دارم دوستت–  

یلم.بهداد برگشت و با محبت نگاهم کرد و گرفتم بغل و گفت:منم دوست دارم نارگ  

بهداد-  

بهداد:جونم نارگیلم-  

 برای پرسیدن سوالم تردید داشتمو اما دلم زدم به دریا پرسیدم

تو قبلا عاشق شدی؟/-  

 دستش رو کمرم ثابت موند دیگه به صورت نوازش تکون نمیخورد

بهداد:چرا همچین سوالی میپرسی؟-  

 خیلی جدی گفتم

چون گفتی دیگه نمیتونی عاشق بشی یعنی قبلا شدی.-  

بهداد:اره-  

چی؟؟؟؟عاشق کی؟؟؟-  
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بهداد:عاشق یه فرشته زمینی -  

میشه واضح توضیح بدی-  

ساله اشنا شدم . خیلی برام  46سالم بود که تو یه مهمونی با یه دختر  47بهداد:-

جالب بود .اون موقع با همه دخترای اطرافش فرق داشت . برای رفع کنجکاویم 

ه فقط کنجکاوی نبود عاشقش بودم . شاید باهاش دوست شدم اما بعد یه مدت دیگ

ساله مسخره باشه برات ولی واقعا عاشقش بودم .اگه بهم میگفتن  47عشق یه پسره 

 جونتم براش بده بی شک میدادم.زندگیم بود.تا یه روز فهمیدم.

ساکت شد . سکوت سنگینی بود . نمیخواستم حرفی بزنم میدونستم گفتن اینا چقدر 

رف میزد درک میکردم چه زجری داره میکشه.براش سخته .وقتی ح  

 صدای بغض دارش که قلبمو به درد اورد دوباره سکوت شکست.

بهداد:یه روز رسید که دیگه نبود.عشق من رفته بود . عشق منو کشته بودن.-  

 باور چیزای که شنیدن خیلی سخت بود برام .مخم داشت رد میداد

بهداد:عشقم رفت بچه مم با خودش برد-  

ی هینی که گفتم انقدر بلند بود که بهداد برگرده سمتمو من  اشکای رو صورتشو صدا

 ببینم.
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سالگی حس پدر شدنو درک کردم .ولی هنوز به دنیا نیومده از دستش  41بهداد:تو -

دادم .زنمو بچمو تو یه روز از دست دادم . صیغه  کرده بودیم .پسرم حلال حلال بود 

 .ولی رفت هنوز نیومده رفت.

ازم بغض داشتم ولی نمیتونستم گریه کنم بغض داشت خفه ام میکرد.دستام ب

میلرزیدن .برای زن دادش و برادرزاده ی ندیده ام بیش از حد ناارحت بودم و از اون 

بیشتر برای برادرم که تو یه سال هم مادرشو هم عشقشو هم بچشو از دست داده 

تا از 3شاید الان درکش کنم.شاید حالا رفتنشو بتونم برای خودم توجیح کنم .

 عزیزتریناشو تو یه سال از دست داده وحشتناکه .

بهداد:برو پیش نهال .جیگر براش گرفتم .بده بهش بخوره ضعف ننه .اگه درد داشت -

 مسکنم بهش بده.

داداش من یه َمرد بود.نبود؟؟؟؟؟؟.نهال بد باش تا کرد .نهال بد کرد ولی باز بهداد به 

اداش من مثه خودم بود ادعای بازیگری درمیوردیم ادعای عوضی فکر نهال بود .د

 بودن درمیوردیم ولی تهش همون نارگیل بودیم

 سرمو به معنای باشه تکون دادمو رفتم بیرون

 نهال رو زمین نشسته بود اروم اشک میریخت .

درد داری؟-  
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 از سردی لحنم خودمم تعجب کردم چه برسه به نهال

نهال:یکم-  

یه چیزی بخور تقویت بشیپاشو بریم -  

 میخواست رد کنه ولی وقتی نگاه جدیمو دیدد بدون هیچ حرفی دنبالم اومد.

 مستخدما همه رفته بودن مرخصی و مجبور شدم خودم صبحانه براش اماده کنم . 

 بی صدا لقمه میگرفت میخورد.

 یه مسکن بهش دادمو با همون لحن سرد گفتم:

دردات شدید بود بگو ببریمت بیمارستاناگه درد داشتی بخور اگه خیلی -  

نهال:بهداد خوبه؟؟؟؟-  

برات مهمه؟؟؟؟؟-  

نهال:عاشقشم.بخدا دوسش دارم.-  

به خاطر همین غرورشو  شکوندی.-  

نهال:قصدم این نبود به منم برخورد عصبی شدم . بچگی کردم نفهمیدم چی شد.-  

 یه نفس عمیق کشیدم زل زدم تو چشمای خیسش
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خواستگاری.دوهفته دیگه هم عقد میکنید.ولی نباید ازش انتظار فردا شب میایم -

 عشق داشته باشی.

 سرشو انداخت پایین

نهال:ببخشید-  

فقط یکم فقط یه ذره از سردی صدام کم شده بود . نهال از من بزرگتر بود اما همیشه 

 مثه خواهر کوچیکتر بوده برام

. فردا باهاش صحبت کن معذرت  امروز دور ور بهداد نباش بزار با خودش کنار بیاد-

 بخواه .غرور شکسته شو دوباره ترمیم بده . البته فکر نکنم باهات خوب بشه.

نهال:میدونم تو بهداد .زندگیتون برپایه غرورتون نهادس-  

خوبه میدونی-  

اشپزخونه رو به مقصد اتاقم ترک کردم . چند دغدغه دیگه به دغدغه هام اضافه شده 

نمو پر کنه ذهنمو خالی کرده بود .سردرد وحشتناکی داشتم . اه باز بود جای این که ذه

 یادم رفت داروهامو تزریق کنم.

یه سرنگ برداشتمو محلولی که حتی اسمشم نمیدونستم داخلش ریختمو .بعد پیدا 

ساعت 6بار نفس کشیدیم تا به خودم بیام .میدونستم تا 3کردن رگم تزریقش کردم .
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ساعت اینده اخرین 71اگه تزریق نمیکردم . احتمال اینکه اینده سرگیجه دارم ولی 

 نفسامو بکشم زیاد بود.

******************* 

همین یه دونه رو کم داشتیم.-  

بهداد اروم باش چیزی که نشده .-  

بهداد:دلارام چطور میتونی انقدر خونسرد باشی .شرکت تو دوماه اخیر افت خیلی -

 بدی داشته.

وما سر م خیلی شلوغ بوده ولی از الان به بعد هستم.میدونی که تو این د-  

بهداد:نه یه جای کار میلنگه .-  

بهداد میشه تو مدیر یت من دخالت نکنی-  

 بهداد بهت زده برگشت طرفم 

برو به همون فروشگاه های زنجیره ایت برس-  

 مطمئنا انتظار این یکی رو از من نداشت.

بهداد:دلارام میفهمی چی میگی؟-  
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همم نمیفهممنه نف-  

بهداد:باشه دلارام خانوم این تو اونم میز و صندلی مدیریت خوش بگذره.-  

عه پس  تو با یه میزو صندلی مدیر شدی تازه باهاشون خوشم میگذرونی -  

 با اخم نگاهم میکرد ادامه دادم

بهداد اینجا از این خبرا نیست اگه میتونی خوب مدیریت کنی .من کنار میکشم تو بیا -

نمیتونی هم هریاگه   

 فقط نگاهم میکرد.

بهداد  تو تحصیلاتت خیلی از من بالاتره اگه میتونی تا موقعی که منم دکترامو بگیرم -

سالگی 14بیا مدیریت کن.اگه بیای خیلی خوب میشه من با دوسال جهشی خوندن تو

 داروسازم ولی هنوز خیلی مونده

بهداد:نمیفهمت دلارام-  

.از این به بعد تو مدیریت اینجا رو داشته باش منم از دور لازم به فهمیدن من نیست-

 مدیریت میکنم

میدونستم راضی . اتاق ترک کردم تا با خودش کنار بیاد . به منشی هم گفتم همه رو 

 تو سالن کنفرانس جمع کنه تا مدیر جدید به همه معرفی کنم.
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لی بود برا بهداد در اتاق خودمو قفل کردم از منشی خواستم اتاق جفت خودم که خا

اماده کنه.جلسه خیلی بهتر از اون چیزی که انتظار داشت پیش رفت . عده ی ناراحت 

از کنار کشیدن من وبدن میگفتن مدیریت منو دوست دارن با من خو گرفتم . عده ی 

ساله که تحصیلاتش نصف 14خوشحال از اینکه دیگه مجبور نیستن از یه دختر 

 خودشونه دستو بگیرن

غ نشسته بودیم این سری  به خواست بهداد رو زمین سرد باغم نشسته بودیمتو با  

بهداد:انگیزت از کنار کشیدن چی بود دلارام؟-  

چیزخاصی نبود یدفعه به ذهنم رسید-  

بهداد:انتظار داری باور کنم.-  

 سعی کردم بحث عوض کنم

تنها انتظاری که من از تو دارم مدیریت شرکته.-  

قت من شرکت بالا بکشمو تو رو دور بزنم .این وسط هیچی به تو بهداد:نترسیدی یه و

 نرسه.

 یه نه قاطعانه گفتم.

بهداد:چطور-  
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دونگ این شرکت مال منه 6-  

شوکه شده بود فکر میکرد مال باباست ولی من زرنگ تر از این حرفا بودم به محض 

سالم شد هر چیزی که مربوط به شرکت بود به اسم خودم زدم.41اینکه   

کلا که بیخیال شرکت نمیشم مطمئن باش از راه دور هواسم به اموالم هست.-  

بهداد:خواهر خودمی دیگه جای گله هم نیست.-  

 صدای گوشیم باعث شد  نتونم جواب بهداد بدم.

الوسلام-  

ادوین:سلام عزیزم خوبی؟-  

 این روزا رابطه ام با ادوینم خیلی خیلی کمرنگ شده بود.

اهوم تو خوبی؟-  

م جزو کسای بود که حالش برام مهم بود ادوین  

ادوین خوبم گلم .دعوت فردا رو میپذیری دوشیزه؟-  

باشه فردا وقتم ازاده-  

ادوین:عالیه-  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 259 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

کجا میخوای ببریم؟-  

 انگار تو گفتن چیزی مردد بود ولی بالاخره گفت

میخواهم ببرمت یه چهره دیگه از اروین و ادوین نشونت بدم.-  

هست یا نه؟حالا این چهره خوب -  

ادوین:هر کی سلیقه ی داره-  

منی که تو زندگیم از فضولی متنفر بودم ولی جدیدا وقتی اسم اروین میاد بی نهایت 

 فضول میشدم.

ادرس بده خودم میام.-  

میام سراغت.-  

اوکی ساعت چند؟-  

عصر6ادوین:-  

منتظرتم.کاری نداری؟-  

نه عزیزم خداحافظ.-  

خداحافظ.-  
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****************** 

حس عجیبی داشتم واقعا خوشحال بودم که قراره با ادوین برم همون عمارتی که 

برام عجیب بود .عمارتی که با درختاش ترسونده بودم .عمارتی که فرمانرواش اروین 

 بود

ادوین:رسیدیم.-  

پیاده که شدیم باز با همون درختا برخوردم ولی هوا هنوز روشن بود به ترسناکی اون 

وزم خوفناک بودنشب نبودن ولی هن  

ادوین:ترستانکه؟؟؟؟؟؟؟؟؟-  

اهوم-  

 ادوین خندید گفت:برا همه اوایل اینجور بعدن عادت میکنی

وارد که شدیم دوتا از خدمتکارا  اومدن استقبال خواستن مانتو منو بگیرن که ادوین 

گفت خودمون میریم بالا . رفتیم طبقه دوم که کلی اتاق داشت خیلی خیلی بزرگ بود 

سمتش از شیشه بود که میشد باغ  با اون درختای ترسناکس دید.مطئنن اگه یه ق

اینجا تاریک بشه شبیه شهر ارواح میشه .عتیقه ها و گلدون های گرون قیمت خونه 

جای اینکه به ادم حس قشنگی بدن بیشتر میترسوندنم . اخه این همه عتیقه یه جا 

 .مطمئن اندازه یه موزه بزرگ عتیقه داشت.
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ا کاملا با خونه امریکاتون فرق دارهاینج-  

ادوین:اونجا رو به سلیقه خودمون چیدیم ولی اینجا نه-  

راهنماییم کرد سمت یه راهرو از یه راهرو که عبور کردیم یه سالن بزرگ دیگه بود که 

برعکس بقیه ی خونه با وسایل مدرن چیده شده بود به هیچ وجه ترسناک نبود.والبته 

بود بدجور چشمک میزد. باری که گوشه سالن  

اینجا کاملا متفاوته-  

اینجا یجوری اتاق من محسوب میشه-  

 شبیه اتاق نبود متراژش برا یه اتاق بالا بود.

پس سرویس خواب؟؟؟؟؟-  

ادوین به یه در اشاره کرد منم که باز کنجکاو شده بودم درو بار کردم که با یه اتاق 

 خواب معمولی روبه رو شدم.

تو این سالنه.اتاق اروینم -  

 نمیدونم چرا درباره اروین خیلی کنجکاو بودم

ادوین:نه اروین اقای خونه است طبقه ی سوم کاملامال اروینه و کمتر کسی اجازه -

 ورود داره.
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 ار دهنم پرید گفتم:منم میتونم برم؟

ادوین:نه-  

 شوکه شدم چرا نمیتونم؟

س وایساد عکس مال دوتا نشستم رو مبل ولی اروین بلند شد رفت روبه روی یه عک

 پسر بچه بود.

 ادوین به یک از پسرز بچه ها اشاره کرد و گفت:این منم و این یکی اروین.

برعکس الان که اروین از ادوین جذاب تره بچگیشون دقیقا همشکل بودن جذابیتشون 

 بهی ه میزان

ادوین:از موقعی که یادمه اروین از من بهتر بوده-  

ه دادبه نفس عمیق کشید ادام  

ادوین:الانم از من بهتره .خیلی از من بهتره.میدونی چیه.من هیچوقت نتونستم خودم -

باشم چون همش داشتم از اروین تقلید میکرد . اروین شده بود الگوم .انقد رفته بودم 

تو جلد اروین بودن که خودمو گم کردم . هیچوقتم اروین نتونستم بشم.حتی هنوزم که 

ز من دیدی یه جوری فکر کن از یدونه بدل اروین دیدی.من هنوز هر اخلاقی که ا

 همیشه نمونه بدل اروین بودم .یه کپی ناقص از اروین.
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دستمو گذاشتم رو شونه هاش واقعا گیج شده بودم نمیدونستم چرا داره این حرفا رو 

میزنه من میدونستم فهمیده بودم اروین خیلی بهتر از ادوینه ولی نمیدونستم به این 

ته.شد  

ادوین:تو این مدت فهمیدم که نگاه های که به اروین داری به من نداری-  

ادوین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/-  

ادوین:هیسسسس میخواهم از این رابطه ی اجباری راحتت کنم.-  

ادویم هیچ اجباری نیست دیگه من خودم میخواهم پیشت باشم-  

اهم راحتت کنم ادوین:الان متوجه نیستی چی میگی یه مدت که بگذره میفهمی.میخو-

منو تو از این به بعد دوتا دوست معمولی هستیم دلارام . تو دختر فوق العاده ی هستی 

.اروین بزرگ این خونه خاندانه اگه بتونی قلبشو بدست بیاری کار فوق العاده ی کردی 

 ولی اول با قلب خودت رو راست شو.

"ادوین"  

خت بود .میخواهم این بازی فق خود خدا میدونه که زدن این حرفا چقدر برام س

خودش داره از اردلان از پدر دلارام تمومش کنم دیگه نمیخواهم انتقام بگیرم.خدا 

انتقام میگیره دیگه من باید از بازی بکشم بیرون باز یکه اروین از اوبم موافق نبود .من 

کنجکاوی این دختر درباره اروین میبینم نگاه هاشو میبینم مطمئنم خودشم هنوز 
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نفهمیده چشه ولی من میفهمم. اگه بتونه اروین عاشق کنه خیلی خوب میشه 

میخواهم از این جا به بعداز این بازی پا پس بکشمو جاخودمو بدم به اروین..  

 

"اروین"  

 سیگارمو خاموش کردم تو هوای الوده تهران یه نفس عمیق کشیدم.

دلارام.......دلاارم........دلارام......همه ذهنم پر شده بود از اسمش این دختر خاصه 

ظریفه ولی در این حال محکم و استوار حداقل برای من خیلی خاصه .خیلی شکننده و  

 یه سیگار دیگه اتیش زدمو کام عمیقی گرفتم .وباز:

دلارام.........دلارام.......دلارام.......چرا این دختر انقدر تاثیر گذاره؟؟؟؟؟اخه چطور بدون 

 اینکه بخواد  روادمای  اطرافش تا این حدا تاثیر گذاره؟؟؟؟

کاربلد جدیدم رشته افکارمو پاره کردصدای پر عشوه منشی جوون ولی   

منشی:اقای راد پرفسور زمانی اومدن.-  

 قرارمو با زمانی یادم رفته بود .اه لعنتی

راهنمایشون کنید.-  
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 منشی چشم پرعشوه ی گفت رفت .منم بالکن ترک کردم رفت تو اتاق.

پرفسور زمانی کسی که میتونست به من کمک کنه.و منم زیادی بهش احتیاج 

سال سن00م.مردی با حدودا داشت  

 احترام حکم میکرد من اول سلام کنم اما مثه همیشه اون پیش قدم شد.

سلام پسرم.-  

به احترامش از رو صندلی بلند شد با اخم همیشگی که چاشنی فیسم شده بود سلامو 

 جواب دادمو بهش تعارف کردم بشینه

زمانی:درمورد بیماری چیا میدونی.-  

ای  این چندوقته به دست اورده بودمو براش شرح دادم.چیزای که تو ازمایش  

زمانی:گفتی بیمار چند سالشه-  

14تقریبا-  

پرفسور:نمیدونی از کی بیماری داره؟؟کی وارد خونش شده؟ چه داروهای مصرف -

 میکنه؟از کجا میاره؟

نه-  
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یعنی چی نمیدونی-  

نمیخواهم خبر دار یعنی  بیمار خبر نداره که من از بیماریش خبر دارم صد در صد -

 بشه

 صدام قیافه ام انقدر جدی و قاطعانه بود که پرفسور نخواد بیمارو خبردار کنیم.

 پرفسور دقیق نگاهم کرد گفت:با بیمار نسبتی داری؟

با بیمار نسبت های زیادی داشتم .خیلی جاها به هم وصل میشدیم .ولی نسبت خونی 

 نداشتم.

نه نسبتی ندارم-  

د داری؟پرفسور:شنیدم نامز  

 -داشتم

ساله  متولد وبزرگ شده تهران.کارشناس داروسازی.11نهال صالحی -  

 زمانی همینطور داشت مشخصات ریز و درشت نهال میگفت.

مثه اینکه یادتون رفته کی جلتون نشسته؟جناب پرفسور علی زمانی  که به شما اجازه -

کتونو خیلی راحت زیر داده تو زندگی حصوصی من دخالت کنید.میدونید که میتونم مدر

 سوال ببرم. میتونم  از زندگی سیرت کنم.اصلا خوشم نمیاد تو کارام دخالت کنی.
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 معلوم بود ترسیده چون میدونست هرکاری از دستم برمیاد.

زمانی:ببخشید من منظوری نداشتم پسرم .من واقعا معذرت میخواهم.-  

 هل شده بود صداش میلرزید 

رمانی برای این بیماری ناشناخته پیدا کنید و هیچکسم خب میخواهم هر چه زودتر د-

 با خبر نشه.تا یه ماه دیگه .فقط یه ماه دیگه درمان این بیمارس میخواهم

اما پسرم این غیر ممکنه.-  

یه ماه دیگه یا درمان بیماری پیدا کردی یا -  

 پرید وسط حرفمو گفت:باشه پسرم سعی خودمو میکنم.

روز دیگه منتظرتم.34-  

سور هل هلی خداحافظی کرد رفت واقعا همچین رفتاری از یه پرفسور بعیده.علی پرف

 زمانی چجور پروفسور شدی؟؟؟؟؟؟تو که با یه اشاره من  زندگیت

 

تموم میشه   
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به راننده گفتم ماشین از تو پاریکینگ داراره .بعد خودم نشستم پشت رل رفتم سمت 

 عمارت.

 تو ماشین بودم که گوشیم زنگ خورد.

لوا-  

بهداد:سلام داداش خوبی؟-  

سلام من خوبم وای مثه اینکه تو خوب نیستی-  

بهداد:اروین گند زدم-  

طبق معمول-  

بهداد:فردا شب میر م خواستگاری و دوهفته ی دیگه هم عقد میکنم.-  

چی میگی تو؟ چراااااااااا؟-  

بهداد:بیخیال اصن نمیدونم چرا به تو زنگ زدم.فعلا -  

چه گندی زدی .با کدوم بدبختی خوابیدیصبر کن ببینم باز -  

بهداد:هه خانوم بیشتر از من مشتاق بود-  

کی؟من میشناسم؟-  
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بهداد:نامزد سابقت.-  

لعنتی حدسشو میزدم .  نگاه های نهال به بهداد خاص بود شوقش موقع حرف زدن 

 درباره بهداد خاص تر بود.

میخوادت  هواشو داشته باش.-  

نمیفهمم دیگه هیچی نمیفهمم .زن و بچه ی که نمیدونم اروین .گیج شدم -

 میخواستمشون ترکم کردن و حالا باید یه زن اجباری داشته باشم.

نمیدونم بهداد فقط میدونم نهال خیلی بچه است نباید ازش انتظارای بی جا داشته -

 باشی

بهداد:همین بچه بودنش خیلی رو مخمه نمیشه دو کلمه درست و حسابی باهاش -

 حرف زد

بزرگش کن اول براش پدری کن بزرگش کن بعد ازش بخواه که مثه زنت باشه-  

بهداد:باشه داداش کاری نداری .-  

نه ولی بازم دارم میگم هواشو داشته باش .خداحافظ-  

خداحافظ.-  

 ذهنم مشغول بود نمیدونستم با این وضع  دلارام چه رفتاری با بهداد یا نهال داره.
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ده ی  بلند یه دختر به گوشم خورد.این برا عمارت وارد عمارت شدم که صدای خن

 ساکت و ترسناک من یخورده عجیب بود

حنانه-  

بله اقا-  

مهمون داریم؟-  

خب یه دختر همراه اقا ادوین بود.-  

 دختر همراه ادوین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میشناختی دختره رو؟-  

نه اقا-  

باشه برو-  

انه اومدرفتم سمت سالن که ببینم مهمون ادوین کیه که صدای حن  

حنانه:ببخشید اقا .ولی اقا ادوین و مهمونشون تو اتاق اقا ادوینن-  
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ابروهام دیگه بالا تر از این نمیرفت .ادوین کی رو برده تو اتاقش؟یعنی کی بوده که 

حاظر شده ببرتش.نمیخواستم چیزی که تو ذهنمو قبول کنم . نمیخواستم قبول کنم 

 دلارام همراهشه.

ا به سرعت و عصبانیتی که از من خونسرد بعید بود .بدون در زدن در از پله ها رفتم بال

اتاق ادوین باز کردم که دیدم دلارام کنار ادوین نشسته داره میخنده ادوینم با لبخند 

 پر محبتی نگاهش میکنه .دستشو دور شونه ش حلقه کردم

د رو مثل اتش فشانی بودم که هر لحظه احتمال انفجارش هست.نگاهم زوم شده بو

 دست ادوین که  دور شونه دلارامه . 

ادوین:سلام داداش-  

 دلارام که منو دید خنده شو قطع کرد با یه نگاه سرد بهم سلام کرد

بهشون سلام کردم قصد رفتن از اتاق کردم ولی قبل  رفتن و به دلارام گفتم دنبالم 

تم یه جوریاز بیاد کارش دارم . هنوز خودمم نمیدونستم چه کارش دارم فقط میخواس

 ادوین دورش کنم.

"دلارام"  
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دنبال اروین از اتاق اومدم بیرون هیکلش تو اون کت شلوار خوش دوختش خیلی 

خوب بود اگه جاش بود یه سوت براش میزدم . از اون جای که حرصم گرفته بود از 

 دستش درو محکم بستم که صدای ناهنجاری داد

یا همون سالن خونه  از راه رو گذشتیمو رسیدیم به شهر ارواح  

نشستیم که اروین گفت: این خونه قوانینی داره که برا هر کسی هستش چه 

 صاحبخونه چه مهمون

خب!!!!!!!!!؟-  

 خونسردی نگاه سردم جری ترش کرد ولی قیافه ش بر خلاف چشماش خونسرد بود

. با صدای بلند قهقه زدن . محکم بستن در ممنوع  و البته پوشش.باید رعایت بشه-  

عصبی شدم پوشش من  کامل بود .البته به نظر خودم .موهام باز دورم ریخته بود یه 

94تاپ تنم بود با یه شلوار جین  قد   

من همینم که هستم .به کسی هم مربوط نیست . تو هم بهتره این قاننای مسخره تو -

 سر دوست دخترات خراب کنی . 

تو گوشم گفت: پاشدم که اونم پاشد اومد  . وچ دستمو گرفت .  
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اروین: بیرون این خونه هر جوری هستی تو این خونه نشو  منو دیوونه نکن دلارام برا 

 خودت بد میشه .

 جذبه ش انقدر بالا بود که نتونم هیچ حرف دیگه ی بزنم.

 فقط سرمو به نشونه تفهیم تکون دادم.

نم شد.موقع جدا شدن ازم ناخواسته لبش خورد به لاله گوشم که باعث داغ شد  

 کلافه سالن ترک کرد.

 نشستم همونجا که حس کردم ادوین کنارمع.

ادوین:چی گفت؟؟؟؟؟؟؟؟-  

از قانونای مسخره خونتون گفت-  

ادوین:کدوم قانونا؟؟!!!!-  

پوشش باید کامل کامل کامل باشه.صدای خنده هیچکی دریناد همه خفه شن وبستن -

 در باید رو سایلنت باشه

من رحم کنه ادوین:اوه اوه خدا به-  

چرااااااا؟-  
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ادوین:فقط بدون این قانونا فقط برا توا نه کس دیگه ی -  

چرا فقط من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-  

ادوین:دلاراااام بعضی وقتا باورم نمیشه تو همون دختر باهوش باشی چرا انقدر -

 شیش میزنی.

برو بابا خودتو داداشت دیوونه ام کردید.-  

هم میکردیم .تا اخر شب منواروین با اخم نگاه   

اخر شب ادوین منو رسوند .ولی موقع میخواست برگرده همش اه ناله میکرد  که 

 اروین قراراه جرش بده.

یه حس خوب داشته ام ادوین دوست داشتم اما دوست داشتنم یه دوست داشتنه 

 معمولی

رسمی ترین مانتومو که یه مانتو مشکی بود برداشتم با یه شلوار جذب پارچه ی .تمام 

سعیمو کردم که عتیپم خیلی خانومانه باشه برای اولین بار تو زندگیم روسری 

پوشیدم.خب به عنوان خواهر داماد باید رسمی باشم . یه پوزخند به خودم که تو ایننه 

 میدیم زدمو اوبیور. بهدادم اماده شد ه بود تیپش سرتاپا سورمه ی بود .

خوشحالی؟؟؟؟-  
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تو خوشحالی؟؟؟؟؟-بهداد  

نه-  

پس انتظار نداشته باش من خوشحال باشم-دادبه  

باورم نمیشه هیچکی ندار یم که همراهمون بیاد خواستگاری.-  

من تو رو دارم توام منئو داری .همین بسه -بهداد  

دلم بر ا بابا تنگ شده-  

ساله دلم برا بابام تنگه 44-  

بریم دیر شد.-  

 حس های بدی تو وجودم بود .خیلی بد.

نقلی اقای صالحی پدر نهال نگه داشت .با تمام محبتی و احترامی بهداد جلوی خونه 

که هم من برای خانواده صالحی قائل بودم هم اونا برای من هیچوقت نتونستم 

 باهاشون رابطه نزدیکی داشته باشم .

بهداد زنگ خونه رو فشرد . صدای پای اومد در باز شد . داماد شون همسر بهار خواهر 

کرد. بزرگ نهال  در باز  
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 سلام کردم گذشتم ولی بهداد خیلی صمیمی احوال پرسی کرد.

قبل اینکه وارد نشیمن بشیم پدر  و مادر نهال با به استقبالمون اومد ن بعد گذشتن از 

 اونا وارد خونه و ر وی مبل مستقر شدیم.

صحبت ها حول و حوش کار اینجور چیزا میچرخید . تو همین حرفااقای صالحی نهال 

گفت چای بیاره . نهال با یه سینی چای اومد .اروم سلام کرد چای رو به همه  صدا کرد

تعارف کرد.مطمئن بودم چای خودش نریخته  و بهار خواهرش ریخته اخه همیشه 

 چای های نهال پررنگ بودن هیچ وقت خوشرنگ نمیشدن.

با اجازه بریم سر اصل مطلب-  

 اقای صالحی:بفرما دخترم

زاحم شدیم که دختر کوچیکتون نهال خانوم برای برادرم  با اجازه تون امشب م-

بهداد خواستگاری کنیم.و البته پدرم به خاطر مشکلی که خود تون خبر دارید الان 

سال پیش عمرشونو دادن به شما. 44امریکا مستقر نتونست خدمت برسه .مادرمونم   

ت نگام میکردن.بهداد و نهال با لبخند  اقای صالحی جدی . خانوم صالحی با خجال  

کار و سرمایه اقا بهداد چیه؟-  
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بهداد:راستش در حال حاظر فروشگاه های زنجیره ی)....(در فرانسه و امریکا والمان و 

 لندن اداره میکنم .ویلا اپارتمان زیادی هم برای خرید فروش وجود د ارن.

 اقای صالحی با تعجب نگاه میکرد هیچوقت نمیدونست ثروت من در چه حد اگه

 میدونست نمیزاشت با نهال دوست باشم چراشو ولی نمیدونم.

اقای صالحی سوالای چرت و پرت میپرسید .بهداد شمرده شمرده با احترام جواب 

میداد .یه لحظه سکوت شدنم منم فرصت غنیمت شمردمو فرستادمشون تو اتاق که 

 بحرفن.

ی میکنند؟اقاصالحی:اگه جواب دخترم مثبت باشه بعد ازدواج با شما زندگ  

 پوزخندمو نتونستم مخفی کنم.

در خونه ی من همیشه به روشون بازه والبته  اینکه کجا زندگی کنن به خودشون -

 بستگی داره.یا تو خونه من یا تو خونه بهداد .مطمئن باشید بد به دخترتون نمیگذره.

 همون موقع نهال و بهداد اومدن بیرون .نهال همون جا جواب +داد .

سکه مام قبول 1444حی بحث مهریه اینجور چیزا رو انداخت خودش گفت اقای صال

 کردیم و گفتیم جهیزیه نمیخواد اوناهمد هیچگونه اصراری نکردن .

 اقاصالحی:درباره نامزد قبلی دخترم که با خبر هستید
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 مطمئن تو تنهایی هیچ وقت نه به نهال محبت میکته نه بهش میگه دخترم.

بله-  

هم جای که دخترم هست اونم باشه تمام روابطتونو باش قطع نمیخوا -اقاصالحی

 میکنید.

شما نمیتونید برای ما تعیین کنید با کی ارتباط داشته باشیم با کی نداشته -

 باشیم.اتفاقا دختر شما هم نامزد قبلیشو هم خانواده نامزد قبلیشو زیاد میبینه.

 اقاصالحی:اون اقا اصن خانواده نداشت

د خانواده راد از دوستان ما هستن .شما حتی مطمئن شغل به درست صحبت کنی-

 اصطلاح نامزد قبلی دخترتونم نمیدونید .پس چطور درباره خانواده ش حرف میزنید.

 خانم صالحی:بهتره همین جا بحث پایین بدیم.

هفته دیگه جلسه 1دیگه چیزی گفته نشد همون جا قراره عروسی گذاشتن برای 

ن توئش بود تموم شد و حتی قرار شد فردا برن دنبال حلقه و خواستگاری که بله برو

 ازمایش اینجور چیزا.

********************** 

بهدااااااااااااااد-  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 279 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

بله -  

کجایی تو؟؟؟؟؟-  

دلی من حوصله ندارم برم تو برو دیگه-  

*من برم ازمایش بدم د اخه مگه من میخوام نهال بگیرم-  

اه گندش بزنم .-  

دختر مردم منتظرتهبرو اماده شو -  

انتظار چرا اون که تا تختمم تشریف اورده-  

بهداد نهال اذذیت نکنی . بی محلی خواستی بکن ولی ازارش نده-  

خواهر من بی محلی هم یه نوع ازاره-  

نمیدونم فقط مستقیم اذیتش نکنی-  

اوکی-  

ارمو لپمو بوسید رفت بیرون .منم سریع المادهع دم باید برم شرکت  مدت زیاد بیک

 بیکاری به من نیومده 



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 281 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

وار د شرکت که شدم .باز همه به احترامم بلند شدن .دلم برا این احتراما تنگد شده 

بود . جواب سلام چند نفر دادم رفتم به اتاقم به طرز عجیبی این اتاق ارامش بخش 

 بود .

ام از صادقی خواستم گزارش کاملی از همه اتفاقااتی که در نبود انجام شده بود بر

 بیاره .*********************************

همه چی خیلی زو.دتر از اون چیزی که فکر میکردم گذشته . بابا بین درمانش به خاطر 

نامزدی بهداد برگشت  از منو بهداد به خاطر خواستگاری ناراحت بود ولی هب رومون 

یگه اون شو  نیاورد ماهم چیزی نگفتیم نهال تو این مدت خیلی مظلوم شده بود د

روز بود باش مثل قبل شده بودم طاقت ناراحتیشو نداشتم ولی 1شوق قبلا نداشتم من 

نهال توجه بهداد میخواستم ولی بهداد هنوز جملات نهال تو سرش زنگ میزدن 

 جملاتی که غرورشو شکونده بود. 

دلارام چطور شدم-  

عاااااااااااااالی شدی داداش-  

ببینمت عروسک ناریگی یه چرخ بزن -  

 از همیشه بیشتر به خودم رسیده بودم این باعث تفوات و زیبای بیشترم میشد
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بیاید پایین دیگه مهمونا اکثرا اومدن بهداد تو هم برو سراغ نهال از ارایشگاه -بابا-

 بیارش

بهداد زیر لب درحالی که غر میز  رفت .بازوی بابا رو گرفتم از پله ها مقتدرانه پایین 

 رفتیم .

"ینارو"  

اتش واب همیشه مخالف هم بودن ولی من داشتم کنار هم میدیدمشون مرد کابوسامو 

 کنار اب روان بخش زندیگم .دلارام کنار اردلان 

 ادوین دستی گذاشت رو شونمو اروم گفت:خوردیش؟

چیو؟-  

 با سر به دلارام اشاره کرد راست میگفت همه حواسم معطوف دلارام شده بود.لعنتی

لافگی تکون دادمو چنگی زدم به موهامسری از روی ک  

خوش اومدید -دلارام  

ادوین:ممنون دلارام جون-  

 با لبخند سرمو تکون دادمو 
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 ادوین رفت سمت ارتا

 دلارام لبخندی زد و گفت:آروین

بله-  

چرا انقد گیجی-دلارام  

ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟-  

رشو دلرام اومد نزدیک چراغا خاموش بود کسی نمیدی دستشو گذاشت رو شونمو س

نزدیک گوشم برد زمزمه کنان گفت:اروووووین میدونم جذاب شدم ولی پسری مثه تو 

 که انقدر زود وا نمیده!!!!!!!!میده!یا شایدم از نامزدی .نامزد سابقت ناراحتی!!!!!!

پوزخندم عمیق بود چنگی به کمرش ززدمو بیشتر به خودم چسبوندمشو گفتم:وا!!فکر 

یبایت نمیشم تو هم که انقدر در دسترسی و راحت اومدی نکنم ا داده باشم ولی منکر ز

 تو بغلم نظرت راجبه امشب چیه یه شب رویایی!!!!!!

در حد انفجار عصبی شد.ولی حرصشو با گذاشتن پاشنه بلندش رو پام خالی کرد 

 غرید:متنفرم ازت

شیرماده قلمرو ترک کرد رفت سمت پدرش خنده ی ام گرفته بود فک نکنم کسی  تا 

ا اینطور جرش داده باشه.حال  
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با صدای دست و جیغ مهمونا و روشن شدن چراغا برگشتم .نهال و بهداد کنارهم پا به 

سالن گذاشتن عشق نهال به بهداد انکار ناپذیر بود !وعشق بهداد به نهالم انکار 

ناپذیر.و سود این عشق برا من این بود که حداقل اون وجدان لعنتیم که درباره این 

یادی فعال شده بود بیخیالم شده بود اما درمورد دلارام وجدانم خفه شده بود دختر ز

 میذاشت عقلم هرجور دوست داره بازی کنه .بازی با دلارام لذت بخشه برام.

"دلارام"  

عصبی بودم .خیلی هم عصبی بودم اما لبخند رو لبام بود و چشمام........از چشمام خبر 

لات اروین بود اون به من گفت در دسترس .لعنتی.نقشه ندارم.......اما عقلم درگیر جم

های تو ذهنم طبقه بندی میشد اینکه انتقام حرفاشو ازش بگیرم باهاش دوست بشمو 

خمارش کنم بعد ولش کنم اره این بهترینه.اه لعـــــــنتی این افکار بچگونه چی 

ست که من خمار من دارم نهال رو منم تاثیر گذاشته.اخه مگه آروین احمق یا بچه ا

خودم بکنمش.اگه انقدر احمقه که بخواهد این نقشه های ابکی روش تاثیر بذاره که 

 همون بهتر که بیخیال انتقام از یه احمق بشم.

مارم دریاب دلارام خانم-  

باورم نمیشه اون پسره عوضی انقد فکرمو درگیر خودش کرده باشه اه لعنت بود تو 

ت اروین لعنت به اون همه جذابیت  
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وااااااااااای بهداد شما کی اومدید-  

خیلی وقته خانوم تو هپروت بود.خب حالا تو هپروت کی بودی؟؟؟؟؟-نهال  

 با چشم غره ام خفش کردم

شبیه مامان شدی-بهداد  

 لبخند پر ارامشی زدم.چی میتونست پر ارامش تراز این برام باشه.

نهال باورم نمیشه عروسمی-بابا  

م نمیشهراستش خودمم باور-نهال  

سال سن زیادی از حد جذاب وبود 11به بابای جذابم چشم دوختم این مرد واقعا برای 

.با تموم وجودم این مرد و میپرسیدیم .من هر کی نداشتم بابامو داشتم هرچند بعضی 

سال پیش نگاه میکنم بابامو دارم شاید دور 14اوقات کمرنگ اما داشتم  به هر نقطه از

دو با تمام تحکم و قدرتش بعد شکست های پی در پی تو ولی دارمش.من این مر

زندگی میپرستم.مامان و بابای من بت های من هستند .و عشقشون دست نیافتنی 

 ترین عشق.

*********************************** 
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صدای موزیک سرسام اور شده بود به اتاقم پناه بردم سر درد وحشتناکی داشتم 

ساعتی یه بار تبدیل شده بود 6ساعتی یه بار به 41ریب از .تزریق اون ماده عجیب غ

این یعنی نزدیک شدن من یه قدم دیکه به مرگ.سلول های بدنم باز مجنون شده 

بودن .باز فکر ازار من به سرشون زده بود . کمرم .واااااااااای خداد کمرم انگار دارن با 

نتی لعنتیچاقو رو تک تک مهره های ستون فقراتم خراش میندازن.لع  

دلارام خوبی؟؟؟؟؟/-  

 برگشتم عقب این اینجا چه غلطی میکنه.به هیچ وجع به اعصابم مسلط نبودم

 داد زدم برو بیرون

چشات چرا قرمز شده؟-  

نگامو دوختم به ایینه سرتاپای اتاقم .چشمام قرمز بودن خودم از خودم ترسیدم با 

حشت انداختمخوناشاما هیچ فرقی نداشتم قرمزی متلعق چشمام به و  

 با صدای داد اروین ترسیده به اروین نگاه کردم

چه کار کردی با خودت دختر!!!!!!اون دارو های لعنتیت کجاست-  

گنگ به اروین نگاه میکردم.دارو...اون از کجا میدونست اومدم تکذیب کنم ... بیماری 

 مرگ اورمو تکذیب کنم که با صدای دادش یه قدم به عقب برداشتم. 
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دلارام من احمق نیست .از موقعی یاد گرفتم بخونم دارم انواع کتابای پزشکی -اروین

میخونم تو معتبر ترین دانشگاه جهان تحصیل کردم .هر خری هم باشه میفهمه تو یه 

 مرضی داری یه مرض لا اعلاج.

تو کی هستی؟؟؟؟؟؟-  

داروهات؟؟؟؟؟؟؟-  

؟؟؟؟باید بگم منم احمق نیستم داد زدم :تو کی هستی !!!!!!!اروین تو واقعا کی هستی؟

تو ا کجا از بیماری من خبر داری ؟ارو...ین ...تو از ...ک...دوم.... ج..هنم دره ی 

 اوم...دی؟؟

آروین نمیدونم چی دید که سریع اومد سمتمو گرفتم بغلو گفت اروم باش بگو 

 داروهات کجان؟

 با صدای تحلیل رفته ی گفتم:تو کمدم

ورش بورد سمت کمد.اروین رو تخت خوابندمو ی  

........تزریق ماده ی بی همتا 3.........1......4.......صدای مرگ......3.........1........4......

......به کار افتادن مغزم.3........1.......4تو رگام.........  
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ویلای 0چشمامو که باز کردم اروین دیدم که اروم خم شد در گوشم گفت:فردا ساعت 

اگه  نیای به خاک سیاه میشونمت سعی کن از این لعنتی تزریق کنی من منتظرتم.

 بیای...

از اتاق رفت بیرون معادله چند مجهولی من تبدیل شد به چندهزار مجهولی....تو کی 

 هستی اروین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لعنتی...اوه راستی چرا امشب این همه لعنتی داشتیم.....

م .با یه حساب سر انگشتی فهمیدم چشمامو دوختم به ساعت  بسته شده دور مچ

ساعته از هوش رفتم.3  

 بعد مرتب کردن خودم رفتم پایین 

 مهمونا رفته بودن .

خواب خوب بود؟عزیـــــزم-ارتا  

چی میگی ارتا-  

اگه میدونستم  خواب تنهای بهت خوش نمیگذره خودم میومدم پیشت-ارتا  

درست حرف بزن بفهم-  

با آروین رفتی تو اتاق بعد اروین عصبی اومد دقیقه است 14ساعت و 3دقیقا-ارتا

 پایین با یه خد احافظی سرسری رفت بیرون  تو هم خواب الود اومد پایین لیدی
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اگه همه ی دنیا هم اروین تو اتاق من یدده بودن برام مهم نبود .من برا خودمم زندگی 

 نمیکنم چه برسه به حرف مردم

ستم گرفتم  زمزمه وار تو گوشم خواستم بیخیال از کنار ارتا بگذرم که د

گفت:اوممممممم میدونی چی دلی جووون  من سیب زمینی نیستم که از کنار تو اسون 

بگذرم میدونی که بیشتر از یه دوست معمولی برام هستی نظرت راجبه خودمو خودت 

 چیه؟

بلند زدم زیر خنده باید از مشروبای امشب مطمئن شم از سرشب همه دارن چرت و 

گن.پرت می  

وااااااای ارتا زیادی خوردی بچه جون حد خودتو بودن بیشتر از یه شات نخور-  

صدای نفسای عصبی که تو گوشم میپیچید لبخند بر لبام اورد بیخیال از کنارش 

 گذشتم

دلارام خانوم کم پیدا شدی؟؟؟؟؟؟-بهداد  

بهداد تو دیگه شروع نکن ظرفیتم برا امشب تکمیله-  

متوجه شدن با ازما بهترون میپری ؟// بهداد:میخواهی بگی همه  

اوووووه  بهدا هیچ وقت به خودت اجازه نده تو زندگی من دخالت کنی-  
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 بهداد غرید:من برادرتم

سال نبودی  میدونی که تو اون ده سال اتفاقات زیادی  44هوم داداش جون تو -

 ممکنه برا یه دختر بیفته اصن شاید من دیگه دختر نباشم 

سال لعنتی تو سرم بکوبی44میخواهی اون بهداد*تا کی   

تا وقتی که سر عقل بیای بفهمی کارای من ربطی به تو نداره-  

 نهال:واااای دلارام کجا بودی؟؟؟ 

کلافه موهای تو صورتمو فوت کردم .با یه حساب ساده فهمیدم باید به ده نفر توضیح 

ودم؟؟؟؟؟؟بدم کدوم گوری بودم ....کدوم احمقی گفته من مستقلم؟؟؟؟؟؟خ  

فکر بیخود نکن به این میگن نگرانی که البته تو لایقش نیستی-بهداد  

 چشمام گرد شد.دقیقا مثل عمو ارسلان بود! ذهن ادمو از نگاهش میخوند

 نهال:بهداد منو میرسونی خونه؟

دقیقه دیگه دم در باش 44بهداد هونطور که نگاه خیرش به من بود گفت:تا   

ود یه ارسلان دیگه گذاشتگفت و رفت منو تو بهت وج  

 بابا:دیدی چقدر شبیه ان
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همیشه سود خودشون مهمترین چیزه-  

البته تو این یه مورد همه نیک فرا مثه همیم-بابا  

اره همه قدرت طلبیم-  

 بهداد:بیشتر قدرت پرستیم

*********************************** 

ودم . من دلارام نیک فر ویلای اروین بودم.نگران بودم نه شایدم ترسیده ب0ساعت 

 ترسیده بودم از مرد هزار مجهولی این روزام ترسیده بودم .

ام 3وارد که شدم بعد از تحویل پالتوم پیرزنی با چین و چروک گفت اروین طبقه 

ام بود که منو میترسوند .ادوین گفته 3منتظرمه.بیشتر از صدای لرزون پیرزن  .طبقه 

بقه و داره ..طبقه ی که روزس برای دیدنش ذوق بود کمتر کسی حق ورود به اون ط

 داشتم الان منو در حد مرگ ترسونده بود .

چند قدم نرفته بودم که صدای لرزون پیرزن همون اندک شجاعتیم که داشتم ازم 

 گرفت:دخترم اقا خیلی عصبی ترخدا با اعصابش بازی نکن

شگ میزد .شایدم مثه  فشردم قلبم مثه یه گنج 3وارد اسانسور که شدم و دکمه طبقه

 فیل میزدو من خبر نداشتم .
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 وارد یه خونه عادی شدم البته عادی به سبک اروین 

 فکر میکردم باید همه چیز مشکی باشه اما رنگ سفید و طوسی هم خودنمایی میکرد

 فکر میکردم باید بوی عطر تلخ بیاید اما بوی عطر سرد میاید

لخته بود فکر میکرد باید پسر مرتبی باشد اما ش  

عادی به سبک اروین یعنی این اخه عادتم شده بود اروینم تصورام را در مورد خودش 

بهم بزند.....عادی شده بود ظاهرا شبیه شخصیت های قهرمان کتاب ها رمان های که 

نهال میخواند برایم تعریف میکرد باشد اما باطنن همه چی بهم بخورد...تا الان بین 

ودم .اما الان بین اروین و اروین مانده ام بین هزاران مجهول ادوین و ارتا مانده ب

ماندم .کاش یکی میامد کمکم میکرد و میگفت اروین ان شخصیت قهرمان رمان 

هاست یا شخصیت منفور زندگی واقعی.من کمک میخواهم هر جا کمک نخواستم این 

 یه بار را واقعا میخواهم.

تموم شد بشین سیر نگام کن اصن یکی از  دلارام من وقت ندارم هر وقت کارام بات-

 عکسامو میدم بزرگ کنی.

 اوووف تمام مدت رو صورت اروین خیره بودم

اره حتما بده اخه میدونی قهرمان زندگیم میگه  بعضی از ادما رو باید بزاری جلوت -

 نگاهشون کنی بگی هیچوقت نباید شبیه اینا بشم.
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و که انقدر خوب حرف تو کله ات میرهافرین به قهرمان زندگیت و افرین به ت-   

منتظر تعارفش نمیمونمو روی مبل روبه روش جا میگیرم . تو دستش  یه گیلاس پر از 

 مایه سبز رنگ که حاظرم شرط ببندم که جین.

چی میخوری-  

مارتینی لطفا-  

منظورم الکل نبود-  

ولی من منظورم الکل بود .مارتینی لطفا-  

برات خوب نیست-  

الا تو نگران من شدی.تو که انقد نگران سلامتی هستی چرا خودت از کی تا ح-

 میخوری

 خیلی ریلکس گفت:چون من با یه مریضی مرگ بار دست و پنجه نرم نمیکنم

 فشارم در انی افتاد انگار یادم رفته بود این مرد اروینه

تو از کجا از مریضی من خبر داری؟-  

اینجا من سوال میپرسم-  
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رخونم با تعجب نگام میکردچشمامو دوره خونه چ  

اما من نه رو شونه ات نشونه ی میبینم نه اینجا شبیه باز پرسی که فقط تو سوال -

 بپرسی

کی؟؟؟؟کجا؟توسط کی؟ وچرابیمارت کردن؟؟؟؟؟-  

داشتم با بهت بهش نگاه میکردم یعنی من انقدر احمق بودم که زندگیمو بریزم  رو 

 دایره براش

ینی که تا لب پر شده بودجلوم گذاشته بود نگاه کردم  به لیوان اب و گیلاس مارت

 .مارتینی وسوسه انگیز بود اما اب برداشتم

خب نگفتی؟؟؟؟؟؟-  

چیزی که به تو مربوط نباشه رو نمیگم.خب حالا تو بگو آروین جون تو شرکت من چه -

غلطی میکنی؟چرا تا این حد نزدیک من شدی؟چرا اون نامزدی فیک با نهال راه 

ی؟از کجا درباره مریضی من خبر داری؟انداخت  

 خونسرد نگام میکرد .ادامه دادم

چند وقته بهداد میشناسی؟دنبال انتقام چی هستی؟ تو کی هستی؟-  
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یه ابروش پرید بالا تعجب کرد از اینکه فهمیده بودم بهداد از قبل میشناسه تعجب 

 کرده بود از اینکه فهمیده بودم  دنبال انتقامه.

ام خیلی باهوشباهوشی دلار-  

 لبخند نشست رو لبام

اما به همون اندازه هم احمقی-  

 لبخند از رو لبام پر کشید.لعنت بهت اروین

تو باید کنار من باشی دلارام حداقل تا موقعیکه من میگم باید کنارم باشی؟و درس -

اول اینکه انقدر احمق نباش تمام اطلاعاتی که از طرف روبه رو ت داری تو یه انی به 

باد نده!حواست جمع باشه اصلا راه کار خوبی نیست برای عوض کردن بحث از 

 اطلاعات خودت اطلاعاتی که از دیگری داری به باد بدی.

 خب راست میگفت.به خاطر همین خفه شدمفقط نگاهش میکردم.

خب نگفتی چی شد مریض شدی؟؟؟؟؟؟-  

منم گفتم که مسائل-  

بری.درست حسابی حرف بزنپرید وسط حرفمو گفت:حوصلمو داری سر می  

حرفی ندارم-  
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دلارام با من بازی نکن  -  

"آروین"  

عصبی بودم انقدر که دلارامو بکشم نه به خاطر حرف نزدنش به خاطر اون دوربین 

کوچیک رو دکمه ش و شنودی که وصل به یقش بود.البته بعد اینکه وارد طبقه سوم 

خونه بالاست.اما دلارم چرا باید  شده مطمئنن دوربین و شنود سوختن .سیستم امنیتی

 اینا رو با خودش حمل کنه.

 صداش اومد

یه بیماری لا اعلاج بیماری که خودمم دقیقا نمیدونم چطور درگیرش شدم.اما بیماری -

ناشناخته است.به خاطر همین مسائله نتونستم با بابا پیوند بزنم.هر وقت حالم بد 

نروز دیدی.میشه ترکیبی از چندتا مسکن میزنم که او  

نه خوشم اومد حتی یک کلمه دروغ هم نگفت اما اون چیزای رو گفت که مطمئن بود 

 من خودم از قبل میدونمشون.هر چی باشه دختر اردلان برادر زاده ارسلان

خب ادامه ش؟؟؟؟؟؟-  

ادامه؟؟؟؟؟؟؟؟؟هیچی دیگه کلاغه به خونش نرسید-  

 اووووووووف 
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دارو از کجا میگیری؟؟؟؟؟؟-  

چند تا مسکنگفتم -  

هی هی من نه ادوینم نه بهداد که بتونی خرم کنی.مقداری از داروتو بردم ازمایشگاه -

.حرفه ای ترکیب شده بود نتونستیم ترکیباتشو پیدا کنم اما میدونم این شروری که 

میگی نیست 4تو  

خب  چرا من باید اینا رو به تو بگم-  

چون میدونی چاره ی دیگه ی نداری-  

نگفت این خودش خوب بود دیگه  دروغ  

یکی از دشمنای بابام  مریضم کرد . اون مدام بم دارو میرسونه اما اعلاج نداده-  

چرا زنده نگهت داشته؟؟؟؟؟؟-  

نمیدونم ولی مطمئنم اب لای درزش نمیره -  

نمیتونی حدس بزنی-  

نه-  

کیه-  
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نمیدون همه به اسم پرنس ایران میشناسنش-  

 گیج نگاهش کردم

س قاچاقچیای ایرانهمنظورم پرن-  

چرا به من اعتماد کردی-  

چون انتخاب دیگه ی نداشتم .اینجوری دیرتر بگا میرم .تونستم برا خودم یه فرضت -

 کوتاه برای نجات بدم.

 سرمو به معنی متوجه شدم تکون دادم

"دلارام"  

خب خب خب اقا اروین  نقشه  عوض شدن تا الان تو بودی که خودتو نزدیک من 

لان منم که خودمو نزدیک تو میکنم.دور دوره منهمیکزدی ا  

چرا  مسائل من برات مهمه؟؟؟؟/-  

نمیدونم-اروین  

ترچیح دادم این نمیدونم رو به فال نیک بگیرم یعنی فکر نکنم دروغ گفته فکر نکنم 

رو جای بله  "نمیدونم"خواسته منو بپیچونه فکر نکنم داره بام بازی میکنه . والبته 

مسفره عقد بذار  
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با بله ی "نمیدونم"از تذفندای زنونه متنفر بودم اما حالا که داشتم ریسک میکردمو

 سفره عقد یکی میدونستم باید از ترفندای زنونه استفاده کنم/

موهامو به طرز نامحسوسی ریختم تو صورتم همونطور که با مظلوم ترین حالت ممکن 

خیل خواستنی مظلوم به  ب اروین زل زده بودم اروم زدمشون پشت گوشم سعی کرم

 نظر بیام با صدای خودم به زورمیشندمش گفتم:اروین من از این بیماری میترسم.

 آر وین هم چنان خونسرد بود

من دیگه برم-  

کجا؟؟؟؟؟-  

خونه-  

جوجه تو امشب مهمون منی-  

از جوجه خوشم نمیومد چندشم میشد اما به روی خودم نیاوردم اروم پالتو درورم 

شه. باید اروین وارد میکردم بهم نزدیک بشه .اروین یه برگ برنده بود نشستم یه گو

 که من بادی به دستش میاوردم و خیلی مظلوم خجالتی به نظر میرسیدم 

من ازدخترای خجالتی که دقیقه به دقیقه رنگ عوض میکنن زیاد خوشم نمیاد-  
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و  فهمیده بود  لبخند بی اختیار رو لبام نشست فهمیده بود دوست دارم نزدیکش بشم

کنارش احساس امنیت میکنم؟؟؟؟امنیت!!!!! کنار اروین؟؟؟؟؟ اوووووووه شت همینو کم 

 داشتم اخه این دیگه چی چی بود.

******************************** 

 بابا و عمو شهاب تازه بدرقه کرده بودیم داشتیم برمیگشتیم خونه

ارتا-  

هوووووووم؟-  

زن بابات چی شد-  

امو بالا کشید فرار کردمال باب-  

اوه متاسفم-  

نمیدونم اخه چرا بابای من اینقدر ساده س اون زنیکه هم همین کار کرد-  

هی ارتا اون مادرت بوده اینجوری خطابش نکن-  

بره به درک-  

 با صدای زنگ گوشیم بیخیال جواب دادن به ارتا شدم
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الو سلام-  

سلام.کجایی؟-اروین  

چطور-  

باید ببینمت-  

کارم داری؟خب چه -  

وقتی دیدمتم بهت میگم-  

 نمیشه الان بگی؟

 نه

 -کجا بیام

 امشب مهمونی یکی از دوستام دعوتم -

یعنی تو مهمونی همراهیت کنم-  

اره-  

باشه ادرس برام بفرست-  

اماده باش میام سراغت7ساعت -  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 311 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

باشه .فعلا-  

فعلا-  

 ارتا مشکوک نگام کرد و گفت:کی بود؟

به توچه-  

ز حرف میزدیچرا انقدر با نا-  

ارتا باز گیر نده-  

 ارتا پوف عصبی کشید دیگه چیزی نگفت

خیلی ساده اما شیک اماده شدم بودم .با میسی که رو گوشیم افتاد فهمیدم دم در 

هفته گذشته که بهداد و نهال نامزد کرده بودن باهم بیرون بودن .3منتظرمه.طبق   

بهداد ضعف میره چیه.باز شبیه  با دیدنش فهمیدم  منظور نهال از اینکه دلش برای

 کاراکترای رمانا شده بود بوی عطر تلخش هوش از سر هر ادمی میپروند

چند ثانیه بود که بهم خیره شده بود خواستم تیکه ی بهش بندازم اما با یاد اوری 

اینکه خودم بیشتر بهش خیره شدم خود به خود لبام بهم دوخته شد.نمیدونم چرا جز 

ی نگفتیم تا اونجا نه اون حرف زد نه من .سکوت محض بود سلام زیر لب هیچ

 .سکوت بدون هیچ حسی نه شیرین نه تلخ
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ساله ی خوش امد بهمون گفت .انتظار داشتم از اروین درباره ی من  11و 17پسر 

بپرسه یا اریون منو بهش معرفی کنه اما هیچکدم از اینا نشد به من محل چندانی به 

ت .یخورده بهم برخورده بود اما با یادوری خوش امد گویی عنوان همراه اروین نذاش

 گرم و استقبال خوبی که ازم داشت .بیخیالش  شدم

با تعدادی دیگه پسر جون و دخترهای همسن خودم سلام کردیم .صدای موسیقی کر 

 کننده بود.حوصله یواش یواش داشت سر میرفت

تو این شلوخی میخواهی بام حرف بزنی؟-  

نهاره چرا که -  

خب بگو-  

اومدیم ملاقات پرنس-  

قلبم وایساد پرنس پرنس پرنس .یه خلافکار ماهر که برای اینکه  اجناسشو بین 

 اجناس ما قاچاق کنه منو مریض کرد و این بیماری انداخت تو دامنم

واااااااااای-  

سلام پسر خوبی؟میبینم که همراه جدید داری؟-پرنس  

نجا ببینمتاروین:سلام  کامیار فکر نمیکردم ای  
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ولی من برای دیدن تو اومدم-پرنس  

 اروین:خب  میشنوم

 کامیار:بریم تو باغ .دوتایی

 اروین: دلارام غریبه نیست

کامیار حالا تو صورتم دقیق شد بعد چند دقیقه با بهت گفت:دلاارم؟؟؟؟یه درصد فکر 

 نمیکردم تو همراه اروین باشی؟

چرا کامیار؟؟؟؟مگه ما چمونه؟-  

تاکید کردم."ما"رو کلمه ی   

نمیدونم!تو اروین کنا رهم عجیبید-  

کامیار جلوتد از ما به سمت باغ رفت منم همونطور که بازوی اروین گرفته بودم پشت 

 سرش میرفتم

اروین اخه این چه کاری بود؟من از این یارو نفرت دارم تو انداختیم تو بغلش-  

فعلا که افتادی تو بغل خودم-  
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من به خاطر کامیار چقدر درد کشیدم .این که بشینمو با خنده د اخه تو که نمیدونی -

 نگاهش کنم مثه مرگه برام.

 اخم کرد و هیچی نگفت.

 کامیار سیگار اتیش زد داد دست آروین  و بعد برای خودشم یه سیگار آتیش زد

 کامیار:میخواهم برام یه دارو بسازی.یه دارو خاص برای افراد خاص

تو که این همه پروفسور دورورته آروین:چرا از من میخواهی  

کامیار:به هیچکدوم اعتماد ندارم و البته یکی میخواهم که حالا حالا ها زنده باشه نه 

 این پروفسورای لب گور )معذرت میخواهم از همه بزرگان علوم  و پرفسورا( 

 آروین:چی گیر من میاد

 کامیار:هر چی بخواهی

هم  توداری؟آروین:چرا فکر میکنی چیزی که من میخوا  

کامیار قهقه ی زد روشو برگردوند تو این فاصله مثه جت سیگار توی دست اروین با یه 

سیگار دیگه عوض کردم .ممکن بود هربیماری تو سیگار اروین ریخته باشه و بخواد 

اینجوری وادارش کنه به انجام کاری که میخواهد  البته اروینم باهوش تر از این حرفا 

ه سیگا ر نزده بودبود حتی یه پک ب  
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 کامیار:مطمئن باش قدر دست یافتن بهشو دارم.خب حالا همکاری میکنی

اروین:نه-  

 کامیار:صلاح خویش را خسروان دانند هر جور دوست داری

 گقت و رفت

اروین:میدونی چرا انقدر راحت بیخیالم شد-  

چون تو اون سیگاری زهر بود-  

افرین و دلیل بعدی؟-  

فکر دیگه زد به سرشچون با دیدن من یه -  

خوشم اومد خوب میشناسیش-  

قاتلمه دیگه باید بشناسمش-  

بریم داخل-  

همراه اروین به جمع دوستاش ملحق شدیم .پسری که تو  مهمونیای قبلی اروینم 

دیده بودمش گفت:خب خب امروز همگی گرد هم امده ایم تا......حدس بزنید میخواهم 

 چی کار کنیم. 
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پسره باز ادامه داد:میخواهم جفتامونو جف تر کنیم و همه سکوت کرده بودن  

همه با گنگی نگاهش میکردیم.ادامه داد:و بیجفتامونو با جفت کنیم.خب حالا سینگلا 

 دستشون بالا

 اروین با خنده سری به نشانه تاسف براش تکون داد . 

 صدف)یکی از دخترای جمع(:اووووووووه سپهر بیخیال

ری سینگل بودنشو اعلام میکنه .بچه ها یه جفت خوب سپهر:خب صدفه دیگه اینجو

 برا صدف پیشنهاد بدید.

 همه با هم نگاه یه پسر اخمو کردن .یه پسر که یکی از همکارای من بود

 سپهر سوتی زد و گفت:صدف نونت افتاد تو روغن چه تیکه ی هم جور کردن برات

 پسر اخمویا همکار عزیزم:سپهر!!!!!!

د تو روغن شهراد جووووووووون.خب حالا همو ببوسیدسپهر:نون تو هم افتا  

اینکه از نهالم خل تر بود.آروین بیخیال جمع اونا دست منو کشوند برد سمت پیست 

 رقص.

هی اروین چه کار میکنی؟-  
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 دستاشو دور کمرم حلقه کرد و گقت:میرقصیم

ت:صدف کنجکاو بودم درباره صدف اون پسر اخمو فکر کنم اینو تو نگاهم دید که گف

قبلا دوست دختر شهراد بوده از اون عاشق و معشوقای که میگن بودن اما سر یه 

مسئله ی اختلاف پیدا گردنو دیگه هیچی مثع قبل نشد. و سپهر هم سعی داره بهم 

 برگردونتشون سپهر اصولا عادتشه زوجی که عاشق همنو قهر کردنو بهم برگردونه

د سپهر تونست کمکم کنه ه نزدیکه اروین سعی کردم فکرمو رو نقشم تمرکز کنم شای

 بشم

خب تو چجور دختری دوست داری برات پیدا کنم؟؟؟-  

 با چشمای خمار تو چشمام زل زد

من!!!یکی مثه دلارام-  

 لبخند پرنازی زدمو همونطور که دستامو دور گردنش حلقه میکردم گفتم:

 ولی دلارام فقط یه دونست

خاطر همین میخواهمشلبخند شیطونی زد و گفت:میدونم.به   

 اولین بار اروین حس کردم خیلی نزدیک تر از همیشه

 اروین:رژت خوشمزه بود
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 سپهر:کجا جیم زدید شما دوتا؟ببینم اروین چرا  دور لبت رژ؟؟؟/

لبمو گاز گرفتم نه از خجالت میترسیدم از خنده بترکم .اما اروین یه نگاه عصبی بم 

دست کشید رو لبش.برگشتم که  "ژ رو صورتمهچرا نگفتی ر"کرد که معنیش این بود 

رژ با دستالم براش پاک کنم اما رژی ندیدم.وااااای  باورم نمیشه از سپهر رو دست 

 خورده باشم.و اصلن رِژ تو کار نباشه

 صدای خنده جمع بلند شد.

 اروین:سپهر میکشمت

 سپهر:نوچ نوچ دیدی مچتو گرفتم اروین خااااااااان

؟؟؟؟؟؟؟اروین:صدف و شهراد؟  

 شهراد:اینجاییم

برگشتم صدف دستش تو دست شهراد بود یه لحضه فکر کردم نهال و سپهر شبیه 

 دوقلون مثه هم شیطونن

**************************** 

روز از روزی که اروین به اتیشم کشید میگذره برای اولین بار اتیش بهشتی شد 11

رای نقشه ام.ولی برای خودمم .اروین برای من عجیب بود.من اروین میخواستم ب
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میخواستمش .عاشقش نبودم اما میخواستمش .گذشتن از اروین به این اسونیا نبود 

 من اورین میخوامش.

روز به صورت مرتب از طرف اروین کنترل میشدم بعضی وقتا واقعا عصبی 11تو این 

ی میشدم برای من که از بچگی دختر مستقلی بودم این کنترل شدنا عجیب و عصب

 کننده و گاهی دوست داشت تنی بود .یه هفته از شروع ترم جدید میگذشت .

مین هم اروین میدیدم یعنی به  طرز عجیبی توی 44روز شده فقط برای 11تو این 

روز وابستش شده بودم و البته خودشم اینو درک کرده بود .11فقط  

روغی بود به طوری که رابطه منو اروین رابطه ی عجیبی بود .بعضی وقتا واقعا فیک و د

خودمونم متوجه میشدیم داریم برا هم نقش باز یمیکنیم .اما بعضی وقتا انگار 

ارتباطمون با دنیای بیرون قطع میشد اونوقت دلاارم واقعی و اروین واقعی پیداشون 

میشد ناب ترین لحضات زندگیم همون لحاضاته خیلی وقتا از دنیای بیرون دنیای  که 

رابطه ما میشد بیزار میشدم اما خودمم خوب میدونستم منو اروین  باعث فیک بودن 

 دوتا رقیبیم .

"اروین"  

 صداشو صاف کرد شروع کرد به حرف زدن:
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خب اقای راد این بیماری خیلی پیچیده است به همین راحتی نمیشه ترکیباتشو -

هم به  تشخیص داد ما الان چندتا از ترکیبیا رو به دست اوردیم اگه بقیه ترکیبارو

 دست بیاریم احتمال زیاد بتونیم پادزهر پیدا کنیم.

 از ترس این مرد در مقابل خودم لذت میبردم اما از ترس یه پروفسور متنفرم

علی زمانی گفتم که تو یه ماه پادزهر پیدا میکنی!یه ماه گذشت پیدا نکردی !خب حالا -

 من باید چه کار کنم؟

دا بترس  من چطور تو یه ماه همچین چیزی با صدای لرزون گفت:پسر رحم کن از خ

درست کنم تو چرا با زندگی من بازی میکنی .من تو زندگیم یه اشتباه مرتکب شدم 

 نباید که تا اخر عمرم بلرزم

 ایا واقعا زمانی پروفسور؟؟؟یا یه پروفسور قلابی؟

خاطر  یه اشتباه!!خب بیا بشماریم با اون یه اشتباه چند نفر خاک شدن؟ اگه تو به -

 اشتباه خودت میلرزی اونا با هر نفسی که تو میکشی تو گور میلرزن

ماه وقت میخواهم3چشاشو فشار داد رو همو گفت:  

زیاده-  

نمیتونم به خدا نمیتونم-  
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عه خدا رو هم میشناسی-  

سه ماه خواهش میکنم-  

سه ماه دیگه اینجا باش-  

ممنون پسرم-  

بلند شد.بدون اینکه نگاه کنم کیه جواب  رفت بیرون با بیرون رفتن اون صدای گوشیم

 دادم.

الو سلام-  

 دلارام:سلام صدات چراگرفته است؟

کمی خسته ام-  

منو نپیچون اروین این صدا مال خستگی نی؟-  

دلارام کی میتونم ببینمت-  

 فهمید بحث میخواهم عوض کنم ولی به روی خودش نیاورد

امشب بیکارم.-  

برو ویلا منم دارم میام اونجا-  
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تو بیا اینجا -  

دلارام با من بحث نکن برو اونجا -  

من بحث نمیکنم اروین ولی چه دلیلی داره من همش بیام خونه شما ؟اصلا درست -

 نیست به نظرم

رسیدم ویلا باشی.-  

نمیام-  

خدایا به من صبر بده این دختر چرا انقدر کله شق اخه کدوم احمقی گفته این دختر 

 عاقل و باهوشه؟

اومد پشت سرش صداش:سری بعد بلند فکر نکن صدای خندش  

حواس نمیزرای برا ادم دیگه!ویلا میبینمت باشه؟-  

باشه .فعلا-  

فعلا-  

نفسمو پر صدا دادم بیرون  منی که کسی جرات نداشت رو حرفم حرف بزنه هر روز با 

 دلارام بحث میکردم.
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یشگاه معرفی لب تاب روشن کردمو سعی کردم رو داروهای جدیدی که قراره تو نما

کنیم کار کنم.هنوز نیم ساعت نگذشته بود که صدای خنده دخترونه ی اومد پشت 

 بندش در باز شد دلارام  وارد اتاق شد.

سلام داروساز من-  

انتظار نداشتم بیاد از طرفی سوپرایز شدم از طرفی دوست نداشتم برخلاف حرفم 

نم چشمامو دوختم به صفحه رفتار کنه  دلخور سلام کردم .بدون اینکه بهش توجه ک

 لبتاب.

با صدای کفشاش متوجه شدم داره بهم نزدیک میشه .دلارام  با هر کسی راحت نبود 

اما میدونستم که من براش فرق دارم خیلی راحت از بقیه با من رفتار میکرد.و البته بعد 

 من با بهداد و ارتا و ادوین راحت بود که این منو اذیت میکرد

ما من بهش توجه نکردم.نشست رو پام ا  

اوووووه اروین باورم نمیشه داری ناز میکنی.-  

 من دارم ناز میکنم؟؟؟؟؟؟مگه دخترم؟؟؟؟؟؟شایدم زده بر سرمو دارم ناز میکنم؟؟؟؟؟؟

بدون توجه بهش به کار ادامه میداد که صفحه لبتاب بست چونمو گرفت برگردوند 

ه من دلارام نیک فرم .اصلا سمت خودشو تو چشمام زل زد و گفت:یادت که نرفت

 درست نیست جلو یه شرکت دیگه طرحاتو بزنی.شاید من برشون دارم.
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دستامو دور کمرش حلقه کردمو بیشتر به خودم چسبوندمشو در گوشش گفتم:تو در 

 حال حاضر فقط دلاارم منی.

و تو کی هستی؟تو هم اروین منی؟-  

 لب زدم:منم اروین توام. 

تمو جیغ دلاارم که باعث  شد منشی هل بپره داخل با دیدن و گازی که از گوشش گرف

 منو دلارم سرشو بندازه پایین بره.

 صدای خنده دلارم حواسمو بهش جمع کرد

وااااای قرمز شده  بود .اخی چه منشی داری.-  

 خنده ام گرفته بود

دختر تو اصلا میدونی خجالت چیه؟؟؟؟؟؟-  

التی بدش میادمیدونستم ولی یکی بهم گفت ار دخترای خج-  

تو هم که خیلی حرف گوش کنی-  

اره دیگه.-  

دلارام؟-  
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بله-  

روزه چیه؟3نظرت درباره یه سفر -  

کجا؟-  

هر جا که دوست داری؟-  

کیش-  

اما من یه جای بهترو بلدم.-  

کجا؟-  

پاریس-  

 صدای قلب دلارم به گوشم رسید ازم فاصله گرفت با صدای جدی گفت:

فراریم چرا پیشنهاد فرانسه رو میدیتو که میدونی من از فرانسه -  

دقیقه چون ازش فراری!اصلا دوست ندارم از چیزی فرار کنی-  

"دلارام"  

 کلافه نگاه اروین میکردم . گند زد تو لحضات نابم.

اینجوری نگام نکن .هفته دیگه میریم فرانسه-  
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اره منم حتما میام-  

معلومه که میای-  

به همین خیال بمون-  

میخواهی فرار کنی.دالارام تا کی -  

این همه ادم نمیرن فرانسه میمیرن .رو قبرشون مینویسن فرانسه نرفت-  

ماد رهیچکدوم فرانسوی  عاشق فرانسه نیست . تو نباید از مامانت فراار کنی-  

اصلا موضع  جالبی برای حرف زدن نیست-  

ولی برای سفر چرا-  

ن.؟؟؟؟؟/باشه من حاضرم میام فرانسه.بلیطا برا کی اماده میش-  

 یکی از ابروهاشو انداخت بالا پیروزمندانه گفت

فردا.-  

خوبه بای-  

 کیفمو برداشتمو زدم بیرون . باید به  مامانم پناه میبردم



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 317 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

مامان چرا نیستی ؟کجایی مامان؟زیادی کوچیک نبودم برا یاینکه تنهام بذاری؟ -

مثه بقیه  دخترا خودت چی برا مردن زیادی خوب نبودی؟اگه بودی چی میشد؟منم الان 

بی دغدغه بود احتمال زیاد با یه بیماری مرگ بار هم دست و پنجه نرم نمیکردم 

نمیدونم چرا ولی دیگه خسته شدمو نمیکشم .میخواهم با ترسام رو به رو بشم 

.میخواهم برم فرانسه .میخواهم برم پیش ایفلی که همیشه عاشقش ب.دی از 

ضعیفم .چرا مامان . عزمتش میگفتی  .مامان من چرا انقدر  

 بعد پرپر کردن گلا سنگ سرد بوسیدم پاشدم .

----------------------------------------------------------- 

اوه لعنتی تصویر مامانم یک دقیقه هم از جلوی چشمام کنار نمیره-  

 اروین یه نگاه  بهم انداخت و گفت

خب اگه کنار میرفت تعجب داشت-  

ر بهم دلگرمی میدیمرسی که انقد-  

 لبخندی زد با لحن مغروری گفت:همین که کنارتم خودش اوج دلگرمی.

برام جالب بود که همه اطرافیانم به زبان فرانسوی حرف میزنن راستش هیچوقت 

متوجه نشدم زبان مادری یعنی چی؟؟؟خب من متولد و بزرگ شده ایرانم و وطنم 
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انسوی زبان مادریم فرانسوی من همونقدر ایران زبان فارسی زبانمه.ولی مادرم یه فر

که به فارسی مسلطم به فرانسوی هم مسلطمو دوسش دارم .وشاید دوتا زبان مادری 

 دارم.

به طرز نا امید کننده ی همه به انگلیسی مسلط بودن اروین برای ارتباط کوچیکترین 

 نیازی به من پیدا نمیکرد 

ج بردمو یه واحد فوق العاده شیک روبهروم  انتظار داشتم بریم هتل اما اروین به یه بر

بود ترجیح دادم کنجکاوی نکنم درباره خونه اما با دیدن عکس خودم بزرگ شده تو 

 یکی از اتاقا تعجب کردم .اما باز سوالی نپرسیدم .

 آروین:خب کجا دوست داری بریم؟

.یه نگاه به ساعت مچی تو دستم که به وقت فرانسه تنظیمش کرده بودم کردم  

دیگه وقته خوابه منم واقعا خسته سفرم.-  

 آروین سری به نشانه موافقت تکون داد و گفت:تو کدوم اتاق میمونی؟

 نمیدونم چی تو نگاهم دیدی که خندید گفت:نترس تو دوتا اتاق مجزا میمونیم.

 شونه ی بالا انداختمو گفتم:اتاق خودم

اتاق خودت؟؟؟-  
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همون اتاقی که عکسم  توشه.-  

اها-  

یه قهوه نیاز داشتم به خاطر همین گفتم:با یه قهوه تو تراس چطوری؟ به  

فوق العاده ست-  

سری تکون دادم مشغول اماده کردن قهوه شدم .تراس قشنگی داشت پر از گل های 

متفاوت مخصوص فرانسه.چشم از گل ها گرفتمو چشم دوختم به نیمرخ جذاب آروین 

ون هیچ حرکتی نگاهش کنم . اروین نه تنها .آروین انقدر برام جذاب بود ساعت ها بد

منو بلکه هزارن هزار نفر دیگ رو میتونست جذب خودش کنه .اروین معادله بود معادله 

 هزار مجهولی.

اینجا کجاست؟-  

فرانسه-  

آروین-  

پاریس-  

اروین!!-  

خونه بهداد-  
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بود  یخ کردم ...انگار یادم رفته بود بهداد مدت زیادی بود که جزو گوایر ها شده

 .دوباره تمام خاطرات لعنتیم تو ذهنم نقش بستن.

خیلی ناراحت شد که بهش نگفتی قراره بیای فرانسه .فکر نمیکینی اون حقش بود -

 بدونه؟

مسائل شخصی من به کسی ربط نداره-  

 جدی گفت:

اون برادرته-  

 نالیدم:

منم خواهرش بودم.-  

مدت ها بود ازش فرار میکردم  انگار یادم رفته بود توپاریسم  شهر مادرم شهری که

.خون تو رگام یخ بسته بود فکر کنم اروینم اینو فهمیدم که منو کشوند تو بغل خودشو 

پتو انداخت رو شونه هام.برای اینکه بحث عوض کنم اولین سوالی که اومد تو ذهنمو 

 پرسیدم.

معنی اروین چیه؟-  
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مادرم که بی محبتی خاندان راد اروین یه اسم با چند معنی تو چند زبان متفادت دنیا.-

دیده بود اسم ما رو گذاشت اروین و ادوین .اروین به المانی معنی انسان دوست و با 

محبت .ادوین به المانی معنی  دوست و همراه و رفیق.پدربزرگم که ما رو شاهزاده 

های راد میدونست اسم دوتا از بزرگترین شاه های دنیا رو روی ما گذاشت یعنی 

و ادوین. و چون من پسر بزرگتر بودم و وارث اصلی خاندان راد پدرم اسم منو  اروین

آروین گذاشت که به فارسی یعنی برگزیده شده.مادربزرگم که معتقد بود من تو 

 زندگیم باید بجنگم اسمو گذاشت اروین که به فرانسوی یعنی شایسه نبرد

چیز این مرد دنیای فکر اروین فوق العاده بود هم خودش هم اسمش پشت کوچکترین 

بود . حتی پشت اسمش که انتخاب خودش نبوده .حتی اسم اروین خودش برای 

 خودش یه معادله بود.

واووو فکر نمیکردم اسمت انقدر خاص باشه-  

 منو بیشتر به خودش فشرد معنی اسممو زیر لب گفت

ارامش دهنده و.فریبنده و دلربا-  

مون با به خواب رفتیم حتی هوای سرد پاریس به نظر خیلی خسته می اومدیم که دوتا

صبح بود که 0نتونست مانع بشه برای به خواب رفتنمون .نمیدونم شاید حدودا ساعت

بیدار شدم  .خواستم اروینم بیدار کنم که بریم تو اتاقمون بخوابیم اما به طرز غیرقابل 
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یدارش کنم انکاری اغوشش برام ارامش دهنده بود من بی هیچ وجع دوست نداشتم ب

 و از خودم جداش پس دوباره خوابیدم.

سال الان جبران کنی. 14دلاااااااارااااام بسه دختر میخواهی تمام نخوابیدناتو تو این -  

بهدظهر بود ومن هنوز خواب و البته تو تخت بودم حدس 3چشمامو باز کردم .ساعت 

چشمم خورد به عکسم  زدن اینکه اروین منو اورده کار سختی نبود .از تخت بلند شدمو

سالگیم بود 41واقعا ازش خوشم اومده بود .باید با خودم میبردمش ایران  عکس مال 

. 

 هنوز درگیر عکس بودم که صدای موبایلم رشته افکارمو پاره کرد.بهداد زنگ میزد.

سلام خوبی ؟-  

سلام دلارام .خوبید؟-  

بهداد صدات چرا اینجوریه مشکلی پیش اومده.-  

جا یه مشکل بزرگ داریم.راستش این-  

چی؟؟؟؟-  

رین تمام قرارداداشو با شرکت فسخ کرده.-  
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یکی از بزرگترین شرکت پخش دارو در جهان بود  "رین"شوکه شدم بیش از حد .

وبخش گسترده از عتبار شرکت مربوط با همکاری با این غول داروسازی بود.قریب به 

دقیقه تونستم با 44کلی دردسر سالم بود به رین رفتم بعد از 41سال پیش وقتی 3

ساله  31دقیقه رین راضی به همکاری کردم .دلوکا مرد 44رئیس ملاقات کنم .من تو 

دقیقه  منو به عنوان مهمان ویژه به  44ی که رئیس رین بود مردی که بعد از اون 

ساله که قرارداد داریم . شاید جزئ محدود شرکت های 3کاخش دعوت کرد .الان 

دلوکا مستقیم باهمون در ارتباط .و حالا من  حمایت رین غول داروسازی  باشم که خود

 جهان از دست دادم و مهمتر از اون من حمایت دلوکا رو از دست دادم.

 برعکس افکارم پرپیج و تابم فقط یه کلمه از دهنم خارج شد 

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟-  

و میخواد.اونا تو رو میخوان . دلوکا گفته با تو قرارداد بسته فقط تو ر-  

اون حق نداشت قرارداد فسخ کنه . -  

نتونستم جلوی فحش ریکیک از دهنم خارج میشه رو بگیرم .بهداد خنده ش گرفته 

 بود

سنوریتا اخه انقد بی تربیت؟-  

خفه شو بهداد-  
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بهدا جدی شد و گفت:هیچی به ذهنم نمیرسه دلارام رسما مخم داره سوت میکشه 

ه صد در صد با یه شرکت ایرانی قرارداد میبنده..رین اگه ارتباطشو با قطع کرد  

بعدا حرف میزنیم.-  

باشه.خوش بگذره.-  

 با حفظ ظاهر رفتم پیش آروین.

سلام صبح بخیر-  

سلام بعد ظهر بخیر دلارام خانوم-  

خب برنامه چیه؟-  

شما ناهار میخوری بعد اماده میشی میریم ایفل وخوش گذرونی.-  

الیه یه ابرو بالا انداختمو گفتم:ع  

********************* 

بعضی شب ها غیر قابل توصیف هستند بعضی شب ها .درد نفس گیری داری که جسم 

و روحت را در هم میپیچاند دردی که روحت را میسوزاند و جسمت را پژمرده میکنددر 

مقابل این شب ها شبهای هستند که خودت را در اوج حس میکنی .احساس میکنی 

ا جانت به پایان برسد ذره ی از خوشی جهان را از دست ندادهی .اگر همان لحظه ه
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.حالا من این حس و دارم .حسی که وقتی انگشت های ظریفم در انگشت مردانه قفل 

میشه . حسی که . نفس هامو حبس میکنه.حسی که باعث میشه خودم رو بالاتر از 

م . حسی که پاریس ایفل بدونم .ایفل پر از زببایی رو کوچیکترین زیبای شبم بدون

شهری که همیشه ازش فراری بودمو به شهر ارزوهام تبدیل کنه.آروین همه چیزرو 

خاص میکنه.صداش .نگاهش  همه چیش اونقدر خاص که من اون را همیشه برای 

خودم بخواهم . شاید حسی که  در داستان ها بهش میگفتن عشق همین باشد که با 

عده ام بریزد.شاید همین باشد که با نگاهش صداش چیزی پایین شایدم نزدییکی م

ادرنالین به تمام قسمت های بدن هجوم میبرد.شاید همین باشد که از هیجان دستام 

عرق میکنه.شاید همین باشه که حس میکنم هروئین مصرف کردهمو شادی بی دلیل 

دارم. شاید همین باشد که کنارش احساس امنیت میکنم.شاید همین باشد که خنده 

یش برام شیرینه شاید همین باشد که اخمش هم برام شیرینه. شاید این باشه که ها

کنارش ترس معنا ندارد.شاید همین باشد که دلارام سرکش واقعا دلارام میشد و 

ارام.نمیدانم عشق چیست؟؟؟؟ادم از کجا میفهمهد عاشق است؟ازکجا میفهمد 

قط میدونم .من کنار اروین احساسش هوسی بیش نیست؟نمیدانم نمیدونم نمیدونم . ف

در اوج هستم. شنیده بودم ادم عاشق که میشد احمق میشد .حماقتش به فرش 

میکشانتش اما من حالا در عرش هستم .شبم انقدر بینظیر بود که هوس ثبت کردنش 

به سرم زد معنی که هیچ وقت به تاتو فکر نمیکردم حالا داشتم پشت کتفم اسم اروین 

ت بشه باید تک تک لحظه های خوشی ثبت بشه که تو ناخوشی حک میکردم.باید ثب
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ها به اومد برگشتشون سرپا بمونی.اسم اروین پشت کتفم حک میردم نمیدونستم 

 درسته یا نه اما حک کردم . من اروین میخواستم .

نمیخواهی نشونم بدی چی تاتو کردی؟-اروین  

معلومه که نه-  

چرا؟-اروین  

شخصی-  

هرجور راحتی.-اروین  

 نفس عمیقی کشیدم اصلا دلم نمیخواست اروین  اسم خوشو روی بدنم ببینه .

اروین نظرت درباره اون ست چیه؟-  

کدوم ست؟-  

 به ست ساعت با برند فرانسویش اشاره کردم.

کم کم داره از سلیقت خوشم میاد دلارام-  

...اه پر افسوس کشیدمو گفتم:سلیقه ام صد در صد تایید شده بود تا چند وقت پیش  

 چشمامو دوختم تو چشماشو با شیطنتی که از خودم بعید میدونستم اضافه کردم.
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که تو رو انتخاب کردم اون موقع بود که سلیقه ام رد شد.-  

آروین که سعی در پنهان کردن لبخندش داشت گفت:اوه دلارام کمتر با احمقا بگرد و 

 البته  برو از شیرها تایید بگیر نه کفتارا.

م میمونهاوممم  یاد-  

خوبه-اروین  

ثانیه بعد ساعتی بود که دور مچم بسته شد و ساعتی بود که دور مچش بستم کی 

 گفته حلقه فقط نشونه پیوند .یه زمانی هم ساعت نشونه پیوند میشه.

****************** 

اه لعنتی  یعنی واقعا اروین نمیتونه موبایلشو رو سایلنت بزاره چشمامو باز کردم مثه 

شته تو تراس خوابیده بودیم.موهای اروین تو صورتش بود شبیه پسربچه شب گذ

های تخس کرده بودش.بیخیال اروین سمت موبایلش رفتم که خفش کنم اما با دیدن 

 شماره نفسم بند اومد.جواب بدم؟؟؟؟؟؟؟ندم؟؟؟؟؟؟؟

 تو یه تصمیم انی جواب دادم.

سلام از شرکت رین تماس میگیرم-  

املا مشخص بود این لهجه فقط میتونه مال منشی دلوکا باشه.لهجه ایتالیای زن  ک  
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سلام بفرمایید؟-  

با اقای آروین راد کار داشتم.-  

مدیربرنامه های ایشون هستم امرتونو بفرمایید.-  

اگه میشه با خود ایشون حرف بزنم.-  

ایشون فعلا برای تفریح رفتن هیچ تلفنی پاسخ نمیدن.-  

نم.خب به اقای لنزا وصلتون میک-  

شاخ؟؟؟؟؟؟امکان داشت دربیاورم انقدر راحت میخواست من رو به دلوکا وصل کنه 

 یعنی دلوکه انقدر بیکار شده یا شرکتای ایران براش پر ارزش

سلام اقای لنزا-  

سلام خانم.....-  

صالحی هستم-  

سلام خانم صالحی برای تنظیم قرارداد کی تشریف میارید؟-  

احتمالا اخر همین ماه-  

زودتر بیاید ما وقت چندانی نداریم. بهتره-  
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اقای لنزا قرار داد اماده ست؟-  

بله-  

میشه برام میلش کنید.-  

هر وقت خدمت رسیدید میبینید.-  

اما-  

وسط حرفم پرید شگفت زده با فارسی دست وپا شکسته ی که از مادربزرگش برایش 

 به جامانده بود گفت:تو .دلارام نیک فر بودی.

وش بیش از حد این مرد.ومن شگفت زده از ه  

هنوزم هستم.-  

لعنتی افعال فارسی چقدر سخته.-  

متنفرم از دست و پا شکسته انجام دادن کاری جلو من فارسی حرف نزن-  

 خندید گفت:فکر نمیکردم فسخ کردن قرارداد انقدر گستاخت کنه.

فکر نمیکردم قرارداد با یکی از شرکتام فسخ کنی بخواهی با اون یکی شرکتم -

رارداد ببندی.ق  
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منو مسخره کردی.اصن چرا تو گوشی اروین جواب دادی-دلوکا  

اروین؟؟؟؟چقدرم که با هم صمیمید.-  

نگفتی گوشی اون دست تو چه کار میکنه نکنه کش رفتیش.-  

اوه اقای لنزا خودتون چی فکر میکنید؟-  

من با توقرارداد بستمو تو یکی دیگه رو جای خودت گذاشتی-  

رکت نیک فر قرارداد بست شرکت رین سرجاشه شرکت نیک فرم شرکت رین با ش-

 همینطور

دقیقه منو راضی به همکاری کنی دوباره میتونی این کارو کنی. 44تو که تونستی تو -  

منظورش گرفتم دلوکا همکاری با منو دوست داره اینو از صداش میشد تشخیص داد 

 منم چیزی که خواست گفتم:با ما همکاری کنی.

داداشتو بفرست برای تنظیم قرارداد باشه .-  

بعضی وقتا فکر میکنم جای عقل گچ تو مغزته دلوکا-  

باز بی تربیت شدی-  

باور کن .خب بهداد میاد پیشت همین فردا کاری نداری؟-  
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نه دلارام خانوووووم خداحافظ.-  

خداحافظ-  

باشی. میدونستم با همکارات صمیمی اماهیچ وقت فکر نمیکردم با دلوکا هم صمیمی-  

به سمتش چرخیدم.آروین راد .کسی که الان جلوی من بود.راد بود کسی که جلوی 

 اروین بود .نیک فر.حساب کار از زمدگی شخصی جداست

میبنی که انقدر صمیمیم که قبل از دزدیه شدنش نجاتش میدم-  

دزدین؟؟؟؟؟تو یکی از بزرگترین قرار دادی منو دادی به......-  

شو خودم تو گوشش دادم.ادامه جمله نصفه نمی  

دادامش به ف*ا*ع*ک-  

مین بار تونستم  غول 1ازش جدا شدمو ادامه دادم:نمیخواهی برام دست بزنی برای 

داروسازی همرا خودمو همراه ملت ایران کنم.این برای سن من زیادی خوبه.و درمورد 

 صمیمیت .من با کسای که برام سودمندن صمیمیم.

همونطور که با من صمیمی-  

اروین لطفا مسائل کار قاطی مسائل شخصی نکن-  
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ولی تو این کار کردی دلارام.تو زمانی که تو حریم شخصی من بودی .از اعتماد من -

سو استفاده کردی .تو بی اجازه تلفنمو جواب دادی و البته .همین الان خودت گفتی با 

 کسای که برات سودمندن صمیمی میشی.

از دست دادمو تقریبا جیغ زدم: نمیدونم چرا خونسردی همیشگیمو  

اما هیچ وقت دوست پسرم نمیشن.بابام .بهداد ونهال و ارتا وادوین و تو شماها -

مسائل شخصی من هستید.اروین راد سعی کن حد و مرز صمیمیت های مختلف درک 

 کنی.

رفتم سمت اتاق در محکم کوبندم به هم .دلارام داشت عوض میشد .این عوض شدن 

 شاید.....

ساعت بلیط  41ه روز باقی مونده رو خیلی سرد تر از دو روز گذشته گذروندیم حتی ی

زودتر برای برگشت گرفتیم. اخم های اروین بدجور روی مخم راه میرفت.اما ساعتا 

هنوز تو دست دوتامون بود.همین که میدیم بین ساعتهای مختلفش صبح این ساعت 

 پوشید برام قوت قلبی بود.

فته بودن کانادا برای بستن قرارداد میلیاردی با دلوکا .بابا وضعیتش بهداد و نهال ر

بهتر بود احتمالا توی ماه اینده کاملا بهبود پیدا میکرد.تو این یه هفته هم ارتا رو دیده 

 بودم هم ادوین ولی از اروین خبری نبود .
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داشت عوض  برای اولین بار غرورمو زیر پا گذاشتمو با اروین زنگ زدم .دلارام واقعا

 میشد.

سلام خوبی اروینی-  

 سرد جواب داد 

سلام خوبم-  

نمیخواهی حال منو بپرسی؟-  

میدونم که خوبی-  

چی شد که فکر کردی بی تو خوبم.-  

دلارام خودتی؟-  

 اروین هم فهمیده بود دارم عوض میشم

چطور؟-  

هیچی -اروین  

دلم برات تنگ شده-  

 وباز هم دلارام داره عوض میشه
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ده باش میام سراغتاما7ساعت -  

میبینمت.-  

شب خوبی  بود نه به زیبای شب فرانسویم اما شب قشنگی بود.اصلا ساعت کنار 

 اروین قشنگ میگذشت.

باز دوباره دیدار منو اروین  زیاد شده بود .حس میکردم که اروینم هم به من وابسته 

میدم یعنی چی شده .خوانده بودم خوشبختی ترسناکه .اون روز خندیدم اما الان میفه

.خوشبختی ترسناک و از اون ترسناک تر ارامشه هرلحظه حس میکنی یکی در کمین 

که اون ارامش ببینی .حس میکین همه ارامش های دنیا ارامش قبل طوفان .حس 

میکین هم ارامش های دنیا دردسری در پی دارند. و واقعا ارامش نوعی دردسر 

 است.دردسر ارامش.

من دختر مهر ماه بودم . حدس اینکه برای تولدم سوپرایزی در  اروین پسر مرداد بود

 راهه سخت نبود اما اون سوپرایز چیه خیلی سخت بود.

ساله 11مهر اول بابا زنگ زد تبریک گفت اولین سال بود که درکنارم نبود دخترش 49

میشد.با بهداد و نهال چت کردم .و ادوین هم جعبه پر از شکلات های مختلف وعکس 

منو اروین در فرانسه  برام فرستاد که واقعا زیبا خواستنی بود.ارتا اتاقم پر  های
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بادکنک گل کرده بود اومد بغلم کرد تو هوا چرخوندم .تولدمو تبریک گفت نه برادرانه 

 ودوستانه بدون هوس

اروین اومد سراغم .خیلی عادی سلام کرد چیزی نگفت .سمت ویلا حرکت 1ساعت 

یه مهمونی بزرگ پوشیده بودم . کرد.لباس متناسب با  

وارد عمارت شدیم همه جا سکوت بود تاریک بود.دست اروین محکم تر 

فشردم.منتظر بودم چراغا روشن بشه .همه رو کنار خودم ببینم اما رفتیم طبقه سوم .با 

دیدن طبقه سوم .خوشحال چرخیدم سمت اروین.این مرد همه چیش خاص بود نه 

نه مهمونهای زیاد یه کیک کوچیک با چندتا بادکنک یه جشن بزرگی در کار بود 

 مهمونی دونفره.

اومد نزدیکم مانتومد از تنم در اوردم دستمو گرفت تو دستش وناگهان سرنگی تو رگم 

خالی شد برای یه لحظه حس کردم اعلام حیاتیمو از دست دادم اما اروین محکم 

ارک دلارامم اروم باش فقط اروم گرفتم تو بغلشو گفت:تولدت مبارک خانومم تولدت مب

 باشه این ماده تا سه ماه بدنتو از بیماری پاک میکنه.

لبمو گزیدم باورم نمیشد این بهترین کادوی تولدم بود .تا سه ماه پاک بودم از هر 

 بیماری این فوق العاده بود.

از ته قلبم دوستت دارم اروین.-  
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شونیش قرار دادم.دلارام عوض شده بدون اینکه منتظر جوابی باشم پیشونیمو رو پی

 بود 

 دلارام عوض شده بود دلارم عاقلانع عاشق شدن بلد نبود

 دوست داشتم بچه بازی دربیارم بیشتر از حد خودم پیش برم.

اروین.-  

جونم-  

میشه این کلمات عربی پشت سرمن تکرار کنی.-  

مطمئنی دلارام؟؟-  

ازصمیم قلب-  

ارام عوض شده بود .دلارام احمق شده بود .دلاارم و من دلارام صیغه اروین شدم .دل 

 بچه شده بود. و امان از حرکات بچگانه و احمقانه

 دستم رفت سمت دکمه هاش

دلارام بازم ازت میپرسم مطمئنی؟.عاقلانه فکر کن.-اروین  

 بدون توجه پیش میرفتم تمام وجودم عشق شده بود.شایدم حماقت
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ه اروینم تسلیم من شد همراهیم کرد.به ارویم مجال مخالفت ندادم بالاخر  

حرکات اروین به موقع خشن به موقع ملایم بود اما یه لحظه مکث کرد تو اخرین 

 لحظه کنار کشید

دلارام الان داغی نمیفهمی بعدن پشیمون میشی.-  

اروین!اروین!اروین! تو کی هستی چطور تونستی از دلارام تو بغلت بگذری گذشتن از 

نیست.خواستم داد بزنم همین مرد بودنته که من میخواهمت همین دلارام کار هرکسی 

 مرد بودنته. اما جملاته را ناخواسته پشت سرم گفتم:

 حالا که من دوستت دارم

 دموکراسی را فراموش کن

 بودنت باید فقط

 مال من باشد!

من اروین میخواستم بی شک اروین هم منو میخواست اون شب من از دنیای دخترانه 

راف دادم عضو گروه زنانه شدم.ام انص  

صبح زودتر از اروین بیدار شدم همین که کنارم بود بس بود حتی ذره ی پشیمون 

 نبودو واااااااای بر حماقت و وااااااای بر عشقی که با حماقت همراه باشد .
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موهای تو چشمشو زدم کنار با دیدن سینش هوس فوت کردن به سرم زد و تو سینه 

ی خنده ش بلند شد قلب من لرزید . محکم به خودش فشردم.ش فوت کردم .صدا  

دلارام میدونی-  

میدونم -  

چیو-اروین  

اینکه حماقت کردیم-  

میدونی-اروین  

میدونم-  

چیو-اروین  

اینکه شیرین ترین حماقت جهان بود-  

میدونی-  

میدونم-  

چیو-  

پشیمون نمیشیم .هیچ وقت برای این حماقت حق پشیمون شدن نداریم.-  
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ن دختر خوب .افری-  

 به همه افکار بد تو ذهنم مهر رد زدمو .صدای جیغ بچه ی منو اروین از جا پراند

این کیه اروین؟-  

احتمالا مهراد-  

مهراد؟-  

خواهرزادم-  

تو خواهر داری؟؟؟/-  

داشتم-  

اوووه متاسفم برا خواهرت-  

سری تکون داد لباساشو پوشید رفت سمت یخچال و با یه سینی پر از خوراکی 

ختلف برگشت بدون توجه بر غرغرای من با خونسردی تمام بدون هیچ حرفی تا م

 اخرشو به خوردم داد .تیشرت خودش تن زدمو از تخت پریدم پایین

من میخواهم مهراد ببینم-  

 یه ابرو بالا انداخت گفت:اینجوری؟
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چجوری؟!!!!!!!-  

باید اول یه لباس مناسب بپوشی-  

مهراد ی بچه ست اروین بیخیال-  

بعدا که بزرگ میشه-  

عه اروین-  

همین که گفتم-  

با دیدن مانتوم گل از گلم شکفت .مانتو رو پوشیدم بدون توجه به غرغرای اروین با 

 پاهای لخت رفتم بیرون به دیدن این خواهرزاد شیطون

اقا مهراد؟؟؟؟؟؟-  

 یه پسر بچه دوید سمتم

بله -  

 با دیدنش پاهام سست شد رو زمین نشستم

ه حرف اومد:عه شما چرا انقدر شبیه منیدپسر بچه ب  

تو دلارامی همون که دایی میگفت شبیه منه-  
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شباهت بیش از حد این بچه به من چیز عادی بود؟بودنش تو خونه اروین چی؟همه 

 چی عادی بود اره همه چی عادیه.

اروین اینجا چه خبره؟-  

به خاطر همین مسئله ادوین جذبت شد-اروین  

و؟؟؟؟تقریبا نالیدم: وت  

دلاارم ما فقط خودمونیم کسی دیگه نمیتونه بینمون باشه-  

که گفت دلگرمم کرد .من به اروین اعتماد داشتم."ما"همون   

دایی .چرا زن دایی شبیه منه؟-مهراد  

 چشمام به خاطر وازه زن دایی گرد شد

 اروین خندید گفت:شما شبیه زن دایی هستی نه زن دایی شبیه شما

ه من گفت:زن دایی واقعا مثه اسمت ارومی یا از اون دختر عجوبه ها مهراد اینبار رو ب

 هستی؟

 اروین لبش میگزید که نخنده

 مهراد این دعه از اروین پرسید:دایی زن دایی ارومه یا عجوبه؟
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دوتاش-اروین  

 مهراد:من گیج شدم

 اروین:برو بازی کن مهراد

من عجوبه ام اروین-  

ی زدهشما؟؟؟نه اصلن کی همچین حرف-اروین  

با دردی که زیر دلم حس کردم چشمامو رو هم فشردم دوباره یادم اومد من الان زن 

 شرعی اروینم

 اروین دوید سمتمو گرفتم تو بغلش گفت:حالاها حالاها باید تو تخت بمونی 

مانتومو دراوردم با همون تیشرت اروین رو تخت خوابیدم اروین پتو روم کشید در 

وشگله گوشم گفت:آروینتم خیلی خ  

 نتونستم جلوی لبخندمو بگیرم.منظورش تاتو اروینی بود که رو کمرم داشتم

اروین-  

جونم-  
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و ایا اروین تا حالا به کسی گفته بود جونم؟این دومین بار بود که از دیشب تا حالا 

 میگفت جونم.و حس اینکه جون اروین باشی خیلی بالاتر از ابرها بود.

دوستت دارم-  

وسید منو کشید تو بغلش .این سومین بار بود که میگفتم دوسش آروین پیشونیمو ب

 دارم وهیچ جوابی دریافت نمیکردم ......... حماقت تا کجا؟؟؟؟؟؟............

دایی...دایی....زندایی...زندایی کجا فرار کردید اه از دست زوجای این دوره -مهراد

نه خدا میدونه الان زمونه نمیشه که یه لحظه تنهاشون گذاشت سری غیبشون میز

 دارن چه کار میکنن.

این بچه به کی رفته اروین؟؟؟؟؟ -  

احتمالا مامانش-  

اسم خواهرت چی بود-  

راتا.-  

 بحث با صدای ادوین قطع شد

اروین کجایی داداش؟ این خدمتکارا رو چرا مرخص کردی.اروین؟اروین؟-  

عه سلام دایی خوبی؟دایی اروین زن دایی طبقه سومن-مهراد  
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وین صدای ما هم میره پایینار-  

نه صدا ما نمیره-اروین  

زندایی؟زندایی کیه مهراد ؟تب کردی پسر؟-ادوین  

 مهراد:زندایی دلارام دیگه

 ادوین:عه دلارامم اینجاست.

 مهراد:الان دایی اروین اینجا بود میگفت 

 بعد صدای دوتاشون اومد که گفتن:دلاارم نه دلارام خانوم

من برم پایین دیگه-  

جور بری دقیقا؟چ-  

واه خب مثه ادم-  

با این سروضع-  

خب مانتو میپوشم-  

نمیشه پاهات لخته-  

فقط مهراد و ادوین پاینن دیگه بیخیال-  
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گفتم نه-  

اروین!!!!!!-  

نه نمیشه شما  هیچ جا نمیری-  

پس چجور برم خونه-  

 جوابمو نداد

خب حالا چه کار کنم؟؟؟-  

ار با طرح خرسی برگشتیکم فکر کرد رفت پایین با یه بلوز شلو  

اینا چین؟-  

مال راتا ولی هیچ وقت نپوشیده -  

اها مرسی.میشه بری بیورن-  

چرا-  

میخوام لباسامو عوض کنم-  

چیز جدیدی هست که من ندیده باشم-  

 غریدم:اروین
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من جای نمیرم-  

 منم تو چشماش زل زدم لباسامو عوض کردم بیدون خجالت.

خب بهم میان-  

ه های راهنمایی شدیخیلی شبیه دختر بچ-  

موقعی که دختر بچه ه ی راهنمایی بودم دوستام رمان میخوندنو من کتاب مدیریت-  

آروین تو چشمام زل زد و گفت:به خاطر همین بین این همه دختر تو شدی انتخاب من 

.به خاطر همینه تو االان جوون ترین و موفقترین مدیری .دلارام خودتو دست کم نگیر 

خودتو تو گوگل سرچ کنی.تیترای که موفقیت های جنجالیتو زده رو یه  فقط لازمه اسم

 دور مرور کن  یادت بیاد کی هستی.

تیتر جدید چند روز اینده . دلارام نیک فر .اروین راد مال خودش کرد.-  

.کرد خودش مال فر نیک دلارام.راد اروین بنویسن شایدم–اروین   

شاااااید-  

ن مال اروین دیگه دوستت دارم گفتنش به چه کارم همین که اروین مال من باشد م

 میاد

 و صدای اون موبایل نفرین شده چشماشو ازم گرفت.
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سلام.مرسی.دلارام پیشمه.موبایلش شارژ نداره.میخواهی باهاش صحبت کنی.-اروین  

 موبایل گرفت سمت من و بعد صدای نگران بهداد

ازت نیست.سلام دلاارم اجی خوبی؟چرا از دیشب تا حالا خبری -  

با اروین بودم-  

چــــــــــــــــی؟یعنی چی با اروین بودی؟-  

نه منظورم از اون لحاض نیست)ودقیقا منظورم از همان لحاض بود(-  

وااای دختر خب منظورتو درست بگو؟قلبم وایساد یه لحظه فکر تو با اروین یه -بهداد

 غلطای کردید.

بهداد کی میای؟-  

کجا؟-  

ایران دیگه-  

خانما دیشب برا تولدت خودمو رسوندم .ولی نبودی اون گوشی لامصبتو هم که  خانم-

 خاموش بود .ارتاداره دیونه میشه .نهالم که داره گریه میکنه.

وااااای ارتا!صبح باهاش قرار داشتم-  
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 و چشم های اروین براق شد تو صورتم.چرا عصبی شد؟

بهداد اگه ارتا پیشته میشه گوشی بهش بدی-  

زم نکرده تو باهاش حرف بزنی .بهداد بهش میگه خوبیلا-اروین  

وقتی میبینم اروین سرت غیرتی میشه دوست دارم اول تو رو بعد اونو بکشم-بهداد  

چراااا؟-  

با چه اجازه ی سر خواهر من غیرتی میشه.دلارام هنوز از سفرت به فرانسه عصبیم -

خوب بد میتونی تشخیص  انقدر که پتانسیل اینو دارم که بکشمت .فکر میکردم خودت

بدی اما بابا زیادی بهت ازادی داده خودسر شدی.انقدر که شبو خونه دوست پسرت 

 میمونی باش میری فرانسه.

تو لازم نکرده برا من تصمیم بگیری-  

ساله فرانسه و امریکام شاید 44خفه شو دلارام .خفه شو چی فکر کردی -بهداد

ر اتر از اون به هیچ وجع.این همه اعتماد دوست پسر داشتنت برام عادی باشه اما ف

 بابا رو بهت نمیفهم

 بابا؟؟؟؟اعتمادش؟؟؟من با اعتماد بابا چه کار کردم؟؟؟؟؟؟

خودت خفه شو داداشی-  
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پا میشی میای اینجا من باید تکلیفمو با تو روشن شدم-  

 بلند خندیدم

بیخیال بهدا غیرت بهت نمیاد.-  

 غرید دلارام

 تلفن قطع کردم .

ین میشه منو برسونیارو-  

سرشو به نشونه مثبت تکون داد و گفت:به زودی باید همه بفهمن  دلارام زن منه 

 خودتو اماده کن دلارام همین روزا  باید بیای کنار خودم.

 و خیلی جدی اذافه کرد:تا ابد بیای کنار خودم.

 لبخند پر عشوه ی زدمو گفتم:با اشتیاق منتظرم اقای راد

راد خوبه خانم-اروین  

 یه لبخند زدمو به نشانه تعجب ابروهامو بردم بالا.من تا اخر عمرم یه نیک فر میمونم .

 و چرا اون به زودی قرار نیست بیاید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*********************************** 
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گفته بودم منو  بهداد وقتی فقط خودمون دوتا هستیم  تربیت یادمان میرود زیادی 

تمام تربیت های مامان برای دونفر دیگر بوده است منو بهداد دوتا  وقیح مشویم.انگار

از بی ادب ترین افراد زمین مشویم.وایا دعوای خواهر و برادر باید جدی گرفت؟و البته 

 مهم  نیست که ما  در خلوت خودمان وقیحیم مهم اینکه در مقابل یه دنیا با ادبیم.

یاد بگیری بهداد  سعی کن سایز دهنتو مثه سایز کفشت-  

خفه شو دختری خیره سر همین پروییت داره بگا میدتت.اگه یه روزی قرار -بهداد

 باشه بدون شوهر دختر نباشی .خودتو مرده حساب کن دلارام من زنده نمیزارمت.

 داداشی کجایی که دلارامت دیگه دختر نیست!!!!

انگشت وسطم میدونی چی بهداد؟وقتی اون غیرت مسخره تو میبینم  خود به خود --

 میره بالا.

و فحش رکیکی که بهداد نثارم کرد ادامه فحشش گفت:خاک تو سرت دختر .مامان 

اینارو یاد تو داد .مامانی که خودش اسلام انتخاب کرد .یادت داد با یه شلوارک یه تاپ 

 جلو هر عوضی بگردی؟؟؟؟

پوشش من به تو هیچ ربطی نداره-  

من داداشتم نفهم -بهداد  
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لم از این اخلاق گوهت به هم میخورهبهداد حا-  

خوبه  من فقط اخلاقم گوهه تو که سرتاپات گوه شده . دلارام تو واقعا خودتو -بهداد

 اینطور برای اروین و ادوین وارتا هم به نمایش گذاشتی؟

با پررویی گفتم:راستشو بخواهی ارتا و ادوین نه اینجور ندیدنم .اما اروین چرا.آروین 

 منو

وم شدن جملوم سیلی بود که تو گوشم فرود اومد اولین سیلی عمرمو خوردم قبل از تم

عصبی بودم انقدر که میتونستم بهداد خفه کنم اون منو زد اون منو زد اون منو زد این 

 یه چیز عادی نبود .وایندفعه من بودم که فحش رکیکی نثار بهداد کردم.

مودب باش-بهداد  

اهرش که خودم باشم کردم.و من فحش رکیک تری نثار خودش وخو  

از آروین بترس دلارام بترس ازش-بهداد  

 گفت و رفت و من اون موقع حرفشو  جدی نگرفتم.........

رفتم ارتا رو دیدم بغلش کردم .تنها دوستم.دیگه نهالم نمیتونه برام یه دوست  

 باشه.نهال درگیر زندگی خودشه .و من موندمو ارتا

ارتا-  
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جون ارتا نفس ارتا-  

من برات در چه حدم؟-  

یعنی چی دلارام-  

منو چی میدونی-  

نفسم-  

این جواب من نبود-  

دلارام من نمیتونم رابطمو با تو توضیح بدم تو نفسمی.عشقم نه حس من به تو -

برادرانه نیست اما عاشقانه هم نیست یه حس دوستانه ست حس دوستانه که باعث 

 میشه نفسم باشی

.من از وقتی یادمه ارتا رو داشتم و ارتا کنارم بوده  و این دقیقا همون حس من بود

.الان که حس میکنم قدرت تصمیم گیری ندارم الان که حس میکنم عاشق شدمو قوی 

 اما در این حال احمق به یه  دوست که باهاش مشورت کنم احتیاج داشتم

ارتا-  

جون ارتا-  

من یه غلطی کردم-  
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چه غلطی؟-  

اروین خوابیدم.یعنی با هم بودیم یه نفس عمیقی کشیدمو گفتم:با  

ثانیه بعدی 14ثانیه دوم چشماشو رو هم فشرد. 14ثانیه اول با بهت نگاهم میکرد 14

 گفت:گمشو دلارام از جلو چشمم گمشو

میدونستم همچین برخوردی داره اما من شاید زیاد حساس شده بودم که ناراحت 

ت با شتاب برگشتم تو شدم از دستش .چند قدم برداشم که برم که دستمو گرف

 اغوشش چشماشو ندیدم اما صداش بعض داشت

گند زدی نفسم گند زدی-  

میدونم-  

شناسنامت سفیده ولی دیگه دختر نیستی-  

میدونم-  

بهداد بفهمه میمیره بفهمه  رو نارگیلش خش افتاده میمیره-  

میدونم-  

نابودم کردی نفسم-  
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میدونم-  

قدیمی که قصد خفه کردنمو داشتبغض داشتم اما اشک نه .و با همون بغض   

نامشروع؟؟؟؟-  

صیغه شم-  

چطور راضی شدی؟-  

اون نخواست من خواستم .خیلی سعی کرد پشیمونم کنه حتی تو لحضات اخر -

پشمون شد بهم گفت دارم چه کار میکنم گفت پشیمون میشم اما خودم خواستمو 

 .پشمونم نیستم

یلی عاشقشی؟وااااااااای دلارام واااااااااااااااااای.خ-  

نمیدونم-  

یعنی چی؟-  

نمیدونم عشق چیه؟اما دوسش دارم .متفاوت تر و شدید تر از حسی که به عزیزام -

 دارم

پس عاشقشی-  
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شاید-  

جذب چیش شدی؟-  

احمقانه است ولی نمیدونم-  

خوشبخت بشی نفسم -  

از بغلش جدام کرد و گفت:شاید شوهرت خوشش نیاد که الان اینجایی .دلارام یه 

دوستی ما با خیانت اشتباه گرفته نشه وقت  

 پربغض خندیدمو گفتم:شوهر؟خیانت؟

 وحس کردم تنها دوستمو هم از دست دادم و........................

*************************** 

زندگیم روال قشنگی پیدا کرده بود.بابا داشت خوب میشد.خبری از مریضی عجیب 

کنارم بود اما فقط تو جمع زیر بار نمیرفت تنهایی ببینتم  ماه.ارتا3غریبم نبود حداقل تا 

متقعد بود اروین به هیچ وجه خوشش نمیاد.رابطه ام با بهداد به دوباره خوب شده بود 

.بعد ازون سیلی که بم زد از خودم انتظار داشتم دیگه نیخشمش اما وقتی نگاه 

خوب شدیم این نوع غمبارشو دیدم نتونستم شرمندگیشو تحمل کنم دوباره باهم 

مهربونی را از خودم خیلی دور دیده بودم طوری که الان حس میکنم مهربون ترین 
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خواهر دنیام.نهال روز به روز عاقل تر میشد و خانوم تر .ادوین هوامو داشت مثه یه 

برادر.واین روزا اروین متفاوت کنار خودم داشتم خیلی متفاوت تراز اون چیزی که فکر 

صمیمی تر شده بودیم و به جز اون شب رابطه ی دیگه ی نداشتیم.میکردم.خیلی   

 وارامش ترسناک و ارامش نوعی دردسر ودردسر ارامش

دلی جوووووووووووون-نهال  

چی میخواهی نهال؟-  

اومممم میگم خب -نهال  

بگو نهال-  

خب من روم نمیشه به بهداد بگم خودت بگو عروسی زوتر بندازه من نمیتونم تا -نهال

دیگه دووم بیاره ماه1  

 خندمو کنترل کردمو گفتم:خب تو برای کی اماده ی 

پنج شنبه همین هفته-  

 چشمام گرد شد عروسم انقدر هول؟؟؟؟؟؟؟

زود نیست-  
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به هیچ وجع-  

اوکی.برو اماده ش- , 

پرید لپو بوس کرد و گقت:عاشقتم دلی عاشقتم دلی خودم .وااای باورم نمیشه .من زن 

یشم.جیغغغغغغغغغغغرسمی وقانونی بهداد م  

 حرفمو درباره عاقل و خانوم شدن نهال پس میگیرم.نهال همینه که هست

سری به نشانه افسوس تکون دادم گفتم:تو خلی بهدادم که چله.بچتون خل وچل 

 میشه

نهال:وااااااااای بچمون فکرشو بکون یه تیکه از وجود منو بهداد.عاشقتــــــــم 

 بهداد.عاشق خودتو بچمون

از وقتی عاشق اروین شدم انقدر خل شدم؟فکر نکنممنم   

انتظار داشتم بهداد اول مخالفت کنه اما بهداد پیشنهادمو رو هوا زد قبول کرد خودم به 

بابا خبردادم .وحس میکردم بابا همیشه مقتدر من چه حس بدی داره وقتی فقط از دور 

رل داشته باشه.میتونه هوای بچه هاشو داشته باشه ونمیتونه رو همه چی کنت  

تا مرد 1کارای عروسی بین آروین و بهداد و ارتا و ادوین تقسیم شده بودن و این 

 جدیدا زیادی باهم کنار میومدن.البته آروین و ارتا زیاد نمیتونستن همو تحمل کنن.
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با صدای هیع بلند نهال به پشت برگشتم کبودی زیر چشم ارتا زیادی تو ذوق 

 میزد.دویدم سمتش

چی شده؟آرتا -  

هیچی-  

ارتاااااااااااااااا؟-  

 عصبی گفت:گفتم که چیزی نیست

باشه باشه اروم باش .نهااااااااال یخ بیار-  

اخه چرا اون خدمتکارا رو فرستادی برن تا من مجبور باشم شام ونهار بپزمو این -نهال

 کارارو انجام بدم.

سریع نهال سریع-  

 رو به ارتا گفتم:بهداد و بقیقه کجان؟

داداشت وبرادر عشقت از صبح غیبشون زده .-اارت  

 مشکوک پرسیدم:اروین کجاست؟

سراغ عشقتو از من میگیری؟دوره زمونه عوض شده-  
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نگو که باهم دعواتون شده .اخ ارتا من با تو درد دل کردم قرار نبود تو........-  

 یه نفس عمیق کشیدمو گفتم:من خودم خواستم ارتا بفهم 

دیارتا غرید:تو غلط کر  

پس باهم دعواتون شده-  

اره پسر مامانی فرار کرد.-  

 و من میدونستم کبودی های صورت آرتا نشانه فرار اروین نیست .

"اروین"  

خون مردگی های بالای چشمم خودنمو به جوش میورد.واگه خیلی غافلگیرانه حمله 

نکرده بود نمیزاشتم این خون مردگی اینجاد بشه و امشب عجییب هوس کندن سر 

دلارام به سرم زده بود که تا این حد با این پسر صمیمیه کوچیکترین چیزای زندگشیم 

میگه بهش.وحیف که غرورم اجازه نمیده با این کبودی و خون مردگی صورتم ببینم 

 وگرنه همین امشب حالیش میکردم نباید مسائل شخصیشو به یرغریبه بگه.

رگیرش بشیاز وقتی اون دختر رو دیدم فکر میکردم د-شهراد  

 پماد از رو میز برداشتمو رو زخمم زدم و پرسیدم:وچرا ؟؟؟؟

چون عاقل.خوشگله.باهوش وداروساز و یه نمه مثه خودت عوضی -  
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عوضی؟؟؟؟؟تو همه اینارو از کجا فهمیدی شهراد خان اونم تو دوساعت؟-  

شهراد:آروین؟خودت زدی به خنگی؟شهراد تو صنعت داروسازی همه میشناسن و 

مم همه میشناسنن و آروین و ادوین هم همه میشناسن.دلارا  

دلارام نگفته بود تو رو میشناسه؟-  

دلیلی نداشته بگه.برا عروسی بهداد منو صدفم دعوتیم-شهراد  

خوش اومدید-  

میخواهم به صدف بگم به دلارام نزدیک شه شاید بتونه یه چیزای از زیر -شهراد

 زبونش بکشه و به درد بخوره

قش بست رو لبم.یه پوزخند ن  

همین الان اطراف کردی عاقل و باهوش وبعد انتظار داری اون دوست دخترت از زیر -

زبونش حرف بکشه؟فکر کن شهراد مغز فندوقیتو به کار بنداز این دختر رو دست همه 

 ما بلند شده تو حرفه ما اولین

سهامتو تو البته تو حرفه ما دوم. اول تویی بعد اون .منتها تو نمیخواهی -شهراد

برملا کنی بگی یکی از سهامدارای غول داروسازی هستی به همین دلیل اون "رین"

 اول میشه
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به حال تو که فرق نداره-  

چیزی که زندگیمو پاش گذاشته بودم چیزی که شبانه روز روش کار کرده "رین"سهام

بودمو شب نخوابی های زیادی داشتم.و دلارام باهوش ما فکر میکرد من  هنوز 

تونستم حتی با رین همکاری کوچیکی داشته باشم غافل از اینکه من خودم جزئی از ن

 رین ام

"دلاارام"  

اگه دلارام قبلی بود هیچ وقت دلش برا اروین شور نمیزد ولی دلارام الان داره برا 

اروینش پس میوفته وبعد جور دلش برا این مالکیتی که روش داره ضعف میره.بی 

حال بد ارتا اماده شدم که برم پیش اروین .دلم فقط فقط  توجه به غرغرای ارتا

 اروینمو میخواست .باید ببینم حالش خوبه یاد بد؟من اروینمو میخواهم

تمام خدمه منو میشناختن به همین خاطر تونستم بدون اینکه اروین بفهمه برم طبقه 

 سوم

 وقتی وارد شدم کسی تو سالن نبود .نگران رفتم سمت اتاق که 

سلام دلارام بانو حال شما؟-دشهرا  

ابروهام پریدن بالا .نمیدونستم اروین و شهراد با هم جورن طوری که شهراد میاد 

 طبقه سوم
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سلام اقا شهراد.من خوبم-  

منم خوبم-شهراد  

خوبه .آروین کجاست؟-  

حمومه .-شهراد  

 لکسبعد با خنده گفت:نمیدونم کدوم بدبختی زده که مشتا خودشم درد گرفته .رفته ری

 کنه

 نه انگار باید بیشتر نگران ارتا باشم.

نگران نباش هر وقت ازحموم اومد میگم اومدی اینجا -شهراد  

نه نیازی نیست خودم بهش میگم-  

 واقعا شهراد فکر کرده من این همه راه اومدم که بدون دیدن اروین برگردم.

؟گندش بزنم چرا شهراد کدوم گوری ؟بیا اینجا این پروژه رو که تموم نکردی-آروین

این اینجوری؟کاری که تو انجامش بدی بهتر از این نمیشه.شهرررررررررررراد؟د 

 باتوام کجایی؟ این چیه؟بگا بره اون دانشگاهی که تو رو فارغ التحصیل کرد.

مثه پیرزنا غر میزنه -شهراد  
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 خنده ام گرفته بود تا حالا ندیده بودم اروین غر بزنه

سمت اروین ولی اروین پشتش بهم بود ندیدم. من زودتر از شهراد رفتم  

من میتونم کمکتون کنم؟اخه منم هم رشته شمام-  

 با تعجب برگشت سمتم با دیدن من اخماش تو هم رفت.

اینجا چه کار میکنی-  

 حواس نبود چی میگه .اون خون مردگی پشت چشمش واقعا داشت عذابم میداد

دلارام باتوام؟-  

احتیاج ندارمبرای اومدن به اجازه تو -  

شهراد شاد شنگول از اتاق بیرون اومد معلوم بود تازه با صدف حرف زده .منم رفتم 

 سمت کیفمو پماد برداشتم دوباره برگشتم پیش اروین و شهراد

بدون توجه به شهراد رفتم کنار اروین نشستمو شروع کردم به زدن پماد براش 

 .اروین با اخم نگاهم میکرد هیچی نمیگفت.

دلم صدف خواست-شهراد  

زنگ بزن بیاد.-اروین  
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فکر خوبیه-شهراد  

دلارام میتونم یه چیزی ازت بخواهم.-آروین  

 با تجب وکنکاوی نگاهش کردم.

امشب تو شام بپز.-  

مطمئنی اروین؟-  

اره چرا که نه-  

اخه من.....-  

تو میتونی-  

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم:باشه.

 شهراد پقی زد زیر خنده

د؟چی شد شهرا-آروین  

دمت گرم داداش .یادمه اخرین باری که یه چیزی از دلاارم میخواستم تا سه -شهراد

هفته روزس یه ساعت رو مخش میرفتم اخرم .حرف حرف خودش شد ولی تو با دو 

 جمله راضیش کردی.دلارام شوهر ذلیل شدی حسابی
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نگاه کوسن بغل پرت کرد طرفشو رفتم تو اشپزخونه.هاج واج با دستور پختای مختلف 

 میکردم.

چی درست کنم؟-  

اروین لازانیا دوست داره-شهراد  

اوکی-  

دستور پخت لازانیا رو پیدا کردم .متوجه صدف شدم که اومده .با ذوق اومد تو 

 اشپزخونه پیش من

سلام دلارام جون . وااای خیلی دوست داشتم ببینمت شهراد خیلی ازت تعریف -صدف

د رو لبای اروین میاد.این برا اروین عجیبه میکنه . تازه هر وقت اسمت میاد لبخن  

سلام صدف-  

صدف دوباره شروع کرد به صحبت این صدف ساده با اون صدف پر ادعا اون شب 

 خیلی فرق داره

تا تو امریکا باهم اشنا شدیم البته اروین و شهراد 3میدونی .منو اروین و شهراد هر -

شهراد تو یه نمایشگاه ایرانی اشنا  سال پیش بود که با 1یا  3دوست قدیمین  تقریبا 
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شدم و بعدم که با اروین .تو تمام مدتی که با اروین و شهراد بودم .اروین تا حالا با 

 کسی مثه تو نبوده .خیلی خاصی دختر که اروین جذب کردی. 

نگاهی به مواد کی دراورده بودم کرد و گفت:نگو که میخواهی اشپزی کنی اصن بهت 

 نمیاد!!!!!!!!

قیقا میخواهم همین کارو کنم ولی برا اولین بار تو زندگی حس خنگی میکنمد-  

صدف یا شیطنت خندید گفت:داداش اروین مطمئنن خوشش نمیاد کمکت کنم.خوش 

 بگذره دلی جوووووون

از اشپزخونه بیرون رفت .دقیقا طبق دستور عملش پیش رفتم .موقعی که میخواستم 

نفریم به خاطر همین یه 3نفر بود ما فقط 41واد برای لازانیا بزارم تو فر متوجه شدم م

مقدر جدا کردم که اخر شب بزارم تو فر ببرم برای بهداد و ارتا و نهال به عنوان اولین 

 غذای که درست کردم.

 با خنده پیروزی رفتم کنار اروین نشستم خیلی کار سختی نبود.

بیا ببینم چه کار کردی بانو-اروین  

یارم.تو فر اماده شد م-  

مشتاقانه منتظرم-آروین  
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با غرور که به خاطر لازانیام بود کنار اروین نشستم . کنار صدف شهراد خیلی خوش 

 گذشت.

دلارام-صدف  

بله؟-  

بوی سوختگی میاد-صدف  

 وااااااااااااااای لازانیام 

 دویدم سمت اشپزخونه و لازانیام کاملا سوخته بود.

میدونستم اینجور میشه از قبل غذا سفارش اروین با خنده گفت:اشکال نداره حالا 

 دادم

با حرص برگشتم سمت اروین . و حالا من بودم اروین بود یه بازانیا سوخته.یه مشت 

به بازوش زدم که خندید گفت:نوچ نوچ دلارام من معده ام به غذای بیرون حساسه 

 باید اشپزی یاد بگیری 

ر خو ت جمع کردی؟با حرص گفتم:پس صدتا خدمتکار و اشپز برا چی دو  

نه دیگه من فقط غذای دلاراممو میخورم-اروین  
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دلم برا اون م مالکیت ضعف رفت اما با اخم رومو برگردوندم که از پشت بغلم کرد و 

در گوشم اروم گفت:اشکال نداره. تمام مدتی که امریکا بودم خودم اشپزی کردم 

اد دادن به خانومم بگذرم.خودم یادت میاد.میدونی که من نمیتونم از لذت اشپزی ی  

 نفس عمیقی کشیدم

مین دیگه غذا میرسه .34-شهراد  

با صدای شهراد از بغل اروین بیرون اومدم .آروین پشیونیمو بوسید رفت بیرون پیش 

 tشهراد و صد

که چشمم خورد به موادی حاظری که فقط باید برن تو فر همونایی که برا بهداد و 

دقیقه 14ی سریع فر تنظیم کردمو لازانیا رو گذاشتم . تا نهال جدا گذاشته بودم . خیل

دقیقه سریع تر از اون چزی که  14که لازانیام اماده بشه از کنارش تکون خوردم بعد 

فکر میکردم . لازانیا رو تو بشقاپ چیدمو با جعفری وسس مخصوص تزئینش کردم 

اشپزخونه که با دیدن .ومن دلاراممو شکست نمیپذیرم . صدف برای چیدن میز اومد تو 

 لازانیا یه جیغ زد و گفت:تو معرکه ی دختر

مرسی.-  

 با هم میزو چیدم .که  صدای شهراد اومد که میگفت:غذارو اوردن.

 هیچوقت برق چشمایاروین وقتی لازانیای اماده رو روی میز دید یادم نمیره
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 شهراد:فوق العاده است دلارام البته فقط ظاهرشون 

ای رستوران کنار خودش گذاشت گفت:زاپاسی باشن اخه به مزه ش بعد با خند غذاه

 اطمینای نیست

یه چشم غره بهش رفتم خودم بدون توجه به بقیه پشت میز نشته .صدفم کنار شهراد 

 جا گرفت .اروین کنار من.

برق چشمای همه جالب بود برام حتی خودم .عالی نشده بود اما برای اولین دفعه عالی 

آروین شقیقمو بوسید وگفت:ممنون بود . بعد غذا  

 صدف و شهراد با دهن باز نگاه ما میکردن

بدبخت اون دوست دخترای قبلیت که خودشونو میکشتن تو یه بوسم -شهراد

 نصیبشون نمیکدری

ای شهراد بی چشم رو هر روز برات غذا درست میکنم دستت درد نکنه ایم -صدف

 بهم نمیگی

احساساتی نشدی الان چه وقت احساساتی شدن  سال11د اخه اروین تو این -شهراد

 بود 

خفه شو شهراد-صدف  
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منو اروین بیخیال اونا رفتیم سمت پذیرایی . جمع کردن میز موند با صدف  و البته با 

 کاری که برای شهراد پیش اومد از ما جدا شدن .منو موندمو اروین

جهان شده .بهداد مقاله  چشمم خورد به برگه های درباره ی داروی که تازه وارد بازار

داده بود بیرون بهم داد اما من وقت نکردم بخونمش . والان "رین"ی که درباره ش 

 انقدر کنجکاو بودم که بدون در نظر گرفتن اطرافم با شوق شروع کردم به خوندن.

مین رو اون برگه ی14دلاارم بسه دیگه -اروین  

صبر کن الان تموم میشه-  

زنگ زدم به بهداد .این دارو باید مال ما میشد .ما وارد ایران گوشی تو دستام گرفتمو 

 میکردیمش.دارو شگفت انگیز بود.

الو سلام داداش-  

سلام نارگیل -  

بهداد این دارو باید ما واردش کنیم. من که عاشقش شدم .باید به هر طریقی وارد -

 ایرانش کنیم . من این دارو رو برا خودم میخواهم
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ق نداری عاشق چیز با کس دیگه ی جز من باشی دوما منم اولا شما ح-آروین

میدونستم عاشق میشی به خاطر همین از دسترست خارجش کردم .این دارو الان مال 

 شرکت راد خانم نیک فر

شت-  

چی میگه اروین؟-بهداد  

دارو پر.-  

من جات بودم خفش میکردم.-بهداد  

موافقم . میخواهم برم خفش کنم . کاری ندداری-  

نارگیلی موفق باشی .باینه -  

 .با خباثت نگاه اروین میکردم .بازی با داروهای من منو خطرناک میکنه.

 آروین با اخم گفت:اونجوری نگاه من نکن.

چرا عشقم ناراحتت میکنه؟-  

با تعجب نگام کرد.و اروین کش دار بعدی که گفتم متعجبترش کرد.اما من با 

پر ناز تحویلش دادم .من زنشم.شرعی  خونسردی ظاهری رو پاش نشستمو یه لبخند
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یا قانونی .صیغی یا عقدی فرقی نداره مهم اینکه من زنشم .پس استفاده از ترفندای 

 زنانه برای خالی کردن خودم اشکال نداره.

آروین جوابمو ندادی؟-  

جونم-آروین  

 دستمو دور گردنش حلقه کردم

دوستت دارم.بیا تا ابد مال هم باشیم .باشه؟؟؟؟-  

شهبا-  

 دستمو نوازشگرانه رو صورتش حرکت میدادم .

.درسته اروین راد  کاملا روی غریاضش تسلط داره اما روی احساسش به من نه .و 

 منم روی احساسم نسبت به اروین کنترلی ندارم.

 با خنده ازش جدا شدم گفتم:حالا داروی من میدوزدی اروین خان هااااااا؟

در انی بلند شد که بگیرتم .حالا من بدو اروین بدو با چشمای گرد شده نگاهم میکرد . 

 . تو کمتر از دو دقیقه بهم رسید .

حالا منو دور میزنی کوچولو؟-اروین  
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نوچ نوچ ببین یه کوچولو چطور دورت میزنه.-  

 هیچی نگفت فقط پیشونیشو گذاشت رو پشیونیم.

اروین میترسم-  

از چی؟-اروین  

م رابطمون دروغهاینکه یه روز چشمامو باز کنم ببین-  

نیست-  

میترسم جدا شیم-  

نمیشیم-  

ترخدا دروغ نباش . خواهش میکنم نزار چشمامو باز کنم ببینم دروغ بود نزار دروغ -

 بشه .حتی اگه هست

دروغ نیست .دروغ نیست دلارام . تو الان زن منی .-  

اولیش نیستم-  

ا به دنیای من اخریشی.قبلی ها هم خودشون از قبل زن بودن هیچکدوم باکره پ-

 نذاشتن تو تنها زن منی
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اروین من دیونه اتم-  

 زمزمه شو شنیدم که گفت:معتادتم

و من چقدر احمق بودم اون موقعه که نفهمیدم اعتیاد میشه ترک کرد .معتاد همیشه 

 معتاد نمیمونه.

******************************* 

م عروسی شب در راه من به واقعا خسته بودم .تازه مراسم عقد تموم شده بود مراس

اندازه هزار شب خسته بودم .حتی نگاه اروینم .خستگیمو در نکرد .اما اغوش بابام 

 تمام خستگیمو پر داد که بره فکر نمیکردم بابا بتونه خودشو برسونه اما رسوند .

ادوین-  

هاااا؟-  

قبلا میگفتی جونم-  

جونم-ادوین  

تولدت کیه؟-  

تولد منو چه کار داری تو؟-  
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میخواهم برات جشن بگیرم-  

برا من یا اون پسره اروین؟-ادوین  

برای تو-  

پس اروین حق نداره بیاد تو تولدم-ادوین  

عه ادوین منو نپیچون تولدتون کیه؟-  

مرداد-  

اینو که خودم میدونم چند مرداد؟-  

مرداد49-  

خوبه-  

بریم داخل که اگه دیر برسی پیش اروین زنده ات نمیزاره-ادوین  

رد سالن شدیم . اروین با بابا خیلی جدی مشغول صحبت بودنباهم وا  

با خاموش شدن چراغا  اولین زوجی که نمایان شدن بهداد و نهال بود و بعد ارتا و 

دوست دختر جدیدش میترا و بعد ادوین و یکی از دخترای جمع بعد صدف و شهراد در 

 اخر منو اروین و پشت سر ما زوجای دیگه
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ام؟میدونی دلار-اروین  

چیو-  

لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنیت چیه؟-  

 یه دور چرخوندمو به بغل خودش برگردوند 

غرورته-اروین  

 لبخندی زدمو گفتم:همچنین مرد من

و شاید قشنگ ترین قسمت شب اونجایی بود که اروین همراه ادوین منو از بابا و 

وسو بااون لباس بهداد خواستگاری کرد اونم جلو همه.جیغای صدف و نهال مثلا عر

سفیدش که مثه فرشته ها کرده بودش .گوش همه رو پر کرده . اخم جذاب بهداد وارتا 

انقدر برادرانه بود که دوست داشتم قربون دوتاشون برم.بابا برای جواب فرصت 

 خواست و چه مردونه همو بغل کردن خاستگاری رسمی برای یه وقت دیگه گذشتن

************************ 

مامو رو هم فشردمو اما بدتر شد اه اخه چه وقت شکستن مژه بود اونم تو چش

صبح بود رفتم سراغ گوشی.با باز 1چشمم.بیخیال خواب شدم رو تخت نشستم.ساعت

کردن اینستا.چشمام گرد شد و گردتر.همه ی اینستا پر بود از عکسای من و 
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عکسی بود که تو اروین.والبته خبر خواستگاری اروین از من وجالب ترین عکس.

فرانسه ازمون گرفته شد و ما مشغول صحبت بودیم.ساعتای ستمون بدجور توچشم 

 بود.وااااای یعنی کی این عکسا رو گرفته؟؟؟؟؟؟

بیخیال عکسا سعی کردم بخوابم که صدای بهداد اومد که داشت فرانسوی با یکی 

 حرف میزد کنجکاو شدمو.خودم رسوندم به بیرون اتاق.

شدی دخترم؟این پسره چی میگه؟ بیدار-بابا  

واااااای دلی من که نمیفهم چی بلغور میکنه -نهال  

 گوش دادم به مکالمه بهداد

شب از ازدواجم گذشته...دعوت؟؟فکر نمیکردم جای که 1من نمیتونم بیام...تازه -

 دخترتون اومد بخواید بیاید...از بابام که اجازه گرفتم کافیه..

ه داره باهاش حرف میزنه .اقای گوایر.پدربزرگش.شایدم الان میشد حدس زد فردی ک

پدربزرگمون.فکر نمیکردم اینجور باهاشون حرف بزنه .بهداد هیچ وقت با مامان وبابا 

 اینجور حرف نزده

.نه نمیخواهم....بره به درک....اخه من مسلمونم یه وقت براتون بد نشه!......اره -بهداد

ی نه با حرفاش با حسی که نسبت بهش دارمو این دقیقاه همینه خواهرم پرم کرده ول

 همه سال دور بودم...هه؟دلارام حاضر نیست اسمتونم بشنوه .....نمیدم...
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 بهداد برگشت سمت منو گفت:حرف میزنی باهاش؟

 سرمو با تردید به نشونه مثبت تکون دادم که تایید بابا رو هم گرفتم.

بابا گوشی گرفتمو بهداد شروع کرد توضیح دادن به  

سلام-  

 یه صدای مهربون:سلام دخترم.سلام انجلا

 انقدر اسم مامانمو پر حس گفت.که از خشونت منم کم شد

سلام-  

دلارام دخترم؟خوبی؟انجلام خوبه؟بهش سر میزنی؟هیچ وقت نتونستم از بهداد -

 دربارش بپرسم!دلم هوای دخترمو کرده حتی اگه زیر خاک باشه.

ایر.خیلی دیردیر دلت هواشو کرد.اقای گو-  

پشمون بد-  

چیکار دارید؟-  

باید یه سری مدارک امضا کنی-  

مدارک چی؟-  
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ارث .میراث تو هم یه گوایری به هر حال-  

من یه نیک فرم-  

مامانت که گوایر بود-  

طردش کردید-  

پشمونم .دلارام این اموال مال تو ان .ته اخر هفته با بهداد میای اینجا تا قانونی مال -

 تو بشن

نگفتم که گفت هیچی  

خداحافظ-  

بابا میگفت نگیر تو به پول اونا احتیاجی نداری.ارتا و بهداد ونهال و ادوین میگفتن از 

حقت نگذر.اما اروین دخالت نکرد اصرار کردم نظرشو بگه که گفت:تو به پوا اونا 

احتیاجی نداری اگه نگیری هیچی نمیشه هیچی تو زندگیت کم نمیشه یا بدون پول اونا 

ت بهت نمیگذره .اما اگه پول بگیری میتونی با نصفش کلی بچه رو از تو خیابون سخ

 جمع کنی سرپناه بدی با نصف دیگه هم کلی دارو به نیازمندا بدی .

پول گرفتم .رفتم.دیدم.بابابزرگ  ومامان بزرگمو دیدم.بهشون گفتم پول میخواهم 

بابزرگ راضی بود افتخار چکار کنم .مامان بزرگ قبول نکرد گفت برای ایندته .با
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کرد.اما خانم گوایر یا مامان بزرگ جسیکا.قبول نمیکرد.خواستم املاک و پس بدم.اما 

 مامان جسیکا به جون مادرم قسمم داد گفت:نصف نصف.

ماه دیگه تعداد زیادی از 6دوتا پرورشگاه بزرگ به اسم آنجلا تو ایران و فرانسه تا 

ن.ونصف دیگه پول که شامل فروشگاه های زنجیره بچه های بی سرپناه .سرپناه میداد

 ی میشدن .نفروختم برای خودم نگه داشتم اما سودشو خرج پرورشگاه ها میکردم.

بابا برای ادامه شیمی درمانی برگشت به امریکا .خاستگاری؟اونم انجام شد.بابا من 

بود که سپرد به اروین.نامزدش رسمیش شدم.تیتر روزنامه متفاوت تر از اون چیزی 

ایا نامزدی خانم  نیک فر با اقای راد باعث نامزدی غول های دارو سازی "فکر میکردم

و واقعا اینده شرکتای ما چی میشه؟ "ایران یعنی نیک فر با راد میشود؟؟؟  

شرکت!چیزی که تو این مدت کمترین توجه بهش داشتمئ به لطف بهداد همه چیز 

کمک بهداد برمیگشتم چون بهداد مسئولیت خوب پیش میرفت.البته باید به زودی به 

 اعموال گوایرم داشت.

************************** 

با دیدن شماره اشنا لبخندی رو لبام نشست .هیچ وقت نتونستم سیوش کنم چون 

 هیچ اسم مناسبی پیدا نمیکردم برا اینکه سیوش کنم.

الو-  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 381 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

سلام خانومم چطوره؟-آروین  

 صداش خسته بود

وبی تو؟من خوبم .خ-  

اره گلم آماده شو.-آروین  

کجا میریم؟-  

هر جا دوست داشتی؟آماده میشی نفس؟-  

دوستت دارم-  

وفقط صدای خنده اش اومد...یه دوستت دارم گفتم با هزارتا معنی.یعنی دوستت دارم 

که با تمام خستگیت به جای استراحت با من میخواهی باشی.یعنی دوستت دارم که 

یلی چیزا میگذری.یعنی دوستت دارم که به خاطر من حتی برای با من بودن از خ

چیزهای و ادمای که ازشون بدت میاد تحمل میکنی یعنی دوستت دارم که کلمات 

عاشقانه که به کسی دیگه ی نمیگی به من میگی...کلمات عاشقانه؟...عشق؟...راستی 

ت عشقم همین اخرین بار کی بهم گفتی دوستت دارم؟ هیچ وقت!!!!!!!!!....مشکلی نیس

که من تو رو دوستت دارم برای هردمون بسه...راستی کجا خونده بودم همونقدر که 

عشق میدی باید عشق دریافت کنی؟؟؟توی کتابای مدیریتم؟؟؟؟؟؟ شایدم مامانم گفته 

 وفقط من میتونم بگم مامی ساری به خاطر حماقتم و حماقت تا کجا؟؟؟؟؟؟
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زی میدونستم بدش میاد ولی رفتیم.و حال چقدر خوش گذشت اون شب رفتیم شهربا

 خراب منم بعدش که اعصابشو زیبا تر کرد.

************** 

گوشی دستم بود نمیدونستم بهنش زنگ بزنم یا نه اما میخواستمش من آروینمو 

میخواستم.به بابا زنگ زدم فکر میکردم اگه با بابا حرف بزنم بیخیال اروین میشم اما 

که گوشی ام زنگ خورد.خودش بود!نشد .تو فکرش بودم   

الو سلام-  

 صدام انقدر مظلوم بود که صدای آرووینم با احساس شد

سلام خوبی آرامم-  

میشه بعدا حرف بزنیم .-  

چرا؟-  

امشب حالم خوب نیست عصبیم فعلا-  

شبت بخیر-  

 قطع کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا قطع کرد؟
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 دوباره شمارشو گرفتم

الو-اروین  

ری میگه حالم خوب نیست بپرس ببین چه مرگشه مث بز نگو عصبی گفتم:وقتی دخت

 شب بخیر

 صدای خنده اش اوج زیبای بود.احتمالا من مجنون بودم اون لیلی

شیطون گفت:خب باشه از این به بعد هر دختری گفت حالم خوب نیست میرم بغلش 

 میکنمو میگم چی شده عزیزم.

 حرصی گفتم:نه هر دختری فقط فقط من 

رگته عزیزم؟چه م-آروین  

عه بی تربیت چه مرگته یعنی چی؟-  

خودت گفتی بپرس چه مرگشه-اروین  

 یه اروین غلیظ اعتراضی گفتم

چی شده دلارامم؟-اروین  

دلم تنگ شده-  
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 خندید گفت:همین؟

کمه؟؟؟؟؟؟-  

نه کم نیست ولی میشه درستش کرد-  

هااااااا؟؟؟؟؟؟؟-  

اماده شو میام سراغت-اروین  

صبحه 3اروین ساعت-  

اره خوش میگذره-وینار  

و نه من نه اروین برامون مهم نبود که فردا سوژه شبکه های خبری میشیم تو خیابون 

جیغ میزدم .رپ میخوندیم .پاپ میخوندیم . راک میخوندیم .سنتی میخوندیم .صدای 

داد و فریاد خوشگذریمون همه تهران در بر گرفته بود )بین خودمون بمونه فکر 

در پایه باشه( همونطور که انتظار داشتم فردا اون شب فیلم منو نمیکردم اروین انق

اروین تو شبکه های مجازی پخش شده بود.بزار همه دنیا خوشیمونو ببینن برام مهم 

 نیست

************************************* 
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بود.من کی بودم؟یه دختر؟یه خواهر؟یه  9شب. نمیدونم ولی 9صبح.9ساعت چند بود 

دوست دختر؟یه همسر؟و حالا یه مادر...لمس کلمه مادر چرا برام انقدر دور دوست؟یه 

به نظر میرسه.مادر.مادر.مادر.چرا این کلمه چهار حرفی انقدر سنگین چرا انقدر پر 

احساسه.من ناراحتم؟نه نیستم.من خوشحالم؟نه نیستم...دوره شیمی درمانی بابا تموم 

تظر اومدنه بابا و همه فکر میکنن منم همراهشم شده داره برمیگرده آرتا تو فرودگاه من

.بابا گفت فرودگاه نریم .بخ خاطر همین بهداد و نهال دارن میان اینجا قراره ادوین و 

آروین هم بیان .بابا داره میاد من باید دوتاخط بی بی چکمو نشونش بدم .بهداد 

متعصب.ارتا  سال خارج ایران بود هنوز رو بعضی از مسائل شدیدا 44برادری که 

کسی که هنوز با دختر نبودن من کنار نیومده حالا بگم مادرم.نهال من بودم که همیشه 

به نهال میگفتم بچه بهش میگفتم کارای احمقانه میکنه حالا اون زن رسمی بهداد من 

 یه مادر مجرد.

به اروین چی بگم خوشحال میشه؟ناراحت میشه؟...دستمو گذاشتم رو شکمم دوسش 

ین موجود کئچولو دوست داشتم .حالا که دارم فکر میکنم میبینم خوشحالم من داشتم ا

این موجود که از خودمو اروین رو دوست دارم.مگه میشه بچمو دوست نداشته 

 باشم.بچم؟؟؟اره بچم

 خوشحال پاشدم رفتم بیرون باید به اروین خبر بدم

 با صدای فریاد عصبی بهداد خشکم زد
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ی میگی؟یعنی چی؟میفهمی چ-بهداد  

اروم الان دلارام بیدار میشه-ادوین  

دلارام با ارتا رفته فرودگاه-نهال  

مجبوربود  با اون پسره بره؟؟؟؟؟؟-آروین  

جواب منو بدید؟واااااااااااااای وااااااااااای-بهداد  

آروین تو مطمئنی؟-ادوین  

اره-آروین  

قای نیک فر نگاه گند زدیم هممون گند زدیم وااای چجوز توی روی دلارام و ا-ادوین

 کنم .

میشه برای من تو ضیح بدید اینجا چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-نهال  

 سکوت حاکم شد تو خونه بعد اون صدای بهداد بود که اومد

سالم بود که...... 49و 41سال پیش بود سنی نداشتم  44یا 44-بهداد  
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رو مبل و جای وایسادم که منو نبینن ولی من میددمشون .میدیم که بهداد نشسته 

نهال شاکی روبه روشه.میدیم که ادوین با اخم به یه نقطه خیره شده و آروین با 

 دستاش صورتشو پوشونده بود.

که تو  شرکت با یه دختر فوق العاده زیا اشنا شدم.عاشقش شدم .عاشقم شد -بهداد

 .سن دوتامون کم بود پنهانی به عقد وقت هم دراومدیم

ده نهال و نگاه عصبی اروین به بهداد وادوین بی و صحنه ی بعدی چشمای گشاد ش

 حرکت بود

حامله شد .پدر و مادرش درگیر یه بیماری بودن .برادراش ایران نبودن.با هزار -بهداد

بهونه دلیل هزار التماس از پدر ومادرش جدا شد مستقل شد.تا نفهمن حامله است 

 میخواستم برم خواستگاری اما خودش قبول نمیکرد.

داد خش دار شدصدای به  

باید میرفتم جنوب یه کار مهم داشتم تو اون منطقه که ما بودیم تلفن انتن -بهداد

نمیداد.زود برگشتم ولی وقتی برگشتم .با جنازه زن و بچه ام رو به رو شدم.میگفتن 

وقتی میره خونه میبینه پدر و مادرش دارن خون بالا میارن و بدنشون تاول میزنه و بعد 

در بعد اون سکته عشق من.مرگ پدر وما  

 نهال گریه میکرد نمیدونم برای چی؟ولی گریه میکرد
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سالم بود که زنگ زدن گفتن .پدر و مادر وخواهرتونو از دست دادید  47-46-ادوین

.منو اروین برگشتیم ایران .خواهرم و پدرم و مادرم و خواهر زاده ی که تو شکم 

ه بودن . خواهرم بود معلوم نبود از کجا اومده .مرد  

خیلی سعی کردم جلوی جیغمو بگیرم  و تونستم باورم نمیشد مهراد برادرزاده منه.باید 

 همون موقع که شباهتشو به خودم دیدم میفهمیدم و عشق چقدر ادم رو احمق میکنه.

اروین و ادوین اومدن سراغم زدن زدم .انقدر همو زدیم که جون نداشتیم .ولی -بهداد

ال دلیل مرگ فهمیدیم.دلیل مرگ  اقا و خانم راد .پدر منه.پدر تایی رفتیم دنب3بعد 

دلارامه .. دلیل مرگ زن و بچمم پدرمه.نتونستم باور کنم .سخت بود برام مثه مرگ بود 

 برام .مثه مرگ.

نیک فر .خاندان نیک فر یه عمر با خاندادن راد مشکل داشتن و در اخر داروی -ادوین

د پدر و مادرم با فریب داد باعث مرگ اونا خواهرم جعلی که اردلان نیک فر به خور

 شد.

بابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کجایی؟بیا بگو دروغه؟خدایا؟؟؟بی کی پناه 

 ببرم

نتونستم باور کنم  دنبال انتقام بودم از کسی که باعث نابودی زن و بچه ام -بهداد

اب درومد .نخواستم باور کنم تا شبی که مامانم  به صورت بوده اما بابای خودم ا 
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هیستریک گریه میکرد و میگفت اردلان تو کشتیشون .مامانمم سکته کرد از درد قاتل 

بودن شوهرش سکته کرد و زجر اور ترین صحنه بیرون اوردن دلارام از بغل یخ زده 

م داشتم .زنم .بچم .مادرم تا دلیل برای انتقا1مامانم بود . دلارام بی مادر شد.حالا 

.خواهرم. و همین شد که به فرانسه برمو شروع کنم به چیدن نقشه بر علیه اردلان 

 نیک فر.

 مامانم؟؟؟؟...............................................................................

داشتیم قرار همه چی داشت درست پیش میرفت تمام حرکات اردلان زیر نظر -آروین

بود شرکت ازش بگیریم ولی کیش و ماتمون کرد با دادن شرکت به دلارام کیش و 

ماتمون کرد.قرار بود بزرگترین سرمایه ش که شرکت بود ازش بگیریم اما فهمیدیم 

 بزرگترین سرمایش دلارامه نه شرکت.

مو یکسال تمام با خودم کلنجار رفتم تا خرخره مست کردم تا تونستم خود-بهداد

 راضی کنم که از دلارام انتقام بگیرم حالا دیگه دلارام خواهرم نبود سرمایه اردلان بود.

نهال با گریه گفت: و بعد اروین نامزد من شد و بعد ادوین به دلارام نزدیک شد.ادوین 

 ارضه انتقام نداشت خود اروین وارد کار  شد .پست فطرت های عوضی

اینجا  داشتم جون میدادم بهداد سعی کرد نهال اروم کنه من   
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ایندفعه دلارام کیش و ماتمون کرد منو به خودش جذب کرد و مانع انتقام من -آروین

 شد.

خفه شو همش تقصی تو .تو چیزی از انسانیت میفهمی .ادوین خاااان تو چی تو -نهال

 حالیت میشه.بهداد د اخه عوضی من عاشق تو بودم تو چرا ریدی تو زندیگیم.

بسه بسه خودم به اندازه کافی سختم هست تو دیگه بسه از این جریان  نهال-بهداد

چیزی به دلارم نمیگی نمیخواهم از دست بدم خواهرمو اگه بگی به ارواح مادرم با 

تمام عشقی که بهت دارم . دیگه تفم تو رون نمیندازم .بین منو دلارام یکیو انتخاب 

 کن.

 نهال بدون مکث گفت:تو 

نهال دوستم بود نبود؟؟؟؟؟؟ادوین چی؟بهداد چی؟ و اروین؟؟؟؟؟؟؟؟و لبخند تلخ من .  

 نهال:الان چی شده دپرسیت؟

اینا کار اردلان نبوده کار ارسلان بوده برادر اردلان.-اروین  

نمیدونستم به خاطر اینکه بابام قاتل نیست بخندم یا به خاطر اینکه برااین سو تلفهام 

.مسخره زندگیم به باد رفته گریه کنم  
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اگه اون دلارام قبلی بود چیزی به روی خودش نمیاورد میرفت انتقام میگرفت اخه 

میدونی چی تظاهر به دوست داشتن کثیف ترین نوع خیانته ول یحالا دلارام الان یه 

 احمقه شاید فقط دلش پاکه.

 با چشمای به خون نشسته رفتم پایین بغض داشتم ولی گریه مطلقا نه.

هال بود تنها چیزی که تونستم بهش بدم یه پوزخند بود بس.اولین کسی که دیدم ن  

 بهداد.برادرم؟واقعا برارده؟فکر نکنم باشه 

 ادوین؟؟؟؟؟دوست بودیم باهم نبودیم.

صبح بخیر دلارام فکر کردم رفتی پیشواز بابا-بهداد  

اتفاقا خواستم برم ولی صحبت های پر مفهوم شما نذاشت پامو از خونه بیرون -

وین خان شما نظری نداری؟؟؟؟؟؟؟؟بذارم.؟ار  

اونطوری که فکر میکنی نیست-بهداد  

معلومه اونطوری که فکر میکنم نیست هیچ وقت اونطوری که فکر میکنم نبوده مطمئنا -

 بدتر از این حرفاست.

دلارام تو همه چی رو بد متوجه شدی.-ادوین  

.بی توجه به ادوین وبهداد ونهال رفتم رو به رو اروین وایسادم  



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 392 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

آروین؟؟؟؟؟؟-  

 از دهنم پرید اروین پر بغضم از دهنم پرید

من دوستت دارم دلارام-آروین  

و بالاخره اولین دوستت دارم از زبون اروین شنیدم چقدر منتظرش بودم چقدر شیرین 

 بود ولی حالا تو این شرایط دیر شده بود یه کمی دیر بود.

نگو دوستت دارم حس میکنم مسخره ام میکن-  

ای به خون نشصستمزل زد تو چشمای به خون نشستت زل زدم سکوت تو چشم

 سنگیتنی به وجود اومده بود .صدای قلبم به گوشم میرسید.

دلارام اجی بیا بریم بیرون؟چشمات قرمز قرمز!الان سکته میکنی.-نهال  

ساکت نهال.خودتو شوهرت از خونه ی من گمشید بیرون.-  

؟؟؟؟/بهداد به بهت نالید:دلارام.این تویی  

اگه این من نیستم پس این کیه؟ما هممون یدونه ایم فقط بعضی اوقات زیر نقاب -

 پنهون میشیم .مثه تو  بهداد .درست شبیه تو ادوین.

بس کن بیا باید باهم حرف بزنیم-بهداد  
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 چرخیدم تو چشماش زل زدم گفتم:میدونی تو ارزش بخشش نداشتی.

.اسم نیک فرا رو به گند کشیدی .حتی ارسلان با بی رحمی گفتم:تو دقیقا خود تو بهداد 

هم با تمام کثافت کاریاش  رو اسم نیک فر حساسه نمیذاره احدی نه به نیک فر 

 توهین کنه نه نزدیک نیک فرا بشه.اما تو چی؟تو خودت منه خواهرتو 

 نذاشت ادامه بدم  داد زد بسه .پوزخندزدم شایدم یه بخند تلخ 

بیرونبیرید بیرون از خونه من -  

عطر متفاوت سرد ترینشون هنوز 1انقدر عصبی بود که همه رفتن بیرون اما بین اون 

 مونده بود.

دلارام؟-آروین  

 و من هنوز چقدر احمق شایدم چقدر عاشقم که برگشتم سمت صداش

اروین گفتی نمیشه!گفتی جدا نمیشیم ولی دیدی جدا شدیم.-  

 حالا دقیق روبه روم بود

ولی گفتی دروغ نیست!بود-  

 آروین با جدیت و اخم گفت:کی گفته دروغ بود؟دروغ نبود.
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حرف نزن اونجوری بهتره.خفه شو ولی دروغ نگو.-  

 چرا جیغ نمیزدم ؟چرا داد نمیزدم؟ چرا صدام نمیلرزید؟

تو الان حالت خوب نیست بعدا با ارامش با هم حرف میزنیم-آروین  

خوش اومدی اروین!میتونی بری-  

ام کرد .تو چشمام زل زدمو گفتم آروین با اخم نگاه  

متنفرم ازت متنفرم-  

و بهت اروین ایا عجیب بود؟ تمام حس هام بهم ریخته بود تمام حواسم بودن نبودن 

. عشق بود و نبود .نفرت بود و نبود.عصبی بودم نبودم.خونسرد بودم نبودم..کی میتونه 

زارم شوکی که توش جواب سوال منو بده؟کی میتونه بگه چرا نذاشتم اروین یک ه

 بودمو تحمل کنه؟چرا نذاشتم فکر کنه ازش متنفرم!

انقدر دوستت دارم که از این دوست داشتن متنفرم از این حسی که ضعبفم مبکنه -

 متنفرم.برو اروین برو دیگه برنگرد وگرنه بد میشه برات.

 اروین که عصبی بود گفت:بد میشه برام؟؟؟؟؟؟؟؟

نظرت چیه به داداشت بگم تو سهام دار خنده هیستریکی کردمو گفتم:

هستی؟اونوقت اعتمادش چی میشه؟"رین"  
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اروین با تعجب نگاهم میکرد .یادش رفته بود سراغ کی اومده بود؟ من برادرزاده 

 ارسلانم..

 اروین لعنتی زیر لب گفت که شنیدنش زیاد سخت نبود.

تو خواهرزاده تو از یا مثلا به بهداد بگم پسرش پیش توعه؟؟؟؟؟؟اوه اوه اونوقت -

 دست میدی؟مهراد بگو چقدر از داییش میتونه متنفر بشه؟

اروین نفسشو با صدا بیرون داد.کلافه بود .خیلی هم کلافه بود. با ذوق ساختگی گفتم: 

اصن میدونی چیه ؟من دلم برا مهراد تنگ شده اخه برادرزاده مه؟چقدرم که شبیه 

 خودمه

ی گفتم:وااای یادم رفته بود اون نیک فر؟تو هم از نیک بعد یه هی بلند گفتم با ناراحت

 فر متنفر.تازه حدس بزن چی شده.اون بر حسب اتفاق نوه اردلان نیک فر

 بعد با جدیتو لحن تاکید باری گفتم:باید از اونم انتقام بگیری.اونم یه نیک فر

بودم.کل  اروین عصبی بود .کارد میزدی خونش در نمیومد .اما من کمی فراتر از عصبی

 زندگیم یه بازی بود یه بازی مسخره.

نه انگار همچین بدت نیومده.میریم خونه من.یادت نره تو زن منی.-آروین  
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سرم تیر کشید .بچه ام.بچه ام به کل یادم رفته بود .وااااای .خدایاا این یکی چرا این 

 موقع وااای .

نی خیلی دیره همسرم.زیر لب گفتم لعنت به اون رابطه که شندیدو گقت:برا پشیمو  

فدای سرت عزیرم نباشه غمت .من مشکلی ندارم با این قضیه-  

اروین داد زد:دلارام؟دلارام؟تو چرا اینجوری؟؟ چرا یکم شبیه دخترای اطرافت نیسیتی 

 .واای خدای جای اینکه جیغ و داد کنه و نفرین کنه نشسته منو مسخره میکنه.

گمشو بیرون اروین گمشو.-  

بدی بهم انداخت رفت همزمان گوشی من زنگ زد؟راستی بابا اینا کجان  آروین نگاه

 چرا انقدر دیر اومدن . ؟نکنه بهداد رفته باشه رو مخ بابا کار کنه؟

دلارام؟-*ارتا  

سلام ارتا پس کدوم گوری هستید؟-  

چرا انقدر عصبی ؟-ارتا  

؟ساعت از زمانی که قرار بود برسید گذشته1حالا تعریف میکنم کجایت؟-  

بیا فرودگاه دلارام.-ارتا  
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چی شده ارتا.-  

به هردمون تسلیت میگم.دلارام بابات وبابام رفتن.هواپیما سقوط کرد .اما باباهای -ارتا

 ما پرواز کردن و  رفتن.

-------مرگ یعنی خبر مرگ پدر را بدهند ------- 

د.بابام . تنها گوشی از دستم افتاد .وگونه هام خیس بود.داشته م گریه میکرد . بابام بو

پناه هم بود .جیغ زدم .گریه کردم .داد زدم .بابامو خواستم.اروین  سمتم دوید بغلم 

کرد. اما من هنوز بابامو میخواستم .سیاه تن کردم.همه سیاه تن کردیم.زندگیم سیاه 

 شده بود تو یه روز سیاه شد.رنگ بالاتر از سیاهی هست؟؟؟.منم سیاه بودم سیاه سیاه.

دم که داغ دیدمجوان بو"  

 جوان بودم که پزمردم

 برایت غصه ها خوردم 

  "برایت بار ها مردم

*************************** 

چهل روز اشک چهل روز درد چهل روزه سیاه.بعد بابا و مامان همه جا سیاه.کاش 

 بودید .مرحم زخم هام میشدی کاش بودید دلم اینجور نمیگرفت.
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ن به هردویشان هزاران معذرت خواهی بدهکارم.نشستم پدر ومادرم کنار هم بودم .م

 کنارشون نشستم گفتم:مامان

 به فرانسه ادامه دادم:

"Ma copine est accro a elle.elle aime tout elle ajout tout 

a sa "fille,a… 

 نتونستم به فرانسه ادامه بدم این بار فارسی  حرفمو تکرار کردم

شماش.معتاد دستاش .معتاد همه چیزش.دخترت بد مامان .دخترت معتاده.معتاد چ-

 معتاد مامان .ببخش...بابا تو هم ببختش لطفا.میشه ببخشید؟.

مانتو خاکیمو تکوندمو بلند شدم که برم .یه فصل جدید از زندگیمو باید شروع 

 میکردم..

************************** 

و نفره و البته ارتا که تو این رو مبل همیشگی بابا نشسته بودم.بهداد و نهال رو مبل د

چند روز به خاطر مرگ پدرش حالش واقعا خراب بود و بهتر از من نبود رو یه مبل 

 دیگه.و آروین و ادوینم حضور  داشتن.

اقا پارسایی خوش اومدید.لطفا هر چه زودتر وصیت نامه رو بخونید.-  
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ر مساوی تقسیم شده وصیت نامه خونده شد .مقدار زیادی زمین بین منو بهداد به طو

بود البته برای نهال به عنوان عروس خانواده هم مقداری زمین بود.و من به عنوان 

دختر مجرد خانواده  یه جورای تنها عضو باقی مونده خانواده  تمام حساب های بانکی 

بابا بهم تعلق گرفت.و البته مازراتی مورد علاقه بابا برای من بود.بقیه امول هم که قبل 

یا به خیریه تعلق گرفته بود یا به عنوان کادوی عروسی برای بهدادبود. فوت  

وصیت نامه خونده شد.تمام شد.سر من پایین بود اما همه زل زده بودن به دهن اقای 

 پارسایی.نمیدونم منتظر چی بودن!!!!!

 بعد از مدتی سکوت بهداد بالاخره به حرف اومد

خانه و شرکت چی؟؟؟؟؟؟-بهداد  

ایی با تعجب گفت:کدوم خونه وماشین؟؟؟؟اقای پارس  

 اوممممممم قضیه داشت جالب میشد.

منظورشون شرکت داروسازی و همین خونه است.-نهال  

 اقای پارسایی با تعجب نگاه من میکرد .دوست بابا بود وهمسن بابا 

اقای پارسایی؟؟؟-بهداد  
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ه خواهرتون پارسایی صداشو صاف مرد و گفت:خونه و شرکت چند سال پیش زمانی ک

به سن قانونی رسید به نام خواهرتون شدن.و جزو اموال پدرتون به هیچ وجع حساب 

 نمیشن.

شوکه شدن نهال . ابروهای بالا رفته بهداد.بی تفاوتی اروین و لبخند ادوین و پوزخند 

 ارتا به بهداد .

وبی خوشحال بودم که حاقل ارتا برام مونده تو این مدت با وجود درد خودش همدم خ

 شایدم همدرد خوبی.

جـــالــــــــــب-بهداد  

 منو بهداد و نهال چندتا سند امضا کردیم و بعد اقای پارسایی رفت.

بهداد بی تفاوت به من رفت سمت اتاق خودش .خب راستش میدونم یه کم بی 

 انصافی بود که همه خونه موند برای من .اینجا خونه پدر بهداد بود .

اومد پایین مانتو شلوار نهال بهش داد بعد با یه خداحافظی کوتاه  بهداد بعد چند دقیقه

 رفت.

 ادوینم رفت .اما ارتا و اروین انگار قصد رفتن نداشتن.

دلارام میتونی اماده بشی بریم ویلا.-آروین  
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چطور روت میشه همچین حرفی بزنی؟؟؟؟؟؟مثه سگ بهت وفادار بودم مثه سگ بهم -

 دروغ میگفتی.

دلارام اینهمه مثال چرا سگ حالا؟؟؟؟سگ؟؟؟؟؟؟-آرتا  

 نگاه عصبیمو دوختم به ارتا .خنده شو خورد .

دلاارم با اعصاب من بازی نکن .-آروین  

 بی توجه مانتومو برداشتم زدم بیرون از خونه.

دلارام وایسا؟ کجا میری؟-اروین  

اروین دست از سرم بردار-  

عدیمون باشه و وعده بعدیمو اروین با همون اخم دستمو گرفت وگفت:باشه دیدار ب

 روزی که

 با حرص پریدم وسط حرفشو گفتم:روزی که خواستی ازم بازم انتقام بگیری.

 اینبار اروم اما هنوز جدی گفت:انتقام؟نه  دلارام باشه روزی که دلت برام تنگ شد.

 چشمامو محکم بستم که اشکم نریزه موقعی که باز کردم اروین دیگه نبود
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ستم تو اون خونه بمونم همه خونه یادور خاطراتم هستن.یه فصل من دیگه نمیتون

 جدید به خونه جدید.

 

************************************* 

ماه از مرگ ناگهانی بابا میگذشت من هنوز خونه دلخواهمو پیدا نکرده بودم 1

 .آرویندیگه ندیده بودم یعنی هیچکس ندیدم فقط ارتا...ارتا...ارتا

 ارتا-

 مهو-

 میدونی بدبختی کجاست؟؟؟؟؟-

 کجاست؟-

اینجاست که حامله ام بچه ام بی پدر هنوز برام مهمه.اینجاست که هنوز از اون -

 رابطه پشیمون نیستم.

 پیشرفت خوبی از کلمه عاشقشم رسیدی به برام مهمه.-ارتا

 لبخند تلخی زدم.

ه ایت که بارداری هفت3ماه 1دلارام تو چرا هیچ چی هوس نمیکنی؟؟؟؟مثلا الان -ارتا

.اون شکمتم که قصد بالا اومدن نداره.یادمه مامانت که سرتو حامله بود همش حالش 

 خراب میشد میرفت زیر سرم
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 ارتا ارتاااااااااااااااااا بیا اینجا-

 ارتا دوید سمتم

 چی شد؟؟؟؟؟-ارتا

 جیغ زدم:

 پیداش کردم-

 یا خدا چیو؟-ارتا

 خونه خونه رو-

 رفت گوشی از دستم قاپید. ارتا یه چشم غره بهم

 اوممممم پنت هاوس انتخاب مناسبی.-ارتا

 اره فردا شب یه مهمونی برا خریدارا داره-

 ارتا پکر شدو گفت:اه فردا شب که من شیفتم.اشکال نداره مرخصی میگیرم.

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم

رخصی ماهشو م9ماهش 41تخته کنن در اون بیمارستانی که تو دکترشی از -

 هستی.حق نداری فردا بیای اصن من میخواهم تنها برم.

 منو باش که به تو میخواهم لطف کنم.ارزششو نداری.-ارتا

 همون شب به ارتا زنگ زدن مجبور شد برای یه عمل فوری بره بیمارستان.

یه ماکسی مشکی .کفش مشکی.گوشواره با نگین مشکی گردنبند با پلاک مشکی .خط 

 گی مشکی.چشم مشکی.یه زند
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همه چی مشکی مثه زندگیم.مشکی من دوسش دارم .همیشه دوستش داشتم.اما هیچ 

 وقت به ذهنم نمیرسید طعمش تو زندگی انقدر میتونه تلخ باشه.

مازراتی بابا هم مشکی بود.چه جالب.از اون جالب تر رنگ اسمونمم مشکی بود.رنگ 

 اسمون بقیه چه رنگه؟ابی؟؟؟؟

بود . عالی  به رنگ مشکی .همه خونه ترکیبی از مشکی و  وارد پنت هاوس شدم.عالی

 سفید .یه طراحی متفاوت  یه سقف سفید با دیوارای مشکی .

مهمونی شلوغی بود . باورم نمیشد این همه خریدار یک جا جمع شده باشن.صاحب 

 خونه که زن و شوهر جونی بودن که قصد ترک کشور داشتن به استقبالم اومدن.

 ره ی که خال بود نشستم .مشغول دیدن خونه اینده ام شدم.روی مبل دونف

 سلام.-

نگاهمو با بی میلی از معماری بی نظیر خونه گرفتمو .دوختم به پسر جون رو به روم 

 .جواب سلامشو با سردی دادم . دوباره به کار لت بخش دیدن معماری پرداختم.

 پسره اروم کنارم نشست و گفت:دلارام خوشگل شدی.

 کردم .اما به روی خودم نیاورم گفتم:ممنون اما من شما رو به جا نیاوردم! تعجبم

 یواش یواش به جا میری-پسره

برگشتم چشمامو دوختم تو چشماش تا اثری از اشنایی ببینم اما نه حتی چهرشم برام 

 اشنا نبود .
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یه لحظه حس بدی تو وجودم احساس کردم.چشمامو محکم رو هم فشار دادم.من 

 ودم چرا مدام این موضوع فراموش میکردم.حامله ب

 حالت خوبه؟-پسره

 من واقعا دلیل این همه صمیمت یه هویی نمیفهم .اقای محترم.-

 فقط لبخند زد.

قیمت اولیه خونه اعلام شد.پیشنهاد ها پشت سر هم اعلم میشد .قیمت  پن هاوس 

 لحظه به لحظه بالا میرفت.

ت .که انگار حرفی برای کسی نموند . اما من برابر  قیمت اولیه رو گف1پسر کنارم  

نمیتونستم از دیوارای مشکی خونه دل بکنم.قیمت بردم بالا همه با تعجب نگاهم 

میکردم.من به هر قیمتی خونه رو میخواستم دقیقا به هر قیمتی .گفتن قیمتی بالاتر از 

 . مبلغ پیشنهادی من توسط پسر کناریم.همه رو حتی خودمنمو تعجب زده کرد

حساب بانکی من انقدر پر نبود که بخواهم این خونه رو با این مبلغ بخرم اما با 

 یاداوری حساب بابا که الان مال من بود راحت تر قیمت خونه رو بالاتر بردم.

 خوبه خانم نیک فر خونه برای شما.-پسره

 با یه لبخند تشکر کردم.

 داد همون جا امضا کردیم.صاحب خونه نزدیک شدن . با اقای فرخی دست دادم قرار

 اقای نیک فر خوشحال شدم از دیدنتون.-اقای فرخی
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خنده ام گرفته بود ببین چقدر به خاطر مبلغ زیاد خونه هل شده که به من میگه اقای 

 نیک فر

 ممنون اقای فرخی منم از دین شما خوشحال شدم.-پسره

 ردنم اومد.وقتی با سررعت به پسره نگاه کردم به وضوح صدای مهره های گ

 به تو هم نبریک میگم دخترعمو پنت هاوس زیبای.-پسره

دختر عمو...دخترعمو...دخترعمو...دخترعمو...دخترعمو...این پسر ارسلان .پسر عموی 

 من .پسرعموم.

 اقای فرخی ما رو تنها گذاشت.

اما من یک کلمه تو ذهنم رژه میرفت انتقام انتقام انتقام انتقام.ارسلان باعث مرگ 

درم . دوری برادرم و جدایی برادرم از من . بی پدر و مادری مهراد.و رابطه ی من ما

اروین و ادوین و حتی بی پدری بچه ی تو شکمم و مرگ پدر و مادر خواهر کسی که 

یه روزی عاشقش یبودم .ارسلان دلیل خیلی از بدبختی ها بود و پسرش الان جلوی 

 من بود. 

 لبخند از جنس شیرینو دلچسب انتقام. لبخند زدم یه لبخند متفاوت.یه

 آراد؟؟؟؟؟؟؟؟خودتی!-

 اوممم بالاخره شناختی دلارام.-

 از عمو چه خبر؟خوبه؟-

 عموتم خوبه!اوووه راستی فوت عمو اردلان به دوتامون تسلیت میگم.-
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 غم اخرمون باشه-

 و تو دلم پوزخند زدم

 م بود و دوست ارتا.آراد چهره ی کاملا شرقی و جذاب.دوسش داشتم.همبازی بچگی

تا اخر شب قرار داد امضا شد کلید خونه با وسایل همون روز تحویل داده شد تمام 

وسایل نو بودن استفاده نشده نیاز به عوض کردن نبود.با اراد صحبت کردم از همه حا 

حرف زدیم. به این همه سال دوری نزدیک تر از اون چیزی که فکر میکردم برام بود و 

 دیم با اروین هم تبریک گفت.البته نامز

 میخواهی بیای بابا رو ببینی .خیلی خوشحال میشه.-آراد

 چرا که نه؟خوشحال میشم-

 یعنی اگه من اتفاقی اینجا نمیدیتم تو هیچ وقت نمیخواستی بیای سراغ ما؟-اراد

 جواب ندادم.اتفاقی؟؟؟؟؟من انقدر احمق به نظر میرسم. 

 مراهیش کردیم .و لحظه اخر اروم گفتم:اراد میخواست بره منم تا دم در ه

 بیا شرکت1فردا ساعت -

 برا چی؟-اراد

 برای گفتن همون کاری که بعد این همه سال اومدی سراغم.-

 لبخندی زد و زیر لب گفت:گند خودتو نقشه هاتو بزنم ارتا

 با تعجب گفتم:ارتا؟؟؟؟؟!!

 اره اون این دیدار مثلا اتفاقی جور کرد.-اراد
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 نه بساط انتقام منو جور کرددستش درد نک

 خوبه فردا میبینمت-

 میبینمت-اراد

رفت بیرون من موندم تو کار این ارتا مارمولک؟ارتا به نفع من کار نکنه به ضررم کار 

نمیکنه.و من چج.ور بد اون همه اعتمادی که شکسته شد .هنورز میتونم به این پسر 

 اعتماد داشته باشم.

 تو شرکت بود .1راس ساعت 

 ه منشی گفتم راهنمایش کنه سمت اتاق.ب

دست گل ارکیده .همه ی رنگ ها بودن.این عالی که علایقمو هنوز یادشه اما هنوز نقطه 

 ضعفامم یادشه؟؟؟

 سلام-اراد

 سلام.-

 گل رو داد بهم منم زیر لب تشکر کردم.من عاشق ارکیده ام.اونا عالین.

 و بست دستش برد لای موهاش تا ازروبه رو اراد نشستم.کلافه بود.کلافه بودم.چشماش

کلافه گیش کم بشه.و ایا این عادت من نبود که وقتی کلافه میشدم چشمامو میبستمو 

 دستمو میبردم لای موهام.و من این عموزاده چقدر شبیه همیم.

 اراد نمیخواهی حرف بزنی؟-
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ه چشم شاید از اول اشتباه کردیم.از همون موقع که منو بهداد مرگ مادرمون ب-اراد

دیدم.بهداد اشتباهی میخواست از باباش انتقام بگیره و من اشتباهی از انتقام از بابام 

 گذشتم.

 اون باباته .همونقدر که زنعمو مامانت بود همونقدرم عمو باباته.-

 بیخیال بحث ما این نیست.بحث ما .من و تو.-اراد

 من و تو؟؟؟؟؟؟-

که پسر بزرگه خانواده س با دختر بابای اره من و تو.پدربزگمون خواسته بهداد -اراد

من ازدواج کنه.که ارث ومیراث به یکی غیر از نیک فر نرسه.همش مال نیکفر نشه اما 

پدر من دختر دار نشد.اینبار توپ افتاد تو زمین من و تو یعنی با به دنیا اومدن تو 

مو ا زد اما عتصمیم عوض شد قرار شد من و تو باهم ازدواج کنیم.بابام پیشنهاد رو هو

اردلان به شدت مخالف بود.اما بعد مرگ عمو اردلان دیگه کسی نیست که جلوی این 

 تصمیم بایسته.وبابا قصد داره من و تو رو به عقد هم در بیاره.

با خنده گفتم:خب  شبیه داستانا شد نکنه قراره منو تو به عقد هم دربیایم و بعد عاشق 

 یم از هم جدا بشیم.نه؟؟؟؟؟؟هم بشیم.تا یکسال هم حتما نمیتون

اراد هم یه لبخند زد و گفت:نه دلارام .اشتباه حدس زدی.ولی معلومه فیلم زیاد میبنی 

 رمان زیاد میخونی.

تاثیرات  نهال زن بهداد.خب اراد اگه قرار نیست به مدت یکسال بریم زیر یه سقف -

 ؟قرار چب بشهبعد عاشق هم بشیم تا اخر عمر با خوبی و خوشب زندگی کنیم.پس 
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قراره من و تو عقد کنیم.تو حامله بشی.یعنی یه بچه که یه نیک فر کامله به دنیا -اراد

بیاد.وبعد به دنیا اومدن اون بچه منو تو طلاق بگیریم.از کشور خارج بشیم .اون بچه 

 بمونه اینجا برای اداره کردن یه تجارت جهانی بزرگ  بشه.

که انقدر احمق نیست که فکر کنه منو تو حاضر به با ابرو های گره خورده گفتم:عمو 

تن دادن به همچین تجارت کثیفی هستیم.و البته این وسط که به من و تو هیچی 

 نمیرسه جز یه مهر طلاق.

البته قبل ازدواج من و تو اینا رو بهمون نمیگن قرار بر این من تو ازدواج کنیم -اراد

بعد از اون گرفتان طلاق ما فرستادنمون تحت فشارمون بزاران برای بچه دار شدن و 

 به خارج مهیا کردن یه زندگی بدون نقص برامون اونجا البته از لحاظ مادی.

 اگه اینطور تو اینا رو از کجا میدونی؟-

 من دارم اونجا زندگی میکنم دلارام .طبیعی که ادمای خودمو داشته باشم.-اراد

 و چرا داری اینا رو به من میگی.-

 پولمو میخواهم دلارام.من تتجارت خودمو میخواهم اما نه تجارت کثیف بابامو.من -اراد

 زیر لب گفتم:منم پولمو میخواهم

 و من باید چه کار کنم.؟-

 تو باید نقش بازی کنی.-اراد

 یعنی چی؟-

 یعنی قراره دورشون بزنیم باهم.-
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 فک که نمیکنی اونقدر ساده باشن.-

 هم بکشیم. نه ولی لازمه یه نقشه بی نقص با-

 قبل اینکه حرفشو تایید  کنم حالم بد شد.چشمام سیاهی رفتن..........

 دلارام؟دلارام؟-

 اولین صحنه اخمای ارتا بود  بعد از اون اخمای اراد.

 ارتا چه فرم پزشکی بهت میاد!-

 تو خلی دختر.-ارتا

 اراد هنوز با اخم نگاهم میکرد

 این چشه ارتا؟-

 له ی!هیچی فقط فهمید حام-ارتا

 ای تو روحت ارتا .نمیشد کار کنی نفهمه.-

 یه ماه دیگه که شکمت اومد بالا چه خاکی تو سرت میخواهی بریزی.-ارتا

 حالا تال یه ماه دیگه .یچم چطوره.-

 دخترت خوبه-ارتا

 دختره؟؟-

 یه دختر شیطون.-ارتا

 قربونش بره مامان.-

 اراد هنوز  با اخم نگاهم میکرد .
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 همینو کم داشتم.-

 کم نه بابا به نظر من اضافی هم هست-ارتا

 با نگاه اراد منو ارتا خنده مون خوردیم با پرروی بهش زل زدیم.

********************************** 

 منتظور ارتا و اراد بودم قرار بود امشب تقشمون بکشیم یه چیزای تو ذهنم بود

گفت یه بسته دارم.ازش خواستم به نگهبان گفته بودم که مهمون دارم اما باز زنگ زد 

 بیارش بالا 

هیچ اسمی نداشت .فقط فقط یه بسته نه چندان زیبا.بازش کردم.یه شیشه یه 

سرنگ.با تعجب نگاهم میکردم که سرم تیرکشید لعنتی .لعنتی.لعنتی.یادم رفته بود 

من یه مریضم یه مریضی ناشناخته.پایین شیشه امضای اروین بود این خیال منو 

میکرد.سرنگ دراوردم از اون ماده تزرق کردم و مقداری هم گذاشتم که ببرم راحت 

ازمایشگاه برسیش کنم.این ترم دانشگاه مرخصی گرفته بودم نمیاتونستم برم 

 ازمایشگاه دانشگاه .ولی ازمایشگاه شرکت گزینه خوبی بود.

 ارتا و اراد بالاخره اومدن.با اراد دست دادم .

 ؟سلام دلاارم خوبی-اراد

 سلام اراد .خوبم ممنون بفرماید.-

 اراد رفت نشست ارتا کنارم وایستاد دستمو گرفت و گفت:مطمئنی خوبی؟

 اره مطمئنم.-
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خوب بودم فقط کمی درد داشتم.درد اینکه مامانمو تو بچگی از دست دادم.پدرمو  

همین چندماه پیش از دستت دادم.حامله ام بچم بی پدر.عاشقمو بی مشعوق.یه 

سال که اومده به بدترین  44عجیب غریب دارم.برادرم یدفعه ولم کرد بعد مریضی 

شکل دورم زده.دوست صمیم هم از دست دادم.عشقم فقط قصد انتقام ازم 

 سالمه.11داشته.عموم به طور غیر مستقیم قاتل مامانمه.وفقط 

 خب تصمیم چیه؟-ارتا

 .اراد نمیشه بعد اینکه همه چی به اسممون شد طلاق بگیریم-

 نمیشه یعنی یجوری حق طلاق از هردمون میگرین.-اراد

 یعنی چیه؟حق طلاق میگیرن ؟چجوری؟-

 منم دقیقا نمیدونم و-اراد

 سکوت برقرار شد سکونی سنگین.

 من یه فکر دارم.-اراد

 خب بگو-ارتا

 لعنتی من هیچی به فکرم نمیرسه.-اراد

 ه فردا پس فردا بالا میاد.عقل منم به جای راه نمیده مخصوصا با شکم دلارام ک-ارتا

 خصمانه نگاه ارتا کردمو گفتم:من یه فکر دارم.

 خب؟-ارتا
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منو اراد عقد میکنیم.بعد مدتی میگم من یا اردا مشکل داریم.نمیتونیم باهم بچه دار -

 شیم.

اراد و ارتا یه لبخند اومد رو لبشون اما اخمای اراد رفت تو هم یدفعه گفت:تو با یه مهر 

 اسنامه ات  یه ازدواج صوری که مشکل نداری؟طلاق تو شن

 چرا دارم-

 پس میخواهی چه کار کنی؟-ارتا

 دوتاشون زل زده بودن به من 

سال دیگه زن اروین به حساب میام پس این عقد خود به خود باطل 4من الان تا -

میشه فقط باید کسی رو پیدا کنیم که حاظر بشه تو شناسنامه هامون چیزی ثبت 

 ن یعنی منو اراد حتی برای یک ثانیه هم زن و شوهر نمیشیم.نکنه.و ای

 تو فوق العاده دختر-اراد

 به سبک خودم لبخند زد.این عموزاده خیلی شبیه خودم بود.شایدم من شبیه اون.

 من پس فردا میام دیدن عمو-

 منتظرتم-

 اراد رفت من موندم ارتا.

 خب ادامه نقشه؟-ارتا

عنوان عروس میشمو .میرم سراغ مدارک برای به خب!خب!من وارد خونه عمو به -

زندان انداختن عمو.با اراد کاری ندارم.قبل اینکه عمو بگیرن.عمو بیهوش میکنم اثر 
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انگشته شومیگیرم و بعد از اون تمام اموال عمو مال منه.وهمچنیم ارث میراث بابا 

ه برای میشه.والبتبزرگم.و مطمئنن همه اینا قبل اینکه شکمم زیاد تو ذوق بزنه انجام 

محافظت از جونم حتما با پلیس از قبل خبر میدم.از اون جایی که میخواهم اثر انگشت 

 عمو جعل کنم باید طوری رفتار کنم که خودم تو چاهی که دارم میکنم نیافتم.

 ارتا بلند خندید وگفت:تو خطرناک ترین دختر زمینی.

************** 

ساله ی که کنارش 31بابا بود و مردی حدودا  پیداشون کردم..سرهنگ فرخی دوست

 بود.

 سلام سرهنگ-

 سرهنگ نگاهی بهم کرد و گفت:سلام دخترم

 روبه رو سرهنگ نشستم و جواب سلام مرد کناریشن دادم.

ازطریق یکی از دوستای ارتا.به گوش سرهنگ رسونده بودم که من از عموم متنفرمو 

باید انتقام بگیرم.سرهنگ هم که از درصدد انتقام از عموم ولی نمیدنم چجوری 

دوست های بابا بود از اختلاف شدید خانوادگی ما تا حدودی با خبر بود.و منو از بچگی 

میشناخت فورا خبر داد که همو باید ببینیم.منم الان اینجام به ظاهر نمیدونم چه کارم 

 داره.نقش های منو ارتا بی نظیرن  البته این نظر ارتاست.

 لارام میخواهم خوب به حرفم گوش کنی.خب د-سرهنگ

 همون موقع گوشی مرد زنگ زد اونم رفت.
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 سرپا گوشم سرهنگ-

سرهنگ صداشو صاف کرد تو چشمام زل زد گفت و گفت.از بدی های عموم گفت 

میخواست شعله انتقام تو من افزون تر کنه گفت .تصمیم داشت منو وارد بازی کنه که 

ی خالی نبودن غریزه با تنفر مصنوعی از عموم صحبت خودم کارگردانش کنم. منم برا

کردم .سرهنگ لبخند رضایت بخشی زد .منو دعوت به همکاری کرد.با تعجبی ظاهری 

نگاهی میکردم.مرد برگشت.با پوزخندی که به من زد از سرهنگ پرسید:سرهنگ چرا 

 این دختر بچه اخه؟

باهوش تر از منو تو سرهنگ خندید گفت:سرگرد سپهری این دختر خیلی تیز تر 

 مطمئن باش.

سپهری بدون توجه به حرف سرهنگ رو به من گفت:دختر جون میدونی میخواهی بری 

چه کار؟باید بری با ادم بدا در بیوفتی؟ادم بدااااااااااااا  میدونی دیگه کیان؟ما پلیسیم 

 اونا ادم بد.

 سرهنگ با اخم گفت:این رفتار شایسه سرگرد مملکت نیست سهیل.

اخه سرهنگ این دختر باید بشینه عروسک بازی کنه .من مطمئنم این خراب -یلسه

 میکنه .

سرهنگ سری تکون داد با زنگ موبایلش معذرت خواهی کوتاهی کرد مارو تنها 

 گذاشت.

 چرا تو؟-سهیل
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 صدام کرده گفتم:چون منم یکی از اونام. "تو"با بیخیالی از اینکه 

 با تعجب گفت:یکی از کدوما؟

 خودشو دارودمو گفتم:یکی از اون ادم بداااااااااااااا ادعای

 تو کی هستی؟-سهیل

 دلارم نیکفر-

 نیکفر!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟-سهیل

 اره دیگه نیکفر.گفتم که یکی از اون ادم بدام.-

سرهنگ برگشت سرمیز مکالمه ما قطع شد.من  با همکاری موافقط کردمو.سرهنگ 

خودش در ارتباط باشمو باید با سهیل کارمو توضیح داد که تو این مدت نمیتونم با 

 هماهنگ کنم.وسهیل هنوز متعجب بود.

************ 

 جمله اخر اروین ملکه ذهنم شده بود کنار نمیرفت.

 "دیدار بعدیمون باشه وقتی که دلت برام تنگ شد"

دلم تنگشه یعنی الان وقت دیدار بعدی.من خیلی عاجزانه اروینمو میخواهم.من حامله 

 یه زن حامله  شوهرشو میخواد.اما اروین بد تا کر د با من خیلی بد.گام 

 گوشی برداشتم باید زنگ بزنم.

 صدای متعجبش طنین انداز قلب خودمو بچم شد.شایدم بچمون

 دلارام!!!!-
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 خیلی جدی تر خیلی محکم تر خیلی غریبه تر گفتم:سلام

 سلام؟خوبی؟-اروین

هنوز دوسم -وبی حس کردم گفت:بخشیدیخوبی؟چرا انقدر متفادت بود با همه خ

چرا انقدر یه خوبی متفادت -میشه بازم باهم باشیم-هنوز قلبت برا من میزنه-داری

 بود؟

 میخوام مهراد ببینم دیگه زیادی پیش شما مونده وقتشه پیش خانواده ش برگرده.-

 سخت شد جدی شد.

 ادت باشهفکر نکنم لازه به گفتن باشه.اما ما خانوادشیم اینو ی-اروین

ی که تو ذهنم "نه "میشه یه امشب فقط یه امشب همه چی فراموش کرد؟؟؟؟و صدای 

 اکو شد چقدر بلند بود.

 مهراد برادرزاده من پس ر بهداد یسه نیک فر.-

تا جای که یادمه گفتی بهداد دیگه برادر نیست برات!پس دور برادر زادتم خط -اروین

 بکش

 تا یک ساعت ئدیگه شرکت باش.-

 کردم.میدونستم میاد. قطع

 اروین اومد مرتب  شیک مثه همیشه.

 سلام نکردم.سلام نکرد.

 مهراد نیوردی؟-
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و باید جمع میبستم؟پدربچمو باید جمع میبستمو شما صداش میکردم؟شاید باید جمع 

 می بستم از این به بعد میبندم

 نیاز ندیدم-

 ش.اقای راد مهراد بچه ماست و شما حق ندارید از ما بگرید-

 یه پوزخند به تلخی روزای اخریم زد.

 از پشت میز کنار اومدم روبه روش بودم حالا.

 مهراد تا شب میاد پیش من.-

 نمیاد-

 عصبی گفتم:شکایت میکنم

 عصبی گفت:هیچ غلطی نمیتونی بکنی؟

 عصبی تر گفتم:به جرم تجتاوز ازت شکایت میکنم اروین راد

از کجا میسوزه؟عمه خانوم از همون مچ دستمو محکم گرفت و گفت:پس بگو خانم 

 اول میگفتی دردت چیه.چرا پا مهراد میکشی وسط

 جیغ زدم:مهراد تا شب میاد پیشم.

 نمیاد-

 بد پشیمون میشی اروین راد؟-

 مثلا میخواهی چه کار کنی؟چجوری پشمون میشم؟-اروین

 نمیفهمیدم چی میگم من تو اون لحظه فقط مهراد میخواستم
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 تر اقای راد  یا بچه خودت؟بچه خواهر عزیز -

 با بهت نگاهم میکرد.دستش رفت سمت شکمم.

 خودمو عقب کشیدمو جیغ زدم :گمشو

 اروین خشک شده بود.

 من رفتم بیرون.اروین هنوز خشک شده بود سرجاش.

 و حتی صدای کوبیدن درم به خودش نیاوردش.

 "آروین"

 اری.گذشته ی کهبعضی وقتا به جای میرسی.که حسرت برگشتن به گذشته رو د

 زمانی برات نفرت انگیز بود .حالا شده حسرت.

 دایی چرا انقدر پریشونی.-مهراد

تو اجزای صورتش دقیق شدم.مهراد نه پدر داره نه مادر.دلارام هم همسن مهراد بود 

 مادرشو از دست داد.

 چیزی نیست دایی.شما برو بخواب از وقت خوابت گذشته-

 نشده.44دایی اخه الان؟هنوز ساعت-

 یه اخم پدرانه بهش کردمو گفتم:مهراد تا نیم ساعت دیگه خوابی!

 ولی دایی...........اه باشه.-

یه زمانی فکر میکردم من برای مهراد کافیمو مهرادم برای من.فکر کردم قراره تا اخر 

عمر تنها پدر تو جلد دایی برای مهراد بمونم فکر میکردم حس من به مهراد بالاتر از 
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ی.اما الان فهمیدم اشتباه فکر میکردم.یه حس دارم.یه حسی که از حسی حس پدر

که مهراد دارم نه بالاتر نه پایین تر اما متفاوت .یه لخته خونو این همه حس بی 

نظیره.چرا همه فکر میکنن یه زن حامله میتونه فقط بچشو حس کنه.من الان از دلارام 

 بیشتر بچمو حس میکنم.اینو مطمئنم.

..دلارام...دلارام.............من با این دختر چه کار کنم.دختر که نه بهتره بگم با دلارام.

 زنم چه کار کنم.

 "دلارام"

 قرار بود بعد ظهر برم دیدن عمو ولی فبل اون یه کار مهمتر داشتم .

بالاخره بعد یک ساعت معطلی مدرسه تعطیل شد بچه ها اومدن بیرون.با خنده رفتم 

 سمت مهراد.

 م اقا مهرادسلا-

 مهراد برگشت گفت:عه سلام زن دایی

 تلخندی زدمو رفتم بغلش کردم که گفت:اه اه زندایی ابرومو بردی.زندایی ولم کن.

 بالاخره از برادرزاده ام دل کندم.

 میخواهی بریم یه چیزی بخوریم.-

دایی اروین و ادوین نگران میشن.اگه نگرانشون کنم اروین سرمو -مهراد

 م قبل اینکه اروین سرمو بکنه خفه ام میکنه.میکنه.ادوین
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اوه اوه دایی های خطرناکی داری.اما نگران مباش چون قبلا اجازه تو -با خنده گفتم

 ازش گرفتم

 اجازه؟اروین بدونه اینجام سر همه رو به باد میده

کمی با تردید نگاه ام کرد و گفت:چون اجازه گرفتی و البته بهت اعتماد دارم و زن 

 اروین هستی باهات میام.دایی 

 زندایی زندایی زندایی چقدر از این وازه بدم میومد

با مهراد سوار ماشین شدمو همونطور که کمکش میکردم کمربندشو ببنده گفتم:خب 

 اقا مهراد مدرسه چطور بود.؟

 اه اه اصلا از مدارس ایران خوشم نمیاد مال امریکا خیلی باحال تر بود.-

 ستی.تو باید تلاش کنی که مدارس ایران مثه امریکا بشه.اما تو یه ایرانی ه-

 مهراد سری تکون داد و گفت:چرا منو شما اینقدر شبیه همیم.

 مهراد جان میدونی ژن چیه؟-

 احتمال زیاد میدادم بدونه.اخه هم خانواده پدریش داروساز بودن هم مادریش.

 سری تکون داد و گفت:دایی ادوین برام توضیح داده.

 یزم من و تو هم ژنمون بهم برمیگرده.خب عز-

 گفت:چی؟؟؟؟این یعنی چی؟

 اوممم خب یعنی از یه پدربزگیم.پدرای پدارمون یکی بوده.-

 مهراد سری تکون داد و گفت:اها فهمیدم
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 سکوت کرد و بعد چند دقیقه جیغ زد:تو بابای منو میشناسی؟

 باباتو که نه ولی عمه تو میشناسم.-

 ت:کی؟مهراد خیلی خوشحال گف

وقتی ذوق بچه رو دیدم  پتانسیل اینو داشتم که ادوین و اروین به خاطر این همه سال 

 جدایی این بچه خفه کنم.

 تو عمه تو دوست داری؟-

چی میگی زندایی؟معلومه دوسش دارم.عمه داشتن و بابا داشتن ارزوی منه.تو -مهراد

 ارزوهاتو دوست نداری؟

 ا حرف میزنه؟چرا این بچه این همه ساده اما زیب

 چرا دوسشون دارم ارزوهامو خیلی دوست دارم.-

 نگفتی عمم کیه؟-مهراد

 کسی که خیلی شبیه ته-

 مهراد با کنجکاوی پرسید:تا حالا دیدمش؟

 اره-

 خوشگله؟-

 خیلی-

 دوست داشتنی؟-

 بیش از حد-
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 دایی اروین هم میشناسش؟-

 اره -

 دایی ادوین چی؟-

 اره-

 خب من نمیدونم کیه-مهراد

 خه ضریب هوش این بچه به کی رفته؟ما که همه هوش خوبی داریم.ا

 من-

 مهراد :نـــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!!

 چرا-

 وای دلی یعنی تو عممی میگم چقدر شبیه همیم.من.... من.... حرفی ندارم .-

 ریدفعه زد زیر گریه.خدایا من هیچوقت نفهمیدم باید با چه ها چجور رفتار کرد فک

 کنم حرکتم خیلی احمقانه بود که به مهراد گفتم.

 مهراد خوشگل عمه چی شد؟-

 مهراد میون گریه گفت:ببین چون شبیه خودشم بهم میگه خوشگل

 خنده مو خوردمو گفتم:ناراحت شدی؟

 نه-مهراد

 پس چی شد؟-

 دوستت دارم عمه دلارام-مهراد
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 خندیدمو گفتم منم دوستت دارم 

 از دایی اروین و ادوین هم بهتریگفت:تو خیلی خوبی حتی 

 و این یعنی میای پیش من؟-

 نه تو بهتری ولی من دایی اروین و ادوین پیشتر دوست دارم.-مهراد

 خواستم بگم منم دایی اروین تو بیشتر دوست دارم

 صدای زنگ گوشیم مانع ادامه بحث شد.

 الو-

 دلارام کجایید؟-اروین

 د بزنه!صداش خیلی اروم بود انتظار داشتم دا

 به تو ربطی نداره-

 باید بینمت-اروین

 صداش خسته بود.چند ساعته نخوابیده؟

 بزارش برای بعد-

 دلارم تو زن منی-اروین

 دیگه هیچوقت این جمله رو تکرار نکن-

 دفعه اخر میری سراغ مهراد-اروین

 برادر زادمه-

 بهش همه چیوگفتی؟-اروین
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 اره-

 این دفعه صدای دادش بلند شد

 ساله بازی کنی. 44یفهمی داری با روح و روان یه بچه م-اروین

 میفهمیدم میفهمیدم.اما .........

 چیزی نگفتم چیزی نگفت.

 بعد از چند دقیقه سکوت  به حرف اومد.

 مهراد بیار شرکت-راروین

 باشه-

 مهراد رسوندم شرکت یه بوس کاشتم رو لپ خوشگلشو بعد خداحاظ

***************************************** 

 آراد دستمو گرفت و گفت:دلاارم میدونی که قراره چه کار کنیم؟

 اره بریم؟-

 بریم-اراد

 چشمامو روهم فشردم.ورود ما به ویلا

 خونه خالی بود .هیچکس نبود

 اراد پس عمو؟چرا اینجا انقدر خالی.نه به بیرون که اونقدر ادم گذاشتید نه به اینجا-

 دوست نداره هیچ غریبی وارد حریم شخصیش بشه.اراد خندید وگفت:بابا دیگه.

 سرمو به معنی تفهمیم تکون دادم دنبال اراد راه افتادم
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 از خونه گذاشتیم رفتیم به حیاط پشتی.شایدم باغ پشتی

مردی چهارشونه با لباسای سرتاپا سورمه داشت تیراندازی میکرد.چهره مرد 

 خت نبود.نمستونستم ببینم اما حدس اینکه عمو باشه زیاد س

 اراد تو برو.بزار منو برادرزادم تنها باشیم-عمو

 بهتون خوش بگذره -اراد

 اراد رفت یه حس بد سراغ من اومد.بدنم مور مور شد

 بیا اینجا دلاارم-

 رفتم سمتش هنوز چهرشو ندیده بودم.

 برگشتم سمتم.جیغ زدم بلند.چهرش دقیقا شبیه بابام بود.

 تمعمو خندید و گفت:روح نیستم عمو

 از عصبانیت چشمامو رو هم فشردم باز بی دلیل داشتم عصبی میشدم.

 خب عمو جون کارم داشتین؟-

 سلام اول دختر-عمو

 سلام-

 سلام عزیزم.خب نظرت راجبه یکم تیر اندازی چیه-عمو

 کلت گرفت سمتم.

 با کمال میل-

 وند.میم شالمو از سرم دراوردم دور دستم پیچوندم .نباید اثر انگشتم رو اسلحه عمو
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 خوشم اومد با عرضه تر از داداشتی-عمو-

 اولین تیرد و درست هدف

 و با عرضه تر از اراد-عمو

 چه کارم داری عمو؟بیا باهم رک باشیم-

گفتم که تو با عرضه تر از پسرای خانوادیو من نمیتونم این فرمانروایی به بی -عمو

 عرضه ها بسپرم

 از من چی میخواهی-

 و و اراد برای فرمانرواییزکنار زدن داداشت-عمو

 اراد پسرته؟-

 ولی فرمانروایی حقش نیست-عمو

 اوه عمو منو نخوندون .بگو چی تو فکرته.-

 و تیر بعدی هدف بعدی

 قدرت-عمو

 خب سوالمو تکرار میکنم من باید چه کار کنم؟-

 من دیگه حرفمو تکرا نمیکم-عمو

 عمو حوصلمو سر میبری-

 از نامزدت چه خبر؟-عمو

 نیستخبری -
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 میدونی اون از نیک فرا متنفره-عمو

 با تعجب ساختگی برگشتم سمتشو گفتم

 چی؟-

از ما متنفره چون ما پدر و مادرشو شکست دادیم پدرش به خاطر نگرفتن یه  -عمو

 پروه  سکته کرد

 اما من شنیده بودیم  به پدرش دارو اشتباه دادن.خی این چه ربطی به من داره عمو-

 امیدم میکنی دلارام.اون پسره اومدهاز تو انتقام بگیری تو هم داری نا-عمو

 رفتم تو فکر .البته  ظاهری

عمو برای اینکه حال هوامو عوض کنه به شوخی گفت:اوه اوه دختر تو ورزش نمیکنی 

 چقدر شکم داری

 ورزش میکنم-

 معلومه-عمو

من هم  د وچقدر بده که نمیتونم مادر شدنمو دادبزنید.یکی بچه میخواهد.یکی نمیخواه

 میخواهم هم نمیخواهم.

 چه طور پیش رفت؟-اراد

 چی؟-

 رابطه ات با بابا؟-اراد

 مثه  دلارام و ارسلان -
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 من که چیزی نفهمیدم-اراد

ساعت بعد عمو در حال شستن ظرف ها بود این میتونست شک کافی برای جیغ زدن 1

.با اون من باشه.باورم نمیشد که این عمو من.کسی که باعث مرگ خیلی هاست

 پیشبند و دستکش ها خیلی ..........

 اراد این چیه؟-

 باباست دیگه-اراد

 پس ظرفشویی-

 عادت داره خودش ظرفای بعد شام بشوره-اراد

 باورم نمیشه-

 منم بعد این همه سال هنوز باور نکردم-اراد

*************************************************** 

 له ندارم عمولازم نیست .من واقعا حوص-

 عمو کام عمیقی گرفت و گفت:دلارام خانم مهمونا پایین شما هم اماده میشی میای 

 اوه عمو بیخیال-

 همین که گفتم.-عمو

 باشه-

اولین چیزی که شکمو از دید مخفی نگه میداشت پوشیدم .قدما رو رو به سالن 

 برداشتم .
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 دلارام-

 ارتا؟وای پسر دلم برات تنگ شده بود-

 روزه تو اون فسقل ندیدم فقط دلارام3م میدونی من-ارتا

 فقط چی؟-

 عموت اروین  دعوت کرده-ارتا

 لعنت بهت عمو.لعنت بهت

 باشه مشکلی نیست.-

ارتا هنوز با نگرانی نگاه ام میکرد اما انگار عمو هرچقدرم که بد بود اعتماد به نفسمو 

دم چطور سربلند بیرون برگردونده بود انگار یادم انداخته بود من چه روزای گذرون

 اومدم.

سعی کردم چشمامو کنترل کنم.کنترلشون کنم که دنبال کسی که هر روز زندگیمو به 

اتیش کشید نگردن.روزی اتش عشق و روزی دیگه اتش نفرت و من برای اون فقط 

 اتش نفرت بودم یه حس چقدر میتونه  بد باشه.

 دخترعمو خوبی؟-اراد

 لارامم دخترعمو چیه دیگه؟دخترعمو؟؟؟؟؟؟؟؟؟اراد من د-

خواستم یاداوری کنم تنها کسی که اینجا با تو نسبت خونی داره منم پس سعی -اراد

 کن کنار من بمونی.

 و عمو؟فک کنم با اونم نسبت داشته باشم.-
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توکه نمیتونی تو جمع پیرمردا بمونی میتونی؟کنار من بمون دلارام به نفع هرسه -اراد

 مونه.

 هرسه؟-

 تو و دخترت  من و-اراد

 به هر حال من میرم پیش ارتا.-

 مطمئنی دلارام؟-اراد

 یعنی چی؟-

 اروین و ارتا زیاد شبیه هم نیست سعی کن اشتباه نگیری-اراد

 منظورت چیه اراد میشه درست صحبت کنی؟-

 برداشت ازاده .میتونی هر چی دوست داری برداشت کنی.-اراد

کردم قلبم که نه اما ذهنم مچاله شد  و رفت وقتی به مسیر رفتنش نگاه کردم.حس

افتاد تو سطل اشغال.دوباره قلبم فرمانروایی به عهده گرفت.به دستور قلبم مسیر اراد 

 رفتم رسیدم به عشقـ......یعنی پدر دخترم

 سلام-اروین

 سلام اقای راد-

 شما نامزدید چرا انقدر سرد؟-اراد

 خفه کردن اراد تو این لحظه کار سختی بود؟؟؟
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شرم و حیا دلارام انقدر زیاده هنوز نتو نسته به اسم کوچیک من صدام -ینارو

 کنه.گذاسته برای بعد از ازدواج

و هم من هم اروین هم اراد میدونستیم که این اشاره به اینه که منو اروین الان زن و 

 شوهریم

 اراد زیر لب گفت:اره فقط نمیدونم  چرا یهو حامله شد

 غریدم:اراد

 تم؟بلند گف-اراد

 احترامتو حفظ کن اراد.سعی کن کنترل دهنتو داشته باش-اروین

 بعد حالت عصبی رو به من گفت:دیگه کی میدونه؟

 عمو اراد صدا کرد و اراد مجبور شد بره

 تمام کسی که برام عزیزا میدونن-

 این یعنی چی؟-اروین

 یعنی ارتا و اراد میدونن-

 در صمیمی شدی؟یعنی عزیزات این دوتا.کی با اراد انق-اروین

 از خیلی سال پیش از همون بچگی .منو اراد با هم بودیم.-

 بهش نزدیک شدم در گوشش اروم زمزمه کردم

و هنوزم باهمیم.تازه یه خبر دیگه!قراراه باهم ازدواج کنیم.تو بعد ارتا اولین نفری -

 هستی که این خبر میشنوی.
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 د گفت:خواستم ازش فاصله بگیرم که دستمو کشید.خیلی خونسر

میدونستم احمقی ولی نه تا این حد.هیچوقت سعی نکن منو بپیچونی.تو تا وقتی  که -

 زن منی نمیتونی  با شخص دیگه ی ازداوج کنی.اینو من نمیگم شرع و قانون میگه.

صداش زمزمه وار تر شد:من میگم:چه زمانی که زن منی چه زمانی که نیستی حق 

 ازدواج نداری بانو دلارام.

 صله گرفت ولی هنوز دستم تو دستش بود.ازم فا

 گفتی به عزیزات فقط گفتی؟خب  پس طبیعی که به منم گفتی-اروین

عوضی زیر لب نثارش کردم.اروین بی توجه به دورور دستشو گذاشت رو شکممو این 

 بار شایدم برای اولین بار پر عشق گفت:

 چند ماهته؟-

 ماه و یه هفته1ناخوداگاه گفتم:

 وصف ناپذیری تو چشمام نگاه میکرد باز بی حواس گفتم:دخترهبا شور و حس 

 لبخندی زد و گفت:دختر بابا

 لجوج گفتم:دختر مامان

 خندید گفت:مامانم مال بابا

به خودم اومدم دستمو از دستش گرفتمو تهدید وار گفتم:من مال تو نیستم اروین اینو 

 ملکه ذهنت کن.

 ذهنم دوباره باز شد از سطل دراومد .
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 ون لحظه عمو نزدیک شد هم

 سلام اروین خان-عمو

 اروین خیلی محترمانه دست داد و گفت:سلام  اقای نیک فر

 سلیقه ات تو انتخاب خونه عالیه-عمو

 خونه؟؟؟-اروین

 اره پنت هاوس دلارام.مگه به سلیقه تو نیست؟-عمو

شه از می اروین یه ابرو انداخت بالا گفت:میدونید من تو همه چیز خوش سلیقه ام اینو

 انتخاب نسبت به دلارام فهمید

 صدالبته-عمو

 اونا رو تنها گذاشتم سمت ارتا که حالا کنار میترا دوست دخترش بود رفتم

 سلام دلارام.خوبی؟-میترا

 سلام .من خوبم.تو خوبی؟-

 مگه میشه کنار ارتا بود بد بود؟-میترا

 نه واقعا نمیشه-

 منم باهاتون موافقم-ارتا

 یشه بد بود.نظرم عوض شد م-

 ارتا دست گذاشت کنار گردنم گفت:قلقلک میدم هاااا

 اوه من روی گردنم به شدت حساس بودم.
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 نه نه ارتا فوق العاده ست-

 ارتا خندید گفت:حالا شد

بعد مکثی دوباره گفت:حالا که دوتاتون دخترای خوبی هستید میخواهم ببرمتون 

 کنسرت

 میترا با هیجان گفت:کی؟کجا؟

 .این که کنسرت کیه میشه سوپرایزترکیه-ارتا

 کی؟–میترا 

 تو همین ماه-ارتا

 منو میترا همزمان گفتیم:بیمارستان

 اوه بیخیال بیمارستان-ارتا

 ارتا تو دکتر اونجایی چرا انقدر بی مسولئیت-میترا

 حق با میترا اگه بهت مرخصی بدن من به صلاحیت مدیر شک میکنم-

 احتمال زیادم نمیدن-ارتا

 چطور میخواهی بریم؟ پس-میترا

 استفا میدم-ارتا

 چی؟-میترا

هستم با بهترین سوابق همه aمن فارغ تحصیل امریکا به نمره -ارتا با غرور گفت:

 بیمارستانا منو میخوان



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 437 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 برو بابا سوابق؟؟؟؟اخه بیان از من درباره سوابقت بپرسن-

 مثلا چی میگی؟-ارتا

 با لبخند خبیثی گفتم:جلو میترا زشت میشه ها

 نه بگو میخواهم بدونم بزار میترا هم بدونه-ارتا

اوممم مثلا یادته رفتیم باغ وحش.سه تا میمون با سنگ کشتی تمام  لک لکام رو که -

 مسموم کردی به یه زرافه هم اسیب رسوندی

 اون از بی لیاقتی نگهبانای باغ وحش بود-ارتا

عوض کردی بیچاره ها  یا وقتی که قرص های مامان بزرگ و بابا بزگتو-ادامه دادم

 ماه تو بیمارستان بودن.3

خب نمیذاشتن روی  تنه درختای -میتار فقط میخندید اما ارتا حق به جانب جواب داد

 باغ  اسمم  بنویسم.

 یا وقتی که  روی صندلی دبیرت سوزن گذاشتی بیچاره تا چند روز میلنگید-

 ارتا مظلوم گفت:اخه اذیتم  میکرد.

وه مامانم قرص خواب اور ریختی بعد که خوابید همه موهاشو یا وقتی که  تو قه-

 قیچی کردی  بعد کنار  سرش چندتا خط انداختی

دوست داشتم ببینم چه شکلی میشه.فقط کنجکاو بودم.اتفاقا به نظر من خیلی -ارتا

 خوشگل شد اما نمیدونم چرا خاله انجل با دمپایی افتتاد دنبالم

 ارتا عاشقتم–میترا 
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 خودت خوله که اینم مثه-

 چهره میترا رنگش عوض شد و لبشو گزید .یعنی از حرفم ناراحت شد؟

 دلارام-اروین

 بی اختیار چشمامو بستمو لبموئ گاز گرفتم حالا دلیل رنگ عوض کردن میترا میفهمم.

 ارتا با تاکید گفت:دلارام خانم

 .لت کردحداقل تو مدرسه یاد میدن که تو مسائل شخصی دیگران نباید دخا-اروین

 میترا با همون رنگ پرید گفت :یعنی چی حداقل؟یعنی ما تو خانواده هامون یاد نگرفتیم

 من اینو نمیدونم ولی اینطور به نظر میرسه-اروین

 برگشتم سمت اروین لب زدم:خیلی رفتارت بچگانه است

 از ارتا و میترا خواستم تنهامون بزارن

 الروین مسائل من به تو هیچ ربطی نداره-

 دلاارم به مرز جنون میکشیم.چطور با این پسره انقدر صمیمی رفتا رمیکنی.-روینا

فقط ساکت شو اروین.تو حق دخالت نداری .میدونی چیه شاید منم ساعتی از روز -

عوضی باشم اما تو همیشه عوضی .تو ثابت کردی که هیچی از هیچ کس بعید 

 ه بسهنیست.بسه دیگه اروین.به اندازه کافی شکوندیم .دیگ

 یعنی  تو به رابطمون شک داری؟-آروین

 کدوم رابطه اروین ؟تو شکوندیش!تو همه چی خراب کردی-

 مطمئنی ؟ دلارام تو منو دوست داری-اروین
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 وتو؟-

 اروین نفس عمیقی کشید خیلی سرد و سخت گفت:منم تو رو دوست دارم

 :شو بست و گفتپوزخندم دردناک بود.درد پوزخندم به اروین منتقل شد با درد چشما

 کجا رفت اون عشقی که دم میدی ازش؟-

سکوت و سکوت وسکوت و پوزخند درناک تر من.حسای بد من و حسای بد 

اروین.دردمن  و درد اروین.دست عرق کرده منو.دست مشت شده اروین.و عشقی که 

 داشت کمرنگ میشد.و یه بچه بی گناه

 ده است.تموم شدباشه تموم شد.رابطمون دیگه خیلی خسته کنن-اروین

 رفت.رفتو اینبار قلبم مچاله شد تو سطل افتاد.

 تنهاتر از من کی؟

*********************** 

عمو اصرار داشت بمونم اما من دیگه نمیتونستم جو اون خونه رو تحمل کنم.اراد 

 رسوندم حال خرابم مانع شد که باهاش مخالفت کنم.

 مطمئنی میخواهی تنها باشی؟-اراد

 ظ ارادخداحاف-

 اراد رفت.من موندمو چشمه اشکم که جدیدا زود به زود میجوشه.

 اهنگ پلی کردم.

 سر میکشم باتل وسیکی
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 سیگار سیگار  سیگار 

 تاصبح چون نیستی تو

 اگه  میموندی نمیرفتی

 چی میشد؟نه بگو چی میشد

 نذار بمونم تو این حال بد 

 نشد بعد تو کسی تو دلم جا بدم

 یتو بودی واسه من رفت

 مثه خوابه واسه من 

 این یه خوابه برمیگردی

 این خوابه برمیگردی

(lenzas-in ye khabe) 

 موزیک قطع کردم

 سیگار برای بچم مضره نه؟ولی بی پدری مضرتره

 کام اول سیگار

 اروین گفت تمومه

 کام دوم

 اروین خسته شده از من از این رابطه

 کام سوم
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 واستاون از اول منو برای بازی مسخره ش میخ

 کام چهارم

 بچه بی گناهم.دختربابا

 سیگار بعدی

 بابام.بابا عزیز تر از جونم

 عمیق ترین کام زندگیم

 برادر نامرد و بی معرفتم

 کام بعدی

 دوست بی وفا

 کام بعدی

 ادوین کسی که با تمام حسهای خواهرونه و دوستانم بهش اعتمادد داشتک

 کام بعدی

 عشقم.اروین.

 باتل مارتینی

 خونه منو از افکارم کشید بیرون صدای زنگ

 با حال خرابم رفتم درو باز کردم.

 شهراد؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 شهراد با یه حرکت سریع خودشو پرت رکد تو خونه
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 تو داری چه کار میکنی؟دلارام تو ...تو....باورم نمیشه-شهراد

 تو هم میدونستی؟-

 اروین یه چیزای گفته بود ولی کاملا نمیدونستم.-شهراد

 ستادت نه؟اون فر-

 نه خبر نداره-شهراد

 حق نداشتی بیای .حق نداشتی بیای منو با این حال ببینی-

دختر تو اون پسره دارین با خودتاون چه کار میکنید .وای باورم نمیشه انگار -شهراد

ساله ی .اون اونور غرق سیگار تو اینور غرق سیگار  41ساله تو دختر 41اروین پسر

 مشروب خجالت بکش.

 ومدی؟چرا ا-

اروین حالش خراب بود حدس زدم حال تو هم همین باشه.ادرس خونتو با -شهراد

 بدبختی گیر اوردم اومدم.

 تو چرا شکمت اینجور؟تو..تو..حامله ی؟-به یدفعه داد زد

 گمشو شهراد .حوصله تو یکی ندارم-

تو حامله ی سیگار میکشی میدونی حامله ی ومشروب میخوری .گند بزنم به -شهراد

یت خانوادگی من و تو و اروین هر خر دیگه ی که تا حالش بد میشه میره سراغ ترب

 این اشغالا

 چرا چرت و پرت میگی شهراد نکنه مستی؟-
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 دختر تو حامله ی.-شهراد

 خب ؟-

 دلاراااااااام؟-شهراد

نمیدونم چرا هیچ جنس مونثی در ور من نیست .هر چی دور ورمه مرد البته مرد که نه -

 نر میفهمی که چی میگم؟ منظورم همون

 نر عمته-شهراد

 عمه که ندارم ولی اگه بود ماده میشد.-

فقط متاسفم دلارام.برای تو و برای اروین که لیاقت ندارین اونوقت یکی مثل -شهراد

 منو صدف نمیتونیم بچه دار بشیم.

 متاسفم.امیدوارم خدا کمکتون کنه.-

 برای خودت باش-

 شهراد بیرون-

 ون کردمو همون جا خوابم گرفت.شهراد بزور بیر

******************** 

مادر یکی از مقدس ترین واژه هاست.و من با این واژه چه کار کردم .من با خودم با 

بچه ام.چقدر بده که نمیفهمیم قدر اون چیزای که داریمو .کاش قدر بچه تو وجودمو 

 بدونم.

 دختر بابا خوبی؟-
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 بغض داشتم بغض مادرانه

 ا ببخشید که دیشب مامان اذیتت کرد.دختر باب-

 البته اگه بشه اسممو مادر گذاشت

 دخترم دختر بابا میشه ببخشیم؟-

 بغض و اشک فاصله زیادی ندارن.اشکای که اروم روانه  پایین میشن

دختربابا بابا رو چی میشه بابا رو بخشید؟میدونی تا دیشب داشتم با خودم کلنجار -

چی تموم کرد.گفت خسته کننده اس.من خسته کننده ام  میرفتم اما دیشب بابات همه

تو خسته کننده ای.دختر بابا دیگه از این به بعد منو تو فقط همو داریم .من برا تو .تو 

 برا من.

 صدای قدم اومد.

 چند دفعه گفتم اون کلیدای رو به من تحویل بده؟-

 مگه مثه تو دیوونه ام که این کارو بکنم-ارتا

 داری؟ اوه ارتا کاری-

 اومدم حرف بزنیم-ارتا

 درمورد؟-

 درمورد من-ارتا

 باشه بشین تا قهوه اماده کنم بیام-

 باشه-ارتا
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 قهوه ها رو که ریختم سریع اشکامو پاک کردم که ارتا متوجه نشه.

 گوشم با تو-

 زندگی من خیلی پیچیده تر از همه چیزای دنیاست الیته نظر خودم اینه زندگیم -ارتا

 دمه چینی متنفرمارتا از مق-

از بچگی مادر نداشتم.یعنی چیزی درباره زندگی مشترک درست و حسابی -ارتا

سالگی مامانت بود .ولی من رفتم امریکا .تحصیلاتمو به بهترین 47نمیدونم .البته تا 

شکل ادامه دادم زندگی کاری موفقی داشتم اما زندگی شخصیم داغون بود.هر شب 

تو لجن رفته بودم.دخترو و پسرای زیادی پایه ی کثافت پارتی و کثافت کاری.با سر 

کاری هام بودن.دلارام  بدجور تو لجن بودم.زشت ترین نوع روابط تجربه کردم .اما 

اخرش چیزی نبود.جز پشیمونی.وحشتناک ترین زمان وقتی بود که فهمیدم معتاد 

 شدم به

 چشمامو رو هم فشردم تا جیغ نزنم

 به چی؟-

 به کوکائین-

 گزیدم.سرشو انداخت پایین لبمو

ترک کردم دو ترم از دانشگاه فاصله گرفتمو ترک کردم به امید اینکه دوباره -ارتا

برگردم ایران .میخواستم برگردم سراغ تو.خبرداشتم ازت تاحدودی میخواستم بیام با 

هم باشیم.اما وقتی اومدم اوضاع یه مدل دیگه رقم خورد.تو عاشق اروین.من عاشق 
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دم.با میترا خوب بود داشت خوب پیش میرفت تا وقتی که گفت یا ازدواج یا میترا ش

 تمومش میکنیم.دلارام من نمیتونم مسوئلیت یه زندگی قبول کنم من هیچی نمیدونم

 چرا اینا رو تا الان نگفته بودی-

 گفتنشون فایده نداشت-ارتا

 مونهبا بغض گفتم:به نظرت این بدبختیا این حماقتا به خاطر بی مادری

 چیزی نگفتم و من خودم انداختم تو اغوشش.

من و آرتا و بهداد و آراد و ادوین و آروین همه بی مادر بودیم ولی منو ارتا سهممون از 

 سال44سال و من 0مادر از همه کمتر بود ارتا 

 ما حتی مادربزرگم نداشتیم که مراقبمون باشن که رسم زندگی بهمون یاد بدن.

 ذارم.تنهام نذار.دختربابا تنهات نمی

 مادر خوبی باش دلاارم.دخترت حتی مادربزرگم نداره فقط تو رو داره.-آرتا

با میترا صحبت کن .همه چی بهش بگو.من که چیزی بلد نیستم بزار اون با عشقش -

 زندگی کردن یادت بده

 اگه ترکم کرد چی؟-ارتا

 بزار بره.تنها که بشه بعد میفهمه  یه عاشق زود برمیگرده.-

 اگه نشد اگه برنگشت؟-رتاا
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بگو ارتا رابطه ی که با دروغ شروع بشه هر چقدرم پر عشق میشه منو اروین -

.میدونی من به دوست دارمی که اروین گفت شک ندارم ولی وبه خود اروین اعتماد 

 ندارم .

 فکر کن اگه پدرامونم نبودن چی میشد؟-ارتا

 خوبیم موقعیت اجتماعیمون بالاستما تو زندگی شخصی هر چقدرم بد باشیم تو کار -

اینو مدیون پدرامونیم .البته هستن پدرای که رسم زندگی یاد میدن اما پدرای ما 

خودشون شکست خورده زندگی بودن.کاش یاد میدادن ولی ندادن .ترسیدن ما هم 

 مثه خودشون بشیم

 که بدتر از اونا شدیم-ارتا

 ارتا دلم تنگه-

 برای کی؟-ارتا

 وضیمبرا داداش ع-

 مهراد چی شد؟-ارتا

 نمیدونم چه کار کنم-

 از اروین بخواه حقیقت بگه-ارتا

 اگه نگفت؟-

 انوقت نوبت توعه که حقیقت بگی-ارتا

 با زنگ موبایلم به خودم اومدم



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 448 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 الو سلام سرگرد-

 سلام.سهیل هستم راحت باش-

 خب اقا سهیل با من چه کار داشتید-

 وقت شروع.-سهیل

 من باید چه کار کنم؟-

 باید به دوتا از مامورای ما کمک کنی وارد اون خونه بشن-سهیل

 اما غریبه ها نمیتونن وارد خونه بشن .اون خونه حتی مستخدمم نداره-

یه سروان خانم از طریق اراد نیکفر وارد میشه تو باید اون خانم با اراد اشنا -سهیل

 کنی

 من این کار با پسرعموم نمیکنم-

 یعنی چی؟-سهیل

 من میاد؟ چی گیر-

 تو داری به مملکتت خدمت میکنی-سهیل

 ولی حتی تو هم به خاطر این خدمت پول میگیری-

 چقدر میخواهی؟-سهیل

 واقعا فکر کردی من به پول احتیاج دارم؟-

 چی میخواهی؟-سهیل
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باید یه قولنامه امضا بشه.هر وقت من به کمک سرهنگ احتیاج داشتم بدون دریغ -

 نفع من شهادت بدهباید به من کمک کنه به 

 میخواهی چه غلطی بکنی-سهیل

هیچ غلطی فقط میخواهم امنیتمو تظمین کنم.من تو خونه دارم با خطر دست و پنجه -

نرم میکنم اگه منو به عنوان دزد املاک گرفتن چی اگه هزار تا اتهام دیگه بهم زدن 

 چی.باید یه سند امضا بشه که من از طرف پلیس تو اون خونه ام

 فکر کردی ما احمقیم .ما چه میدونم تو به اسم پلیس چه کار میکنی-سهیل

 مطمئن باش من کار اشتباهی نمیکنم.من فقط امنیت میخواهم.-

 تماس قطع کردم

 خوشم اومد-آرتا

 کجاشو دیدی-

ساعت بعد برگه توسط چند تا سرهنگ امضا شد تمام کارای من تو اون  11کمتر از 

نظور یه شنود و یه ردیاب بهم وصل شد و اگه حتی یک خونه زیر نظر پلیس به همین م

 لحظه شنود خاموش بشه به معنی باطل شدن امضاهاست

 وارد خونه عمو شدم 

 عمو منو اراد رو به روی خودش و کنار هم نشوند

 خب عمو جون  برای چی برای دیدن ما انقدر عجله داشتید؟-

 کنید بعد جواب بدید اول از همه میخواهم درباره پیشنهادم خوب فکر-عمو
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 باشع بابا حالا میشه برید سر اصل مطلب-اراد

 میخواهم ارثتونو بدم اما-عمو

 اما چی؟-

 باید ازدواج کنید-عمو

 بی مقدمه بود بابا زیادی بی مقدمه-اراد

 به  یلیاردها میلیار پول فکر کنید نه به ازدواج مسخره-عمو

 برق چشمای منو اراد الکی نبود.

 د گفتم:خوب شد ارمانای زندگیتو از عمو یاد نگرفتیزیرلب به ارا

 ولی با ازدواج مسخره موافقم.مسخهر است واقعا-اراد

 بی صبرانه منتظر  روزیم که ب پای یه دختر بیوفتی-

 منتظر نباش دخترعمو .عمرت حیف میشه-اراد

 چیزی شده؟چی میگید؟-عمو

 ثانیه درموردش فکر کنم من پولمو میخواهم به هرقیمتی حتی نتمیخواهنم یک-اراد

 یعنی اگه همسر اراد نشم وارث نیکفرم نمیشم؟-

 در اون صورت بیشتر ارث تو جیب بهداد-عمو

 بهداد؟به هبچ وجع من پولمو میخواهم به همین زودی-

 خوبه دوتات باهوشید.-عمو
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بعد با خنده گفت:پدر و مادر انقدر باهوش بچه چی میشه!من که به زودی میخواهم نوه 

 م در اغوشم باشنها

 اینو گفت مارو تنها گذشت

 من شبیه ماشین جوجه کشیم؟-

 من چی من شبیه ماشین جوجه سازیم؟-اراد

 بعد از ظهر یکی از دوستام میخواهد بیاد .موردی که نیست-

 نه خونه خودته راحت باش همســـــــرم-اراد

 عصر سروان سپیده صالح نژاد.دوست صمیمی من شد.

 جا دوربین هستدلارام ک-سپیده

 تو سالن اصلی فقط هست-

عمو تو سالن اصلی گذاشته اما من  به کمک اراد چند تا دوربین دیگه هم تو خونه 

 گذاشتم.که کنترلشون با من و اراد فقط

 مطمئنی-سپیده

 مطمئنن عمو فقط اینا رو گذاشته-

 درباره ی پسرش بگو برام؟-سپیده

 خودت میدونی نمیدونمسروان من جیزی اضافه تر از چیزای که -

 کی میتونم ببینمش-سپیده

 ارااااااااااااد؟کوشی؟ا رااااااد-
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 دلارام اروم باش چی شده؟-اراد

 میتونی منو سپیده رو تا جایی برسونی؟-

 چرا که نه-اراد

 سپیده بشین اینجا تا من برم اماده بشم.-

 دوشادوش اراد از پله ها بالا رفتم

راه بود .نه میتو نستم اراد تو خطر بندازم نه میتونستم بین خودمو خودم دوئل بدی به 

 پلیس دور بزنمو بزنم زیر قولی که بهشون دادم.

نهال همیشه میگفت من نژاد پرستم.خب دروغ نمیگفت چون مطمئن بود اراد انتخاب 

 میکنم

اراد با این دختره شرط بستم سر اینکه میتونه تو رو عاشق کنه یا نه .تو کارش وارد -

 اظب باش .ازش دوری نکن ولی نذار با احساساتت بازی کنهمو

 اومممممممم باشه-اراد

 من بع پلیس کمک میکنم اما نمیزارم به اراد اسیبی وارد بشه.

با لذت هوای تازه رو وارد ریه هام کردم.بهترین چیزی که از اروین دارم دخترمه و 

 رد ریه هام میکنم همین کهبعدش سلامتی نصفه و نیمم.همین که بدون ترس هوا رو وا

 هر شب نیاز به خوردن کلی قرص ندارم خودش یه دنیاست.

 یه چیزی بگم؟-سپیده

 بفرما-اراد
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 دلارام و شما خیلی شبیه همید.-سپیده

 منو و دلارام؟اخه کجای دلارام شبیه منه؟من به این خوشگلی-اراد

 یه مشت به بازوش زدمو گفتم:صد در صد من از تو خوشگل ترم

یده با خنده گفت:نه فیس نمیگم منظورم حرکاته .مثلا دوتاتون الان که به فکر رفته سپ

اید به یه نقطه خیره شدید هر چند دقیقه یک بار چشماتونو باز بسته میکرید .یا لب 

 پاینیتونو گاز میگرفتید

اره متسفانه منو دلارام خیلی از عادتهامون شبیه همه.ولی شما چطور تو این چند -اراد

 ساعت متوجه این شدید

سپیده موه های رنگ کرده طلایشو پشت گوش گذاشت.چشمای سبزشو دوخت به 

چشمای اراد و گفت:معمولا شگفتیا منو جذب میکنن.هماهنگی شما و دلارامو شگف 

 انگیز بود برام.

سپیده داشت  در این حال اراد جذب خودش میکرد و به من هشدار میداد .داشت 

 تیزم مواظب هر حرکتتم میگفت که من خیلی

 اروم به سپیده گفتم:تو دانشکده افسری لوندی و دلبری هم یاد دادن؟

یاد دادن که بد و خوب از هم بشناسی برای نابودی بدا همه کار بکنیم.وقتی -سپیده

گانه خودشون دست به کار میشن برای 0صحبت از نابودی بدا باشه تمام حواس 

 نابودی حریف.
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ی از اون ادم بدام.پس از طرف همونا بهت میگم ما بدون اینکه یادت نره من یک-

یادمون بدن مثه شما تمام حواس پنجگانمون انقدر قوین که حس شیشمون به قوی 

حس دیگه حریف به اتیش 0ترین شکل تشکیل بشه.اگه حس شیشمه اخطار بده.

 میکشه

 ادم بدا همیشه شکست خورده داستانن.اینو یادت نره-سپیده

 میمونهیادم -

 من برم دیگه.-اراد

 ابمون دور همیم دیگه البته اگه کارنداری-

 خوشحال میشیم بمونید-سپیده

 نمیتونم رو حرف دوتا لیدی حرفی بزنم-اراد

 سپیده لبخند جذابی زد روشو با ناز برگردوند

 زنگ موبایلم اخرین چیزی بود که تو اون لحظه میخواستم

 سلام دلارام-

 سلام.-

 یه نفس عمیق

 کار واجبی پیش اومده باید خودتو برسونی هر چه زودتر-

 باشه .کجا؟-

 شرکت خوبه؟-
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 عالیه.فعلا-

 و قطع تماس

 اراد و سپیده من از هردوتون نعذرت میخواهم ولی باید برم-

 ما هم میایم-اراد

 نه شما بمونید.سپیده خیلی دوست داشت بیاد اینجا.خداحافظ-

 خداحافظ عزیزم-سپیده

 خودت باش.خداحافظمواظب -اراد

 سری برای اراد تکون دادمو .رفتم سمت خونه

مناسب ترین مانتو که تا حد خیلی زیادی حامله بودنمو میپوشوند پوشیدم رفتم سمت 

 شرکت.

ساله ام که  14وارد شرکت شدم یه لحظه فقط یه لحظه حس کردم همون دختر 

عجیبش.هیچ وقت سیل غمش قراردادهای شرکتو نبود مامانش و داداشش بودبیماری 

سالگی هم کم درد نداشتم اما 14این همه بلا و سختی رو نمیتونتسم باور کنم.البته تو 

 از الان بهتر بود.

 سلام خانم-صادقی)منشی(

 سلام-
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وارد اتاقم شدم.یه نفس عمیق.دونفس.سه نفس.واقعا به حال و خوای این اتاق نیاز 

ازی ممنون بودم برای اداره شرکت در داشتم و صد در صد از وکیل شرکت و اقای نی

 غیاب منو و بهداد و بابا

 سلام-

 سرمو بلند کردمو سلام کردم

 بشین حتما حرفات خیلی واجب بوده که منو وادار کردی ببینمت-

 مطمئن باش واجبه-

 خب میشنوم-

 باید بری یا باید برم.-

 نفهمیدم!-

ی از صاحباش.یعنی یا من یا تو باید اداره اون همه فروشگاه به یه نفر نیاز داره به یک-

 بریم فرانسه برای اداره فروشگاه.

اوووه لعنتی.پس شرکت چی؟من چجور میتونم به همه اینا برسم.هر چقدرم که -

 عوضی باشی بدم ازت بیاد ولی شریکمی به کمکت احتیاج دارم

 من تو شرکت شریک نیستم دلارام-بهداد

من به حساب  %10هارم  سهم تو .و درامد خب تو برو .میدونی که سهم من یک چ-

 پرورشگاه ها ریخته میشه.

 باید بهم وکالت تام بدی-بهداد
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 نمیدم-

 خب منم نمیتونم برم-بهداد

 وکالت میدم ولی وکالت تام نمیتونم بدم-

 چرا-بهداد

 خیره شدم تو چشماشو گفتم:چون بهت اعتماد ندارم داداشی

 بیای برای امضا بعضی از سندا و قرارداد. باشه.میتونی چند ماهی یه بارم-بهداد

 خوبه-

همون لحظه در باز شد .جسمی پرتاب شد به بغلم حتی عقلمم نتونست جلوی به 

 اغوش گرفتن اون حجم در حال رفتن به فرانسه پس بزنه مانع بغل نکردنش باشه.

غلط کردم دلارام.د اخه بی معرفت مگه من چه کار کردم که لایق همچین -نهال

 ازاتی بودم.میدونی چی کشیدم تو این مدتی بی تو دلیمج

 چند وقت بود کسی دلی صدام نمیکرد!؟

 اخ قربون بوت بشم خواهری.دورت بگردم من. -نهال

 سکوت من و جیغ نهال که بلند شد.

 چی شد؟-بهداد

 دل.ار..ام تو..تو چرا.......-نهال

 به بهت نگاهم میکرد

 چی شد نهال؟-بهداد
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 .لمسش کردم شکمه دلاارم برامده هست .مثل زنای حاملهحسش کردم -نهال

 بهداد با عجز گفت:چی میگه دلارام؟

 یه تو ربطی نداره برو بیرون-

 دلارام راسته؟-بهداد

 با توام راست میگه-غرید

نزدیک شد.دستشو گذاشت رو شکمو گفت:چه گوهی خوردی دلارام.گند زدی به تمام 

سال بابا.یعنی بهت 14سال مامان داشتی  44کمش  باورام به تمام تربیتت.دلارام کمه

 نگفتن دختر مجرد حامله نمیشه

چی شده بهداد خان اون موقع که میخواستی انتقام بگیری به این جاهاش فکر -

 نکردی بودی

با گریه گفتم:نگفتی اینم دختر اینم احساس داره نگفتی ممکنه عاشق بشه نگفتی 

ه عقلشو پرت میکنه فقط از قلبش کمک عاشق بشه احمق میشه نگفتی احمق بش

 میگیره.نگفتی از قلبش کمک بگیره مادر میشه.بهداد احمق ترین فرد بازی تویی.

اون اروین لعنتی چطور با تو این کار کرد چی گفت -بهداد با صدای شکسته گفت:

 خامت کرد؟

 برعکس جونم اون منو خام نکرد من اون خام کردم میدونی چی بهش گفتم .گفتم-

حالا که من دوست دارم بیخیال بقیه شو بیخیال حرف مردم بودنت فقط باید مال من 

 باشه من فقط باید مال تو باشم.تازه میدونی جالب ترش چیه اینه که پشیمون نیستم .
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 تنها فردی که به من سیلی زده کیه؟بهداده .خب بازم کارشو تکرار کرد.

 از دست تو گمشو بیرون بهداد .نکن .هر چی میکشه-نهال

دلارام انقدر خر نیستم که ندونم نفهمیده بودی که منو ادوین همو از قبل -بهداد

میشناسیم.انقدر خر نیستم که نفهمم تو میدونستمی بودن اروین با نهال یه بازی 

اونقدر خر نیستم که ندونم میدونستی یه رابطه ی این وسطه .دلارام .من و تو از همه 

همو میفهمیم.میدونمو .میدونستم انقدر باهوش هستی که بهم نزدیک تریمو خوب 

خیلی چیزیا رو بفهمی اما تو .خودت خواستی خودت انتخاب کردی که دریچه مغزتو 

 ببندی با دریچه قلبت بری جلو.تو خودت عشق به اروین انتخاب کردی.

 نه اینطور نیست.-زجه زدم

 .خیلی وقت پیش کشته بودیشاگه اینطور نبود این بچه الان تو شکمت نبود -بهداد

حجم واقعیت ها انقدر زیاد بود که بزنم بیرون از شرکت.که به التماسای نهال توجه 

نکنموتنها بودن انتخاب کنم.انقدر زیاد بود که جنون بزنه به سرمو دیوانه بار عکس 

اروین ببوسم.انقدر که با اروین تماس بگیرمو اروین در دسترس نباشه.اونقدر که 

 هیچی نفهمم.دیگه 

 خوبی خانم؟-

هر چند که دیوارای خونه ها هم اکثرا سفید اما دیوار های سفید همیشه نشون دهنده 

 بیمارستان.سقف اینجا هم سفید پس بیمارستانه اما دیوار هاش سبز روشن.

 بیمارستانه؟-



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 461 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 اره عزیزم.سرمت که تموم بشه مرخصی.-

 بچه ام؟-لب زدم

خدارو شکر دخترتون سالم.به خاطر فشار عصبی بی شوهرتم خیلی نگران بود اما -

 هوش شدی.توضیح هات بیشتر میتونی از دکتر بپرسی.

 ممنون-

 سری تکون داد رفت بیرون بعد از اون اروین اومد داخل.

 سلام-

 چرا به تو زنگ زدن؟-

 اخرین شماره بودم.-

 میتونی بری لازم نبود بیای-

میگرفتم.الان نمیتونم ولی وقتی به دنیا اومد میدونی اگه میتونستم اون بچه رو ازت -

 حتما این کار میکنم

ترسیدم برای دختربابا ترسیدم.دختربابا که منو تنها نمیذاره.اما یه صدای تو مغزم 

 میگفت.دختربابا مال باباست

ازمایش خون ازت گرفتن.اثرات الکل بوده تو خونت.بیین چقدر خوردی که -اروین

 شب خوردی؟هنوزم اثراتش مونده.دی

 شب پیش بود1به مغزم فشار اوردم.

 شب پیش1نه -
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روزتا این حد اثراتش 1چه غلطی کردی دلارام؟چقد رخوردی که بعد از -داد زد

 مشهوده.حتما سیگارم کشیدی.؟

 دادنزن اروین به تو ربطی نداره-

 من پدر اون بچه ام.من شوهر تو ام-

 واقعا؟؟؟؟؟؟-

تش کشید و گفت:خسته شدم دلارام دیگه اروین کلافه و خسته دستی به صور

 نمیشکم

مگه چی شده؟مگه چه کار کردی؟نمیفهممتون حقو نمیتونم بهتون بدم.شما تا این -

حد برای انتقام از من نقشه میکشید.من از این کشور به اون کش.ر سفر میکنم.شبا تا 

یکنه تازه مصبح بیرونم .بهداد نمیفهمه اونوقت وقتی میفهمه با یه پسرم تعصبش گل 

 یادش میفته داداشمه

 نکنه میخواهی بری برای اینم تا خرخره مشروب بخوری.هوووم؟-اروین

 هیچی نگفتم که گفت:دفعه قبل برای چی خوردی؟

شب پیش بعد اون مهمونی بعد 1بعد کمی فکر با لحن متعجب و تاسف باری گفت:

 حرفای من این کار با خودت کردی؟نه؟

رفت پرده ها رو کنار زد.از ارتفاع معلوم بود که طبقه های هیچی نگفتم.روشو ازم گ

 بالای بیمارستان هستیم.

 زندگی خودت داره خراب میشه دختر-
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 یادت رفته خودت دختر بودنمو گرفتی-

 نه یادم نرفته.هیچوقتم یادم نمیره تو همسرمی .زنمی.تو هم بهتره یادت نره-

عد پرستا راومد بهم کمک کرد بلند کتشو برداشت از اتاق رفت بیرون.چند دقیقه ب

 بشم.

وقتی اماده شدم اروین وارد اتاق شد و پرستار بیرون رفت. با اخم به صورتم نگاه 

میکرد نگاهشو از صورتم گرفتو دستشو گذاشت رو شکمم توانی برای پس زدنش 

نداشتم.لبخند محوی که با زمزمه دختربابا همراه بود شنیدم اما باز فقط اخمش نصیب 

 من شد.

 اگه بلایی سر دختربابا بیاد تمام خاندادن نیکفر نابود میکنم-

 دختربابا تو هم مثل من از حرف بابا ذوق کردی؟

 تو هیچ سهمی از دختر من نداری.دخترم تنها چیزی که از تو داره غمه.-

دلارام جدالی که با من و خودت و دخترم راه انداختی بزار کنار نمیتونی در برابر من -

 ایستیب

 اما این همیشه تو بودی که در برابر من کم اوردی.میدونی که بار ها به زانو دراوردمت-

 خودت نه اون عشقت بوده که فعلا رفته مسافرت.خودت که فقط لب و دهنی-

 بهم برخورد.حق داشتم مگه نه؟

 مطمئنی؟-
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فانه اسجوابمو نداد پشتشو بهم کرد راه افتاد.میتونستم رو پای خودم وایسم و مت

 اروینم اینو خوب میدوست .برای راه رفتن کمکم نکرد.

بعد مدت ها دوباره تو ماشین اروین نشستم .چشمامو بستم به امید یاداوری بهترین 

خاطرات زندگیم به امید یاداوری لحظه های نابی که با اروین داشتم اما تنها چیزی که 

ده بود یه عروسکم برای دستگیرم شد.صحنه های دعواهامون.صحنه های که فهمی

بازی اروین.صحنه های که از مرگ بابام میگذشت.صحنه های از جیغام از گریه 

 هام.شاید اروین متوجه حال خرابم شد که شروع به حرف زدن کرد.

 کی فهمیدی حامله ی؟-اروین

روزی که همه چیمو از دست دادم.روز مرگ بابام.روز مرگ احساساتم.روز مرگ -

 وز مرگ دوستانه هام.روز مرگ اعتمادم.روز مرگ عشـ...خواهرنه هام.ر

به خودم میام حرفمو ادامه نمیدم جاش میگم:ببخشید حواسم نبود انگار زیادی حرف 

 زدم.

 اینطور نیست.میخواهم حرفاتو بشنوم.-اروین

 به بیرون خیره میشم میگم:

با انجام  نه من هیچ وقت ادم حرف زدن بودم.نه تو هیچ وقت ادم گوش دادن.بیا-

 دادن کارای که توشون مهارت نداریم اوضاع رو از این بدتر نکنیم.

آروین سکوت کرد.از اون سکوتای که هیچ کس حتی منی که روزی ادعا عاشقی هم 

 داشتم نمیتونم معنیشون کنم.
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رسوندم به خونه ام.موقع پیاده شدنم فقط گفت مواظب دختربابا باشم.به خودش که 

 با قول دادم مواظبش باشم.دختربابا نفسه مامانهنه ولی به دختربا

رو تخت دراز کشیدم چشمامو به ارومی بستم.اما با یاداوری عمو چشمامو باز 

کردم.دوماه دیگه به خاطر دختربابا حتی نمیتونم از جام بلند شم پس باید زودتر همه 

 چی رو درست کنم.شایدم دارم همه چیز رو خراب میکنم.

 اس برداشتمو.ماشین از پارکینگ. دراوردم .رفتم سمت خونه عمو .برای یک هفته لب

 یعنی چی بابا؟-اراد

 از ارث مال بهداد%14همین که شنیدی -عمو

 اوووه بابا باورم نمیشه این حرفا مال تو باشن.واضح بگو بابا نقشت چیه.پسرتم.-اراد

 ه.اراد نقشه چیه؟برو دست زنتو بگیر بیار تا زودتر ارث بهت برس-عمو

بابا تو هم میدونی منو و دلارام برای این ارث فقط داریم ازدواج میکینم.پس اگه -اراد

 ارثی در کار نباشه ازدواجی هم در کار نیست.

 چه خبره اینجا؟-

 اراد حرصی گفت:هیچی .خان داداشت موضوع رو فهمیده ارث خواسته.

 عمو من میتونم با اراد حرف بزنم.-

 تنها گذاشتوعمو سری تکون داد ما رو 

 چه خبره دلارام تو به بهداد گفتی-اراد

 %14نه من نگفتم.حالا فقط-
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چند میلیارد چند تا خونه و زمین میشه.دلارام بحث سر تمام دارایی %14میدونی -اراد

 این همه سال خاندان نیک فر .

 درد بهداد پول نیست.-

 اراد کنجکاو نگاهم کرد و گفت:یعنی چی؟

 کت و فهمید...دیروز اومده بود شر-

اراد بشکنی تو هوا زد و گفت:فهمید حامله ی و میخواهد این ازدواج با تاخیر بندازه تا 

 بتونه میونه تو و اروین درست کنه.

 دقیقا-

 و ما باید بهش بفهمونیم که تو اصن قرار نیست زن من بشیو نقشه چیه!-اراد

 تو دور بزنی.بی ربط به ماجرا گفتم:تو هم خیلی پستی که میخواهی بابا

 اراد هم مثه خودم با بیخیالی گفت:خودش تربیتم کرده.

اما اگه بهداد ببینه منو تو چجور برای این پول لهله میزنیم.از پولش نمیگذره به قول -

 خود ت چیز کمی نیست.نباید بهداد بفهمه پول برای ما انمقد رارزشمنده

 پس باید غیر مستقیم بهش بفهمونیم.-اراد

سال از تو بزرگ ترم تنها 1-7دادم که گفت:دلاارم نمیفهمت.من با اینکه سری تکون 

دارایی که دارم یه کارخونه چند تا خونه است به خاطر همین این ارث انقدر برام مهمه 

اما تو یکی از پولدار ترین دخترای ایرانی.شرکت و خونه و ارث بابات و ارث خانواده 
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ال ها برای همه خانواده های تهران یه زندگی گوایر.میدونی همه اینا میتونه.تا س

 معمولی بسازه.

 یعنی میگی ثروتمو تو تهران پخش کنم؟-

 نه میگم چرا برا ای ارث انقدر خودتو تو دردسر میندازی-

 چون میخواهم عمو رو بدبخت کنم.

 هر چی پول بیشتر داشته باشی کششت به پول بیشتر میشه.-

 ر کنی؟میخواهی با این همه پول چه کا-

تا جایی که سیاست و تحریما بهم اجازه بدن شرکت گسترش میدم .میخواهم شبعه -

 های شرکتمو زیاد کنم.میخواهم کارمو گسترش بدم.اسم خودمو جاودان.

 میدونی اگه پسر داشتم حتما میفرستادمش دخترتو بگیره-

 چرا؟-

و و اروین..با هم هوش تو و اروین.قیافه تو و اروین.خلق و خوی تو و اروین.ارث ت-

 چـــــــی میـــــشن؟؟؟؟

 دخترم-

 خندید گفت:نمیشه بزاریش تو فرزر تا من یه پسر بیارم.

 مگه تو هم پسرتو بذاری تو زود پز-

 اوه اوه کی از اروین دختر بگیره.پسر بیچاره ام باید هزارخان اروین رد کنه.-اراد

 اون که هفت خان بود!تازه مال رستم.-
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 بالا انداخت گفت:این اروین اونم هزار خانشاراد شونه ی 

 رفتم سمت اتاقی که در اختیارم گذاشته بودن.

 اولین مرحله:اراد باید بره بیرون.

 اراد!اراد!؟-

 چی شده؟-اراد

 خب میشه...-

 دختر تو که تعارفی نبودی!بگو چی میخواهی-اراد

 بگری؟نفس عمیقی کشیدمو گفتم: یه سری از قرصام تموم شدن.میشه برام 

 باشه اسمشو برام بفرس فردا میگرم.-اراد

 روزه یادم رفته بگیرم .میترسم برای بچه مشکلی پیش بیاد.1نه فردانه.اخه میدونی -

 باشه الان میرم.-اراد

 ممنونم واقعا آراد.-

اسم قرص و اسم داروخانه ی که داشت ازش نوشتم.فقط یک داروخانه داشت از 

. شرکت خودمون توضیع میکردش.واراد تو این دارو.داروی گرون و خارجی بود

 ساعت دیگه نمیاد... 3ترافیک تا 

رفتم سمت اشپزخونه .عمو عاشق شیرکاکائو.دو لیوان شیر کاکائو بزرگ درست کردمو 

 رفتم سمت اتاق عمو.در زدمو با اجازه عمو وارد شدم.داشت کتاب میخوند.

 بیا بشین دلارام.خیلی به موقع بود.-
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شستم.عمو به من اطمینان نداشت .و خوب کاری میکرد که به اطمینان با لبخند ن

نداشت.وقتی سینی رو جلوش گرفتم.شیرکاکائو سمت خودشو برنداشت .شیرکاکائو 

 سمت منو برداشت.

 چی میخونی عمو؟-

 در جستجوی زمان از دست رفته.-

 واووو عمو .اینکه خیلی طولانی-

 ولی میارزه.-

و از شیر کاکائو نمیخورد.مجبور شدم خودم اول عمو هنوزم بهم شک داشت 

بخورم.لیوان بزرگی بود.یک دهمه لیوان شیرکاکائو خوردم.عمو که خیالش راحت شده 

 بود قرار نیست من مسمومش کنم و بکشمش .شیرکاکائو شو تا اخر خورد.

فقط عمو جونم به این نکته توجه نکرده بود  با اون مقداری که من خوردم حتی این 

رص خواب قوی هم اثر نمیذاره اما مقداری عمو خورد برای یه خواب سنگین ق

 کافی.مطمئنم وقتی فردا بیدار بشه.فکر میکنه موقع خوندن کتاب خوابش برده.

 دستکشامو پوشیدم از خودمو رسوندم به تنها اتاقی که رمز داشت.

ن سه مرد با همه به طرز خیلی ابلهانه ی رمز بابا و عمو و بابا بزرگ مشترک بود.ای

 تفاوت ها.در میان نفرتی که از هم داشتن عاشق هم بودن.

 سه نوه بودیم

 بهداد
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 آراد

 دلارام

 اولین حروف اسم هر نوه...ب...ا...د....بـــــــاد 

+ 

 تعداد حروف هر اسم.

 حرف0------------بهداد

 حرف1-------------اراد

 حرف6----------دلارام

 -------------------------016باد--------------------------

 هر چند به نظر من رمز مسخره ی اما نه قابل حدس نه قابل هک

وارد اتاق شدم.یه میز.یه کمد.و عکس بزرگی.از من و بابا و مامان و بهداد . بابا بزرگ 

 و مامان بزرگ و عمو . زنعمو.اراد

ز شتر از عشق و علاقه توی رمساده اما باشکوه بود.همه چیز بوی نژاد پرستی میداد.بی

 و عکس بودی نژاد پرستی میومد.

عمو یه نژاد پرست واقعی اون هیچ وقت نمیخواست به کسی از نژاد نیک فر اسیبی 

برسونه.اما برای بالا کشیدن اسم نیک فر چیزای بدی از دست داد.مثل.همسرش وزن 

 داداشش.مثل برادرش.پسرش.برادرزاده هاش.
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دم تا به خودم مسلط بشم.گشتمو و گشتم.مدارک زیادی پیدا دستی به صورتم کشی

 کردم .که یکیشون حکم اعدام عمو را قطعی میکرد.

از اتاق خارج شدم .مدارک اودرم.درو بستم و حالا وقت کارای شخصی بود.تمام 

اسنادی رو که از قبل با کمک و کیلم اماده کرده بودم به اتاق عمو بردم.عمو در حالت 

میلیون.اما من  41سر میبرد.جعل اثر انگشت جریمه بالایی نداشت فوقش  بیهوشی به

داشتم تمام اموال عمو را بالا میکشیدم.ریال به ریال.دلار به دلار املاک عمو حال مال 

من بود.البته مطمئنن عمو دوست نداره املاکش دست پلیس بیوفته اونم ترجیح میده 

 دست من باشن.

 زنگ زدم به سهیل

 ام.الو سل-

 سلام .مدارک پیدا کردم.-

 دقیقه با نیرو ها اونجام. 14سهیل با صدای شادی گفت:معرکی .کمتر از 

 خوبه.-

 صبح بود.و احتمالا دیگه ترافیکی نبود.اراد به زودی میرسه.1ساعت نزدیک 

سهیل اومد.سرهنگم اومد.مدارک تحویل دادم.اما به حرمت همون عموی رو که 

که باعث اعدامش میشد ندادم.فقط اونایی رو دادم که  صداش میکردم.مدارکی رو

حبس داشت اونم ابد.شایدم حبس خانگی بشه عمو ولی تا ابد.میتونه هم به همهی 

 جرماش اعتراف کنه که اعدامش کنن.انتخاب با خودشه.
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تو معرکی دختر .فکر نمیکردم به این زودی کار تموم کنی.عموت با هزار تا -سهیل

 اط از طریق عموت میشه به همه رسید.قاچاقچی در ارتب

 فقط سر تکون دادم ولی اون با شوق ادامه داد.

سال هاست داریم رو پرونده کار میکنیم ولی هیچی نشد.تو حتی از دو نفری که برای -

 نفوذ فرستادیم استفاده نکردی . 

 گفتم که لازم نیست اونارو بفرستی.فقط دست و پاگیر شدن.-

 یشه!چجور اینکار کردیهنوز باورم نم-سهیل

 قبلا گفتم.من یکی از اونام.یکی از ادم بدا.-

سرهنگ اومد طرفمو دستشو سمتم دراز کرد و گفت:مرسی از کمکت دخترم.روح پدر 

 و مادرت با این کارت شاد شد.

 نمیخواهم پسر عموم بفهمه کار منه.-

 سرهنگ:خیالت راحت.

بعدش هیچی نگفت فقط با تاسف سری  اراد بعد نیم ساعت اومد اول هاج و واج بود و

 برای عمو که بیدارش کرده بودن تکون داد.

 لحظه اخر خروجشون عمو گفت:باد به همون سرعت که میاره .میبره.

 و این یعنی........

 سردرگم رو پله ها نشستم . عمو فهمیده بود کار من.فهمیده بود.

 "میاره میبره.باد به همون سرعتی که "و باد منظورش همون رمز بود.
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 چی میشه حالا؟-

 نمیدونم.-اراد

 بیشتر از اراد من به تنهایی نیاز داشتم.

حالم خراب بود.عمو هر چقدر بد بود . ولی باز عموم بود.پشیمون نیستم.اما صد در صد 

 راضی هم نیستم.

وسط یه مردابم که هی چی دست و پا میزنم بیشتر توش فرو میرم.عموم بود.قاتل 

 ن نمیخواست مامانم بمیره.اما این کارو کرد..........................بود.اما او

ساعت کارمو انجام دادم.هنوز کلید 11برای یه هفته ساک جمع کرده بودم اما کمتر از 

 از تو کیفم در نیاورده بودم.سنگینی نگاهی رو خودم حس کردم.

 خوش اومدی.-

 کی تو رو راه داده اینجا.پس نگهبان کجاست.-

 تنها مشکل اینجاست؟-

 پس مشکل کجاست؟-

 یک قدم بهم نزدیک شد

صبح 0شب از خونه زدی بیرون 44دلارام به نظرت حق ندارم به خاطر اینکه -

 برگشتی اونم با چشمای قرمز و خمــار بلای سرت بیارم.

 عصبی بودم.الان وقتش نبود.الان وقت بازخواست نبود.

 تو فکر میکنی من خمارم؟من مستم؟-
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 ون هیچ تغییری تو حالتش زل زده بود تو چشمام.بد

 تو کشیک منو میدی؟که کی میرم کی میام؟-

 اصن تو کی هستی؟-

هنوزم بدون حرف نگاهم میکرد.کلید که الان تو دستم بود از دستم گرفت در باز 

کرد.دستشو گذاشت پشت کمرم فرستادم تو خونه.در بست.من هنوز تو شک اتفاقات 

 اخیر بودم.

 فنجون قهوه برگشت.1شستم رو مبل اون رفت تو آشپزخونه بعد از چند دقیقه با من ن

 یدونه رو داد دست من یک دونه رو خودش برداشت.

 وقتت دیگه تمومه.-

 با تعجب نگاهش کردم

 وقتم؟؟؟؟؟-

 اره دیگه بسه.زیادی تنها بودی.-

 الان وقت لبخند بود یا اخم؟

 نمیفهمم منظورتو.-

 نگاهم میکرد گفت:بلند شو همونطور که خونسرد

 بلند شدم.

اومد جلو دستمو گرفت.چراغا رو خاموش کرد.منو سمت بیرون راهنمایی کرد خودش 

 در قفل کرد اومد کنارم.کنار گوشم اروم گفت:خوشم میاد به موقع ساکت میشی.
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جواب همه حرکات و حرفاش اخم من بود که لحظه ی متعجبش کرد.من هنوز سکوت 

 غله های فکریم زیاد بود.کرده بودم.مش

 آرتا و میترا

 اوضاع اراد

 دادگاه های عمو

 بهداد و مهراد

 دختربابا

 آروین

 شرکت

 و در اخر خودم.

همه ی اینا باعث میشد سکوت کنم.ذهنم شبیه دادگاهی شده بود که همهی پرونده 

 هاش.قاتلا و دزدا.قاضی و وکیل همه و همه قاطی شده بودن.

دم.تو ویلا بودم.چشمامو بستمو بازکردم.رو تختی بودم که مادر چشمامو بستمو باز کر

 شدم.

 بخواب-اروین

 ساعت دیگه بیدارت میکنم .حرف میزنیم.1نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت:

گفت و رفت.خسته تر از این حرفا بودم که بخوام فکر کنم چرا همراه اروین 

 اومدم.چرا انقدر با ارامش روی این تخت میخوابم.
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 دلارام پاشو.....دلارام......دلااااارام..........تو که انقدر خوابت سنگین نبود.-روینا

 ولم کن خوابم میاد-

 نمیشه باید پاشی حرف بزنیم.-اروین

 ولم کن .من حامله ام تو که این چیزا رو نمیفهمی.-

ر ماه حامله ی ازم دو6صدای اروین شنیدم که زیر لب گفت:نمیدونم ناراحت باشم که 

 بودی یا خوشحال باشم که از دست غر زدنات راحت بودم.

یدفعه از تخت پریدم .موهام خیلی شلخته دورم ریخته بود .با تخسی گفتم:من غر 

 میزنم؟

 یه ابروشو انداخت بالا گفت:اره میزنی.

 معلومه که میزنم مثلا حامله ام.اخ هوس انار کردم.-

 انار؟تو این فصل؟-

 اهوم.-

ف تکون داد .پیراهن سورمه یشو با یه تیشرت عوض کرد لحظه اخر سری از روی تاس

 قبل بیرون رفتن گفت:منتظرتم .قراره حرف بزنیم.

مانتو و شلوارمو در اوردم به همون پیراهن سورمه ی اروین اکتفا کردمو .همونو 

 پوشیدم رفتم بیرون.

 هم بودیم.نگاه آروین از مچ پام بالا اومد تا رسید به صورتم.سینه به سینه 
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پا ها و دستات لاغر شدن اما برعکس شکمت بزرگ .مچ به بعد دست و پاهات پف -

 کرده.

 واقعا؟؟؟؟نگاهتون به اندام همه انقدر دقیق؟-

 زمزمه کرد:من با وجب به وجب جسم و روحت آشنام.

 چرا جواب کنایمو نداد .چرا جمله ش به جای کنایه بوی محبت میداد.

 همه جا گرم شده بود.

 قرار بود حرف بزنیم.-

 قراره بگی دیشب کجا بودی؟-

 فاصله...من به فاصله نیاز دارم هوا خیلی گرمه.

 چرا فکر میکنی باید جواب پس بدم؟-

 فقط بگو کجا بودی؟-

 تو این فاصله...من به فاصله بیشتری برای حرف زدن نیاز دارم.

 دلارام؟-

له ه بود . فقط فاصله.مشکل فاصحتی یک نقطه از بدنش یک نقطه از بدنمو لمس نکرد

 ست.

 دیشب کجا بودی؟-

 چرا فاصله رو زیاد نمیکنه؟چرا فاصله رو زیاد نمیکنم؟

 خونه عموم-
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 چقدر حرف زدن سخت شده

 اون ساعت؟رفت و برگشتت چرا انقدر عجیب بود!؟-

 راستی سکوت چقدر پر کاربرد

 ارهبرم بهتره؟...یک قدم فاصله گرفتم.اینجا اکسیژنه بیشتری د

 من باید برم شرکت بعد هم میرم خونه.مرسی از مهمون نوازیت.-

 خودتم میدونی نمیزارم بری.-

لحظه اخر که خواستم برم دستمو گرفت و گفت:شما خونه ی همه  مردا انقدر راحت 

 میری و پیرهناشونو میپوشی؟

 گاهتونواقعا؟؟؟؟ن "چرا فکر کردم اروین از کنایه ام گذشته؟ و این جواب خوبی برای

 نبود؟"به اندام همه انقدر دقیق؟

 سعی کردم به سبک خودش جواب بدم

 من تیکه ی از جسم و روحتو تو بدنم دارم.-

 سعی کرد لبخندشو بپوشونه اما نگاه من تیز!مثل خودش

 صدای موبایلش راه نجاتی بود از اون مرداب خلسه مانند

 نشستم روی مبل چشمامو بستم.یعنی حال آراد چجور؟

 کار تو؟؟؟؟؟-وینآر

 چی؟-

 دلارام .کار تو؟-
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 چی کار من؟-

 نظرت چیه با هم بریم دنبال وکیل برا عموت؟اخه عموته!باید نگرانش باشی-

اومممممممم خوشم اومد.میشه به من بگی چجور همه جا انقدر ادم داری؟اون از -

 شرکت من؟این از زندگی عموم؟...به هر حال تو باید خوشحال باشی .

 م با اعصاب من بازی نکن.دقیقا بگو چی کار کردی؟دلارا-

 حالم خوب نبود.ضعف داشتم

چی کار کردم؟؟؟؟؟؟اخه میدونی.عمو جونم باعث مرگ مادر شوهر و پدر شوهر و -

 خواهر شوهرم شده بود رفته ام انتقام اونا رو بگیرم.

 درد دارم

 با خنده اضافه کردم

 ش میکردم.حیف که عموم دختر نداشت .وگرنه حامله ا-

آروین عصبی بود.عصبی تر از من.میدونم که میدونه من با قانون انتقام نمیگرم  

.میدونم که فهمیده قانون دور زدم.میدونم که میدونه من با قانونای خودم انتقام 

 میگیرم.

 تماس ارتا به موقع بود؟ یا بد موقع؟

 الو سلام -

 ترکوندی دختر.-

 میدونم.-
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 هولی اراد خیلی داغون-

 فهمیده کار منه؟-

 نه نفهمیده ولی احتمالا به زودی میفهمه.عموت فهمید؟-

 اره-

 کجایی؟-

 پیش اروین-

 اونجا چرا؟-

 بیخیال .با میترا .....-

 بهش گفتم.سکوت کرد گذاشت رفت.-

 تصمیمت چی؟-

 من حرفامو زدم .ادامه رابطه رو واگذار کردم به میترا.-

 کار درست همینه-

 ید پیش اون پسره بمونی.دلم برا فسقلت تنگ شده.میام سراغت نبا-

 ساعته لگد نزده 11آرتا -

 باید بری دکتر اماده شو میام سراغت-

 نه اصلا .الان نه-

 دلاارم خدالعنتت کنه که همیشه منو تو دو راهی گذاشتی-

 خداحافظ.-
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 آروین زل زده بود بهم اما مطمئن چیزی از مکالممون نفهمید

شت طرف من.دو قدم عقب رفتم.تو یه حرکن ناگهانی دستمو اروین سه قدم بردا

 گرفت اون یکی دستشم گذاشت رو شکمم گفت:خوبه؟

اشک جمع شده تو چشمامو به سختی پس زدم. پدر بودنم اندازه مادر بودن فوق 

 العاده ست؟؟؟؟؟؟

 خوبه-

 دروغ میگفتم.نگران بچه ام بودم .حرکت نمیکرد.

 عصبی بود ولی سعی میکرد عادی رفتار کنه.موهامو از تو صورتم کنار زد.

 برای بعد از ظهر نهال و بهداد دعوت کردم.-

 سکوت کرده بود.

 باید با مهراد اشناشون کنم.-

 هر لحظه داشتم عصبی ترش میکردم.

 با اعصاب من بازی کردن.لذت داره؟-

 یه ابروشو انداخت بالا

 یا شایدم زندان انداختن عموت لذت داره؟-

 رخره خوردن مست کردن؟یا تا خ-

 یا به خطر انداختن جون بچه خودت؟-

 یا همه اطرافیانتو دور زدن؟-
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 لبخند زدمو گفتم:اینا رو نمیدونم ولی...

 به صورت زمزمه وار تو گوشش گفتم:حامله کردن یه دختر لذت داره.

 صداش مثه خودم زمزمه وار

 تاکید وارگفت:لذت داره.مخصوصا وقتی دختر هم بخواهد.

ندونی که لبمو گاز گرفت به اندازه حرف آروین بُرنده نبود.اما دندون لبمو و حرف د

 اروین مغزمو خون الود کرد.

 دستمو ول کرد ازم دور شد.

 صدای خنده ی مهراد قشنگ ترین چیزی بود که تو این لحظه میتونستم داشته باشم.

م خودمو رسوند با سرعتی که از خودم بعید میدونستم تیشرت و شلوارمو پوشیدم

 پایین

 سلام دلااااارام.-مهراد

 دست ادوین ول کرد خودشو انداخت بغلم.

 سلام عزیزم.-

 سلام ادوین خان-

 ادوین سرتاپامو نگاه کرد در اخر گفت:سلام شمسی خانم

قلو حامله است با اون یه لحظه 6ببخشید زن همسایه  بعد گفت:عه دلارام تویی.

 اشتباهت گرفتم.

 ادوین!!!-
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 دید و گفت:باورم نشده بود دارم عمو میشم.ولی انگار جدی جدی دارم عمو میشم.خن

 من چیش میشم دلارام؟-مهراد

 صدای منو اروین همزمان جواب مهراد بود.

 پسر دایی-

 پسرعمه-اروین

 چی شد دایی ادوین؟؟؟؟دایی آروین و دلارام خوبن؟-مهراد

 یاروین با اخم روب ه مهراد گفت:دلارام نه.زن دای

 مهراد هم جدی گفت:عمه دلارام نه زن دایی

دست مهراد و گرفتم بی توجه به ادوین و اروین رفتم سمت سالن.مهراد هنوز هم 

 نفهمیده بود چی شده.البته منم هنوز نفهمیدم چی شده!

 دلارام مهمونات اومدن.-ادوین

 مهمونام!!!!!

 با وارد شدن بهداد و نهال تمام تنم چشم شد.

 نهال دعوت نکرده بودم.من بهداد و 

 نگاهم افتاد به اروین با اطمینان چشماشو باز و بسته کرد.

نشسته ام .اروین کنارم نشست.اخمای بهداد تو هم رفته بود.اما حرفی نزد.من کنار 

شوهرم نشسته بودم.نمیتونست حرفی بزنه.بهداد و نهال کنار هم. در اخر مهراد بغل 

 ادوین نشست.
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 اماده نیستم اروین زمزمه وار گفتم:من

 تو که همیشه اماده بودی!الانم احتیاجی به اماده بودن تو نیست.-

 موضوعی هست که من باید بدونم؟-بهداد

 هست.-

بهداد حتی نگاه مهراد هم نکرده بود.اما نهال چشماش مشکوک بین منو و مهراد 

 میگشت.

 خب؟-بهداد

 سال پیش با خواهر من بودی.44تو -آروین

 تو هم بخاطر همین انتقام از خواهر من گرفتی. حتما-بهداد

 خواهر تو الان زن منه .بهتره اصلا درباره دلارام حرف نزنی.-آروین

 خب ادامه ش؟-بهداد

 آروین از مقدمه چینی متنفر بود.بی مقدمه گفت:پسرت زنده است.

ی لوجود مهراد اینجا درست نبود.برگشتم که به ادوین بگم که دورش کنه . که جای خا

 مهراد دیدم.ادوین چشماشو گذاشت رو هم زیر لب گفت:اروم باش.

 بهداد با تردید گفت:پسرم؟

 ادوین سرشو تکون داد گفت:پسرت

بهداد با گیجی نگاهشو بین اروین و ادوین چرخوند در اخر گفت:ادوین.منظورت از 

 پسرم چیه؟
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 پسر تو و راتا که البته تو در قبالش هیچ حقی نداری.-ادوین

 مهراد پسر منه.اگه دلارام نبود هیچ وقت بهت نمیگفتم.-ینآرو

 بهداد:میخواهم پسرمو ببینم؟

 نمیشه-اروین

 پسرمه!شکایت میکنم-بهداد

 بهداد پسر منه.به صورت قانونی هم برادرم حساب میشه-اروین

 پس با شناسنامه پدر  و مادر اروین شناسنامه برای مهراد گرفتن.

 دی نه من نه اروین راضی به گفتنشون نبودیم ولی همینی ها هم که شنی-ادوین

نفس عمیقی کشید و گفت:ولی حق با دلارام بود تا باید میفهمیدی که فهمیدی.حالا 

 هم تمومه

 نهال نبود.نهال کجا بود؟

 سال تمام پسرمو ازم پنهان کردید.من فورا میخواهم پسرمو ببینم. 44-بهداد

ساعت 11بود.دختر بابا هم عصبی بود بعد حامله بودم.هورمون هام به هم ریخته 

 داشت لگد میزد.

 نهال اومد .

 نهال:بهداد بریم؟

 بهداد برگشت که حرصشو سر نهال خالی کنه.

 که  با موجودی که دست تو دست نها بود برخورد.شبیه من بود.
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 مهراد؟-بهداد

 بله من مهرادم.سعادت اشنایی با کی دارم؟-مهراد

 نیک فر.همسر من.و برادر زن دایی دلارام. ایشون بهداد.بهداد-نهال

 مهراد معترض گفت:عمه دلارام نه زن دایی

 بعد کمی فکر  رو به نهال گفت:این اقا برادر .عمه است پس عموی منه.

هق هق نهال بلند شد.ادوین دست مهراد از دست نهال کشید بیرون. آروین رو به 

 جه ی مهراد؟مهراد گفت:این اقا هیچ نسبتی به تو نداره.متو

 مهردا سرشو تکون داد. 

آروین برگشت سمت من .خودشو بهم رسوند با غر غر گفت:تو حامله ی فشار عصبی 

 برات معضرعه .چرا موندی اینجا.

 مهراد پر بغض به ادوین گفت:ولم کن.

 ادوین اخم داشت توجه ی به مهراد نداشت.

 بهداد هنوز تو شک مهراد بود.

 ارااامعمه دلاااا-مهراد نالید

 دست اروین گرفتم سرپا شدم.خودمو رسوندم به مهراد گفتم:برو بالا الان منم میام.

 نه تو نه مهراد هیچ کدوم اینجا نمیمونید.-بهداد

 عمه .این اقاعه کیه؟چرا اومده اینجا؟-مهراد
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بعد برگشت سمت بهداد با بغض ولی عصبی گفت:اقا نیک فر برو بیرون.تو کاری 

اده من اخم کنن.دایی اروین و ادوین.عمه دلارام.من مطمئنم الان کردی که همه خانو

 عضو جدید خانواده یعنی دخترعمه دایی.هم اخم کرده برو بیرووووون.

 آروین کلافه تر از همیشه دستشو لابه لای موهاش تکون داد.

خانواده...خانواده...من با مهراد چه کار کردم؟اروین چه کار کرد؟ادوین چه کار 

 هداد داره با مهراد چه کار میکنه؟کرد؟ب

 باشه مهراد جان.میدونی من کیم؟-بهداد

سال  44نمیدونم چرا ولی اروین سکوت کرده بود.شاید داشت فکر میکرد اگه بهداد 

دختربابا رو ازش دور میکرد .چه کار میکرد؟چه حالی میشد؟شاید داره به عوان یه پدر 

 بهداد درک میکنه.

 داداش عمه دلی-مهراد

 بهداد خم شد که هم قد مهراد بشه.

 عمه دلارام دوست داری؟-بهداد

 خیلی زیاد-مهراد

منم خیلی زیاد دوستش دارم.چون جزئی از خانوادمه.میدونی الان خانواده من -بهداد

 کیان؟

 کیان؟-مهراد

 خواهرم.همسرم.پسرم.-بهداد
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 زنت که این خانوم.خواهرت که عمه دلی.پسرت کیه؟-مهراد

که خیلی دوستش دارم.من پسرمو خیلی دوست دارم.همه بابا ها یکی -بهداد

 پسراشونو دوست دارن.

مهراد دستمو محکم فشار داد.بهداد باهوش بود ولی این راهش نبود.داشت حس 

 کمبود برا مهراد به وجود میاورد

 دایی اروین و ادوین هم  منو خیلی دوستم دارن.-مهراد

 رو دوست دارن.منم بچه دلارام دوست دارم.همه دایی ها خواهر زاده ها -بهداد

 تو دایی بچه دلارامی؟-مهراد

 اره-بهداد

 باباشم دایی اروین؟-مهراد

 اهوم.-بهداد

 بریم دلارام.بریم از اینجا-مهراد

 منم دوستت دارم مهراد میدونی چرا؟-بهداد

 چرا؟-مهراد

 چون شما پسر منی.-بهداد

دوین میکرد.اروین به معنای تایید چشماشو مهراد با شک و اشک نگاه منو و اروین و ا

 رو هم گذاشت.

 بهداد دست مهراد از دستم کشید بغلش کرد.محکم و پدرانه.
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 آروین اومد سمت ما دست رو شونه بهداد گذاشت و گفت:شب اینجا بمونید

 بعد دست منو گرفت و کمکم کرد تا بتونم را برم.دختربابا خیلی داشت اذیت میکرد.

 وایسادم یکدفعه سرجام

 اروین با نگرانی گفت:درد داری؟

 نه-

 همه توجه شون به من جلب شده بود.

 برگشتم سمت اروین گفتم:هوس لواشک انار کردم.با اب انار

آروین لبخند محوی زد.نهال پر ذوق خندید و ادوین هم سربه سرم میذاشت و بهداد 

 پر عشق گفت:برات خریدم تو ماشین.الان میارم.

ماشین که تو حیاط پارک بود.آروین  هراد بغلش بود. رفت سمت همونطور که م

 ناخوداگاه دنبالش راه افتاد .دستشو گرفتمو اروم گفتم:نترس.قول میدم ندزدش

آروین سری تکون داد.برگشت سمت من.همراهیم کرد تا نزدیک ترین اتاق.باید دراز 

 میکشیدم.

 قبل بیرون رفتن از اتاق گفت:حال دختربابا چطوره؟

 لبخندی زدموگفتم:فقط حال دختربابا؟دختربابا خوبه.

اروین با لبخندی که مدت ها بود ازش ندیده بودم موهامو کنار زد اروم گفت:اسم 

 باشه؟ "آتاناز"دختربابا 

 نفس عمیق وپر ارامشی کشیدم و گفتم:یعنی؟
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 یعنی دختربابا.آتاناز یعنی دخترنازنین بابا-اروین

 آتاناز باشه.-

 مو لمس میکردنفساش صورت

 دلارام چطوره؟-اروین

 عالی-

 اروم تر لب زد

 دلارام اروین چطوره؟-

 داغونه-

 گفتم:آروین چطوره؟

 دلتنگ دلارام.-اروین

 دلارام بیا لواشک-بهداد

با اومدن اسم لواشک دخترم شروع به لگد زدن کرد و من سمت لواشک ها پرواز 

 کردم.

هنوزم کارش برای غیر قابل درک  تمام طول شب به صورت بهداد نگاه نمیکردم

 بود.ادوین پرواز داشت در اصل برای خداحافظی اومده بود.قرار بود بره امریکا

 چی میشه دلارام؟-نهال

 نمیدونم-
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هفته دیگه قرار بود بریم فرانسه ولی فکر کنم کنسل بشه.به نظرت اروین -نهال

 میزاره مهراد ببریم.

 هراد نمیگذرهاروین که نمیزاره اما بهدادم از م-

مهرداد خیلی زودتر از اونچه فکر میکردم با بهداد کنار اومد .برای نهال هم مطمئنا 

ساله عشقم بیاد تو زندگیم نمیدونم چه حالی نمیشم  44سخت بود اگه یه روزی بچه 

 اما نهال خودشو محکم گرفته بود.

 دایی اروین-مهراد

 بله-اروین

 میشه با بابام برم؟-مهراد

 نه-اروین

 دایی!!!!!-مهراد

 نه-اروین

 مهراد رو به من کرد و گفت:دلارام جون تو یه چیزی بگو

 چرا مهراد فکر میکرد من میتونم روی نظر مهراد تاثیری بزارم؟

 چیزی نگفتم چون نمیدونستم چی بگم.نمیدونستم چی به نفع مهراد

 امشب پسرم با من میاد-بهداد

 خوابش گذشته. گفتم که نمیشه .مهراد هم از وقت-اروین

 آروین پسرمه!-بهداد



 

KETABSAZ.INFO 
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 491 بزرگترین سایت دانلود رمان در ایران مــــــاه رمـــــــان  

 

 واااقعا؟-آروین

 ادوین ساعتی بود که رفته بود فقط اون میتونست بین بهداد و اروین وایسه

 دایی اروین تو خودت اگه باباتو ببینی دوست نداری پیشش باشی؟-مهراد

 اروین هیچی نگفت

 زن دایی دلارام هم راضی-مهراد

 یا عمه چی شد مهراد جان . زن دایی -نهال

 هیس .عمه دلارام ولی الان باید بگم زن دایی-مهراد

 صبح میام سراغت.7باشه .ساعت -آروین

 باشه دایی جون-مهراد

به نظر خودم منصفانه بود که حتی موقع رفتن بهداد نگاهش نکردم .منصفانه بود که 

گاه نجواب خداحافظیشو ندادم.منصفانه بود که بغلشو رد کردم .منصفانه بود که حتی 

سردی که به ادوین و نهال و اروین میندازمو بهش نداختم.منصفانه بود که به 

اصرارش جهت رفتن و همراهی باشون جواب ندادم.منصفانه بود که بهداد مغرور 

خورد کردم.منصفانه بود که به نهال گفتم من جایی که حس امنیت نکنم 

 نصفانه بود......نمیرم.منصفانه بود که برادرنه هاشو گذاشتم زیر پا.م

 رفتن .رفتنو باز منم موندمو .........

بدون هیچ درنگی رفتم طبقه سوم.اروین هم اومد.بدون توجه به اروین لباسامو عوض 

 کردم اون نگاهش مونده بود رو شکمم.
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آروین مثل همیشه بی مقدمه گفت:فردا میرم محضر برای عقد.بعد از به دنیا اومدن 

 اتاناز جشن میگیریم.

جشن؟دقیقا جشن چیو؟عقد؟محضر؟شوخیت گرفته من یه بار یه غلطی کردم زن تو -

 شدم دیگه  نمیشم.

 مطمئنی؟دلارام با اعصاب من بازی نکن-

 بازی ؟اون شمای که بازی میکنی-

بازی؟دلارام نه من نه تو اونقدرا هم که به نظر میرسه خوب نیستیم. درباره ادمای من -

میگی؟خب تو حالا بگو !بگو از کجا فهمیدی من سهام تو زندگیت میگی تو شرکتت 

من داداشمم نمیدونه دلارام.دلارام  تو دوست دختر داداشم بودی.هر چقدر "رین"دار

فیک و الکی ولی بودی فکرکردی یه انتقام میزاره من به جای برسم که از دوست دختر 

 داداشم بچه داشته باشم.

وضی بودن خودتو با این حرفا چی میخواهی بپوشونی اروین؟میخواهی ع-

بپوشنی؟مطمئن باش تقصیر تو همه اینا تقصیر تو.دنیا گنگ شده برام .درکی از 

اتفاقات ندارم.چی شد همش تو چند ماه من حامله شدم .تو توی عوضی برای انتقام 

اومده بودی سراغم.داداشم همه چیمو به لجن کشید بهترین دوستم به راحتی 

 دوروغ سالیت.فروختم.شما بهترین 

 اروین سکوت کرده بود زل زده بود بهم
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دیگه مهم نیست تقصیر کیه! ولی هیچ وفت زمان مشکل حل نمیکنه.یه روزی برام -

مهم بود که به همه ترجیحم بدی ولی الان میخواهم که اصن به چشت نیام.وقتی منو 

راست  نفهمیدی چی بگم.میدونی اره من هم اونقدار خوب نیستم ولی حداقل رک 

 حرفمو میزنم و دروغ نمیگم بهت.دروغ سال من.

 هنوز نگاه میکرد .پر احساس  در این حال بی رحم

نه اینکه بین اون همه نشونه ی که برای پیدا کردن واقعیت برام گذاشته بودی -

نفهمم چه خبره .نمیخواستم بفهمم چه خبره.اخه من اونقدر عوضی نیستم که به 

 خونم از پشت نارو بزنم.عشقمو مثه بهداد به هم

 هنوز نگاهم میکرد.این سری بی حس!من عاشق چی این مرد شده ام؟

 تیر آخر و خلاص را مخواستم رها کنم.تیری زهراگین

میدونی بچه من حاصل عشق نیست.حاصل هوس هم نیست.بچه من حاصل نفرت و -

 انتقام.آتاناز یعنی نفرت و انتقام

 ی دخترش غیرت داشتدستمو گرفت پیچیوند سمت خودش.رو

تو مادری؟مادری داری این حرفا رو راجب بچت میزنی.نهال نامزد من بود من بهش -

دست نزدم.دلارام نیک فر خوب گوشاتو باز کن .روزی که پای تو به تخت من باز شد 

من میدونستم پدرت انتقام نگرفته.وگرنه حتی حاظر نبودم به دختر کسی که پدر و 

 دست بزنم چه برسه حاملش کنم.مادر خواهرمو کشته 
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توهین بود یا تعریف!خوشحال باشم که با نطفه ی دخترم با نفرت و انتقام پیچیده 

 نشده است؟ شاید هم بهتر است به اشک ریزانم ادامه بدهم.

تو یا هر کس دیگه ی حق نداره به دخترم توهین کنه.اینو بدون برای هوس هزار تا -

 نبود تور و قاطی هوس کنم.دختر تو خیابون ریخته.لازم 

 صدای پیام گوشیش باز مزاحم شد.اما چه بود که چشماشو خون الود کرد؟

 حرفاتو زدی منم منطقی شنیدم .حالا تو بگو دلارام توچقدر کج رفتی؟-

عصبی بود .عصیان وار داد میزد.چرا نفهمیده بودم ارامش چند دقیقه قبلش مال قبل 

 طوفان است.

نه ات بگو؟چقدر به دختری که با دوست پسرش پا میشه میره از پارتی های شبا-

 امریکا میشه اعتماد کرد؟

 سکوت حالا کار من بود

از رفتارای مرموزت بگو؟انقدر احمق به نظر میرسم که فکر کنم فقط برای شرکتت -

 مریضت کردن تو دم نزدی؟

 سکوت....سکوت

های که گفتی به خاطر دلارام نیک فر یه مرد همیشه درست احساسش.همه لحظه -

شرکت بابات مریض شدی.مثه روز برام روشن بود که به خاطر بازی که با احساسات 

 کامیار مریض شدی.الکی که نیست شرکتت .شرکت اوله.

 چرا هنوز زنده ام؟شاید هم مرده ام
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و کامیار احمق هم مثه من عاشق تو شده بود که نکشتت.اما پدرش اون ماده لعنتی -

 ق کرد. به تو تزری

 کامیار هم  واسه همون احساسات لعنتیش هر ماه بهت دارو میرسوند.-

 اتاناز جان شما خوبی؟

 چرا خفه شدی؟حرف بزن تا حیوون درونم خودشو نشون نداده-

گلدان مورد علاقه ام خورد شد.همه ی حرفای نزده چرک ها عقونی شده بودن و تلنبار 

 شده بودن و راستی من چرا انقدر بدم؟

از چه رک و راستی حرف میزنی درلارام؟دروغ سال منم یا تو؟کی باهات بد بود -ریدغ

 بد تا کردم؟ 

تو منو محکوم میکنی که برای انتقام دخترمو پر نفرت کردم؟خودت تو چی دلارام.تو -

ماه حاملگیت.فکر چی بودی جز انتقام از عموت.حالا تو بگو چرا دختر منو  7توی این  

 نتقام و خیانت تو شکمت داری بزرگ میکنی؟با فکر نفرت و ا

به منو بهداد میگی عوضی.گفتی انقدر عوضی نیستی که از هم خون خودت انتقام -

بگیری.پس چرا الان عموت همخونت زندانه.تو حتی به آراد هم رحم نکردی تمام ارث 

 رو مال  و اموال عموتو بالا کشیدی.دارن میان میبرنت فکر کردی میتونی پلیس دو

 بزنی.

 "شک"تو چشمام زل زد و گفت:تنها حسی که دارم

 دنیا دور سرم میچرخه
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 با بغض گفتم:آروین

 فردا فقط فقط به خاطر دخترم میریم عقد میکنیم.-اروین

عقد نمیکنم.من با شک عقد نمیکنم.عقدی که پایشه بی اعتمادی و شک رو برای -

 خودت بردار من نمیخواهم

 با عشق عقدت کنم؟واقعا انتظار داری -اروین

 پررو بودم در ذاتم بود.

پس برا چی من اینجام برای اینکه دوستت دارم برای اینکه دوستم داری ولی خب -

اره یکمی دیره برای دوست داشتن.فکر نکن با تموم این حرفا مت مقصر این رابطه 

میشم .حداقلش اینکه من هیچوقت تو توی که عشقم بودی بد نبودم.همیشه عاشقت 

 ودم.ولی توو منو به چشم انتقام میدیدی.ب

 یاسین تو گوش خر که میگن همینه دیگه.دیگه باورم شد واقعا خری-اروین

 صدای اژیر پلیس چقدر بد بود نفهمیده بودم.

 اروین کلافه نگاهم میکرد.حال دخترم خوبه؟نمیدونم

 سال سیاه11خیلی کارنامه ات برای -اروین

 رد شدرفت و من هم دنبالش .سهیل وا

 به به دلارام خانوم.-

 اشک هایم را پاک کرده بودم .نقش ادم های محکم را باز یمیکردم .

 سلام اقا سهیل.-
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با اخم گفت:موقعی که گفتی منم یکی از اونام .باید میفهمید اعتماد به یکی از اونا 

 یعنی چی.یکی از ادم بدا

رای به هم ریختنش وقتی مملکت چرا تا سرگرد مثل شما  داشته باشه ب-آروین

کافی.خانم نیک فر خودش بهت گفته یکی از اون ادم بداش تو تازه فهمیدی.گیرنده 

 های ضعبفی دارید

به به اقای راد اخبارتنو تو امریکا دنبال میکردیم.خوب شد تشریف اوردید -سهیل

 مملکتتون به لطف شما  خیلی ها دستگیر شدن.کار خدا که بی حکمت نیست.

 انم نیک فر به جرم جعل امضا دزدی اموال شما دستگیری.خب خب خ-سهیل

 آروین:چرا فکر میکنی میتونی ببریش؟

 چون قانونه-سهیل

 این خانم با شما هماهنگ بوده.تمام شواهد اینو نشون میده.-آروین

 کو پس شواهدتون؟سند بیارین.-سهیل

 اه شده بودخندیدم .بلند شاد.اروین بهم خط داده بود .چرا فکر خودم انقدر کوت

سند هم دارم اقا سهیل .امضای چهارتا از سرگرد ها.من هر کار تو اون خونه -

 کردم.پلیس خبر داشت.

 سهیل در سکوت زل زده بود بهم

 پس برای همین میخواستی اون سند.-
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خواستم بگم .اره  من هم از همون ادم بدام.باید یه سودی هم خودم میبردم اما اروین 

 سهیل گفت اومد نزدیکم.رو به

 از چی صحبت میکنی اقا.اومدی اینجا همسر منو متهم به چه چیزی میکنی؟-

 دستمو فشار داد.یعنی ادامه بده

اقای سرگرد من کاری نکردم من طبق نظر پلیس وارد اون خونه شدم .میفهمید -

 تحویل دادن عموم چقدر برام سخت بود.

هیل میخواست صدامون ظبط و حالا من هم انچه را که اروین دیده بود دیدم .س

کنه.کارش فوق العاده بود .هیچ مدرکی  نداشت فقط میخواست خودم .خودم را لو 

 بدهم.و ما انقدر عصبی بودیم که خیلی راحت  در خانه راهش داده بودیم.

 اقای راد زیادی باهوشی.خوشم نیومد.-سهیل

 صبحانه رو در خدمت باشیم.-آروین

 بح بود.ص0سهیل نگاهی به ساعتش کرد 

 به زودی دلاارم دستگیرت میکنم-سهیل

 خانم راد.میتونی خانمو خانم راد صدا کنی.-آروین

 سهیل رفت من موندم گنگی بیشتر .

 دوباره لحن اروین زخمی شد

 برو بخواب.این همه بیخوابی برا بچه بده.-

 توچی؟-
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 چرا او هنوزم مهم بود؟

 دبدون اینکه نگاهم کند میگوید:میرم دنبال مهرا

سرم را به معنا تایید تکان میدهم.ضعف دارم بیش ازحد.دخترم هم دیگر خسته شده 

همه دیشب را لگد زده است.اما نمیدانم چرا دوباره شروع به لگد زدن کرد ان هم با 

 شدت بیشتری.وجودش تنها امید زندگیم بود

 با ذوق رفتم سمت آروین دستشو گذاشتم روی شکمم

 حسش میکنی؟-

 آرامشی کشید و گفت:آره شبیه یه نبض میمونه نفس عمیق پر

 اهوم .پاهاش کوچوله دیگه.لگداشم مثل یه نبض پر از زندگی-

نگاهم کرد سرمو انداختم پایین.با دست سرمو اورد بالا گفت:چرا سرتو انداختی 

 پایین؟

آخ اروین.اخ.به کدوم نگاهت دلببندم کدومشو باور کنم نگاه پر عشقتو یا نگاه پر -

 تو یا نگاه زخمیتو.غرور

 پوزخندی زد که نه تنها حرفایم را بلکه تمام جانم را سوزاند

 کداممان گناه کار بود؟من یا او؟

 گناه کدام یک بیشتر بود؟من یا او؟

 تقصیر که بود؟من یا او ؟
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را او م"اینهارا نمیدانم ولی میدانم من بی نهایت دوستش دارم اما این را هم نمیدانم

د؟انقدر دارد که گناهانم را ببخشد؟من که او را بینهایت دوست دارم چقدر دوست دار

 "نتوانستم از گناهنش بگذرم و کنارش بمانم.نتوانستمو رفتم.او از گناهان من میگذرد؟

شیر را داغ میکنم و همراه کاکائو تلخ مورد علاقه ام میخورم.این خانه زیادی بزرگ 

 هست.بدم میاید!

 ارم.راستی از آرتا و میترا چه خبر؟ضعف دارم.هنوز هم ضعف د

بیخیال اطراف میشم لباس هایم را با مانتو و شلوار عوض میکنم.شال سبکی را 

 انتخاب میکنم و میروم به سوی عمویم.

************************** 

 خوش اومدی!-

 چرا؟واقعا چرا عمو؟-

 هنوز هم پر قدرت به نظر میرسد.!کلامش که تحکم دارد!

واستم به خانواده خودم اسیبی برسونم.اما اره درمورد خانواده اروین من من نمیخ-

 مقصرم.و هیچ مشکلی با این قضیه ندارم.

نمیخواستی برسونی ولی مامانمو و زنعمو پرپر کردی.منو و اراد بی مادر بزرگ -

 کردی.بابامو شکسته کردی؟عمو حتی تو هم بعد زنعمو شکسته شدی؟

ه خانواده خودم اسیب برسونم اما تو مستقیما به خانواده دلارام من نمیخواستم ب-

 خودت اسیب رسوندی .
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آسیب؟اینکه نذاشتم منو اراد به عقد هم دراری .با بچه ی ماها ارث بالا بکشی؟میشه -

 اسیب.اینکه نذاشتم به بدبخت کردن یه ملت ادامه بدی میشه اسیب؟

 چرا به تو اعتماد کردم؟-

 ید.شما به من اعتماد نکرد-

شنیدم پول و ارث میراث منو بالا کشیدی؟افرین خوشم اومد.ترجیح میدم پول و مال -

 املاکم دست یه خودی باشه تا این پلیس های نخودی.

 چیزی نگفتم.

ولی تو و اراد اشتباه نقشه منو حدس زدید؟اخه دختر خوب این چه کاری که من شما -

د ارثی که الان دست خودمو بعدم به دوتار و عقد کنم مجبورتون کنم بچه دار شید بع

نوه ام.کی مال و اموال خودشو بالا میکشه اخه؟این ارث میراثی که قرار بود مال شما 

 بشه مال منه.

 جالب شد برام.با دقت بیشتری گوش میدهم.چرا تا الان بهش فکر نکرده بودم.

ر خوشگل توی نقشه من این بود.قرار بود تورو به عقد اراد در بیارم بعد اون دخت-

شکمتو برای خودم بردارمو تو اراد بفرستم اونور اب.بعد از طریق دخترت که یه راد 

.ارث و میراث راد ها رو بالا بکشم.میفهمی چی میگم؟اون موقع هم من مال و املاک 

 نیک فر و دارم هم خاندان راد.

بم ل موهای بدنم سیخ میشوند.دستم روی شکمم میرود.میترسم.فحش رکیکی که سر

میاید نثارش میکنم و اصلا به ادب و احترام یک خانم متشخص فکر نمیکنم و حتی 
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فکر نمیکنم ان فحش به خودم برمیگردد.اتاق را ترک میکنم.برمیگردم خانه.آروین 

رسیده عصبی است.من چرا انقدر این بشر را عصبی میکنم؟با دیدن حال من 

.در ک همه چیز را برایش تعریف میکنمعصبانیتش به نگرانی تبدیل میشود در میان شُ 

اغوشم میگیرد.میخواهد ارامم کند ولی خودش عصبی است.حق دارد.مادر و پدر و 

خواهرش کم نبودند که عموی من بخواهد فرزند و مال و املاک و همسرش را هم 

 ازش بگیرد.و من به خاطر این همه عوضی بودن عمویم تا حدودی شرمگینم.

و متوجه من نشده.خوشحالم .اروین را پس میزنم که به بالا  مهراد در اتاقش است

بروم به یک خواب سنگین و طولانی احتیاج دارم.اروین میخواهد همراهیم کند اما یک 

نفر صدایش میزند.میگوید بنشین تا بیایم.به ظاهر حرفش را گوش میدم اما تا میرود 

نم.پله اول...پله دوم...پله من هم بلند میشم که بروم بالا.پله ها را انتخاب میک

پله دیگر تا طبقه سوم باقی مانده.پله ی چهارم و پنجم را 11سوم....خوب است تنها 

هم پشت سر میگذارم.اعتماد به نفس میگیرم.من میتوانم.پایم بلند میشد که به پله 

ن یبعدی برسدو بالا برود اما ناگهان همه چیز وارونه میشود پایم به پایین میرود.و اخر

 چیز صدای آروین بود که  نام خدا را صدا میزد.؟

 راستی چرا این همه فاصله با خدا احساس میکنم؟

چشماهایم که باز میشود.اولین تصویر آرتا است .بعد میترا که به عنوان پرستار کنارم 

ایستاده و بعد دکتر نسبتا مسنی که دارد معاینه ام میکند.فکر کنم زایمان کرده ام که 
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اینجا هم ولی هر چقدر فکر کردم به یاد ندارم که پا به ماه نهم گذاشته باشم الان 

 هفته تا پایان ماه هشتم مانده بود.4

 دکتر بیرون میرد و ارتا متوجه چشم های باز من میشود.

 خوبی؟-آرتا

 نمیدونم-

 میترا بغض کرده است .نمیدانم چرا؟میپرسم

 میترا خوبی؟-

 خوبم خوبم-

 بیرون میرود.

 رتا چیزی شده؟ا-

ارتا با تعجب نگاهم میکند ومنتظر است.منتظر چی؟حتما منتظر است بپرسم اروین 

 کجاست.زیاد منتظرش نمیزارم و میپرسم.

 اروین کجاست؟-

 با دکترت صحبت میکنه.الانست که بیاد-ارتا

 اها-

کلافه میشوم.از همان بچگش از سرم متنفرم بوده ام .وقت را تلف میکند.میخواهم 

 م را از خودم جدا کنم که با اخطار اروین مواجه میشوم.سر

 دست به اون نزن.-
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 باشه-

بی صدای مینشینم و نگاه به در و دیوار میکنم.گلی  که کنار تخت است توجه ام را 

 جلب میکند.گل ارکیده.گل مودعلاقه ام.

 ارتا گل ها رو کی گرفته.-

 میترا-ارتا

 م جدا شده اند.به یاد میاورم که ارتا و میترا از ه

 رابطتون چطوره؟-

 ارتا مشکوک نگاهم میکنه لب میزنه:خوبه.به روال عادی برگشته.

ارتا پیشونیم را دور از چشم اروین میبوسد و میرود. و اما نگاه اروین هنوز به بیرون از 

 پنجره اتاق است.

 آروین خوبی؟-

 جوابم را نمیدهد.

 آروین!من خسته شدم.بیا بریم.-

 نمیدهد.کلافه تر و عصبی تر میگم.جوابم را 

 با توام!حواست اخه کجاست!-

 برمیگردد سمتم.چشمانش متفاوت تر از همیشه است.میترسم.

 حواسم کجاست؟واقعا دلارام!حواس تو کجاست؟همه چی انقدر برات بی ارزشه؟-

 نمیفهمم چه میگوید.
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 بله؟-

 یلرزد از ترس.اما برامیرود بیرون .فکر میکنم انقدر عصبی است که ساختمان هم م

 چی؟مگر چه شده؟

 آرتا برمیگردد

 دلارام؟-

 بله-

میترا میاید داخل رو به ارتا میگوید:ارتا حالا که خودش نمیدونه تو نگو.نزار داغون 

 بشه.

 هیچ چیز نمیفهمم.بچ بچ کنان میگوید.کلمات را متوجه میشوم.ولی مفهومشان را نه.

 ارتا هم  زمزمه وار جواب میدهد

فهمه میترا.نمیخواهد قبولش کنه.مغزش نمیخواهد بپذیره.اینجوری پیش بره برای می-

 خودش بده.تا دیر نشد باید یکی روشنش کنه.

 مطمئنی؟-میترا

 اره.اروین هم فهمیده بود.به خاطر همین اینجا رو رو سر دلارام خراب نکرد.-ارتا

 من خراب کند؟چرا اروین باید این ساختمان با معماری بی نظیر را روی سر 

 اروین هم داخل میاید.

 ارتا خودم بهش میگم.-

 مطمئنی؟-ارتا
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 ارع-

 ارتا میرود من و اروین ترسناک میمانیم.

 چی شده اروین؟چرا باید اینجا رو رو سرم خراب کنی؟-

 به موقعش دنیا رو رو سرت خواب میکنم-اروین پوزخندی میزند میگوید

من است که معنی هیچکدوم از حرف هایشان  اینها فارسی حرف نمیزنند؟یا مشکل از

 را نمیفهمم.

 دست میگذارد روی شکمم

 یاد دخترم میفتم.

 دلم برایش تنگ میشود.

 اروین-

 بله؟-

 مگه بچم تو دلم نیست.پس چرا دلم براش تنگ شده؟تو میدونی؟-

بدون حرف نگاهم میکند اما نگاهش کلی حرف دارند.ولی مغز من دیگر انقدر نمیکشد 

 رف در نگاه را هم بخواند.که ح

 بغض میکنم

اروین  همیشه وقتی تو دست میزاری رو شکمم .لگد میزنه.ولی الان نمیزنه نکنه قهر -

 کرده؟
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نگاه اروین رنگی میشد.مگر سیاه هم جز رنگ ها نیست.خب نگاه اروین سیاه رنگ 

 میشود.

 بغضم را پس میزنم.

 بابا چشه؟خیلی هم قشنگهاروین من اتاناز صداش نمیکنم.مگه همون دختر-

 اروین لب میزند:دختربابا بود.

 دیگر نمیتوانم دیگر نمیکشم.احمق بودن دیگه بسه.چقدر میتوانم احمق باشم؟

 جیغ میکشم:اروین من دخترمو میخواهم

گفتی نمیزاری جدا شیم.شدیم.گقتی دروغ نمیگی.گفتی.گفتی نمیزاری بلای سر -

واهم.اصن دخترم فقط دخترمامان بود .من دخترمو دختربابا بیاد اومد.من دخترمو میخ

 میخواهم.

 در اغوش اروینم.

 ایندفعه بلند تر جیغ میزنم.انقدر که همه بیمارستان صدایم را بشنوند

 خـدایــــــا چرا دخترم؟چرا دختــــــرم-

 ناله میکنم:من که تنها چیز پاکی که داشتم دخترم بود.

ت.اما من حالم بد است و افتاده دیگر سرپا نیستم آروین حالش بد است.اما استوار اس

دیگر نمیتوانم سر پا وایستم.حسودی ام میشود به اروین حسودی ام میشود.چرا انقدر 

 محکم است؟
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دیگر حتی ثانیه ی نمیتوانم بیمارستان را تحمل کنم.التماس میکنم.به اروین التماس 

اول داستان باقی نمانده.قصه هم میکنم که بروم.دیگر چیزی از من از دلارام نیک فر 

 تمام شد با تمام شدن من قصه تمام شد.

دختری که در اغوش اروین است.دیگر اصلن دختر نیست که بخواهد همان دختر اول 

 شود.

اروین میبرتم.به جایی که برای اولین بار هم را دیده ایم.راستی تا کنون گفته ام اولین 

 اشناییمان چگونه بود؟

که اروین حتی یک بار هم نگاه من نکرد.انگونه بود که من حتی یکبار هم انگونه بود 

 نگاهش نکردم.آنگونه بود که فقط بوی عطرش برایم ماند.

دعوت شده ام خیلی مرموز به  خارج شهر دعوت شدم.درمیان قامت های بلند 

کوه.گوشه ی دنجی بود.کنارش نشستم .هشدار داد که مواظب باشم.مواظب فردی به 

م ادوین راد باشم.مواظب باشم که در دام عشقش نیفتم.و انروز نفهمیدم قرار است نا

در دام رادی دیگر بیفتم .نفهمیدم که میگوید در دام ادوین نیفت. که در دام من 

 بیوفتی.

 و حالا میان قامت کوه ها و بازو های ان یکی راد هستم.میان بازو های اروین.

.بیا از اینجا به بعد داستان خودت برو.من دیگه توان آروین من باختم.دیگه نمیتونم-

راه رفتن ندارم.چرا پاک ترینام اخه.چرا مامانم؟چرا بابام؟چرا دخترم؟من دیگه توان 

 ندارم.چون نه دیگه سلامتی دارم نه امنیت.
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چنان در میان بازوانش میفشردم که بفهمم به غرور مردانه ش برخورده.مگر خود من 

در میان این بازوان هستم دیگر ترس برای معنا ندارد امنیت یعنی  نگفته ام که تا

 همین گوشه دنج دنیا در اغوشش.

همه میگفتن نمیشه درخت رابطتون از ریشه دراورد.انقدر به رابطه من و تو ایمان -

 داشتن ولی درخت رابطه ما سوخت.دخترم پر زد.

بغضش بغضم میگیرد.و  اروین بغض کرده میتوان حس کنم مردم بغض کرده است.از

 دوباره اشک.

وصلت رگ و خون میشه وصلت حیاط.اگه وصلت اینا نباشه .نفس و زندگی -اروین

همه قطع میشود.وجود همه پر میکشه.اما اگه خون از رگ جدا بشه.نجس میشه.اگه 

رگ از خون جدا بشه بی ارزش میشه.میبینی با هم میشن  زندگی ولی بی هم میشن 

 نجس و بی ارزش.

 نفس عمیقی میکشه

من و تو اینیم دلارام.بی هم پر از کثافت میشیم.بی هم دنیا رو اتیش میزنیم.اما با هم -

 پاکیم.

 چرا این کلمات از هر دوستت دارمی قشنگ ترن

ادامه میده:خراب کردیم.اما تا جای که میتونیم باید پاکش کنیم.بابا و مامان و خواهر و 

م تو رو هم از دست بدم.شاید اینا تاوان تمام دخترمو از دست ندادم.نمیخواه
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کثافتکاری هام تو دنیای دارو سازی باشه.بیا درستش کنیم.میدونی به نظرم عشق 

 خوبه اما عشق بدون ارامش به کار ادم نمیاد.

اما من هنوز دخترم را میخواهم!مگر بدون دخترم ارامش ممکن میشود؟من دخترم را 

 میخواهم.

 میخواهم.آروین من دخترمو -

 سکوت میکند.چون میدانم او هم دختربابا را میخواهد!

آروین شاید لایقتشو نداشتیم؟دختر من از هر چیزی پاک تر بود.شاید ما لیاقت -

 نداشتیم تو اغوشش بکشیم.اروین اون دختربابا بود .دخترمامان بود.

 سکوت اروین چرا انقدر زجر آور؟

 زجه میزنم

ه میموندم که با تو از پله ها برم بالا اینطور نمیشد .اروین من دخترمو کشتم اروین!اگ-

 دخترمو من کشتم.من قاتل دخترمم

اروین سرمو در اغوش میکشد.میدانم و میداند دخترم به خاطر الکل های که من 

خوردم ضعیف شده بود.وگرنه من که هنوز پله های اول بودم.شدت ضربه انقدر ضعیف 

 شدت ضربه های که من به او وارد کرده بودم بود. نبود که دخترم را بکشد.اما

نشد برا دخترم لالایی بخونم.نشد.میخواهم برگردم به قدیم برگردم به موقعی که -

 مامانم بود بابام بود .
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سالم.چرا انقدر کثیفم.چرا بوی نفرت میدم.چرا مامان و بابا 11اروین من فقط -

نمیتونم زندگیو حس کنم.اروین دلم  ندارم.چرا دخترمو از دست دادم.چرا مدت هاست

 سالمه.11برا خودم میسوزه همش 

میخواهم پاک کنم.میخواهم تمام گندای که زدمو جمع کنم.میدونم ابی که ریخته -

 جمع نمیشه.ولی میخواهم تمیزش کنم.

 از کی شروع کنیم؟-اروین

 صدای مردانه اش بغض دارد.

 الان-

 روع کنیم؟پس پاشو.از کجا ش-صدایش را صاف میکند

 شرکت-

 با تعجب میگوید:شرکت

 با بغض میگویم:باید پولشویی های که توش میشه رو درست کنم.

 نفس عمیقش میگوید که دیگر این یکی را انتظار نداشته.

 باشه-

روز متوقف میکنم.تمام پرونده های مربوط به ان 1میریم شرکت.همه چیز را در عرض 

یکنم.اروین هم پاک میکند.صبح زود تا اخرین را اتیش میزنم.شرکت را کاملا پاک م

 ساعت های شب در شرکتم اما اخر سرمیروم میان بازوان اروین.

**************************** 
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 آروین میخواهد همراهیم کند.خواهش میکنم که نیاید.باید تنها بروم.

ر از ته تدود سیگار اخرین چیزی بود که انتظارش را داشتم.خانه شیک عمو به هم ریخ

همیشه است و پسری که گمان کنم پسرعمویم باشد در میان ان  حجم سیگار 

 ایستاده.میبینتم تنها پوزخندی میزند.

 سلام-

 نگاهم نمیکند 

 اراد باید برم.میشه اینا رو امضا کنی.-

 توجه اش جلب برگه ها میشود

 کار تو بود؟-

 چی؟-

 چــــــی؟کشتن بابام.قاتل بابام تویی نه-

 میشودم.عمو هم رفت.میشینم روی نزدیک ترین مبل.شکه 

 برگه ها رو زیر و رو میکند اخر سر همه رو پرت میکند در صورتم.

 مبارک خودت باشن.به عنوان ارث برشون دار.-

 ارث من جداست.اینا امول عموئه که حالا برا تو.-

 چطور دلت اومد عموت رو بکشی.؟-

 نکشتم.به روح دخترم کار من نبود.-
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وجه ش جلبه شکمم میشود که الان دیگر صاف است .لعنتی نثار در و دیوار ت

 میکند.منشیند.

اراد اینا مال تو .وقتی به اسمت شدن هرکار دلت میخواد باهاشون بکن.خواستی -

 اتیششون بزن.ولی مال تو.

راضی نمیشود .مینشینم.مینشیند.قصه های زندگی هم را باز میکنیم.در عمقشان 

 میرویم.

 ستی اگر من ازدواج کنم .فامیل های عروس چند نفر میشوند؟ را

 بهداد که دیگر به حسابش نمیاورم.خواهر و برادریمان تمام شد.

 اراد هم دیگر من را به عنوان دختر عمو قبول ندارد.

 همخون هایم تمام شدند.

 نهال هم وابسته بهداد است.دوست صمیمی ام هم نمیاید.

ه انچنان صمیمی هستیم نه همخون.اما چه چیزی مهمتر از اینکه میترا اما حتما میاید.ن

 لحضات سخت کنارم بود.حتی زمانی که با ارتا نبود.

 آرتا هم حتما به عنوان برادرم حاضر میشود چقدر دوستش دارم.

 نزدیکانم تمام شدند.

تصمیم میگیریم با بخشی از پول بهزیستی درست کنیم.وبخشی دیگرش را سرمایه 

 کنیم.برای هزینه های بهزیستی.گذاری 

 آراد مثل همیشه پیشانی ام را نمیبوسد فقط دست میدهد.از اراد جدا میشوم.
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سالم بود.درگیر شرکت شده بودم.یک رقیب داشتم .رقیبی سرسخت.اگر 47

میتوانستم داروها رو از مرز رد کنم.همه چیز حل میشود.رقیب هم کنار رفته میشد و 

ر فقط ممکن بود.پرنس معروف.ساعت ها برنامه ریزی این کار به کمک یک نف

کردم.هزاران نفر مورد بررسی قرار دادم.به پرنس نزدیک شدم و حالا پرنس برای من 

شده بود کامیار.و من برای کامیار شده بودم .دلارام...کامیار دوست داشتنی بود.کامیار 

رسناک بود.نهال دنبال حتی بی اجازه ام دستم را هم نمیگرفت.اما در مقابل پرنس ت

ساله و بالا رفتن 10داستان عاشقی ما بود.و داستان عاشقی ما زخمی شد بر دل کامیار

 شرکت من.

ماهی میشد اینجا نیامده بودم.بوی پدر و مادرم را نمیداد.اما بوی 6سمت ویلا رفتم.

کردم که خاطراتمان را چرا.وارد اتاق خودم شدم.کمد را باز کردم.کلید را برداشتم.دعا 

 قفل در را عوض نکرده باشد.

طبق اخرین امار میدانستم کجاست.آپارتمان خودش بود جای که من هم کلیدش را 

 داشتم.

سال بی اجازه وارد خانه ش 0میخواستم روی همه ی اداب و رسوم پا بذارم بعد از 

 شوم.اما قفل را عوض کرده بود.

 خوش اومدی!-

 خودش است.

 سلام!-
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 خواستی بیای خبر میدادی.سلام.قبلنا می-

 در را باز میکند .پشت سرش میرفتم.

سال پیش که نسبت بهت تعهد داشتم.انقدر مطمئن وارد این خونه نمیشدی.و الان 0-

خیلی مطمئن وارد شدی.شاید به خاطر اینه که دیگه دختر نیستی.و چیزی برای از 

 دست دادن نداری.

 اولین زخم.

 گیم میننشینم.بدون تعارف روی مبل.جای همیش

 او هم دقیقا رو به رویم مینشیند.

 کامیار قهوه ها را روی میز میگذراد.

 خب تا جای که خبر دارم هنوز شرکتت .شرکت اوله.پس چرا سراغ من اومدی؟-

 دومین زخم.

شاید به خاطر اینکه دخترتون سقت شده اومدی انتقام بگیری از آروین؟و به -کامیار

 کمک من نیاز داری؟

به سرعت بالا میرود.او از کجا میدانست؟تعداد کمی میدانستند حامله ام و تعداد سرم 

 نفر میدانستد سقت شده است.1کمتری میدانستند دختر است و فقط 

 مثل همیشه زود فهمید درباره ی چه جیز فکر میکنم

 حتی فکرم نکن بهش.-

 م.فکرم را از اینکه حتی دکتر رفتنم را هم کنترل میکرده دور میکن
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 دلارا چی شده که اومدی سراغ من؟گند زدی کسی نیست جمعش؟-

.اخه فقط زمان های خاص و دوست داشتنی دلارا "دلارا"به گمانم از دهنش میپرد 

 صدایم میکرد.

 حس نمیکنی یخورده دیر اومدی سراغ من؟برو یکی دیگه رو پیدا کن دلارا-

 متاسفم کامی .من برای همه چیز متاسفم.-

 تره ی احمق من فقط به تو دل داده بودم .تنها دختر بودی.برو دلارا . برومتاسفی!دخ-

 مینشینم.باید بشنوم تمام حرفایش را.

 داد میزند دیگر نمیتواند تحمل کند

بهت گفتم نرو.رفتنی.حالا که میگم برو چرا نمیری؟بهت گفتم نرو دلارا .گفتم -کامیار

اشته باشم هر چی میخواهم .تو منو نرو بدون تو همه چی سخته.منی که میتونستم د

تا دختر بودم.به خاطر توی بی ارزش.بلای رو که باید سر تو 4444شکستی دلارا.با 

 تا دختر اوردم.4444میاوردم سر اون 

 نفس عمیقی میکشد در چشم هایم نگاه میکند

میدونی چی اذیتم میکنه؟اینکه هم خوبی ها تو دیدم هم بدی هاتو.اینکه به خاطر -

 ی هات دوست داشتم اما عاشق بدی هات شدم.خوب

 اولین بار است که میگوید عاشق شده است.

اروین چی داشت که من نداشتم؟هووووم؟چه برتری نسبت به من داشت؟برای -

 چیش رفتی؟برای قیافه ش ؟پولش؟هوشش؟تیپش؟برا چیش لعنتی؟
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 دلارا گند زدی به زندگیم.-

 ن خراب شود.چنان داد زد که ترسیدم.لوستر بر سرما

میدانستم شکستن چه حس بدی است .من کامیار راشکسته بودم.قطره اول اشک از 

 چشمان سرازیر شد.

کاش زده بودی کشته بودی.ولی اینجوری خ راب نمیکردی.عشق و غرورمو هر دوتا -

 رو با هم گرفتی .همه چیزمو گرفتی .

 برمگیردد سمتم.بهت زده میشود.

 اه میاید میگوید:دلارا داری گریه میکنی؟با صدای که انگاز ار ته چ

باورش نمیشود.میاید جلو اشک هایم را لمس میکند.مثل افرادی که برای اولین بار 

 اشک میبینند نگاه اشک هایم میکند.

 میرود سمت اتاق خوابش با شیشه ی برمیگردد.

عجیب زنگ خانه زده میشود.آروین در چارچوب در ظاهر میشود.تعجبی ندارد امادنش .

 دقیقه را هم صبر کرده.شاید هم در راه بوده است.40است که همین 

 بیا داخل.خوش اومدی-کامیار

به هم دست میدهند.انقدر عادی با هم حرف میزنند که شک میکنم نکند باز بازی 

 خورده ام.

 کامیار شیشه را به دست من میدهد.

 داریدرمان  دردته.اینو بخوری تا اخر عمرت نیازی به دارو ن-
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ایندفعهمن بهت زده میشوم یعنی تمام مدت کامیار این را داشته و به من نداده.یعنی 

روز گذشته این ماده را 4110تمام مدتی که ماه به ماه به من دارو میرساند تمام این 

 داشته است

 کامیار-اروین میغرد

 تو خودت بودی میدادی اروین؟نه واقعا مخیواهم بدونم میدادی؟-کامیار

انم برای اروین سنگین است که من و کامیار کنا رهمیم.میدانم دارد غصه ی این را مید

 میخورد که نمیشود کامیار را یک دل سیر بزند.

 بریم؟-اروین

 بریم-

 منم عروسی دعوت کنید.-کامیار

 تنها اروین سری تکان میدهد

 .رشیدکامیار زیر لب میگویید:برای دخترتونم متاسفم.امیدوارم به زودی بچه دا

آروین نگاهش را روی صورت کامیار میچرخاند.و من ممنونی میگویم.و هنوز نفهمیده 

ام کامیار کجای جریان است؟در کدام قسمت؟قسمت ادم بدا؟قسمت ادم 

 خوبا؟نمیدانم خوب است یا بد اما میدانم من در حقش ظلم کرده ام.

 تا خانه در سکوت میرویم.فکر میکنم.وفکر میکند.

 ید با هم حرف بزنیم.دلارام با-

 باشه.-
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 مینشینم.مینشیند.

 باید هر چه زودتر ازدواج کنیم.-

 لبخندی رو لب هایم مینشانم سری به معنی باشه تکون میدهم.

مهراد اصرار داره با بهداد زندگی کنه.اما نمیتونم قبول کنم بره فرانسه.قرار شده -

 بهداد بیاد ایران که مهراد بره پیشش.

 میدهم. باز سری تکان

 این ویلا زیادی بزرگه.بعد ازدواج میریم پنت هاوس من.-

 باشه-

بلند میشود میاید کنارم مینشیند.شقیقه ام را میبوسد میگوید:این دلارام اروم چقدر 

 دوست داشتنی.

جیغ میزنم:همه ی مردا همینید .زن اروم دوست دارید ولی عشقـــــــم من اروم و 

 سر به زیر نیستم.

 نگاهم میکند.مشکوک ادامه میدهم:پنت هاوس کجاست؟ با لبخند

 شانه ی بالا میندازد میگوید:واحد روبه روی پنت هاوس تو.

 جیغم گوش فلک را کر میکند

 اومدی کنار من خونه خریدی؟-

 اشکالش کجاست؟-

 اوه باورم نمیشه تمام مدت کنار من زندگی میکردی من نفهمیدم!-
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 لازم بود.-

*************************************************** 

 با خنده شیشه بعدی برداشتم

-4.....1.....3 

 صداس شکستن شیشه و.ویسکی که روی زمین ریخت

 اگه میدونستم شکوندنشون چه لذتی داره همیشه جای خوردن میشکوندم.-

 لبخند اروین پر ارامش بود .پر از عشق

ها گذشته رو پاک میکردیم و نزدیک داشتم نزدیک میشدیم.دوتایی داشتیم همه بدی 

 میشدم به خوبی ها .به منشا ارامش و عشق به خدا.

 زنگ خونه زده شد

 من باز میکنم.-اروین

 سری براش تکون دادم به شکوندن ادامه دادم

 ارتا:چه کرده دلارام؟با این بو.نخورده مستی

 خوش اومدید-

قدم جلوتر از من بود.حجاب  دو هفته ی از عقدساده ی که داشتن میگذشت.میترا چند

رعایت میکرد.لباس های بازش تیدیل به لباس های پوشیده شده بود.موهای بلوندش 

 تنها مردی که میدید ارتا بود و البته بابای میترا.
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فاصلمو با نامحرم حفظم اما ارتا کسی نبود که بتونم از بغل کردنش بگذرم.ارتا  

 قسمت بزرگی از زندگی من بود.

 ه حلقه های توی دستشون کردمنگاهی ب

 خیلی به هم میاید-

 میترا لبخندی زد اما ارتا فقط نگاهم میکرد.

 ادامه دادم:درست شبیه گورخر و خر میمونید.

 میترا:دلاااااااااااااارام! اگه ما اینیم شما چی هستید؟

 بدون درنگ جواب دادم

 رگ و خون-

 ارتا:رگ و خون؟

نی خونه که داخل رگ جریان داره .حیات میبخشه اما لبخندی به اروین زدم گفتم:میدو

اگه همون خون از رگ بیاد بیرون نجس میشه.رگ عهم بدون خون بی خاصیت و بی 

 مصرف میشه اما باهم زندگی میشن.

 کلمات اروین بودن .اینا کلمات اروین بودن که تو ذهن من نقش بسته بودن . 

 ارتا:واووووو تفسیر قشنگی بود.

 راستش منو ارتا اومدیم درباره ی یه موضوع باهاتون صحبت کنیم.میترا:خب 

 اروین:بفرما .میشنویم

 ارتا:خب راستش...یعنی.....
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 ارتا داری نگرانم میکنی-

 ارتا نفس عمیقی کشید و گفت:دلارام تو شرایط بدی زایمان کرد و

تم ونسدنیا دور سرم چرخید تکمیل کردن جمله ارتا انچنان هم سخت نبود من .نمیت

 دیگه بچه دار شم و این خود مرگ بود.

 اروین:خب؟

 ارتا نفس عمیقی کشد و چشماشو رو هم فشرد و گفت:اتاناز زنده است

مادر که باشی اسم بچه ات هم زیر وروت میکنه.ومرگ بچن میکشتت.یه گوشه از 

قبلت برای همیشه سیاه و تاریک میکنه حتی اگه هیچوقت به اون بچه شیر نداده 

ختی اگه هیچوقت براش لالایی نخونده باشی و حالازنده شدن بچه ام نفس منو  باشی

 برد.نفسم رفت.

**************************** 

 چشمام تار میدید ولی اروم همه جه عادی شد و ارتا هم جلوی چشمام نمایان

خیلی پستی ارتا تو زجه های منو دیدی .دیدی دم نزدی توی عوضی بچه منو گرفتی -

 دالعنتت کنه چطور توستی؟چطور این کار با من کردی؟ارتا با توام جواب بده؟.خ

ارتا:اگه میگفتم زنده است اونم باید تو همین لجن بزرگ میشد تو و اروین به این 

 شوک نیاز داشتید.من مجبور بودم

 منطقی بود اما منطق جوابگو کدوم یکی از حس های مادرانه منه؟

 من دخترمو میخواهم.تو حق نداشتی ..نداشتی.-
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زودتز از اون چه فکر میکردم دخترم تو بغلم جا گرفت .دختری که نارس به دنیا اومده 

 بود زیر دستگاه بود .اتانازی که نه شبیه من بود نه شبیه روین.

شبیه ادوین بود و مقداری هم اراد.چشمای سبزش بی شک شبیه ادوین و موهای 

 اغ وپیشونی هم شبیه ادوین .یه ادوین کوچولو.خرمایش شبیه اراد.چونه و لب و دم

ذوق پدرانه اروین انقدر شیرین بود و زیاد که حتی ارتا رو هم سرزنش نکرد البته این 

 فکر موقعی که چشم کبود ارتا دیدم کاملا رد کردم.

********* 

 دفمادر بزرگ و پدر بزرگم.بهداد و نهال و مهراد.ارتا و میترا.ادوین و اراد.شهراد وص

 تنها دعوت شده ها به عقد ما بودن.عقد ساده ی که درخواست من بود.

 و اینبار دل دلارام اروم شده بود.

 جلوی اینه به خودم تو لباس سفید نگاه کردم.تموم شد.من به عقد اروین در اومدم.

 حضور اروین حس کردم.

 تموم شد اروین.باورم نمیشه-

 تموم؟این تازه شروع ماجرا-

 مدوستت دار-

 منو برگردوند طرف خودش

 میدونی دختر تو یه فرشته ی که دنبال دردسر-

 چشمامو دوختم به چشماش دستمو حلقه کردم دور گردنش اروم لب زدم:
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 تو هم یه دیوی که دنبال ارامشی-

 حواست باشه دیوا خیلی خطرناکن-

 فرشته ها هم مجعزه دارن-

 دستشو دور کمرم حلقه کرد و در گوشم گفت

 م بیشتر یه انسانِ تا فرشته یادت که نرفته فرشته ها جلو انسان سجده کردن.دلارا-

صورتشو مماس صورتم کرد و گفت:از یه فرشته دلارام نباید ترسید ولی ازانسانش 

 چرا

 ترس تو یادم دادی. ترسوندنم همینطور-

 بزار باشه به دردت میخوره .-

 فوت کرد تو گردنم تمام نقطه ضعف هام میدونست

 شم استاد.استاد؟؟؟؟چ-

 چشماشو دوختم به چشمام و این یعنی منتظر ادامه بدم.

 من؟تو؟رابطمون؟میشه برام توضیحش بدی؟-

یکیمون شبه اون یکی روز.یکیمون بد اون یکی خوب یکیمون بره اون یکی گرگ -

 یکیمون تاریک اون یکی نور.یکیمون پست اون یکی کوه

 د و گفت:ولی باز یکیمون رگ اون یکی خون.تو چشمای خمارم پر نفوذ تر نگاه کر

 پایان

40:04 
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11/3/97 

 "نازنین"."رومینا"."روناک"تقدیم به دوستانم

 "زهرا"و دخترعموی عزیزتر از خواهرم 

 fatmaنویسنده:

 
 ketabsaz_infoآیدی اینستاگرام : 

 Tanhamojtaba1@gmail.comایمیل : 

 Forum. Ketabsaz.infoانجمن سایت : 

 ketabsaz_infoآدرس سایت : 

 Adminآیدی مدیریت در انجمن : 

 

mailto:Tanhamojtaba1@gmail.com

