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 نودهشتیا انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 www.negahdl.com 

 

 ... حالشون به خوش

 .دروغه همش, میشن ورشکست دارن بانکهامون, داریم کسری میگن, مینالن تلویزیون تو هی

 . ؟ میارن در پول کجاشون از توریست و مسافر اینهمه پس... خدا به واهلل
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 لهت این تو!؟ چی اونم. داشتیم مسافر تا ،صد کم کمه... بیا!!! عیده روزه اولین مثال امروز همین

  هیراد ستاره پنج هتل...

 !!! برس رو ،کارشون منتظرن خانوم... نیاز-

 .مهمانهاست لیسته کردنه چک مشغوله حسابی که میکنم رضا به نگاه یه

 !هست منم کاره به حواسش!! جالبه چه

 کنم؟ کمکتون میتونم...  اومدین خوش خیلی-

 داشته ای کننده خسته سفر که معلومه قیآفش از

 . کرده مش موهای با تپل نسبتا خانومه یه

 چشمشه رو دودیش عینک هنوزه که هنوزم... گرفتتش جو اینقدر

 بش چهار برای! دونفره یا باشه سوا تختهاش نمیکنه فرق برام... میخوام دونفره اتاق یه سالم-

 .صبحونه با

 هنوز کنممی نگاه دونفره اتاقهای لیست تو حوصله با و میکنم نمایان صورتم رو دلنشین لبخندی

  داریم اتاق تا چهارده

 سرویس سرو هم صبحونه برای میشه تومن...  شب هر برای قیمتش نفرمون دو اتاقهای...  بله -

  کنم؟ رزرو برآتون هست تومن...  نفری بازه صبح ده تا که هستش

 هم من... داد رو جوابم درنگ بی... دیدم چشمهاش تو رو ذوق هم باز, فلک به سر قیمتهای این با

 و زن فهمیدم مدارکشون روی از کردن ثبت اسمش به رو اتاق,گرفتم رو الزم مدارک ازش

 صبح از. سپردم اتاق تحویل پرسنل به اونهارو, رسید پایان به ثبت کارهای اینکه از بعد...  شوهرن

 ...کردن ایجاد تغییرات کلی هتل توی

 ..میاد داره بلژیک از هتل صاحب شنیدم ها بچه از یکی از

... نه ,نباشه تمیز اینکه نه...  کنن رو و زیر رو البی حسابی داده دستور ولیان خانوم هم هتل مدیر

 سال بیست از بعد داره طرف هم همین واسه... وسواسه خیلی صاحبش شنیدم که اینجوری اما

 و تله کارهای امروز به تا شنیدم رضا از که اینجوری هم باز وضعیه چه در هتلش ببینه ایران میاد
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 دهستن تماس در باهاش که هم افرادی تنها هست کارمنداش ترین امین دست زیر هتل مالیه امور

 ارک وکیل یک,  ولیان بدری اسمه به هست ساله هشت هفت و سی خانومه یه که هتله مدیر یکی

 درز ال مو که ولیان خانوم ساله و سن هم تقریبا حسابدار تا دو و ساله ،سه دو و پنجاه حدودا کشته

 ...  نمیره کارشون

 پیش هفته چند همین... دارم انقالب تو ای کرایه اتاق یه من!!! داره دلی چه ،باز اوصاف این همه با

 با لوکسشو ستاره پنج هتله بابا این اونوقت" بزنین امنیتی حفاظ براش باید" گفتم صاحبخونم به

 اروپا من برا رفته کرده ول تهران نقاط بهترین و ترین محبوب از یکی پرسنل،تو نفر پنجاه و صد

 . شده نشین

 ....قرآن به خوشه دلشون ملت

 تا خدا باشم دیگه روزهای از تر داغون من تا داده هم دست به دست چی همه نحسیه روزه چه

 ...  بگذرونه خیر به شب

 فهکال کلی, تبریز میگرده بر داره همیشه برای, گفت بهم و کردم صحبت دریا با وقتی از صبح

 . شدم

 خوبیه دختر... شدیم آشنا هم با هم جا همون... دریا و بودم من قدیمی آپارتمان اون تو آخه

, داد هم رو ترمش آخر تز پیش وقت چند همین چون,  بود میگم. بود تهران دانشگاه دانشجو

 ... دیارش به برگرده که میرسه رو اداریش کارهای داره هم وقت چند این. گرفت رو مدرکش

 سال کی من...  صبح دمای دم تا نشینی شب شبها و کالس به رفتن بود شده کارمون بخیر یادش

 هر درس پزشکی اون رشته و بود ارتباطات علوم من رشته آخه شدم التحصیل فارق دریا از تر زود

 کاریم هرشت به باتوجه بودم مجبور کنم کار آینده در داشتم تصمیم چون من اما بود سنگین مون دو

 هم یانگلیس زبان کالس یک نتیجه در میگرفتم یاد کنارش در هم المللی بین و خارجی زبان یک

 و بگیرم رو مدرک تونستم بود کندنی جون هر به خالصه میشد گزار بر شبانه صورت به که میرفتم

 .کنم کار به مشغول هتلها بهترین ار یکی تو رو خودم

 یخیل من بره اون اگه... شدم وابسته بهش خیلی... بره میخواد دریا, شده براه رو چی همه که حاال

 برای دهمون باقی افراد تنها که داییم خونواده اما نه ندارم کسیو بگم بخوام اینکه نه... میشم تنها

 رو نم نگهداری مسیولیت بابا و مامان از بعد که هم همونقدر کردند فراموش منو بالکل هستند من

 اینقدر. بود برنج زمین یک زارع بیچارم بابای...  دارشونم ممنون دارم عمر تا گرفتن عهده به
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 و باشه بابا جایگزین خواست هم مامانم. آورد در دمارشو, پا واریس و آرتروز, بود سنگین کارش

 بابای پیش رفت شبونه و, گذاشت تنها منو نکشیده سال دو به اونم که, بشه خونه نوندرار

 .خدابیامرزم

 رفتگ تصمیم داییم زن اما. میکرد کار زمین یه تو مامانم بابا با هم اون.  پیر دایی یه و موندم من

 جواب خوب پسرش و دختر هم الوالنصاف الحق. کنه رسیدگی هاش بچه به و بمونه خونه تو

 درسش, شوهرش خونه تو اما. دادن شوهرش سریع, گرفت دیپلم دخترش. دادن رو زحمتاشون

. دهش دبستانی های بچه معلم بابلسر تو. شده خانومی خودش برای ببین و بیا االن. داد ادامه رو

 بورسیه تحصیلش برای هم داییم پسر. میخونه درس خودش پیشه بچش شنیدم هم امسال

 دیگه الس پنج هنوز. شد انگلیس راهیه, دایی ارباب از, گرفتن پیش پول, بدبختی کلی با. گرفت

 هواس خوب کاره یه اما میفرستادن پول براشون زندایی و دایی اوایل.!!! بگیره رو دکتراش تا داره

 .میفرسته پول اینها زندایی برای وقتها بعضی اون حاال, کرد پا و دست خودش

 ربابا زمین صاحب به زارع داری زمین کار تو) ارباب پسر جمله از خواستگار تا چند وجود با که منم

 بار ولینا برای. دانشگاه رفتم و تهران اومدم بودند گذاشته کنار برام مامان و بابا که پولی با( میگه

 اومدم دایی با بیکس و تنها. بود پیش سال شش ، پنج بخیر یادش. تهران تو میزاشتم پامو بود

 برای رفتیم هم با یکراست.  بود بلد تهران از رو انقالب میدون همون فقط که هم داییم. تهران

 همه زا گفت دایی. نوبت تو میرفتم ماهی چند باید میشد تحویل آمآده تا اما, دادیم اسممو. خوابگاه

 هک هنوزم کامل رهن چی اونم. کرد کرایه انقالب تو متری سی اتاق یه برام... خوابته جای مهمتر

 دایی که دالیلی از یکی اصال. بود تو اون هم دریا, اومدم که روزی از. میبرم سر به تو اون هنوزه

 که نبود امروزی چندان هم باز اما بود مهربون دایی...  بود دریا وجود بمونم اونجا من شد راضی

 سرم.  نداره حال کلی ن اال.... بیچاره...  بمونه گرگ جامعه یه تو تنها و تک دختره باشه راضی

 ردنمگ خیلی باشه چی هر. پیشش میرم و میکنم رد مرخصی یه, عید از بعد برای حتما, شد خلوت

 ... دایی زن هم,.... دایی هم. داره حق

 . طرف یه آپارتمان شدن خالی ترس طرف یه تنهایی حاال

 بدبخت داره حقم... بفروشه اونجارو میخواد سال آخر تا بود گفته صاحبخونه که هم اینجوری

 کنه زندگی توش نیست حاضر کسی هیچ صد در صد که شده داغون و قدیمی اینقدر

  میاره خودم به منو تلفن صدای
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  ؟ بفرمآیید هیراد هتل اطالعات -

 بفرستید بیست و سیصد اتاق برای نهار پرس دو لطفا میشه خانوم سالم-

  میشم ممنون بگیرین تماس رستوران کد با باید غذآ سفارش برای جناب...  سالم-

 چنده؟ کدش اونوقت ببخشید اوه -

 شده ثبت تلفنتون میز کنار رنگ سفید کارت یک تو هم مربوطه کدهای باقیه.  ۲۱۰-

  بخیر وقتتون دیدمش بله مرسی-

  باشید داشته خوبی روزه -

 ....ندارم حوصله دیگه, مسافرها با رفتم کلنجار اینقدر, صبح از

 ها تله باالی نرخه این با هرچند.... نیستن هم معامله کن ول, وسواس یا, بیکار یا, گیرن سخت یا

 .. باشن داشته وسواس هم باید, 

 بی نشانه کردن صحبت همکار یک با حتی ندارم هم صندلی روی نشستن اجازه ایام این تو

 ..دیگه کارمه قوانین خب.  هست پرسنل درایتی

 رورز هم کارم.  هتل قسمتهای ترین حساس از یکی میکنم کار, اطالعات ، پذیرش قسمت تو من

 . تلفنی کامپیوتر داخل میهمان مشخصات و کارت داخل اتاق هر ورودی کد کردن وارد و اتاق

 . باشم سواالتشون و مشکالت و میهمانها اوامر پاسخگوی باید

 لهک و سر از میشم کالفه جاها بعضی من. منه از تر حوصله با اون. میکنه منو کاره همین هم رضا

 با و متین و تیپ خوش بسیار که هم ظاهری لحاظ از. کارش با میکنه حال حسابی اون اما,  زدن

 . بزرگتره سال یک من از. وقار

 از من شکر رو خدا که بود آراستگی و متناسب اندام زیبا ظاهر قسمت این تو کار شرایط از یکی

 نبودم بهره بی هیچکدومشون

 نای رو,  دایی زن. نداشتم لهجه ای ذره اما,  بودم شده بزرگ شمال تو سالگیم هفده تا که این با

 چیزی روزی فردا مبادا که میکرد تمرکز حسابی هاش بچه روی. میداد خرج به وسواس خیلی مورد

 زا رسیدم نوایی و نون یک به اونها کناره هم من بالطبع باشن داشته کم ساالشون و سن هم از
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 تسخ خیلی آخه..  بودم کشیده زحمت براش کافی اندازه به که گفتارم و کلمات بیان طرز جمله

 رو خودمون ما میکردن صحبت توش محلی گویش با ها بچه که مدارسی ، شهرستان محیط تو بود

 ...  بیاریم بار مجزا حد اون تا

 . کردم اتاقها سفارش مشغول خودمو. بردم پایین میتونستم که اونجا تا سرمو

 . کنم آوری یاد رو قرارش, کنم تلفن یازده و صد اتاق به باید نیم دو ساعت

 . بشه داده دوبل حوله سرویس باید هم بیست و صد اتاقه برای

 تیوق اما! بود ذهنم تو ای دیگه تصویره یه اینکار از. اینکاره شدیم آخرش خوندیم درس همه این

 . هست دوشم رو سنگینی بار دیدم رسیدم عمل به

 ازوکجلجب نیاز همون باز من شن یکی هم با زمان زمین باشم حوصله بی وقتی اما نمیاد بدم کار از

 .خلقم

..... 

 .... میشه پرت حواسم بالکل.... گیرایی و جوون مردونه صدای با

  باشم داشته مالقات هتل مدیر با میتونم خانوم ببخشید-

 علومهم ازش میندازم نگاه یک پاش تا سر به... ببینه میخواد رو هتل مدیر نرسیده در از..  کاره یک

 توپ دهی ،سرویس کنه قرار بر چیزی سمیناری میخواد یا شراکت واسه بزنه مخ میخواد یا که

 . میخواد

 کراوات و شلوار و کت زده تیپ هم دومادا مثله چه اوه اوه

 ... باشه خوشتیپ تا, کنه کار چی میدونه... اومد خوشم نه

 زیبایی خیلی صورت به موهاشو... دودی وکراوات رنگ دودی شلواره کت با مشکی جذب پیراهنه

 چه ساعتش وای... نمیرسه هم چهارسانت به موهاش بلندیه... داده مدل سرش باالی شلخته

  میزنه برقی

 راه کارشو!!! میخوره پستت به هرروز جنسها این از... ممنوع زدن دید...  دیگه کن بس نیاز""

 !!! بنداز
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 ینمبب دقت با که اینه کارم شرط اولین هم تازش دیگست چیزه یه این اما میخوره پستم به آره

  "" هست کی مخاطبم

 هب اعتماد و حوصله کمی با خاطر همین به, میشه زیاد کمی من دادنه جواب تا درخواستش فاصله

  میگم و میکنم نگاه چشمهاش تو نفس

 داشتید؟ قرار قبل از باهاشون...  هستند سمینار ظهر از بعد شش ساعت تا امروز هتل مدیر-

  نمیاد خوشم کارش این از اصال که میده تحویلم پوزخندی

 ؟ بگیرم شما از من تا میخواست زمان اینقدر راحتی این به جواب -

  هست ای تحفه چه میکنه فکر بیارم کم. نمیشه اینجوری نه... بلبل چه وا

 اضافی حرفه, که باشه متوجه تا, میکنم روتکرار سوالم حوصله بی عمد از و میایستم تر راحت کمی

 ... نداره پاسخی

 ونزدنش خشکه الس برای رو زمان ربط بی جمله یه با میخورن پستم به زیاد اینجا آدما اینجور از

 میکنن فراهم

 داشتید؟ قرار قبل از باهاشون -

 داد تو امثال دست رو کار حساب باید اینجوری کردم حال... هم تو رفت کمی اخمهاش اینبار

 ؟ اید حوصله اینقدربی همیشه -

  نیست بشو درست این نه

  ؟ داشتید قرار قبل از باهاشون -

 یلیخ میزنه پا پاشنه روی چرخ نیم یه و میبره جیبش داخل و دستش میکنه ای مسخره خنده تک

  میگه و من به میکنه رو و میگرده بر رو چرخ نیم همون دوباره سریع

 ؟ کرده استخدام اینجا رو تو کی-

 دمخو دستهای با خودم میدونستم اگر میده نفس به اعتماد آدمهایی همچین به کی نمیدونم آخ

 ... میکردم خفش
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 و ماشچش تو میزنم ذل میشم خم سمتش جدی خیلی بعد میدم تکون انگشتم تا دو با رو خودکار

 ...میگم خند پوز با

 یگهد جوره یه, برید میدم فرصت بهتون دیگه بار یه. میخورن پستم به زیاد اینجا شما امثاله-

 ماش برازنده اصال شلوار کت این, که بگم باید هم خاطر اطمینان برای. شید ظاهر جلوم, بیاین

 یب ازش یکی شما متاسفانه که, میخواد حد همین در وقاری یه, تیپی همچین یه چون!!! نیست

 ... بکنین برخوردتون تو نظر تجدید یه برید کنین لطف هم حاال. ای بهره

 دهاوم ای دره جهنم کدوم از نیست معلوم رو پر بچه کبریت قوطی تو کردم گرفتم حالشو آخیش

  شده شاخ اینجا من واسه

 ...!!! چشمام تو زد ذل نخورد، تکون جاش از

 !!!ارزشی بی برام دیگه یعنی مانیتور، تو میکنم رو سرم بره رو از اینکه برای

  بدم جواب میشم مجبور و میزنه زنگ تلفن همزمان

 

 ؟ بفرمایید هیراد هتل اطالعات-

 

  سته راه ماشین با دقیقه چند تجریش خیابون تا اینجا از ببینم میخواستم ببخشید خانوم-

 

 به زده ذل نافذش چشمهای اون با مرتیکه کماکان دیدم که بدم رو تلفن پشت مرد جواب خواستم

 سعک اون نه چشماش به میزنم ذل منم تمام وقاحت با اینبار برداره که قدم نیم یک از دریغ من

 . من نه, میده نشون خودش از العملی

 

 . شدم نگاهش درگیره نکنه فکر وقت یک که میدم هم تلفن جواب همزمان

 

  میگم و میندازم داخلش صمیمیتی گفتارمه تو که خاصی جدیت و همیشگی ناز با
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 اعتس ،نیم برین بخواین پیاده ،اگر دارین راه میدون تا دقیقه ده برین بخواین ماشین با اگر -

 بر رافیکت به هم داره دلنشینی مسیر هم. برید پیاده تمایل صورت در که شما به میکنم توصیه من.

  هست مسیر این تو سنگینی ترافیک امروز آخه. نمیخورین

 

 خدافظ راهنماییتون از مرسی -

 

  باشید داشته خوبی اوقآت میکنم خواهش -

 

 الح یه به نیاز, هم باز انگار.  نمیشه اینجوری ایه کنه عجب نیست بردار دست عمو این بابا ای

 !!! داره اساسی

 

 در کیک با همراه چای یا قهوه یک با میتونیم هم، البی تو... هست پایین طبقه رستوران جناب-

 عمد زا که پوزخندی با و کردنش نگاه طرز به میکنم اشاره) معلومه که اینجور...  باشیم خدمتتون

 ... دارید تشریف گرسنه(  میدم ادامه مینشونم رولبهام

 

 یادب یادش چیزی که انگار بعد میکشه ش سفید و ردیف دندونهای به شصتشو انگشت باحرص

  میگه

 

  کنین آماده من برای سوییت یه لطفا...  میشه رسیدگی مورد این به بعدا-

 

 دابع, میگه ژست با چه... هست ای کاره یه کرده احساس... روانیه انگار داره عجیبی شخصیت چه

 ... میشه رسیدگی مورد این به
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  میگم بهش بود تمسخر روی از واقعا که خنده با

 

 محیط تو موقع یه تا بدید تشکیل خصوصی رو دادگاه کنین لطف کنین رسیدگی حتما... مزه با چه -

 ببنین؟ رو مدیر میخواستین سوییت برای شما ضمن در نشه ایجاد مشکلی من کاری

 

 هب صداش همونطور اما کنم رسیدگی کارش به که شدم خیره مانیتور به زدم حرفمو که همزمان

  رسید گوشم

 

 ...  میشه حل موقع به هم اون که داده دست بهت کاذب غرور انگار سمت این پشت -

 

 در تنظآف پرسنل که یکیشون جز نبود خالی کدوم هیچ کردم نگاه اتاقها به و ندادم اهمیت هم باز

 بود زده که حرفی به توجه بی بود تحویل آماده هم دیگه ساعت نیم تا بودند دهی سرویس حال

 دادم ادامه

 

 این چک آمآده دیگه ساعت نیم تا هم اون که, جونیور سوییت, هست خالی سوییت یک تنها -

 ... هرشب برای قیمتمون هست

 

  گفت پرید حرفم وسط وقاطع محکم خیلی

 

 من چمدونهای... نهار برای, پایین رستوران میرم من خب بسیار....  نیست مهم قیمتش -

 دیرم موقع هر هم بعد به شش ساعته برای. اتاق داخله ببرنش بگین, شد آماده که اتاق, اینجاس
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 یستن بخشش قابل وجه هیچ به امروزتون رفتار ضمن در.... بگیرین تماس من اتاق با اومدند هتل

 خوش روز... 

 

  میگیره بین ذره زیر منو رفتار هی که کیه کرده فکر این وای

 

 هاینک برای اما داشتم نگه عادی حالت به رو صورتم باز میخوردم حرص حسابی درون از اینکه با

 وارد محسوس نا خنده یه و زدم شیطون و دلبرانه های خند پوز اون از نخورم حرص من فقط

  زدم بهش حرفمو... هیچ یک... یعنی که کردم چشمام

 

 باقیه یبرا نتیجه در...  کنم ثبت اتاقی براتون نمیتونم شما مدارک بدون من اما جناب ببخشید -

 ... معذورم هم اوامرتون

 

 وت نقصی هیچ..  میکنه نگاه من به چشمی زیر برگرده کامل نمیده زحمت خودش به حتی مغرور

  نمیگذره بد که هم من به...  میشه تر جذاب میشه عصبانی وقتی نمیبینم صورتش

 فریک دستم از حسابی که معلومه, میشینه سیاهش چشمهای تو برقی میندازه باال رو ابروش یه

 ... شده

 

  میشه نزدیک من به قدم به قدم میکنه که صحبتهایی با همزمان

 

 که شش ساعت تا کنین ثبت رو اتاق این موقتا شما. هست هتل مدیر دست مربوطه مدارک -

 و سر حوصله و خستم حسابی االن هم من برسونه شما دست به رو الزم مدارک و بیاد مدیرتون

 ... ندارم رو شما با زدن کله
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  بگیرم حالشو فقط یکی من تا آفریده خدا اینو انگار آخ آخ

 

 ضوابط و نقوانی پایبند, زیآد بسیار و... هستم هتل رسیپشن بنده, اینجا روز شیفت, شانستون از-

 رو موردی شما برای شده که هم بار صد تا وظیفمه که اونجایی از کردم عرض بار یک...  هتل

 ماش از میتونم من. میکنم عرض خدمتتون هم باز, کنین درکش کامل طور به شما تا کنم بازگو

 یارنب تشریف ولیان خانوم که, شش ساعت تا, باشم پذیرا قهوه و کیک صرف به هتل البی داخل

 همیش شروع شب شیفت بعد به ساعت اون از چون نیان هم شش ساعت ایشون ممکنه ضمن در.

 اتخدم به میتونم هم چمدونهاتون برای...  هست شب شیفت عهده به هتل مدیریت مسیولیت که

 ... بشه حل مشکلتون تا پشتی در راهرو کنار بزارنشون فعال بگم هتل

 هچ این وا...  کرد نزدیک سرشو البی پیشخون شد فاصلمون حد دیگه که برداشت قدم اینقدر

 سمت کنزدی و پایین آورد رو سرش نداره من با چندانی فاصله گستاخ مرتیکه...  نزدیکتر...  کاریه

 کمی راچ دروغ...  میکنه کج سرشو کمی,  شده نزدیک دیگه خیلی.... گستاخ مرتیکه...  چپم سینه

.. .بشه نزدیک بهم اینقدر که بود نداده رو اجازه این خودش به مردی هیچ حال به تا... شدم شوکه

 ورخط ذهنم به میتونست که فکری هر... بیاره هم حساسی جای همچین نزدیک سرشو ؟ چی اونم

 ...کرد

 ....  نیاااااز -

 .. کرد تکرار دقت با اسممو دوباره و داد تکان تایید نشونه به سرشو

 هک نمیشد دلیلی اما بودم بوش عاشقه تلخ سردو بود کننده دیوونه واقعا مردونش ادکلن بوی

  بیام کوتاه جلوش بخوام

 قدم, ازب اما بودم پوشیده دار پاشنه کفشهای اینکه با.  ایستاد جلوم صاف دیگه و کرد باال سرشو

 !!! زور به.. چی هم اون میرسید شونش تا

  بهرامی نیاز-

  ودنب غریب حرکتی همین واسه میدیدم مسافرین از رو مشابهش اما حد این تا نه رو خورد بر این

 رفک اما جا به هم دلیلتون نداین اتاق من به شما و خواستم شمااتاق از من بهرامی نیاز خانوم -

  نیست؟ بدی چیزه هم اطمینان جاها بعضی نمیکنین
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 دناوم کوتاه بگیرم حالشو بیشتر تا گرفتم رو تصمیمم میدیدم جدل این برنده رو خودم چون

  نبود من کاره آدمی همچین یه جلوی

 ... نمیکنم فکری همچین یه نه-

 خدا. نهمیک نگاهم چشم در چشم و میشه صورتم نزدیکه پوزخند با و میندازه باال هاش ابرو از یکی

 این ربناب.  کنن خالصه نکردن نگاه تو رو نجابت تمومه که نبودم هایی دختر تیپ این از شکر رو

 ... کردم نگاه چشمهاش تو مستقیم هم من

 

 به بمونم البی تو اینجا ظهر از بعد شش ساعته تا مجبورم اعتمادیتون بی این خاطره به من اما -

  ؟ بشه استقبال ازش اینجور اومده دور راهه از که مسافری که انصافه این نظرتون

  گفتم و نرفتم رو از هم باز

 ستینه مسافری چه شما میکنیم عمل قوانین طبق ما نیست مهم اصال من نظره اینجا متاسفآنه -

 همین که بود من نظره از اگر که کنم عرض شما اطالع برای ضمن در خانوم دست مدارکتون که

 کهاین جای به هم حاال!!! معذور و مامورم که کنم چه اما نمیکردم معرفی بهتون هم جونیور سوییت

 ساعت ومخان شاید تا باشین منتظر البی تو بفرمایید بکنین من کردنه راضی صرف رو انرژیتون

 ...  هتل برگردن شش

 نمیداد نشون جا بی غروره خودش از اینقدر اول همون از اگه خودشه تقصیره...  میخورد حرص آخ

 ودب فرصت بهترین االن اما نداشتم کاری بهش منم داره رو من جوابگویی قدرت که د نمیز توهم و

 قیآفش این از و داشتم دوربین یه کاش....  بدم شو جلوش حسابی دارم ازش که آتو این با که

 ... میدادم نشون دریا به شب و میگرفتم عکس

 اب پایینشو لب هم بعد کرد نگاه بهم حوصله با خیلی و کرد شلوارش جیب تو رو دستاش دوتا

  گفت کردو فوت صورتم تو نفسشو قدرت تمام با و خورد حرص

 بهت یلیخ...  شی ظاهر جلوم کمتر این از منبعد بپا فقط کوچولو دختر میشی برام جالبی تفریحه -

 .... نتونستی اما کنی توجیحم بتونی تا دادم فرصت

 تکه تک که نمیکنم انکار اما نیومد خوشم ازحرکتش اینکه با ایستادم روبروش سینه به دست

 ... گفتم و برگشت نظرم یهو که, بدم رو جوابش نرم,  خواستم بود گیرا و جذاب رفتارش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

14 

 

 بی و پوچ های تهدید برای رو گرانبهام وقته که حرفهاست این از تر شلوغ سرم من.... جناب-

 ....بفر هم حاال بزارم شما معنیه

  گفت بود مهمانها لیست گرمه حسابی سرش که رضا به رو بلند صدای با عصبانی

  کنه؟ اداره رو اینجا خواست دلش جور هر کی هر که صحابه بی اینقدر هتل این -

  نیاوردم کم اما خوردم جا بلندش صدای از

  داره حرمت اینجا...  محترم ظاهر به آقای پایین بیارین رو صداتون -

  گفتم و کردم نگهبانی به رو

 به ونایش انگار کنین رسیدگی کارشون به ببرین رو آقا این تر زود چی هر...  نگهبان...  نگهبان -

  نمیشه حالیشون آدمیزاد حرف وجه هیچ

 .اومد طرفم به نگهبان همونزمان

 ..بودن شده جمع همه کم کم

 یهعل بر شک بی چی اونم میرسید ولیان گوش به خدمات پرسنل طرف از کار گزارش صد در صد

 . من

 .  میکرد دفاع خودم از شد کشیده اینجا به کار که حاال باید و بود شده دیر دیگه اما

 .اومد جلوتر قدم یک و برداشت قدم... بزنم حرف اومدم تا

 ترسم حسه به کمکی هم عطرش بوی حتی بودم ندیده حال به تا چهره این از تر خشمگین

 ... نداشت

 ....  اخراجی االن همین از شما....  بهرامی نیاز -

  ؟ چی

  گفتم و ایستادم جلوش سینه به سینه کردم نگاه چشماش تو اخم با

 که اشنب کی آقا...  شما معیوبه مغز یا کرده پیدا مورد من گوشه یا بگو تر بلند...  نشنیدم ؟ چی -

 وندنیم بیاد و شیرین برامون حسابی رو سال روزه اولین... آقا بفرمایید...  بکنن بخوان اخراج منو
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 هستم ای خنده خوش آدمه کال من...  من خندوندنه برای, بود هم بهتری های راه اما...  کردین

 ... نبود ها کردن بازی فیلم همه این به نیازی

 ای زاویه هر از مرد این من خدای بود نزدیک خیلی دیگه گرفت قرار نفسهاش هرم تو صورتم

 ...  داره کم که حیف اما جذابه

 نیاز میدونی...  بفهمونم بهت دادی هدر عمرتو که سال همه این از بعد برات اسمتو شده الزم -

 ..  کنن گریه های های حالت به آسمون مرغهای که بسازم برات روزگاری چنان ؟ چی یعنی

 رو نمک اعتراضی خواستم تا کند شدت با رو بود شده نسب سینم رو که کارتی و جلو آورد دستشو

  گفت و کرد رضا به

 حسابرسی برای ضمن در..  اخراجه خانوم این, هم االن همین از. بده نشون بهم رو ولیان اتاق-

 عاسری هست ای خرابشده هر تو ولیان بگین بزنین زنگ هم االن همین...  برن حسابدار پیش هم

  برسونه رو خودش

 پرسید شک اندکی با و کرد نگاه ترس با رضا

 ...  بعیده شما از محترم آقای -

 هم ور تو یا ولیان به میزنی زنگ...  میدم تشخیص خودم رو نیست چی بعیده من از چی اینکه -

  ؟ کنم اخراج یکی او مثله

 حقیقت در مبگ ولیان خانوم به و میکنم صحبت کسی چه با حاضر حاله در بپرسم میتونم ببخشید -

  ؟ هست دیدارشون خواستار کسی چه

  ؟ چرا دیگه رضا.!!! دیوونست مردک این ؟ میزد حرف قلم لفظ اینطور که بود رضا این

 لندب صدای با اینبار رو اعتراضم باز من که بشه تموم حرفهاش رضا که بودم منتظر اخم با هنوز

 . زد خشکم جام سر مرد صدای با که بدم نشون

 هستم دادفر کیان من بگین بهشون -

  داد ادامه و کرد نگاه من به عصبانی و کشیده هم در ابروهایی و مکث کمی با

 ...  شده خراب این رییس-
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 ...  شد تا چهار تعجب از چشمهام

 ابخر, نیاز کردی خراب...  بیفتم پس بود مونده کم...  نداره امکان این ؟ رییس ؟ شنیدم درست

...  زبونی بلبل به چه رو تو آخه. بدی انجام درست نمیتونی هم کار یه که سرت تو عالم خاک ای... 

 رییسه که بودم شنیده ها بچه از من بود نکردنی باور این...  بود شده خراب سرم رو دنیا انگار

 بر .. زن نه, پیره نه....  گله ور گل تر پسره یه که ؟این شد چی پس موته به رو پیرزن یه اینجا

 کارت با کن خداحافظی...  خانوم نیاز بفرما...  رستمش مدله از چی اونم مرد هم جوونه هم عکس

 توباشی تا.  جوابت هم این...  بیا, کردی غرغر زدی نق انقدر صبح سر از...  دیگه کن خدافظی.. 

 .. نکنی شکری نا هی

  کندم خودمو گوره حسابی کارم این با حاال

 ...میزنه تیر با هم سایم دارم عمر تا میبینم مرد این صورته تو من که خشمی این

 بهتره, میکنه اخراج منو سر آخر که این. نندازم تا و تک از خودمو آخری دمه این حداقل بهتره

 ....  بیرون برم خودم پای با خودم

 نکرده کاره کلی هنوز..  دوبل های حوله...  و صد اتاق....  تلفنم...  میزم...  قشنگم کاره...  آخی

 .دارم

 ممونه به ن ولیا بود قرار بگیر ماهتو این حقوقه اقل حد چیزی هر از قبل باش این فکره به بیچاره

 .  کردم بخت بد خودمو,  خودم دستهای با خودم وای ای. بده هم عیدی

 سرت تو عالم خاک ای...  دیگه زد آبمو زیر یکی بگم فوقش فوقه...  ولیان برای بیار دلیل بیا حاال

 !!!!!  کردی دعوا هتل رییسه با! ؟!؟ نکردی دعوا که مسافر و پرسنل با,  نفهم آخه.

 ....  دیگه برم کنم جمع بندیلمو و بار که اینه آخرش خونه

 شی اخراج که حقته تو اصال انداختی راه هم سازی خونه خودت واسه موقعیت این تو بامزه چه

 بقهءط بیست هتل به چه رو تو کنی کار فکستنی و کوچیک های مسافرخونه تو که همونه لیاقتت

 گریه وت, دیگه میشناسمت... کن گریه زار زار بشین حاال.... کن نگاه...  شهر شمال تو ستاره پنج

 یه از غدری اما...  بکش ستاره تا ده تا ده کاغذ تو بشین هی خونه تو برو حاال کنه؟ گریه کی, نکنی

 ...  بیاد آلمان از توریست تا پونزده فردا بود قرار تازه....  ستاره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

17 

 

 ؟ شد فهم شیر -

 ...  پریدم جام از متر سه,,,  دادفر قاطع و خشن صدای با

 فتمگ...  بگو دیگه بار یه نشنیدم که, تهدید حالته به,  کردم صورتم مهمونه اخم یه نرفتم رو از

 ؟ شد چی,  شیر -

 رهمنتظ هم حاال, خواسته عذرمو صد در صد که فهمیدم بود شده خون کاسه عصبانیت از چشماش

 ... بندازم هم آخرم سنگ بزآر ولی اخراجم صورت هر در که من...  موافقتمه

 از میکرد خورد بر اینجوری باهات بود من جای کی هر.. دیگه یکی نبودم من...  رفته کجا ادبت-

 رو خدا...  ایرانه اینجا نره یادت اما...  هستی که هستی هتل رییسه...  اومدی که اومدی آب اونوره

 از...  خانومه یک با زدن حرف طرز چه...  مساویه حقوقشون مرد زنو که اومدی جایی از شکر

 مثله هدیگ...  میرسیدم وظیفم به منم هستم خرابشده این صاحبه من میگفتی آدم مثله اول همون

  ؟ بود چی, ها اطوار ادا, این, ساله دوازده ده های بچه این

 یرهز زدم دستمو یه. تازوندم, تونستم تا, بازه برام میدون دیدم که منم...  من به, بود شده خیره

 در اداشو بودم شده شکار بدجور آرنجم داشتنه نگه برای کردم اهرم هم دستم یکی اون چونم

  رهنمیب خوآبم شب نزنم حرفمو اگر میدونم دارم نگه احترامشو نبودم موظف دیگه که من بیارم

 تا دچن ماه در, من همکاره, اینجا تو رضا...بمونم گوشه این مسافر منه میاد دلتون..  ندارم مدارک -

  ؟ داریم مدلی این رجوع ارباب

  گفت آروم و صورتم تو اومد خودش رضا جای

 در روزگارش از دماری, داده رات, اینجا و گرفته تحویل تورو کاریه رزومه کی بدونم میخوام فقط-

 ...  صدای اینجا تو االنه عین که بیارم

  کالمش تو پریدم همین واسه کنه ادبی بی میخواد فهمیدم

 به مردی که فهمیدم امروز سریت صدقه از چند هر..  مردک نگهدار خودت دسته احترامتو گفتم-

 ( رسوندم اتمام به پوزخند با رو بقیش) هم اون که...  ریشست به نیست ریش

 ...  بود بسش دیگه, میدیدم بیشتر صورتش تو رو تنفر خشمو لحظه به لحظه
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  بوده ریشه و ریش با زیاد امروز به تا سرکارت معلومه-

 به خودم دسته صورتش تو خوابوندم محکم سیلی یه اراده بی اما نه یا شنیدم درست نفهمیدم

  میرسید گوشم به هم اطرافیان همهمه صدای زمان هم افتاد سوزش

 فتر نشونه, در سمت به و گرفت, صورتم جلوی, مستقیم, دستشو فقط نزد صورتش به دست

 .. گفت برنده و قاطع.

 ....  بیرون برو اینجا از -

  گفتم باز نیومدم, کوتاه اما بدهکار من و باشه طلبکار اون اینجوری برام داشت زور

 هیچ برای صلواتی من میگم اینو اطالع برای میام کتابم حساب برای صبح هشت فردا اما میرم -

 سگه روی اون دفعه این تا برسی دقیق رو کتابم حساب نفعته به پس نمیکنم و نکردم کار ای بنده

 . دادفر کیان آقای نیومده باال من

  کرد تکرار باز مرتیکه

 نگهبان....  بیرون برو اینجا از خانوم-

 از اموپ هیجانزده و متعجب چشم همه اون جلوی و برداشتم کیفمو ، رسیپشن پیشخون پشت رفتم

 ...  بیرون گذاشتم هتل

  شادان بیتا,  گارسونها سرپرست همین یکیش...  میشن خوشحال آخراجم از ها خیلی

 ...  میشه ناراحت, ولیان که میدونم بهتر کسی هر از اما. سوخت برام دلش رضآ

 ....  تجریشم میدونه دیدم اومدم خودم به تا که بودم فکرا توهمین

 دور رو دونمی...  کنه آرومم جانانه خلوت یه از بیشتر نمیتونه هیچی کردم فکر بود گرفته خیلی دلم

 براش تا کسی پیشه برم بخوام که بودم اونی از تنهاتر...  صالح امامزاده تو رفتم مستقیم و زدم

 ...  دلنشینه فضای همین, برام, جا ترین امن کنم دل و درد

 یه و ،میشینم اینجا میام دارم تنهایی به نیاز وقت هر... داره رو خودش هوای و حال ، امامزاده توی

 توی...  نمیشه۲, اشکهات واسه, دلیل جویای کسی که هست جایی تنها...  میکنم گریه سیر دله
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 راز خودم خدای با...  سراغم میاد تنهایی غم میکنم احساس چون نمیکنم گریه وقت هیچ هم خونه

 ...  باشه کنارم همیشه مثله خواستم ازش...  کردم نیاز و

 مه کار این اینکه یا هست جا به هتل به رفتنم فردا که بودم فکر تواین همش برگشت راهه تو

 !؟!؟!؟ میبرم پی بهش بعدا که زندگیم های حماقت از یکی میشه

 چه ره که میرسیدم نتیجه این به میدادم قرار رو هدفم مسیری هر تو رفتم کلنجار خودم با خیلی

 ...  حقوقم و حق دنباله برم زودتر

 !? باشم زده خجالت چرا من...  بود اون ، کرد احترامی بی که کسی آصال..  بود همین هم درستش

 ! خورد؟ سیلی

 ....بود حقش

 کس هر ، نه من اصال...  نکنه حرمتی بی زن یک به باشه اون تا خودشه دسته کسی هر احترامه

 .... میکرد کارو همین باهاش ، بود هم دیگه

 .!!!...  باشه تر گشاد باید هم دهنش تره پر جیبش خرده یه کرده فکر

 همیشه از آرومتر و نکردم بیدارش...  میدید خواب,  رو پادشاه تا هفت خونه رسیدم وقتی شب

 ستهامود بینه ما گذاشتم رو سرم...  نشستم,  تلویزیون روبروی,  زمین رو همونجا و اتاقم تو رفتم

 ...  رفتم فرو فکر تو

 یه.  بود گرفته بر در رو وجودم همه هیجان و اضطراب باز اما بودم گرفته رو تصمیمم اینکه با

 شده بحسا و شمرده شمرده خیلی باید پس زندگیته تو تازه ای تجربه فردا که میگفت بهم حسی

 کنی عمل

 ... برد خوابم کی نفهمیدم

 ( ...  صبحه همون اصطالح به یا) شبه نصفه نیمه و سه ساعت دیدم کردم باز چشمهامو

 زارمب بالشت روی رو سرم, آروم لحظه یه, نتونستم که دارم خیال و فکر اینقدر, خودم برای بمیرم

 ... 
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 رفتنه زا بعد..  نداشتم بیشتر,  سن سال یازده ، فقط ، مرد وقتی یادمه ه شد تنگ مامانم برای دلم

...  اختیممیند اتاق تو هم کناره تشک تا ،دو کنیم حس کمتر رو تنهایی اینکه، برای ، خدابیامرز بابا

 اخد بنده... میکردیم نگاه تلویزیون هم با و خواب رخت تو میرفتیم خواب از قبل ساعت سه دو

 ستهخ زمین کاره اینقدر اما بزنه حرف باهام وزمان زمین از و بیداربمونه پام به پا میخواست مامان

 بغلش دیگه شبهای مثله,  هم شب اون.. نمیگذاشت اینکارها واسه نایی دیگه که میکرد اش

 چی هر ریز خیلی من جثه یا بود سنگین خیلی لحاف ،یا بودم کرده بغلش تاصبح,  بودم خوابیده

 مامان ، خاطر همین به ، میخوابم ای رویه هیچ بدونه میشدمو کالفه لحاف سنگینیه زیره بود

 وت...  زدم یخ سرما از من اونشب اما... ،روم میکشید گلوم زیره تا رو لحاف و بلندمیشد همیشه

 این از خبر بی... روم ، بکشه رو لحاف و شه بیدار آن هر مامان که بودم این منتظر همش خواب

 از دادم دست از هم مامانم راحتی همین به.  گذاشته تنهآم شب سر از خوشگلم مامانه که بودم

 من درد اما ندآشت خودمون خونه از کمی دست دایی خونه...  کارم همه شد دایی صبحش همون

 نبود اباب که سالی دو تو بودم مامان دلتنگه من بوداما داشتنی دوست خیلی دایی بود کسی بی درد

 نمیخوردمو غذا...  نمیزدم حرف کسی با وقت چند تا...  بود شده چندان صد مامان به وابستگیم

 همون با,  طور همون هنوز خونمون... میکردم گریه, های های,  سنگینی اون به لحآفه زیر شبها

 هب بار صد االن تا وگرنه بشه اقدامی که نخواست دایی...  مونده نخورده دست, اثاثیه,  اسبآب

 زمانی تا گفت دایی اما...  عموهام طرف از هم اون بود شده فروخته میدونم چه یا بود رفته اجاره

 ره میمونه همونطور هم خونه این نداره رو ها بیامرز خدا اون اموال از گیری تصمیم قدرت,  نیاز, که

 .. میگیره تصمیم هم خونه اون برای بود مایل نیاز وقت

 رفمط به بیارن هجوم دوباره خاطرات اینکه یا خونه بودنه خالی از یا بود ازدلتنگی ترس نمیدونم

 و بزنم رو خونه در برم اینکه فکره نذاشتم خونه اون تو پامو مامان چهلم از بعد بود که هرچی

 همیشه. .. نرفتم اونجا سالمه پنج بیستو که االن تا همین واسه میکرد دیوونم نکنه باز درو مامان

 ونجاا رفته هم االن مکه بود رفته که قبل سال چند مثله مامان که میکردم تلقین خودم به جوری

 زمانی, هم اون کرد اذیتم بدترازهمیشه بار یک تنهایی این اما...  دارم رو مهمون یک حکم هم من

 بیش اولین...  تهران بیام و کنم جمع بندیلمو و بار بودم مجبور و شدم قبول دانشگاه من که بود

 ...  میخوابیدم اتاق یه تو تنها که بود

 ... پیشمه دریا, نمیترسم تنهایی از هم اونقدرها دیگه حاال اما

 !!!میشم تنها هم من! ؟ بره دریا اگه ولی
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 . ردمنمیگ بر شمال, باشم نداشته خودم برای خوبی اندازه پس که زمانی تا که بود این تصمیمم

 ترک رایب که دومی دلیل باشم مستقل باید خودم...  دایی خونه برم که نیست قبل مثله االن دیگه

 نه نکارکرد شهرستان تو خب..  خوب شغله گرفتنه برای بود شانسم درصد داشتم تهران نکردنه

 نم پدریه خونه که جایی اون از جدا ندارم هم پیشرفت جای تهران مثله اما نه باشه سخت اینکه

 هر، بود زیاد داشتم کردن کار قصد که من برای مسیر این و داره زیادی فاصله شهر توی تا هست

 کی به نیاز شهرهم به رفتن برای...  مشکل هم بود خطرناک هم ، بیام شب و برم صبح بخوام روز

 هم مقدار اون درصد ده من موجودیه حاضر حاله در که داشتم چشمگیری تقریبا موجودیه

 مقدار اون به باالخره...  بودم خاطراتم درگیر هنوز چون نداشتم هم خونه فروش قصد... نرسیده

 ...  دارم زمان به نیاز اما میرسیدم خواستم

 ود دقیقا انداختم نگاه یه رو ساعت بود شده روشن هوا که بودم شده غرق خیاالت و فکر تو اونقدر

 نچو نبود بخش رضایت چندان گرفتم سرد آب دوشه یه سریع هتل میرفتم باید دیگه ساعت

  کنم بسنده همون به شدم مجبور بود خراب آبگرمکن

 گشاد لیخی نه چسب خیلی نه تنم تو که مشکی مانتوی یک با پوشیدم ای سورمه جین شلوار یک

  مینشست

 همیشه عادت طبق هم صورتم به کمی و گذاشتم سرم ای سورمه شاله یک هم مقنعه جای به

  میدونستم واجبات از جزیی رو آراستگی همیشه..  رسیدم

 لهمث هم من کرده فکر بیچاره کارهاش دنباله بیرون زده زود صبحه دریا دیدم ها پله پایین اومدم

 !!! کار سر رفتم صبح شش همیشه

 قیافه باز داره وجود درصد چند که میکردم فکر این به باز و زدم قدم کمی,  در بستن از بعد

 ور کارم حسابداریه با من کاره که ندارم کاری اون با من که دادم دلداری خودم به ببینم نحسشو

 کار دنبال نیازمندیهاش قسمت و میخرم همشهری روزنامه یه میرم و بیرون میام یکراست رسیدم

 ... میگردم مناسب

 مقصدم هب رو خودم و گرفتم تاکسی یه نتیجه در نداشتم اتوبوس واسه ایستادن منتظر برای وقتی

 .رسوندم
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 میدادم رو خودم به اگر. نمیاوردم هم خودم روی به حتی اما بود گرفته جونمو همه استرس

  میآفتادم پس,  در دمه همونجا,

 دم هم باز گذشت چشمم جلو از ویدیویی نوار یه مثله دیروز لحظات تمام, ایستادم هتل در سر

  تو رفتم و نزدم

  کرد نگاهم تعجب کمی با افتاد بهم چشمش تا رضا بود نگذاشته جام به رو کسی هنوز...  هه

 سمتش رفتم خونسرد خیلی

 خوبی؟ رضا سالم -

 شوک تو همه حاال تا دیروز از! ؟!دیروز؟ کردی کار چی رفتی کجا شدم دلواپست دختر سالم -

 !!!اند

 . برم, برسم کارهامو, حسابداری برم اومدم بزنم حرف دیروز به راجع نمیخوام-

 خیلی خودمو و ندادم لو صورتم تو رو درونم حسه از ای ذره هم من.  میکرد نگاه بهم ناراحتی با

  شدم اخراج انگارکه نه انگار...  میدادم نشون خونسرد

 رنظ به بدی آدمه هم اونقدرها میشه حل چی همه کن خواهی معذرت یه برو بیا نکن لجبازی نیاز -

 !!! خسته, اون هم, بودی حوصله بی, تو هم,  دیروز, تو شانسه نمیرسه

.. .. شدم ناراحت کمی اینبار!!! بخواه معذرت برو بگه داره ازم که شناختی با رضا نمیشد باورم

  گفتم و بهش روکردم

 .....  کنم خواهی معذرت ازش من ببینه خواب تو یارو این -

 ...  میگه تر جدی اینبار و میشه کالفه باز

 هوگرن. اینجا ،برگردی بخوای معذرت اینکه. همینه راهت ترین دردسر بی و راحتترین کن باور -

  میشی بدبخت کنه اخراجت اگه

 کردم قبولش که هم حاال اما اومدم کنار سختی به شدم اخراج که مورد این با االن تا دیشب از

  نمیکنم له پام زیر رو غرورم وقت هیچ
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 صحبت موضوع این به راجع نمیخوام هم دیگه. من شخصیته تو محاالته جزء, خواهی معذرت -

 .... کنم کار, جایی چه برم حاال ببین. کار زیاده که چیزی...  کنم

 محسوب تجربه با آدمه یه دیگه شی اخراج وقتی که میدونستی اصال تو دختر نشو دیوونه -

  ؟ نمیشی

  نداشتم این از بیشتر رو روحیه تضعیف و اضافی حرف حوصله چی؟ یعنی ؟ میگفت چی این

 در ای دیگه بامبوله یه تا برسم کارم این به زودتر برم االنم میدونم چیشو همه من رضا بسه-

  نیاوردن

 خشیب هر به مربوط که هتل دفاتر تمام رفتم بود آخر طبقه که حسابداری سمت به بلند قدمهای با

  بود آخر طبقه میشد

  رفتم نشونه رو بیست دکمه و ایستادم آسانسور تو

  میرفتم کلنجار خودم با برسه مقصدم به ای شیشه آسانسور که زمانی تا

 باقی حقوق من هست کی کرده فکر راضی خود از..  ببینم رو قیافش نمیخوام دوباره هم بمیرم

 ؟ چی تازه چیمه واسه مرتیکه این دیدنه دیگه برم حسابداری پیشه باید اونم که میخوام موندمو

  کردم غلط بگم من جونه نه ببخش منو بگم برم

 اما افتادمی اینجا به گذرم کم خیلی میشم بیستم طبقه راهروی وارد من و میشه باز درش آسانسور

 ،که سوم در ، چپ سمت راهروی سراغه رفتم مستقیم ،پس اتاقهاش با نبودم هم آشنا نا خب

  حسابداری بود نوشته هم روش

  کردم باز درو مردی صدای شنیدن و در زدن از بعد

  خانوم بخیر صبحتون-

  داشتم برخورد باهاش خداحافظی و سالم درحد فقط بودمش دیده قبال

 دیدج سال کاریه روز دو و پیش ماهه ء باقیمونده حقوق به حسآبرسی برای هستم بهرامی سالم -

 ...  که باشید جریان در کنم فکر اومدم

  گفت و پرید حرفم وسط بشه تموم حرفم نگذاشت
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 اگر که گفتن و گرفتن عهده به خودشون رییس رو کاریتون امور به رسیدگی بهرامی خانوم -

  خودشون پیشه برید باید حقتون گرفتم برای که بگم آوردین تشریف

  گفت دوباره که گردم بر خواستم در دمه همون از تمام حرصه با

 دارید پیش در که راهی این وگرنه بیاین کوتاه کمی میکنم توصیه بهتون برادرانه بهرامی خانوم -

  میشه بد خیلی کاریتون آینده برای

 ! ؟ داره موردی چه اینجا از من رفتنه مگه میشه چی مگه میگفتن چی اینها

 کنه مبادافکر تا رییستون پیشه میرم االنهم گرفتم رو تصمیمم امامن برادانتون نصیحته از مرسی -

  شدم منصرف و گشتم بر تصمیمم از ای ذره

  بستم سرم پشت هم در و بیرون رفتم اتاق از عصبانیت با معطلی هیچ بدونه

 ... بود ، میکردم فکرشو که حدی از بیشتر عصبانیتم

  رو راضی خود از مرتیکه اون تا ببینم رو ولیان اول میدادم ترجیح ایستادم هتل مدیریت روبروی

 قرمزه روی که دیدم, در کنار, کارت دستگاه چراغ روی از زدم در دوباره نداد جواب کسی زدم در

 . نیست که هم این وای. قفله در یعنی

  رفتهگ قرار راست سمت راهروی توی که اتاقی تک رفتم هتل ریاست سمت به ناچار به دیگه اینبار

  ایستادم در جلوی

  بود باز شکر خدارو دادم هل رو اتآق در اجازه دریافت بدونه هم بعد. کوبیدم دوبار ، در روی اخم با

  نبود ای چاره خب اما میترسیدم خشم همه این سرانجام از خودم

 اینجا اتاقی همچین یه من خدای....  خیلی هم اون کمی نه بود بزرگ...  ایستادم اتاق روی به رو

 !؟ نمیدونستم من و بود

  اتاق این اندازه میشد تازه میگذاشتم هم کنار رو مدیریت اتاق تا سه دقیقآ

 ... ساده و شیک بسیار

  کنم آنالیزش حسابی بخوام که بود حرفها این از تر مشغول فکرم
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  نبود جالب برام تحمل قابل غیر شخصیت اون با شدن روبرو دوباره بود پریشون افکارم

  بفرمایید -

 ...  بود زنک گول آدم صداش و ظاهرش فقط.... اومدم خودم به گیراش و جذاب صدی با

 ندشکمرب و ساعتش بند و کفش ای سورمه پهن کراوات و سفید پیراهن با مشکی شلوار کت یک

  کراواتش با بود ست همگی

 اه شخصیت جور این میکرد رو فکرش که بود اونی از تر براق نگاهم کالمم تو اومد خشمم تمام

 نییع که میکرد نگآهم میومد چهرش به نهایت بی که پوزخندی با میاوردن در رو حرصم بیشتر

 ! ؟ ماافتاد به گذرت باز دیدی

 دله ور برید دارید هتل مالیه کتاب حسآب به عالقه اینقدر اگه! ؟ چیه بازیها مسخره این -

 !؟!؟. میندازید تعویق به منو کاره چی برای...  بشینید حسابدارتون

  بود سنگین نگاهش چقدر میکرد برانداز منو و بود داده لم صندلیش روی سینه به دست

 هکس نه برسم رو تو حسابه دارم عالقه که بگم هم این اما.!  کار این به دارم عالقه کن فکر تو -

 .. رو ای دیگه

 ... بگیرم حالشو باید باز!!!  کرده رم باز مرتیکه

 نینمیک اخراجی یه کتابه حساب درگیره رو خودتون باز کبکبه دبدبه همه این با میکنم تعجب -

 ومن باقیمونده هفته چند این حقوقه سریعتر.. نداره موردی میخواد دلتون خودتون ن چو هم حاال

 ... برم من تا بدین

 باز شجیب تو میزآره عادت طبق دستهاشو ز ا یکی...  سمتم به میاد و میشه بلند صندلیش روی از

 کنهمی مست آدمو عطرش بو..  میشه معمول حد از نزدیکتر و نمیکنه حفظ رو بینمون فاصله حد

  تلخ و سرد

  نرفته که یادت داری کاری قرارداد هنوز تو اخراجی؟ که گفته تو به کی -

  میگم و نمیدارم بر عقب به هم قدم یک نباشه باخبر درونم از اینکه واسه
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 ... نکنه کردین اخراج پرسنل تمامی جلوی منو دیروز شما که نرفته یادتون-

  گفت بود زهر شبیه بیشتر که ای خنده با

 اینه؟ از غیر...  کارتون از ندامت و خواهی معذرت برای من اتاق تو اومدین امروز هم شما خب-

 ... میکردم خفش خودم دستهای تا دو با میخواست دلم

 .... من به شده خیره تمام وقاحت با ؟!بود؟ سیاستی چه دیگه این

 ... نیستم بیا کوتاه من اما بدش نوعه از اونم خوردم رکب... شدم الل

 ! الکیه؟ مگه

 !؟!؟ نیستی اخراج دیگه بگه بهم بعد اتاقش بیام من

 .... کرد ،منو،اخراج جمع جلوی دیروز که شرایطی تو اونم

 سرپ این جای کی هر!!! گوشش تو خوابوندم جمع تو من که ای سیلی ،اون کنار به اینها همه اصال

 آدمیزاد ،شبیه حاال ،تا حرکتش کدوم این چند هر... نداشت منو دیدنه ،چشمه داشت عمر ،تا بود

 ... ،باشه یکیش این که بود،

  گفتم و کردم نگاه بهش بود شده نمایان وضوح به چشمام تو اینبار که حرصی با

 دیگه اج یک تو رو شغلی سمت ترین پایین حاضرم ؟من میگیرین تصمیم من واسه حقی چه به -

 !!! کنم کار شما برای نیستم حاضر هم لحظه یک واسه ،اما! بگیرم

  میگه و میکنه نگام خونسرد باز

 ...  میکنی کار -

  گفتم فریاد با کنم کنترل خودمو نمیتونستم اما کردم نگاه خودش مثله منم

 ...  ببینی خواب تو -

 به نم نره یادت اما کنی کار اینجا خدامه از نکن فکر...  کوچولو خانوم نیست خوابیدن به نیازی -

  کردی دیروز که کاری با مخصوصا نمیشم خیال بی ها راحتی همین
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 طرفم به صورتش از که رو خشمی دردم حسه از بیشتر اما میاد دردم...  میگیره سفت رو بازوم

  بردارم مقد از قدم ، نتونستم که بود زیاد بازوم روی فشارش اینقدر...  میکنه میخکوبم کرد پرتاب

 تو رامب لذتش اما کنم ساقطت زندگی از بتونم زدن بهم چشم یه تو که هست باز دستم اینقدر -

 ...  بندازمت کردن غلط به ریز ریز که اینه

 عمر تا هک میکنم آبروت بی چنان قسم خدا به وگرنه بردار دستتو بکنی نمیتونی غلطی هیچ تو -

 عوضی مرتیکه کنار بکش نجستو دسته...  کنی بلند سرتو نتونی داری

 به سینه همونطور نرمش مقدار یک از دریغ اما کنار میکشه دستشو تهدید همه این با کردم فکر

 ... گرفت درد بدی طور به دستهاش تو ضریفم بازوی... ایستاده؟ من سینه

 چون زنیدادب آبروییم بی برای بتونی که نیست بلند هم ها اونقدر صدات که گفتم..  نشد... د نه د -

 ،من رهب اینجا از کی و کارکنه اینجا از کی میگیره تصمیم که هم اونی...میکنم خفت من اون از قبل

 ... تو نه هستم

 ... بکنی میخوای غلطی چه تو ببینم تا اینجا از میرم من -

 خودم به اما زیاده بازوم درد میکنه ول رو بازوم و میکشه عمیقی نفسه...  میزنه ذل چشمهام تو

 ... بشه خبر با ضعفم از ندادم اجازه

 یدهم نشون خودش از که خونسردی این با میخواست داشتم اطمینان...  میداشت بر قدم خونسرد

 ... بفهمونه من روبه اقتدارش

  میکنه تهدیدم به شروع هم طور همین میزش سمت میره من به پشت و میزنه قدم دیگه حاال

 اتهام دقیقه دو ،تو که کنم آوری یاد شده ،الزم بدم دستت رو کار حساب اینکه برای پس آهآن -

 هم اب ماهیانه کتاب حساب که میکنم ادعا. کشیدی پول شرکت حساب از میگم. میزنم بهت دزدی

 اما و ننک زندونت روونه روزه دو ،بتونن که میارن دلیل برعلیهت اینقدر وکیلم و حسابدار. نمیخونن

 در داشتی امانت در خیانت سابقه چون بگیری نمیتونی کاری هیچ سنف این تو... زندون از بعد

 ....  ضمن

 که بود شدنی و بینقص و محکم اینقدر هاش تهدید نیاوردم طاقت دیگه که بده ادامه خواست

 ... بود وجودموگرفته ،همه ترس
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  ؟ میخوای چی من از -

 

 . شد خیره بهم ،و روش داد لم باره دو صندلیش به بود رسیده دیگه

 باشه وجدان بی میتونست حد این تا که کثیفش شخصیت از بودم متنفر ازش

 

 کسی رو دست که ندارم حیوانی خوی من که اونجایی از... کردی من با جمع تو که کاری همون -

 یمیگرد بر مرتب ،خیلی هیچی ،که گفتی اگه...  کردم غلط: بگی همه جلوی میخوام کنم، بلند

 منفی پونت یک هم کاریت رزومه تو که... کارت محله از اخراجی، برگه با هم ،اون خونت میری

... )  نمیکنن استخدامت جایی باال، به ستاره سه های هتل تو اقل حد بگم تر راحت یا میشه حساب

  آروم یااینکه(  میده ادامه و میزنه پوزخند

 رو من به احترامی بی و توهین اجازه کسی هر که بیاد هم بقیه دست کار حساب تا کارت سر بری

 ... نذاشتمت منگنه تو بیشتر تا بیرون برو االنم...  دانی خود حاال...  نداره

 میکرد رحم جونیش به خداباید که بود ها لحظه اون از بود نوبر دیگه این

 هک شدم نزدیک بهش اینقدر...  صندلیش کناره ورفتم کردم رد هم میزش.... جلوتر...  جلو رفتم

 ... دمبو نفسهاش هرم تو دقیقا میشدم نزدیک مرد یک به اینقدر که بود اولی بار میکنم اعتراف

 لیدلی چه بود وقیح اینقدر اون اماوقتی...  بودم متعجب خودم شجاعت همه این از ثانیه چند برای

 !؟!؟ باشم مظلوم جلوش من داشت

 مینه به...  گرفتم رو تصمیمم...  میاد بر کارها خیلی تو دسته از ترسیدم خیلی میگی راست -

...  دادفر کیان...  کی برای هم اون کنم کار اینجا من اینکه...  بهتر این از فرصتی چه...  زودی

 به هم من که نره یادت اما(  بود شده متعجب نرمم حرفهای و شدنم نزدیک زیادی از خندید)

 کنم سیاه رو روزگارت چنان... دادفر بیارمت فرش به عرش از چنان...  میکنم تالفی موقعش

  باشی ندیده هم خوابت تو که ، بیارم زندگیت تو تلخی تجربه چنان... دادفر
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 هشدارهای که بود کافی همین من برای اما نکرد باور حرفهامو...  شد پوزخند به تبدیل خندش

  دادم بهش رو الزم

 !!!! بزنه سر ازش خطایی بخواد اینکه آز قبل... برگشتم عادی حالت به

 اومد صداش که بیرون میرفتم در از داشتم

 پای به و کردن گریه جای به میتونی فعال اما بگذره زمان فعالباید نه یا ببخشمت اینکه مورد در -

 ازت رفتاری من میله طبق که روزی اون از وای اما شی کار به مشغول دوباره موقتا هات افتادن من

 پایین میری هم االن همین از... میکنم برخورد باهات ای طوردیگه که موقعست اون...  بزنه سر

 مشغول ، بعد ،شیفته هم ، نافرمانی کوچکترین میشی مشغول کارت سر و میپوشی رو یونیفرمت

 ... اینکه هم ، و میشی کار

  میگم و بشه تموم حرفش نمیگذارم اما نمیگردم بر

 ...  دادفر آقای نمیمونه اینجور روزگار -

  میکنم طی رو آسانسور تا راهرو طول حرص با و بیرون میرم در از

 زشا و کردم سالم مسیولش به ، هتل خشکشویی و لباسشویی قسمت زمین زیر طبقه رفتم

 هربونیهم زنه پیر...  کنم عوض رو ،لباسم ،تا من به بده رو رسیپشن های یونیفرم از یکی خواستم

 داشتم دوست...  نیست خبر بی دیروز موضوعه از هم این که فهمیدم میکرد نگاهم تعجب با... 

...  تله این تو نکردن کار برای میشد دلیل بهترین...  بدم دست از رو صدام تا بکشم جیغ اینقدر

 متس به و پوشیدم رو یونیفرمم پیرزن کنجکاویهای به توجه بی بود نشدنی که اونجایی از اما

  رفتم هتل رسیپشن

 ... میکردم رفتار میلم خالفه بر باید تهدید یه خاطره به که بودم ضعیف و بدبخت من چقدر

...  توش میرفتم من و میکرد باز دهن زمین داشتم دوست...  بود ایستاده اونجا همیشه مثله رضا

 و ادد دادفر که وضعیتی اون...  نمیکرد قبول رو واقعیت صد در صد...  بگم چی این به من االن آخه

 خودش االن که میشه باورش کی,  کرد اخراج تر تمام چه هر جدیت با رو من و انداخت راه بیداد

 موخود گرفتم تصمیم...  بخور زمان و زمین قسم هی حاال...  کار؟ سر برگردم که کرده مجبورم هم

 !!!..  کرد نظر تجدید تصمیمش تو: که بگم اضافی حرفه بدونه و نکنم کوچیک

  بهم زد ذل رضا و ایستادم میز پشت رفتم
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... تهسخ جا این کردنه اداره تنهاخیلی دست... کردی کاری خوب خیلی دختر ؟ برگشتی تو ؟ نیاز -

 باشه سختگیری آدمه همچین نمیاد هم صورتش به...  شد آروم طرف خواهی، عذر ؟یه دیدی

 !!!!؟؟؟؟!!!!بخشیدتت خوب!!!! دختر..  کردم حال...

 رفیح کام تا الم گرفتم تصمیم!!! داشتم خودم با که قراری و قول طبق و میکردم نگاهش فقط من

 . نزنم

 هدر میاد بدش پونه از مار!!!  بیا...  رسید راه از هم بیتا که میکرد صحبت داشت طور همین رضا

  میشه سبز هم خونش

  ؟ بودی نشده اخراج دیروز مگه تو ؟ برگشتی جوری چه!!!  جون نیاز سالم -

  ؟ چه اینها به آخه بود آورده جوش مغزم

 رقف خیلی شما با من تخصصه اصال آخه...  باشه کرده تنگ رو شما جای وجودم نمیکنم فکر -

  بیهوده و پوچ حرفهای این تا برسم کاریم امور به میدم ترجیح هم االن!!!! داره

 حسه یه ولی...  نیستم بشو آدم اصال...  بودم داده قول خودم به مثال من...  من دسته از وای

  دادم رو جوابش اومد خوشم..  داد دست بهم آرامش

 و بود کوتاهتر من از قدش..  کنه دلبری چجوری میدونست خوب ظریفش اندامه و ریز صورته با

 و بود آبی چشمهام من اما شرقی کامال تیپ اون داشت فرق من با آسمون تا زمین صورتش

 زیبایی صورتهامون به نوعی به کدوم هر اون کرده مش موهای با من خرمایی موهای برنز، پوستم

 ۱۷۰ وداحد بلند میگم البته بود تر بلند قدم و تر کشیده من اندامه اما بودیم الغر مون تا دو. میداد

 !!! بودم داده هتل برای کاریم رزومه مشخصاته تو که فهمیدم وقتی هم این میشدم

  گفت رضا به رو کنه جلب خودش به رو رضا نظر که نازی با صورت رهر د

 حسه روزه یه چه...  بکوبونه محکم رو میخش تونسته خوب رییس جناب انگار اومد خوشم نه -

 رضا. . اوله شرطه دلسوزی اماکنی همچین تو کردن کار برای البته...  شده دگرگون پرسنل تو کار

 .... ها بیای... مهمونیه یه رستوران تو دادفر کیان ورود مناسبت به نداره حرف هتل تو امروز نهاره

 بیتا میکنم فکر...  نمیکشه خجالت سنش از مرتیکه!!!  کنه غش وسط همون بود مونده کم هم رضا

 که مبد رو جوابش خواستم میزدن حرف هم با بیتا و رضا کماکان... باشه بزرگتر من از دوسالی یه

  کرد مشغول رو فکرم بیتا آخره حرفه
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 مه خودشیرین پرسنله.. اومده هم مهمی شخصیته چه...  اضافی غلطهای...  گرفتند مهمونی پس

 !!!شده اضافه هم مردک این االن!!! بود ولیان تادیروز... موقعیت یه منتظره که

 رخاط این به شاید.... میگذشت دیر من برای که بود زمان این اما میرفت پیش روز هر مثله کارها

 .. میگذرونم رو عمرم روزهای بدترین خدا وای...  بودم پرسنل سنگین نگاهه زیره که

 . پرسنل نهار وقت دقیقا بود ظهر از بعد نزدیکهای

 ومد قسمته و نهار و استراحت میرن تر زود قسمت یه میشه تقسیم بخش دو به پرسنل همیشه

 ...  هست ساعت یک هم استراحت زمان مدت...  اول قسمت از بعد

 بیتا اب رو برگشتش و رفت زمانه که بودم فهمیده تازگی میرفت رضا بعد میرفتم اول من همیشه

 !  ؟ بره دختر این با نیست پسر این حیفه میکنه تنظیم

  شدم مسافرها و ها تلفن پاسخگوی و بودم رسیپشن تو تنها

 ...  معمول حد از بیشتر ها مسافر رنگارنگیه و بود عید ایام بود شلوغ خیلی

 هخاص ابهت با دیدم رو ولیان که کنم قطع اومدم رو گوشی هفت و بیست اتاقه با صحبت از بعد

 زدم لبخند بهش و ایستادم قبل از تر مرتب...  طرفم اومد خودشه به متعلق هم فقط که خودش

  ولیان خانوم سالم -

  میگه من به رو و مینشونه لبهاش رو خشک و سرد لبخندی

 یدبع ازشما...  انداختی راه گردگیری اینجا خودت برای خوب دیروز شنیدم...  بهرامی خانم سالم -

 ... چ هر..  خانم بود

 این میکردم خدا خدا...  داشت خبر هم این پس..  نشدم حرفهاش بقیه متوجه ناراحتی شدته از

 بگیرتم ادبی یکی تا بشم نشین خونه برم که اینه فوقش فوقه...  نخواستم اصال میکرد اخراج منو

 ... دیگه

 بجای نا رفتار از هم کمی کرد تعریف شما برای رو دیروز ماجرای که کسی کاش ولیان خانوم -

  میگفت شما برای دادفر آقای

  گفت و صورتم تو اومد جدیت با
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 انهخواه خودشون رییس آقای که نمیشه مربوط زمانی از البته نمیشه مربوط من به چیزها این -

 بود من زا اگر که باشید مطمین صورت این غیر در کنن رسیدگی شما کاره به شخصا که شدند این

  کنم برخوردی چه شما مقابله در االن میدونستم

 عیس بود دشوار خیلی برام بار اولین برای همه اون ها رفتار این تحمل میداد فشار رو گلوم بغض

 تممیخواس هم این از اگر که بودم کرده پیدا اطمینان دیگه...  بدم ادامه کارم به و نزنم حرفی کردم

 خوبی هونهب بود کرده استفاده تهدید عنوان به برام ایکه نقشه با شک بی ، زندگیم دنباله برم بزاره

 ...  میکرد پیدا

 ... نکن شک...  میدم بهت یکجا رو ها مالیمتی بی همه این جواب اما...  بختم بد چقدر من

 اب چقدر مرد این واقعا...  گرفته برات تصمیمی چه دادفر این ببینم تا برس کارت به هم حاال -

 ...  گذشته

 چشمهام تو اشک میدن قرار مواخذه مورده منو اینجور که داشتند خبر ازچی اینها من خدای وای

  باشم پا سر تا میکرد کمکم مدت این که کاری تنها میکنم مقاومت هم باز اما میشه جمع

 پاسر ،خستگیه ه برابر صد که بود روم عجیبی فشاره اما میزدم لبخند مسآفرها به اینکه با

 . میکرد ،اذیتم ایستادنم

 من نای حاال...  بود من نوبته.. بود کرده سیر رو شکمش حسابی که بود معلوم بود برگشته رضا

 نلپرس از نفر پنج چهار، با هنوز بودم حاضر رو مرگم...  میکردم شرکت ضیآفتشون تو که بودم

 ات پنجاه کم کمه سالن تو که االن به برسه چه بودم ناراحت و عصبی اینقدر بودم کرده برخورد

 ...  خبرن با دیروز موضوع از همشونم..  اونجان کارگر

 رمب نهار برای گرفتم تصمیم یهو لحظه چند تو رفتم خوری غذا سالن سمت به لرزون قدمهای با

  کنم رکتش شون آنچنانی ضیافته تو نتونستم و بود واجب کارم که بیارم گیر بهونه یک و بیرون

 لیخی دلم خوردم نشستم همونجا و خریدم خودم برای همبرگر ساندویچ یک تجریش رفتم هم باز

 رو چمساندوی نصفه از بیشتر باز اما بودم نخورده ،هیچی االن ،تا نهار دیروز از اینکه با بود گرفته

 استمیخو گریه دلم...  بود بسته رو گلوم راهه که بود بغضی هم نخوردنش علته تنها موند دستم

 میکردم نگاه آدمهاش و خیابون به وار دیوونه...  بود آورده در رو لجم روزگار، لطفیه بی همه این
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 به برگشت موقع و گذشت برق مثله ساعت یک...  گریه زیره بزنم تا بودم بهونه یه دنباله همش

 ...تو رفتم هتل در سر از...  رسید کارم

 ...  کارم سره برگشتم آهسته بود امان و امن در چی همه

 

 تر زود چه هر بود کرده خستم حسابی امروز کار فشاره بود عصر شش ساعت نزدیکهای

 بختی بد هزار با...  کنم تعریف رو ماجرا اصل حقیقت دریا برای اقل حد و خونه برم میخواستم

 افتهمس...  بود شده تاریک دیگه هوا...  بیرون زدم هتل از و گذاشتم سر پشت رو باقیمونده دقایقه

 رسیدم ودب مسیرم تو که اتوبوسی ایستگاهه سومین به اینکه تا...  گذروندم پیاده رو زیادی خیلی

  رسیدم خونه به ساعت یک از بعد و شدم اتوبوس سواره

 تر زود که کدوممون هر همیشه میکرد درست غذا داشت و بود مشترکمون آشپزخونه تو دریا

 متمو انگار بود شاد چقدر..  نخوابیم گرسنه شب دومون هر تا میکرد درست چیزی یه میرسید

 میومد راه مقدار یه هم من با دنیا کاش..  حالش به خوش...  میرفت پیش روال به بازیهاش برگه

 ... 

  میری زود و میای دیر روزه دو ؟ خوشگله خانوم کجایی ؟؟ اومدی -

 کمرنگ لبخنده یه با کشیدم چی من روز دو این تو که میدونست چه اون نداشت خبر دلم از

  میگم و میکنم نگاهش

 ..  پیشت میام و میکنم عوض لباسمو میرم -

 ...  ببر حالشو بخور کردم درست تبریزی کوفته برات آمآدست منم غذای که بیا -

 ...  میخوابم گشنه شبا من بری تو اگه...  میکنیا عادتم بد اینجوری مرسی -

 گرسنگی شبا کم زدی بهم تو که توپی هیکله این واسه ؟ میخوابی سیر خیلی االن که نه -

 ...  داده تشخیص هیکلت روی از اطفال پزشک یک اینو نکشیدی

 پهن ور سفره دیگه که دریا پیشه میگردم بر میارمو در رو شالم و مانتو و اتاقم سمته برمیگردم

  بود کشیده رو غذا و بود کرده
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  نکنه درد دستت -

  دارم خبر عالمه یه برات کن پاره تیکه تعارف هم کم بشین بیا -

 پوسته هرنگ میخوره چشم به خیلی اون منو بینه که تضادی تنها خوشگلیه و نمک با خیلی دختره

 توم بخوای بودن ترک از نشونه چی هر من میگه خودش...  بلورشه بدنه و باتن سفیدش

 ء شههمی گونش روی که کمی قرمزیه..  دلنشینش و شیرین لهجه.. میگه هم راست...  پیدامیشه

  میکنه خواستنیش بیشتر هست خدا

  ؟ شده چیزی پکری خیلی امروز چیه -

 ...  بیرون بریزم هست تودلم چی هر یهو میخواد دلم میکنم نگاهش غمگین

 ...  همه دسته از خودم دسته از.. پره خیلی دلم...  بود تو اسمه اندازه من ضرفیته کاش دریا -

  میگه و میکنه نگام متعجب دریا

 ریهگ تو مثله منم تا بگو کرده؟ ناراحت تورو کی ؟ شده چی ؟ عشقم بودی خوب پریشب که تو -

 دیگه بگو... نکردم

 ...  کردم تعریف رو پیاز تا سیر براش

 احساس گفتم همشو..  تهدیدهاش و حرفها امروز تا دیدمش ظهری دمه همون از...  دیروز از

 ...  شدم آروم کردم

 تممیتونس تا...  نکنه؟ باور منو ،حرفهای هم این نکنه...  بود سخت براش باورش..  شدهبود شوکه

 ... کردم بیرون دلم تو از اشکهام با رو امروز غمه

  گذاشت تاثیر روم جملش چند کمابیش حرفهاش تو از دادنم دلداری به کرد شروع دریا

  گفت بده بهم رو کالم ختم اینکه برای هم آخر در

 خم کمر...  بجنگ هم تو کنی کار براش اونجا ناچار به که کرده جوری برات رو شرایط که حاال -

 ماا کنی گریه میخواد دلت و میتونی که اونجا تا داری وقت صبح تا...  نده راه خودت به غم...  نکن

 م،محک مشکالت برابر در که نیازی. بشه جامعه وارده باید هم جدید نیاز و میشه نو از روز فردا از

  ؟ نه مگه. میتونی تو...  میایسته
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 تو حتی اون که دارم قدرتی خودم نوبه به هم من میگه راست دیدم...  گرفتم انرژی حرفهاش با

 آخرین اینکه گفت خوشش خبرهای از هم اون و زدیم حرف هم با شب آخره تا نمیبینه هم خوابش

 این هاش خبر از دیگه یکی..  خریدنه سوغات مشغوله دیگه و گرفته مربوطش اداره از هم برگه

 ماهگیش یک تا میتونه هم اون بخواد خدا اگه و آورده دنیا به تپلی بچه یه خواهرش که بود

 هم ونا..... بفهمم نمیتونستم من که داشت غمی یه حرفهاش تهه اما... ببینتش و خودشوبرسونه

 ... نداشتم اصراری هم من بالطبع.... نکرد گفتنش تو تالشی

 ... هتل رفتم راسخ عزم با صبح

 دیدم هک میگذشت صبح از ساعتی چند...  شدم کار مشغول و کردم احوالپرسی و سالم نفر چند با

 یک با بیآ جین شلوار یک شد هتل وارده نمک با بسیار صورته با بلند قد اما تپل تقریبا پسره یه

 ... قرمزرنگ سوییشرته

 بگه و من پیشه بیاد باید البی به ورود از قبل که شد این متوجه هم اون و کردم نگاهش لبخند با

  داره کاری چه

  ؟ کنم کمکتون میتونم..  اومدین خوش خیلی..  آقا سالم-

  میگه لبهاشه روی ورود بدو از که لبخندی و باز رویی با

 ...مبارک نوتون ساله همه از اول....  خواهرم معلومه -

 ... میگه راست وای

  مبارک هم شما نو ساله همچنین ممنون خیلی -

 ما برای مالقات وقته یه میکنین لطف. ایران رسیده دیروز ما مهندسه آقای این شنیدیم خانم -

  ؟ بگیرین ازش

  نشست صورتم رو لبخند خودآگاه نا صحبتش لحنه از

 برخ بهشون من تا هست چی ماست مسافره که مهندستون آقای این اسمه حاال..  میگم تبریک -

  بدم

  میگه زیادی ذوق با و میخنده
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  دادفر ،کیان مهندس آقای...  دادفر کیان..  کیان -

 کوچیکی اخمه به رو خودش جای و میره صورتم از لبخند بشم روبرو مرد این با باید من باز وای

 میده

  ؟ افتاده اتفاقی ؟ نیومده -

 بود این هم دلیلش بگیرم استرس دیدنش از بیشتر تا بود شده این مانعه میپرسید که سوالهایی با

  گفتم بهش جدی خیلی میکردم رسیدگی کارش به باید که

  بدم اطالع بهشون تا کنین صبر لحظه چند...  ما هتله آوردن تشریف دیروز ایشون آقا نخیر -

 اهشوم صورته میشه سالی ده که... ما داداشه این پایین بیاد بگو آبجی ببینی جوونیت ز ا خیر -

 ندیدیم

  برسم کارم به من! ؟ چه من به اصال...  رو مردک این میگیره هم تحویلی چه اوه

  میکرد صحبت یکی با تلفنی داشت که رضا به کردم رو

 یدنشوند منتظره پایین آقایی یک بگین بگیرین تماس دادفر آقای با کنین لطف حسینی آقای -

  هستند

 کس هر اینجا کنم گذر وا رضا به رو کاری من نداشت سابقه آخه کرد نگاه من به چپ چپ رضا

  میکرد رسیدگی رجوعش ارباب به خودش

  کنین رسیدگی خودتون هستم مشغول تلفنی من بهرامی خانم -

 ... کرده تغییر کلی باهام پرسنل رفتاره ،دیگه روز اون ماجرای از اصال کرد ضایعم چه آخ

  ،برداشت راضیش خود از ،خوده بوق چند زدنه از بعد و گرفتم رو ریاست دفتر شماره

  بله-

  میدادم گوش صداش به نفرت با

  هستند منتظرتون البی تو آقایی یک دادفر آقای -

  میگه مکث کمی با
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  ؟ اسمشون -

  کنین صبر لحظه چند -

  میپرسیدم ازش باید نمیدونستم اسمشو

 ؟ شریفتون اسمه ببخشید -

  گفت بهم لبخند با

  رستگار علی... علی شما کوچیکه بفرمایید بهشون -

 رستگار علی آقای -

  من اتاقه به کنین همراهیشون -

 که نخوندم درس همه این نوکرشم من کرده فکر کرد قطع رو گوشی ای اضافه حرفه هیچ بدونه

  شو خم دوستم جلو کمر تا بگه بهم بیاد یکی یهو

 مخالف ازهس افتادم فکر این به که باال بفرستمش پرسنل از یکی با خواستم و کردم نگاه روبرو به

  گفتم خاطر همین به کنم شروع رو زدن

 ...  اتاقشون ببرین تشریف خودتون گفتند ایشون رستگار آقای -

  ؟ کجاست اتاقشون -

 هتل تریاس نوشته درش باالی بیستم طبقه ، هست ،آسانسور سالن چپ سمته ببرین تشریف -

 ... 

 یستمن تو برده ،اما هستم اینجا کارمنده ،من بفهمه اینکه برای بود قدم یک این رفت و کرد تشکر

  بکنم برات میخواد دلت کاری هر ،که

 ...  البی سمت میرن دارن پایین اومدن تاشون دو دیدم که گذشت ساعتی نیم

 ردمک تلفن با صحبت مشغوله کلک و دوز تا هزار با رو خودم و نکردم بهشون نگاهی کوچکترین

  میدادم جواب هم رو رضا به مربوط خطهای حتی...
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 و میکنن اهنگ من به یکبار لحظه چند هر دیدم که بود نگذشته البی تو نشستنشون از ربع یک هنوز

  میخندند بلند صدای با تقریبا

 صدای با نمیومد بر دستم از کاری هیچ..  میشدم داده نشون ناتوان خیلی...  بود دراومده حرصم

 میشد مربوط من به بود که چی هر شک بی میکردند کار اعصابم رو بدی طور به هاشون خنده

  نبود دلیل ،بی نگاه اینهمه وگرنه

 مبلغ حساب به رفتنش از بعد کردم مسافرین از یکی مشغوله رو سرم و نمیکردم نگاهشون دیگه

  شد پرت حواسم صدایی با که میرسیدم داشتم بود نقد که پرداختی

 دیگه هبار اما میگیرم ندید هم اینبار...  بگیرم جواب ازت نتونستم میخوام که اونطوری گویاهنوز-

  نیست ر کا تو بخششی

  اون نه بودم من میبود طلبکار باید که کسی کردم نگاه چشمهاش به براق

 االن شینمیبخ..  کنم رسیدگی شما اموره به اینکه نه مسافرینه امور به رسیدگی فقط من وظیفه -

 ...  هستم حسآبرسی مشغوله هم

  میرسه هم روز اون اماباالخره کنم خورد بر میخوام که اونطوری باهاش نتونستم هم باز نه

  کردم کار درگیره رو خودم باز بود مشغول فکرم اینکه با و پایین انداختم رو سرم

 دارم کارت...  من دفتر بیا نهار وقت -

 حقوقی هیچ که رو استراحتم ساعت من متاسفانه منه استراحته وقته نوعی به نهار وقت ببخشید -

  باشین شما که برسه چه نمیکنم هتل با رابطه در موردی هیچ صرف نمیکنم دریافت

  ؟ چی موقع اون...  میکنم احضارت اداری ساعته اینطوریه پس ا -

 ...چشم -

 شد حاال -

 بود شده نهارم وقته هم من و بیرون رفت دوستش با بود پیروز اون باز اما رفت و گرفت راهشو

 تقریبا دیدم وقتی و رسیدم کارهام به باحوصله میرفتم دادفر پیشه باید که افتاد یادم نهار از بعد

  بود آل ،ایده چهاره ساعته طرفهای دیدم کردم نگاه ساعتم به ندارم کاری هیچ
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  بیستم طبقه رفتم و شدم آسانسور داخله

  نداشتم استرسی هیچ دیگه.  زدم رو اتاقش در

  شدم جواب منتظره و زدم در روی بار دو کردم رو خودم بازکاره اما داشتم تردید زدن در برای

  بیاتو-

  میشدم اتاق این وارده که بود بار دومین این...  رفتم داخل و کردم باز درو

  گفتم جدی خیلی فقط نکردم هم نگاهش حتی

  بفرمایید -

 ؟ بخشه لذت اینقدر تو برای من حرفهای از سرپیچی -

 !!!بدم ور اجازه این بهش نمیتونستم میکرد اذیت منو نامعلومی دلیله هر به دیگه بودم شده کالفه

 غزیم رشده به کافی مقداره به هنوز که بگم باید خوندین دفترتون به منو حرفها این برای اگر -

 و باشید داشته رو غریبه افراد با زدن کله و سر حوصله شما که ممکنه دادفر آقای...  نرسیدید

 هتل به مربوط کار اگر نیست جالب برام اصال من اما بشه، محسوب سرگرمی نوعی به براتون

 کارم سر برم من که هم نه ،اگر بفرمایید ، دارید

 ...  میگه و میکنه نگام شدیدی اخمه با

 ... خونوا که کاری..  میکنم ادبت -

 و گذاشتم راستم دسته تو رو قدرتم تموم و کردم حمله طرفش به بشه تموم حرفش نگذاشتم

 به باشه این تا.  بود حقش... کردم تحمل رو دستم ،سوزشه لذت با اینبار....  گوشش تو زدم

  نکنه توهین من به راحتی

 اما .میکنم برخورد باهات بودم گفته بهت...  دهنت تو میاد من خونوادهء اسمه که باشه آخرت باره -

 تو ثلهم تا صد از موقعش به نکن نگاه ، بودنم زن به..... باش خودت مراقبه خیلی ؟ کی بودم نگفته

 ...  میشم بدتر
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 دهش خم کمی خودش سمته برگردوند منو و گرفت شونمو که برگردم خواستم میکرد نگاهم فقط

 ...  شد حایل طرفم به کمی هم ش خود بود کرده احاطه دورم رو دستش تا دو میزش روی بودم

 ، که بودی نداده رو احتمالش هم درصد یه انگار اما قوی ظآهر به خانومه ، ملسه که بزنت دست -

 حیف.. ! .؟!بدویی؟ دنبالم سگ مثله داری عمر تا که کنم ،کاری اتاق همین ،تو میتونم همیشه برای

 ...  میگرفتم ،حالتو جور بد گرنه و دارم آبرو و کارمه محله اینجا که

 ... بود گرفته خودش به خون رنگه خشم شدت از صورتش کردم نگاهش

 میبینی زچی یه تو فقط رو قدرت و مردونگی که اینه تو مشکله گفتم و نشوندم صورتم رو پوزخندی

 نم دمه ،روی ،پا پس... میکنم اعتبارت بی... میدم نشون بهت موقعش به رو قدرت یکی من اما...

 ... نزار

 وشروبر و میکنم اومداستفاده پیش که فرصتی از هم من...  ایسته می جلوم صاف و میکنه ولم

  میآیستم

 .. کنم گوشزد داری که رو کوتاهی فرصته بهت تا اینجا بیای گفتم بهت -

  ؟ فرصت

 ! ؟ فرصتی چه ؟ میزنی حرف چی از -

 میگه و میده تحویلم پوزخندی

 ...  میدم فرجه بهت رو ایندفعه اما نیست توکارم کنم زد گوش دوباره اینکه -

  میزنی؟ حرف داری چی به راجع بگو زودتر -

  میزد حرف چی از این

 دستوراتم از دیگه یکباره اگر باشه یادت اما.. میکنم برخورد نرم باهات که آخریه باره این -

 کنم برخوردی چه باهات میدونم خوب که موقعست او کنی سرپیچی

 هک برقی و لبخند هم اون بود عجیب برام خیلی چیزی یک میکرد که تهدیدهایی و حرفها توتمام

 ... نموند دور هم من چشم از و بود چشمهاش و صورت تو
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..  ودب فایده بی کامال مرد این با کردن ،بحث برداشتم ،قدم در سمته به اضافی حرفه هیچ بدونه

 ..  ایستاده روبروم ولیان دیدم که چرخوندم رو در دستگیره

 .. گفت دادفر به بعد و کرد من به داری معنی و مرموز نگاهه

 پیشت میومدم بهتر موقع یه وگرنه شلوغه سرت نمیدونستم-

 کوبممیخ همونجا دادفر صحبتهای که بودم ایستاده اتاق در وتوسر اومدم بیرون کامال دیگه اتاق از

 کرد

 محله ، رکا محله.. میشینن منتظرم اتاقم تو میرن،و االن ،ایشون ولیان خانوم باشین راحت نه نه -

 ...  میبینمش بعدا داره خودش رو اتاق کارته...  خواب اتاق تو هم خصوصی مسایل و کاره

 کرد رو خودش کاره ؟؟؟وای داره ربطی چه من به اتاقش میگه؟؟؟کارته چی ؟؟؟؟؟؟این بود من با

 قابل غیره این..  همنوعم یک جلوی اونم... کرد آبرو ،بی...  یک مثله منو اون بودم کرده قفل... 

 بود تحمل

 ات اتاقش تو کشوند قبلی نقشه با منو..  فهمیدم چشمهاشو تو شیطنت همه اون معنی تازه....

 قههقه صدای در پشت از و شد بسته روم به در که بزنم حرفی خواستم!!!!  بگیره حالمو اینجوری

 ... میومد دوتاشون

 ؟؟؟؟ جوری چه اما گرفت رو وجودم تموم انتقام حس

 ...میکردم کار شده حساب خیلی باید

 شباها هم اگر... میکرد معرفی...  یک منو همه پیشه هتل تو کامال میومدم راه باهاش بیشتر اگر

 وقت ناو... شدم کشی وگیس بیداد دادو دامن به دست که ناتوانم خیلی میکرد فکر میکردم بحث

 ... بود محاالت جزء من ازدید هم اون که ببینه برنده رو خودش صورت ه در که بود

 ... بود این از تر وجدان بی دیدم من که اینی

 دیگه رهجو باید.. نبود بجایی کاره متکبر مرد این برای سازش... میکردم فکر انتقام به فقط دیگه

 ... میگرفتم حالشو ای

 .... من نه و میشد آفتابی من جلوی اون نه و میگذشت ماجرا اون از روزی چند
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...  ریختممی مرد این به زهرمو باید من...  گرفتم بودم کشیده که دقیقی نقشهء با رو تصمیمو دیگه

 ...  میکردم خورد بر خودش مثله باهاش باید

 نزدیک لحظه هر که میکردم فکر نقشم به روز هر من و میگذشت هم سر پشت روزها

 ...بشه فراهم بودموقعیتش

 سر رو دادفر کیان که بود راهی تنها خب اما نمیدیدم ضربه کم هم خودم نقشه این تو چند هر...

 . بشونه جاش

 .... کیه نیاز... که میدادم نشون بهش باید

 مرخصی ندبود رفته پرسنل بیشتر و بود رسیده پایان به عید ایامه بود شده تر خلوت خیلی سرمون

 هتل به زرو ده برای فروردین بیستم میتونستم من و..  بود شده موافقت مرخصیم با که من جمله از

 ...  نیام

 ... میکردم کار که بود آخری روزه اصل در و بود مونده مرخصیم شروعه به روز یک

 بیشتر ،تا دایی پیش برم خبر بی داشتم دوست..  بود خودم ماله ،روزهام روز ده تا فردا از

 با و میکردم نگاه هتل بیرون به امیدانه نا......  بود شده تنگ همشون برای دلم. کنم غافلگیرش

 موقعیت و میشه پیاده یکی بعدی ماشینه که میکردم دلخوش شخصی ماشینه یا و تاکسی هر ترمز

 ....میکنه فراهم نقشم شدنه عملی برای رو

 پیاده مشکیش داره شاسی ماشینه از کسیکه دیدم آن یک میرفت پیش میلم باب چیز همه اونروز

 چطوری نفهمیدم که شدم هیجانزده دیدنش از که اینقدری...  علی جز نیست هیچکی میشه

 ....دمرسون آسانسور به رو خودم بشه البی وارد علی اینکه از قبل و!!! سپردم رضا به رو رسیپشن

 بهت االن رو ظلم اینهمه جوابه بود وقتش دیگه...  زدم رو بیست طبقه دکمه سراسیمه

 دادکردهبی درونم انتقام حسه اما نبود سازگار اصال روحیم با ، بدم انجام میخواستم که کاری...میدم

 ... نمیکردم ،فکر ام نقشه شدنه عملی ،جز چیز هیچ به من و بود

 ... میخواد زمان دقیقه پنج اقل حد بیاد باال و بزنه حرف رضا با تا میدونستم

...  ک،ی ولیان جلوی منو پیش هفته چند که جایی رسوندم اتاقش در پشت رو خودم خاطر همین به

 تثاب رو خودم میخواستم تا..  میده کاری هر به تن زندگیش امورات برای که کسی.. کرد معرفی

 ...  میخوردم ازش هم بعدی رکب کنم
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  کوبیدم در به بار، سه ، آهسته اینبار

  کنم حفظ رو خودم آرامشه کردم سعی

 بود شده شوکه من دیدنه با.. کرد باز رو در لبخند با

  گذاشتم باز نیمه ،پشتم درو و شدم اتاق وارده

  گفت و کرد بهم ریزی اخمه

  ؟ اومده پیش مشکلی -

 دهانش دور به دست باهمون و کردم پخش لبم دوره به کمی رو بود لبم روی صبح از که لبی رژ

 ،و ردمیک ،نگاهم متعجب... میداد رو بکنم میخواستم که کاری از نشون رنگ قرمز های لکه مالیدم

 ...  بود شده تا چهار تعجب از چشمهاش

 و بود معمول حد از تر باز کمی یقش داشت تن به سفید پیراهنه با همراه رنگ دودی شلوار

 ... پیراهنش روی شل کراواتش

 و مبرداشت سرم رو از رو مقنعه بود کرده فوران درونم انتقام حسه باز اما داشتم که شرمی تموم با

 باز صدای شنیدن با و کردم اتاق در نزدیک رو خودم...  کردم باز حرکت یه با رو کمرم تا موهای

  کردم فریاد و داد به شروع آسانسور در شدنه

 ادفرد کیان فقط روز از موقع اون تو و مرخصی بود رفته که میشد روزی پنج ولیان خوبم شانسه از

  بودند کار ،مشغول فقط ظهر، تا صبح از هم حسابداری اتاق بود بیستم طبقه تو که بود

 تو هب من...  آشغال ؟ کنی استفاده سوء من کسیه بی از کردی جرات چطور آشغالی یه تو کثافت -

 ؟؟؟ آدم میگن هم تو به ؟ کنی من با میخواستی کارو این تو که فروختم تری هیزمه چه

 ... میکنه نگاه رو اتاق بسامان نا وضعیت داره و رسیده اتاق در به دیگه که فهمیدم

 ...  کردم آبروش بی دوستش جلوی

 اما میکشیدم خجالت...  من دروغینه های گریه همه این از متحیر...  میکرد نگاهم مبهوت و مات

  داشت رو خودش لذته هم انتقام

  میکنه ،نگاه من به سپس و کیان به متعجب و اخم با که کردم نگاه علی به
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 ...  داشت قصد که پسته آدمه یک شما دوست این رستگار آقای رسیدی موقع به -

 میکرد شک وگرنه میکردم کاری هر باید نقشم به رسیدن برای

 های.. . میکشید زمین به کمابیش بلندیشون صورتم تو ریخت موهام نشستم، زمین رو زانو دو

  میکردم تشدیدش انصافا هم خودم و بودم افتاده هق هق به.. میکردم گریه های

 رعم تا دیگه من...  شاهدباشین اینجا شما...  من آبروی با... میخواست... این... آشغاله آدم این -

 هتحویل االن همین نبود وسط خودم آبروی پای اگر قسم خدا خداوندیه به...  نمیمونم اینجا دارم

 تمیخواس امروز معرفتت با ظاهر به دوسته این که باش شاهد شما آقا علی اما... میدادمش پلیس

 ... کنه استفاده ،سوء غریب شهره این ،تو من کسیه بی از

 بود شده خیره من به واج و هاج کیان و میکرد نگاه کیان به خشم با... بود شده تموم طآقتش علی

 دتهش از...  کردم نگاه کیان به و شد قطع خودآگاه نا ،گریم زد کیان صورته به علی که مشتی با

  گفت و سرم روی گذاشت مقنعمو و اومد سمتم به علی بود افتاده مبل روی ضربه

 رو حجابت شما... میرسم حسابش به من ، هم رفیق نا این...  نمرده هنوز مرد آبجی نترس -

  کرده غلطی چه مرتیکه این ببینم من تا... پایین برو کن میزون

 از ،بود پریده صورتش رنگ کیان به زدم ذل مستقیم هم من میکشیدو موهاش به دستشو علی

 ... ترس

 ..  گفتم علی به رو شد اون متوجه کیان فقط که پوزخندی یه با

 طکثاف اون اال تا!!! بودین نرسیده شما اگه..  نکنه کمتون ازبرادری خدا اما کسیوندارم که من-

 ...منو

  میخوام معذرت ازت وجدان بی این طرف از من آبجی برو -

  شنیدم رو کیان ،صدای در سمت برگشتم...  شدم بلند

 ...  نشی آفتابی جلوم کن خدا خدا برو... بیفتی گیرم اگه.... روزگارت به وای -

 نداره کسیو میدونستی خوبه...  توه کارمنده دختره کردار ال...  مرد میگن هم تو به کیان شو خفه -

 ...  کیان نبود کارا این مراممون تو...  تونستی چطور میریخت اشک بهار ابر مثله خدا بنده... 
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 ... بود شده تموم خوبی به ماموریتم

  شدیم ، حسآب بی, حساب

  ندارم اینجاکاری دیگه من

 سرم ور مقنعم..  کردم تمیز آیینه توی رو صورتم و آسانسور تو رفتم نشنیدم رو حرفهاشون دیگه

 ...بودم خوشحال هم داشتم وجدان عذاب هم....خونه رفتم و کردم

 زشت عمل این که بودم من این...  میمردم داشتم خجالت از...  عرق از بود شده خیس بدنم تمامه

  بود؟ زده سر ازم

 ... نیومدم کنار خودم با باز که بدم راه خودم تو رو کارم از پشیمونی حسه خواستم

 !! ؟ چی که باالخره

 ...  نه؟ یا میداد رو مرد این جوابه یکی باید

 ... میاد یادم بود، شده خیره بهم که چشمها، اون تصویره همش اما چرا نمیدونم

 ..... بیچاره

 ...بود شده کنف حسابی..  داشت اعتبار دوستش این جلوی خیلی انگار

 یا زننده و زشت کاره همچین به دست عزیزش ،دوسته نمیکرد ،فکر هم توخوابش!!!! بگو رو علی

 ...  دیگه روزگاره...  بزنه

 ... دادفر ،جناب شدیم حساب بی حساب دیگه...  من یکبار گرفت، منو حاله اون یکبار

 !!!نذار من دمه ،پاروی بودم گفته بهت

 ،احساس همش بجاش، اما...  میده دست بهم غرور و آرامش حسه کار این از بعد میکردم فکر

.. . میگرفتم انتقام ازش دیگه جوره یه باید...  نمیکردم اینکارو کاش...  دارم وجدان عذاب و ندامت

 ... بخواد معذرت ازم ولیان جلوی میکردم مجبورش اول همون از کاش اصال

 ... بود نشسته صورتش به زار حالت بیچاره
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 یکی جلوی بودکه این هم اون بودم شده قایل براش هم ای ویژه تخفیف یک وسط این خب ولی

 که یقبل موقعیت چند تو میتونستم خوب خیلی وگرنه.... کردم کارو ،این صمیمیش دوستهای از

 ممیکرد اعتبارش ،بی داشت مالقات که کلفتی گردن افراد پیش هم اون بود، اومده وجود به برام

 اجرای و بود زن طرف هم....بود اومده کیفیت کنترل طرف از ،که سوده خانوم همون جمله از....

 شانس. میکشید خجالت زن یک جلوی بیشتر اون اینکه هم.. بود تر راحت اون جلوی ، نقشم

 ،دوست علی... نشد بد خودش برای چند هر...  بود گرفته خودش از خودش ،که هم ولیان

 ... کنه تبریه جلوش جوری چه خودشو میدونه خوب..  بود صمیمیش

 خودم دسته از تونستم تا....وای...  بچسب رو آخرش تهدید...  سیاهش چشم تا دو اون اما

 .. کردم شکارش

 ... باشه یادش هم اون و هتل برگردم، ،من مرخصی روز ده از بعد تا حاال،کو...  اووووووووه

 ....عشقه رو شمال به سفرم که بگیرم، ،سوغات دخترداییم ، سپیده با زندایی و دایی برای برم فعال

 ...  کنم رسیدگی موندم عقب کارهای به تا داشتم وقت روز دو

 دهای...  گرفتم رو ایده این دریا از. چرم بند کمر و کیف دست یک و خریدم پیراهن یک دایی برای

  میاد خوشش حتما..  نبود هم بدی

 خیلی ساتن روسری یک بند کمر جای به اما گرفتم رو دایی کیفه همون ست هم دایی زن برای

 چند اون تو نمیکرد استفاده روشن و شاد رنگهای از زیاد..  خریدم ای سورمه رنگ به خوشگل

  بود اومده دستم خوبی به سلیقش میکردم زندگی باهاشون که هم مدت

 نظر به که آبی مجلسی بلوز یک و خریدم بود هم روز مد به که خوشرنگ شال یک هم سپیده برای

 ... گذاشتم کنارش و کردم انتخاب اومد می خیلی خیلی چشمهاش رنگه به خودم

 نگر چشمهای مادری فامیله تو کال...  بود من از تر روشن خیلی ، بود آبی رنگش سپیده چشمهای

 ، فتهر سپیده ، مامانش به میگفت دایی چون خریدم پازل یک هم نازنین برای...  ثیه مورو ، روشن

 گرفتم خانومش شاله ،همرنگه بهاره گردن شال یک ، هم شوهرش ، امیر برای و...  باهوشه خیلی

 ... 

 هک بود راحت خیالم دیگه االن اما شد بیشتر گرفتم نظر در براشون که مقداری اون از خورده یه

 ... گرفتم چیزی یه همشون برای
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 ولینا همونجا از و شرق ترمینال برم یکسره ،که شد عوض تصمیمم یهو که بخرم بلیط خواستم

 ...  شم سوار بابلسر، سمت میشد راهی که رو اتوبوس

 نهدید هوای دلم که بود وقت خیلی اینکه ،هم میرفتم زادگاهم به اینکه برای هم...  داشتم هیجان

 ... کرده عزیزهامو

 سلبا دست چند و برداشتمش کمدم باالی از..  داشتم قبل از رنگ مشکی کوچیکه چمدونه یک

 ... میشد سخت برام حملش چون نداشتم بر وسیله زیاد...  گذاشتم توش

 

 بود سنگین بارم چون..  بیرون اومدم و کردم خداحافظی دریا از و کردم چک آخر بار برای رو خونه

 ... برم ترمینال به آژانس با دادم ترجیح

 ... خواستم ماشین یک و زدم زنگ گوشیم با

 ....بیاد تا کشید طول ای دقیقه پنج... نبود زیاد چندان خونه تا آژانس فاصله

 جین کی با زرشکی بسته جلو مانتو یک...  کردم نگاه وضعم و سر به دیگه باره یک فاصله این تو

 ...  نبود بد بومی محیط برای تیپم...  ای سورمه بهاره کنفیه شاله یک با همراه ای سورمه

 ونجاا به روز، مد تا.... بود کوچیک شهرستان محیط خب... میکردم توجه خیلی مورد این به همیشه

 تواقعی این خودشون به که بود سخت ،براشون هم همینطوریش...  داشت زمان به نیاز میرسید،

 ... میکنه زندگی تهران تو تنها و تک داره بیامرز خدا بهرامی دختر ،نیاز، که بقبولونن رو

 نبی اول نبات و نقل مثله حرف هم همین واسه...  میشناختن دیگرو هم همه ما محله مثله جاهایی

  ؟ نه یا داره صحت حرف این که میگرفتن تصمیم تازه بعد میشد پخش مردم

 ...  میشدم عام ، زد زبان اشتباه یک با نمیخواست دلم

 شتباها کامال اما...  نباشه مسافری دیگه االن میکردم فکر...  نیست هم خلوت چندان ، ترمینال تو

... شمالی.  لر و کرد و ترک..  میدیدی آدم داشت راه چشم ،تا ای لهجه هر با قومی هر ،از میکردم

 ... جنوبی.. مشهدی

  رفتم مربوطه گیت پشت و شدم وارد انتظار سالن توی
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  ظهر از بعد یک یعنی...  بود دیگه ساعت یک برای بلیطم

 پایین و باال ها صندلی روی ساله شش,  پنج تقریبا پسر دختر تا چند.. نشستم انتظار سالن تو

 همه اون دیدن از...  میخندیدن و میزدند حرف هم با بلندی نسبتا صدای با هم گهگداری میپریدند

 مرد یک صدای با...  بگذره سریع خیلی برام زمان شد باعث هم لذت این و..  میبردم لذت شادی

- بابل- آمل - مسافرهای.... بابلسر - بابل -آمل - مسافرهای...  اومدم خودم به ساله چهل حدودا

  شن سوار بابلسر

 ...  کردم حرکت اتوبوس سمت به

 ...  ده صندلی

 ..  میشد محسوب جلو های صندلی جز تقریبا... صندلیم رو نشستم رفتم

 ... بستم چشمهامو و شدم جا جابه کمی و نشستم سینه به دست

 ارمکن پسر و دختر نفره هفت شش اکیپ یک دیدم کردم باز چشمهامو اومد در حرکت به اتوبوس

 ...  نشستن

 همشون که بود معلوم صحبتهاشون رو از... میکردند شوخی هم با مدام...  بودند شاد چقدر

 ...  هستند دانشجو

...  اگیر نگاه اون باز...  سیاه چشمهای اون باز...  رفتم فرو فکر به کمی و بستم چشمهامو دوباره

 نمیدونم تنفر؟ ؟؟؟ باشه میتونه حسی چه این....  غریب حس اون هم باز

 ... میکنم دستیم بغل کردن آنالیز مشغول رو خودم

 دوستهاش...  میرسه نظر به خنده خوش چقدرهم..  نشسته امروزی ولی الغر خیلی دختر یه کنارم

 طبق بود مزه با نیمرخش اما ببینم نتونستم کامل رو صورتش...  میخندید این میکشیدن خمیازه

 نا ،هم رو من خندش فرم از جاها بعضی میکنم اعتراف..  میخندید بانمک اما..  آرایش با معمول

 ...  میداشت وا لبخند به خودآگاه

 ... بودند شده نمایان جاده، تو بلند کوههای دیگه

 زا یکی...  میکرد زندگی هن رود..  نادرم عمو خونه بودیم شده دعوت مامان و بابا با یکبار، یادمه

 هم چقدر هر ،که بود ی بلند کوههای ،دیدن بود شده هک مغزم تو مسافرت اون از که خاطراتی
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 ینا اینکه از...  میترسیدم عظمتشون از...  کوه و بود کوه باز دیدم زاویه تو میکردم بلند رو سرم

 ازشون ، من اما میداد زیبایی جاده به اینکه با...  کردن علم قد من جلوی قوی و بزرگ همه

 ... میترسیدم

 بد دکر پیدا رو راه این که کسی به بار هزار دلم تو...  نمیکردم ،توجه مامان چه چه و به ،به به اصال

 ای هدیگ مثبت نکته هیچ ترس جز جاده این آخه که میکردم فکر این به مدام...  میگفتم بیراه و

 ... بود بچگانه چقدر میبینم میکنم فکر موقعم اون افکار به که االن... نداره

. . بخوریم دوغ تا داشت نگه آبشار یک کناره بابا ، برگشت راهه تو ،هم رفت راهه تو ،هم میاد یادم

 عادت طبق بابا... میزد چشمک ما به یخ از پر اما قدیمی حموم وان یک تو که دوغی های شیشه

 میشهه...  بابا نمایی هنر این به میدوختم چشم هم من و میکشید سر نوبت دو تو رو شیشه تمام

 نصف مامان تازه میکشید سر شیشه تا دو بابا...  میشد قرمز مهربونش چشمهای کارش این از بعد

 مامانم و بابا برای دلم چقدر که آخ...  نمیزدم لب وج هیچ به که هم من بود نخورده هم رو شیشه

 و باشه بد سرم و ببره خوابم من مبادا که بود این نگران چقدر مامان ماشین توی... شده تنگ

 .. بگیره درد گردنم که بشه این باعث

 داشتم دوست چقدر اونروز...  اومد یادم اینم آهآن... داد سیب و پرتقال بهم چقدر بخیر یادش

 سواسیو با مامان ،اما بزنیم بدن بر چلوکباب یه بریم و کنار ،بزنیم اتوبوسها این مثله نهار، برای

 رضا دلم" میگفت و بود کرده درست کتلت آره...  کتلت...  گذاشت دلم به رو آرزو این داشت که

 ... "بخوریم ای جاده تو مونده غذاهای این از که نمیده

 کارهاف با میخواد رو موقع اون دلم...  نمیخواد کباب دلم هم االن اما نمیخواست کتلت دلم اونموقع،

 مه من میکرد تعریف جاده زیبایی و ها کوه از وقتی مامان میخواست دلم..  االنم عقله با..  االنم

 وردهخ یه ، بسه میگفتم بهش میداد پرتقال بهم مامان وقتی میخواست دلم...  میکردم همراهیش

 بهش بخره دوغ تا میداشت نگه آبشار اون کنار بابا وقتی میخواست دلم...  بخور خودت هم

 ثبت راتخاط همچین هم من دیگه سال بیست تا بندازیم یادگاری عکسه یه هم با بیا بابا میگفتم

 نوعی به و روز اون تفریح از عکسی هیچ من که حیف اما باشم داشته خودم پیش رو ای شده

 به اخد اینکه..  میشه دیر چی همه زود چقدر میکنم فکر وقتها، بعضی...  ندارم تفریحمون آخرین

 دردانیق..  کنم تشکر م بابا و مامان زحمتهای از تا برسه درکم و کنه رشد عقلم تا نداد فرصتی من

 ...داره دوستتون همیشه آوردین دنیا این به که نیازی این بگم بهشون...  کنم
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 کوهها این و دارم یاد به من فقط ، رو خاطره همه اون حاال!؟!؟...  بردین کجاها به منو... !!!! ها کوه

... 

 ساتوبو و بودن رفته همه...  نداشت عادت نشستن همه این به بدنم...  رسید اتوبوس توقف وقت

 ... پایین رفتم زنون قدم هم من...  بود خالی

 .... هوایی چه

 ... خنک

 ... بابا یاد به... کردم دوغ هوس

 ... محلیش نوع از هم اون... داشت دوست دوغ

 تو اام میکرد اذیتم شوریش...  بابام یاد به ،فقط دلم برای نه!!!! میخورم دوغ دارم که منم حاالاین

 چی همه من برای که بابام که داره ای خوشمزه چیزه یه حتما که کردم آروم اینجور رو خودم دلم

 ... بود دیوونش ، بود تموم

 ... کشیدم سر ،همشو نوبت دو ،تو خودش مثله

  ؟!!!کباب؟

 .... میخوام ،کتلت ،من بکشم گرسنگی حقمه...نمیخواد دلم کباب... نه

 شاید. . خوشمزست اما نیست مامان مثله پختش دست...  کنه درست برام میگم زندایی به و میرم

 ثله،م ،منو هم اون...  مینشست دلم به همونقدر هم پختش دست داشتم دوستش مامانم اندازه اگر

 .. نداره گله داره عوض که چیزی خب..  نداره دوست مامانم،

 .. هم اون

 ارمد وظیفه فقط من..  میاره درد به رو قلبم هم یادآوریش حتی...  کنم آوری یاد نمیخوام کن ولش

 ...  بس...  دارم نگه رو سپیدش موی حرمت

 دردم از همه و بودم تنها که روزهایی آور یاد...  خوبم روزهای آور یاد...  آشنا بوی...  خوبی بوی چه

 ... اومد نمی بر دستشون از کاری و داشتند خبر
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..  گذشته نشاء سن از روز پنج و بیست الی سی ،حدود هست هم فروردین اوآخر که روزها این

 ... نددار خودشون رو هم برگه چهار الی پنج متر، سانتی پنج و بیست حدود خوشه ارتفاع همچنین

..  زیزمع مامانه..  بشه برداشت خوبی به محصول این تا میکشید سختی چقدر.. من بیچاره بابای

 ردود کمر و درد پا از خونه تو همیشه...  میکرد کار وقت دیر تا بابا پای به پا نحیفش جثه اون با

 رو لبخند دوتاشون اومدم می من تا اما...  مینالید بود شده هم بیشتر اواخر که دیگه های درد

 ... میشدند احوالم جویای و میگذاشتند صورتشون

 ت،شد تب یک با همراه... میاره درش پا راحتیاز همین بابا،به مریضیه نمیدونستم و بودم بچه

 ... دادیم دستش از بجنبیم اومدیم تا و گرفت

 ... نشدم بدش احوال متوجه هم مامان ازتب حتی که بودم کوچیک اونقدر من چرا

 هب مریضیش که فهمیدم تازه مرگش از بعد...  بود نشسته روش زخم ،چقدر خوشگلش صورته

 هب ساعتها ، زانو تا هم اون شالیزار مانند، باتالق زمینهای ،داخل اندازه از بیش که بود این خاطر

 مه عالجی راهه و میشدند مبتال ها خیلی سالیانه که ای بیماری...  شالیزار تب....  میبردند سر

 بیماریش اسمه که فهمیدم بعدها...  نبود رسیدگی برای فرصتی بود راهی هم یااگر...  نداشت

 که دممیدی... میدیدم بابا و مامان در خوبی به من که عضالنی های درد...  هست لپتوسپیروز دراصل

 ...  میشدند بیخواب شدتش از شبها

 که یدختر شادیه از...  شد پیاده مسافر چند...  رسیدیم آمل به دیگه که فهمیدم اتوبوس توقف با

 آوری یاد از رو من زمان اون تو که بود دلیلی تنها...  میامدم وجد به هم من بود نشسته کنارم

 .... میکرد دور گذشته

...  دبو شده تاریک هوا دیگه.  بابلسر میرسیدم دیگه دقیقه بیست تا و!!!! داشت نگه هم بابل

 ...  برم معروفش سرای شیرینی به و شم پیاده بابل همون تو گرفتم تصمیم

  شلوغ همیشه مثله

 !!!!!...؟؟؟؟ دارم خاطره میگذارم توش پا که ای نقطه هر با من چرا

 اب وقت هر...  یزدیه کیک عاشقه داداشم میگفت مامان...  قدیم عادت طبق یزدی کیک کیلو دو

 از و گرفتم دانمارکی شیرینی هم کیلو دو...  میخریدیم یزدی کیک هم دایی برای بابامیومدیم

 ... ببره دایی خونه آدرس به مستقیم رو من که گفتم تاکسی یک به همونجا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

52 

 

 خونه این از دایی با....  بود دیروز همین انگار میگذره زود چقدر...  رسیدم دایی خونه در سر به

 اباب و مامان فوت از بعد...  تهران ،تو دانشگاه نام ثبت برای اومدیم دایی میل خالف بر و اومدیم

 ... میکرد بحث زندایی با چقدر من خاطر به...  ،بود داییم همین زندگیم تو حامی تنها

 ،فکر وسالم سن کم من میکرد فکر زندایی...  بود گرفته خونشون از رو آرامش وجودم کل در

 امتم آگاهی با....  میفهمیدم رو همه من اما...  نمیارم در سر نارضایتیشون و حرفهاشون از میکرد

 ...  چپ علی کوچه به میزدم رو خودم

 سخت بهم...  نیست هم خودم دسته خب اما کنه ناراحت رو افکارم گذشته از چیزی نمیخوام

 یا و یتیم دختر یک عنوان به خودم روی ها نگاه سنگینی و مامان هم بعد بابا از دوری...  میگذشت

 ...  سربار

 ...  بود ،دایی میکرد امیدوارم آینده به که کسی تنها

 روی دیگه...  سفید...  شده رسیدگی بهش عید برای که معلومه در رنگ از...  آهنی بزرگ در یک

 دهش ایجاد تغییرات کلی معلومه...  شده عوض هم در زنگ بابا ای...  نیست تبلیق های برچسب در

 در روی که ای قهوه رنگ مخصوصا...  بود شده قدیمی خیلی دیگه...  کردند خوبی کاره خیلی... 

 یرو رو انگشتم... میومد حساب به رنگ ای قهوه نمای من برای باز اما بود زنگ ضد اصل در...  بود

 ....  گذاشتم در زنگ

 ... شد پخش آیفون از صدایی

  بله؟ -

  نمیخواین؟ ؟مهمون صاحبخونه...  سالم -

  شما؟....  بفرمایید-

 ..  نیستم غریبه اونقدرهام...  کن باز درو حاال شما-

 ...  دش قطع باالخره تا...شد بیشتر و بیشتر صدا...  میومد زمین روی دمپایی شدن کشیده صدای

 ...  شد باز در

 چقدر...  آرآیش بدون...  آبی,  سبز چشمهای...  روشن خیلی...  روشن موهای با دختر یک

 ...  ندیدمش که میشد سالی چند شده عوض صورتش
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 هم میک...  بلندتره من از کمی قدش...  جدی و صالبت با همیشه مثله...  دخترداییم...  بود سپیده

 هن براش بیماری و سن کهولت دیگه اما بود درشت هم دایی البته...  زندایی مثله ازمن تر درشت

  قامتی و قد نه بود گذاشته هیکلی

  ؟ نمیخوای مهمون...  جونم سپیده سالم -

 ...  میگیره آغوش در آروم خیلی منو و میکنه بسنده تصنعی لبخند یک به

 ...  میشه خوشحال دیدنت بابااز...  تو بفرمایید..  عزیزم سالم -

 خدا بیاد استقبالم به سرد اینقدر نمیکردم هم فکرش... برخوردش این از بودم شده شوکه چقدر

 ..میکرد پیروی مامانش رفتار و حرکات از سپیده همیشه آخه..  زندایی دیدنه با برسه دادم به

 برام رو دایی و مامان خاطرات خونه فضای وقتی باز اما شدم پشیمون اومدنم از ای لحظه برای

 راگ حتی کنم دیدن عزیزانم از که هست من مسلم حق این که میزدم تلنگر خودم به میزد ورق

 ....  نخوان منو اونها

 اردو من از تر سریع خیلی هم سپیده و نیومد استقبالم به کس هیچ شدم خونه راهرو فضای وارد

 ..  شد نشیمن

 ... مهوش عمه دختره اومده نیاز... بابا...  بابا...  جان نیاز تو بفرمایید -

 من هک پیش ماه یک تا اقل حد بود هوشیار خیلی دایی چون کردم تعجب کمی حرفها این گفتن با

 چون باشم تماس در باهاش نشد وقت این برای هم ماه یک این تو بودم کرده صحبت باهاش

 ...  بودم دادفر کیان برخوردبا استرس و کار درگیر اینقدر

 این من خدای...  زد خشکم سرجام همونطور...  پرید فازم سه از برق...  نشیمن سالن به ورودم با

 ؟؟؟؟؟ بود دایی

 هنمذ تو که بود چیزی اون از تر ضعیف...  بودم شده خیره دایی به کنجکاو..  بود بار از پر دستهام

 نبود من دایی این اصال بگم میتونم کالم یک در...  الغر چقدر...  شده پیر چقدر دایی...  میگنجید

 ... 

 از اینقدر..  بود نشسته صورتم تو خوبی به شوک و تعجب حالت و نشدم موفق باز کردم ر کا هر

 ...  نشدم زندایی حضور متوجه که بودم شوک تو دایی دیدن
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 هیچی ام حاال..  ببینی پیرتو داییه بیای دونستی قابل سال چند از بعد عجب چه..  جان نیاز سالم-

 ... 

  ؟ آخه بود چی برای کینه همه این...!!!! میزد حرف باهام پرکینه همونطور هنوز

 و ممیکن خالی رو دستم بار و میگیرم ندید نگاهش تو رو سردی و کینه همه اون لبخند با هم باز

 ... کشیده زحمت برام خیلی باشه چی هر...  بغلش میپرم

 بود دایی طرف از اصرار این اما دارین حق بگین هرچی خدا تورو ببخشید... جون زندایی سالم-

 االنم...  ینیمبب بهتر همدیگرو بتونیم ،تا بشه تر خلوت سرش بشه، تموم نشاء فصل تا نیام، من که

 نگت براتون دلم...  قولم زیر زدم و شدم بدی دختره نیاوردم طاقت دیگه چون اومدم میبینین که

 ...  بود شده

 لبخند اام...  میداره نگه باز چشمهاشو سختی به..  میکنم نگاه دایی به و بیرون میام آغوشش تو از

 ...  لبهاشه رو مهربونش

 ...  بوده راه تو کلی دخترم...  بره در خستگیش بشینه بزار...  کن ولش سیمین -

 

 ...  کرد ترکمون بگیره حالمو نتونست خوبی به اینکه از رضایتی نا با زندایی

 ...  بیارم چایی یه برم من -

 ...  کردم بغل سفت رو دایی و شد تموم صبرم دیگه

 مگه دلم عزیز آخه... خودت با کردی کار چی...  مهربونم دایی سالم...  من برم قربونت سالم-

 زیر میزنی خودت وقت اون میگیری قول من از...  کنی مراقبت خوبی به خودت از بودی نداده قول

  ؟ قولت

 .... میفشردمش درآغوش همیشه از تر سفت خواست می دلم

 ....  هست احوالش گویای نحیفش جثه اما

 هشب رو زندگیم تموم حاضرم که اونقدر...  عزیزه برام چقدر که فهمیدم نشستم کنارش که االن

 ...  نبینم بدنش تو رو کسالت این از ای ذره تا کنم تقدیم
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 مهوش کردم فکر لحظه یک برای تو اومدی که در از...  نازم دختر اومدی کردی خوبی کاره خیلی-

 ، دخترت که ببینی کجایی مهوش ای...  خواهرمه مثله هم صورتت مالحت حتی... اومده خدابیامرز

 ... میخواستی تو که شده همونی نیازت

...  تهمیف مادرم ،یاد دیدنم ،از هم هنوز ، ها قبال مثل...  بود زیبا و دلنشین همیشه مثل صحبتهاش

 درما و پدر داشتن از حتی من حیف اما... داشتم مهربونی این به برادر یک مادرم مثل هم من کاش

  شدم محروم پایین سن تو هست انسان هر حق که

 ... دارم رو دایی که خوشحالم

 زدگوش بهم رو زندگی های زیبایی هم، شرایط بدترین تو حتی زندگی، سختیهای تموم وجود با

 ... میکرد

 تو چقدر کهاین از.... میگم براش دلتنگیهام از و میکنم میکنم صحبت باهاش کمی و میگیرم دستشو

 ور تهرون تموم تنهایی میتونستم دیگه اینکه از... کردم نرم وپنجه دست زندگی با مدت این

 ... برسم مقصدم به مشکل بدونه و بگردم

 صحبتیش هم محتاج فهمید...  بزنم حرف باهاش میخواست دلم باز اما میرسه نظر به خسته

 ... هستم

 توضیح براش رو چیز همه مو به مو اخیر حوادث این از گرفتن فاکتور با هم ومن پرسید کارم از

 ..  دادم

 میگرفتم دایی چشمهای از رو انرژی و خوشحالی این هم و بودم خوشحال دایی دیدن از من هم

... 

 ...  گرفت خودش به دیگه رنگی آگاه خود نا صحبتهامون دایی زن اومدن با

 حوصله با هم من و نالید کمی برام داشت عید تو دایی که سختی کار و بازار اوضاع از زندایی

 ... دادم دلداریش و کردم گوش همشو

 یا و آشپزخونه تو رو خودش ،سپیده میشد هم ساعتی سه ،حدودا بودم اونجا که مدتی تمام توی

 نرم هم طرفش ندیدم سمت از تمایلی دادم ترجیح هم من... میداد نشون مشغول کامپیوتر پشت

 ... 
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 ...  نشد خوشحال دیدنم از چندان که بود این شد دستگیرم که چیزی تنها رفتارش از

 ... بود کرده درست ترش مرغ شام برای زندایی...  بود شده تنگ همشون برای دلم من اما

 ... کنم کمک بهش که خواستم زندایی از و شدم بلند

 .. کرد قبول هم اون

 درست خودش ساله هر که زندایی مخصوص ترشی داشتم که بود نگذشته ای دقیقه چند هنوز

 ... اومد در زنگ صدای که میریختم ظرف توی و میکرد

 یکردم کار حرفهاش مابین... گفت من به رو جدی خیلی لحن با زندایی که کنم باز درو برم خواستم

  میافتاد بینشون فاصله کمی هم خاطر همین به

 ور بنداز روسری یه...  اومده سپیده شوهر... سفره رو بزارشون ببر ریختی هارو ترشی اگه نیاز -

 ... میکنه باز براش درو زنش کنی باز درو بری نمیخواد... سرت

 ... نبود دلچسب چندان گفتارش لحن اما بود منطقی حرفش

 ... نمونه منتظر زیاد هست در پشت که کسی میخواستم فقط من

 . دایی روبروی ، زمین رو گذاشتم بردم رو ها ترشی و انداختم سرم روی رو شالم

 امیر با نم...  شدند پذیرایی سالن وارد نازنین و امیر با همراه سپیده... آشپزخونه طرف به برگشتم

 رمب زندگی برای که این از قبل تا اما... چی برای نمیدونم...  داشتم برخورد بار چهار یا سه فقط

 هم قتیو اقوام از یکی پیش میفرستاد منو زندایی ، دایی خونه بیاد میخواست امیر که بار هر تهران

 ود دیدم که باری آخرین هم نازنین...  خونوادگیمون جمع تو میاوردش کمتر سپیده کرد عقد که

 ... بود سالش

 ... ببینم رو نازنین داشتم دوست...  رسوندم بهشون خودمو هم من اومدنشون با

  اومدین خوش خیلی...  امیر آقآ سالم-

  گفت امیر که کنم سالم بود شده بزرگتر دیگه که هم نازنین به خواستم

 خونهتو هم اون شمال ؟ کجا اونجا..  میگشتیم دنبالتون آسمونها تو خانوم... خانوم نیاز...  به به-

 ... کجا زن مادر
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 ... نبود جالب هم اصال که بود ای دیگه چیز گویای نگاهش اما..  میرسه نظر به طبع شوخ

  گفتم و انداختم ابروم به میکردم حسش خودم فقط که رنگی کم اخمه

 ...  شه عوض هوام و حال یکمی تا بیام گفتم.. شدم اینجا دلتنگه-

 ... ببینیم رو شما هم ما شد باعث دلتنگی این خب-

 ... امیرهستند با اطرافیان برخورد مراقب اینقدر چرا زندایی و سپیده میفهمم تازه

 دهسپی از ظاهر و تیپ لحاظ از و بودم کوچیکتر خیلی من داشتیم برخورد هم با که قبل بار چند

 دیدمج کار شرایط با مخصوصا و گذاشتم پا تهران به که وقتی از اما میومدم چشم به کمتر خیلی

  میگم و میشینه ابروهام رو محسوسی نا و کوچیک اخمه.. بود شده متفاوت تیپم کال

 ... نکنم بغلش و بیبینم رو نازنین این نمیارم طاقت من حقیقتش ببخشید -

  بدم خاتمه امیر با صحبتی هم به تونستم طریق این از

 ورتص از ترکیبی درست... شده چقدربزرگ...بود شده تنگ براش خیلی دلم.. میکنم نازنین به رو

 تپل مه خیلی.. سپیده با نمیزنه مو بینی و لب... اصلی چشمهای.. مشکی فر موهای...  بابا و مامان

... 

 ... وشج دیر و ،سرد مامانش مثله درست. نیست هم صمیمی ،اما نمیکنه غریبی...  میکنم بغلش

 عاواق که معلومه امیر با سپیده رفتار از شدیم خوردن غذا مشغول و نشستیم سفره سر همگی

 . میزدند حرف زمان و زمین از بقیه و میکرد صحبت کم ،دایی عادت طبق غذا سر...داره دوستش

 یاونجای از ،اما کنه باز هم من با رو شوخی سر اینکه برای کرد تالشی امیر شب آخر تا باری چند

 ... نشد ،موفق نیستم و نبودم راحت زیاد ها شخصیت اینجور با من که

 تند،رف بود افتاده راه ،دنبالشون کشان کشان ، آلود خواب که نازنین با همراه امیر و ،سپیده شب

 من با صحبتی هم از که فهموند من به نوعی به و کرد تلویزیون دیدن مشغول رو خودش زندایی...

 ... نمیبره لذت
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 همین به و آوره خواب بیشترشون دایی داروهای که فهمیدم بود شده شام سر که صحبتهایی از

 باعث زندایی صدای که اتاق تو برم ،خواستم نشدم مزاحمش... نیست هوشیار زیاد دایی علت

 ...  کنم نگاهش شد

 ...  بخواب سپیده اتاقه تو برو -

 ... چشم... جان زندایی مرسی-

 ؟ اومدی چندروز برای -

 نم چون!!!! معلومه سوالیه؟؟؟؟ چه این آخه مزاحمشونم؟ اینقدر یعنی میپرسید رو سوال این چرا

 ور من هیشه اون... بود نخواهم و نبودم عزیز هیچوقت زندایی برای!!!! هستم عزیز دایی برای فقط

...  دبو آورده همراه به رو دایی افسردگی و ناراحتی خونشون توی که کسی..  میدید اضافی آدم یک

 اب خونه افراد برخوردهای تو دایی تذکرهای...  بود گرفته نوجوونشون پسره و سپیده از رو راحتی

 از ربیشت زندایی یادمه بودم، شده قبول تهران دانشگاه که روزی...  بود شده زیاد خیلی دیگه من

 .... بود شده خوشحال رفتنم از قبولیم

 ... میریزه بهم رو من ، گذشته آوریه یاد باز... آه

 تا بگم رو ممکن زمان کمترین دادم ترجیح اما بمونم میخوام روز چند برای نمیدونستم هم خودم

 ،بود کامل روزه ده ، ،که امر حقیقت

 رس فرداهم و ببینم شماهارو اومدم بمونم نمیتونم زیاد من اما.... جان زندایی شدم هم مزاحمتون-

 ... دارم مونده عقب کارهای خیلی چون تهران برگردم و بزنم سر یه ،مامان بابا به برم مزار

  این جز داشتم رو برخوردی هر توقع دادم که جوابی با

 ... مسافریم دیگه روز دو برای هم ما...  کردی خوب -

 ... نیاز آوردی شانس

  ؟ کجا سالمتی به...  ا-

 مه داییت گفتم اونجا میریم داریم هفته یک برای مشهد تو دادن خونه امیر شرکت از... مشهد-

 ...کنه عوض هوایی و حال یه ببریم
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 ...!!!!! میکنین لطف

 حتما داشتم مرخصی اگه... میکنین تازه هوایی و آب یه هم ،خودتون میکنین کارو بهترین -

 ... رضا امام زیارت... بهتر این از چی. میومدم باهاتون

 ... نره حال از خدا بنده وقت یه که نمیام گفتم پیش پیش

 به سر یه بری فردا که بخواب بگیر جان نیاز برو... میریم هم با همه.. دیگه وقت یه ایشاهلل آره-

 ... بزنی ها خدابیامرز اون

 دایی اما. برم پیششون از لحظه همون میخواست دلم... میکرد رفتار ، باهام غریبه، یک از تر غریبه

 همیشه از تر شکسته امسال اما...  میومد در جلوشون خوب بود، پا سر ،که هم پارسال تا.. چی

 به هم روز دو این تا رفتم کلنجار خیلی خودم با... میگیره ،خوابش میزنه حرف کلمه دو تا.. هست

 افیک من برای هم همین و میگرفتم انرژی دایی دیدن با بیشتر.. بمونم آوردم که هایی بهونه خاطر

 ...بزارم احترام خودم از بزرگتر به شرایطی هر با که بود من وظیفه این... بود

 چیدمان همون و ،دکور میکنه جلب خودش به نظرمو که چیزی ،اولین سپیده اتاقه به ورودم با

 ... نخورده بهش دست هنوز که ،هست نوجوونیمون دوران

 ... داره ی تمیز روی خاصی وسواس همیشه.. هست زندایی کاره.. تمیز چقدر

 هب افتاد می تایت و آب با ،و حیاط تو مینداخت فرشهارو این بار ،چهار سال در وقتی بخیر یادش

 جونشون

 پایین سمت به رو فرش روی های آب انداز خاک یا پارو با که بود این هم سپیده منو کاره... 

 هک وسایلی..  دارم ،خاطره اتاق این ،وسایل تیکه به تیکه با... میگذره زود چقدر.. میکشیدیم

 یبرا همیشه..میکردم استفاده ازشون و میبودم صاحبشون شخصا یکبار داشتم آرزو همیشه

 .. میگرفتم اجازه سپیده از باید کدومشون هر از استفاده

 ونهخ گاراژ در... بود شده درست خونه یک شکله و بود آبی رنگه به که دستی ،تراش اون مخصوصا

 سپیده ر،بابلس تو التحریری لوازم مغآزه بودیم رفته سپیده با وقتی یادمه.. بود آشغالش سطل جای

 مامانم داشتم دوست روز اون چقدر.... خریدش تولدش برای هم زندایی و اومد خوشش اون از

 قطف... بود مقدار چه به تراش اون با مدادم تراشیدن یکبار برای ذوقم که میفهمید و بود پیشم
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 هسپید طرف اینکه اجازه دایی جلوی زندایی چون هم اون... بود خونه دایی که داشتم اجازه وقتهای

 اون. هست ، ،باشه دایی جلوی سپیده جواب میدونستم اینکه برای هم من... نداشت بگیره رو

 ... میکردم درخواست ازش موقع

 دایی وجود با دایی خونه تو رو ای وسیله آوردن دست به طریقه و بودم بچه ولی نبودم ذات بد

 که اونقدرهام کوچیک تراشه این که میفهمم میبینمش میز روی که االن... میدیدم تر راحت

 .... نداشت ارزششو میخواستمش

 دیمیق و کهنه اما جاشونن سر هنوز همشون... کچل حسن...پینوکیو... سیندرال کتاب... کتابها... هه

 مرتبیه همین به هم سینا اتاقه صد صددر...  کرده مراقبت خوب اینها از زندایی چقدر... شدند

 فرش همون فرش وگرنه... مشکیه فرفورژه تخت یک اومدنه شده عوض اینجا که چیزی تنها...

 گرن به همیشه مثله هم دیوار رنگ...  رنگ سفید ساده پرده همون هم پرده و رنگه الکی دستیه

 ... روشن طوسی

 ... میخوابم و میزارم بالشت روی رو سرم گذشته خاطرات با

 که میشد این باعثه ،هم بود بخش لذت برام ،هم حیاط موزاییک روی جارو شدن کشیده صدای

 .... بخوابم نتونم

 که رد کناره از..  بشورم رو صورتم تا دستشویی میرم... میشم بلند جام از و میزنم کنار رو پتوم

 میرم پاورچین و آروم...  خوابیده پهلو به داشتنی دوست خیلی که میبینم رو دایی بود هم باز نیمه

 ...  اتاقم به میگردم بر و میشورم رو صورتم

 سرم باالی محکم رو موهام...  میکنم تن به بودم آورده خودم با که رو ای مشکی ساده مانتوی

 ... بومی یک از تر ساده...  میکنم سرم مشکی ساتن روسری یک و میبندم

 که االن مخصوصا...  بود آشنا برام موزاییک روی جارو شدن کشیده صدای...  میشم حیاط وارد

 این داره و دستشه جارو یک صبحگاهش عادت طبق زندایی...  میکنم نگاهش نزدیک از دارم

 کبوتر لهفض یک تا بود بریده رو امونش وسواس ، و بود سختگیر خیلی ها قبال میکنه تمیز رو حیاط

 به میکرد شروع و میذاشت کنار داشت کاری هر ، میکرد توقف براش زمان میدید موزاییک روی

 ینا اما نه یا هست شدت اون به نمیدونم دیگه رو االن... موزاییک از تیکه اون سابیدن و شستن

 ... قدیماست زنداییه همون زندایی ، میبینم من که چیزی
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 ای حوصله اینها از نگهداری...  رنگارنگه گلهای و میوه های درخت از پر باغچش...  ذوقه با زن کال

 ...  هست حوصله این جوابگوی زندایی فقط و فقط که میخواد

 خریده اباب که تازه نون تکه یک و حیاط تو ،مینشست میشد که عصر به عصر مامانم، بخیر، یادش

 هم من اواخر.  میخورد عصرونه خودش برای حیاط تو شیرینه های فلفل با و میداشت ،بر بود

 . داشت لذتی چه...  میکردم رو کار همین همپاش

 شیرین های فلفل با تازه نون داغیه یا و بود مامان ،کنار بودن از ناشی لذت این نمیدونم حاال

 ... روزها اون واسه تنگه دلم چقدر که آخ...  بود خاطره از پر بود که چی هر. کوچیکمون باغچه

  ؟ شدی بیدار -

 و حال اون از نداشتم دوست اصال که بود شیرین اینقدر خاطراتم وگرنه بدم، جواب شدم مجبور

 ... بیام در هوا

 که ظهر تا ، خوابه انگار هم دایی ؟ ندارین من با کاری شما... میرم دارم من جان زندایی... آره-

 ...  ،میبینمش شده بیدار ایشاهلل برگردم

 ... نگاه ، نیم از دریغ

 ... بخور ، کن ،داغ داییت با مونده، دیشب از غذا.. نباشم شاید ظهر من فقط.. باشه-

 ... زیاده که قسم خدا به مهمون یک خاطر به هم اون استقبآل همه این.. تحویل چقدر

 ... . زندایی چشم-

 ... بیرون میزنم و میکنم خداحافظی لب زیر

..... 

 ز،عزی چقدر محل این ،آدمای نبودم که سالی چند این تو... شده اضافه قبر سنگ اینجا چقدر وای

 ... دادند دست از

 هک صلوآتهایی و هاش گریه میونه مامان ، بزنیم سر بابا به میومدیم مامان با وقت هر میاد یادم

 ... نمیرفت یادش هم تذکرش ، میفرستاد اموات برای

 ... بیا من پشته... نزار سنگها روی پاتو.. بیا راه مراقب،.. مامان عروسکه... نیازم-
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 یکردندم شرکت همدیگه های جنازه تشییع بیشتر تو...  بودند آشنا همه و بود کوچیکی قبرستون

 ها عضیب و مشکی سنگها بعضی... تر پایین ها بعضی و بود زمین سطح از تر باال اقبره بعضی...

 ... شده دفن زیاد اینجا هم شهید معلومه...  بود ایران پرچمه اکثرشون باالسر...  سفید مرمر

 و میشدم رد همسایه قبرهای سنگ کنار از خودم برای من میزد حرف بابا با مامان، که مدتی تمام

 سن وت زاده اکبرحاجی مثال که میشدم این مشغوله ساعتها. میخوندم رو تولدشون تاریخ و اسامی

 هک کاری تنها.. سالگی دو و نود سن تو چی چی نمیدونم رغیه وقت اون مرده سالگی پنج سیو

 ...  میشدم کسل نبودش غمه از کلی برگشت راهه تو عوض در...  بود بابا برای دلتنگی نمیکردم

 نگشس بود داده دایی که طبقه دو قبر یک... امامزاده کنار دقیقا.. بود قبرستون ته بابا و مامان قبر

 قبر نگس متن پایینش قسمت و بنویسن رو بابا قبر سنگ متن رو باالش قسمت و کنند عوض رو

 ...  مامان

 ...  میشورم رو قبرشون سنگ بودم خریده که گالبی با

 ... دارم حرف هم بابام نه،،،با... بزنم حرف مامانم با میخوام..  میریزه چشمهام از اراده بی اشکهام

 کنار دبای هم نیاز این نگفتین معرفتها بی ؟ میگذره خوش تنها تنها... مامان سالم..  بابا سالم-

 آخه... بگم دلتنگیهام ،از بغلت بیام میخوام من بابا....  تنگه برات دلم مامان ؟ باشه باباش مامان

 خدا که میگفتی چی بابا به اینجا میومدی بگو اقل حد تو مامان... باشم آروم میتونم چطوری من

 گرفتی ماز هم ؟مامانم نبود ،بس گرفتی ازم خودتو یعنی.... خسیسی خیلی بابا..  پیشش برد تورو

 ادمی یادت ؟ بود کی پیشت اومدم که بار آخرین میدونستی مامان..  شده تنگ براتون دلم من ؟

 دیگه که بودم داده قول خودم به...  دادم خودم به که قولی زیر زدم من مامان ؟. گفتم چی بهت

 تنت بوی برای دلم...  نیاوردم طاقت مامان....  پیشتون بیاره خودمو خدا تا ببینمتون اینجا نمیام

 مامان... اباب...  نیستا فکرت به نیازت نکنی فکر!!!دارما آبیتو پیراهنه اون هنوز من بابا...  شده تنگ

 مامان هب حواست اونجا بابا... پیشتون بیام دارم دوست!؟!؟... تنهام خیلی که بخورم قسم کی به... 

 دمش شبیهت خیلی من میگفت دایی مامان... بود دلتنگت خیلی آخر روزهای اون مامان! ؟!؟ هست

 ،از همشو من اما... بپرس خودش از دروغشو و راست..  میخواستی تو که شدم همونی میگفت... 

 زا یه اما نیست، سخت کارم...  کار سر میرم.. ایستادم خودم پای رو دیگه بابا.... کردم باور عمد،

 مامان ، راستی... حریفشم...  میشناسی که هم منو اما...  میزاره چرخم ال چوب هی خبر، بی خدا

 خوش نا... نداره حال...  کن دعا براش پس.  خدا به نزدیکتری دنیا اون..  بودم دایی پیش دیشب
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 مدل که نبود مهربون اگه...  دیگه مهربونه...  مهربون و مغرور...  همیشه مثله هم زندایی....  احواله

 یلیخ رفته دخترش وقتی از خدا بنده...  تنهاییش پای میزارم هم هاش قلقلک این..  میشکست رو

 زا میترسم...  بددله خورده یه میشناسی که رو دایی زن..  ندارم خبر هم سینا از..  شده شکسته

 بین مامان...  گلم دست پسره به داده دل دختره آی که بیاره در دست برام فردا بپرسم سینا

...  شمال ،میام دایی خاطره به من اما...  میدونه یمن ،بد رو من هنوزه که هنوزم باشه خودمون

 شونن... دلتنگتونم هم باز اونجا چه اینجا چه... دلمین عزیزه هم بابا و تو..  نشو ،ناراحت خب خیله

 یومدیم خوابم تو اوایل مامان راستی...  پیشتون بیاره منو میخوام خدا از شب هر که نشونه این به

 یدونیننم قابل منو هم خواب تو نمیای؟ پیشم چرا تو ؟ چی تو بابا ؟ قهری نکنه..  نمیای دیگه ولی

 دفعهاین ببخشین وای ؟ دیدم رو خوابتون گفتم دریا به که شدین ناراحت نکنه..  دیگه بیاین ؟

 ...  دارم نگه خودم پیشه میدم قول دیگه

 گهدی که رو سنگ اشکهام با و میزارم قبر سنگ روی رو سرم...  میشن سرازیر وار ،سیل اشکهام

 بخوام چی هر به.  خودتم مثله ؟من بابامیدونی...  میکنم خیس دوباره شده خشک روش گالب

 شقیع عجب ولی بابا...  گرفتم رو مامانم سختی کلی با ،گفتی کردی تعریف برام خودت... میرسم

 یکمی کارم تو من بخوای راستشو بابا...  گذاشتی کنار رو ،خانوادت مامان خاطره به!!! داشتی

 زا میدونی...  مقام و جا همون به میگردونم بر خودمو دوباره...  کنم حلش میتونم اما دارم مشکل

 نباش حسرتش در همه که باشه قوی میخواد اینقدر دخترت...  بگو هم مامان به...  میام بر پسش

.. . نمیام شمال زندگی برای صد در صد..  میره ازپیشم داره هم دریا...  بگم اینو رفت یادم آهان... 

 توش...  نزدم دست رو خونمون...  میکنم اجاره خودم برای خوب و امن جای یک میگردم اما

 به برم دبای اما...  بزارم تنهاتون نمیاد دلم..  یی بابا..  مامانی...  میکنه دیوونم یادتون آخه...  نمیرم

 اینها دایی آخه...  تهران گردم وبرمی کنم می حرکت هم شب بخواد خدا اگه!!! بزنم سر هم دایی

 ..  باشم مزاحمشون نمیخوام منم..  مشهد برن میخوان

...  دالون مهوش...  بهرامی طاها...  میکشم دوتاشون اسمه روی دستی و میبوسم رو قبرشون سنگ

 ..میگم هم آخرم حرفهای بغض با

 بدش تنهایی از... باش کنارش خرده یه...  ها باشه ما خانومه مهوش این به حواست!!!  طاها آقا-

 !!! .... نیاز یب کامال اما!!! نیاز میگن من به نباشین هم من نگرانه... میبوسمتون...  میگیره دلش میاد،

 نارمک انگار اما ندیدم رو صورتشون که این با میکنم سبکی احساس...  بیرون میام قبرستون از

 ...  خونه میرم میگیرم تاکسی یک بعد و میکنم روی پیاده کمی...  بودن
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 کمی..  ممیکن ماچش سفت بغلشو میپرم هم باز...  میکنه باز درو میاد، دایی کردن صبر کمی از بعد

 ... کنه حفظ رو تعادلش تا میشه، موفق باالخره اما میره، عقب

  ؟ شدی سبک کردی؟ دلهاتو و درد ؟ خوشگلم اومدی-

 ...  آب رو ریختم براشون رو همتون بمه ریزو خالی جات...  جونم دایی آره -

 ...  میگه و میخنده داییم شوخیم از

 ...  بخوریم نفره دو نهار یه هم با تو بیا... کردی شاد هم رو اونها دله...  دایی کردی خوب -

  آوردم زبون به همونم و ذهنم تو اومد جالبی ایده لحظه یک برای

  ؟ باشه نیار نه میگم چیز یه دایی -

 باشه... دایی بگو-

 ... برگشتم دیگه دقیقه ده خونه تو بشین -

  میکنم داغ رو غذا االن بیا دایی میری کجا-

 ...  نزن هم هیچی به دست.  میام االن خونه تو بشین نشد.  د ، ،نه د -

 ...  برگشتم و گرفتم جگر سیخ چند کوچه سر کبابی از و دوییدم رو کوچه طول سریع

 ... ببریم حالشو... رگ تو ،بزنیم گرفتم جیگر ، نهار اینم بفرما-

 ..!!!  میکنه هم تعارف اما میشه خوشحال دایی

 .!! ،میخوردیم میکردیم داغ چیزی یه میومدی... کردی؟؟؟ کارو این چرا ،آخه تو فدای دایی -

 ... نشده سرد تا بخوریمش بیا!! بیخیال رو چیزا این حاال.. ؟؟؟ باشی نیازت مهمونه روز یه بده -

 نفعم به جایی یک زندایی های محلی بی این زدیم حرف چیز همه ،از دایی با نهار خوردن از بعد

 ...  کنم خلوت داییم با سیر دله یک تونستم که بود این هم اون..  شد هم

 دایی اولش...  تهران برگردم میخوام که گفتم من اومدو هم دایی زن که بود چهار ساعت طرفهای

 دش راضی ،باالخره گفتم بودمش آورده هم کجا از نمیدونم که رو دالیلم وقتی اما شد ناراحت کلی

 هک کسی تنها...  کردم خداحافظی ازشون و برداشتم رو وسایلم...  تهران برگردم تاکسی با تا
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 فرصت اولین تو حتما که گفت بهم شادی کلی با هم اون. بود دایی کرد تشکر ازم هدایا بابت

 .... میکنه مصرفشون

 و هست تهران توی اتاق همون من خونه که رسیدم باور این به دیگه...  گرفت دلم کمی راه توی

 ..  نیستم بیشتر مهمان یک واقعا اینجا من

 ...  ایستادم تهران ، میرفتند که تاکسیهایی کنار

 به رت زود چه هر میخواست دلم که بودم حوصله بی اونقدر بود رنگی زرد سمند شدم ماشین سوار

 دبو افکارم سرگرم اونقدر برگردم اتوبوس با و کنم صبر شب ۱۰ تا نتونستم و برگردم خودم خونه

 ردم مسافر تا دو بخواد االن اگه وای... نشسته جوان دختر یک و شده پر جلو صندلی نفهمیدم که

  کنم؟ چکار تهران تا من کنه سوار

 :  گفتم دختره به فکر این با

 راننده آقای تا بشینید من پیش پشت بیاین هم شما کنم خواهش ازتون میشه خانم ببخشید -

 ! ؟ نکنه سوار اقا مسافر

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت دختره

 با نیمیتو داری مشکلی اگه شما نمییشینم عقب شرایطی هیچ تحت و ترم راحت جلو من نخیر -

 ! نباشی معذب تا بشینی جلو و بری ای دیگه ماشین

 !اعصاب بی چه-

 ازب ماشین در دیدم که میکردم تحلیل و تجزیه رو دختره های گفته داشتم و م بود مونده واج هاج

 . شد

 که مالیمی و خنک عطر بوی اول همون از. شد ماشین سوار ساله 22- 2۰ "حدودا جوان مرد یک

 : انداخت نگاهی دختره همون به هم بعد و کرد من به نگاهی نیم. کرد پر رو ماشین فضای بود زده

 راحت هم خانم این تا کنید عوض من با رو جاتون کنم خواهش ازتون ؟میشه خانم ببخشید -

 باشن؟

 بود داده من به که رو جوابی همون کرده خواهش مودبانه ازش آقا این که انگار نه انگار دختره

 .  گذاشت گوشش تو شو هندزفری جوان مرد شده گرد چشمهای به توجه بی و داد تحویلش
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 بعد دقیقه چند و رفت راننده سمت به و شد پیاده ماشین از و داد بیرون را نفسش کالفه جوان مرد

 سمت الیه منتهی به رو خودش شد سوار وقتی هم جوان مرد آن.  اومدند ماشین سمت دو هر

  : گفت و کرد من به رو آورد می در کیفش از رو آیپدش که حالی در و کشوند عقب صندلی راست

 و نکنند سوار ای دیگه مسافر خواستم راننده آقای از من باشید راحت میکنم خواهش خانم -

 ! نباشیم معذب شما هم و من هم تا بگیرند من از رو اش هزینه

 بودم شده دلنشینش و گرم صدای محو که حالی در ومن بود درآورده حرکت به رو ماشین راننده

 : گفتم بهش مرد این شخصیت و توجه همه این از شرمنده و دادم تکون سری

 ردهک درخواست خانم این از هم من کنم تشکر ازتون زبونی چه با نمیدونم من نکنه درد دستتون -

 اب نبود مناسب شرایط که صورتی در که بودم شده مستاصل و گرفتم رو جواب همون ولی بودم

 شمب شریک شما با رو مازاد مبلغ نصف هم من بفرمایید اجازه شما اگر حاال. برم ای دیگه ماشین

 ! باشم داشته بهتری احساس تا

 در.  نیست سکوت جز ای چاره و هست حد همین در افراد از بعضی درک... خانم حرفیه چه این -

 من فانهمتاس.  شدم خوشحال خیلی شما مثل باشخصیتی خانم با اشنایی از و هستم آریا من ضمن

 کنه عمیرت رو اون نتونست تعمیرکار و شد مواجه فنی نقص با ماشینم آوردم بدشانسی سفر این در

 ایه سواری این با شدم مجبور "ناچارا و بدم انتقال تهران نمایندگی به رو ماشین شدم مجبور و

 ! برگردم خطی

 شغولم تلفنم گوشی با همزمان و دادم تکیه صندلی به و دادم تکون سری صحبتهایش تایید در

 کرف کردم سپری رو وقتم میکردم ارسال براش که هایی متن هاو جک با و شدم دریا به دادن پیام

 اهیر تو رستورانهای این از یکی کنار راننده که بودیم جاده تو که میشد ساعتی دو نزدیک کنم

 .  کرد توقف استراحت ساعت نیم برای

 ودب رستوران کنار که سوپری سمت به میکشیدم رو دستهام که حالی در و شدم پیاده ماشین از

 کردم حرکت رستوران پشت دره سمت به و خریدم دوغی بود اسک آب کنم فکر کردم حرکت

 که شد سبز جلوم چیپس بسته یک با دست یک دیدم بودم خودم هوای و حال تو که همینطور

 .  کنم نگاه بود ایستاده کنارم که کسی به و بگیرم دره از رو نگاهم شد باعث

 ... من فداکار همسفر... آریا آهان... بود چی اسمش
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 ؟؟ بشم آشنا شما با میتونم من نباشه جسارت -

 لحن تو صمیمیت و آرامش و اطمینان اونقدر بود خونگرم و متواضع مرد این چقدر من خدای وای

 اج لبم رو محو لبخندی ناخودآگاه همنشینم باهاش ساله چندین میکردم حس که بود گفتارش

 شده هول که حالی در و اومدم خودم به آخرش جمله با که بودم صداش محو و بود کرده خوش

 : گفتم شتابزدگی با بودم

  بهرامی نیاز.. نیازم من... من -

 خودشون میخوان که اولی کالس های بچه این مثل بودم شده, کشیدم خجالت خودم از لحظه یک

 .... نور علی نور بشه دیگه که. تهران از ساله 8 بگم بود مونده کم فقط, کنند معرفی رو

 لحنی با اش پرخنده و شیطون نگاه دیدن با و کرد شکار رو نگاهم میکردم فکر که جور همین

 :گفت بهم شوخ

 ... دیگه شه تکمیل دیگه که میگفتی هم رو وشهرت سن,  خوب دختر خب -

 این و ترکیدم خنده از و کنم کنترل رو خودم نتونستم, خونده رو فکرم اینکه شوک از لحظه یک

 میخوردم چیپس برگی با همراه رو دوغم که همونطور...... کنه همراهی منو هم آریا تا بود کافی

 لحنی با و زدم چپ علی کوچه به رو خودم نکنم خنده مایه رو خودم این از بیشتر اینکه برای

 : گفتم معمولی

  ؟ بپرسم سئوال یک نباشه فضولی خان آریا ببخشید -

  بفرمایید میکنم خواهش -

 میخونین؟ درس اینجا یا ؟ هستید بابلسر اهل هم شما -

 :  گفت و کرد ای خنده

 شتهگذ ما از عزیز خانم نه! باشم دانشجو که میرسم نظر به جوون اینقدر یعنی کردید امیدوارم -

 نم حقیقتش بودم اومده شمال به کاری برای من.... میکنم سیر دارم زندگیم دهه سومین تو من

 صادرکنندگان از یکی با قرارداد یک عقد برای و دارم بازرگانی شرکت یک و هستم تهران ساکن

 خانم اب همنشینی افتخار ماشینم خرابی با من خوب شانس از که کردم سفر شمال به غذایی مواد

 . کردم پیدا رو شما مثل مهربونی و صحبت خوش
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  باشین موفق همیشه که انشاله.... دارین لطف شما -

 ... بهرامی خانم حاال -

 :گفتم و پریدم صحبتش میان

 ..کنین صدام ونیاز باشین راحت میکنم هش خوا -

 در و شوخ لحنی با میکرد تزریق بهم رو اطمینان و احترام احساس و میکرد نگاه بهم که همونطور

 : گفت نگیره اش خنده میکرد سعی که حالی

 کمتر که پرسیدم فقط ندارین سال ۱1 از بیشتر که میدونم چند هر ؟ سالته چند شما جان نیاز -

 تک ؟ شاغلی هستی؟ شمالی ؟ دانشجویی "ضمنا رفتارم تو نباشه جسارت ناکرده خدای تا نباشه

  ؟ داری پسر ؟دوست مجردی ؟ فرزندی

 : گفت میگرفت نفس نمایشی بصورت که حالی در و کرد مکثی....

 !  نمیداره بر ما سر از دست هم دقیقه یک کنجکاوی حس این ببخشیدا خدا رو تو -

 :گفتم و کردم کنترل سختی به رو ام خنده شوخه چقدر پسر این خدا وای

 داشتهن رودربایستی هم "اصال بپرسید هست هم باز نکنینا تعارف خدا رو تو سئوالیه؟ بیست -

  شدیم اشنا که نشده هم ساعت ۰ هنوز ما که نکنین فکر این به و باشین

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت تصنعی عشوه با و کرد نگاه بهم خندون و شیطون چشمای با

 تو بریزی رو چی همه خودت اولش از اگه من خواهر خوب... واال... نمیندازه کنتور حاال خوبه -

 منم بده جواب باش زود هم حاال!  بپرسم سئوال همه این نفس یک نمیشم مجبور من که دایره

 .... میپرسم و کنار میزارم رو رودربایستی و تعارف افتاد یادم چیزی اگه چشم

 : گفتم لب زیر نمیشد پاک لبم رو از ام خنده دیگه

 .. قزوینه پا سنگ نیست که رو -

 :گفت

 شنیدماا -
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 : گفتم و نیاوردم خودم بروی

 پیر دایی یک و و خودم خدای جز و فرزندم تک – سال ۰2 تو میرم ماه آبان تو و سالمه ۰2 -

 یک نرسپش شاغلم کردم تموم ارتباطات رشته تو هست وقتی چند رو تحصیالتم... ندارم رو کسی

 تدوس و مجردم هست بابلسری اصلیتم ولی ساکنم هم تهران در البته و تهرانم تو ستاره 2 هتل

 ..... ندارم هم پسر

 ... دادم ادامه بود شده جدی لحنم ناخوداگاه که حالی در و کردم مکثی

 القا بهم برخوردتون در که اعتمادی حس خاطر به شاید گفتم بهتون رو زندگیم همه چرا نمیدونم -

 نم حقیقتش. کنید پیدا من به نسبت بدی برداشت که نشه باعث این امیدوارم ولی کردین

 برادری من اومدن دنیا به از قبل هم "ظاهرا و باشم داشته شما مثل برادری تا داشتم ارزو همیشه

 احساس صورت هر در اومدم دنیا به من بعدش دوسال و شده دریا طعمه سالگی 2 در که داشتم

 .هست جهت این از دارم شما به نسبت که عجیبی صمیمیت و اطمینان

 مکرد نگاه اش چهره به دقیق بار اولین برای و خورد گره نگاهش تو نگاهم کردم بلند که رو سرم

... 

 ساده مدل و بود گرم و جذاب عجیب ولی نداشت زیبایی چهره بود ای قهوه ابروش و چشم

...  بودن مارک همه لباسهاش و بود ورزیده اندامش.. میداد جلوه بیشتر رو اش جوانی موهاش

 نم و میکشید رخم به خوبی به من با رو سطحش اختالف دستش تو اش سرامیکی رادو ساعت

 صدای با مهربون و بود گرم نگاهش... آوردم حساب به ام نداشته برادر اونو چطور نفهمیدم

 .... کردم جمع رو حواسم ارامش

 رو خودم جهت این از باش مطمئن و شدم تلخت خاطرات تداعی باعث که ببخش منو جان نیاز -

 یا فهمیده گل دختر که خوشحالم هم جهتی از و متاسفم ات خانواده برای "عمیقا و بخشید نخوام

  کنی حساب کمکم روی همیشه برادر یک و دوست یک مثل دارم دوست... دادن پرورش رو تو مثل

 مومت دوغم...  کرد قطع رو صحبتش کوتاه ببخشید یک با و شد بلند همراهش تلفن زنگ صدای

 . شدم سوار و رسوندم ماشین به رو خودم سالنه سالنه و بود شده

  شدم غرق افکارم در و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم
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 اون با "مخصوصا ندارم که رو سرکار به برگشتن روی... کنم چکار رو روز 8 این حاال وای.....

 چهره یادآوری با.  میگشتم بر کارم سر به نبود هتل تو دادفر اگر "مطمئنا... آخرم روز شاهکار

 "عمیقا هم گرفت ام خنده هم بود شده سلب ازش رو العملی عکس گونه هر امکان که مبهوتش

 . بود من شخصیت از خارج کار اون که میدونم هم این کردم زیاد شیطنت میدونم.  شدم ناراحت

 .... دارم وجدان عذاب احساس شبش مثل نگاه یاد با هنوزم

 ودب بسته چشمهام همچنان که حالی در و ناخواسته و اومدم بیرون افکارم از آریا کالفه صدای با

 :  کردم گوش اش تلفنی مکالمه به

 گوش کو. کن هماهنگ قبل از رو چیزا این گفتم دفعه صد ؟؟ هان...بگم بهت چی من آخه د -

 !شنوا؟

- ......... 

 خوب تخود که تو کنم تهیه بلیط شب تا میتونم چطوری من!  بشه که بزن حرفی یک پیمان آخه -

  خرید بلیط ماستا و نون این به نمیشه و چارترن بلیطا همه میدونی

- ..... 

 مخ ریب اینکه جای به... من برادر میشه بلند تو گور از آتیشها این همه.  نمیدونیم من چی یعنی -

  نمیزدم سر تو االن من داشتی کاری وجدان ذره یک بدبخت؛ دخترای اون زنی

- ..... 

 ... بریزم گورم تو میتونم خاکی چه ببینم کن قطع... حاال خوب -

- .... 

 !میکنم ات خفه خودم دستای با بشه تکرار دیگه بار یک اگه قسم واهلل به -

 ینیسنگ از "ظاهرا بشم خیره بهش و کنم باز رو چشمهام شد باعث اش کالفه و بلند نفس صدای

 : گفت و شد من متوجه نگاهم

  بلنده صدام نفهمیدم که بود ریخته هم به اعصابم حدی به ؟ کردم بیدارت ببخشید وای -

 ؟؟ اومده پیش مشکلی... بودم بیدار نه -
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 : گفت و کشید بلندی نفس مستاصل

 همراه باید سوم رده مشتریهای با جلسه یک برای ایران اومده که مون خارجی شرکای از یکی -

 موشفرا رو مهم جلسه این من مسئولیت بی شریک باشن داشته کیش به سفر یک ما نماینده

 هموند نتیجه بی جلسه زمان تغییر برای ما های تالش همه "ظاهرا و نکرده تهیه رو بلیط و کرده

...... 

 :داد ادامه میداد تکیه صندلی پشتی به رو سرش که حالی در و کرد مکثی

 بدیم باید خسارت دالر ۱۲۲۲۲ از بیشتر داد قرار شرایط به توجه با بشه کنسل قرارداد این اگر -

 تاثیر هم سهاممون ارزش و مون اعتبار تو مالی مسئله از غیر زمانی دوره این تو ما برای این و

 ...میریختم سرم تو خاکی یک و بودم تهران االن بود نشده خراب ماشینم اگه..... داره منفی

 تور؛ رای ایران دفتر تو که افتادم دوستم سولماز، یاد میکردم گوش حرفاش به داشتم که همونطور

 طریق از میخواستم هتل مسافرای برای بلیطی اگر اغلب من و میکرد کار مهرآباد فرودگاه تو

 تماس باهاش و کردم پیدا رو اش شماره گوشیم مخاطبین تو ناخوداگاه.. میکردم اقدام سولماز

 : داد جواب رو تماسم زنگ؛ دومین با گرفتم

 ... جونی دوست چطوری خودم نمک گوله بر سالم -

 عزیزم؟ خوبی جون سولماز سالم -

 ....عشقم کنم نیازت بی تا بنما چشمی گوشه یخی چقدر نیاز.... وا -

 ؟؟؟.... گلم آورد زیاد نمک مامانت باز عزیزم سولماز -

 !نمکم با من نخیرم ؟ شورم من یعنی... نرسه تو به دستم نیازمگه -

 دارم دعا التماس بده مجال دقیقه دو سقف به اعتماد بابا -

 میشه خیره بهم چشمها همه ام نورانی من که بس نیست بعید چند هر...؟؟ ام امامزاده من مگه -

 !؟ بینم بنال.... روش هم تو حاال

 اول صبح فردا ؛ کیش برای میخوام بلیط تا ۰ جان سولماز شوخی از دور حاال... برات دارم باشه -

  کنی؟ جورش میتونی ؛ وقت
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  میرسه؟ من به چی اونوقت -

 ... بگی تو چی هر. میکنم جبران ؟؟ میخوای چی -

 ؟؟ قبول درخواست تا سه -

 .... ؟ برام داری بگو کن، چک قبلش.... بگو گیره کارم که حیف -

 !  کن صبر دقیقه چند -

  نیست مشکلی ۷:12 پرواز یکی صبح 2 پرواز یکی ولی هست آره اوم -

 .... کن صبر دقیقه یک -

 : گفتم بهش رو و میداد گوش من مکالمه به تعجب با داشت که کردم آریا به نگاهی

 نداره ایرادی مختلف پرواز تا دو تو ولی کنم؛ جور بلیط براتون میتونم صبح فردا ؛برای خان آریا -

 کنه؟ اوکی بگم... کم ربع 8 یکی صبحه 2 یکی ؟؟

 ":گفت و شد پر لبخند از صورتش ناخودآگاه

  کنه پرداخت رو اش هزینه بفرستم رو شریکم میتونم االن من عالیه -

 :  گفتم سولماز به و زدم بخندی

 و بده رو هزینه و بیاد نفر یک االن تا کن پرداخت خودت حساب از کن اوکیشون سولماز عالیه -

 . بگیره رو بلیطها

 قهوه یوانل یک و چنل عطر یک با پپرونی یک پول از غیر بگی میاد که کسی به باشه یادت نیازی -

 تو میادن گیر بلیط!  شوخیه مگه! بله..... نمیدم رو بلیطها بهش بکشه هم رو خودش اگر وگرنه بیاره

 !  میکنه چه سولماز ببین... که ویری و هیر این

 :گفت بود شده منفجر خنده از که حالی در بود شنیده رو سولماز بلند صدای که آریا

 ما پیمان آقا این بلکه بگو بهشون اینهم.... میفرستم پیمان شریکم با همراه شو ها سفارش بگو -

 ! نکنه اشتباهات این از دیگه دفعه تا کنه ادبش رو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

73 

 

 آریا ایه گفته منم میداد انتقال رو سولماز وسفارشات میگرفت تماس شریکش با آریا که حالی در

 ویلتح رو ها بلیط تا کنم پیامک پیمان برای رو سولماز شماره تا شد قرار و دادم انتقال بهش رو

 !  بگیره

 :گفت و کرد بهم نگاهی قدردانی ،با شریکش با هماهنگی از بعد آریا

 . نکردی من به بزرگی خیلی کمک کارتون این با ؟شما کنم تشکر ازت زبونی چه با نمیدونم -

 .  است وظیفه میکنم خواهش -

 . گرفت خوابم و افتاد گرم چشمهام کم کم که راه خستگی یا بود دوغ تاثیرات

 تو و رسیدیم که فهمیدم اطراف به نگاهی با و کردم باز رو چشمهام اسمم های کردن صدا با

 . هستیم آرژانتین ترمینال

 نیاز - . برگشتم سمتش به آریا صدای با که برداشتم رو ساکم و شدم پیاده.  بود شده تاریک هوا

 ،برای شب ،ساعت این تو تهران و دیروقته االن... کنم همراهیتون خونه تا بدی اجازه اگر خانم

 .  نمیرسه نظر به جالبی محیط جوان خانم یک

 : گفتم و کردم نگاهی اش خسته چهره به میکردم جا جابه دستم در رو ساکم که حالی در

 یرمبگ تاکسی میکنم ،سعی دوره هم کمی شهره مرکزه مسیرم من.  نمیشم شما مزاحم ممنون -

 .. بفرمایید اید خسته هم شما.

 ...ندارم مشکلی ،یعنی میکنم ات همراهی گفتم ،وقتی دختر دیگه نکن تعارف -

 . کرد حرکت ترمینال بیرون های تاکسی سمت به و گرفت دستم از رو ساکم و گفت اینو

 من از و رسیدیم وقتی نزدیم حرفی خستگی از کدام هیچ و بودیم ساکت رو مسیر طول تمام

,  داد بهم را ساکم که حالی در و شده پیاده ماشین از رساند خانه در جلو تا منو و گرفت آدرس

 : گفت و گرفت سمتم به را تلفنش گوشی

  گیرمب تماس باهات بتونم اومد پیش موردی اگر تا باشم داشته رو تلفنت شماره هست امکانش -

  میکنم خواهش بله -

 : تگرف کوتاهی تماس من با هم او و گرفتم برایش را ام شماره و گرفتم رو رنگش مشکی گوشی
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 باهام اومد پیش برات مشکلی زمانی هر در اگر تعارف بی و کن ذخیره منو شماره جان نیاز -

 ، ها بلیط تهیه برای هم باز و داشتم کنارت در رو خوبی سفر.  برادرتم منم کن فکر. بگیر تماس

  خوش شب.مرسی

  باشید داشته خوبی شب.  میکنم خواهش -

 کوتاهی دوش از بعد هم من و کرد حرکت که شنیدم رو ماشین صدای شدم ساختمان وارد وقتی

 . رفتم خواب به

.  دادم انجام را ضروری خریدهای و کردم سپری ام خانه کردن تمیز به فقط رو شب آن فردای

 به آلود خواب و شدم بلند خواب از گوشیم زنگ صدای با که بود استراحتم هفته از روز دومین

 : دادم جواب بود گرفته تماس من با که ناشناسی شماره

  الو -

 ؟ بهرامی نیاز خانم. سالم الو -

  بفرمایید.  بله -

 آوردین؟ جا به هستم ایمانی -

 !نمیشناسم ؟ ایمانی کدوم ؟ ایمانی -

  نمیاد یادتون هنوزم.... بلیطها... شمال مسافرت.  ایمانی آریا -

 : گفتم مکث کمی با و کردم فکر کمی

 ! بودین نگفته رو فامیلیتون آخه!  نیاوردم جا به شرمنده خان؟ آریا خوبه شما حال.... بله... اوه -

  خانم شرمنده ؟؟؟"جدا -

 ...  بفرمایید رو ،امرتون میکنم خواهش -

 !شام صرف به کنم دعوت ازتون گرفتم تماس واهلل -

 ؟ مناسبت چه به -
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 مشکلی دنبالتون میام شب 8 ساعت امشب من پس,  بزارین تشکر و قدردانی حساب به شما -

  نیست

  نمیشم مزاحمتون -

  بینمت ؟می خانم کردی تعارف که باز -

  نگهدار خدا -

 و ارنه و صبحانه بود گذشته صبح یازده از ساعت انداختم ساعت به نگاهی و کردم قطع و گوشی

 یک میخواست دلم بخرم شیک کفش و مانتو یک امشب برای تا ولیعصر سمت رفتم و کردم یکی

 .کنم ایجاد لباسهام تو تنوعی

 با بزس عبایی مانتو یک و تیر هفت برم شدم مجبور هم اخرش و بودم مانتو خرید درگیر عصری تا

  . بودم نخریده لباس خودم برای که بود وقت خیلی بخرم مشکی شال یک و مشکی ساپورت

 نبود هم دور چندان که ام خونه سمت به سالنه سالنه انقالب تو کثیف ساندویچ یک خوردن از بعد

 . برد خوابم که بودم خسته اونقدر.  خونه رسیدم که بود چهار ساعت نزدیکهای و کردم حرکت

  داد پیامک گوشیم به آریا که بود شب هشت "دقیقا ساعت

 ... منتظرتونم پایین---

 رو وجهمت آریا صدای آن متعاقب و آمد پایین رنگی سیاه لکسوز دودی شیشه که میگشتم دنبالش

 کرد جلب

  خورد رو کوچیکه روده بزرگه روده شو،که سوار بفرما جان نیاز سالم -

 ماشین ببندم رو کمربندم اینکه از قبل و شدم سوار و دادم را سالمش جواب آهسته صدایی با

 .  داشت نگه رو ماشین طاووس تخت راهی سه و کرد حرکت

 و رهدا خوبی خونگی غذاهای اینجا ولی نه یا اومدی رستوران این حاال تا نمیدونم خانم نیاز خوب -

 ...هنرمنده خانم یک رستوران صاحب
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 نم که هتلی با زیادی مسافت رستوران این چون اومدیم اینجا به دوستهام با بار یک "اتفاقا -

 شمبادمجون حلیم عاشق من آییم می اینجا به ها بچه با ناهار برای گهگداری نداره میکنم کار آنجا

 . میدم ترجیح کباب به رو اون و

 باشی نداشته دوست رو اینجا غذاهای میترسیدم چون بهتره خیلی اینطوری پس -

 به و کرد ام شانه حائل را دستش,  باشه نداشته تماس بدنم با دستش میکرد تالش که حالی در

 . کرد هدایتم داخل سمت

 : پرسیدم ازش دادیم سفارش رو مون غذا و نشستیم وقتی

 ! گیرمب تماس دوستم با نداشتم فرصت من آخه نه؟ رسید؟ دستتون به مشکل بدون که ها بلیط -

 و رسوندن بهشون هم رو خانم سولماز های سفارش "ظاهرا پیمان... نکنه درد دستت بله اوه -

 قضیه این از و داشته افت پیمان مغرور شخصیت برای دادن هدیه نحوه این چقدر که بگذریم

 .  داشت احتیاج تنبیه این به پیمان صورت هر در ولی. بود شاکی

  افتاد راه کارتون که خوشحالم!  سالمتی به خوب -

 ؟ نبودم که مزاحمت من میکنی کار هتل تو نگفتی مگه جان نیاز راستی -

 هفته روز سه عادی حالت در ولی... برم می سر به مرخصی ،تو حاضر حال در من اصال.. نه.. نه -

  هستم روز شیفت هم رو روز چهار و شب شیفت رو

 ؟ نه باشه سخت خیلی کارت باید -

 حاضر حال در من میشه هم من شغل شامل که داره رو خودش های سختی کاری هر "تقریبا -

 تا بتونم شاید باشه یار باهام شانس و کنم پیدا دست سال ۱۲ سابقه به اگر و هتلم رسپشن

  کنم پیدا ارتقاء هتل داری خانه مدیریت یا داخلی مدیریت

  ؟ داری عالقه خیلی شغلت به "ظاهرا -

 لدلی همین به و بردارم گام عالیقم مسیر در کردم سعی ام زندگی سراسر در من معلومه... بله -

  نممیک تحملشون مردم بقیه از تر راحت و میام کنار راحتی به ام زندگی ناهموار شرایط همه با هم
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 به منو آریا و خوردیم آریا دار خنده جمالت بعضی با گهگاهی و سکوت در آوردن که رو غذاهامون

 هرچه که داد بهم تشکر برای کادویی جعبه یک شم پیاده ماشین از اینکه از قبل و برگرداند خانه

 !  نشد که نشد نگیرم که کردم اصرار

 تفرص سر گرفتم تصمیم. بود خوشگل خیلی بود داده هدیه بهم سونی تلفن گوشی یک آریا

 ... کنم جبران حتما مناسب

  کردم سپری خواندن کتاب و گردی خیابون به رو باقیمانده روز چند

 که بود کاری چه این آخه...  داشتم جراتی و دل چه من وای...  گرفته بر رو،در بدنم همه اظطراب

 گرفتم حالشو ممکن وضع بدترین به من...  کنه تالفی بخواد، که جوری هر حقمه اصال...  کردم

 دیدم من که پسری اون چی اونم...  بده رو کارم ،جوابه نخواد ،پسره که این رو بزار درصد یک...

 .... تخس و ای کینه....،

 ... میرم تو درهتل سر از

 ... امانم و امن در که اینجاش تا

 ... بزنن دارم میخوان انگار حاال...  اووووه

 وجدانه عذاب این اگه اصال!!!!... کرد ،همینکارو ،اونم خب.. کردم بازی آبروش با..  نیست که کم

 ... افتادم نمی روز این ،به نبود لعنتی

 ... میایستم جایگاهم سر و میکنم عوض خودم شاله و مانتو با رو یونیفرمم

 ... میگیرم تحویل اعتمادی خانوم از رو شیفت و میدم تکان سالم نشونه به سری رضا به

 مترهک باهاش، بشم رو رودر اینکه احتمال...  هستم شب شیفت که بهتره خیلی من روزهابرای این

 خصیممر از قبل...بزنه سرش به رفتن بیرون هوس میادکه پیش کم خیلی بعد به هشت ساعت از.. 

 ... چجوریه نمیدونم دیگه رو حاال بود اینطور که

 لتنگتد نمیگی میری؟ میزاری خداحافظی بدونه خانوم ؟ بود خوب سفر... خانوم نیاز سالم... به به-

  ؟ میشیم

 از... داری حق بگی چی هر...ببخشید بود شلوغ سرم خیلی راستیتش... مرسی جان رضا سالم -

 ؟ خوبه چی ؟همه خبر چه کار
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 ...  نبره بویی که بپرسم ازش کردم سعی جوری یه

 یشونببین باید فقط... اینجان هم هفته یک تا داشتیم دبی از مسافر کلی دیروز... خوبه بابا آره-

 .... دارن زن تا دو هاشون بعضی...

 ههم که معلومه... بود اولش جوابه اون همه از مهمتر. میخورد پستم به بیش یا کم چیزها اینجور

 ... آرومه چی

  ؟ کردی کار چی براشون اتاق خب -

 ...  گرفتند جدا اتاق زنهاشون برای -

 ...  اتاق یک تو میکردند، هم با ،همرو من جونه نه... اوهوم-

 منظور به رو انگشتم شدم مجبور همین واسه... بود عادی ازحد تر بلند کمی رضا خنده صدای

 ... بگم و بگیرم لبم جلوی سکوت

  ؟ کنی درست تازه دردسر واسمون امروز میتونی ببینم.... هیس-

 ... نگیره خندم من ،تا میگی چی بدون هم تو خب.. بابا خب خیله-

 ... شدم کار مشغوله هم ،من نهار فردا اطالعات گرفتن برای مسافرین از یکی اومدنه با

 نبود شلوغ سرمون چندان.. بودیم تلفنها و سواالت جوابگوی و میکردیم کار یکسره شام تا

 ... شد من استراحت نوبت که بود دوازده نزدیکهای ساعت...

 ...  نمیافته اتفاقی هیچ که بود شده قرص دلم دیگه

  رفتم هتل رستوران سمت به خرامان خرامان

 ..  کردم غذام خوردن به شروع و پنجره کنار های صندلی از یکی رو نشستم

 و پایین انداختم رو سرم و ندادم خودم به رو اطرافم به کردن نگاه فرصت که بودم گرسنه اونقدر

 ... بخور کی نخور غذا االن... شدن خوردن مشغوله

 ... کرد گیر گلوم تو لقمه خوردن سریع و گرسنگی شدت از

 کشیدم سر رو نصفش وتا گرفتم باال رو آب لیوان
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 بالکل مبود زده بود؟ آشنا...  بود آشنا...  کرد تلقی سیاه چشم تا دو با نگاهم لیوان ته بین ذره تو از

 ؟ بود ،آشنا میگم حاال!!! کردم آبروش بی

 ... شده داغ صورتم...  آتیش پر زانوهام و شده سر پاهام کف...  کرده یخ بدنم تموم

 هی شده خیره من به که اینجوری سیاه چشمه تا دو این...  اما... باشه ندیده منو میکنم خدا خدا

 ... بود خودش خوده...  من بر وای...میگه ای دیگه چیزه

 سیر...  ودب نداده امونم گرسنگی پیش ثانیه چند همین تا که انگار نه انگار و پایین انداختم رو سرم

 ... شد کور اشتهام...  نشدم سیر...  نه...  شدم

 ... هتل؟ رستوران تو هم اون.. ؟ شب دوازده ساعت...  میکنه؟ چیکار اینجا این آخه

 ... بمیرم ، شب موقع این ، کار محیط تو هم اون سن این تو نمیخوام من...  خدا یا

 ... نمیده فرمان مغزم اما کنم نگاهش میکنم دل دل

...  ،نشسته اینجا اومده همین واسه اومدم، من کشیده بو مردک این...  شده جذاب هم چقدر

 ... بگیره دفتر از رو کاریم ساعات آمار که نداره کاری براش اصال چون معلومه

 ... میافتم کذایی ه روز اون یاده وای

 ... میکشم سر رو آبم از دیگه جرعه یک آهسته و میبندم چشمهامو

 ... بده انجام تنبیهم برای میرسه، فکرش به که کاری هر و طرفم بیاد که منتظرشم آن هر

 دب برام سوسیس مزه دیگه اما... میدم ادامه غذام خوردنه به... نبره بویی اضطرابم از اینکه برای

 .... شده سیانور کیلو صد از تر

 دیدم زاویه تو و میگم آفرین یه خودم جرات و دل به...  میکنم نگاهش گذرا ،خیلی چشمی زیر

 .... میدم قرارش

 ... میکنه نگاه من به هنوز ؟ مرگشه چه این خدا ای

 !!!!! گرفته هم ژستی چه

 نامکا حد تا رو چونش... سینه به ،دست کرده دراز جلو سمت به کمی ،پاهاشو نشسته مبل روی

 ... ندیده ،آدم مرتیکه... من به زده ذل و آورده پایین
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 ؟ میکنه کار چی رستوران تو گرمکن با وگرنه...  باشه منتظرم که بودم زده حدس

 ... مینوشم نوشیدنی دارم من مثال که گذاشته نوشابه یه جلوش الکی

 ... معدم تو بره ماری زهره این بزار... بخواب اتاقت تو باال برو!!!! بخوری کوفت

 بزنم کاری بهونه به میتونستم بودم صبح شیفت اگر. شبم شیفت االن دارم که هم شانسی از

 یادآوری خودم به رو خوبم شانسه امروز همین خوبه حاال... بشه تموم استراحتم وقت تا بیرون

 ... میکردم

 ینیومآلوم با کردن بازی جای به گرفتم تصمیم ،که داشتم استراحتم پایان به ساعتی نیم هنوز

 ... کنم ریلکس خودم واسه راحت اونجا و دستشویی برم ساندویچم

 ... کنم استراحت باید توالت تو کشیده کجا به کارم خدا رو تو ببین

 !!!! ...بزنه حرفی و نمیاد سمتم که عجیبه

 در و بکشم خجالت طرف نگاه با که هستم آدمها دسته اون از من کرده فکر کودن مرتیکه آهان

 .... خوندی کور... بخوام معذرت ازش و برگردم پشیمون و نادم هم آخر

 .... میافتم راه خروجی در سمت به و میشم بلند صندلیم روی از

.. . کنم نگاهش و بره در دستم از و بخوره بهم تمرکزم مبادا که هست این به حواسم دانگه شش

  میکنم تکرار خودم با مدام

 یازن... اوی...  کن نگاه اونورتو اینور کلی وقت اون..  بیرون میری دیگه االن..  بیار طاقت...  نیاز-

 ... کن تحمل

 ... میاد راه من ء سایه به سایه کسی دیدم که بودم رسیده خروجی در به دیگه

 به قدم هک کیه ببینم کنم نگاهش و برگردم میگفت حسی یه ،اما کنم توصیفش چطوری نمیدونم

 ... میاد راه سرم پشت من قدمه

 استشمام رو بو این حرفها این از تر نزدیک من.... آشناست کامال من خدای وای!!!! ... تنش بوی

 ... دادم تشخیصش خوبی به که خاطره همین به شاید!!!! کردم
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 که شهمی باعث من سمت از اشتباهی کوچیکترین...  کنم کنترل خودمو بیشتر باید.. بود خودش

 ...  بدم دستش به بزرگی گاف

 خوب...  اینجوریاست خانوم نیاز...بله... کردم پرواز توالت سمت به و کردم تند هامو قدم

 ... کارم سر برم یکسره تا میمونم اینجا اینقدر هم حاال..  پیچوندمش

 خفت واسه گذاشتنش زاد مادر انگار..  نساختن ریاست واسه اصال رو مرتیکه... رییسه ناسالمتی

 !!!!! کردن

 ...  میکنم نگاه خودم به کمی آینه تو

 مثله آبیه من چشمهای شب مثله سیاهه اون چشمهای هرچی...  میگیره خندم چشمهام دیدنه از

 ...  روشن روزه توی هم اون آبی آسمونه

 و ندازممی کلی نگاه یک اطراف به...  میام بیرون توالت از اضطراب کلی با و میشه تموم ساعتم یک

 ...  تممیایس پستم سر دوباره و میرم نیست اونجا کیان پسره اون اینکه از کامل اطمینان از بعد

 ...  شد وارد بهم وحشتناک طرز اون با که بودم شوکی تو هنوز

 هتل وارد و برمیگردند کارشون یا تفریح از گاهی چند از هر مسافرین از بعضی و خوابند همه

 ....میشوند

 دبع اما داشتم عادت کردن کار شبانه به...  جانانه خواب یک واسه شده گرم بدی طور به چشمهام

 ... مشکله مقداربرام یک استراحت روز ده از

 ... خوابیده انگار که هم رییسه این

 ... کردم باز رضا با ، رو صحبت ،سر هم خاطر همین به ببره خوابم نمیخواستم

 ؟ کردی کار چی ،مرخصیتو تو رضا؟-

 ..  ترکیه بریم میخوایم دوستام با تابستون آخر برای گذاشتم..  نگرفتم -

 !!!!نیست خبری بیتا از راستی...  قشنگه هم اونجا..  آهان -
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...  نهنمیک که کارهایی چه وببین بیا...  وارده تازه یه گرمه سرش..  شلوغه بدجوری سرش بابا نه -

 یآدمای تیپ این از اصال پسره خوبه حاال..  کنه پاره تیکه جلوش خودشو چجوری نمیدونه دیگه

 .. بده راه که نیست

 رو؟ پسر میشناسیش مگه -

 ابیت که روز اون از... کردی گردگیری باهاش تو که ، دیگه رییسمون ؟همین نشناسه که کیه-

 ... بندازه بهش نگاه نیم یه طرف تا کشته خودشو مجرده فهمیده

 پیدا ردمج نفر یه تا!!!!  که نیست بعید هم بیتا از...  بیاد باید سکته این ،اسمه میرم که جا هر وای

 در صد.. . رضا همین!!!!! داره قیافه یه فهمیده خوبه حاال.. میکنه خودشیرینی و جلوش میپره میکنه

 ...  نمیدادش راه کم اینم وگرنه شده بیخیالش رییسه این اومدنه با صد

  ؟ کردین پیدا ازکجا رو رییسه این آماره حاال -

 با ،تا هتل سمینار سالن تو برن معارفه جلسه واسه گفت ولیان پیش هفته صبح شیفت برای-

 ...  میشه ما شیفت نوبت هم دیگه وقت چند حاال...  باشن داشته گفتی و ،گپ رییس

 ... مجرده که چه ما به ؟ مجردم من بگه هم ما به کاره یک اونجا بریم هم ما ؟ چی که-

 شجلو پرسنل از خیلی...  اجتماعیه ولی مغرور خیلی پسره...  میگفت اعتمادی خانوم بابا نه -

 آل هاید اگه که میکنه مجدد مصاحبه پرسنل تک به تک از میگه تازه..  نداده جواب اما اومدن عشوه

 از خرده یه...  میکنه خودش از کوچیک سخنرانی یه هم جلسش اول...  بخواد رو عذرش نیست

 ...  میگه خانوادش و اصلیتش و وتحصیالتش خودش

  راضی خود از ؟ کیه مردک این بدونیم مشتاقیم ما که گفته کی حاال -

 ... میگه و میزنه لبخندی حرفهام این با رضا

 کنه تور رو سرپ این تونست اگه..  میکشه کجا به کارش بیتا این ببینیم بزار فعال...  نیاز بیخیال -

 کار این کفه تو همه ولی...  میاد دستشون کار حساب پرسنل دخترهای کله که هم نه اگر..  هیچ که

 یازن.. گرم دمش خدایی ولی!!!! کار سر برگردی دوباره تو شد راضی چطوری رییسه این که موندن

 اما گوشت تو میزدم هم،من دیگه یکی بودم من اگه خدا به توگوشش خوابوندی تو که چکی بااون

 اب وگرنه خواستی معذرت رفتی کردی خوب هم تو...  داد نشون خودش از متانت خیلی پسره این

 ... نمیدادن کار بهت جایی هیچ داشتی که اخراجی
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 بکنم اونکارو باهات من بود ،حقت دادفر که آخ...  میشه قرمز داره عصبانیت از صورتم باز وای

 شد اینطور که حاال... کنم کار اینجا تو تا افتادم پات به من میکنن فکر همه کردی کاری ببین...

 ... ندارم وجدان عذاب دیگه

 دهش رییسم هم من شانسه... بجنگی مشکالت با اوقات بعضی باید... رضا دیگه زندگیه خب-

 ... مشکلم

 ... شدم آروم... زدم حرفمو جورایی یه بودکه کافی همین ولی نفهمید چیزی حرفم از رضا

 یونیفرمم با رو شالم و مانتو...  خونه برم که شدم حاضر من و شده صبح شش ساعت کم کم

 ... تو اومده هم بیتا دیدم که رفتم البی سمت به و کردم عوض

 قدرچ...  نمیرسید خودش به هم حد این تا ،اما خیلی نه.. میومد ساده همیشه..  زده هم به تیپی چه

 انتویم...  میکنند کاری هر توجه جلب برای... میرسند نظر به حقیر من چشمه به آدمایی همچین یه

 .. زیادیه کاری محیط برای اما قشنگه تیپش... سرخابی بلند ساتن روسری با صورتی کوتاه

 ... ردمیشم کنارش از توجه بی

 ... نمیاین دیگه کردم فکر من... طرفها این از.. بهرامی خانوم سالم-

 ... میکرد بیان رو کلمات دقت با اون اما شدم رد توجه بی من

 ...  میزنیم حرف هم با دیگه فرصت یه ایشاهلل... خستم خیلی.. میبخشید منو-

 .. گفت بیتا ،به اعتنا بی کامال ،و من به رو رضا، که بشم خارج هتل از خواستم

 ... یکیه راهمون... بشم رد اونجا از باید میخوام کتاب خواهرم برای.. میرسونمت من بیا نیاز-

 در ازش جوابی چه که من دهان به بود زده ذل چشمی چهار بیتا که ردکنم رو درخواستش خواستم

 ...  میاد

 .. نیستم مزاحم اگه... خستم خیلی رضا، مرسی وای -

 ... پارکینگه تو ماشین.. بریم ،بیا خواستم ازت خودم من ؟ چیه حرفها این ، بابا نه -

 ...  رفتیم پارکینگ به باهم و دادیم تغییر آسانسور به رو مسیرمون رضا با بیتا به توجه بی

 آراسته و تمیز و نقص بدونه...  تیپش مثل تمیز چقدر... مشکی وشش دویست پژو یک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

84 

 

 ماشینشو رضا با اونم همکار یک با همراه که باره اولین...  کنه باز رو ماشین قفل تا میایستم منتظر

 ...خونه میرم

 مک برای شدم مجبور که آمد می خوابم آنقدر نشستم جلو صندلی روی و شدم سوار تعارف بی

 . ببندم رو چشمهام, چشمهام سوزش شدن

 :گفتم رضا به بود بسته هام چشم که همونطور

 ینش جریمه!  طرحه انقالب و ولیعصر محدوده ؟؟ داره ترافیک طرح تو ماشین مگه رضا راستی -

  ؟؟

 کنیم تهیه رو طرح برچسب که مجبوریم تیره هفت امون خونه چون ما نباش نگران تو اره -

 !  ریخته هم به ام ذهنی معادالت همه که هست وقتی چند نیاز راستی....

 جوابش شوخی با کردم سعی و کردم باز رو چشمهام و شدم کنجکاو مبهمش ولی شوخ لحن از

 : بدم رو

 کنم؟ حلشون میخوای من از حاال -

 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

  "دقیقا -

 ! شدم خیره بهش و نشستم صاف شدم کنجکاوتر

 ! نمیشم متوجه من ؟ چی یعنی -

 ینتحس رو ت غرور و استقالل حس این همیشه میشناسم رو تو که وقته خیلی من نیاز ببین -

 ! نمیاد در جور چیزهایی یک ها تازگی ولی میکردم

 ردممیک تحلیل و تجزیه رو حرفهایش و میدم نگاه میکرد عوض رو دنده که دستش به که همونطور

 : گفتم.  شد وارد فلسطین میدان به دیدم

 ؟ چیه منظورت!  کنی صحبت رک میدم ترجیح رضا -

 : گفت و داد بیرون رو نفسش
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 یا کنی عذرخواهی پسره این از شدی راضی چطور تو که نیست درک قابل برام هنوز نیاز ببین -

 ... کرد قبول رو تو عذرخواهی برد سوال زیر رو شخصیتش که نمایشی با کرد قبول چطور اون

 . میکردم اعتماد کسی به باید کردم سکوت و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم دوباره

 هک ذهنیتی نمیخواستم و میکردم حساب روش برادر و دوست یک مثل من و بود خوبی پسر رضا

 . شه خراب ساخته ازم

 که داشتم نفر یک به نیاز من و بود بقیه از بهتر و تر ساده خیلی رضا ،ولی میگن چی بقیه نبود مهم

 : ،گفتم بودم بسته چشمهام که همونطور.  باشه من طرف کارم محیط تو حداقل

 نحس روی از هم اون!  نکردم عذرخواهی من بدون ولی بگم برات جزئیات با نمیتونم خیلی رضا -

 هدیدمت سیلی اون تالفی به اون بگم چطور نمیدونم... راستش... راستش... نداشت نگه منو نیت

 ! میتونه که میدونم من و میکنه دزدی به متهم منو نکنم کار اینجا اگر که کرد

 ؟؟ کرد تهدیدت چی؟ -

 نمیخوام چون کردم اعتماد تو به فقط من... نده نشون العملی عکس میکنم خواهش رضا -

 . شه خراب من به نسبت ذهنیتت

 ؟ نکرد که اذیتت....نیاز -

  کنه تالفی که منتظرم ولی نه -

 : دادم ادامه شوخ لحنی با و کردم بلندی خنده بزنم بهم رو ماشین بد جو اینکه برای

 دارم تدوس رضا فقط... براش میکنم جبران منم باش مطمئن نمیارم کم... میشناسی منو که تو -

 ! واکنشه و کنش همش که بدونی و نکنی باور رو میبینی و میشنوی هرچی تو

 : گفت و کرد ای خنده رضا

 هم من کمک رو ولی..... برسه بدادش خدا نیست شکی شما های توانایی در خانم نیاز بله -

  کن حساب

 :گفتم کنم عوض رو حرف اینکه برای

 مواجهه جونوری چه با نمیدونه چند هر شدنشه سرگرم برای خوبی عروسک بیتا که "فعال -
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  کرد مصنوعی ای خنده و شد منقبض رضا فک دیدم

 ! باوریه خوش و ساده عروسک... بیتا آره -

  میشم پیاده خیابون همین سر ،من رضا بگذریم -

  رسونمت می -

 ...میزنم قدم تااونجا... نیست راه بیشتر دقیقه پنج خونه تا مرسی نه -

 !!  هتل تو ظهرمیبینمت از بعد پس... خب خیله-

 ...خداحافظ حتما-

 ... میشم اتاقم وارد

 ... خوابیدم همونجا و درآوردم مانتومو که میاد یادم همین فقط

 ،فقط گوشم به صداها این رسیدن...  کردم باز چشمهامو دبستانی ها بچه صدای و سر صدای با

 ... ظهره ونیم دوازده ساعت که گوشزدمیکنه بهم اینو

 ... بود خستگی از ناشی دردم این شک بی...  دردمیکرد بدنم چقدر

 ... بودم نخورده شام هم دیشب... خیلی... بودم هم گرسنه

 اسکالب برگه تا دو اون الی و برداشتم نون تیکه یک...  رسوندم یخچال به خودمو کشون کشون

 .... جونش به افتادم ببندم رو یخچال دره اینکه قبل و گذاشتم

 ... افتادم دریا یاده ترشده آروم که کمی

 بود هنگفت اما شهرشون میره بود گفته..  تهران برنگشته هنوز انگار.. نیست خبری که هم دریا از

 شوخون میشه تموم داره بازیهاش برگه تازه.. داره نکرده کاره کلی تهران تو هنوز...  میگرده بر کی

 توان یک تو اگه هم اون... شهرش بره هاشو وسیله و بگیره وانت یه بعدش..  بده تحویل باید هم

 ... شد جا

 

 ... کار سر برم دوباره باید دیگه ساعت یک.. شده پنج ساعت میزنم هم به که پلک
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 ر،بیشت... سرد آب دوش... دوشی چه اونم... میگرفتم جانانه دوش یک باید خستگی رفگع برای

 ... شده چرب موهام کنم کار چی خب ولی... ،خوبه نشم مریض

 

 تس لیمویی شال یک با همراه سبز بهاری مانتوی یک و میکنم خشک ،موهامو دوش گرفتن از بعد

 ... هتل میرم و میپوشم و میکنم

 و زیبا چشمهای از.. خستست خیلی اعتمادی خانومه که معلومه..  رسیده من از تر زود رضا باز

 ازش و گیرممی تحویل رو پستم گفتنم نباشید خسته و ازاحوالپرسی بعد..  فهمیدم اینو شهالییش

 ...میکنم خداحافظی

 تمام نیمه کارهای بازدید مشغول هنوز هم من و میگذشت رسیپشن تو حضورم از ساعتی چند

 ... بودم هتل قبل شیفت

 ... شد پرت بالکل حواسم تموم آشنایی، ء مردونه صدای شنیدن با

 ؟ شما احواله..  خانوم سالم -

 ... بود خودش وای

 ... میکنم اشتباه نه: گفتم باز اما باشه، علی کردم فکر آن یک

 ... میکنم نگاهش بالبخند و بلندمیکنم رو سرم

 از جزءی و...  بود شده هک مغزم ،تو اونروز شرایطه اون تو صدا این...  بود درست حدسم انگار

 ... بشه فراموشم که بود محاالت

 ...علی

 !!!!... انداختم راه اونروز من که نمایشی اون..؟؟؟؟ کنم نگاه صورتش تو رویی چه با حاال

 زارمب دلم کجای یکیو این اونوقت!! ...بوده قرار چه از ماجرا اصله که باشه فهمیده علی کافیه فقط

  ؟؟؟؟

  میگم و میکنم نگاه چشمهاش تو عادی و مسلط خیلی

 ...  امرتون...  جناب تشکر-
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 ...  بگه رو ،درخواستش باید فقط که میشه متوجه و میزنه لبخندی

 ... میایسته تر رسمی کمی و میکنه ای سرفه تک

 ببینم؟ رو دادفر آفای میتونم-

  ؟ دفترشونن تو ببینم کنین صبر لحظه چند...البته-

 ... میشه برداشته بوق دو از بعد... میگیرم رو رییس دفتر شماره

 ...بله-

 دیگه مدست تو خون... میزنه معمول حد از تندتر قلبم ضربان... میشه داغ ،گوشم صداش شنیدن با

 ...  میدارم نگه دستم تو رو گوشی زحمت به...  نداره جریان

 ..اومدند رستگار آقای..  رییس آقای-

 .. شام واسه بریم که میام االن همین بگید بهشون-

 ... کرد قطع رو تماس زودتر و کرد کمکم خودش که بگم بله زور به خواستم

 ... میان دیگه لحظه چند تا گفتند ایشون رستگار آقای -

 ... شدم پشیمون که بگم هم شامش خواستم

 ... بود شیطنت با نگاهش هنوز

 بودم کرده که کاری با چون... بود خودم تقصیر... بود حقم اما.. برخورد طرز این از بودم ناراحت

 بود شده یقین برام ،،،دیگه باشه داشته رو برخورد این بآهام تا دادم مرد این به هم رو اجازه این

 ... شنیده دادفر از رو ماجرا حقیقت که

 ؟ شد کسالت رفعه-

  گفتم بدم خاتمه همینجا رو صمیمیت این اینکه برای

 .. باشید منتظرشون البی تو بفرمایید.. تشکر -

 نای ، بود تحمل قابل غیر برام چقدر...  میره البی طرف به و میکنه پرتاب سمتم به پوزخندی

 عادی رو خودم شدن فنی ضربه ها فعال فعال بودم شده مرتکب اونروز که اشتباهی با...  رفتارها
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 یا کردممی پیدا خودم در نمیدونستم اصال رو روزها این تحمله بری ظرفیت داشتنه اما... میدونستم

 ...  نه

 دادفر هجمال به بنده چشمه و شد باز آسانسور ،در بود نشسته مبل روی که نبود ای دقیقه چند هنوز

 ...  شد روشن

 ورمهس راسته کتان شلوار... ،سفید زرشکی چهارخونه آستینهای سر و پهن یقه ای سورمه پیراهن

 .. داده باال سمت به مرتب موهاشو...سفید بند با ای سورمه کالج یک و ای

 ... همیکن کنترل داره من جلوی رو انرژی این که بفهمم میتونم کامال اما میرسه نظر به انرژی پر

 ..میاد سمتم به سرد و جدی خیلی

 هستند؟ کجا رستگار آقای-

 ...  افاده پر چه... بود رضا با...  بود؟آره رضا نکرد؟با نگاه من به چرا پس

 . دادفر به بعد و کرد نگاه من به اول رضا

 ..  لطفا لحظه چند نمیدونم-

 مثال..  میکردم روش و پشت و میزدم ورق هی رو برگه تا سه الکی..  کردم ها برگه مشغول خودمو

 .. شلوغه سرم

 ... داشتند؟ کار دادفر آقای با کسی بهرامی خانم-

 بزنی؟ حرف من با نمیخوای ،تو حاال

 .. گفتم و کردم نگاه رضا چشمهای تو مستقیم

  منتظرشونن البی تو حاضر حال در که بودند رستگار آقای بله-

 میگه رضا به رو دادفر و میکنه تکرار همونطور منو حرفهای رضا

 ... برس کارت به..  مرسی-

 بشامش اعتناییه بی به نه دیشبش زدنه ذل به نه...  نمیکنه من به هم کوچیک نگاهه یک حتی

 ... نبرده بویی هیچ روحی تعادله از کال بشر این...
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 امهاد کارهام به راحت خیاله با...  بیرون رفتند هتل از تاشون دو که میفهمم و میام بیرون فکر از

 ...  میدم

 حس بی کامال پاهام دیگه که بودم ایستاده پا رو اینقدر...  هتل رستوران میرم غذام وقت برای

 ..  شدند

 

 ... میخورم ، بودم خریده که رو غذاخوری ساندویچهای از یکی و خوری غذا صندلیه روی میشینم

 ...  استراحتمه وقت ، یک ساعت تا..  گذشته ،هم نیم و دوازده از ساعت

..  نداره کاری باهام دیگه که فهمیدم دادفر حرکت این با..  خوردم رو غذام آرامش کمال در اینبار

 که هبفهمون بهم خواست که شد دستگیرم کارش این از جورایی یه..  بود من نفعه به کامال هم این

 پیروز خودم هم باز...  نمیشد این از بهتر...  کارت به بچسب هم ،تو شدم کارت اون بیخیآل ،من

 بودم

 .. شدم کار به مشغول و رسیپشن تو رفتم کردم تموم که غذامو  •

  پرسیدم عادت طبق

 ؟ خبر چه-

 ... باال رفت و کرد سالم...  اومد دادفر ،نبودی هیچی-

 ... گفتم مربوطه دادفر به جورهایی یه خبرها همه روزها این اینکه از کالفه

  ؟ کنه زندگی هتل تو میخواد کی تا!!!! نمیگیره خونه چرا نمیدونم-

 ... میشه تر دلنشین خیلی صورتش خنده با..  میگیره خندش رضا

 هک زنم... کنه زندگی تو این عمرش آخره تا میکشه عشقش.. خودشه هتله... دختر توچه به آخه -

 ... خونه میای ،کی بگه بده گیر ،هی نداره

 .. میگم و میخندم تر بلند

 هتل ایمی کی کیان... میزنه زنگ روز هر.. کنه زندگی باال بیاد هم زنش بگیره زن کن فکرشو رضا-

 ... ؟احمقانست
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  ؟ بده کجاش... دلته وره زنت هم میکنی کار هم... باحاله هم احمقانه ،چیزای اوقات بعضی. بابا-

  ؟ نه یا میگی همینو هم موقع اون میبینم اونوقت بگیری زن بزار-

 ...میگه خنده با

 ؟ خوندی رو اعالمیه راستی.... بگیرم زن من عمرا،اگه-

 ... دادم جواب متعجب

 ؟ اعالمیه-

  ؟ ببینی رو عزراییل کردی آماده خودتو... ماست نوبته فردا دیگه آره-

 !!! میگم کالفه... برسونه رو خبر حاشیه کلی با عادتشه همیشه

  میزنی؟ حرف چی به راجع ببینم بگو تر عزراییل؟واضح-

 ... میخنده مزه با

 رسانی اطالع برد ،به رو،زدن اعالمیه... ،رفت شد سفید موهام تو، ازدسته یکی، من خدا ای-

 ... بخون برو پرسنل،

 ... نیست بردار دست

 . کردی لبم به جون.. دیگه بگو رضا وای-

 زا بعد دو ساعت.. دعوتند ، نوشتن که ای اسامی ظهر ،فردا گفتن زدن، اعالمیه.. بابا خب خیله-

 چون... بود دادفر همون منظورم هم عزراییل از.. معارفه جلسه برای شیرینی و میوه صرف به ظهر

 ماه وسط نداره عادت.. میخواد عذرشو ماه آخره ،برای نیاد خوشش یکی رزومه ، از اگه شنیدم

 .. قراردادین چون بترسن باید بیتا مثله افرادی نیست مشکلی ما برای البته... بیرون بندازه و کسی

 تو کردن کار ،از خوشی دله همچینم چون ندارم باکی هیچ شدن اخراج از که من صورت هر در-

 ... ندارم رو هتل این

 ...میگه آروم و دقت با رضا
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 ای هنقش یه صد در صد.. داشته نگه تورو چی برای دادفر این که موندم این تو هنوز من نیاز ولی -

 ...باش مراقب خیلی..  داره برات

 چه هم من و آورده سرم بالیی چه نداره خبر..  میخندم بیهودش وخیاله فکر همه این به تودلم

 !!! آوردم سرش بالیی

 ناختهش منو باید دیگه تو... میخوره رکب یه بعدش بزنه حرکتی هر...بکنه نمیتونه غلطی هیچ-

 ...  باشی

 ... میگه و میکنه نگاه چشمهام تو

 معلوم...مطمینم نمیشینی ساکت ،همینجوری تو که هم این از ولی. دارم کامل ،اطمینان که این از-

 رفمح سر ،من بشه یکی زمین با آسمون...نکردش هم نگات حتی امروز که کردی چیکارش نیست

 با کردمی اونروز که پورتی و هارت اون.. نشسته جاش سر این که سوزوندی آتیشی یه تو که هستم

 .. نمیره من کته تو اصال امروزش سکوت

 ایاخالقه سری یه... میزدم حرف پیشش اینها از بیشتر نباید... میگرفت رو مچم داشت کم کم

 ... میده لو قرض و قصد بدون بدونه، چی هر و کوچیکه دلش مثال...داره رو خودش خاص

 ...  کن تموم رو بحث دیگه یعنی که کردم بیان رو کلمات جوری

 ... داد هم جواب ،که بهش کردم اعتنایی بی فقط -

 شمچ تو از بهتر خیلی گرفتم نادیده من برای... بود شده گرفتن نادیده این متوجه هم رضا پس

 ...بود بودنم

 خانوم تحویل رو پست و کردم جمع کم کم رو وسایلم که بود صبح شش های نزدیک ساعت

 ... دادم اعتمادی

 نز کل در...هست توماءنینه با همیشه کردنش صحبت.. وقار با و آروم..میاد خوشم زن این از چقدر

 ... مونده خوب خیلی داره رو چهل تقریبا که سنش به نسبت... مهربونیه و جذاب

 بودم نکرده ذخیره روش آالرمی من اما... شد بلند تلفنم آالرم که بودم خونه به برگشت راه تو

 ، میبینم.. میدارم بر کیفم تو از رو تلفنم..

 ... هست تولدش ،امروز ،فهمیدم آالرم از... کرده ذخیره رو امروز روش آریا
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 .... دارم کار خیلی امروز پس

 ... بخرم خوب هدیه یک تولدش برای باید حاال هم من و بود داده تلفن من به تشکر برای اون

 رفتممی بیرون فروشگاه همون قصد به بعد و بخرم چی میگرفتم تصمیم همیشه که اونجایی از

 یک براش و برم ماسیمودوتی فروشگاه به که گرفتم تصمیم بعدش و کردم فکر اول هم اینبار..

 ... بخرم آیپد جلد

 و فکی یک میخواستم که بود وقت خیلی.. بخرم خوب کیفه یک خودم برای میتونستم هم خودم

 ... بخرم خوب کفش

 ... میرسیدم خودم به هم کمی باید میکردم کار همه این

 ... دادم آریا به اس ام اس یک که بود ده ساعت برای.. کردم استراحت کمی و خونه رفتم

 سرت باالی همیشه من ء سایه امیدوارم... مبارک تولدت...خوبم وبرادره دوست... جان آریا "-

 -".هی هی.. باشه

 ،رو من سمت ،از تولدش روز تو هم ،اون خنده کمی تا...فرستادم طنز کمی رو اس ام اس قصد از

 ؟؟؟ خوبه وقتهایی چه واسه دوست پس... بشینه لبهاش

 ... اومد برام سریع خیلی اس ام اس جواب

 عمرا... بودم نگذاشته برات آالرمو اون اگه میدم قول.. معرفت بی خانوم مرسی.. به به"-

 رس سایه نه میخوایم سر تاجه ما که باشه یادت ضمن در.. اومده دنیا به امروز داداشت میفهمیدی

..."- 

 .. میدم جواب دوباره براش.. میگیره خندم

 طفق محفوظه من پیشه هم ،کادوت جان آریا مبارک تولدت صورت هر در... منو میشناسی خوبه" -

 -"؟؟؟ هست خلوت کی سرت نمیدونم من که باشه تو از دیدنش قرار

 بلند نتلف صدای باز که بودم درآورده لباسهامو... بگیرم دوش رفتن از قبل که رفتم حموم سمت به

 ... شد

 ... بهم زده زنگ اینبار.. برداشتم رو گوشی
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 ... میکردم سالم بهش انرژی با داشتم دوست گفتنم، الو از قبل

 ... مبارک تولدت...تولد... تولد-

 میگه شادی و میخنده

 .. سالم... جان نیاز... مرسی-

 خوبی؟.. سالم-

 ؟ نیستم که ؟مزاحمت خوبی ،تو ممنون-

 .. ،نیستی بگم مجبورم... تولدته باشی هم اگر... نه-

 .. میگه و میخنده

 ... بلبل-

 !!! دادم جوابتو فقط بلبلم؟من من..؟؟؟؟ هستی کی با-

 ریممیگی جوابی چه کنیم دعوتتون اگه تولدمون روز ما خانوم بلبل حاال..  کردم ،اشتباه بابا نه-

 ؟ ازتون

 .. میگم و میکنم مکث کمی

 دبای هم دو ساعت.. کار سر برم باید شش ساعت من اما کنم همراهیت تولدت دارم دوست خیلی-

 .. گذاشتن هتل پرسنل برای... مهمه خیلی که کاری جلسه یک برم

 ؟!؟!؟ دیگه کردی دکمون پس.. شانس بخشکی ای-

 برات میخوام رفتنم از قبل ظهر امروز کردم انتخاب برات هم رو کادوت حتی من.. کن باور نه-

 ... بخرم

  ندارم رو خونه حوصله.. کوچولو تولد یه برای میخوام پایه من.. نمیخوام کادو من-

 خیلی دیگه که هم اون.. آزاده وقتم شب یک تا شب دوازده ساعت فقط منم خدا رو تو ببخشید-

 .. وقته دیر

 ... میگردونمت برت هم یک تا بزنیم کباب یه جا یه بریم میتونیم.. عالیه... نه.. نه-
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 ... ترم راحت هم من... هتل رستوران تو من مهمونه بیا تو نه-

 ؟ که برات نمیشه بد-

 .. میدم نشونت هم همکارم اتفاقا.. میشم خوشحالم..نه.. نه-

 ... هیراد هتل تو شب دوازده باشه قرارمون پس... باشه-

 .. میبینمت-

 .. همینطور منم -

 ... حموم تو میپرم و میکنم قطع رو گوشی

 حالت ای سورمه پهن نوار که سفید بهاره مانتوی با ای سورمه شال یک با ای سورمه ساپورت

 .. امروز برای ممکن تیپ ترین آل ،ایده افتاده گردنم دوره شال

 ... میبندم سرم پشت ساده خیلی و میکنم صاف بلندمو موهای

 جمعشون باید همیشه.. میزد بیرون روسریم یا شال از بلندیش.. میکردم کوتاهش کمی باید

 ... نمیومد خوشم میکرد پف خیلی اینکه واسه هم اون که باال میکردم

 اب همراه کمرنگ صورتی رژگونه با باریک خیلی چشم ،خط کردم درست همیشه مثله رو صورتم

 ... صورتی لب برق

 باریک دکمربن نشه باز عباییم مانتوی اینکه برای و پوشیدم رو رنگم قهوهای چرم عروسکی کفش

 گرفتم دستم قهوهای رنگه به سانتی سی شکل مستطیل کیف... بستم روش کفشم، ست قهوهای

 .. بیرون رفتم و

 ..  و ولنجک مقصد به گرفتم آژانس خاطر همین به..  بود عجیب کمی انقالب محیط برای تیپم

 نقش روش که چرم ای قهوه آیپد جلد یک رو گذاشتم دست...  شدم دوتی ماسیمو فروشگاه وارد

 ... بود شده داده طرح شکل مربعی برجسته های

 ... گذاشت رنگ طالیی ساک یک تو هم بعدش و گذاشت رنگ مشکی جعبه یک تو برام

 تهگذاش همونجا هم همرنگش کیفه که خریدم سانتی پنج پاشنه قرمز کفش یک هم خودم برای

 ... بیرون اومدم فروشگاه از راضی از تر راضی و کردم حساب هم با همرو... بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

96 

 

 ... هتل به رفتم مستقیم و شدم آژانس سوار دوباره

 اآشن باهاش من که شیفت اون ،تو بود شخصی تنها که اعتمادی خانوم دیدن با.. شدم هتل وارد

 .. سمتش میرم و میزنم لبخند بودم

 ... اعتمادی خانوم سالم-

 ... ناز و تیپ خوش همیشه مثله... جان نیاز سالم -

 ؟ دیگه قراره بر جلسه.. میرسونه رو شما لطفه نظره این -

 ... اونجان همه.. سمینار سالن پایین برو.. عزیزم بله -

  ؟ نرسیدم که دیر -

 . .. نرفته هم دادفر آقای... نیومدن هم نفر ده هنوز نه -

 رختکن سمت به دارم فرصت هنوز اینکه اطمینان با و میکنم خداحافظی ازش راحت خیاله با

 ... میزارم خودم خصوصیه کمد تو خریدهامو و میرم پرسنل

 .. میایستم سمینار سالن در روبروی... میدارم بر حوصله با و آهسته هامو قدم

 ... میکنم باز درو بینی راهه از دادنش بیرون با همزمان و میکشم عمیق نفس یک

 تا چهل از بیشتر...  داره قرار وسطش شکلی بیضی و بزرگ میز که هست بزرگی نسبتا سالن

  کرده پیدا هارمونی بژ و کرم با سالن رنگ.. هست اطرافش صندلی

 

 .. میز،میشینم طول ،قسمت ،وسط ها صندلی از یکی رو

 ... نرسیده هنوز هم رضا که میفهمم راحتی به حضار به کلی نگاه با

 ... میکنم المس بود بیتا هم یکیشون که پرسنل از نفر چند با میکنم تنظیم سرم روی رو شالم کمی

 ارهد فرق همیشه بیتای با آسمون تا زمین که مالیده آرایشی لوازم صورتش به اینقدر من خدای

 .. هست زیاد نظرم به روزی همچین برای آرایشش اما شده زیبا...
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 رس تیر از دور که بودم کرده محاسبه جوری رو جام عمد از من بود کرده عمل من عکسه بر دقیقا

 دقیقا هک ،جایی بود نشسته میز شمالیه صندلی سومین بود رفته دقیقا اون اما باشم دادفر نگاهه

 ... هست رییس مختص

 ... میاد چشم به ازبیتا که هست چیزی تنها صورتی روسری یک با سفید تنگ مانتوی

 ... میشه باز سالن ،در که ،نکردم ها عقربه روی ، کافی دقت هنوز.. میکنم نگاه ساعتم به

 با همراه ای قهوه کمربند و بود پاش مچ تا شلوارش های پاچه که آسمونی آبی شلوار.  بود رضا

 .. کمربندش همرنگه.. بودم دیده پاش تو قبال رو کالجش... جذب سفید پیراهن

 ... میشینه من کناره و میاد من طرفه به و میندازه کامل چرخ یک سالن تو چشمهاش با

 . . میگه و میاره گوشم نزدیکه رو سرش آروم رضا..  برمیگردونه رو روش و میکنه سالمی بیتا

 ؟ نیومده هنوز-

 ...  بخواد لفظی زیر ازمون هم زدنش حرف برای کنم فکر که میاد دیر اینقدر... که میبینی-

 . . نشسته بهش نزدیک چقدر لفظی زیر دادنه برای بیتا نمیبینی مگه...  نیاد بهتر همون-

 ...  بره در دستم از خنده کنترل مبادا که میگیرم لبم جلوی رو دستم

 ...  بگیره خندم اگه میشه بد خیلی ، اینجادیگه خدا، تورو رضا-

  رسیدی؟ کی از ،تو ،باشه باشه-

 ..  تو از قبل دقیقه سه دو-

 ..  نشستی اینجا که نیست زیاد هم تو پس-

 یک ینهم واسه ولنجک به خورد مسیرم...بگیرم کادو یک دوستم تولده واسه بودم رفته قبلش نه-

 .. میاد خوابم چقدرم...  خورد بهم برنامم کم

 دعوتی؟ تولد امشب-
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 خواست..  اینجا میاد دوستم اما ، کنم کار باید شده خراب این تو شش از که امشب...  بابا نه-

 تله رستوران تو بیا گفتم منم پیشت میام خودم گفت شلوغه سرم فهمید وقتی بیرون بریم

 .. میبینیم همدیگرو

  ؟ سالشه چند دوستت این حاال.. خوبی دوستهای چه-

 .. پسره طرف نزن صابون دلت به زیاد -

  میپرسه تعجب با

  پسرته؟ دوست-

 ... معمولیمه دوسته..  خان فضول ؟ بود کجا پسرم دوست-

 ... میگه دار معنی خیلی

 .. اینطور که... آهان-

 ..  میگم و میکنم کوچیکی اخمه

 تو تا مداد پیشنهاد بهش باش منو..  معمولیمه دوسته.. پسرمه دوست بگم میترسم من مگه آخه -

 ...  شی آشنا باهاش بیای هم

 ..  خوبه کردم غلط..  خیال بی..  بابا خب خیله-

 .. شد باز سالن در ،که شد حاال: بگم گوشش در خواستم

 ماا...  بود شده پر ها صندلی تمامیه که حدی به میشد بسته و باز زیاد در صحبتهامون حین در

 .. بود دادفر من شانسه اینبار

 ..  شد سالن وارد گیراش تیپ اون با و کرد باز درو

 ... میشنیدم رو قلبم ضربان صدای لحظه اون تو که کنم اعتراف میتونم جدیت به

 به هک آشنایی عطر بوی برای یا!!! باشه ، داشت ورود هنگامه که صالبتی برای میتونست دلیلش

 هرم تو و صورتش به نزدیکی اونهمه خاطره که میشد باعث جورایی یه و میرسید مشامم

 ... بشه تداعی ،برام قرارداشتن نفسهاش
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 خودش و خودم فقط و فقط و بود دادفر و من بین که بود مشترکی مورد تنها یا و خاطره تنها این

 بودیم مطلع ازش

 ..  شهبا کسی برای تعریف قابل که نبود خاطراتی...  میرسید نظر به اینطور که من برای حداقل..

 ...  روبرو به فقط...  نمیکرد نگاهی کس هیچ به و میداشت بر قدم آرام

 ..  میشد کشیده دنبالش تحسین به پرسنل تمامی چشمهای

 اب هم همون که بود بسته کتش دکمه دو از دکمه یک تنها..  کشید عقب رو صندلی دست یک با

 ..  نشست و کرد بازش مسلط بسیار و حرکت یک

 ...  آریا ساعت مشابه دقیقا ساعتش

 ..  میکنه صحبت به شروع و مینشونه لبش رو کمرنگی لبخند

 ...  پرسنل تک به تک چشمهای به میکنه تقسیم رو نگاهش مدام...  صحبت هنگام

 ...  باشه ازش گرفتن گاف بخوادمنتظر آدم که حرفهاس این از تر مسلط

 ... مقتدر و خونسرد

 ...  میخوام معذرت شدید معطل کمی اینکه از-

 ... کنم شروع رو جلسمون خودم از مفید و مختصر معرفی یک با که میدم ترجیح همه از اول

 .. نذارید بینی بزرگ خود یا و خواهی خود پایه بر رو هام گفته

 .. بیاد پیش موردی بخواد بعدها تا بشه گفته االن حرفها این که میدونم الزم

 ترایدک و فرانسه از صنایع لیسانس فوق...  دادفر کیان هستم کیان...  میدونین همه که رو اسمم

 جهو هیچ به و هستم جدی بسیار کارم تو...  هستم مجرد.. سالمه پنج و سی...  همونجا از مدیریت

 به مارس که هست سال چهار از بیشتر که بگم باید هم هیراد هتل از...  نمیگیرم نادیده رو اشتباهی

 هم من...  بوده بنده بزرگه مادر نام به میشه سالی ده دقیقا که هم این از قبل تا و شده من نام

 ود خاطره به و هستم بلژیک شده بزرگ... اومدم ایران به نیست هم کم ،که سال چند از بعد االن

 ... میرفتم زبانها فرانسه مدرسه به بروکسل تو کشور این بودنه زبانه
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 هستیم خدمتگذار گروه یک همه ما ،چون که هست این شدیم جمع هم دور اینجاهمه اینکه دلیل

 بدرقه هتل این از بارضایت رو مهمونهامون دوستانه و بدیم هم دست به دست باید همه پس..

 ... کنیم

 و اروپا هتلهای بهترین استانداردهای پایه بر و دلیل با همشون که دارم خودم برای معیارهایی

 انینگهب و نظافت پرسنل از.. میشن برگزیده معیارها همین طبق پرسنلم.. میشه اعمال آمریکا

 موارد این به ورود بدو در خودم تا خواستم ولیان خانوم از...  آشپز و حسابدار و مدیر تا گرفته

 عدشب و بودند مرخصی پرسنل از نیمی که کشید طول این برای هم ماه یک این... کنم رسیدگی

 ... پرسنل دیگه نیمه هم

 تا نینک همکاری من با میخوام همگی از.. شد گزار بر هم قبلی پرسنل با قبلی جلسه تو حرفها این

 ... برسونیم اتمام به هم با خوبی به رو جلسه این بتونیم

 هالزم که اونجا تا میکنم تکرار دوباره.. الزمه که اونجایی تا و میخونم رو اسامی ترتیب به من

 ... بگن رو پستشون و کنن معرفی رو خودشون

 هم اگر.. میکردند معرفی رو خودشون و میشدند بلد اسمها صاحب و میخوند تک به تک رو اسامی

 تو و پرسید همه از.. میرسید بعدی نفره به رویی خوش با و میپرسید خودش بود مبهم ای نکته

 ... رسید من به نوبت ب اسامی

 ... خوند رو اسمم اعتنا بی باز و داد ابروش بی چینی

 درسته؟.. رسیپشن پرسنل از.. بهرامی نیاز خانوم -

 مینشونه شلب روی تصنعی و ساده لبخندی و..  میکنه تیپم به کلی نگاهی... میکنه نگاه صورتم به

 این اب اما نباشه تنم به سر حاضره... هست حرفهایی چه پشتش لبخند این که میدونم من فقط..

 .. بده نشون میخواد سیاستی چه اینبار که بفهمم نمیتونم اصال برخوردش

 مکن نگاهش اینکه بدون و میزارم میز روی دستهامو... نشستم که همونطور نفس به اعتماد با

 میکردند پنهان رو سکونتشون محل و مشخصات بعضی که پرسنل از خیلی برعکسه.. میکنم شروع

  میکنم صحبت قاطعیت با ،من

 و ارتباطات علوم لیسانس فوق.. مجردم... دارم سال شش و بیست... میکنن صدام نیاز همه-

 فراگیری حال در و هستم هم عربی زبان به مسلط همچنین دارم رو و انگلیسی زبان تافل مدرک
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 تهپس.  همینه همش.. هستم انقالب میدون ساکن هم حاضر حال در.  شمالیم اصالتا...آلمانی زبان

 ... کارم به مشغول هتل این در که هست سال ۰ مدت و میدونین که هم کاریم

 .. میده تکون آرام تایید منظور به رو سرش و هست برگه رو چشمهاش

 ؟ هتل این در کار از تون انگیزه -

 که یصداقت با میدونم مخاطبم شعور به توهین هم را حقیقت کردن پنهان و متنفرم گفتن دروغ از

 میگم و میشم خیره بهش ام ریخته نگاهم در

 کردن برطرف و آمد در کسب کردن کار در هم من انگیزه اولین شاغلند، که کسانی همه مثل -

 کار هب من عالقه بگم باشه بهتر شاید!  من انگیزه و هتل این چرا اینکه اما. هست ام مادی نیازهای

  میکنه پر برام رو خالیی من زندگی شرایط به توجه با که است آدمها با ارتباط و داری هتل

 محسوس اخمی و میکنه جمعش سریع که بینم می اش چهره روی رو محوی لبخند ناخودآگاه

  پوشونه می رو صورتش

 ؟ هست کاریتون تجربه اولین-

 گامهن ادبه از دور به بودم گرفته یاد که اونجا تا.. میده نشون مشغول خودشو و پایینه سرش باز

 ... نکنم نگاه چشمهاش به شخصی با صحبت

  ؟ تجربمه اولین این که نمیدونی تو یعنی

 ... میدم رو جوابش پوزخند با

 کار برای زمانی صد در صد مدارکی همچین کسب با من سنی شرایط به توجه با دادفر آقای -

 .. نداشتم هم کردن

 .. میکنه نگاهم و میگیره باال رو سرش اینبار

 ؟ نتیجه در-

 ... کاریمه تجربه اولین بله.. واضحه -

 ... کرد میخکوبم صداش که نیست هم آخریش د در صد که بگم خواستم

 ... بود کافی جواب همین هم اول همون از-
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 در ار شیطنت از برقی باشم نکرده برداشت اگراشتباه نمیدونم یا پیروزی از برقی لحظه یک

 ... کرد صحبت اعتنایی بی با باز که بدم رو جوابش خواستم دیدم چشمهایش

 همینطوره؟... نگهبانی زحمتکش پرسنل از... پیرنیا مهران آقای خب-

 تمامیه تا... کردم ناخنم با رفتن ور مشغول رو خودم... موقوف اضافی حرف یعنی حرکت این با

 دمنچرخون سمتش رو سرم هم یکبار حتی.. کردند معرفی رو رضاخودشون و بیتا جمله از پرسنل

 ونازش بودم مشتاق هم کمی واقع در.. میکردم نگاه بودند معرفی مشغول که افرادی به گاهی گه...

 ... بدونم

 آب بطری از کمی.. بودم شده خسته صندلی اون روی واقعا من و میگذشت ساعتی دو حدودا

 .. کردم نگاه ساعتم به و نوشیدم

 .. نموند دور دادفر محتاط و تیز نگاه از حرکتم این

 میشناسیم همدیگرو همه و شدیم آشنا هم با که اونجایی از.. نمیارم درد رو سرتون خب -

 من مهمان سالن، در حاضر پرسنل تمامیه امروز که بگم هم این... بدیم ادامه کارمون به میتونیم..

 خداحافظی همتون از همینجا خب... هستید دعوت هتل رستوران به عصرانه و نوشیدنی صرف به

 .. ببینیم همدیگرو رستوران تو تا میکنم

 ... رفتیم سالن خروجی در سمت به و شدیم بلند جامون از همه

  بود گرفته ازم رو گیری تصمیم قدرت گرسنگی هم باز

 ... نداشتم رو جانبش از شنیدن کنایه همه این و دوباره دیدنه تحمله

 : گفتم رضا به میشدیم خارج سالن از که همینطور

 ! نکردم تهیه براش کیکی هنوز من و دوستمه تولد امشب رضا -

  ؟ میخوای کیکی چجور -

 ! ساله سه دو و سی مرد یک برای کوچیک کیک یک دارم دوست شکالتی خودم -

 ! بده رو ترتیبش میگم علیرضا به خانم نیاز نباش نگران -

 !میکردم چکار باید نمیدونم نبودی تو اگه رضا وای -
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  داره برنامه برات هم باز نکنه ؟ پرسید کاریت انگیزه باره در تو از چرا دادفر این راستی -

 :گفتم و انداختم باال ای شانه

 همرتیک ؟ کرد برخورد چجوری آخرش دیدی... نیست بعید هیچی جوونور این از... واهلل نمیدونم -

 !انگاری داره طلب رو باباش ارث

  نده دستش اتو فقط تو.. میشه خیال بی باالخره خودش... دختر کن ولش -

  میشم عصبی زود و کنم کنترل رو خودم نمیتونم وقتها بعضی ولی میکنم رو ام سعی -

 تا رفتیم رضا با و نداشتم رو خونه حوصله دیگه عصرانه از بعد و رفتیم رستوران سمت به هردو

 دو ات زدم چرتی یک کارکنان استراحت اتاق تو و کنیم بندی طبقه رو مانده باقی اسناد و مدارک

 !  بگیرم تحویل رو شیفت دیگه ساعت

 خندون صورت با که میکشم ای خمیازه و میکشم دستامو نشده ۱۰ هنوز میندازم ساعت به نگاهی

 میگه میخنده که همونطور میشم مواجه رضا

 -! میرسه استراحتت زمان کنی صبر دیگه ساعت ؟نیم ای خسته اینقدر که کندی کوه مگه -

 ؟ کردی هماهنگ برام رو کیک. نبود حواسم رضا راستی

  شاپ کافی یخچال تو میزاره گفت علیرضا خوب دختر آره -

 : میگه و میکنه ای اشاره البی ورودی در به سر با

 .. رو جذبه.... میاد داره ، خودشه کنم فکر -

 ! میدم تکون دست براش خنده با و میشم بلند جام از آریا خندون صورت دیدن با

 سالم -

 خانما؟ خانم چطوری!  گل خانم نیاز سالم -

  شناس وقت چه مرسی -

 هرهچ دیدن از میکنم سعی که حالی در و میندازم میکنه نگاه رو آریا دقت با داره که رضا به نگاهی

 : میگم آریا به نخندم اش
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  خوبم دوست و همکار رضا هم ایشون,  آریا خوبم برادر و دوست میکنم معرفی -

 : میگم و میدم اریا نشون رو البی دست با

 ماستراحت ساعت من.  میشم ممنون بمونی منتظرم البی تو اگر رو مانده ربع یک این جان اریا -

 . است دوازده ساعت

  جان نیاز نباشم مزاحمت "حتما -

 حرفیه چه این نه -

 گفت شوخ حالتی با ضا ر البی، سمت به آریا رفتن با همزمان

 ؟ آوردی در کجا از دیگه رو شازده این -

 !  لپ لپ -

  فامیلین؟!!! میاد نظر به خوبی پسر نیاز -

 اتفاقی یلیخ نیست داداش یک از بیشتر من برای ولی جنتلمنه خیلی آره بود؟ کجا فامیلم...بابا نه -

  شدم آشنا باهاش

 اآری به و شدم بلند رفت شاپ کافی سمت به و شد بلند جاش از رضا دیدم که بود دوازده ساعت

  شم ملحق بهش منم تا بره هتل شاپ کافی سمت به گفتم

 ودمب برداشته رختکن از که رو آریا تولد کادو منم برگشت دیدم که بود گذشته ای دقیقه پنج

 ردمک حرکت آریا سمت به میکرد خودنمایی روش کوچیک روشن شمعهای با که کیکی با و گرفتم

  باشه آماده هم قهوه تا کنه هماهنگ رضا که بود قرار. 

 : کردم شروع میشدم نزدیک آریا به که همینطور

  مبارک تولدت... تولد.. تولد -

 گاهن بهم بهت با و کرد بلند رو سرش تعجب با بود تلفنش گوشی سرگرم موقع اون تا که رضا

 کرد

 اون شمع و کیک این جز داشتم رو چیزی هر انتظار شدم شوکه "واقعا من... نیاز مرسی.. وای -

 ! شب ساعت این هم
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 دندان برات من تا بشی دندون بی و بشی ساله ۱۰۲ امیدوارم گلم داداش مبارک تولدت -

  بیارم کادو مصنوعی

  گفت میخندید که حالی در

 اینجوریاس؟؟... خانم نیاز داشتیم -

 .... داشتیم که بله -

  کن فوت رو ها شمع این سریع تند زود نخوری پارافین خامه جای میخوای اگه حاال آقا خوب -

 : گفتم و باال گرفتم دستامو کنه فوت خواست تا

 ... وایسا وایسا -

  ؟ شده چی -

 ات میان صبح نماز تا شب دوازده ساعت ها فرشته میگفت همیشه مامانم کنی؟ آرزو خوای نمی -

 کن ایمیل ذهنی سفارشاتو سریع پس کنند تقسیم آرزوهاشون و ها شادی از رو آدمها سهم

 ! بفرستند برات تا واسشون

  گفتم و گذاشتم میز روی رو اش هدیه ساک.  کرد فوت رو ها شمع و بست چشمهاشو

 اتبر باید چی که نمیدونستم من جان آریا شرمنده.... کادو نوبت بشه که هم هرچی نوبت حاال -

 . بخوره دردت به که وارم امید ولی بیاد خوشت که بگیرم

  مرسی نداشتم باحالی این به تولدی تاحاال.. کردی سوپرایزم خیلی منو امشب تو نیاز وای -

 وقت دیگه ربع یک فقط بود گذشته زود چقدر.  ریختم قهوه فنجون دو و رفتم کنه باز رو کادوش تا

 .  رفتم میز سمت به و برداشتم رو قهوه سینی.  داشتم

 ! نمیچسبه قهوه جز هیچی شکالتی کیک اونهم کیک با -

 یک ونبیر بریم ؟میشه داریم فرصت کی تا. کنم تشکر ازت زبونی چه با نمیدونم من جان نیاز -

 ؟ بزنیم گشتی

 :گفتم میگذاشتم بشقاب تو آریا برای رو کیک برشی که حالی در
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  سرکارم برگردم باید دیگه ربع یک من!  داداشی شرمنده -

  شیفتی اینطوری شب چند -

 ...  شب سه -

 راحتی؟ توش...  خوبیه هتله-

  داره هم مسئولی و خوب پرسنل اخالقش بد رئیس از نظر صرف خوبیه هتل آره -

 و یباز پرسنل وجود با باشه شرکتم جلسات مهمونهاو برای خوبی جای کنم فکر تعریفها این با -

 !خانم شما مثل برخوردی خوش

  میکنیا کاری چوب داری... دیگه دیگه -

 میکنم پیامک برات رو ایمیلم آدرس من جان نیاز... خرواره نمونه مشت. میگم جدی عزیزم نه -

 خوب.  کنند کار روش ها بچه بدم تا بفرست برام رو ارائه قابل خدمات و بروشور کن لطفی یک

 .. برسی کارت به هم تو تا برم باید دیگه من کنم فکر خانمها خانم

 ضار برای کیک مقداری منم میداشت بر اش هدیه با همراه رو موبایلش و سوئیچ آریا که همینطور

 :اومدم خودم به آریا صدای با که گذاشتم بشقاب تو

 ه؟گرفت عهده به رو پیمان تربیت سنگین مسئولیت سولماز دوستت داری خبر نیاز راستی -

 داد ادامه خنده با که بودم منگ و بود نیافتاده ام زاری دو هنوز

 تیدوس شکوه با پیمان هم با دوستت و پیمان که اینه منظورم نیار فشار خودت به خوب دختر -

 . بستند

 . کردم هدایت البی سمت به رو آریا و خندیدم بود سخت برام موضوع این هضم هنوز که حالی در

 .  داشتم وقت ای دقیقه هشت هفت هنوز

 به سولماز آخه ؟ کرد قبولش سولماز که بود خاصی آدم اینقدر تو شریک یعنی!  نمیکنم باور -

 . نمیداد محل "اصال کسی

 بریم نفری چهار روز یک میگیرم تماس باهات حاال.  جدیه شون دوستی هم خیلی انگار آره -

  ببینی خودت چشمهای با تا بیرون
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  دارم خبر من نگو سولماز به و کن لطفی یک پس -

 بود پیمان اگر دیدم چشمهات تو من که برقی این با برسه دادشون به خدا... خانم شیطون باشه -

  بود پریده سرش از برق االن تا

 باال رو سرم میخندیدم که همینطور.  کنم کنترل رو ام خنده نتونستم که گفت اینو بامزه حدی به

 و دش محو ام خنده که بود نگاهش تو چی نمیدونم.  شد قفل آشنایی سیاه نگاه تو نگاهم و آوردم

 : گفتم آریا به لب زیر آروم افتاد طپش به استرس شدت از قلبم

 اومد هاپو -

  گفتم جدی و کردم ای سرفه تک

  میمونم تماست منتظر من پس جان آریا خوب -

 با یکردم دادفرنگاه به کاوشگر و پرسشگرانه نگاهی با و بود برگشته من حالت تغییر با که آریا

  گفت و اومد خودش به من صدای

 .  بود خوبی خیلی شب... مرسی چیز همه بابت بازهم... ،عزیز باشه -

 اگر.. بود مونده استراحتم زمان پایان تا دقیقه یک هنوز... کردم خداحافظی آریا با چجوری نمیدونم

 یگهد اینبار تا بشه قدمم هم میتونست میرفتم هم آهسته... ترسیدم ازش میکرد فکر میدویدم

 . کردم صورتم وارد کمرنگی لبخنده و کردم نگاه چشمهاش تو عادی خیلی.. بپاشه رو زهرش

  کرد اضافه ابروهاش به هم ریزی اخمه و کرد جیبش تو دستهاشو. چشمهام به شد خیره

 هب خودشو و رفته من از جلوتر دیدم که بودم نداشته بر قدم چند هنوز... و پایین انداختم رو سرم

 .. رسونده هتل بیرونی راهروی و ورودی در

 ... پره توپش بدجور معلومه

 ... ایستاد من سینه به سینه

 اخلهد هنوز دستش یکی آن و میبره موهاش داخل دستهاشو از ویکی میکنه نگاه من به چشمی زیر

 ... میپرسه که میمونه جیبش

 ؟ میکنین همراهیشون هتل از بیرون تا هتل این رجوعه ارباب تمامی برای شما -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

118 

 

  بیارم هم رو تهش و سر مختصر و کوتاه دادم ترجیح اما داشتم زیاد آماده جواب... کرد داغ سرم

  بودند دوستانم از یکی ایشون.  نخیر-

 ... میگه من به رو خنده حالت به و میبره باال ابروهاشو

 پست به رو شما و بدم درجه ارتقاء بهتون که بودم فکر این تو وگرنه شد راحت خیالم خب -

 ... بفرستم نگهبانی

  گفتم.. میشد دیده صورتم ،تو عصبانیت کامال و نیاوردم طاقت دیگه

 شریفت بیکار شب موقع این تا که نه آخه... شماست برازنده بیشتر کار این انگار ولی ببخشید-

 ینمیدون... بدین انجام هم مفید کاره یک که بهتر این از چی.. میکنین سر هتل از بیرون و دارین

  ؟ بهتر شما از کی.. داره اعتماد مورد نگهبان یک به نیاز همیشه هتل که

 ... میسابه هم روی دندونهاشو داره حرص از که معلومه لبهاش حالت از

 هم ماتاق تو میترسم حتی دیگه.. ست شما دست از بگم باید. بیرونم شب نصف تا که این از -

 اشم میکردم رو فکرش که اونچیزی از تر راحت خیلی شده ثابت بهم که اینطور چون.. بخوابم

 ینجاا نره یادتون که بشم متذکر باید هم شغل تغییر مورد در... میدین ربط خودتون به رو دیگران

 ...  من ایبر کارمند نه میگیرم تصمیم کارمندم برای که هستم من این ،،، کارمند شما و رییسم من

 تیکه بد.. شه تموم ضررم به امشب شد ،باعث اونروزم حرکت..  نداشتم جوابی...  مات و کیش

 .. میکردم رو استفاده نهایت قدرتم و غرور از باید... شنیدم ازش ای

 یر پس... میمونه یادم رستگار آقای هم ؟؟؟من یادتونه ولیان خانوم... ناراحتین اونروز بابت از چرا-

 ... دادفر دکتر جناب شدیم یر به

 ... میگه بهم و میشینه لبهاش رو شیرینی لبخنده

 همین میدونستی کاش... کنی اذیتم طریق این از بخوای که حرفهایی اون از تر ظریف خیلی -

 ... میکردم فکر چی به االن

 اشتمد دوست اما نبود بخش لذت برام اصال مرد این با همصحبتی اینکه با... بدونم شدم مشتاق

 ... بکوبونم طاق به سرشو جورایی یه
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 ماش ،حیف کنین عمل مرد یک مثله شده هم دقیقه یک برای اقل حد میتونستی هم شما کاش-

 هه... مردونگی.. دارم ازتون زیادی انتظاره چه من وقت اون کنید، بازگو رو فکرتون نمیتونین حتی

 ... نمیکردم عوض چیزی هیچ با رو لذتش که بود کرده پر رو درونم آرامشی آخیش

 ... کنه بلغور چیزی یه میخواست باز اما... بود آورده کم که مطمینم میخورد حرص

 جورایی هی خورد من اتاقه به مسیرت اینبار اگه که بودم فکر این به اما بیارم زبون به نمیخواستم -

 حروم دوستم منو جلوی رو اشکت همه اون خالی دست که شد بد خیلی آخه... بیام در خجالتت از

 ... کردی

 دص در صد خلوت این تو اینبار اما گوشش تو بزنم خواستم...  ازش نبود بعید وقاحت همه این

 ... میداد نشون من از تر بد العملی عکس

 رتفک هنوزه که هنوزم میدم قول.. شدی بزرگ اروپا تو مثال... تو گوشه تو بیاد که سیلی حیف-

 ...  برای میکنن زندگی تو مثله افرادی... میچرخه هات غریزه تو فقط

 ...  میچسبونه نبود اونجا هم کسی هیچ که راهرو پشت دیوار به منو و میگیره رو دستم مچه

 میکنی فرار بیداریش از االن چرا...  کردی بیدار من تو کارت اون با تو رو غریزه این کوچولو آخه-

 نمیاد بهت... چطوره!!! نباشه دردناک برات روز اون اندازه که بدم رو قول این بهت میتونم هم من...

 ...  باشی بسته گوش و چشم اینقدر

 صورتش فاصله...  میکرد بیخودم خود از عطرش بوی... میباختم و میاوردم کم که بودم من همش

 همه این... بشه کمتر حرفهام به تسلطم که میشه باعث...  نمیرسه هم سانت دو به حاال که

 شده زده حیرت بودم داده نشون خودم از اونروز که جراتی برای بارها... نبود من در جسارت

 سینش قفسه به و دزدیدم سیاهش نگاهه از رو نگاهم.. انداختم تر پایین کمی رو سرم...بودم

 !!! دوختم

 ... میده ادامه نیست معامله کن ول

 تو فکثی موشه یه از ترسوتر میشی میرسه که عمل به اما داری زیاد آستینت تو جواب من واسه-

 .. فاضالب

 ... میدادم نشون بهش رو نیاز باید باز... بود شده تموم توهین همه اون برای تحملم
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 من اما باشی داشته کامل آشنایی موشها با یا و باشی داشته کار و سر زیاد فاضالب ،تو تو شاید-

 هم باز ،تا دستمو کن ول... برسه چه بشم دهن به دهن تو مثله کثیفی آدمه با ندارم دوست حتی

 ،اینجا نرفته که یادت... باشه شده عبرت درس برات باید دیگه... نکردم آبروت بی همینجا

 شش سپ... میارن روزت به چی کارمندات همین ببینی تا بزنم کوچولو جیغه یه کافیه فقط...ایرانه

 ابتث خودتو بخوای تا کم کمه.. نیفتی اعتبار از کارت محل تو دفعه این تا کن جمع حواستو دانگه

 کردم اضافه کالمم به زحمت به جدا که مالحتی با... میبری سر به بازداشتگاه تو ای هفته یه کنی

 ... میگم بهش تهدید حالت به و میکنم نگاه چشمهاش تو و میندازم باال ابرومو یک

 .؟ نداری دوست اینو که تو-

 و همیش یخ من دسته... نمیرسه دستهام به خون دیگه... و میکنه وارد دستم مچ به زیادی فشار

 تو عجیبی برقه هست چی هر! انتقام یا نفرته...  میزنه ذل چشمهام تو... داغ داغه اون دسته

 .. چشمهاشه

 میشه مونپشی انگار اما بزنه حرفی که صورتم تو میاد... میکنه ول دستمو که نمیکشه ثانیه دو به.

 موهاش به دستی... میگیره فاصله کمی ازم... میفته جریان به دوباره دستم رگهای تو خون...

 ... میگه و میکشه

 ... بگذرم ساده ازت نمیدم قول بهت میری پیش که اینجوری... باش خودت مراقبه خیلی-

 هک میدونی... نپیچ من پای و پر به هم بعد به این از کن لطف... میزارم ترست جای رو تهدیدت-

 ... کنم کار هتل این تو ندارم هم خوشی دله چندان

 ... میکنه نگاهم و داده تکیه دیوار به

 ... کنم کوتاه میتونم زبونتو این چجوری ببینم تا... کارت سر برو -

 یاریم دارن چطور ها پا این نمیفهمم هم خودم که میشم دور اونجا از سرعت با اونقدر... میرم

 ... میکنن

 ... بندازه گریه به رو من تا میزنه کاری به دست زود یا دیر, معلومه گفتارش لحنه از

 ... نداشتم رو اضافه جواب سوال حوصله... ندادم جوابی هم من نپرسید کردم دیر از دلیلی رضا

 ... اومد در صدا به تلفن که بود صبح سه ساعت های نزدیک
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 ... بفرمایید... بخیر وقت-

 من... نمیکنه ،کار ،خانوم اتاق این کولر... میگیرم تماس هفت و سیصد اتاق از من... خانوم سالم-

 ... مردم گرما از

 ... کنم دعوتش آرامش به کاری هر از قبل میکنم سعی... میرسه نظر به عصبانی خیلی

 ؟ هستید چند اتاقه کردید عرض... گرمه خیلی ،هوا شماست با حق درسته.. بله-

 ... هفت و سیصد گفتم بار یک خانوم-

 ... باال میفرستم رو پرسنلمون از یکی االن من کنید صبر لحظه چند بله-

 ... خانوم تر زود-

  حتما چشم -

 به لیک بازدید یک که میخوام ازشون و میزنم زنگ خدمات پرسنل به سریع و میکنم قطع و گوشی

 ... بکنن هفت و سیصد اتاق وضعیت

 ... میشم مشغول کارم به دوباره... هتل خدمات با تماسم از بعد

 ... خورد زنگ تلفن باز که گذشت خدمات به تماسم از ربع یک حدودا

 دچن خودش با نمیدونه هم خودش که عمو این... میفرستید؟ من برای پرسنل شما مثال خانوم-

 ... صفر خانوم صفره دهیتون ؟سرویس میخوره درد چه به ستارتون پنج هتله چنده؟پس

 .. بود مونده راه یک تنها کردنش آروم برای

 ... میکنیم حل رو مشکل هم با و خدمتتون میام شخصا االن کنید صبر لحظه چند-

 ... میزنین ما سر به گلی چه شما ببینم باال بیا خانوم بفرما-

 که میدم اطالع رضا به سرعت به و میکنم قطع رو گوشی

 ینجاا به حواست... باال برم رسیدگی برای باید و اومده پیش هفت و سیصد اتاق برای مشکلی -

 ... باشه

 .... غربتیاست این از طرف... برسه دادت به خدا که برو..اوه اوه اوه -
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  ؟ میشناسیش مگه-

 مسافره... کرده گم آدرسو اینجا اومده... کردم رزرو براش... بود زده زنگ من به هتلش رزرو برای-

 ... هست هم دبی

 ... میزد حرف فارسی کامل ولی داشت لهجه-

 ... عربهاست مثله هم تیپش ولی ، آره-

 ... نزده زنگ دوباره تا برم من بیخیال-

 ... پناهت و پشت خدا-

 ... میگم و میخندم منم... میگه بهم خنده با رو آخرش حرفه

 بدجنس-

 .. آخر به مونده یکی ،اتاق راهرو ته... آخر طبقه... میرسونم اتاقش به رو خودم سرعت با

  میکردم ورود اجازه با باید هم باز... بازه نیمه اتاق، در.. میایستم اتاق در پشت

 ... کردم اعالم رو ورودم ، در به ضربه، دو زدن با

 ... نباشید خسته-

 تیغه سه... تیره پوست با بلند قد... گندمی جو موهای... ایستاده روبروم رنگی سفید دشداشه با

 ... من سره موهای اندازه داره سیبیل اما کردست

 ... میرسه نظر به عصبانی باز اما میشه آروم کمی من دیدنه با

 این... بخوابم توش دقیقه دو نمیتونم اصال که گرمه اینقدر اتاق این... وضعیتیه چه این خانوم-

 ... نهک کار باهاش بخواد برسه چه هست چی کولر نمیدونه اصال فرستادین من برای که هم پسری

 ... میگم جدی اما.. میکنم نگاهش مهربون

 ... میکنم حل براتون رو اتاق این مشکل االن باشید آروم شما-

 .. میگم و میخونم سینش رو برچسب روی از رو اسمش و بود اومده که پرسنلی به میکنم رو

 ؟ هست چی مشکلشون حمیدی آقای-
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 ... داریما بساطی... میپرسی هم خودش از میری باز نمیفهمه این میگم من خانوم-

 ... داره ناسازگاری سر شدم مطمین دیگه که طوری به... کرده بلند خیلی رو صداش

 .. میگم و میکنم نگاهش تر جدی

 ...حمیدی آقای بفرمایید... میکنم عمل وظایفم طبق من-

 بحص فردا باید سوخته اتاقشون تو چیلر مرکزی قسمت گفتم کردم نگاه من راستش خانوم-

 نیست ساخته ما دست از کاری ،امشب بشه تعویض

... 

 ... کنم عوض رو اتاقتون سختتونه، خیلی شما اگر میتونم من جناب-

 ... میزنه داد

 ؟. یچ که دیگه اتاقه یه برم هلک و هلک پاشم شب نصفه سه ساعته ؟من چیه بازیا مسخره این-

 ؟ نیستید بلد رو کارتون شما

 بدم رو مرد این جواب کردنم کنجکاوی از قبل میدم ترجیح اما میشه اتاق وارد سرم پشت از کسی

... 

 حفظ رو خودتون خونسردیه خواستم ازتون محترمانه هستم واقف کارم به چون محترم آقای -

 .. کنین سپری دیگه اتاق یک تو رو امشب یک و کنید

 هی... بده باال نیم و قورت دو بده کاله بده کت بفرما... طلبکاره خدا همیشه... اینه جماعت ایرانی-

 شما تا.. نمیکنم پرداخت شب دو این بابت هم قرون یک...  میرم هتل این از فردا من خانوم،

 ... ندارین هم کوفت!!!!!! ...دهی سرویس... کنین برخورد چطوری مسافرتون با بدونین

 ؟ اومده پیش مشکلی-

 ... کردم نگاه شد اتاق وارد پیش لحظه چند که کسی به و برگشتم

  ؟ میکنه کار چی اینجا این

 لممونمکا تو داشتیم هم با پیش ساعت چند که رفتاری اینکه بدونه.. باشه باید هم اینجا.. دادفر

 ... میگم و میکنم نگاه بهش کنه وارد ای خدشه
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 مشکل این کردیم اعالم بهشون ما که اومده وجود به فنی مشکل اتاق چیلر ،برای دادفر آقای-

 ... نمیان راه ما با امشب گویا هم ایشون... بشه طرف بر میتونه صبح فردا

 .. میگه و میکنه کوتاهی خنده

 دارن حق ،ایشون بدین رو دیگه اتاق یک پیشنهاد باید ایشون به شما شرایط این در خب-

 !!!! گرمه خیلی هوا امشب!!!..

 ... نگفتم بهش من کرده فکر.. میده یاد خودم به داره رو کارم مدت همه این از بعد

 .. داره ما با ناسازگاری سر ایشون کردم عرض اما.. دادم رو پیشنهاد این بهشون من-

 متعجب حاال که مسافر سمت میچرخونه رو نگاهش و میداره نگه روبروم ایست حالت رو دستش

 ... میکنه نگاه دادفر به داره

 ... میکنم رسیدگی مورد این به خودم من بایستید کنار بهرامی خانوم شما-

 ... میدارم بر عقب سمت به قدم یک

 بگذرون سخت دیگه اتاقه یک تو رو امشبه یه.. که نداره قال و قیل همه این که این من برادره-

 ... میشه داده شما تحویله مشکل، ،بدونه اتاق همین فردا

 ... میخوره غذا ها سبیل این با چطوری.. هاشه سبیل پیشه حواسم تمام که داره سبیل اینقدر

 ... میزنم؟ حرف االن دارم کی با من-

 ... شما مشکالت به رسیدگی مسیوله هستم دادفر کیان من-

 ... نکرد معرفی رییس خودشو جالب چه

 بساط این اونم هستم ایران تو هفته یک... باشم داشته آرامش که دادم پول من مسیول آقای-

 .. آقا میگیره قلبم گرما از من... شده درست برام

 .. میگه و میزاره مسافر شونه روی دستشو دادفر

 ... کنم جبران ناراحتیتون این بابت میدم قول ، میدونم -

 ... میگه و من به میکنه رو سپس
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 ، بهرامی خانوم-

  بله-

 سفر برای... نکنین حساب رو امشب آخر حساب صورت تو... هستند ما مهمونه آقا این امشب-

 ... بدین تخفیف آخرشون پرداختی روی درصد پنج و بیست هم اینجا به بعدیشون

 ... میگه و میکنه مسافر به رو باز

 ؟ هستید راضی ما دست از اینجوری.. شماست رضایت جلب ما هدفه-

 خدا وگرنه میام کوتاه خودت گله روی خاطره به اما میگذره سخت امشب من ،برای مرسی-

 ... میدادم رو امشب گزارشه هتل رییسه به شاهده

 .. نمیشم مزاحمتون... کردین لطف شما-

 مک کمه باید پولی همچین یه برای من... جیب به زد رو امشب یه... میکرد دق داشت خوشحالی از

 ... قربون بزرگیتو خدا ای... جیب به زد اینقدر بیداد و داد یه با این وقت اون کارکنم شب سه

 پوله همه صد در صد رییسه خوده این میدونست اگه.. هتل رییس به میدادم گزارش میگه تازه

 ... شارالتان.. میکرد مجانی رو هتلش

 با همراه سرش پشت هم من و بیرون میاد اتاق از.. هست صورتش تو کوچیکی اخمه دادفر

 ... میام بیرون حمیدی

 ... میگه و میکنه من به رو که نشدیم دور اتاق از قدمی چند هنوز

 ؟ بهرامی خانوم-

 ... صورتم میمیکه ،در حالتی هیچ بدونه جدی.. میکنم نگاهش... میایستیم حمیدی و من

 ... بفرمایید شما حمیدی آقای-

 ... میره و میگه چشمی آسوده حمیدی

 ؟ بشه پا به ،شلوغی اینقدر باید چی برای سادگی این به مشکل-

 ... برد حساب بیشتر شما از انگار اما.. زدم رو شما حرفهای ،همین هم من-
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 ؟ برد حساب بیشتر من از پس..آهان-

 من برای رو امشب اتفاقات و من دفتر بیاین صبح هشت ساعت صبح فردا اما خستم امشب

 یک هب بدن انتقال رو مرد این اتاق وسایل تا بفرستید رو پرسنل از تا دو هم االن... باشید جوابگو

 ... خانوم کارتون سر بفرمایید... مشابه اتاق

 ... بوده خودش ماله اتاق آخرین بود معلوم پس... میگشت بر رو راه همون داشت

  گفتم خودش مثله آرومی صدای با... میگفتم بهش باید میشد دور ازم داشت کم کم

 پس برای کنین موکول رو قرارتون... دارم رو صبح شیفت فردا پس از و هستم فرداتعطیل من-

 .. فردا

 .. میگه آهسته خیلی و میاد نزدیکم... میگرده بر

  ؟ بیارید تشریف االن همین پس-

 که این.. ؟!؟!زده؟ سرش به جویی باز هوسه شب موقع این... میشه تا چهار تعجب از چشمهام

 !؟!؟!؟ خستست گفت

 ؟ بله-

  میرسه نظر به مهربون لبخند با چقدر... میبینم وضوح به بار این رو لبخندش

 .... اتاق نه گفتم رو دفتر نزن دلت به صابون زیاد-

 ردی خاطر به...  بود همین حال ضد بهترین... کثیفت فکر اون با... نمیشی آدم وقت هیچ... رو پر

 چیزه ترین آور عذاب این و بزنم حرف بودم مجبور آروم خیلی راهرو تو حضورمون و بودن وقت

 ... بود من عصبانیت بهبهه اون تو ممکن

 لیز ردهنک ،خدایی نره پاتون زیر صابونه باشید مواظب شما بزنم دلم به رو صابون که این از قبل-

 این ممید ترجیح ولی ببخشید... استاندارد های معیار با اونم... رییس یه و هتله یه آخه... بخورین

 ... بزارم میون در هتل مدیریت با رو امر

 ... میخواستم همینو جون آخ.. میشه عصبی
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 شیر... یدباش من دفتره تو دیگه دقیقه پنج تا میدم دستور شما به هتل رییس عنوان به من خانوم-

 ؟ شد فهم

 به رو هتل به وارده خسارت وگرنه... میکردم گوش حرفش به باید اما ترسیدم کالمش تو جدیت از

 ... گفتم لب زیر کالفه... میکرد کم حقوقم از و میکرد تموم من کفایتیه بی

 ایششششش... شیره آقا بله-

 .. اومد صداش باز که دفترش سمت برم برگردم خواستم

 ... کنین خبر رو گفتم که ،پرسنلی دفتر به رفتنتون از قبل -

  میگم و میکنم نگاه رو سقف خسته و کالفه

 ... بله-

  ،بفرمایید هم حاال... ببینم رفتارتون تو رو عالقه باید من میکنید کار وقتی-

 ... میدم صورتم به تعجب حالت و میندازم باال رو ابروهام

 .. وسط پرید دوباره که بزنم حرف خواستم

 ... میبینمتون دفتر تو -

 !زده؟ هم تیپی ،چه شبی نصفه

 ... آسمونی آبی پیراهنه یک با خاکستری شلوار...

 ... نداشت حرف تیپش وگرنه نداره، اخالق حیف

 ... نکنشه درد دستت عوض... بده دستور بلده فقط

 زا رو دیگه های مسافر ، مسافره صدای و سر وقت یک نکنه که باال اومدم پایین از هلک و هلک

 حرف ،من نزن حرف ،که،شما من دهنه جلو گذاشته دستشو اومده رو پر رو پر اونوقت...  کنه براه

 ...میزنم
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 رابخ بیشتر که خودش ؟ نیستم بلد کارمو من بگه خواست مثال ؟ کنه ثابت من به خواست چیو

 بهش شب یه برداشت نه گذاشت نه ماروباش رییسه اونوقت ، شارالتانه مرده بود تابلو...  کرد

 ... بیارم جاشون سر رو حالشون بلدم خوب.  من دسته بدن باید آدمارو جور این... داد کادو

 

 ...  میزنم زنگ خدمات به و میگیرم رو تلفن و میرم رسیپشن طرف به

 ...  میفرستم هفت و سیصد اتاق به رو، ها پرسنل از تا دو

 یضیح تو هم من نپرسید چیزی...  میگردم بر و میرم لحظه چند که میدم اطالع رضا به هم خودم

 ... ندادم

 ... نداشتم رییس اتاق به رسیدن برای ای عجله... میرفتم راه معمولی حالت از تر آهسته

 نگاهی خودم به آینه وتو میشم آسانسور وارد...  میرسونم آسانسور به رو خودم سالنه سالنه

 های خیابون... میاد در حرکت آسانسوربه و میزنم رو بیست طبقه..  مرتب همیشه مثله..  میندازم

 ...میرسه نظر به زیبا چقدر باال این از تهران

 . رسیدم که میشم متوجه آسانسور شدن متوقف با

 ... میرسونم رییس اتاق به رو خودم سالنه سالنه دوباره و میام بیرون آسانسور از

 ...  میزنم در ضربه تک و کوتاه بار دو

 ... بفرمایید-

 ...  میشم داخل... میکنم باز درو

 ...  ،لطفا ببندین رو در-

 ...  میدم هل سرم پشت از درو و میدم بیرون رو نفسم

 علی جای خودم کاش.. بود شده خنک دلم چقدر که آخ... افتادم روز اون ،یاد میز پشت دیدنش با

 ...  شکمش تو میرفتم پا جفت

  میگم و میرم جلوتر
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 ...  میکنم گوش بفرمایید-

 .. میزنه ذل چشمهام تو آخر در و میکنه گذرا نگاهی پام تا سر به

.. . شد وارد بهش ضرری من هتل شما کفایتیه بی و انگاری سهل خاطر به امشب بهرامی خانوم-

 ... میشه بد هتل برای بشه تکرار بخواد اگر که

 پای ،به هم جهان بورس رکود علت صد در صد االن میشستم ساکت اگه ؟ آخه مربوطه چه من به

 ...  بود شده تا چهار تعجب از چشمهام..  میگذاشت من کفایتیه بی

 ؟ دیگه میکنین شوخی-

 ... اعصابمه رو وحشتناک که هست چی ؟هر چیه ،برای لبهاش رو لبخنده نمیدونم

 ... کردم عرض جدی کامال من-

  خودم از دفاع برای بود من مسلمه حق زمان اون تو زدن حرف..میکردم دفاع خودم از باید

 

  ؟ بزنین زیرش میخواید نکنه!!!! ،دادید رو پیشنهاد اون که بودید ،شما این ولی --

 میگه و میزاره پاش روی ،پاشو میکنه نگاه بهم جدی

 ...  دادم هتلم پرسنل کفایتیه بی رو گذاشتن پوش سر برای رو پیشنهاد این من-

 چون.. . گرفتید بازی پارتی با کامال رو مدیریتتون دکترای که دادید نشون کارتون این با شما اما-

 .... هر به...  میگرفت ماهی آلود گل آب از داشت آقا اون

  گفت..  بشه تموم حرفم نگذاشت باز

 اب من... کنین توهین من به تا دادم اجازه بهتون راحت خیلی معلومه که اینجوری بهرامی، خانوم-

 آرومم میبینید اگر... نیست وقتش اصال االن اما... کنم برخورد چطور میدونم خوب شما مثله افرادی

...  دکنی کار دستم زیر اینجا که کافیه همین من برای... خیر ، هستم آدمی همچین نکنین ،خیال

 ...  کارتون سر بفرمایید هم حاال...  گفتن چشم برای شدن ساخته شما مثله آدمایی

 . .. چشمهاش تو میزنم ذل و میزارم میزش روی رو دستم... میآیستم میزش روبروی.. میرم جلو
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 ندونی عقده از االن تا شده باعث بوده رفتاری هر اما شده رفتاری چه باهات کودکی تو نمیدونم-

 بزرگ خود...  کن فرار آدم جور سه از میگفت بهم همیشه مامانم... میکنی کار چی داری دقیقا که

 باید ،همیشه نتیجه در پس دیدم شما در رو رفتار سه هر من جالب چه...  نادون و ای ،عقده بین

 سختی کاره!!! کردی جمع خودت واسه یکجا رو زشت رفتار همه این چجوری...  کنم دوری ازت

 ...  دیمیکر ،صحبت تجربت این از مجردیت رو کردن تاکید جای صبح،به سمیناره تو کاش نه؟ بود

 ینا ببخشید مامان که آخ... میدیدمش عصبی وقتی داشت لذتی چه... میدوید چشمهاش تو خون

 ..  ردهک دیوونم که میبینی... نداشتم ای دیگه راهه.. کن درکم.. گفتم بهش تو قوله از الکی رو حرف

 ....  که بشه نزدیک بهم خواست.. طرفم به میاد و میشه بلند میزش پشت از

 ... شنیدم که ای کلمه تنها... بیرون اومدم اتاق از و کردم قرض دیگه پا دو و داشتم پا دو

 ....ترسو-

 .بود

 موقع هایی پوزخند چه... شد خنک دلم... بهش زدم که حرفمو... هستم ترسو که کنه فکر بزار

 میگه من به... بود حقش... میکرد نگاهم مبهوت و مات بخت بد... میزدم بهش آخرم حرفهای

 ... شده آدم کردم فکر.. بهش دادم رو که خودمه تقصیره ؟ گفتن چشم واسه شدم ؟ساخته

 ... بشه بسته آسانسور در تا میکنم صبر و آسانسور تو میرم

 خآ.. بودم نیاورده طاقت دیگه... گذاشتم دلم رو خنده شدت از رو دستم ؟ بخندم کی نخندم حاال

 و بزنه ذل چشمهام تو بهونه هر به کرده عادت مرتیکه... نرسید بهم دستش شد ضایع چه که

 ... بشه نزدیکم

 با هک حرفهاست این از تر سیاست با...  بیاد دنبالم که نمیدم رو احتمال این هم درصد یک حتی

 ... بزاره اطرافیانش برای سوالی یا و حرف جای خودش از حرکتی

 ... خونه رفتم و کردم تموم هم رو باقیمونده ساعات راحت خیال و آرامش با

 از!!! برگرده که دارم امید یک االن که بازخوبه.. شده تنگ براش دلم.. نبود خبری هم باز دریا از

 ... میشم تنها تنهای ،دیگه ،بره کنه کشی اسباب همیشه برای که دیگه ماهه

 ... کنم فکر دلتنگیهام به بخوام که حرفهام این از تر خسته
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 که یادهز خونه این تو دوده اینقدر... شده طوسی دیگه سفیدش رنگه... میکنم نگاه اتاقم سقف به

 تو زندگی خواص از هم این خب...  میشه ذغال رنگ به پاهام کف نرم راه جوراب با خونه داخل اگر

 ....  هست شهر مرکز

 .. میبره خوابم کی نمیفهمم

 میکنم باز چشمهامو

 خوری پر خیلی دیشب..  نیستم گرسنه اصال.. میزنم غلت جام تو راحت خیاله با... تعطیلم امروز

 رو ونتلویزی... شم بلند جام از ندارم دوست اصال... بود هم ،شکالتی کیک اینکه، مخصوصا.. کردم

  میکنم نگاه بیکاری روی از... ؟تکرار چی اونم.. میده نشون داره طنز سریال... میکنم روشن

 ...  اومد صدادر به تلفنم زنگ که بود دو ساعت راس

 ،اما دارمن بر خواستم.. میومد کیفم توی از هم تلفنم صدای... داشت فاصله متری دو خودم تا کیفم

 ... شد قطع صداش رسوندم تلفن به رو خودم تا.. شدم پشیمون باز

 ...  گرفتم رو شمارش... بزنم زنگ بهش خودم شدم مجبور.. بود آریا

 بله؟-

 !!! شد قطع رسیدم تلفن به ،ببخشید،دیر سالم-

 !!بودی کار سر کردم فکر... میکنم خواهش...بهرامی خانوم سالم.. به به-

 ... تعطیلم امروز آخه بودم بیدار و خواب نه-

 خوبی؟ خودت حاال-

 !!!! ...روزه یک آقای... خوبی؟ تو.. نیستم بد مرسی-

 ... بود اینجوری کاش... روزمه یک بله... ها ها-

  ؟ ها خبر چه... بابا ای-

 اطراتمخ بهترین از یکی.. بودی افتاده زحمت خیلی... کنم تشکر دیشب بابت زدم زنگ.. سالمتی-

 ... کردی درست برام رو
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 برات اینها از بیشتر ؟باید دارم بیشتر داداش یه مگه... نکردم کاری که ؟من چیه حرفها این-

 بودم شب شیفت دیشب من شانسه اما..  میدادم انجام

 .. جان نیاز بود عالی چیز همه-

 ..میگی اینو که خوشحالم-

 توش وت که هتلی تو بیایم رو کاریمون سمینارهای شد قرار.. کردم صحبت پیمان با نیاز راستی-

 ... شکوهیه با جای خیلی....میکنی کار

 خدمتم در بیاد بر من دست از هم کمکی... عالیه-

 .... میزنیم بهت هم سری یه و اونجا میایم پیمان با فردا نه-

 ... هستم منتظرتون..باشه-

 ... مرسی هم باز... جان نیاز نباشم مزاحمت پس-

 ... میبینمت فردا.. عزیزم میکنم خواهش-

 تو رفتنم با... میام نظر به کسل چقدر... میکشم دراز جام تو دوباره و میکنم قطع رو گوشی

 ... ندارم خونه تو هیچی که میشم متوجه آشپزخونه

 ... بیرون میزنم خونه از و میپوشم رو لباسم

 .. خونه اومدم هم هشت ساعت تا و گشتم خودم برای کلی خرید بهونه به

 .. کردم سیر رو خودم نون با و کردم باز ماهی تن یک هم شام برای

 .... برم حال سر صبح فردا تا خوابیدم گرفتنم، دوش از بعد

 ... بیرون رفتم خونه از انرژی پر خیلی صبح

 رهایمساف لیست کردن وارد وظیفه رسیدنم محض به هم من... میکرد صحبت تلفن با داشت رضا

 ارک باقیه هم من و بود شده انجام اعتمادی خانوم دست به کار از نیمی.. گرفتم عهده به رو دیشب

 ... دادم انجام رو

 ... بشه چندان صد من آرامش تا بود علتی تنها این و.. نبود خبری هم دادفر از
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 ...میان پیشم پیمان با استراحتم وقت برای گفت و گرفت تماس آریا که بود ده ساعت

 یپذیرای مهمانهایم از خوبی به میتونستم و بود استراحتم زمان هم بود آل ایده من برای زمانش

 تمام که بود ساعتی چون.. بده تذکری بهم تا نبودم دادفر رسیدن سر آن هر نگرانه اینکه هم کنم

 ...  بودم خودم برای کمال و

 همانند باز پوشیده شلوار کت خودش سال و سن هم پسر یک با همراه آریا بعد ساعت دو دقیقا

 با... داشت روشنی ابروی و چشم و روشن خیلی موهای پیمان آریا عکس بر...شدند وارد خودش

 ..میداد خاصی جذابیته صورتش به انصافا که کمی ریش ته

 

 ...،اومدند بودم رسیپشن تو هنوز که من سمت به دو هر و شدند البی وارد

 ...خانوم نیاز سالم-

 ، اومدی خوش خیلی جان آریا سالم-

 ...  میگم اینکه عالوه به میکنم تکرار حرفهامو هم اون به و پیمان به میکنم رو سپس

 .. آشناییتون از خوشبختم.. هستم نیاز من-

  میگه و میکنه خم کمی رو سرش و میزنه لبخند کمی ادب منظور به

 ...  بودم شنیده خیلی آریا از رو تعریفتون... هستم پیمان...  خانوم نیاز سالم-

 هم اب... نهاره وقت االن... میکنم خواهش بفرمایید... میرسونه رو من به نسبت جان آریا لطف این-

 ... بخوریم هم با نهاری یک تا هتل رستوران تو بریم

 .. میان رستوارن به من همراه و میزنند لبخندی دو هر

 ...کردن صحبت تو بشم قدم پیش میشم مجبور هم باز من نوازی مهمان برای

. . نیست بد هام اونقدر اینجا های غذا ،اما باشم پذیرا اینجا شما، از مجبورم که ببخشید خب-

 ... نمیشید پشیمون... بدید سفارش اینجا دریاییه غذاهای از میکنم توصیه

 هم زبا نیست دلچسب چندان که هم هایی موضوع به حتی... میخندیم و میزنیم همحرف با خیلی

 ...میگه و میزنه لبخند آریا که میومد داشت بودیم داده سفارش که غذاهایی تقریبا... میزنیم لبخند
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 وت نونت دختر...شنیدم؟؟؟؟ چی خان پیمان این از هتل این به اومدن از قبل بگم بهت اگر نیاز-

 ... روغنه

 با عیموضو چه با رابطه در پیمان بفهمم تا میشم مشتاق میرسه نظر به جالب برام آریا حرفه این

 ...  کرده صحبت آریا

 ...  بره روغن تو من نونه قراره که هست چی ببینم تا بگین هم من به پیمان آقا-

 ..  میگه آریا به رو و میده سر خودش از داری صدا خنده پیمان

 میزنم حرف موردش در من بعد بیاد، خودش بزار... نکن اذیت رو خانوم ،نیاز ،بیخیال ،داداش آریا-

 ... 

 !!!!!میگما خودم وگرنه بگو... پیمان بابا-

 ... میکنم نگاه پیمان به قبل از تر مشتاق

 ... فضولی از مردم که من بگین خدا رو تو پیمان آقا-

 سر مخصوص باسس بودیم داده سفارش میگو سه هر.. میارن رو غذ همزمان و میخنده پیمان

 ...آشپز

 ... باشه هم خودش تا میدم ترجیح اما بگم دارم دوست جان نیاز کن باور-

 .. باشه داشته اون به ربطی مبادا که میکنم شک سولماز به

 ... به راجع نکنه-

 ... گفت و کرد ای سرفه تک آریا که بدم ادامه خواستم

 .. ببینیمش هم با همه تا میریزه برنامه هفته آخر برای هم ،پیمان میشه سرد بخور غذاتو نیاز-

 میگم و میزنم لبخندی زور به... بودم مشتاق بدی طور به اما.. کنم کنجکاوی نباید زیاد که فهمیدم

... 

 که فاقیهات مکانیه؟یا یا جا ؟اشیاست؟اسم آدمه...؟ چیه سوپرایزتون این بگین اقل حد ولی.. باشه-

 ؟ بشم خبر با میخوام من افتاده
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 ... میگه پیمان و میخندند بلند دو هر

 یراهنمای یک جان نیاز.. بفهمه که نیست دلش تو دل بیچاره آخه.. نکنه چیکارت بگم خدا آریا-

 ... ببینید همدیگرو کنم جور برنامه یه من تا نپرسید چیزی دیگه ولی...

 ،گفتم کنی گم رد برای و خندیدم.. سولمازه که شدم مطمین دیگه

 ... ها باشه خوب راهنماییتون فقط, باشه -

 ... قبول-

 ... میگه و میکنه آریا به نگاهی

 محل تو که داده ترجیح اما.. میشناسه رو شما... هست من خانوادگیه دوستانه از یکی طرف-

 ... باشه نداشته مالقاتی شما با کارتون

 چرا اما سولماز جز نیست کسی طرف که شد تبدیل یقین به شکم میداد که آدرسهایی از

  ؟ ببینه منو اینجا نمیخواست

  میپرسم و میندازم باال ابرویی

 ...؟ ببینم رو آدم این میتونم کی حاال-

 .. میگه خندون چشمهای با و نمیاره طاقت آریا

 ...میاد صد در صد هم اون... تهران بام میریم شب جمعه همه هفته آخر برای-

 آشنادرسته؟ یک دیدن برای کنم آمآده خودمو من پس.. باشه-

 ... درسته که نکن شک-

 میپرسه اون از بعد آریا و میده خاطر اطمینان بهم پیمان

 ؟ کیه صاحبش هتل این نیاز راستی-

 گالمچن و کارد...میره بین از اشتهام... چشمم جلو میاد دادفر اخالق بد و اخمو قیآفه سوالش این با

 .. میگم و میزارم پایین رو
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 خودش...رسیده دوران به تازه...روزگار های عقدهای اون از اما... شما ساله و سن هم پسر یک-

 ... ازش میاد بدم چقدر که آخ...نمیفهمه ماهه شش نوزاد یک اندازه اما کردست تحصیل میگه

 .. میگه و میخنده پیمان

 ... نداری ازش خوشی دله که سختگیره خیلی معلومه-

 ستادهوای پا رو هتل این اگه هم االن تا درایته بی.. نیست بلد اما باشه سختگیر میخواد.. بابا نه-

 ... بوده بلژیک تو... ایران اومده تازه خودش.. اینجاست مدیره واسه

 ...داری آمارشو خوب معلومه-

 .. کنه معرفی خودشو تا بود گذاشته جلسه.. راضیه خود از که اینقدر-

 سعی حرفها الی البه من و میگذشت چیزها همین محور و حول یک ساعت تا حرفهامون تمامیه

 رت تیز من از اونها اما هست کی و چی سوپرایزشون این که بکشم زبونشون زیر از تا میکردم

 ... بودیم یک به دو حال هر به.. بودن

 ... دادم ادامه کارهام به هم من پیمان و آریا رفتن از بعد اونروز

 .. کردم پیدا خودم برای خوبی دوستهای اینکه از بودم خوشحال

 ...  بودم شده هم دعوت وقت چند از بعد هفته آخر برای که بودم تر خوشحال

 من و هستند آدمهایی چجور و اینکه به فکرم همه همین برای نمیشناختم رو آریا دوستهای اکیپ

 .. بود شده ،معطوف بشم روبرو قراره کسی چه با

.. 

 ... نگفت من به رو دوستیشون ماجرای سولماز چرا که میکردم فکر این به گاهی چند از هر

 حبتص تلفنی هم با که هم باری چند... کنم بیانش بخوام که اونقدر نه اما بودم ناراحت دستش از

 نهمابی بود موضوعی حال هر به...  نپرسیدم چیزی هم من نیاورد میون به پیمان از حرفی کردیم

 ...  خودشون
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 هر تا میشد باعث دیدنش... ندیدم هم دادفر این که داشت دوست منو خدا چقدر روز چند این تو

 میکردم حس که ای محوطه در حضور همین برای... بره بین از بودم کرده ذخیره درونم شادی چه

 شادی حس این نداشتم دوست اصال چون... بودم کرده ممنوع خودم برای رو باشه ممکنه توش

 . بشه دور ازم ها زودی همین ،به

 .. رسید فرا موعود روز باالخره

 هشت ساعت قرارمون خونه رفتم و کردم ترک رو هتل سرعت به و شد تموم شش ساعت کارم

 ...رسیدم خونه که بود وربع هفت طرفهای... نداشتم شدن آماده تا زیادی زمان... بود شب

 .. ندشتم دوش به نیازی و بود تمیز موهام

 .. بودم کرده صاف سختی به رو موهام تمامیه رفتن از قبل صبح

 زادآ رو شلوارم همرنگ سبز شال.. کردم تنم رنگ کرم مانتوی و کردم پام سبزم ضخیم ساپورت

 شالم از موهام بلندیه باز اما بود بلند شالم... کردم ول زیرش از آزاد موهامو و گذاشتم سرم روی

 ...دکر بیشتر رو تیپم جذابیت سبز و صورتی ریز گلهای با کرم کفش و کیف... میزد بیرون

 

 قریبات هم خودم برای و ،میگرفتم میومدند هتل به که مسافرهایی از تیپم برای رو ها ایده این اکثر

 ... میکردم انتخاب همونهارو

 .. نداشتم آرایشم تغییر تو عادتی.. بود همیشه مثله صورتم آرایش

 ..  زد رو خونه زنگ آریا که بودند دقیقه ده و هشت روی ساعت های عقربه

 .... منتظرم من پایین بیا نیاز-

 .. اومدم-

 ... پایین رفتم و کردم قفل رو در

 .. گفت و نشست صورتش روی لبخندی من دیدن با... بود ایستاده در دم آریا

 .. میکردی بقیه به رحمی یه... دختر ترکوندی که تو نیاز -

 .. میندازه گل لپهام تعریفش با
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 .. نیست میگی تو که همچینم وگرنه میگیری تحویل منو خیلی تو-

 ... هم تو میره کالهمون بد که نکن نفسی شکسته دختر-

 .. گفتم جدی-

 ... منتظرمونن همه سوارشو.. شو سوار-

 رت زود برای رو شانسم آخرین تا دیدم فرصت بهترین رو زمان دقیقه اون وتو شدم ماشین سوار

 ... مش مطمین میگفت بهم حسی یه باز اما سولمازه میدونستم..  بزنم محک سوپرایز فهمیدن

 ؟ آریا-

 !!!  پیمان به بزنم زنگ من کیه طرف که بپرسی باز میخوای اگه نیاز جونه.. اوه اوه-

 ...گفتم و نباختم رو ؟خودم بپرسم میخواستم چی فهمید کجا از این

 که الحا اصال!!!میبینمش که باالخره!!! باشه میخواد که کی هر اصال بپرسم خواستم کی من نه-

 ... نمیگم هیچی دیگه شد اینطور

  میندازه بهش نگآهی نیم بود شده اخمو دیگه که منو صورت و میکنه شیرینی خنده

 ..  بگی میخواستی چی ببینم بگو.. نکن قهر حاال-

 ..  نمیخوام-

 .. دیگه بگو نکن لجبازی.. نیاز وای-

 ..  گفتم ندیدمو الزم رو کردن ناز این از بیشتر

 ؟ نفریم چند امشب بپرسم میخواستم فقط هیچی-

 ...  رسید دادم به خوب هم باز ولی ؟ شد پیداش کجا از یهو سوال این

 ...میشیم نفری هفت تقریبا...امممم-

 ... تهران بام رسیدیم تا نزدیم حرفی دیگه ماشین توی

 بشیم ملحق بهشون تا بودند ما منتظر و بودند نشسته شاپ کافی توی همه بود معلوم که اونجوری

.. 
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 ...  شدم پیاده ماشین از آریآ از بعد هم من و کرد پارک رو ماشین آریا

 

 .. میداشت بر قدم من سر پشت آریا.. شدم رستوران وارد

 ... بود شده دور من از غریب حس اون دیگه...شدم دلگرم.. سولماز دیدن با

 واستمیخ مثال.. بده نشونش من به میخواست پیمان که بود شخصی سولماز.. بود درست حدسم

 .. کنه سوپرایز برام رو دوستیشون

 ... بینمب هم رو آریا دوستان ،بقیه بتونم اونجا کمه نور تابا بود شده تر راحت برام و شدم تر نزدیک

 ..یامروز کامال و دلربا و زیبا.. هستند هم دیگه دختر تا دو سولماز بر عالوه.. شناختم هم رو پیمان

 میز به که نمیشد ثانیه چند هنوز... نشسته من به پشت که مردی تنها سمت میچرخونم رو نگآهم

 ... شد خراب سرم رو دنیا انگار.. مرد اون برگشتن با که بودم رسیده

  میخواد؟ چی من جونه از این!!! من ؟خدای...؟اینجا این

 ... نیست توصیف قابل بود داده دست بهم که حسی... شدم داغ... کردم یخ  

 ... میکنه نگاه بهم گیرا و جذاب همونطور

 ... میبینمش رسمی غیر تیپ با که هست بار اولین

 ...مردانه ای سورمه تیشرت یک با همراه جین شلوار

 ای زهبام طور به سانتیشو چهار تقریبا و کوتاه موهای.. میرسه نظر به متفاوت تیپ این با چقدر

 ..میخوره چشم به تیپ خوش کل در...بود داده مدل شلخته

 .. موندم تنها خودم غمه با باز من که نمیکشه طول ثانیه صدم به تیپش از زدن دید امالذت

 لتحا از قلبم ضربان...میکرد نگاه من به خونسرد خیلی اون اما.. بود شده گرد تعجب از چشمهام

 ... داشتم رو قلبی ایست نوع هر آمادگی آن هر و بود شده تر تند عادی

  ؟ میکرد کار چی جمع این تو واقعا بشر این

  اومد نزدیکم پیمان که بشم آشنا جمع دخترهای با برم و کنم کج راهمو خواستم
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 ...  بدم نشونت گفتم بهت که رو دوستم اون تا بیا جان نیاز-

 سطو این مونده کم... ندیدمش االن تا میدونم هم اگر یا میگه رو کسی چه نمیدونم من کرده فکر

 جلوی زا تا بودم برداشته که قدمی چند همون پیمان با...  بدم نشونت بیا میگه تازه بیفتم پس

 ... ایستادیم کیان روی به رو و ، برگشتیم دوباره رو باشم دور چشمش

 شده تزریق من به نیرو اون کجا از نمیدونم و نمیشد یافت اصال من در لحظه اون تو که رویی پر با

 ... گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو بود

 ... سالم-

 ..میگه و میشینه لبش روی پوزخندی

 ... خانوم سالم-

 ... خورد بر این با نبودم غریب.. داد رو سالمم جواب جدی خیلی بود لبش رو که پوزخندی خالف بر

  گفت پیمان که کنم اکتفا سالم همون به خواستم

 ... که شناختی... کیان... میکردم رو صحبتش که دوستی هم این... جان نیاز-

 ،همانطور بود لبم روی که ای مصنوعی لبخند ،تنها و نداد اجازه کیان که کنم صحبت خواستم

 . شد خشک

 یکنمنم وقت که ریخته سرم کار اینقدر چند هر...؟ پیمان نیارم جا به رو کارمندم میتونم من مگه-

 شغولم هتل حساس نقطه تو بهرامی خانوم که اونجایی از اما باشم داشته کامل آشنایی پرسنل با

 ... ببینمشون میشم مجبور من وقتها بعضی هستند کار به

 ..  بده نشون برتریشو حس هم اینجا باید راضی ازخود

 نای من چرا کوبوند طاق به رو سرم قشنگ اینقدر اون که حاال.. میزد برق نفرت شدت از چشمهام

 ! ... ؟!نکنم؟ کارو

 ودمب بهتری سوپرایزه منتظره بخوای راستشو... جان پیمان رو ایشون آوردم جا به هم بنده بله-

 !!! جونه سولماز حضور منظورم!!!!
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 همم وجودت هم چندان که میفهمونم بهش مستقیم غیر طوری و میکنم گرد اینجوری رو بحث سر

 ... دادفر جناب نیست

 یانک مقابل در من حرکت متوجه که کنه تعریف برام رو سولماز ماجرای تا داشت ذوق اینقدر پیمان

 ...  نشد

 .. بود کافی دویمان هر برای این و بودیم شده همدیگه حالگیریه متوجه کیان و خودم تنها

  میگه تلخی لبخند با و میندازه باال ابرویی و میافته زاریش دو کیان

 .. باش راحت.. برس دوستهات به برو جان پیمان-

 .. ومیگه میکشه کیان ای عضله و پهن بازوی به دستی پیمان

 ... تپیش بیام و بدم دوستشون تحویل رو جان نیاز ،این ببخش منو لحظه چند یه.. ،داداش کیان-

 .. میگه و میکنه نگاه من به محوی لبخند با

  باشید راحت-

 ... بدم انجامش میدیدم صالح که بود کاری تنها لحظه اون تو کردن محلی بی کال

 ... گفت و خندید سولماز... کشیدیم آغوش در همدیگرو و رفتیم سولماز سمت به پیمان با

 تممیخواس هی.. گناهم بی من... پیمان این تقصیره همش خدا تورو ببخشید... دلم عزیزه سالم-

 ... ببینی هم با رو ما حضوری خودت تا نگم گفت داد قسمم.. بگم بهت

 .. میره بین از دلخوریم تمام میبینم ازش که گرمی برخورد این با و میخندم

 ولق باید خان پیمان... میبینم خوشحال رو جفتتون االن که اینه مهم... حرفیه چه این.. عزیزم-

 ...باشیا داشته رو ما دوست این هوای بدی

 .. میشه خم کمی و میزنه سینه به راستشو دست پیمان

 نینبک ما خانومه سولماز این پیش منو سفارش هم شما.. هستم هم خانوما خانوم این مخلص من-

... 

 ... هستی عزیز جون سولماز پیش نشده سفارش خودت شما..چشم-
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 .. جان نیاز مرسی-

 ... میگه و میکنه من به رو و جلو میاد آریا پیمان تشکر با

 .. کنم معرفیت دوستهامون به تا بیا نیاز-

 .. بریم-

 ؟ شدی آشنا پیمان دوست با-

 .. کرد بیرون خوشم هوای و حال از رو من و اومد کیان اسمه باز وای

 .. نیستم خوشحال بودنش از هم زیاد ولی آره-

 .. میگه و میده سر بلندی نسبتا خنده

 باشی آورده شانس... خندیدیم کلی پیمان با زدی هتل رستوران تو که حرفهایی با اتفاقا آره-

 اریک محیط تو شاید... خوبیه پسره... هستن ساله چند های رفیق آخه.. باشه نگفته چیزی بهش

 ... اونجوریه

 میمیهص دوسته از ریز یک بگو رو دیوونه منه... میفتم اونروزم صحبتهای یاد حرفها این گفتن با

 .. میگفتم بد ش برا طرف

 ... بود ها دختر از یکی با صحبت مشغول کردم کیان به نگاهی چشمی زیر

  بودم نشده آشنا ها دختر تا دو با فقط

 معلوم هک ای تیره بینهایت پوست و داشت کوتاهتری قد که رفتیم ها دختر از یکی پیش اول آریا با

 یلیخ تیپش که بود جوری چه نمیدونم اما نداشت زیاد آرایش.. رسوندتش رنگ این به زور به بود

 ... میاد چشم به انداز غلت

 و مهربون خیلی که من همکارهای و دوستان از یکی نسیم جان نیاز.. دوستم نیاز این... نسیم-

 ...خانومه

 ... میکنه صحبت ناز با خیلی داره مهربونی صورت... میکنم نسیم به رو

 .. میگه و میکنه دراز سمتم دستشو
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 .. شنیدم زیاد پیمان و آریا از رو تعریفت.. آشناییت از خوشبختم... جون نیاز سالم-

 ... میرسونن رو لطفشون نظره ها بچه.. عزیزم همینطور منم-

 .. میگه و میکشونه دوستش یکی اون و کیان طرف به رو من دوباره آریا

 .. ببینیم همدیگرو سیر دله یه و بشینیم دیگه تا کنم معرفی هم آرزو به رو تو بیا نیاز-

 

 کوچکترین که هست مراقب لحظات تمام در و میگیره ،پشتم کردن هدایت نشونه به رو دستش

 ... باشه نداشته بدنم با تماسی

 .. ایستیم می دختر و کیان کنار

 رامب آبرویی هیچ دیگه میزد بینمون روابط از حرفی کوچکترین اگر... شدم قلب تپش دچار باز

 ... نمیموند

  مکالممون شروع برای میشه قدم پیش باز آریا

 .. ببخشین خودتون بزرگیه به شما جان دکتر... کردی خسته رو دکتر... رخصت بابا جان آرزو-

 مهه این از شد بد حالم... میشه زیادیش بستن مرتیکه این ریش به دکتر دکتر همه این... اه اه

 .. نداره رو لیاقتش اصال... تحویل

 .. میگه و میزنه لبخندی کیان

 تهخس باهاشون همصحبتی از آدم که هستند صحبت خوش اینقدر ایشون... جان آریا داری اختیار-

 .. نمیشه

 .. باشم داشته کافی اندازه به زدنش دید برای فرصت تا شد باعث کوتاه مکالمه این

 ..شده آب دلش تو قند کیان صحبتهای با معلومه هاش خنده و رفتارش از

 خیلی آرایش.. عروسکی دماغ و نقش ریز ،صورت روشن موهای.. بود لوند و خوشگل هم چقدر

 مهه این انگار که بود نشسته صورتش رو ای حرفه اینقدر اما کم نه بود زیاد نه داشت زیبایی

 ... بود صورتش از سهمی زیبایی
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 هب میرسه نظر به اما میزد حرف ناز با نسیم مثل هم آرزو.. داشت تراشی خوش و کشیده اندامه

 .. نباشه نسیم مهربونیه

 کنممی وز وز گوشت کنار روز هر انگار که میزنی حرف دکتر جلوی همچین.. میکشمت خدا به.. آریا-

.. 

 بیا...نداره الالیی از کمی دست صداتون با شما چیه؟ وز ؟وز دختر نبودی مظلوم اینقدر که تو آرزو-

 آرزو اینهم جون نیاز... شیطون و خوب های دختر از یکی.. نیاز... شد اضافه جمعتون به یکی

 ... جمعمون مظلومه

 ...  نیومده خوشش چندان آریا کنایه از که میده ونشون میکنه نگاه آریا به اخم با آرزو

 ور جماعت دختر وگرنه نده رو آریا این به زیاد... هستی ما جمع تو که خوشحالم خیلی جان نیاز-

 .. کنه رفتاری بد باهاش بلده فقط

 .. میگه میکنه نگاه بهم کمابیش که کیان به رو و میخنده آریا

 ... کارشه حرفی پر همیشه آرزو این... نگیر جدی زیاد تو.. کیان-

 ..  گفت و کرد نگاه آریا چشمهای تو جدی آرزو باز که بزنه حرف خواست کیان

 ... لطفا...آریا -

  میگه آریا و میخنده کیان

 .. میشم بیخیالت.. عزیزم باشه.. کنی خواهش مودبانه.. میخواستم همینو-

  میگه و میکنه من به رو.

 من سپ.. نیست معرفی به نیازی..  میشناسی ما از بهتر تو که هم رو کیان...آرزو از اینم نیاز خب-

 ... رسوندم پایان به موفقیت با رو معرفی ماموریت

 .. پرسید متعجب آرزو که بزنم حرف خواستم

  ؟ میشناسین همدیگرو کجا از تا دو شما ببینم کن صبر-

 .. گفتم و شدم پاسخگو من اینبار
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 ارک رسیپشنش تو من که دارن عهده به رو هتلی ریاست کیان آقا.. نیستیم هم آشنا آشنای -

 ... میکنم

 .. میگه و میندازه باال ابرویی آرزو

 .. هستید جان کیان پرسنل از شما پس.. اینطور که.. آهان-

 ... میگه کیان که میدم رو جوابش لبخند با فقط

  ؟ انومخ نیاز نیست اینطور.. هستند من پرسنل ترین دلسوز از یکی خانوم نیاز.. جان آرزو البته-

  ؟ میکنه رو رفتار این من با ای اجازه چه به.. میشم داغ حرفش این شنیدن با

 یشمنم مزاحمتون من ببخشید... میکنم وظیفه انجام تنها من.. میرسونه رو شما لطف نظر این-

 ... ها بچه پیش میرم..

 ... خوردم جا کیان حرف با اما.. بشم خالص هاش تیکه شر از تونستم اینطور

 ... دارید دوستانتون به شدیدی ،وابستگیه پیداست که اینجور میکنم خواهش-

 رو مکنترل شد باعث من به آرزو پوزخند اما بدم نشون آروم رو خودم تیکه این با میتونستم خوب

 ... بدم دست از

 .. میگم و میکنم نگاهش ناز با

 وندوستهات رو اینقدر نمیاد هم شما به.. نمیشم کسی وابسته ها راحتی همین به من خان کیان-

  ؟؟ باشید حساس

 ... بود بخش لذت برام برق این.. میزد برق چشمهاش تو عصبانیت دیگه

 پسر این... بود عجیب ها رفتار این هم آرزو برای...  میزد بیرون داشت تعجب از چشمهاش آرزو

 ... نبود بردار دست هم اینجا

 و داومدن همه کم کم...  نشستم نسیم و سولماز کنار و رفتم سریع و ندادم زدن حرف مهلت بهش

 من وبرویر هم آریا و بود نشسته آریا کنار دقیقا کیان شانسم از... نشستیم ای نفره هشت میز دور

 ... بود
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 پیمان و سولماز های بحث تو کمابیش و میکردم نگاهشون هم من و میزدند حرف هم با همه

 ... میکردم شرکت

 ... میکنه عمل شده حساب خیلی که بود معلوم نسیم رفتارهای از

 .. میخندیدند جمع و میخورد حرص آرزو کالمش هر با و. میکرد شوخی زیاد آریا

 ... میگذاشت آرزو سر به سر اندازه از بیش.. نبود جالب زیاد آریا کار من نظر از

 کیان همون من برای باز اما.. گرمیه خون پسر که بود این نشانگر جمع در هم کیان برخوردهای

 ... متکبر و راضی خود از... بود همیشگی

 من به که میکرد رفتار جوری جمع تو که بود این بودم شده حساس روش خیلی که چیزی تنها

 ... بود تحمل قابل غیر من برای این و... هستم تر پایین ازش شرایطی هر در بفهمونه

 ودب سفارش گرفتن منتظر و ایستاد آریا سر وباال اومد گارسون که... میزدیم حرف جا همه از همگی

... 

 .. خدمتم در... رفیق اومدی خوش. خان آریا سالم-

 کی بلکه نیست گارسون هم طرف میادو اینجا زیاد آریا که فهمید میشد مرد صحبته لحن این از

 .. هست اونجا از ای کاره

 ... میگه و میزنه مرد سوی به لبخندی آریا

 ... کن صبر دقیقه دو.. میکنیم حلش داداش االن... موال به شلوغه سرم... سالم-

 ... گفت و کرد نگاه من چشم در چشم بعد و جمع به کرد رو سپس

 جمعمون وارد تازه که جان نیاز هم همه از اول... میکنیم شروع ترند مقدم که خانومها از خب-

 ...هستند

 ... آقا به بگو میخواد تنگت دله چی هر... شما ،خدمته منو این. بفرمایید شما اول جان نیاز

 

 وشیدنین ومیخوام میکنم نگاه کمی.. میگیرم جلوم رو منو و میشینه لبهام رو لبخند شوخی این از

 نهگرس خیلی.. هست خوشمزه غذاهای لیست تنها گرفته قرار روبروم که منویی اما بدم سفارش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

137 

 

 تنها من روبروی حاال اما نبود شام از حرفی... برم پیش جمع با همراه میدادم ترجیح ولی بودم

 ... میشد دیده شام لیست

 .. میگم و میکنم نگاه آریا به هست و بود گفتارم لحن تو همیشه که نازی با

  میشم ممنون... میخورم تازه پرتقال آب یک من-

  گفت و خندید پیمان و کردند من به نگاهی همه جمله این گفتن با

 پس... بسلفه؟ کجا بسلفه نخواد جا این... نباش ما آریای آقا این جیبه نگرانه زیاد بابا جان نیاز-

 ... رو توپه غذا اون بده، سفارش

 شبیه بیشتر که تهدید منظور به کرد بلند پیمان سمت به رو اشارش انگشت آریا حرف این زدن با

 ...  گفت بود شوخی

 بتونی شب که باش هم این فکر فقط.. بده سفارش داری دوست چی هر یکی ،تو جون پیمان-

  ببینی خوب خوب خوابهای

 .... مهمونه امشب همتون بده سفارش جان نیاز... نخواستیم اصال آقا-

 .. گفت و خندید بلند آریا و کردیم نگاه پیمان به همه

 ...بکنه مهمونم میخواد.. شده دلباز و دست چه.. باش رو آقا... اوهوک-

 ... گفت و خندید پیمان

 هستید جان کیان گرامی ست دو مهمونه همه امشب بگم خواستم... نشناختی منو هنوز دیدی-

 ... بده سفارشتو قرص دله نیاز پس...

  بود شده من گیر گریبان هم اینبار و بود وقت بی و وقت پیمان های شیطنت

  میکنم اکتفا لبخند یک به

 ..میگه پیمان به رو کیان

 هتله تو هفته همین آخر برای رو جمع همین خودم من که نیست بهتر اما جان پیمان چشمم رو-

 ... میدونه کسی هر از بهتر خانوم نیاز که هم غذاش ؟کیفیت باشم پذیرا خودم
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 یکردم داشت یاد گارسون و میپرسید رو ها نوشیدنی آریا بودیم صحبت مشغول که حین همون در

... 

 ... دادم آب سفارش هم من

 هک اینجوری.. باشم نداشته کیان حرکت اون برای جوابی که نمیدیدم دلیلی سفارشم دادن با

 هآستین تو جواب داشتم تا هم من... ببنده رو از رو شمشیرش نمیومد بدش همچینم بود معلوم

 ... بود آورده در رو حرصم کافی اندازه به اینکه مخصوصا.. مبارکم

 صورتش تو بشنوه کیان خود فقط که جوری من که بودند آریا به صداشون رسوندن مشغول همه

 ... خوردنش حرص برای بود زمان بهترین حاال.. کردم نگاه

 ... خسیس-

 و کرد اخمی.. نمیومد بر دستش از هم کاری و بود شنیده خودش فقط اینکه.. داد مزه چقدر که آخ

  هم من

 .. گفتم و گردوندم بر آریا سمت به رو روم و انداختم باال ابرویی

 ور آقایون شما کرم و لطف دیگه اون.. میدیم رو سفارشمون خانومها ما نباشید نگران زیاد حاال-

 ... کنه جیبش تو دست کی که میرسونه

 من نارک دقیقا که نسیم کناره از و میاره باال راستشو دسته خوشحالی روی از آرزو و میخنده نسیم

 ... میگه و میگیره من سمت به نشسته

 .. پرشون تو زدی توپ.. دختر فایو های-

 ... میگه ایستاده آریا کنار که مردی به رو هم اون و میزنم دستش به دستمو ناچار به

 مه آقایون.. بیارید رو مخلفات تمامیه با همراه مخصوص کباب ها خانوم ما برای کنید لطف آقا -

 .. نمیکنند میل چیزی...دارند تشریف رژیم میکنم فکر

 دهستن ما روبروی که کیان و آریا و پیمان به رو فراوونی عشوه و ناز با و میندازه پاش روی پاشو

 .. میگه و میکنه

 ؟آقایون؟ نیست اینطور -
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 .. میگن و میکنند آرزو به ای خریدارانه نگاه کیان سپس و اول آریا

 اینجوریاست؟...اه-

 شتبال رو گشنه سر امشب باید دیگه ما دادید رو سفارشتون قاطعیت با شما که اینجوری واال-

 ... بزاریم

 .. میاره کم جواب تو که معلومه باز اما میخنده آرزو

 ... بشه ضایع من دست به باید فقط این.. کنه زبونی چرب بلده فقط.. چرون چشم مرتیکه

 العاط محض برای ولی... ندارید آشنایی محیط این با. برگشتید فرنگ از تازه شما.. خان کیان-

 تنیس نیازی..بدن سفارش مستقل رو خودشون غذای دارند اجازه هم آقایون اینجا.. میکنم عرض

 .. بزارن بالشت رو گشنه سر شب

 رفتم اعصابش رو جور بد حرفم این با.. بودم گرفته جور بد حالشو.. نمیشد این از بهتر دیگه یعنی

.. 

  نبود کیان سریع پاسخگویی برای فرصتی خندیدو همیشه از تر بلند پیمان

 .. گفت آرزو به رو آریا لحظه همون

 ... کن گریه ،باز تو هی حاال.. داد رو ها پسر جواب میشه قشنگ چه دیدی -

 ... میگه و میزاره بود میز روی که آرزو دستهای روی رو دستش و میخنده آرزو به نسیم

 میرسه بهمون مردها از تر زود که بچسب رو غذامون فعال.. عزیزکم شو خیال بی رو ها پسر این -

 ... کردم ضعف گشنگی از که نکنه،من درد دستت...

 .. میگه آریا به ،رو نشده خیال بی هنوز که معلومه و میشمره غنیمت رو فرصت باالخره کیان

 ... کنه خیرش به خدا.. ،رفته ها بعضی چشمه تو جوری ،بد ،خارش ما بودنه خارجی این انگار -

 .. میگه و میزنه کیان شونه به دستشو آریا

 .. اساسی... چی اونم.. میگیرم رو حالشون االن.. کن ولشون داداش کیان-
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 آروم ور چیزی داشت که آریا به میده رو حواسش بالفاصله و میکنه اخم با من به نگاهی نیم کیان

 ... کرد هم پیمان با رو کار همون و نکشید ثانیه چند به و... میگفت گوشش در

  کردند اعالم هم به رو خودشون موافقت بخشی رضایت نگاه با و خندیدند سه هر

 دختر ام به رو جالب ژستی با و جدی خیلی ،آریا نظرمیرسید به عجیب خیلی که ها رفتار این از بعد

 .. میگه و میکنه بودیم نشسته میز طرف یک همگی که ها

 شما الهسو برام فقط.... کنیم نگاه رو شما گرفتیم تصمیم آقایون ما.. بخورین رو غذاتون خانومها-

 ماش بخوریم غذا بخوایم شما از بعد ما اگه. نیستین بلد ای دیگه کاره کردن گریه جز خانومها

  ؟ کنین گریه میخواین

 .. میگه و میخنده نسیم

 غذا برای هم تصمیمی یه بعد تا بره پایین گلومون از غذا این ما بدید اجازه فعال.. خان آریا نخیر-

 .. بگیریم شما خوردن

 هماهنگ هم چقدر ؟ کنند همراهیمون غذا تو نمیخواستند واقعا یعنی.. داشت تعجب جای برام

 .. هستند

 تمام رویی پر با هم ما... اومد بعدش دقیقه سه دو تقریبا هم ما غذای و شدند زدن حرف مشغول

 ... خوردیم تهش تا رو غذامون تمام آرامش با تیکه به تیکه و خندیدیم

 ... بود هم خوشمزه انصافا

 هادام بحثش به دوباره و میکرد من به نگاهی چشمی زیر کیان میخوردیم غذا که مدتی تمام تو

 .. میداد

 ماا.. نبود حرفهاشون به گوشم... بود یورو و دالر نرخ و بورس و بازار با رابطه در هم بحثشون همه

 ... میزدند حرف بلند و میشدند هیجانی بحث تو اندازه بیشاز هم اونها

 دندش خیره ما به نفس به اعتماد با هم اونها میکردیم نگاه ها پسر به سیر شکمهای با همه آخر در

 .. گفتند و

  ؟ شد تموم خب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

141 

 

 .. گفت و کرد نازی خنده سولماز

 ... که موندید گشنه شما.. آخی.. شد تموم هم ما غذای... تموم چی همه آقایونه -

 .. گفت و خندید آرزو

 .. کن سیر خودتو ، بزن تهش خرده یه نون با بیا هست ماست خرده یه کاسه ته آریا-

 .. میگه بود حرص روی از که ای خنده با آریا

 دسر ،پاشین، بچ برو.. مردهاست ما نوبته حاال که بریم پاشین.. شدی سیر یکی تو شکر رو خدا-

 ... هم با ،همه اینبار البته.. میشه میل آقایون ما غذای از بعد هم

 رستوران از همگی و میکنه پرداخت پیمان و کیان جانب از تعارف کلی با رو حساب صورت آریا

 .. میایم بیرون

 ... شده خنک کمی هوا

 .. میریم ها ماشین سمت به

 آریا نماشی که بود پارک ماشین هشت یا هفت از بیشتر پارکینگ تو... بودند صحبت مشغول همه

 هم دیگر ماشینه یک شکل همان و رنگ همان دقیقا که بود جالب... میزد چشمک دور از خوبی به

 .. بود شده پارک آریا ماشین کنار

  میگه و میکنه ها دختر ما به نگاهی آریا

 همون ؟ مکنی باز براتون درو بیایم میخواین نکنه... گشنگی از مردیم.. دیگه شین سوار برید خب -

  ؟ خوبه.. میریم هم همونجور اومدیم که جور

 ... میگه ای مزه با اخم با و میندازه پیمان به نگاهی سولماز

 .. شیم سوار ما تا کنین باز ما برای رو در محترم آقایون خب -

 ... میکنه باز رو در و میاره در رو سوییچ و میکنه جیبش تو دستشو پیمان

 ... خانمی ببخشید.. اوه اوه-
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 اآری این که آخ... میده قرار تمسخر مورد گفتارش لحن این با رو پیمان و میخنده کیان به آریا

 ... شیطونه چقدر

 ... میگه و میکنه آریا به رو نسیم

  ؟ بیام شما با میتونم اومدم آژانس با ؟من آریا -

 .. میگه و میشه خم کمی خدمتگزارها همانند و و میده قورت رو خندش آریا

 باشم شما مثله شاخصی شخصه راننده که هست بنده افتخار باعث.. خانم دارید اختیار -

 !!!!! ها بچه بریم.. میکنم خواهش بفرمایید..

 تسم ماشین عقب های چراغ... بودم شده گیج بود هم شبیه دو هر که ماشین دو به کردن نگاه با

 ... اومد در حرف به آریا همزمان و شد خاموش و روشن راستی

 ... شید سوار برید بازه ماشین در -

 .. شد ماشین سوار پیمان و سولماز با همراه آرزو

 گفت داشت برمی قدم من سر پشت که نسیم

 ... ترم راحت پشت من بشین جلو تو خوشگلم جون نیاز -

 .. میکنم قبول نارضایتی کمی با رو تعارفش

 ینماش سمت به آریاهست ماشین در شدن باز منظور به چراغها شدن روشن نشانه اینکه فکر با

 .. رفتم

 قصد به من و افتاد اتفاق ثانیه صدم در من های گفته تمام.. میومد ماشینها طرف به همزمان کیان

 .. رفت راستی سمت ماشین جلوی در دستگیره به دستم ماشین شدن سوار

 

 .. گفت میکرد باز رو ماشین در من با همزمان که راننده سمت از گیرایی صدای

 ؟ میشی سبز ماره آقا خونه در میای هی اونوقت میاد بدش پونه از مار که میدونی خوبه-

 ؟ میشی سبز ماره آقا خونه در میای هی اونوقت میاد بدش پونه از مار که میدونی خوبه-
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 .. میچرخونم صدا سمت به رو نگاهم و میارم باال رو سرم

 بهمشا نهایت بی که ماشینی.. بود شده خشک در دستگیره رو دستهام... دادم گاف بدجوری...وای

 ... هست کیان به متعلق که فهمیدم االن.. بود آریا ماشین

 ؟ بشه تزریق من به بخواد زمانی که هست حسی هم این از تر بد.. من خدای

 ... بشم رو در رو بشر بااین باید همش ها اینروز... کیان هم باز

 مه کم یک اقل حد که بدم نشون خودم از برخوردی چه که میکردم فکر این به فقط لحظه اون تو

 ... بشه کاسته بودم آورده در که بازی ضآیع این از شده

 شک ای ذره اگر مدیونید قسم خدا وندیه خدا ،به پونه شماحکم و دارم رو مار حکم من اینکه-

 ... کنید

 .. میگه و میکنه نگاهی کیان منو به خودش ماشین داخل از آریا که بدم ادامه حرفم به خواستم

 ...گرفتی اشتباه ماشینو نیاز-

 ... بود داده دست بهم خجالت حس چقدر وای... خندید

 میرفتم من و میکرد باز دهن زمین باید... باید.... لحظه تواون بود ارزش بی ،دیگه میخواستم

 ...توش

 سمت هب رو دستم.. بدم تغییر رو مسیرم تا نمیکردند یاریم هم پاهام حتی... بود وحشتناک خیلی

 ... گفتم و بردم دهانم

 ... شد اشتباهی..آریا آره-

 ... کردند پارک کنارمون هم سولماز و پیمان ماشین!!!! بود کم همینم

 بود دهنده آزار من برای واقعا این و بود ارادی غیر همش.. نمیزد سر ازم فکر روی از حرکتی هیچ

.. 

 ... بدبود خیلی بود چی هر, دیگر چیزه یا بود تهوع حالت احساس

 با تا دهب نیرویی بهم میخواستم خدا از بار هزار لحظه اون تو که بود سنگین برام اتفاق این اونقدر

 ... کنم برخورد کیان زشت من دید از ولی گیرا ی ها پوزخند اون
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 لندب صدای با میفهمیدند اگر.. دارم حالی چه من که نفهمید کس هیچ اما... شد مطلع حسم از کیان

 ... نمیخندیدند بهم

 یمانپ هم آریاو هم که فهمیدم دیدم بقیه از که هایی العمل عکس با اما نبود بزرگی چندان اتفاقه

 ... کردند تعریف هم بقیه برای کیان به نسبت رو من نفرت

 ... بود اومده پایین خیلی هم بدنم دمای اما بود خنک هوا.. میکرد اذیتم سرما حس

 هست؟ کسی هم تر طلب فرصت تو از... کیان

 خرده هی خانوم نیاز هم شما... نباشم تنها منم شد باعث خانوم نیاز ،اشتباه بیفتید راه شما آریا-

 بشینید بفرمایید..  بگذره بد بهتون ما کناره

 ... گفت آریا که بزنم حرف خواستم

 ...،قرارمون نشاط کبابیه ،دونر ستارخان پس کیان.. باشه-

 ... مطلعند ما احساس از همه که شدم مطمین صد در صد دیگه پیمان گفته با

 ابکب دونر آدرسه تو وقت اون!!!!! که نمیرسن ستارخان ،به میارن در همدیگرو دخله اینا آریا بابا-

 میدی؟ رو نشاط

 میگه و میخنده آریا

 ... میخوایم سالم رو جفتتون...تاتونما دو با -

 ... ،شدم هم همنشینش حاال!!! بودم لذتمند وجودش از کم... رفت آبروم

 ... گفتم و کردم نگاه آریا به زار صورت با

 ؟ بیام تو با من نبود قرار مگه.. گرفتم اشتباهی ماشینو من آریا ولی -

 .. میگه و میزنه من به چشمکی آریا

 ...میتونی تو... نیاز میتونی تو-
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 هر... بزاره تنهام شرایطی همچین تو نمیکردم هم رو فکرش اصال.. شدم ناراحت آریا دست از

 باید... میبینم نزدیک از رو آدم این که نشده بار چهار هنوز من... بکنم فکری همچین باید چرا چند

 ... کنم تر باز رو دیدم

 وستمد نشناختن غم و گرفت قرار دوم وهله در بشینم کیان کنار که ای ناراحتی.. بود شکسته دلم

 ... اول وهله در

 ... بودم تنها هنوز پس

 .. گرفتم رو تصمیمم. نبود مهم برام دیگه

 غضب... نشستم جلو صندلیه روی همونجا و اومدم کنار غرورم با بود جلو دستگیره رو دستم چون

 زاره دلم تو.. بود کرده مشغول رو افکارم اندازه از بیش تنهایی حس..میداد فشار رو گلوم عجیبی

 یستب از باز اما بدم نمره میخواستم بهش دلباز و دست خیلی.. دادم نمره آریا معرفتیه بی به بار

 ... مردود... نمیرسید هم ده به ،نمرش

 خودش سمت به منو "میگرده بر هم من با اومده من با نیاز" که بهونه این به میتونست اقل حد

 ... بکشونه

 ... میکشم خودم نادونیه از میکشم چی هر.. نیست تدبیر را کرده خود چند هر

 چه اام... همیشگی خوب بوی همون... اومدم خودم به کشید ماشین داخله کیان که راحتی نفسه با

 .. بود آریا از تر بد این فایده

 ... کرد مشغول رو فکرم تمام کیان و شد دور افکارم از آریا حاال

 یک ای خونه به منو بخوام ازش اینکه یا شم پیاده ماشینش از یا که میرفتم کلنجار خودم با مدام

 .. میشد ضعفم متوجه باز اما.. برسونه آژانس

 ... بستم رو کمربندم و دادم تکیه

 دیممیکشی نفس سقف یک زیر تامون دو که حسی... سکوت و بود سکوت... شدم خیره رو به رو به

 ... بود دهنده آزار

 ... آریا به نسبت من بیشتر ناراحتیه برای میشد پلی حس این
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 ... نبود بردار دست هم لعنتی بغض

 ... میکرد رانندگی ایمن و نرم خیلی رفتارش عکس بر.. آورد در حرکت به رو ماشین

 ... بود داد صورتم تو شدید اخمی به رو خودش جای ناراحتیم دیگه... رسیدیم اصلی خیابون به

 ... بکنم ازت خواهش یه میترسم گرفتی خودت به که ای قیافه این با-

 ... میشم براق سمتش به افعی مار مثله

 ؟ بله-

 بزار بری در جهنم این از تر زود میخواد دلت اگر.. بسیم آتش فعال... دختر آروم..واو.. واو-

 .... بگم رو خواهشم

 گاهن صورتش به اینکه بدون بشم خبر با خواستش از زودتر چه هر میشم مشتاق... میشم نرمتر

 .. میشم خیره روبرو به و میگردونم بر باره دو رو سرم کنم

 .. میکنم ،گوش بفرمایید-

 .. کنی کمکم آدرس کردن پیدا برای که بخوام ازت میتونم.. نمیخندی بهم اگر.. راستش-

 به نمیتونستم وجه هیچ به.. بود غریب برام رفتار این... میکرد صحبت مهربون،باهام. آروم و مالیم

 !!!! کنم اعتماد گفتارش نرمیه این

 ؟ میکردین کار چی موقع اون.. اومدم نمی ماشینت تو من اگر پس-

 ... میده رو جوابم وقت کشتن بدون

 ... میپرسیدم مردم از-

 . میگم و میزنم خندی پوز... نیستی بشو آدم تو..میپرسیدی مردم از ،که آهان

 ... بکنین همونکارو و بگیرین نادیده منو هم االن-

 ... بشنوم نخوام که بود اونی از تر تیز من گوشهای اما زد حرفی لب زیر

 ... بگیرم نادیده میشه مگه رو رویی پر همه این-
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 باعث کالمی کوچکترین که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر کمی باز اما بدم رو جوابش خواستم

 ... بودم فراری همین از من... بشم کالم هم باهاش دوباره میشه

 اب شب موقع این مخصوصا بود راه خیلی... ستارخان تا تهران بام وای.. میکردم نگاه خیآبون به

 ... ترافیک این

 ... بود حرفها این از تر مشغول فکرم... نبرد خوابم.. رفتم فرو فکر به و بستم چشمهامو

 و رعاب از تهران خیابون به خیابون پرسیدن میاورد لبهام رو رو خنده موقعیت اون تو که امری تنها

 ...بود مشغولش کیان که بود سواره

 ؟ برم باید طرف کدوم ستارخان جناب،-

 ؟ بیرون بزنم بریدگی کدوم از ستارخان خانوم-

 ستارخان داداش-

 ...ستار آقا-

 دو راهه.. میرفت درست رو مسیر دقیقا جاها بعضی میرفت اشتباه جاها بعضی.. بودم شده خل

 ... نبود هم بلد بدبخت...داد لفت نیم و ساعت سه رو ترافیک با ساعته

 یا ربع یک هر.. میگرفت ضرب فرمون روی انگشتهاش با گهگداری... نمیزد حرفی هیچ راه بین ما

 هر من نه اما.. میبرد رو دختری هر دل کارهاش...میداد بیرون شدت با رو نفسش هم نیمساعت

 .. بود بالغ نا افکارم نه بودم دختری

 هم احتر اما... نبودم معذب.. کشیدمش پام روی آهسته دستم با.. بود رفته کنار کمی مانتوم گوشه

 ... بود تحمل قابل غیر شرایطی هر در این و بودم نشسته دشمنم کناره بود چه هر... نبودم

 ... پرسید آدرس باز

 ؟ برم کجا از.نشاط رستوران آقا-

 ... من خود جمله از. نمیدونستند ها بیشتری

 ؟ نشستی من کنار نمیاد بدت نکنه.. برسیم زودتر تا بگو-

 .. میگم و میکنم نگاه بهش اینبار و میکنم کالفه رو صورتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

148 

 

 اولین شبا مطمین بزنه تخمین رو انسان یک تنفر بتونه که بود دستگاهی دنیا تو ،اگه نگو جک-

 هک هامه آرزو از یکی چون باشم داشته خودم برای االن رو دستگاه او داشتم دوست که بودم نفری

 و گردمب خیابونها این تو که نیستم بیکار هام اوقدر من ضمن در... ببری تنفرم اندازه به پی روز یه

 خونه بری نکردم پیدا آدرسو بگی بزنی زنگ میتونی هم حاال... کنم حفظ رستورانهارو آدرس اسمو

 ... میشم تاکسی سوار و میشم پیاده همینجا منم..

 روز اون دیدم چهرش تو رو حالت این که آخری بار یادمه دقیقا که نشسته صورتش تو اخمی

 ..بود کذایی

 ... هست عصبانیتش اوج هم االن پس

 و یکنهم نگاه چشمهام به... میکشه شدت با رو دستی ترمز و میکنه پارک خیابون گوشه رو ماشین

 ... میگه

 ممن.. کنه تا خوب باهات که نداره صبر اینقدر من مثله کسی هر... جون دختر داری سرخی زبون-

 یدوستها اون مثله من....  شی آشنا خصوصیتهام از دیگه یکی با میدم اجازه... داره اندازه صبرم

 دجوریب اما زرنگی میکنی فکر... شیر دهن تو کنم ولت همینجوری که نیستم معرفتت با ظاهر به

 از حاال تا چون نکنی حس داری هم حق نمیکنی؟ حس... میزنی پا و دست ها شیر وسط داری

 یادت... رفتی در قسر که کن شکر بار هزار صد رو خدا برو.. نخوردی بر موردش به ، خوبت شانس

 که هن اگر هیچ که کردم پیدا آدرسو دیگه دقیقه پنج تا... نمیره پیش میلت طبق هم همیشه نره

 هر نبودی تو.. ببر گور به خودت با هم ماشین از شدن پیاده فکره... میرسونمت بده خونتو آدرسه

 .. نگیر منظور به هم رو امر این پس میکردم کارو همین بود هم ای دیگه کسی

 ؟ یولیتمس حس یا بود نفرت... عالقه یا بود غیرت این.. افتاد صندلی روی قبل از تر سنگین بدنم

 ... بفهمم رفتارهاشو دلیل نمیتونستم اصال که بود شده متفاوت شوکهای دچار مغزم اونقدر

 نانیاطمی تهش اما... گرفتم کسی از امنیت به شبیه حسی بار اولین برای بود شده داغ هام گونه

 کیان جانب از هم اون.. باشه شخصی هر برای ممکنه و نداره تمام مالکیت ، امنیت این که بود

 .. داد امید نقطه به رو خودش جای نفرتم ثانیه صدم برای..

 .. اول خونه همون گشتم بر دوباره جذاب چهره اون دیدن با اما

 ... انگیز نفرت و راضی خود مغرور،از و خودخواه
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 باشم هنداشت خبر خودم و باشه رفته بین از نفرتم حس مبادا اینکه ،از داشتم کردنش نگاه از ترس

 ... بشم شبش مثله چشمهای او تسلیم و کنم نگاهش نکنه اینکه از ترس..

 .. میگم و میکنم نگاه صورتش به

 از بدم رو خونم آدرسه بهت من اینکه فکره... دادم گوش تمام میلیه بی با منم زدی حرفهاتو -

 .. تو ماشینه با تا برم تاکسی با میدم ترجیح هم االن ؟ فهمیدی.. کن بیرون سرت

 ... گرفت درد شدت به بازوم... کنم باز رو در که شدم پهلو به.. بردم در دستگیره به رو دستم

 ایه پنجه بودم فهمیده درست... باشه مردانه قدرت یک از ناشی میتونست تنها درد و فشار این

 بود داشته نگه بازوم دور رو قدرتش پر

 ،،، وایسا-

 روی راستم بادست آگاه خود نا... میکرد اذیتم دردش... میشد وارد بازوم به عجیبی فشار

 نای از تر قوی... میشد؟ مگه.. بردارم بازوم دور از رو دستش کردم سعی و گرفتم رو انگشتانش

 ... بود حرفها

 ... تا کنار بکش دستتو سریعتر چی هر-

 .. گفت و کرد نگاهم زدو خندی پوز

 یا...نمیره بیرون صدایی هیچ ماشین این از... بنداز ؟ بندازی راه داد و جیغ میخوای ؟ چی تا-

 میاد کسی کردی فکر... ماشین تو گریون زنه زیاده که چیزی کن گریه ؟ کنی گریه میخوای

 ردهد به بیان و بخوان که حرفهاست این از تر شلوغ سرشون ،ملت نه میریزی اشک چرا میپرسه

 سپ..  کن امتحان میخوای... قفله در ؟ پایین کنی پرت خودتو ماشین از میخوای یا...  برسن تو

 وت با کل کل حوصله گشنمه هم من... خونه ببرمت که بدی رو خونت آدرسه آدم بچه مثله بهتره

 ... آدرس... ندارم یکیو

 دنز بهم چشم فاصله به رو دستم هم من.. میکنه ول رو دستم کیان و میاد گوشیم صدای همزمان

 .. میدارم بر دستش روی از

 .. بود آریا..  میدارم بر کیفم تو از رو تلفنم

 ...کنم ریجکت رو تماسش بتونم که هستم ناراحت دستش از اونقدر
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 !!! آدرس-

 .. نپرس پس!!!  نیستم بده آدرس من هم بکشی خودتو -

 ... آدرس گفتم-

-... 

 ش،،،بعد بخوابی هتل اتاقهای ا یکی تو و هتل ببرمت که مجبورم وگرنه بدی رو آدرس نفعته به-

 .. خونه بری اونجا از صبح فردا هم

 !!!! زدن پلک ای ذره بدون... بود نگاهم هدفه تنها مستقیم...  میکنه نگاهم کمی

 ... ریجکت.... آریا.... میخوره باززنگ گوشیم

 ... میشه خسته کردن نگاه از انگار

 .. میگیره بر در رو ماشین فضای موزیک صدای... میاره در حرکت به رو ماشین

 ... ریچی لیونل معروف خواننده از سالم آهنگ

 ... نمیکنم دریافت ای دیگه چیزه آرامش جز

 ... میخوره زنگ تلفنش که میره بیرون ستارخان از

 .. میکنه صحبت گوشیش با و میکنه تنظیم اتوماتیک دنده روی رو ماشین

 .. بله-

-.... 

 .. بخوابم میرم خستم من آقا.. بابا نه -

-.... 

 . خونه رفت اونم نه-

-.... 

 .. دیگه وقت یه ایشاهلل بابا نه -
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-.... 

 .. دیگه بود خراب اسه پی جی -

-.... 

 ... که گفتم-

-.... 

 ... کنم پیداش نتونستم-

-.... 

 خوبه دیگه بابا نه-

-... 

 .. داداش باشه-

-... 

 .. چیه حرفها این بابا نه

-... 

 ... بعد تا

 میکنه قطع گوشیو

 .. میده ادامه رانندگیش وبه میکنه زیاد کمی دوباره رو موزیک

 .. بزنه باهام حرفی مبادا که میزنم خواب به رو خودم و میبندم چشمهامو

 یرز رو دستم نتیجه در بزنم حرفی نمیخواستم.. میرسه بدنم داخل به سرما احساس بعد کمی

 ... کنم حس کمتر رو سرما تا میبرم شالم

 حتما.. نیست سرد باد اون از خبری دیگه.. میشه خاموش ماشین ارکوی که نمیگذره ثانیه چند هنوز

 .. نمیکنه من به لطفها این از پسر این وگرنه.. شده سردش هم خودش
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 ... کردم نگاهی بیرون به چشمی زیر

 صد رد صد پس.. میکنم زندگی انقالب که میدونست قبل از... میرفت داشت درست تقریبا رو راه

 شد راحت خیالم. بود شهر مرکز سمت به مسیرش.. میرفت داشت اونجا

 ... میخوابم راحت خیال با اینبار

 .. میشم بیدار ماشین توقف با که گذشته زمان از چقدر نمیدونم

 ؟ رسیدیم -

 ... نه-

 .. پرسیدم که میکشید رو دستی ترمز داشت

 ؟ کجاییم االن-

 ... بپرسم تا سوپریه این میرم دارم نمیدونم -

 بر ربیشت قدم چند... میره بود باز هم شبانه که مارکتی سوپر سمت به و میشه پیاده ماشین از

 ... میکنه روقفل ماشین دره دستش تو ریموت با و میگرده بر که نداشته

 یفتمم راه تنها و میشم پیاده خلوت خیابونه این تو من که ؟ کرده فکر چی کوچیکش مغزه اون تو

 !؟!؟!؟ شدم سیر جونم از مگه ؟ خونه میرم

 .. دستشه هم نایلون یک.. میگرده بر که نمیشه دقیقه سه یا دو

 ... میزاره من پای جلو رو نایلون و میشینه ماشین داخل میاد

 ؟ کجاییم ، گفت -

 ... تیر هفت-

 .. میکنه بازش و میاره در صبحونه کیک بسته یک نایلون توی از میداد رو جوابم که همزمان

 ... نیستیم هم نزدیک البته... نیستیم زیاددور پس

 ... من مانتوی رو میزاره جلدش همون با رو بقیش خونسرد خیلی و میداره بر رو کیکش از ای تکه

 ... میخواست جسارت و وقاحت اینکار انجام چقدر
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 ... گفتم عصبی همونجا که خوردم جا کارش این از اینقدر

 ... میشه کثیف مانتوم ؟ میکنی کاری همچین یه جراتی چه به.. فرهنگ بی -

 در روی میزارمش و میکنم باز رو داشبورد در و میدارم بر بود هم شکالتی که رو کیک بسته

 ... داشبورد

 زیر هک نایلونی تو از و میشه دوال.. میکنه گوش حرفهامو تموم آروم خیلی و میکنه روشن ماشینو

 رو نی و میاره در هست کاکاءو شیر که میبینم هم جلدش دیدنه با که پاکتی بسته یه هست پام

 .. میکنه فرو داخلش

 .. داشبورد در روی میزاره هم رو اون و میخوره ازش کمی

 ...بخور بردار.. نایلون تو.. گرفتم هم تو برای-

 ... بزنم چیزی به لب تو با که اینه بهتراز بخورم مار زهر-

 ... میفته راه به و میکنه بهم نگاهی چشمی زیر

 صوصمخ جای راننده برای ماشین این مخصوصا امروزی ماشینهای نمیدونه که فرهنگه بی اینقدر

 دداشبور روی رو نوشیدنی نیست نیازی دیگه و.. هست دنده جلوی هم اون... گذاشته نوشیدنی

 ... دیگه رسیدست دوران به تازه!؟!؟!؟ گذاشت

 یکنمم تکرار دوباره رو زدم دلم تو که آخری حرف تر بلند کمی صدای با بشم آروم کمی اینکه برای

.. 

 ... رسیده دوران به تازه -

 .. شنیده که ندارم شک.. شنید

 .... میاره کم که معلومه.. نمیده جوابی هیچ چون.. آورده کم

 یرینش براش چقدر کلمه این نیست معلوم.. نشست لبش رو پوزخندی که بود برو رو به نگاهش

 ... میخنده که بوده

 ... داره درگیری خود... میخنده میگه جک خودش برای خودش... دیوانه مرتیکه

 !!! دوخته خوش خیلی تنت مانتوی -
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 شبها که آدمهاست این از بدبخت نکنه ؟ کرد تعریف من از این!!!!  نداره امکان ؟ شنیدم درست

 ... دارن دیگه شخصیته یه

 .. ممیگ و میزنم غرور با لبخندی.. میکنه تعریف مانتوم از تازه گفتم بیراه و بد بهش همه این

 ؟؟؟ کنی کثیفش میخواستی بود خوشگل چون فقط..  ممنونم-

 همینوش ازش کمی و میداره بر رو کاکءوش شیر پاکت... سمتم به میشه دوال و میزنه پوزخندی

 رد مانتوم رو دقیقا... نه.....  روی دقیقا و میکنه وارد پاکت به فشاری.. برگردوندنش موقع..

 .... میشه ریخته قطره قطره شیرکاکاءو

 رفک بدونه... بود گرفته رو چشمهام جلو خون لحظه اون تو.... بود شده بسته چی همه به رو مغزم

 .. گفتم و کردم باز رو دهنم

 کشی گیس و گیس وگرنه نبودی زن خوبه.. ای عقده مرتیکه ؟ کجاست حواست هست معلوم -

 با رو رکا تا دو نیستی بلد که تو... رسیده دوران به تازه ؟ آوردی مانتوم روز به چی ببین میکردی،

 ؟ مگه مجبوری بکنی هم

 ... میکرد خود بی خود از رو زنی هر میگم جرات به که گیرایی خنده.. خندید بلند اینبار

 ودمخ جز دیگه که کنم کاری میبینم خوشگل چیزه یه تا دارم عادت من بدونی تا کردم کارو این -

 ... یومدم بهت خیلی... شد حیف... دور بندازیش باید دیگه کنم فکر... نبره لذت ازش ای دیگه کسه

 طخ مثله مانتوم روی سانت سی اندازه.. میکشیدم ها لکه روی و آوردم در کیفم تو از دستمالی

 اهاشب همیشه برای باید.. بود کنفی هم مانتوم جنسه.. بود ریخته کاکاءو شیر پیاده عابر کشی

 ... میکردم خداحافظی

 .. ای عقده.. بیاد در اشکت میکنم کاری

 تالفی برای که ای نقشه که میکردم فکر این به همش راه تو و بودیم رسیده انقالب به دیگه

 !!!! ...کنم عملیش چجوری ، بودم کشیده

 ... گفت و کرد ترمز قرمز چراغ پشت

 .. انقالبه اینجا.. برم باید کجا -
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 .. گفتم رو آدرس هم بهونه بی پس داشتم هدف چون

 ... راست ،دست اول ،کوچه راه چهار از بعد -

 .. میگه و میشینه لبهاش رو لبخندی

 ... خب خیله -

 لدلی همین به.. داشت وجود کوچه انتهای تو در یک تنها.. میشیم کوچه وارد و میزاره گاز رو پاشو

 .. بود ساده هم فهمیدنش

 .. داشت نگه و کرد ترمزی در جلوی

 ها یپت این با وقتی.. نیای تیپ خوش میخواستی... شرمنده هم مانتو بابت راستی... بفرمایید-

 .. میاد پیش دیگه اتفاقه...باشی داشته هم اتفاقی گونه هر آمادگیه باید میای

 یانک به باال از و میکنم خم کمی رو سرم.. گذاشتم باز نیمه همونجور رو در و شدم پیاده ماشین از

 .. میکنم نگاه

 تو در رو شرایط این من اصال که داره راسخ اراده و همت به نیاز جنون و عقده همه این درمان -

 .. نمیبینم

 میزد پوزخند میکردو نگاه رو مستقیم.. دنده روی دستش یکی اون و بود فرمون رو دستش

 ... بود جک براش من حرفهای...

 باز مه شرایط اون با.. ؟ میخنده همینطور هنوز ببینم میکردم عملی رو نقشم وقتی داشتم دوست

 !؟!؟!؟ میرسه نظر به خونسرد همینقدر

 ... انتقآم برای کردهبودم جزم رو عزمم دیگه و خوردم حرص بیشتر خندش پوز از

 ... چیه به چی نفهمید که کردم عمل فرز اینقدر

 تمامیه کردم وارد بهش که فشاری با و برداشتم رو کاکاءو شیر پاکت و کردم دراز رو دستم

 به و کردم مچاله رو پاکت آخر در و ریختم رنگش کرم چرم صندلیه روی رو پاکت داخل محتوای

 ... کردم پرتاب سمتش
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 یهپ باید میاین خوشگلی ماشینه همچین یه با وقتی... شد الزم کارواش ماشینتون... وای ای-

 خوش شب... دیگه بمالین تنتون به هم رو اتفاقهایی همچین

 .. میکرد نگاهم حرکت بی.. بود شده شوکه

 .. کردم باز و در و آوردم در کیفم تو از رو کلید و دویدم قدرتی چه با و چجوری نفهمیدم

 .. کردم بهش نگاهی آخر در

 .. کوبید فرمون روی رو مشتش خشم شدت از

 .. کردم خندیدن به شروع و دادم تکیه در به... بستم سرم پشت رو در و راهرو داخل اومدم

 ... کرده ترک رو کوچه که فهمیدم هاش الستیک صدای شنیدن با

 ... خوشحالم چقدر... باال میرم تایکی دو رو ها پله

 ... حقشه... کارواش بده رو عروسکش بره حاال

 ماشینش با ،منم کرد اینکارو من مانتوی با اون... نیستم جنس بد ولی!!!! جنسم بد من چقدر

 .. قیافش بود دیدنی چه که آخ... کردم همونکارو

 ... افتم می آریا یاد باز

 یانک که کیان معرفت بی ؟؟؟؟آخه نمیدونستم من و بودی معرفت بی اینقدر تو پسر... آریا... آریا

 کی ماشینه تو دادی پاس راحتی همین به منو که بودی دوستی چه تو... رسوند خونه تا منو بود

 ... غریبه

 به... نداشت وجود توش غیرت ارزن یک اندازه یعنی... بود خون بود کرده که کاری دست از دلم

 شدن؟ اینجوری چرا ها پسر اصال... داره رو سیبیلش و ریش فقط مردی از ؟ مرد میگن هم این

 اآری... کارهاش اون با کیان... میکنه تحملشون قابل غیر واقعا که دارن ایرادی یه کدومشون هر...

 ... غیرتیش بی این با

 ردهام این به نیازی چه باشم داشته باور خودمو و باشم متکی فقط خودم به اگه... خودمه تقصیر

 ... مرد گذاشت رو اسمشون بشه اگه تازه... هست

 ... میزارم کمد از گوشه یک و میارم در لباسهامو
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 ... رممیشو سرد آب با رو صورتم... میبندم کش یک با سرم باالی و میپیچونم دستم دور رو موهام

 ... کار سر میرفتم باید صبح فردا... میخوابیدم باید باز اما میپره سرم از خواب

 ... میشه سنگین پلکهام.. میکنم نگاهش که خورده یه.. بود پخش حال در قدیمی فیلم یک

.... 

 دهکر سفید دورشو.. کرده کوتاه مزه با چه موهاشو وای!!!  میرسه نظر به انرژی پر چقدر امروز رضا

 ... میرسه نظر به تر شیطون...

 ... کجاست اعتمادی خانم ؟ رضا خوبی...سالم-

 مریضه مادرش خدا بنده... رفت تو پای پیش االن همین اعتمادی خانم... بخیر صبحت.. سالم-

 پیشش بیمارستان بره جا همین از سره یه باید

 ... شازده کردی کوتاه موهاتو... مبارکه... نیست هیچی که ایشاهلل بابا ای-

 ... میگه و میکشه موهاش به دستی

 ؟ نظرت به شده خوب حاال.... نکردم تغییر زیاد کردم فکر.. فهمیدی زود چه-

 ... شدی بامزه خیلی... پسر عالیه-

 ؟ مزه با فقط-

 ؟ خوبه... میای چشم به هم تر خوشتیپ!!!! نه خب -

 ... توپه.. گرم دمت -

 تماح نداشت رو شغل این اگر که داشتم کامل اطمینان... کنه تعریف ازش کسی که اینه عاشقه

 ... میکرد دنبال رو شوتی فوتو یا بازیگری رشته

 ... میکردم وارسی رو امروز تا قبل روز دو ورودیهای و دیروز های برگه و شدم کار مشغول

 ... بود کرده خودش مشغول رو من ساعتی سه

 سیر رو خودش همیشگی روال چی همه... میشدم جوابگو و میخورد زنگ توک و تک هم ها تلفن

 .. میکردم هدایتش فقط هم من و... میکرد
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 بودند کرده رزرو دیروز که ای نفره دو اتاق هم من و بودند رسیده صبح ده ساعت مسن خانم تا دو

 ... کردم آماده براشون رو

 ... بودند خورد بر خوش جنوب مسافرهای بیشتر... بودند ،مهربون هم چقدر

 رمس پشت به نگاهی و برگشتم متعجب خودم تلفن صدای با که شد استراحتم وقت های نزدیک

 ... کردم بود شخصیم میز که

 .. باشم داشته تماسی کاری، زمان نداشت سابقه

 بود ناشناس... کردم صفحه به نگاهی برداشتم رو گوشی

 ؟ بله -

 ؟ سالم نیاز الو-

 میرسید نظر به آشنا بود جوان خانم یک صدای

 بفرمایید... سالم -

 خوبی.. دریا منم-

 ؟ کجایی تو هست معلوم.. سالم-

 اعتس میدونم... بیام نمیتونم االنم ،تازه بود شلوغ خیلی سرم.. بگی چی هر داری حق نیاز وای -

 ... کنم صبر نمیتونستم... داشتم باهات مهم کاره یک اما زدم زنگ کاریت

 بگو عزیزم جونم-

 معج وسایلهامو و بدن تحویل عباسی به رو خونه تهران میان دارن اینا بابام راستش جون نیاز -

 اگه داداشم و بابام نیاز... ندادم بهشون رو خونه کلید که بود پرت حواسم اینقدر اما... بیارن کنن

 در شتپ اینا بابام تا برسونی خونه خودتو تو میتونی... میرسن هفت شیش ساعت طرفهای برسن

 ؟ نمونن

 .. گفتم بودم داده انجام که سریعی محاسبه با

 صدا و سر ،بی خدافظی ؟بی نیومدی چرا خودت معرفت بی خانوم فقط.. خونم هفت ساعت من-

 ؟ رفاقت رسمه اینه... رفتی؟ گذاشتی
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 نبود هام وسیله برای جایی ماشین تو دیگه میومدم اگه خدا به ولی.. داری حق.. گلم میدونم-

 مگه.. زنمب سر بهت بعدا حتما میدم قول ولی.. کنه کمکش بتونه تا بیاد رامتین بهتره گفت بابام...

 ... کنم فراموش تورو مثله خوبی دوسته میشه

 خیالت.. مشاد منم باشی شاد تو جا هر وگرنه.. گفتم میشم دلتنگت اینکه برا فقط... برم قربونت -

 چون نمک صحبت باهات نمیتونم زیاد ببخشید فقط...  میرسونم خودمو تر زود تونستم اگر.. راحت

 ... کارم سر االن

 تکار به برو... شده ذره یه برات دلم.. دام دوستت... میکنم جبران... ماهی خیلی.. عزیزم میدونم-

 ... باش هم خودت مراقبه... برس

 ...خدافظ... باشه جمع خیالت پس.. همینطور هم تو.. برم قربونت-

 . بشم تنها که رسیده وقتش دیگه پس... شدم پکر کردم قطع که رو گوشی

 ... دلتنگیه و اشک همش... بودم متنفر خداحافظی و رفتن لحظه از همیشه

 ... میخوره زنگ تلفنم دوباره که نگذاشتم میز رو گوشیو هنوز

 ... شده ترافیک پر چقدر امروز خط این

 ؟ بله-

 سالم-

 میبرم کار به رو همیشگیم لحن همون... شناختمش

 ...،بفرمایید سالم-

 ... آریا منم ؟ نشناختی نیاز-

 اتباه نمیتونم متاسفانه.. هست من کاریه ساعت االن ولی جان آریا ببخشید... شناختم بله-

 ... کنم صحبت

 تیهس... پیشت هتل بیام میخوام کشی منت واسه بگم زدم زنگ اصال... نکن ،،،قهر بابا باشه-

 ...دیگه

 ... میکنن قهر دوست تا دو مگه..  چی واسه کشی منت... کنم قهر بخوام که بچم من مگه-
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 .. میگه و میخنده کمی

 ...برس کارت به االن.. میبینمت میام خب خیله -

 .. داری دوست طور هر-

 ... ظهر تا... بای بای-

 .. خداحافظ-

 که ودب اینها از بیشتر دوستی از من توقع...  بفهمه که نمیدیدم دلیلی اما بودم ناراحت دستش از

 .. میدم نشون تر شده حسآب باهاش رو رفتارم بعد به این از... نبود جوابگو اون

 تو برم گرفتم تصمیم نهار برای...  برسه سر آریا بود ممکن لحظه هر... بود استراحتم وقت

 .. بشینم هتل رستوران

 کره بسته یه و باگت نون تکه یک با.. گرفتم رو روز سوپ بوفه از خودم برای و رستوران تو رفتم

 ... نشستم پنجره کنار ی میزها از یکی رو اومدم و برداشتم کنارش کوچک

 خوردم بود هم قارچ سوپ بودم فهمیده دیگه که داغ سوپ از ذره ذره

 .. نمک بی هم کمی و بود مزه خوش

 بعر یک که شدم بلند جام از.. نبود خبری آریا از هنوز و میگذشت استراحتم وقت از سوم دو حدود

 ... بندازم نگاهی وضعم و سر به و بشورم دستهامو و توالت برم هم رو مونده باقی

 رت سریع دادم ترجیح هم اون که داشتم باقیمونه زمان دقیقه پنج تقریبا اومدنم بیرون از بعد

 ... کار سر برگردم

 ... نبود خبری آریا از هم باز و انداختم رستوران به نگاهی باز رفتنم از قبل

 هب پشتش که مردی کنار دیدم رو آریا که بودم نداشته بر بیشتر قدم دو هنوز...  شدم البی وارد!

 ... میکرد صحبت داشت بود من

 داخل گذرا نگاهش..  بود صحبت گرمه اینجا اون و بودم منتظرش رستوران تو مدت همه این من

 ... شد چشم در چشم من با لحظه یک تو که چرخید البی

 ... برگشت هم اون که پوش شلوار کت مرد اون به گفت چی نمیدونم
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 ... کنم زیآرت رو راضی خود از چهره این باید روز هر من انگار... کیان دوباره.. من خدای وای

 فنتل دستش یکی اون و بود شلوارش جیب داخل دستش یک کیان و برگشتند سمتم به دو هر

 ... میرسه نظر به جنتلمن شلوار کت با چقدر...  بود داخلش

 ... برسه دادم به خدا... نکرده تالفیش هنوز.. دیشبم کاره وای

 ... ای کینه مرتیکه

 منم".. بفهمونه بخواد فقط که بود جوری من نظر به بیشتر که داد تکون سالم نشونه به سری

 ...." دیدمت

 ... نشست لبش روی لبخندی و داد تکون دستی آریا

 میقد چند هم اون..  باهاش کردم قهر نکنه فکر موقع یه که برداشتم قدم دو سمتش به ادب برای

 ... تر دور کمی و من روبروی کیان و بودیم هم نزدیک آریا منو حاال... برداشت

 سالم-

 .. دیگه وقته یه ایشاهلل باشه.. کارم سر برم باید اومدی دیر خان آریا... سالم-

 ونبیر میریم بخوای ،اصالاگه میگیم بهش االن ؟ گذاشتند وقتهایی چه برای رو پارتی پس -

 چطوره؟!!!

 .. دادم نشون هم نارضایتی این و کار این به نبودم راضی اصال

 .. میزنم زنگ بهت شد تموم کارم... نیست کار این به الزم نه-

 دیشب دکر تعریف برام.. میزنم حرف دارم کیان با اینجا ساعته نیم.. خدا ،به شد من تقصیره بابا -

 ... شدم ناراحت خیلی... برسین نتونستین کردین پنچر

 ور شصتش انگشت.  من به بود زده ذل... انداختم نگاهی کیان چشمهای به گفته این با همزمان

 ... صورتم میمیک روی بود کرده تمرکز دقیق خیلی و میکشید لبش روی

 ؟؟؟؟؟ آره کردیم پنچر که

 .. ببری حالشو... کنم ضایعت االن آخ
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 متس زیاد که منم.. کردیم گم راهو نبود بلد آدرس کیان... نکردیم پنچر بابا نه ؟ کی ؟ پنچر -

 یه لاق حد نمیکنه مغرور راضیه خود از میشناسی که هم رو پسره این.. نیستم بلد رو ستارخان

 خسته من هم آخرش.. گشتیم خیابونها تو ساعت سه... خراب هم اسش پی جی.. بگیره کمک

 ... خونه بریم گفتم شدم

 .. بیرون میزد حدقه از بیشتر لحظه به لحظه چشمهاش و میشنید رو حرفهامون تمامیه

 ... میداد ای مزه چه که آخ

 ... نداشتم عمه ارواحه آره!!!!! زشتیه کاره ،دروغ نیاز آخه

 لمهسا چشمهام دقیقا نخیر... میاد سمتمون به داره واقعا کیان یا میبینه اشتباه من چشمهای

 ... میده انتقال کامال رو عصبانیتش حس محکمش و بلند گامهای...

 ... میشه تر نزدیک و نزدیک

 ... ما به چسبیده!!!!! نیست هم نزدیک دیگه

 ... ممیگ آریا به رو سپس میکنم نگاهش و میزنم خندی پوز... داره خنده چقدر شدش ضایع قیافه

 هترهب... شده تموم استراحتم وقت دیگه منم.. میکنیم صحبت هم با بعدا... جان آریا ببخشید-

 ...  بدید ادامه صحبتهاتون به دادفر آقای با هم شما.. کارم سر برگردم

 و کردم کیان به رو میشد دیده صورتم در ناخودآگاه پیروزی مواقع در همیشه که خاصی ژست با

 ...  گفتم

 که یدمیدون... بشه گرفته نادیده بود من شناسیه وظیفه از که دیروزتون تعریفهای نمیخوام آخه-

 ...  اجازه با... بس و کاریه محیط فقط من برای کاری محیط دادفر آقای

 کارم سر برم که برگشتم سریع

 ونخونم کرسی زیر های آجیل از که بود زمانی مثله شنیدم لحظه اون تو رو کیان صدای که حسی

 روزها همون اندازه به... میگرفت رو مچم و میکرد صدام لحاف بیرون از مامان و میزدم برد دست

 ...  ترسیدم
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 ور اینجاش تا حداقل... بدین ادامه صحبتهاتون به! داره وجود هم استثنا همیشه...  بهرامی خانم-

 هک میدم توضیح آریا برای من بدید اجازه چند هر...  کنین تعریف هم رو اش ادامه کردین تعریف

 یب دیشب جمع به نرسیدن علت و...  آریا از بود شما ناراحتیه تلفن کردن ریجکت همه اون دلیل

 ...  نبود موضوع این به ربط

 وت... بگیره حال بلده اینم انگار... نه... نبود اینجا جاش حرفها این... عوضیه خیلی مرد این وای

 ... میگیرم حالتو بد.... نمیشی من حریفه

 .. میگم و میکنم چشمهاش تو نگاهی

 رفع هک ببینم رو آریا بودم اومده... کارم سر برم منم پس... گفتین خودتون که رو گفتنیها دیگه -

 ... جان آریا خوش وقت... شد حاجت

 بود بهانه بهترین موقع اون تو اما داشتم آریا از هم پری دل... نکردم خداحافظی کیان از عمد از

 ... کیان حالگیریه برای

 .. گفت آریا که برگردم خواستم

 

 هتل تو رو همه و افتاده زحمت جان کیان... دیگه براهه رو چی همه هفته آخر برای نیاز راستی -

 ... دیگه هستی هم تو... کرده دعوت

 ... میشه چی ببینم حاال -

 ... کیان آقا اجازه با البته... دیگه کن جورش خودت...  باشه-

 .. میگه و میکنه من به سراسری نگاهی کیان

 دعوت کمال و تمام رو شب اون اکیپ من... شماست دست هم ما اجازه جان آریا داری اختیار-

  ؟ درسته... هستند روز شیفت روز اون معلومه که اینجور هم خانم نیاز... کردم

 حرص دارم نفهمه میکنم تالش که حالی در و زنم می لبخندی... میدونه خودم از بهتر منو آماره

 :میگم میخورم
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 وقت و شلوغه سرم میگین جا همه که جالبه فقط.. دارید من از بهتر منو هفتگیه برنامه شما واال -

 ... میکنم کار شش تا شب جمعه من بله... برسم پرسنل امور به ندارم

 ... میگه و میکنه پرتاب صورتم به ای خنده کیان

 .... کردی حفظ مقدس های آیه مثله رو من حرفهای تموم... مزه با چه-

 بحسا حرف میزنه اگر یا نمیزنه حرف یا آدم که هست این به باورم من اینکه پای بزارید شما -

 ... میدید بیرون زبونتون نوک از رو حرف دارید عادت شما انگار... میزنه

 .. گذشته استراحتم زمان از دقیقه ده... میکنم نگاهی ساعتم به و میزنم پوزخندی

 ... برم باید جان آریا ببخش منو-

 .. خداحافظ... برو.. برو -

 

 ... کرد متوقفم دوباره آریا صدای که بودم نداشته بر قدم چند باز

  ؟ نیاز -

 .. بود آریا کنار کیان هنوز گشتم بر

  ؟ بله -

 .. میگه و میزنه پوزخندی

 من... تیگرف اشتباه رو ماشین که بود خودت تقصیر.. نکنیا قهر من با کوچولو خانم بگم خواستم-

 ... گناهم بی

 به شدم متوسل باز... نیاره زبون به رو حرف این اگر میمرد مثال.. میشد چیزیش یه آریا این

 ... روم پر شخصیت

 ... گفتم آریا به رو کیان پوزخندهای به توجه بی و چشمهاش تو زدم ذل
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 هی با نه گردم بر تو با داشتم هم توقع بودم اومده باتو من.. بیاری در دلم از هم باید.. ناراحتم -

 هرش کالن این تو بخواد برسه چه بره کوچه سر بغالیه تا پیاده پای نیست بلد حتی که غریبه

 ... برسم خدمتت به تا من طلب یکی هم حاال... کنه رانندگی

 تونمب لبخونی رو از که جوری آروم خیلی لبخند با و کرد من به نگاهی حرفها این شنیدن با کیان

 ... گفت... میگه چی بفهمم

 ... میگیرم حالتو -

 .. میگم و چشماش تو میزنم ذل

  ؟ کیان ؟آقا شما گفتید چیزی -

 ... کیان آقا بگیره منو حال بخواد که کسی نزاد مادر... کارم سر میرم میگردم بر و میخندم

 

 

 ... کیان آقا بگیره منو حال بخواد که کسی نزاد مادر... کارم سر میرم میگردم بر و میخندم

 ۷ ساعت تا و تهرانند نزدیک داداشش و بابا که گفت و زد زنگ دریا که بود 2 ساعت حدودای

 نهخو گوش و سر به دستی یک فوری.  خونه رفتم و دادم اعتمادی خانم تحویل رو کارها.  میرسند

 پلو لوبیا کردن درست مشغول یخچال بررسی از بعد و کردم تمیزش قبولی قابل حد در و کشیدم

 من از سالی 1 رامتین برادرش میدونستم و بودم دیده "قبال رو دریا بابای.  شدم شام برای

 سیدر ذهنم به دفعه یک که بودم فکر تو همینطور.کرده نامزد اش خاله دختر با تازگی به و بزرگتره

 فرن دو این با اینجا منم نیست درست طرفی کنم؟؟از چکار من بمونند شب بخوان اینا اگه که

 ... گهدی هتل میرم نهایتش دیگه هیچی ؟ کنم چکار نمونم ،خونه هم اگر دیگه طرف از بمونم غریبه

 ... بودند خودشون. خورد در زنگ که بودم ها فکر همین تو

 . شدم حاضر و کردم راه به رو رو شام سریع داخل به شون راهنمایی از بعد

 :گفت و انداخت من به نگاهی بود اومده دستشویی از تازه که دریا بابای

 برسونتت؟ رامتین بگم ؟ دخترم میری کجا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

166 

 

 ! دارم شیفت ،امشب هتل میرم من!  نمیشم استراحتتون مزاحم مرسی نه -

 جان؟ پدر هست چی کارت حاال.  میکنی کار هتل تو که بود گفته دریا اومد یادم تازه.. آهان -

  روزکار هم فردا و شیفتم ،امشب هتلم رسپشن کارمند من -

 آدرس!  نمیبینمت میگردیم بر که موقعی فردا ما حساب این با پس باشی موفق سالمتی به خوب -

 بیاریم برات رو کلید تا بده رو هتل این

 ...  مینداخت دریا یاد رو من و بود شهرش به متعلق که داشت شیرینی لهجه

 وت باید هتل برم نمیخواستم اگر "واقعا یعنی... آژانس به زدم زنگ و نوشتم کاغذی رو رو آدرس

 میکردم؟ چکار کوچیک خونه اون

  اعتمادی وقت سر رفتم راست یک و هتل به رسیدم

  دوباره سالم.... گل خانم به -

 گذاشتی؟ جا چیزی ؟ خانمی برگشتی دوباره چرا عزیزم جون نیاز وا -

 !  خونه که خانم نزار دلم رو دست -

 :گفتم دار خنده لحنی با و کردم دراز طرفش به نیازمندها مثل رو دستم ای بامزه حالت با

 !  خدا راه در بده!  بدهید پناهی بیچاره من به -

 : گفت همونطور کنه کنترل رو اش خنده نمیتونست که اعتمادی خانم

 که بزن حرف زبونی به داری دوست کی هر رو تو خدا؟ راه در بدم چی ؟ میگی چی هست معلوم -

 !بفهمم من

 ات بمونم نبود صحیح "اصال که مذکر جنس از جمله از خونه تو دارم مسافر تا دو... نشده هیچی -

 سرپناهی و کنم خرج مبارک جیب از باید می و شدم آواره که اینست!!! شن مستفیذ حضورم از

 ماش تخفیف پر دستان سمت به مرا سرنوشت بازی قضا از که اورم فراهم سیاه شب این برای

 .  نمود هدایت

 : گفت همونطور بود گرفته اش خنده من لحن از که اعتمادی خانم
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  میشه؟ چی میخوای اتاق امشب برای بگی آدم مثل اگر دختر آخه ده -

 منو ایاد میکرد سعی که حالی در میکرد چک سیستم تو رو خالی اتاقهای لیست که همینطور بعد

 :کرد من به رو بیاره در

  گردند؟ مستقر رویال سوییت در دارند تمایل علیه سرکار -

 عزیز نه ؟ شاهم بچه کردی فکر ؟ هان ؟ کردی فکر چی من مورد در واقعا جون اعتمادی بابا ای -

 از جان خانوم... آرزوشه بزرگترین رویال سوئیت ،که عزیزم ام جامعه آرزومند قشر از من,  من

 یکم طفق... بده میکنه قبولش ما جیب و کنند نمی قبول دیگه مسافرهای که درپیت اتاقهای همون

 .. میام در پا از دارم خدا به تر سریع

 افتادم راه و گرفتم رو کارت اعتمادی با گذاشتن سر به سر کلی از بعد

 ودب پایین خیلی سرویسش چون که داشت هم ستاره سه اتاق سری یک که بود این هتل خوبی

  . کنیم رزروش هتل کارمندای ویژه تخفیف با میتونستیم ما و بود خالی سال اوقات بیشتر

 دمدی که شدم ولو تخت رو و م کرد عوض سبک تونیک یک با رو شلوارم مانتو خستگی شدت از

  میخوره زنگ داره ام گوشی

 زده؟ زنگ چی واسه... رو پر پسره... است آریا که این...ااااااا....

 الو -

 آریا منم نیاز سالم -

 خوبی؟... کردم ذخیره رو ات شماره!!! دیگه میدونم خوب -

  ؟ چطوری تو مرسی -

  میمیرم خستگی از دارم فقط نیستم بد -

 کجایی؟ -

 مگه؟ ؟چطور تختخواب تو -

  نیومد صداش ای ثانیه چند و کرد سکوت
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 هستی؟ آریا الو -

  ای؟ خونه مطمئنی... آره...اوم -

 دیده خونه رفته "حتما!!! شد بد چه آخ... ببینمش تا بزنه زنگ بهم آریا بود قرار که افتاد یادم تازه

 .... دیده رو دریا داداش و بابا و نیستم

 کیان دست کف میزاره صاف لق دهن آخه هتل اومدم بگم بهش خواستم نمی!  شود چه

 دوستهامم از یکی خونه!  نیستم خونه نه -

 سولماز؟ -

 !نمیشناسیش تو نخیرم دارم؟ دوست یک فقط من مگه -

 ... آهان -

 االن؟ چنده ساعت ببینم "اصال ؟ من با داشتی کاری -

  داد جواب سرد تقریبا و خشک لحنی با

 شمنمی مزاحمت... خونه نیستی که دربیارم دلت از تا دربند بریم دنبالت اومدم شبه ۱۲ ساعت -

 !  خوش شب

 صداش چی واسه ببینم بزار اصال... کرد قطع چل و خل پسره... بدم رو جوابش من نکرد صبر

 خاله پسر از ملت نخورده چایی هنوز... واال.. میرم کجا شب من چه این به اصال شد؟ اینطوری

 ... آدم وصی وکیل میشن میکشن دست بودن

 این ؟ میخوابیدم اینجا شب هر میشد چی آخیش... خوابیدم و صبح 2 رو کردم کوک رو ساعتم

 یدارب سحر کله صبح و باشه راه تو ساعت دو نیست الزم ها صبح ها میکنه حالی چه کیان پسره

 !شه

 

 ... صبح

 ... بودم نگرفته دوشی همچین یه بود وقت خیلی شدم حاضر وان تو آبگرم حمام یک از بعد
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 ....بیرون رفتم اتاق از

 من اغدم حاال نفر یک به خورم دماغ با دفعه یک که آسانسور سمت برم که برگشتم و بستم رو در

 ... مرد ضربه شدت از حتما بخت بد اون ولی!  نمیشه چیزیش گوشتیه کنار به

 ور روزم کیان عصبانی و قرمز صورت با که کیه خدا بنده اون ببینم تا کردم جور و جمع رو خودم

 !  دارم من شانسه اینم آخه... ساختم

 :گفت و داشت نگه من خیس موهای روی را نگاهش بود زده ذل صورتم به عصبانی که همینطور

 هتل این هب نسبت و شناسید وظیفه اونقدر شما نمیدونستم!  بخیر عالی صبح... خانم نیاز.. به به -

 !میدین؟ ارائه هم ویژه خدمات مهمونا به که دارید تعصب

 داغ لحظه یک من خدای وای... ؟ یعنی بود من با االن؟ گفت چی این.. کردم هنگ لحظه یک

 !  شد کخش هوا تو دستم دیدم که گوشش تو بزنم کردم بلند رو دستم میکنم چکار نفهمیدم کردم

 : گفت بود لبهاش رو آمیزی تمسخر لبخند که حالی در

  زد حرف میشه هم بهتری زبون با... میکنی ضایع رو خودت اجر چرا من عزیز خوب -

 ودمخ برای که عصبی لحنی با کنم کنترل رو صدام و کنم آزاد رو دستم میکردم سعی که حالی در

 :گفتم بود عجیب هم

 ور چیزی بهشون که خودتن قماش از همه کردی فکر... آشغال مرتیکه بکش رو کثیفت دست -

 ابایب مامان حداقل ولی کردند بزرگت چطوری بابات ننه نمیدونم ؟ بندی می خودته شایسته که

 ... بلرزه گور تو تنشون نکنم کاری که باشم داشته وجدان اونقدر که دادن یادم من مرحوم

 ادمی در دهنت از چی هر میدون چاله التهای مثل و نکنی باز رو دهنت میاری کم وقتی بهتره هم تو

 .. نگی رو

 احترام هتلت مشتری به نگرفتی یاد چون نداری کافی لیاقت هنوز هتل رییس یک بعنوان ضمن در

 وت به هتلداری قوانین طبق و کردم پرداخت هزینه هتل این تو اقامتم شب یک برای من. بزاری

 ! شده ساکن اینجا چرا بپرسی هتلت مسافر از که نمیشه مربوط

 .. بیارم جا رو حالت کجا ببین باش داشته!  نمیره یادم رو ات احترامی بی این
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 یکهمرت فایده چه ولی دیدم نگاهش تو رو پشیمونی آخر لحظه تو شدم دور جلوش از عصبانیت با

 !!!! خودشم مثله هم من کرده فکر گفت بهم خواسته دلش چی هر آمده در

...... 

 دیدیم می رو همدیگه هم اتفاقی اگر که چند هر اهلل بسم کیان و شدم جن من بعدی روز چند تو

 . بود شکسته خیلی دلم ولی بود مشهود رفتارش تو پشیمونی و تاسف

 ! بزنه من به زنگی یک نکرد.... تر بد اون از هم آریا این

 ... کرد ریجکت زدم زنگ بهش که هم فرداش

 و نهم از ایراد نکنه....  لجم که کیان با قهرم که آریا با.. نه یا مهمونی برم شب جمعه نمیدونم حاال

 !؟ ندارم خبر

.............. 

 هک خونه برم که بودم کرده عوض رو لباسم مهمونی نرم دیگه داشتم تصمیم که بود عصر جمعه

 ....نذاشتند و رسیدند پیمان و سولماز

 .....اصرار اونها از و انکار من از

 تمگرف تصمیم ولی دادم تن کذایی مهمونی این به و شدم ماندگار ام باطنی میل علیرغم ناچارا

 بی فکر من مورد در دیگه تا بیارم جا رو حالشون اش موقع به تا نشده چیزی که کنم وانمود طوری

 ! نزنه سرشون به جا

 بود قتو نداشتم که چیزی تنها و بودم اضافی وقت نیازمند که کنم عوض رو لباسهام برم خواستم

... 

 افتهب سرم کنار از رو موهام... آبی شال یک و جین شلوار یک با آبی مانتوی یک... نبود بد هم تیپم

 ... انداختم جلو به میرسید نافم تا تقریبا که رو دنبالش و بودم

 پنجره ،کنار راست سمت آخر در و چرخید رستوران سراسر نگاهم...  شدم هتل رستوران وارد

 ... بودند نشسته اونجا... ،دیدمشون دیدم سفرم از بعد رو کیان اول بار که ،همونجایی

 ... بودیم تهران بام تو شب اون جمع همون
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 داشتممی بر قدم سمتشون به آهسته و آرام من... میخندیدند بلند صدای با و میکردند صحبت همه

 ... گفتم جمع به گشاده رویی با و رفتم جلوتر کمی...

 ... همگی به سالم -

 ... کردند سالم و برگشتند هم آنهآ... بودند من به پشت آرزو و کیان

 ... گفتم و کردم نگاهشون لبخند با

 ! ؟ نرسیدم که دیر-

 ... گفت و کشید آغوشش تو رو من... اومد طرفم به و شد بلند سولماز

 ... اومدی موقع به اتفاقا نه..  عزیزم سالم-

 ... عزیزم مرسی -

 و کردند یخال برام مابینشون صندلی یک و شدند بلند نیاز و سولماز که میگشتم خالی جای دنبال

 ... گفت نسیم

 ... بشین ما پیش اینجا بیا جون نیاز -

 ... کیان و آرزو روبروی دقیقا ولی... بودند گرفته نظر در برام که همونجایی نشستم

 ... دادم تکیه بودم نشسته روش که چرمی صندلی به و انداختم چپم پای روی رو راستم پای

 .. گفت آرزو که گرفت سر دوباره بحث

 !!! میکنی کار قشنگی جای چه جان نیاز-

 ... داری قشنگی هتل چه بگی کیان آقا به باید.. میکنم کار داخلش فقط من ولی عزیزم مرسی-

 نگاه من هب شیرینی خنده با و داده لم صندلیش رو راحت خیلی که میکنم نگاه کیان صورت به بعد

 ...  میکنه

  میگه و میگیره رودستش بحث ادامه نسیم

 ؟ نیست اینطور.. باشه شیرین خیلی باید چطوره اینجا تو کار خانوم نیاز حاال-

 ... میگم و میخندم
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 .. خوبه نیست بد -

 .. میگه و میکنه نگاه کیان به خواست ای عشوه با و میخنده آرزو

 ؟و طورهچ کیان آقا با کار جون نیاز... بپرسی اینجوری باید میپرسیدی نباید اینطوری نسیم وای-

  ؟ هاست دیسیپرینی اون از یا مهربونیه رییسه ببینم بگو

 !؟ داری خبر چی من دله از تو آخه میگم دلم تو

 تو که امری تنها هم کیان آقا... بگیرم نظر در رو جوانب همه کردم سعی جوابم تو منم عزیزم-

 ... ریاسته نمیدن انجام هتل

 . .. نداره امور به رسیدگی برای وقتی.. آزاره مردم که اینقدر... میگم و میخندم بهش دلم تو باز

 .. میگه و میکنه شیرینی اخمه آرزو

 ! داری؟ برنامه مدیر نکنه... میگه چی جون نیاز خان کیان -

 برای که طوری... میکنه نگاهم مهربون.. نمیخوره حرص دیگه.. نمیکنه نگاه همیشه مثل اینبار کیان

 ... ندارم آشنایی نگاه این با... هست باور قابل غیر هم خودم

 مدام... که میاره در چی نمیدونم توش از و میکنه رنگش ای سورمه شلوار جیب تو رو دستش

 ... نشه دیده هست حواسش

 ... گفت چی نفهمیدم که بود دستش به حواسم اونقدر

 .. ببینم من فقط که میداد تکونش مخفیانه جوری انگشتش دو با بار دو

 دهش خیره.. میشد جا دستش تو که اونقدر.. بود کوچیک اما.. بود چی نمیدونم... رنگ آبی شی یک

 .. گفت و من به بود

 ها یتازگ نمیدونم دادم بال و پر بهش خیلی من که نه آخه... میکنن لطفی کم هم جان نیاز دیگه -

 ... گرفته کی از دم

 تو ،هم من برای بدی طور ،به که آریا چشمهای از که میزنه ها بچه مقابله در شیطونی لبخنده

 ... نمیمونه دور بود ژست

 ... رهمیگی باال انگشت دو با رو دستش داخل شی و میکنه باز رو دستش و میکنه من به رو کیان
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 مه من رو کش این شبیه دقیقا جالبه... میکنه کار چی این دست این... دخترونه موی کش یک

 ... دارم

 !؟!؟!؟ دارم هم من ؟ دخترونه موی کش ؟ رو کش این شبیه

 ... داره کیان به ربطی چه من موی کش آخه... فکرها چه... نداره امکان

 ... میگذره سرم تو از برق مثل ها فکر این تموم

 ... شده دراز من سمت به که میبینم دستشو

 ... گذاشتی جا اتاقم تو پیش شب چند.. شماست ماله این... خانوم شیطون-

 درست... بود زشتی شوخیه چه این... دیوار گچ رنگ با میکرد برابری صورتم رنگ ندارم شک

 !؟!؟!؟ میشنیدم

 نک فرض کشته خودتو االن از کیان... تالفی... وای... کیان اتاق تو ، پیش شب چند من موی کش

 ... ببرم در سالم جون بال این زیر از باید دیگه یکباره.. ببازم خودمو نباید ولی..

 ... آریا مخصوصا.. میشه پرتاب تمسخر کمی و تعجب با طرفم به ها نگاه همه

 ... کنم پیدا نجات وضعیت این از که بکنم میتونستم کاری چه

 .. دادم رو جوابش اراده بی معمول طبق اینکه تا.. رفت جا هزار به فکرم

 ... گفتم و کردم حرفهام چاشنیه ای خنده

 ... بودم شده کالفه کلی خونتون تو اونشب... میدادیش بهم تر زود کاش... عزیزم مرسی وای -

 ... گفتم پریده قفس از مرغش بود فهمیده انگار دیگه که آرزو به میکنم رو

 راستی... عزیزم مرسی هم باز...  میشم اذیت میزارمشون آزاد وقتی... بلنده موهام که نه آخه -

  ؟ خوبن اینها مامان

 بود نمایشی چه این... بودم ترسیده اون از بیشتر خودم.. بود کرده وحشت.. بود خورده جا

 نجیدمیس هم عواقبش باید کرد شروع رو نمایش این که کسی اما... میشد کشیده کجا به آخرش...

... 
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 .. شد خشک لبش رو تعجب روی از لبخندی و چشمام به شد خیره

 ... بود شده آویزون بود گرفته که جوابی از صورتش اجزای تمام کردم حس

 ... بدمش بهت اومد یادم االن.. میرسونن سالم -

 ... میکرد نگاهم واج و هاج

 .. گفت هاش خنده مابین و خندید بلندی صدای با سولماز

 ؟؟؟؟ موندیم بیخبر ما و میگذره چی شما بین... ببینم بگین!؟ خبره چه اینجا -

 رامب آریا العمل عکس ولی چرا نمیدونم میکنه که های صحبت با.. میشم متعجب سولماز حرف از

 .. میخنده فقط.. میکنم نگاهش.. میشه مهم خیلی

 .. رسید دادم به کیان که باشم پاسخگو جمع به تا میگشتم جواب دنبال

 .. بزنم حرف من که بود این از بهتر بود چه هر.. بگه میخواد چی نمیدونستم

 .. نمیدونم رو اون اما اضطراب از من.. میخندیم تاییمون دو

 که بود نیاز سمت از ساده درخواست یه... ندوزین و نبرین خودتون واسه الکی ها بچه.. واو واو -

 ... دام بهش رد پاسخ هم من

 یرغ این و بودم گرفته قرار تمسخر مورد.. میومد هوی من گوشه به بیشتر جمع گفتن وای صدای

 ودب شدنم مات با مساوی سکوتم... میخوردم پسر یک از که بود دردناک چقدر... بود تحمل قابل

 ... کنم گریه و دروغگو بگم بزنم داد ها بچه مثله میشد مگر.. نداشتم آستینم تو جوابی اما..

 .. نمیشد یافت کار این رفتارم تو هم ای ذره

 ... میخندید و میکرد نگاه چشمهام تو

 چقدر... طرف یک ن کیا رفتار و.. طرف یک جمع های تیکه... طرف یک آریا دهنده آزار های نگاه

 ... بود روم فشار

 ... بخوره کیان حرفهای رو تایید مهر که میشد باعث اشتباهی حرکت کوچکترین

 ... ببینم رو اطرافیان العمل عکس اول دادم ترجیح و کردم سکوت
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 ... پرسید و انداخت پاش روی پاشو آرزو... میگفتند وای همه

  ؟ بود چی خواستگارت دادن رد واسه دلیلت حاال کن ول رو اینها-

 .. میگه کیان به رو و میخنده و میکنه من به نگاهی آریا

 ... میگم رو درخواست.. نکرده رو اشتباه این نیاز مثله هم آرزو تا بگو زود آره -

  بودم شدن مات معرض در نبود مهم حرفها این من برای اما گفت چیزی شدو ناراحت آرزو

 آریا از بود مونده همینم.. میکشم تو دست از میکشم هرچی که نکنه چیکارت بگم خدا.. کیان آخ

 ... بخورم

 ... میکردم نگاهشون و میزدم پوزخند فقط.. بود ضعفم نشانه باز که بدم جواب خواستم

 پیمان از رو کنه روشن ذهنم تو ای جرقه و بده بهم تکونی یه بشه باعث که حرفی باالخره

 ..شنیدم

 ... دارن تحصیل ادامه قصد پسرمون... داره پرسیدن -

 ... میخندید و بود زده ذل من به متقابل هم کیان و خندیدن همه

 .. کیان حال گرفتن برای دیدم مناسب رو زمان

 گفت... کرد اعتراف خودش که بود خانوم اینقدر گلش مامانه... میکنی اشتباه جان پیمان اتفاقا-

 تنهایی ونهنمیت هنوز... نداره گیری تصمیم قدرت هنوز میگفتن... نرسیده فکری بلوغ به هنوز پسرم

 خوردن افسوس چقدر خداها بنده وگرنه... بگیره زن بخواد برسه چه بره کوچه سر بقالیه تا

 کنن بدبختش کیان کاریهای ندونم با بخوان که منه مثله دختری حیف گفتن ها بیچاره هم آخرش..

... 

  آخر در و میکردم بیان کامل آرامش و لبخند با حرفهامو تمومیه

 کیان فقط که چشمکی و شدم خیره چشمهاش تو آوردم کالمم تو که ای عشوه با همزمان

 ... گفتم... و کردم پرتاب سمتش به ببینه میتونست

  ؟ کیان آقا نه مگه... بهتر من از کی میگفت همش مامانش خدا بنده -
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 هب کالفه طوری زدم رو چشمک وقتی اما میخندید و بود شده خیره چشمهام تو چشمکم از قبل تا

 و شد بلند جا از آخر در و کرد فرو موهاش تو رو ،دستش شد جا جابه ندلیش تو.. میرسید نظر

 ... گفت

 خودت رو اسم... میندازی چو شوخی شوخی... دختر کن بس هم تو نیاز... ها بچه شین خیال بی -

 ... میمونیا ترشیده عمرت آخر تا اونوقت... میزاری

 .. میخندم نشم ضایع اینکه برای منهم و میخندن همه

 ... نکنی فراموش داری عمر تا میگیرم ازت حالی.. ترشیده میگی من به

 .. میگم و میکنم نگاهش ناز با

 .. دیگه میمونه شما رو منم اسمه بالطبع بمونه من رو شما اسم... کیان آقا وا -

 ... برسونم اتمام به خنده با رو حرفم ادامه میدم ترجیح

 .. گفت و کرد ریز چشمهاشو

 ..  نمیمونه اسمی که پسر رو..  دختر تو و پسرم من که رفته یادت انگار -

 .. نمیاره هم کم...

 .. میکنه عوض پیشنهادش با رو جمع بر حاکم جو لحظه یک تو و میزنه بهم دستهاشو

 تا بودم مجبور.. شد دیر اگر ببخشید... سرویسه سرو امشب شام.. حاضره شام بفرمایید-

 ...میکنم خواهش بفرمایید... بندازم راه رو مهمونیم ،بعدش بشه بسته هتل رستوران

 یزم سمت به و کردند ترک رو میز تک به تک و شدند بلند همیشگی تعارفات از کالمی هر با همه

 .. رفتند شام

 . میکردم ترک رو نفره هشت گرد میز که بودم نفری آخرین شانسم از

 جان نوش.. بفرمایید کلمه با هی بودو ایستاده میز سر نگهبانها این مثله اول همون از که هم کیان

 ... میکرد هدایت رو همه

 .. شنیدم رو صداش که بشم رد خواستم... رسید بخت بد من به نوبت
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 !!!! ..جان نوش حتی یا!!!! بفرمایید نگفت بهم همه مثل اما

 .. دارم کارتون باشید داشته تشریف شما خانوم نیاز-

 برق ینا علت نمیدونم.. چشمهاشه تو عجیبی برق.. میکنم نگاه چشمهاش تو و میگردم بر متعجب

 .. هست چی

  ؟ بله-

 .. لحظه چند باشید داشته رو تشریفتون -

 ... کنه تکرار حرفهاشو هی داره عادت انگار.. دیگه ،همونه هم ایستادن خب داره گیری در خود

 .... کن تکرار باز حاال.. شنیدم منم باشین داشته تشریف گفتی بار یه..  دیگه ایستام خب -

 ..  میکنه کنترلش سختی با اما گرفته خندش معلومه..  میره باال کمی لبش گوشه

 ..  میگه و میکنه صورتم به نگاهی

 بار دو.. نمیری رو از میکنم کاری هر ؟ میگذره سرت اون تو چی.. داری نترسی سر خیلی تو دختر -

 منو که هکن فکر کسی اینکه از نمیترسی...  نباشه پشتت حرفی تا دادم نجاتت و کردم لطف بهت

 ...  هم با تو

 ... میشم براق... جدیه نگاهش

 ؟ چی هم با تو منو-

 ... میخوره جا حرکتم این از

  از قبل رابطه..  ایرانه اینجا آخه... باهم تو منو که کنن فکر مثال.. خب.. خب-

  خوندی کور.. بیارم کم جلوش تا کنه تهدیدم طریق این از میخواست بودم گرفته رو منظورش

 .. گفتم و زدم ذل چشمهاش تو

 باز ناال بودم گفته قبال بهت بار یه.. کردی شروع تو اول رو مسخره بازیه این.. خان کیان ببین -

 دممر حرف... بدترم تو مثله تا صد از موقعش به نکن بودنم دختر به نگاه.. میکنم تکرارش هم

 تو از بهتر با من سهلی که تو... باشن کسی خودشون واسه بخوان خودشون که مهمه موقعی برام
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 اومدی آب ور اون از نکن فکر... بخوام برسه چه نمیدارم بر قدم به قدم.....  ریختن دورم که.

 هک بود چی مسخره بازیه اون.. ببندی تنگش اروپایی یه و بدی جولون میخوای هرجوری میتونی

 مکنهم... بندازی جا مردم دید تو اینجوری منو بخوای شبه یه که هستی کی ؟فکرکردی انداختی راه

 نک گوش خوب..  فکرت تو حتی اگه نمیزارم تنت به سر اما باشی بوده خودت مثله خیلیا با تو

 .. بزاری قماش یه تو باهاشون بخوای منو توفکرت حتی..

 بویی ینکها برای.. بود ایستاده پشتمون دست به بشقاب پیمان که کنم تهدیدش بیشتر خواستم

 .. حرفهامون از نبره

 .. گفتم و گرفتم دلم به دستمو سریع

  ؟ بکشم غذا خودم برای برم هست اجازه.. گشنمه خیلی من کیان آقا -

 .. گفت و افتاد دوزاریش سریع ولی کرد تعجب کمی رفتارم این از کیان

 قتهاییو مثله بزار بازش.. نمیبندی بعد به این از موهاتو ها نره یادت فقط.. بکش غذاتو برو باشه -

 .. تنهاییم هم با که

 .. داشت مالی گوش به نیاز.. نمیرفت رو از این

 ... باشم نباید من بازنده بازی این تو.. میکرد نگاه مارو چشمی چهار پیمان

 فانتزی همش...  داره درگیری خود.. داره پریشی روان دوستتون این... نکنید تعجب پیمان آقا -

 پس بابا... میبره سر به رختخواب تو فانتزیش تو یکی با دقیقه پنج هر.. میکنه درست خودش برای

 ابهدری رو خدا بنده این بگین مامانش به.. کنین کمکی یه.. میخوره هایی موقع چه درد به دوست

 با یشخص همچین با بودم شما جای اگه من.. نصیحت شما به من از.. بلژیک همون بفرستتش یا..

 نم امشبم و دیشب... که نمیشناسه آشنا و دوست آدم این.. نمیکردم آمد و رفت وضعیتش این

 سر کش من برای رفته خواهی معذرت جای انگار نه انگار اما.. نره آبروش تا اومدم راه باهاش

 ... میاره

 ..  گفتم و کیان به کردم رو آخر در

 ... خدا به حیفه.. میمونه دوستهات همین دله به داغت بدی ادامه اینطوری -

 ... گفت و نکرد سکوت اینبار... میکرد نگاهم و میخندید
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 !!! داره خبر چیز همه از..پیمانه منو مشترکه دوست علی.. خودمونه از پیمان عزیزم-

 ...... روم ریختن رو سرد آب

 ... بود کیان شدنه روتر پر با مساوی باختم.. میباختم خودمو نباید

 ...بود شده قفل من رو ونگاهش میخندید کیان

 ... گرفتم باال رو سرم مغرور همونطور

 ....شنیدم چی پیش ثانیه چند همین انگار نه انگار

 حمایتش وفادار اینقدر و دارن دوستی همچین که سعادتشون به خوشا...باشن خبر با خب-

 دیگه پس میدونه پیمان که حاال ضمن در... میدونستین قدرشونو کم یک حداقل شا کاش.میکنن

 اگر هم موقع اون... کیان آقا بدونید رو حدتون...کنید خطاب عزیزم منو بدم اجازه که نمیبینم دلیلی

 ضاوتق ندونسته و باشه اطالع بی ماجرا اصل از کسی مبادا که بود این خاطر به فقط نگفتم چیزی

 ...بکنه نادرست

 ...برسونم اتمام به رو حرفهام که شد مانع اومد صدام داخل که لرزشی

 ؟...خانوم نیاز-

 ..  گفتم و کردم پیمان به رو

 ...  دارم کار بیرون لحظه چند من میبخشین منو-

 ...کنم تزریق خودم به آرامش یه تا باشم تنها خواستم بهونه این به

 یشتنهای واسه نمیخواد دلیل کسی که جایی تنها..رفتم توالت سمت به و شدم خارج رستوران از

 ... 

 جیبیع فشار....گذاشتم سرم روی ودستهامو پاشیدم صورتم تو خنک آب کمی...کردم نگاه آینه به

 ...بیرون بیام جمع اون از که میگشتم ای بهونه دنبال همش... نبودم راضی...بود روم

 ...  گذاشت تنهام بود من دوست همه از اول که هم سولماز حتی

 ... شد توالت وارد همزمان آرزو که بیرون میومدم داشتم توالت از
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 ...  گفت که کنم بسنده لبخند همون به و بیرون بیام خواستم عادی خیلی

 رتیزت های عقاب هایی کیس همچین هم تازش...نبودی میلش باب شاید.. عزیزم نباش ناراحت-

 خیلی.. بسنجی رو طبقاتی سطح همیشه چی همه از قبل که بهتره ولی...کردن کمین براشون تو از

 ...  میکنه کمکت تصمیمت تو

 ...بودم بیزار ازش من که بود شخصیتی همون این.. بود درست حدسم

 ..  میگم و میکنم چشمهاش تو نگاهی

 نیستم آدمهایی دسته اون از من.. گرفتی؟عزیزم جدی رو میز سر حرفهای همه نکنه.. جون آرزو-

 ادب تا بچسبی سفت خودتو کالهه بهتره هم شما.. کنم پاره تیکه خودمو نگاه نیم یه واسه که

 ... باشی داشته رو ملیجک حکم جمع تو اینقدر نداره خوبیت آخه.. نبرتش

 و فظری صدای همون با.. که بیرون بزنم در از خواستم.. اومدم کوتاه باز اما.. بودم عصبی اینکه با

 ...  گفت و زد داد زنانش

 یبست خالی الکی اومدی که کردی فرار ای کوره دهات کدوم از نیست معلوم.. پا و سر بی دختره-

  ؟ خونت تو نگشت بر پر دست تورهات از کدوم هیچ که سوختی.. چیه... میکنی زندگی تنها که

 ... . داره انجامی سر چه حرفها این که میفهمید باید..بود جنسم هم.. نمیخواستم کنترلی دیگه

 رفتم توالت روشویی سمت به و کردم پنهون رو اضطرابم... میزدم حرف باهاش که طور همون

 مشدک رو ضربه چند و گرفتم میومد بیرون موس حالت که دست شستشوی مایع زیر رو دستم...

 ... زدم

 ..  بیاری منو اسم بخوای دیگه بار اگه اما... میگیرم نشنیده حرفهاتو همه... خانومی ببین-

 دممالی دهنش روی رو کفها تموم زدن بهم چشم تو.. رفتم سمتش به...  کف از بود شده پر دستم

 ...  دادم ادامه و

 تربیت زحمت رفتاری هر با که میسوزه حالت به دلم.. ؟ فهمیدی... میکشی آب بار چند رو دهنت-

 ... میبری سوال زیر رو مادرت پدر

 بیراه و بد خودش برای داشت همونطور هم آرز... میشم جمع وارد.. میام بیرون توالت از سرعت به

 ... میگفت
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 .. نبود خوب اصال من حال اما بود خوب جمع بر حاکم جو

 ...  نبود اهلشون یکی من اصال که داشت چاپلوسی و دورویی به نیاز افراد این با ارتباط

 .. ، بگم شدم مجبور که بودند خوردن غذا مشغول همه

 این باید... دوستم از داشتم مهم تماس یک االن ،،،همین میخوام معذرت حضورتون از جمعا-

 ...  میبینمتون سیر دله یه دیگه فرصت یه ایشاهلل..  میبخشید منو ها بچه... کنم ترک رو جمع

 رو فمکی.. بدم رو جوابش نتونم من و بپرسه اضافه سوالی کسی مبادا که داشتم اضطراب اونقدر

 ...  بیرون زدم و گرفتم

 ... کردم خداحافظی همشون با ایستاده همون شد خوب

 خبربی جا همه از که هم سولماز و نسیم.. بودند صحبت مشغول پیمان و آریا و میکرد نگاهم کیان

 ...  میخوردند رو غذاشون...

 ... کردم ترک رو هتل هم بعدش و شدم خارج رستوران از جت مثل

 رفتم و گرفتم بست در تاکسی یک و خیابون کنار رفتم خاطر همین به بود شلوغ خیابونها هنوز

 ...  خونه

  بودم غمگین چقدر

 من رفیتظ بابا که بفهموم بقیه و کیان به ناله و آه و اشک با میتونستم و نبودم مغرور هم من کاش

 ...  ام ،خسته خدا به... میبینید شما که نیست اینی

 خودم از...گیرم در هم خودم با من اما...کنم گریه دارم دوست...ناراحتم هم مامانم دست از حتی

 از من...نمیتونم.. خودت و خودتی االن که بزنم تلنگر خودم به میخوام چی هر...میزنم پس هم

 نمیدونستی که تو....آوردی منو چرا مامان...نیستم راحت هم خودم با....میکشم خجالت هم خودم

 دوست تو که همونجوری...باشم منطق بی دارم دوست مامان آره... آوردی منو چرا پیشمی کی تا

 درد من...تنهام من...  کن نگاه و من و نشین ساکت باال اون از بابا...بزاری تنها منو داشتی

 ودمخ نیستم بلد حتی من..بگم و دردم نیستم بلد من مامان.... بودم تنها همیشه من مامان...دارم

 من انمام... نمیریزه اشک ولی میکنه بغض ؟نیازت ببین منو االن همین...کنم دل و درد خودم برای

 کماش با اوقات بعضی میخوام.. کنم گریه سالهام و سن هم همه مثله میخوام من... نمیخوام اینو
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 دلسوزی من مامان اما.. ندارم شماهارو بگم عادی خیلی امروز میخواستم منم.. برسم خواستم به

 مدار وا خواهی معذرت به رو آرزو مردن بابام مامان که کلمه یک با میتونستم من مامان...میاد بدم

 !!!شکسته دلش نیازت بابا... نیستم آدمی همچین ،من مامان اما..

 

 ..  برد خوابم که شد تموم کی دل و درد همه این نمیدونم

 .. شدم بیدار خونم در زنگ صدای با

 ...  بار چهار...بار دو...بار یک

 ..بود درست.. نه اما... میبینم خواب کردم فکر

 ... میخوردم قل جام تو مانتو همون با من و دربود صدای

 نمیشد دیده چیزی ، آشپزخونه پنجره از.. رفتم در سمت به و بیرون اومدم اتاق از آلود خواب

 ...  بودند زده بهش حفاظ که اونقدر...

 امروز که من.. رفت شدم دیوونه... واسه شده دیرم نکنه که بترسم شد باعث هوا روشنیه

 !!!تعطیلم

 ینا هوای دلش که نبود کسی رفته دریا وقتی از.. بود سابقه بی... میزد در هی که بود کی این اما

 ...  بکنه رو خونه

  میکردم مرتب سرم و رو شالم راه تو..  رفتم پایین رو ها پله آهسته و کردم باز و در

 ... ایستادم در پشت خونه متری دو پاگرد تو

 بله؟-

  ؟ خانم نیاز-

 ... نبود پرسیدن دوباره به نیازی که بود آشنا اونقدر صداش

 ..،اینجا اومده چی واسه این

 ... باشم معذب و ناراحت لحظه اون تو که شد باعث تنهاییم باز
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 ...  کردم باز درو

 ...  سفید پیراهن یک و مشکی شوار یک با... کیان... بود خودش

 دوشم کنار بافته همونطور موهام بودم مانتو با هنوز.. من برعکس... میرسه نظر به مرتب چقدر

 .. بودم نکرده پاک هم رو آرایشم.. بود افتاده

  ؟ مربوط چه این به اصال

 ردمک خاموشش.. نداشتم بر من خورد زنگ بار چند صبح.. گذاشتی جا دیشب رو تلفنت.. سالم-

 ..  بفرمایید...

 ؟ نیست کیفم تو االن مگه.. باشمش گذاشته ،جا جایی که نمیاد یادم اصال.. تلفنم

 ...  میزنم بهش سردی لبخند تشکر یه با و میگیرم دستش تو از رو تلفن

 ....گرمه دورش چقدر

  شده گرم تلفن این که باالست چقدر بدنش دمای نیست معلوم

 ... میشه تکرار ذهنم تو حرفهاش

  باشه؟ میتونه کی یعنی...  گوشیم به زده زنگ صبح بار چند نفر یه

 ... میکنه صحبت هم کیان.. میکنم وارد رو گوشی کد که همزمان

 ... نزاری جرمی مدرک کن سعی بپیچونی جمعو خواستی بعد به این از-

 ... تلفنم رو میندازم رو نگاهم دوباره بعد و میکنم بهش نگاهی نیم

  ۲۱۱۰ شماره پیش از داشتم تماس بار پنج... میاد باال تلفنم صفحه

 لفنت زود صبح دایی سمت از که بود نداشته سابقه بحال تا.. شدم نگران شماره پیش دیدن با

 و شماره پیش این اما...  میگرفت تماس خودش تلفن به خودش همیشه هم دایی.. باشم داشته

 ...  منزل تلفن برای هم هست شمال برای هم که میداد نشون تلفن شماره

 ...میگم بهش میگیرم رو تماس شماره که همونطور و میکنم کیان به نگاهی دوباره

 ... دادید رو تلفنم اینکه از ممنونم-
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 .. داد ادامه کردنش صحبت به باز که ببندم رو در خواستم

 ... میرسید گوشم به هم با کیان صدای با بوق صدای

  الو-

  اما بیاره آژانس بدم خواستم من نیست نیاز تشکر -

 ...  الو -

 به صدا تا میشد این مانع ها موتور دادن گاز و بوق صدای بود انقالب توی خونه که اونجایی از

 ...  برسه گوشم

 ... ودب ایستاده پاگرد و در بین کیان.. بشه کمتر صدا و سر صدای از تا میام راهرو پاگرد تو کمی

 .. گفتم و داشتم نگه جلوش ایست عالمت به رو دستم

 ....  لحظه چند-

 ...داد تکان تایید منظور به رو سرش هم کیان

 ... الو-

 ... بفرمایید-

 ... شده گرفته تماس من با شماره این از ببخشید -

  ؟ شما.. نمیدونم-

 چند که بوده کی بفهمه منتظره ازمن کنجکاوتر معلومه چشمهاش از.. میکنه نگاهم همنطور کیان

 ...  گرفته تماس بار

 ؟؟؟ میزنم حرف دارم کی با من بپرسم میتونم ببخشید الو

 ... گفت بودم آشنا باهاش خوبی به که بومی لهجه همون با آروم اما پریشون صدای با زنی

 .. هستِمِه شون خانِم سیمین همسایه من خانوم؟ هستید کی شما-

 .. پرسیدم متعجب.. برداره رو گوشی باید زندایی همسایه چرا
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 ؟ بزنم حرف محسنم دایی با تونم می...  الوند آقای خواهرزاده.. بهرامی نیاز.. -

 نَکِنی هول.....اووووووووووو..  جان نیاز..هستِمِه شریفی مِن ؟ خارِه حال تِه... دتِر خوبی, جان نیاز-

  اینجه بیهِ هَکِنِم خَبَر تِرِ  بَزومه زنگ مِن... دِتِر بَمِرده صُبح اَمروزِ مُحسن آقا....دِتِر

 .. میشنیدم اشتباه نه من؟ داییه... میگفت چی این... میشنیدم چی

 ... الوند محسن!!!! بزنم حرف محسنم دایی با میخواستم من نشدید متوجه انگار ببخشید-

 .. کرد تکرار باز

 ... دَربُگذِشته صبح امروز محسن آقا...  کااا باوتِمه... کیجا جانِ.... جان نیاز وا -

 ... یگمم و میزنم داد گوشی پشت شدت با.. میکرد بیخودم خود از هم شوخیش حتی میشم عصبی

 بدین.. زنداییم به بدین گوشیو ؟؟ میخواین چی من داییه خونه تو ؟ هستین کی شما اصال خانوم -

 ... سپیده به

 ... میگه کالفه

 .. بَزِنه حرف توو با تا دَره اینجه کی بَوینِم... هَکِن صبر... ناراحتی دومِه.اووووووو-

 ... کنم باور نمیخواستم اصال... بود سخت باورش اما داره حقیقت میدونستم

 .. میزد حرف شمالی گویش به که میومد گوشی پشت از زنی صدای

 ... وَ  باو رِ  وِ ؟ خانِه توضیح سِه وِه چِه ؟ بَیِه تی چه''

 . دَره دور راه..... دارنِه گوناه هَکِن صوحبَت کَمه اَتِه بور... نَکِنِه گوش گِمِه وِرِه هرچی.. ناتومِه مِن""

 ... وِرِباووِم تا... رِه مِه هَدِه

 .. بور

 ... خانِم نیاز الو -

  ؟ میکنم صحبت دارم کی با من سالم -

 ؟ دِتِر خاری تو.. هستِمِه خانِم سیمین خواخِر من -
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 .. چطوره حالش داییم میزنین که چیه حرفها این ببخشید مرسی -

 بیِه هوش کَمه اتِه صبح تا.. بابل بیمارستان بَوِردِنِه وِرِه.. بَیِه بَد دیشو حال وِنِه.. هَکِن گوش دِتِر -

 تِه هایشاال..  گِمه تسلیت مِن... هَکِرده سکته کا باوتِنِه دکترا... هَکِرده ایست قلبش صبح دَمِ اِما

 خاکسپاری وِره شو اذان تا پَلی خونه سرد بَوِردِنِه وِرِه زا خار مِه با خواخِر مِه الن ا... باووِه غم آخِره

 .. دَواشی اینجه سه ساعت وِسِه جنازه تشییع بَرِسون خاطره شه تِه.. هَکِنِن

 ... میرفت گیج سرم... نمیکردم گوش دیگه حرفهاشو

 شوک... میریزن هم سر پشت ناخواسته و اراده بی اشکهام... میگن چی اینها... داییم....واااااای

 .. بود اهمیت بی برام وجودش.. بیاد تو بتونه تا داد هل رو در کمی کیان.. بود شده وارد بهم بدی

 ... رفت پیشم از... مونسم تنها... همدمم تنها.. مهربونم دایی... بودم شده تنها دیگه من

 ودب اومده تو کامل دیگه کیان.. میومد نظرم تو دایی چهره همش اما میکرد نگاه روبرو به چشمهام

... 

 ؟؟ افتاده اتفاقی-

 یدادم رو مامانم بوی که رو خونوادم فرد تنها ؟؟؟من افتاده اتفاقی میپرسه تازه... مردم ؟؟من اتفاق

 .. افتاده اتفاقی میگفت تازه دادم دست از رو

 امرگه تو خون... بود ایستاده فرمانی هر از مغزم.. نمیشنیدم هیچی... بود گوشم دم هنوز گوشی

 ... بود شده سرد تنهایی وحشت شدت از هام گونه... بود شده منجمد

 ... شدم تر تنها

 رایب ارزشی چه اما.. میداد نشون دلواپس صورتش... اومد جلوتر کیان... نداشتم کیان برای جوابی

 فکرم هب دنیا این تو هیچکی دیگه... رفت ؟؟؟داییم نبود که دایی اندازه به دلواپسیش... داشت من

 .... نیست

 یازده تو مامان مرگ از بودم زده شوک دایی مرگ از که اینقدر... نمیداد امونم اشکهام سیل

 ... تنهایی از االن میترسیدم جنازه از اونموقع... بودم نترسیده سالگیم
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 ...میداد تکونم محکم... گرفت رو بازوم اشکهام دیدن با.. شد نزدیک کیان

 .. گفتن بهت چی ؟؟ شدی اینجوری چرا ؟؟؟ دختر یهو شد چی...بیا خودت به... نیاز... نیاز -

 ...افتاد دستم از تلفن میشد وارد بدنم به که لرزشهایی شدت از

 مد.. کرد بلند پام جلوی از شدن خم کمی با رو تلفن و برداشت بازوم رو از رو چپش دست کیان

 ... بود کسی خط پشت هنوز انگار..گذاشت گوشش

 .. افتاده اتفاقی چه.. هستم بهرامی خانوم همراه من.. خانوم... الو.. الو-

 ... میگه دوباره بعد و میکنه سکوت کمی

 ... میگم تسلیت -

 .. بله بله-

 . برسونمش موقع اون تا میکنم سعی-

 .. نگهدار خدا-

 .. میگیره رو بازوم چپش دست با باز و میکنه قطع رو گوشی

 ... شدمی منتقل سردم بدن به که بود گرمی حرارت تنها دستهاش... میکردم نگاه روبرو به هنوز من

 هاماشک کردن متوقف اما نمیاوردم ابرو به خم... میریخت هم سر پشت اشکهام... بستم چشمهامو

 ... بود خارج ام عهده از هم

 .. بشی آروم تا بشین کمی... شنیدم... متاسفم.. نیاز-

 ... کردم باز چشمهامو آخرش حرف شنیدن با.. داشت آرامش صداش چقدر

 باید ارچیک دقیقا نمیدونستم.. کردم نگاه اطرافم به..  کشیدم عقب رو خودم کمی... میدیدمش تار

 ؟؟؟ بکنم

 ... بود پام دمپایی... میلرزید بدنم

 .. بیرون رفتم در از و کنار زدم رو کیان دمپایی همون با

 ... میرفتم باید اما.. میرم کجا نمیدونستم
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 ... میدوه دنبالم هم کیان.. میرم کوچه های نصفه تا

 ... کن صبر... میرسونمت من بیا.. میری کجا... نیاز.. نیاز-

 ... باال برگردم دوباره باید...پول... پول... میرسم تر سریع.... برم تاکسی با باید

 .. میگرده بر سرم پشت باره دو هم کیان... میگردم بر

 .. کنم کمکت تا بکنی میخوای کار چی بگو.. نیاز ؟وایسا میری داری کجا االن-

 .... برم در دستش از میشم موفق که هستم من این باز اما... میگیره دستش با رو بازوم مدام

 ... میشه خونه وارد من با هم اون.. میشم خونه وارد

 ... میرم باال ها پله از

 ... باال میاد سرم پشت هم اون

 ... میرسه گوشم به کیان صدای.. میرم باال یکی تا دو عادت طبق هارو پله

 ... باش آروم... یواش.. نیاز یواش-

 .... میرسم در به صداش به توجه بی

 ... خونه تو میرم و میکنم روباز در

 ... ایستاده گردش از مغزم تو خون جورایی یه... گنگم... نیست ارادی حرکاتم

 .. ایستاده در دم.. نمیاد دنبآلم دیگه کیان.. میرم خوابم اتاق به

 ... میرم کیفم طرف به مستقیم

 تمداش نقد صورت به کیفم تو تومنی هزار سی حدود... میکنم چک پولم کیف تو رو بانکم کارت

 ... بود کافی راه کرایه برای...

 .. ایستاده در چوب چهار تو کیان... میرم خروجی در سمت به درنگ بی

 .. میشه خروجم مانع

 !!!! ...هیجان نه نفرت نه... نمیداد بهم حسی هیچ وجودش زمان اون تو
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 .. میگم و میزنم سینش قفسه به رو دستم

 !!!منتظرمه!!! ...میخواد منو االن اون... داییم پیش برم باید... کنار برو-

 ... نخورد تکون.. گفتم باورهامو

 لریم ریختن از که سوزشی.. بود گرفته فرا رو بدنم تمام دردناکی حس... میومد اراده بی اشکم

 ... کنم باز چشمهامو بتونم سختی به که میشد باعث ، ،داشتم چشمم داخل

 .. میکشم چشمهام به دست، پشت با

 ... ایستاده روبروم توجه ،بی باز اما... میشینه صورتش رو ظریفی اخمه

 .. میدم هلش کنار به و میگیرم و پیراهنش و میزنم داد اینبار

 ... کنار برو ؟ چی یعنی منتظرمه اونجا یکی میفهمی... کنار برو میگم بهت -

 .. نداشت بر قدم از قدم.. میخورد تکون مگر

 ... کشوند خونه توی خودش دنباله منو و گرفت رو دستم مچ سریع و کرد نگاه صورتم به

 .. بود باز درش همیشه آشپزخونه..

 کرد ازب رو آب شیر... حرفی هیچ بدون.  ایستاد ظرفشویی سینگ کنار... رفت آشپزخونه سمت به

 ... آورد صورتم سمت... کرد خیس و برد آب زیر رو دستش..

 ... بزنه بهم دست نمیدادم اجازه هم حالت اون تو حتی.. بودم فهمیده رو قصدش دیگه

 .. گفتم و کشیدم عقب رو صورتم

  ؟ میکنی کار چی -

 ... گفت و کرد نگاه صورتم به عصبی

 دیدی آینه تو رو صورتت اما.. دادی دست از رو عزیزت معلومه که اینجور.. میکنم درک حالتو -

 ... برسونمت تا بپوش مناسب لباسه هم بعد... بشورش اول...

 ... نمیگفت بیراه هم کم

 ... صورتمه تو اخم باز... بود سخت ،برام حرفها این درک لحظه اون تو اما
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 ... اونطرف برو.. میدم انجام خودم... نزن من به دست-

 ... میشورم سرد آب همون با رو صورتم دستم دو با و میکنم آزاد دستش از رو دستم مچ

 ... بود سوزش این از تر بد برام دایی، نداشتنه درد اما.. داشت عجیبی سوزش چشمهام

 ... میارم در سرم از رو شالم... میگیرم مشکی مانتوی یک و میرم اتاق سمت به

 ... میکنه کار چی من خونه تو دقیقا کیان نبود مهم برام که بود بد حالم اینقدر

 اگر که دمپوشی مشکی کوتاه بسته جلو پیراهن یک تاپم روی... بود تنم مشکی تاپ یک مانتو زیر

 ... باشه پوشیده بیارم در رو مانتوم خواستم شب

 در زا و روسرم انداختم رو شالم بود پام قبل از که شلواری همون با و پوشیدم رو مشکیم مانتوی

 ... نداشتم خودم دیدن برای وقتی.. بیرون رفتم

 ضافها لباس دست یه میخوای.. شمال بیاین باید میگفت خانومه... برداشتی خودت برای لباس -

 .. دار بر

 ... بود چی این حرفه بود چی من غمه

 .. میرفت راه مخم رو خیلی.. شدم عصبی

 .. گفت و بیرون اومد من با همراه... رفتم در طرف به

 ... کن قفل درو ؟ کجاست خونت کلید-

 ... میکردم قفل درو باید... میگفت راست

 ... کردم پام.. بود هم در جلوی... بود تر راحت چی همه از ایم سورمه کالج کفش

 در ور کلید و بردم در پشت به رو دستم.. شدم رد کنارش از کالمی هیچ بدون.. بود در پشت کلید

 .... کردم قفل و بستم درو و آوردم

 .. پایین اومدم ها پله از

 .. گفت و ایستاد در دم کیان.. که برم آژانس با تنها خودم خواستم

 ... بری تنها بزارم نمیتونم وضعیت این تو.. میبرمت باشم بلد که اونجایی تا شو سوار -
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 .. وگفتم کردم صورتش به نگاهی

 ینالترم برم باید!؟ برسونی بابلسر تا منو میخوای میخوری زمین بار ده رو عادیی رفتن راه تو -

 ... ... میرم تاکسی با...

 .. کرد تکرار رو حرفهاش باز و اومد صورتش رو اخم... بود شده عصبی

 ... شده درست اسم پی جی.. میرسونمت شو سوار گفتم -

 ..برسونم داییم به سریعتر رو خودم تا بود راهی بهترین ، نداشتم لجبازی برای وقت

 .. بود شمال به رسیدن هدفم فقط لحظه اون تو.. شدم ماشینش سوار

 ... شد سوار هم کیان

 .. نزدم حرف کالم یک ماشین تو

 و دل اون خوردن.. آخر روز.. افتادم داییم با خاطرات یاد.. میکردم نگاه روبرو به.. .. بود سرد پاهام

 ... بود باور قابل غیر برام... بودم داده دست از رو داییم وای... ها جیگر

 ... نمیمونه زنده خیلی که نفهمیدم من مامان بازمثل ا چر

 ... بود گرفته دلم

 شکمم تو پاهامو و آوردم در کفشهامو.. بود شده حس بی رگهاش تو خون انجماد شدت از پاهام

 ... بود کرده دیوونم.. دایی یاد باز... بستم چشمهامو.. گذاشتم زانوم رو سرمو... کردم جمع

 ... میکرد صدام کیان که بودم خوابیده و کردم گریه چقدر نمیدونم

 ... بخور کمی یک کیک این از پاشو...  هی -

 ... ببینم آخر بار برای میخواستم رو داییم من... نمیخواستم کیک که من

 ... دادم تکون منفی عالمت به رو سرم و نکردم توجه

 ...؟ ترمینال میرسیم کی-

 ... میگه و میاره لبهاش رو مصنوعی لبخند اما... میرسه نظر به خسته

 ...کنم عوض سفیدمو لباسه تا داشتم نگه... هستیم هن رود االن ما-
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  ؟ شمال بیاره منو گفت کی اصال ؟ ببینه هم اینو بود قرار کسی مگه.. میگفت چی این

 ... میکنم نگاهش عصبی

 واریس یه با من تا کنی پیاده تونستی جا هر منو بهتره... نیست تو جای میرم دارم که محیطی-

 ... برم

 تینداش نگه ترمینال همون تو ؟چرا میخوای من جونه از چی اصال... کنی عوض لباستو نبود الزم

 ؟؟؟

 ... میگه و میکنه نگاهم خونسرد

 صدات.. بشین پشت برو اشو حرفها این جای االنم... داشتم کار اونطرفها هم خودم -

 ... باش زود... آزاردهندست

 !!!! خریدی هم مشکی لباس که داشتی کار... من نداشته عمه ارواحه آره

 ... بود خونده کور اما... کنم گوش حرفش به میخوام میکرد فکر

 ... بگه زور بهم کسی نمیدادم اجازه هم ناراحتیم اوج تو

 ... گفت که بودم برنداشته قدم دو هنوز... رفتم خیابون سمت به.. اومدم بیرون ماشین از

 ... نیاوردی باال منو سگه روی اون ،تا ماشین تو بشین برو... نیار در بازی بچه نیاز-

 ... میترسم بلندش صدای از کرد فکر.. باطل خیال هم باز

 ... گفتم و کردم چشمش تو نگاهی

 نیستی دور تهران از اونقدرها هم حاال... نکن اصرار پس.. نمیرم هم بهشت توی تا تو با من -

 .. نکرده دار خدشه رو روحیت کسی تا هتل تو برگرد..

 داشت وجود واقع در اما... بود محال... دست یک تو زور همه این... محکم خیلی... گرفت رو دستم

... 

 ندلیهص.. چی هم اون... ماشین تو کرد پرتم ها پلیس مثله فشار با و کشید ماشین سمت به منو

 ... عقب
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 متس برگشت خودش... نمیشد باز وجه هیچ به... زد رو ماشین قفل و بست و در بجنبم خواستم تا

 رفتگ انجآم سریع اونقدر... شد ماشین وارد سریع و کرد با رو ماشین قفل دوباره و راننده صندلیه

 .. بدم خودم به تکونی نمیتونستم که

 هآماد عظیمی تنهایی برای رو خودم من باز اما... بود کرده کمتر برام رو دایی غم کیان با لجبازی

 ... بودم کرده

 .. خونسرد.. میکرد رو رانندگیش کامل سکوت در

 .. وجه هیچ به بیرون از اما میشد دیده خوبی به بیرون داخل از... بودند دودی پشت های شیشه

 ... داشتم ذوق چقدر میگذشتم جاده این از که قبل بار

 ... کردم نگاه بیرون به کمی

 ... میکرد اذیتم همیشگی خاطرات همون آوریه یاد

 ؟؟؟؟؟ کنی رفتار آدم مثل تا باشه سرت باال زور باید حتما-

 صبیع ولی... نداشتم رو باهاش کلکل حوصله که بودم ناراحت انقدر... بود شده رو پر کیان این باز

 .. بشم میتونستم که

 نگاه هآین به مستقیم بودم داده تکیه که حالی در سینه به دست و نشستم عقب صندلیه وسط

 ... چشمش در چشم... میکردم

 ... نداشت موضوع این برای درکی اون اما بودم عزادار من... نه یا میره رو از ببینم میخواستم

 برورو به باز اما میندازه من به نگاهی گهگداری.. میشم خیره چشمهاش تو... میکنم نگاهش هنوز

 .. نمیرفتم رو از هم عصبانیتم اوج در من که بود اینجا مشکل.. میکنه نگاه

 .. میدزدید رو نگاهش اون و میکردم نگاهش

 .. گفت و نیاورد طاقت

  ؟ میزنی ذل غریبه یه چشم تو راحت اینقدر همیشه-

 .. دادم رو جوابش تمسخر به
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 ینمبب میکنم نگاه دارم... داری سگ روی یه گفتی خودت... ... نمیکنم نگاه رو غریبه یه االن من-

 و زشت همونطور.. نمیکنن فرقی هیچ که میبینم االن.. میشن جوری چه میشن سگ وقتی آدما

  میمونن باقی وحشتناک

 ... نداشتم خندیدن نای من اما... میشه دیده وضوح به چشمهاش تو خنده

 ... چیه سگ با آدم فرق میگفتم بهت االن همین وگرنه... نمیرسه بهت دستم حیف-

 عشق که تو... نشدم مانعت داشتی کار چون نماال... صاحبش مبارکه آدم چه باشی سگ چه-

 ... میاد در سفرت خرج... کن سوار هم دیگه تا دو کنار بزن راه وسط داری کشی مسافر

 ... میکرد نگاه روبرو به باز... نبود خبری خنده از دیگه

 ... بکنم رانندگیمو منم تا باش ساکت دیگه خب-

 ... کن پیادم ناراحتی... کنم صحبت دارم عادت من... بیام باهات نکنی اصرار میخواستی-

 میکردم چیکار رو غرورم اما.. نمیشد عایدش چیزی من گریه از... نمیکردم گریه جلوش قصد از

 ... بکنه استفاده سوء بود ممکن میدید منو ناراحتیه اگرکیان اما بود کباب داییم برای دلم...

 ... بمونم مخود غمه تو دادم ترجیح منم.. نداد رو جوابم

 ... بود ردهک کم ناراحتیم شدت از کمی ساله چند دوریه این شاید... بود رفته پیشم از نازنینم داییه

 ... کنم پنهون رو احساسم از زیادی مقدار تا شد باعث کیان وجود هم شاید

 این از نباید کیان اصال و..بود شخصی کامال بود گرفته بر در رو درونم که غمگینی احساس

 .. میشد مطلع احساس

 ... بلده نگی بگی رو راه که شدم متوجه داشت جاده به که تسلطی از

 ... بزارم هم روی پلکهامو تا بود شده باعث چشمهام سوزش

 .... همانا بابلسر تا خوابیدنم همانا پلکهام گذاشتن هم روی

  ؟ برم کجا حاال... بابلسره اینجا... رسیدیم.. میگم پاشو... پاشو-
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 ... دادم رو دایی خونه آدرس

 .. فهمیدم رو زمان مدت ساعت دیدن با.. بودیم راه تو ساعتی سه

 ... بود نیم و دو ساعت

 .. ببینمش بتونم که میکردم خدا خدا همش

 ... میرفت هم اون و میدادم آدرس کوچه به کوچه

 ... کنم گریه نمیخواستم و نمیتونستم اما.. میگرفت شدت بغضم لحظه به لحظه

 .. رسیدیم کوچه به

 ... میدیدم درست

 و رفت حال در خونه در جلوی همسایه زنهای و مردها... بودند زده خونه در سر باال مشکی پارچه

 ... مشکی پیراهن با مردها و مشکی چادر با زنها.. بودند آمد

 ... کرد پارک همونجا مشکی پارچه دیدن با رو ماشینش کیان

 نهات که میکردم باور داشتم تازه انگار.. نداشتم هم شدن پیاده جرات حتی... شدن خشک قدمهام

 وجودم های سلول تک تک با رو حس این االن ولی.. یتیمم کنم حس بود نذاشته دایی... شدم

 ..فهمیدم نمی اطرافم از هیچی کردم درک

 چشمای سیاهی تو که گرفتم دایی خونه سیاه پارچه از نگاهمو ماشین در صدای خوردن هم به با

 .. شد گم کیان

 ؟ تو خوبی -

  نمیچرخید هم زبانم انگار بود بدی شوک... کردم نگاه بهش مبهوت و دادم تکان سری

 پرس رفتم -

 ؟ رو اونجا بلدی.  دادند رو محمد امامزاده آدرس.. جنازه تشییع رفتن همه که انگار یدم

  گفتم فقط و دادم تکون سری هم باز

  آره -
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 رسیدیم و دادم نشونش رو راه چطور نیست یادم کرد روشن رو ماشین و کرد من به نگاهی کیان

 به نوم و بود گرفته رو بازوم زیر کیان کشید نمی پاهام.  شدم پیاده ماشین از رسیدیم وقتی...

 .  بودند پوشیده سیاه همه که برد می جمعیتی سمت

 .. بود صدا تنها شیون و جیغ صدای.  بودم گنگ هنوز من و پیچید می گوشم تو ها صدا

 که نشد هم اینبار... مامان مثل بودم رسیده دیر هم باز... رسیدم سرخاک به زحمت هزار به

 ... کردم بلند سر ام گونه روی رو داغی احساس با که بودم شوک تو هنوز... کنم خداحافظی

 ودب مادرم مثل دایی زن... شکست هام اشکه سد... گوشم تو زد که بود دایی زن این نمیشه باورم

 :اومدم خودم به اش گریه صدای با نیست من حد در تحملش دیگه این من خدای نه... اون...اون

  فرمودین؟ رنجه قدم و کندی دل شده خراب اون از.. خانم نیاز... عجب چه -

  کرد پرت دایی قبر رو منو و گرفت رو بازوم گریه با و کشید جیغ بگم بهتر زد داد تر بلند

 بود تو براه چشم لحظه آخرین تا خوابیده زیر این االن که بدبختی این... نشناس نمک دختره بیا -

 ندادی جواب هم تلفنهات به که بودی خوش ای شده خراب کدوم تو نیست معلوم که... دختره تو..

... 

 کاش گفتم لحظه اون... کرد می ام خفه داشت و بود گلوم تو بغض نبود دستم هام اشک اختیار

 ... بشم تخلیه اینطوری میتونستم هم من

 دین همه که بود زنده بیامرز خدا او تا ؟ داره ای فایده چه االن اصال ؟ هان اومدی چی واسه االن -

 براش اش زنده و مرده "اصال که نشناسه نمک یک این که دونست نمی د... بودی تو دنیاش و

 ... نیست مهم

 ... بگم کی به و دردم برم....خداااااااااااااااااا آی

 بتینس ما با دیگه هم تو و مرد که ات دایی... بودی حاال تا که قبرستونی همون برو گمشو.  گمشو

 ... ببینمت طرفا این دیگه نداری حق... نداری

 که مبود شوکه اونقدر کرد بلندم دایی قبر روی از هیستریک حرکت یک با و و اورد هجوم سمتم به

 بود مانعش چی... نتونست دیدم که بکشه و موهام میخواست نداشتم رو واکنشی هیچ قدرت
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 رو دستش و بود شده خیره زندایی به سرد نگاهی با که دیدم رو کیان و برگردوندم رو سرم...

 .. کشوند ای دیگه سمت به رو من و گرفت منو بازوی زیر همونطور... بود گرفته محکم

 : میکرد غر غر لب زیر و میداد تکون راست و چپ به رو سرش مدام

 دختره آخه د.... کنه دفاع خودش از نیست بلد حتی... منه مال اش بازی قلدر... عرضه بی دختره -

 !  که بری در تونی می خوب میخوره کتک داره ایستاده احمق

 دفرو و پتک شد کیان کلمات.  کردم پاک رو اشکهام و چشمهام به کشیدم رو ام خاکی دستهای

 . سرم رو اومد

 که خشمی شد و کرد باز سر هام عقده همه.  گرفت وجودمو همه ضعف... کردم حقارت احساس

 و دادم هولش و کردم آزاد و دستم اومد کجا از نمیدونم که قدرتی و حرص با سوزوند وجودمو

 : کشیدم فریاد

 که ام عرضه بی اونقدر... ام عرضه بی من آره ؟ هان... ای چکاره وسط این تو اصال.... کن ولم -

 ... بطلبم حاللیت ازش و برسونم ام دایی به خودمو نتونستم حتی

 حرمت ام زندایی بغض پر های حرف و ها کینه جواب در نتونستم که ام عرضه بی اونقدر آره

  مادره برام چون کنم شکنی

 مکن عذاداری ام دایی برای نیستم بلد حتی که ام عرضه بی اونقدر من آره ؟هان؟ فهمی می چه تو

 ! 

 کردم رها رو هام اشک سیل و نشستم زانو رو.. کنه تحمل رو وزنم نتونست دیگه زانوهام

 اشک خودم برای فقط و نمیدیدم رو چیز هیچ.. نمیدیدم رو کیان کردم گمش لحظه اون...غرور...

  بهشون زدم زل فقط و... مادرم و پدر مزار سر رفتم و شدم بلند.. میریختم

 : گفت و طرفم اومد کیان دیدم که بود کشیده طول چقدر نمیدونم

  دبرگشتن هم فامیلهاتون... میشه تاریک داره هوا برو بخونی فاتحه ات دایی برای میخوای اگه -

 تل این شده و ریخته فرو بودم ساخته خودم برای که کوهی اون نمیشه باورم.. خاک سر رفتم -

 : گفتم فقط... خاک
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 من نگران جونم دایی... برسون بابا مامان به منو سالم.. شدم غافل ازت که ببخش منو دایی -

 ... ندارم نیاز هیچکسی به ولی نیازم من... نباش

  نالیدم ام گونه نجوا صدای با و گذاشتم خاک روی رو سرم

  میشه تنگ برات دلم. ...دایی میشه تنگ برات دلم -

 همه ترس احساس.. میکرد طغیان سرکشم روح.. افتادم راه بیرون سمت به و شدم بلند جام از

 هام نهشو گرفتن با کیان نشد ولی کنم کنترل رو خودم کردم سعی افتادم لرز به و گرفت وجودمو

  شد سوار خودش بعد و نشوند صندلی رو و کرد هدایت ماشین سمت به منو

 ؟ نمیری که ات دایی خونه -

  روبستم چشمهام و دادم تکون منفی منزله به رو سرم

 ! بیارم گیر چیزی هتلی ویالیی میشه کجا بپرسم اطراف این کن صبر -

 : گفتم و کردم وارد اسش پی جی تو رو ام پدری خونه آدرس

  "لطفا برو آدرس این به

 ؟ کجاست ااینجا -

 !بابام خونه!  خودمه خونه -

  برد خوابم چطور نفهمیدم و بستم رو چشمهام. میکردم حس رو نگاهش سنگینی کرد نگاهم گیج

  نیاز... نیاز-

 ... زد رو چشمم کیان چشمای سیاهی برق که کردم باز چشم گم سردر

  هست خونه تا سه اینجا ؟ است خونه کدوم.  رسیدیم شدی؟ بیدار -

  گفتم میکردم جدا کلیدم دسته از رو کلید که همینطور

 !  تره قدیمی که سنگی وسطی ویال اون -

 ذهنم به که بود خاطرات سیل دوباره... نمیزدم حرفی... اومد سرم پشت هم کیان و شدم پیاده

 ... آورد هجوم
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 ودب شده بسته حیاط انجیر درخت به قرمز طناب با که کوچیک درختی تاب.... بابا با بازی توپ

 رمایگ بابا زمخت دستای.. مامان مهربون صورت.... بود سبز فلفل پر که باغچه کنار مامان پاتوق...

 ... حیاط آالچیق...  خونه

 وسیر طرح بابا که قدیمی دوبلکس ویالی ساختمون سمت رفتم.. نداشتم کردن گریه نای دیگه

 .... بودند کرده انتخاب هم با عمو با رو ساختمان

 هن... حرفی نه... من سایه بود شده ساعت چند این... منه همراه هم کیان که بودم برده یاد از دیگه

 عیتواق وقتی... میرن زود ها سایه... دایی سایه نه نه... بابا سایه مثل.. بود سایه فقط... واکنشی

 ... میشن محو ها سایه میشه نور پر ذهنم تو ام تنهایی

 

 ۱۱ دختر همون هنوز من ولی بود گذشته سال ۱1.. تختم رو و اتاقم تو رفتم..  ساله۱۱ نیاز شدم

 ... بودم ساله

 . خوابوند تخت رو منو و داد بهم آب لیوان با مسکن یک اومد کیان

 ... کنی استراحت بهتره هم االن.. کن صدام داشتی کاری.. مونم می هال تو من -

 بستم رو چشمهام... بود ظرفیتم از بیشتر امروز.. خوردم رو قرص

 ...  گذاشت اعصابم روی زیادی تاثیر بودم خورده که آرامبخشی

 !!!! میومد بدم خودم از

 ارز درونم ؟ بدم نشون رو واقعیم خود از ای ذره حتی نتونم که باشم داشته غرور اونقدر باید چرا

 ... خونسرد بیرونم و میزد

 یکس اما بریزم اشک داشتم نیاز من.. کرد واقعیم، خود از بودن دور به زیادی ،کمک هم کیان وجود

 ...  میشدم داغون نگاهش سنگینیه زیر لحظه به لحظه که بود کنارم

 ... نمیدادم رو همراهیم اجازه بهش اول همون از کاش

 ... میکنم فرار احساسم از حتی من.. میگذاشتم خونه این به پا تنها کاش

 ... ترسیدم
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 ... . بیارن هجوم طرفم به شیرینم خاطرات مبادا اینکه از ترسیدم

 نیس سال یازده... بیام کنار باهاش تونستم دایی کمک به... شد اضافه بهش مامان غمه رفت بابا

 ؟ چی االن اما... رفت کلنجار میشد که بود

 از یدنشن جان نیاز یعنی... دایی یعنی شمال من برای... کنم باور نتونستم رو دایی نبود هنوز من

 .. زیاده برام دایی مرگ دیگه...  دایی سمت

 ...میزنن طعنه بیشتر رو تنهاییم اتاق دیوار درو

 ...  بیرون اتاق از میرم آهسته و میشم بلند جام از

 چوبی لباسی چوب اون و رنگ ای قهوه در دو کمد اون... عروسکها اون دیدن اما نمیاد بدم اتاقم از

 ...  میشه خوشم روزهای آور یاد دیوار کنج تو ایستاده

 به مستقیم رو نگاهم..  ،قشنگه مامان وجود با روزها اون... میکشم زجر روزها اون آوریه یاد از من

 ..  میدوزم حال در سمت

 فته نیاز همون من انگار... نیست درونم ترسی هیچ که جالبه... میرم بیرون هم حال از... میرم جلو

 ... شده صبح که میفهمم همسایه خروس صدای از اما نشده روشن هنوز هوا...  سالم

 یچ همه... برقه به اتو...  میدوزه رو ام مقنعه پایین گیپور داره خونه تو مامان... تو میاد در از بابا

 ... چشممه جلوی

 ... تنشه رنگ کرمی پیراهن...  هست نون یک بابا دستهای تو

  کو؟ ات مقنعه پس... بابا نیازه-

 ... میشه تر بلند صداش

 ؟ نشد تموم مهوش-

 ... گوشمه تو صداش اما نمیبینم مامانو

  ؟ گرفتی نون.. وایسه بهتر تا بکشم روش اتو یه.. چرا -

 .. میکنه هدایت داخل به منو و میکشه رو لپم دستش یکی اون با بابا
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 ...  میندازم راه رو دخترمون صبحونه منهم کنی اتو اونو تو تا آره-

 ...  نمیاد یادم هیچی دیگه

 ... میشه محو یادم تو از بابا

 ... میشه قطع گوشم تو دیگه مامان صدای

 ... نداشتم بیشتر سال هفت... بود مدرسم اول روز دقیقا

 ... عزیزم... مآمآنم

 ...  تدوخ سفید گیپور رو سفیدم مقنعه پایین برسم نظر به زیبا مهر اول روز هم من اینکه برای

 ... داشتم ذوق چقدر بخیر یادش

 طخ با مامان رو فآمیلم اسمو و کنه جلد رنگی های کاغذ با کتابهامو برام تا برگرده زود شب بابا

 .. بنویسه خوشگلش

 ...رومیخواد ها روز اون دلم

 ... کنه صدام و بیاد تو در از بابا و باشه مدرسه اول روز باز میخواد دلم

 ... میکردم بازی میرفتم و میکردم فرار ظهر خواب از ظهرها.. داشت لذتی چه بودم بچه... تاب

 ... رفتند همشون ، زود چه که آخ

 اطراتمخ باقیه به اعتنا بی و سرم رو میکشمش حرکت یه با.. بود دوشم روی شالم. بود تنم مانتوم

 ... میشم امامزاده راهیه دوباره

  نیست دایی که نکردم قبول درون از هنوز.. بودم دیدنش دوباره محتاجه

 ... میرم مزارشون سر تنهایی که بودم ،خوشحال اندوهم و غم تمام با

 ... داشتم حرف داییم با

 ..  بزنم حرفهامو نشده دور ازم زیاد که هنوز باید

 وشت نتونم که بود امن نا اونقدر محیط نه بودم محیط اون با ناآشنا من نه اما.. بود خلوت زاده امام

 ...  بزارم پا
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 ..  خیسه... شده انداخته مشکی پارچه دایی قبر روی

 ممستقی اینبار که..  میگیرم وجدان عذاب جورایی یه و میکنم بابا و مامان قبر به نگاهی نیم

 ... میگم بشنوم رو خودم صدای خودم فقط که طوری آروم... نمیرم پیششون

 ... بزنم دایی با رو تمومم نا حرفهای سری یه باید ولی ؟ببخشید خوشگلم بابایی،مامانه-

 .. میرم دایی قبر طرف به

 ...  بشه احساسش بروز مانع تا نبود چیزی هیچ لحظه اون تو که نیازی.. واقعی نیاز شدم

 ... میزنم مشکی پارچه روی آروم ای بوسه و میزنم زانو خاکش تل کنار

 به وت حداقل چرا دایی ؟ بری بزاری خبر بی نبود قرار!!!  معرفت بی.. سالم... مهربونم داییه سالم-

 دایی... بود دور راهم خدا به دایی ؟ نرسیدم دیر قصد از من میدونی که تو دایی؟.. ؟ نبودی فکرم

 شتمدا حرف باهات هنوز من دایی ؟ ببینتت بتونه آخر بار برای فقط نیازت تا نخواستی خدا از چرا

 یروزد زندایی حرفهای دایی ؟ اینجا بیام کی امیده به ؟ کنم کار چی من رفتی توهم که االن دایی...

 میریخت اشک برات خیلی دایی... داره رو تو رفتن غمه هم اون.. نمیگیرم دل به اما... کرد ناراحتم

 طرفه یک اونم... زدم حرف باهات من که همش دایی... .... دلتنگتم منم دایی... بود دلتنگت...

 ینباش هم پیش تا سه شما نامردیه ته دیگه این... بابا ، مامان ، دایی... بزن حرفی یه دایی خب...

 بگو مبه... گرفته بدجوری دلم دایی... بزن حرف باهام دایی... پیشتون بیام میخوا منم... تنها من و

 پا ایید ؟ داره مامانمو ؟هوای چطوره بابام ببینم ؟بگو خشگله همونقدر هنوز دیدی؟ مامانمو ، ببینم

 دارم دایی... شدم تنها خیلی من... پایی بزن حرف د... خوبه جاشون دایی ؟ شده خوب دردش

 !!!!شم آروم تا دایی کن کمکم...تنهاییی از میمیرم

 خودم صدای شنیدنه از... میزدم حرف دایی با دلم تو... نمیومد در صدام اما نمیداد امون اشکهام

 منداشت دلم حرفهای بیان به عادت... بودم فراری میکشید نمایش به رو احساسم طرفه یک که

 همیشه... میدادم اطمینان باید دایی به... میریختم اشک و میکشیدم دست سیاه پارچه به...

 روی آروم بار دو.... هست زندایی تنهایی دلواپس االنم که ندارم شک... بود خانوادش دلواپس

 ... بشنوه بهتر رو صدام تا میزنم ضربه خاک

 از مه چقدر هر زندایی... هست چیز همه به حواسم خودم ؟ باشیا اینور نگرانه روز یه نبینم دایی -

 به عادت دایی... بدم هاشو محبت جواب جورایی یه باید... مدیونم بهش من باز بیاد بدش من
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 رتدو که کسایی همه به دیروز...میموندم پیشت بیشتر اونروز کاش...  سخته... ندارم نبودنت

 وت کاش جونم دایی... ایستادم می کنارت که بود من مسلم حق این آخه... میشد حسودیم بودن

 .. کردی داغونم امروزچقدر و دیروز که داشتی خبر و بودی دلم

 یشترب میخوام...میرسید گوش به امامزاده از صبح اذان... نداشتم ایستادن پا روی برای توانی دیگه

 ...  بزنم سر هم بابام و مامانم امابایدبه!!!! بمونم

 ...  بابام و مامانم پیش میرم و میزآرم سر پشت و قبر چند و میکنم دایی از دل سختی به

 میشم بودند اومده قبرستون و امامزاده تو که افرادی متوجه کمابیش.. میاد اراده بی اشکهام

 ... ندارم دیدنشون برای زمانی که دارم غم اینقدر...

 نقبرشو سنگ خنکای به رو صورتم و میشم دوال کمی..  میکشم دست رو مامان و بابا قبر روی

 ...  میگم و میریزم اشک آروم همونطور... میمالم

...  نمببی اینجا بیام عزیزامو همه باید.... قبر این به میام قبر اون از کشیده؟ کجا به کارم دیدی-

 من بابا... شده تنگ مهربونت و سفید دستهای برای دلم مامان... ببینمت میخوام من ؟ مامان

 داد سرم چجوری جمع تو دیدی کرد؟ کار چی بانیازت دیروز دیدی مامان... حمایتتم محتاج

 یمیدون داشتی دردو این خودت.. داشتم نگه رو احترامش... دادم گوش حرفتو من مامان ؟ میکشید

 نوم هم باباتو... گرفتم یاد تو از اینو...... میکشن درد مردن بار صد از تر بد اینور ها بازمونده که

 خهآ!!!!  بوده چی مامان منو حال نمیدونی تو مطمینم بابا ؟ کردن چیکار من با دیدی هم تو ؟ دیدی

 اون... بودن نشسته سوگت به بزرگ بابا و بزرگ مامان رفتی وقتی تو.... که ندیدی عزیز داغ تو

 یزندای دیروز که کردند برخورد همینجوری بامامان همشون اینها عمو رفتی پیشمون از تو که روز

 درد داغدیده گفتی خودت مامان..  کنم سکوت که گرفتم یاد مامان از منم..... کرد برخورد من با

 ...  زندگیم حامی تنها داغ بودم دیده داغ منم ولی مامان... داره

 رو حس این میخوام بار اولین برای... خجالتی هیچ بدون... ترسی هیچ بدون.. میکنم گریه دیگه

 ...  بودیم تنها مامان و بابا منو... بود نابی لحظه... کنم تخلیه

 هصبحون بودیم نشسته سفره دور که صبح روز اون مثله ؟ دیدی... جمعه خونوادمون االن مامان -

 ولی... میذاشتم اول کالس رو پام که اولی روز... مهر اول... مدرسه برم بعدش من تا میخوردیم

 مامان...؟ نگرفت ازم رو داییم خدا مگه.. میام نداره عیبی...  بودم پیشتون منم کاشکی مامان

 همونجور ،دایی مامان ولی..میزد حرف کمتر ها آخری این...  شده شکسته خدا بنده...میبینیش
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 اونجا کنین کاری مامان... بود کرده شماهارو هوای دلش چقدر.. بابا مثل..... خودت مثل...  مهربونه

 موهوا خیلی... کن تشکر ازش منم طرف از بابا... میخوره جوش دیر جورایی یه آخه... نکنه غریبی

 .. کرد پر برام دیروز تا خالیتو جای... داشت

 ... بود سخت بابا و مامان از کندن دل

 . بزنه سر دایی به و بیاد رسوم طبق زندایی داشت امکان لحظه هر... نداشتم ای چاره اما

 نمی ساکت هم من دیگه کنه بارم حرفی میخواست باز اگر اما نداشتم شدن رو در رو از ترسی

 مه باز که دادم قول بهشون و زدم ای بوسه تاشون دو قبر سنگ روی باز دوم بار برای...  نشستم

 .... بیام پیششون

 یماشین از پوشیده مشکی سپیده با همراه زندایی که بودم نشده دور امامزاده از قدمی چند هنوز

 .. اومدند می امامزاده کوچه سمت به.. شدند پیاده

 طی رو امامزاده کوچه سراشیبیه ریزون اشک دو هر و بود گرفته رو زندایی بازوی زیر سپیده

 ...  میکردند

 ... نمیخوردیم بر هم به کاش

 ..  نداشتیم هم برخوردی باهم بودم شده بلند تر زود اگر دقیقه چند فقط

 . . گفت و شد قدم پیش سپیده که کنم سالم خواستم.. دیدمشون هم من..، دیدند رو من دو هر

 اپید خونت اون تو احساس جو یه که میشدم مطمین دیگه نمیزدی سر اگر زودی بهاین صبح-

 ...  نمیشه

 بودم غمگین هم من...  میدیدم بعید خودم رفتار از اما...  نزنم حرفی و کنم سکوت باز خواستم

 تحمل رو عزیزم دادن دست از غم سپیده اندازه هم فوقش یا و سپیده از بیشتر کمی شاید..

 !! ...  کرد کارو همین هم من دیروز اما بود سخت ؟ میکردند درکم نباید اونها چرا... میکردم

 که یا دلخوری...  دلخوریشون برای میکردند پیشه رو سکوت حداقل داشتم توقع اما نبودم طلبکار

 ..  اونها تا بود من حق بیشتر

 از بار اولین برای رو نگاه این... میشد دیده ،نفرت غم از بیشتر کردم نگاه زندایی چشمهای تو

 ..  میدیدم سمتش
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 ات میگردوند بر را رویش میکردم گریه وقت هر و.. میکرد سکوت میخندیدم دل ته از اگر همیشه

 باشه برخوردها همون احساسم کردن پنهان اینهمه دلیل شاید... نیاد رحم به دلش اون از ای ذره

 ای خنده یامبادا و کنه پرتاب سمتم آمیزی تمسخر نگاه زندایی باز و کنم گریه نکنه اینکه ترس...

 هب تاسف معنیه به لبهاشو طرف دو و کنه اخم ام خنده دلیل به زندایی و بدم ول خانه در دل ته از

 ... بکشه پایین سمت

 ... میکردم رفتارهافرار این از من

 زا ،دوری نمیامد بر دستم از کاری... میفهمیدم!  نه ؟ شدم متوجه سال همه این از بعد رو نفرتش

 محیط به تا میخواست من از مدام من بیچاره داییه اواخر.. همانا هم دایی ندیدن و همانا زندایی

 ... نداشتم رو دایی از دوری طاقت که بودم من این باز... بیام شمال کمتر و کنم عادت تهران

 ات کرد پشیمونم همیشه برای گفت که چیزی با سکوت، با نه اما داد، رو سکوتم جواب زندایی

 ...کنم قفل رو لبانم فردی همچین درمقابل

 جاییک محسن آخ... میشه ناراحت بیامرز خدا اون روحه.. کن ولش سپیده.. باباشه ننه مثله اینم-

 .. بود خوشانش خوش چه دیروز خواهرت دختر ببینی که

 احترام که بودم گرفته یاد مادرم پدر همون از من..  نداشت جایی هیچ من زندگیه تو توهین

 میکنه هم احترامی بی,  هیچ نمیفهم رو کارم این ارزش خودش آدم این اما دارم نگه رو بزرگترم

 ... 

 ...  ندارم نفرت اما دلخورم ازش..  میزنم ذل چشمهاش تو و میکنم اخمی

 ماا برداشتید رو بود فامیلی ارتباطی پل چی هر شما میکنم حس دایی رفتن با جون زندایی -

 رفتمگ یاد خدابیامرزم دایی از من... کردین امیدوار خیلی منو امروز مثالتون این با که نره یادتون

 ور بچگیم های خواسته و شادباشم میخواستم وقت هر یادمه..  دارم نگه رو احترامتون همیشه که

 ازتون نم و نیست دایی جون زندایی حاال اما.. ، خونه میومد دایی تا میکرم صبر باید بیارم زبون به

 ندونید خودتون مثله رو ذاتم وقت هیچ میکنم خواهش که هست این اونم... دارم خواسته یک

 دختریتیم یه به.. میشم قآیل حرمت مرده تازه قبر سر... رگهامه تو بیامرزها خدا اون خون من...

 بزنین مگوش تو االنم اگر.. ممنونم خیلی ازتون هم باز... برونم خودم از اونو تا بدم پناه میکنم سعی

 کیی دایی یهوییه رفتنه یکی شکست دوبار دیروز من دله زندایی اما... نزنم حرفی که میدم قول

 تمداش ازتون که توقعی حداقل... روندین خودون از روحیم شرایط بدترین تو منو که شما رفتار هم
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 با من داییه دله... بایستم داییم خاک سر باال بیام بقیه مثله هم من تا میدادین اجازه که بود این

 رس پشت که بود شلوغی جاده دلیلش تنها اونهم که من رسیدنه دیر با نه شکست شما کاره

  گذاشتم

 ... کنم ناراحتش ناخواسته وقت یه که برم جلو عصا به دست حرفهام تو کردم سعی خیلی

  نداشت قرار و آروم سپیده... میکرد گوش حرفهام به دقت با

 ما اسمه به فامیلی امروز از عمه دختر ؟ میدی وجدان عذاب رو مامانم نشستی مرده من بابای-

 .... بزاری من بابای قبر سر باال پاتو نداری ،حق باشم گفته هم این ؟ فهمیدی... نداری

 ... ازانتظار دور هم تحملشون.. بود زیاد من برای ها نشون و خط این

 هم نم خب نخواد دلتون شما وقتی میگین راست خب باشم نداشته شما مثله فامیلی اینکه از -

 رد سخت بگم باید بگیرم اجازه بخوام شما از رو داییم خاک سر اومدنم اینکه اما... ندارم اصراری

 از نوم میخواد کی ببینم میشینم خاکش کنار بست ،میرم بخوام االنم همین اگر من... اشتباهی

 داییم با حرفهامو هم فعال... کنی صحبت حقوقت و حق اندازه کن سعی پس ؟ کنه بیرون اونجا

 از فقط همینم واسه... دایی زن برای هم سخته تو برای هم دایی دادن دست از غم میدونم..  زدم

 ... شما ،به زیادی آرامش و بده دایی روح به آمرزش میخوام خدا

 یخیل برام ها صحنه این دیدن اما... میگفت بیراه و بد لب زیر.. شد تموم هم سپیده با حرفهام

 ... میکردم زندگی کنارشون سال چندین من باشه چی هر... نبود غریب

 ... ممیگ غرور با و میکنم پنهون رو غمم سخته برام خیلی اینکه وجود با و میکنم هردوشون به رو

 ور زمانش اما... نمیکنم شرکت شما مراسم ،تو راحت خیالتون... هستم شمال دایی هفتم تا من-

 لمث فامیلی داشتن از شما آخه... نخوریم بر همدیگه به اومدن خاک سر برای تا میپرسم دورادور

 نیارم شما از اسمی جایی میکنم سعی میتونم که اونجایی تا منم... نیستین راضی چندان انگار من

 امباب و مامان که سال چند این تو که زحمتهایی برای همیشه من میگم هم باز جون زندایی ولی..

 یک کافیه طفق همیشه داشتید من با کاری اگر... هستم ،مدیونتون کشیدین برام شما نبودند پیشم

 ... نکنم دریغ کمکی هیچ از میدم قول هم من.... بزنید زنگ تک

 نبود کم... داشتم بهشون نسبت که دینی حس چه هام ناراحتی چه... زدم حرفهامو دلم ته از

 ... کردند تحمل سفرشون سر منو سال پونزده...
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 رو ااشکه اون علت.. میریخت اشک فقط.. نمیزد حرف زندایی... شد جوابگو زندایی جای به سپیده

 حماتشز بابت بود آخرم تشکر از شاید که بزنم حدس میتونستم رو سکوتش علت اما نمیدونستم

... 

 ما از ورد که اینه بکنی میتونی که کمکی بزرگترین... عمه دختر... نیست اینجا جاش حرفها این -

 از لیخی که کاری... باشیم تنها بابام با میخوایم مامانم منو چیزی هر از بیشتر هم حاال... باشی

 انج مامان بریم بیا... نگهدار خدا... بودیم محروم ازش مسایل بعضی خاطر به زندگیمون سالهای

... 

 از... داد عمه دختر به جاشو اسمم زود چه.. بودم جون نیاز براش من بود دایی وقتی تا.. عمه دختر

 !!!؟ ومدمی بدشون من از اینقدر یعنی... بسپارمشون خدا به تا نکردند صبر حتی... شدند رد کنارم

 ... رسوندم پدریم خونه به رو خودم ، تاکسی اولین با و رفتم تهش تا رو امامزاده کوچه ادامه

 ... بود خودم به متعلق کمال و تمام که جایی تنها... زندگیم پناه سر تنها

 ...شد باز ،در سختی کمی با.. درچرخوندم قفل تو رو کلید

 .. نمیکرد یاری پاهام اما برم پیش بیشتر خواستم... شدم حیاط وارد

 ازش اثری.. بزنم لبخند بهش میخوام تا... میکنه نگاهم داره تراس تو.... چشمهامه جلوی مامانم

 ...  نیست

 ...  میره حیاط شکل مستطیل باغچه به حواسم خونه توی به رفتن از قبل

 ...  دادند هرز علفهای به رو خودشون جای... نیست خبری ها فلفل از دیگه

 ... میکشم علفها روی رو دستم فلفل جای به.. بآغچه لب میشینم زانو دو.. مامانم یاده به

 !!!!!  نشیا رد باغچه تو از عروسکم... نیاز-

 .. نیست کسی... صدا سمت میگردم بر

 اب بود وظیفم انگار همیشه که صافی و سفید دیوار... میرم حیاط پشت های موزاییک طرف به

 عکس کشیدن شبیه بیشتر که تحریر خط به رو بابا و مامان و خودم اسم بابا کباب منقل ذغالهای

 ...  بنویسم بود خرچنگ
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 .... سخته خیلی دیوار روی از ذغالها این کردن پاک رو کارا این نکن,  بابا نیاز-

 .. نبود خبری هم بابا از

 ...  بیارن هجوم سمتم خاطرات باز و خونه تو برم اینکه ،از میترسم

 ... میشینم حیاط تو همونجا

 .. رفت دیشب به فکرم ثانیه چند برای

  ؟ اینجا اومدم چجوری من

  ؟ هم بعدش... هم بعدش بودم امامزاده تو من

 رفت کجا... داد من به مسکن یک اینکه از بعد دیشب.. نبود خبری کیان از.. کیان وای.. کیان

 ...  نبود حواسم اصال.. نمیدونم ؟ نبود... نبود هم صبح...؟

 ... دیگر طرفی از ؟ کجاست االن ،که کیان کنجکاوی طرف یک اندوهم و غم

 گذاشت نمیشد روش ای دیگه اسمه هیچ دیگر و بود کنجکاوی حس تنها

 ... میرسونم خروجی در به رو خودم و میگردم بر رو اومدم که راهی

 !!! اندازم می کوچه به نگاهی و میکنم باز رو حیاط در

 ؟؟؟ رفته کجا ؟اصال رفته کی از اما!!!!  رفته پس... نیست کیان ماشین از خبری

 ،اونوقت نه یا بیارم در سر کارهاش از من نیست مهم خودش برای.. نیست مهم... رفته که رفته

  رفته کجا که باشه مهم من برای

 من خاطره به کردم خیال لوح ساده من اما بود گفته هم خودش... داشته کار شمال تو واقعا حتما..

 ...  نمیمونم هم دینش زیر دیگه حاال... بهتر... شمال اومده

 ...  رفتم خونه داخل سمت به تنها و بستم درو

 ...  غریبی حال چه

 گرم شو فضا عصرونه و هندوانه و چایی با ها ظهر از بعد همیشه مامان که ای خونه... پدری خونه

 .. . بشنوم میتونم خودم نفسهامو صدای حتی که خالیه اینقدر االن میکرد داشتنی دوست و
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 امانم که سفید توری پرده... میکرد اضافه بهش جدید دونه یک سال هر مامان که مصنوعی گلهای

 واسه اینکه از قبل ماه، سه یادمه... رو مامانم بیامرزه خدا... کرد نصبش دقت با بابا و دوخت

 روحیه.. . بزنه رنگ رو خونه و بیاره نقاش تا بخواد دایی از باید ،میگفت بره و بزاره تنها منو همیشه

 ردنمیم لبهاش رو لبخند اما بود غمگین اینکه با.. بود ستودنی چقدر که میفهمم االن رو مامان

 .!!!.. نبینم رو غمش من اینکه خاطر به فقط..

 حس قدمهاشو صدای بودو خونه این تو االن داشتم دوست چقدر... شده تنگ براش چقدردلم

 .. میگفتم براش دردهام و غمها از کمی و بود کاش... میکردم

 جاشون سر نخورده دست همونطور چیز همه... میرم آشپزخونه سمت به حالم و حس همون با

 ... بود سلیقه با مامانم چقدر... هستن

 ... مهربونم مامان... میرفتم قربونت به خودم من و بودی کاش مامان

 ... دندش کشیده برق از فقط هستند جاشون سر همونطور...  سفید صندوقی فریزر... سفید یخچال

 هچ نمیدونم...  میکردم یاریشون بهونه بی من و میشد سرازیر خونه از گوشه هر دیدن با اشکهام

 خیلی اما بودم کرده آماده ها حس این از بدتر برای رو خودم.. میشدم آروم داشتم اما بود حسی

 فقط لحظه اون تو من خب اما...  بود کم من دلتنگیه برای اشکها این.. بودم آروم منتظره غیر

 صدام بی و آروم های گریه کنار... بود آرامبخش برام کافی اندازه به هم همون و داشتم اشک

 ... داشتم خفگی احساس

 من در احساس اون لحظه هر.. نداشتم خونه باقی دیدن به تمایلی...  بیرون اومدم خونه آشپز از

 ...  میشد بیشتر

 میخواستم زندگی از من که نبود چیزهایی اینها... کسی بی حس... پوچی حس.... خفقان حس

 غمی زندگیم از مرحله هر تو... داد نشون من به رو خسیسش روی شادیهاش برای زندگی چقدر...

 .... بچشم رو شادی واقعی طعم وجودش با نتونستم وقت هیچ که بود وسیع

 ... میاد در صدای که نرفتم پایین رو حیاط های پله هنوز...  میرم حیاط سمت به

 دهش مطلع من اومدنه از و باشه همسایه ممکنه اینکه به... میشه مشغول مورد یک به تنها فکرم

 ... باشه

 ...  میرم در سمت به و میکنم بیشتر رو قدمهام سرعت کمی
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 ... ایستم می در مابین خودم و میکنم باز کامل رو در

 ...  میشم متعجب روبرومه که فردی دیدن با

  ؟ بله-

 ... نشده سرد تا بخورش بیا گرفتم غذا برات ؟ پس کجایی-

  ؟ نهبز سر دوستهاش از یکی به باشه رفته اینکه یا تهران بود نگشته بر مگه این.. بود کیان

 ... میپرسم جدی خیلی... بشه قرمزم چشمهای متوجه مبادا تا پایین انداختم رو سرم

 ؟ تهران بودید نگشته بر مگه-

 .. داره رفتاری چه بفهمم بخوام تا نمیکنم نگاهش

  ؟ تهران برم میخوام که بودم گفته بهت ؟من ؟من ؟کی تهران -

 ... میده رو جوابم حوصله با اما جدی خیلی که کرد رو برداشت این میشه صداش روی از

 ... میگم و میکنم نگاهی چشمهاش تو و نمیارم طآقت

 ... تهران برگشتید شاید گفتم خودم با نیستید دیدم اومدم ،ولی نه-

 ... میشینه لبهاش رو پوزخندی دوباره و میشه خیره ای لحظه چشمهام تو

 ؟ داخل کنی دعوتم نمیخوای حاال... برم تنها که نیومدم تنها من... نه -

 ودمخ که گفتم چیزی یه یهو همین واسه نیومد خوشم بود توش طنز هم کمی که گفتارش لحن از

 ...زدم رو حرف این اساسی و پایه چه بر نمیدونم هم

 ... بیرون میرفتم داشتم االن همین من اما متاسفم -

  ؟ میپرسه و میندازه باال ابرویی

 ؟ کجا بپرسم میتونم اونوقت-

 ... کردم پیدا هم وصی وکیل... کن درستش و بیا حاال

 ..  کنم خرید نهارم برای کمی برم میخوام فقط برم نمیخوام خصوصی به جای-
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 .. میگه و میزنه تایید منظور به لبخندی

 ...  بگردم شهرو این یخورده منم تا بریم هم با شو سوار پس-

 ؟ گردی شهر برم باهاش روحی شرایط این تو االن ؟ هستم کی من کرده فکر این

 .. میگم و میکنم اخمی

 رایب کمی تا بیرون برم میخوام کردم عرض.. باشم زده گردش از حرفی نمیاد یادم صحبتهام تو-

 . .. من وگرنه.. داشتید کار شمال بودید گفته میاد یادم که اونجا تا هم شما... کنم خرید نهارم

 ..  کالمم تو پرید که دستش بدم رو کالم ختم خواستم

 ناراحت انقدر شاید گفتم خودم ،با بخورم نهار خواستم.. دادم هم انجامش.. رسیدم کارم به من-

 مه حاال... گرفتم کباب جوجه هم شما خاطربرای همین نباشیدبه هم نهارتون فکر به که باشید

 ...  بخورید نشده سرد تا بگیریدش

 اینکه هم... میرفتم بیرون نهار خرید برای اینکه واسه... انداخت متلک هم... بودم شده عصبی

 بهش هم لبم عمرم تو من که غذایی ؟تنها چی اونم... داده سفارش غذا رفته نظرم پرسیدن بدون

 ....  مرغ... نخورده

 میگم و میکنم اخمی

 ....  برسم کارم به میخوام کنار برید در ازجلوی لطفا االنم... نخواستم غذا شما از من-

 ... کرد راضیش حرف با بشه که حرفهاست این تراز تخس... میزنه ذل

 سفارش غذا برم که بیکارنیستم اونقدرهام من.. میری خواست دلت جا بعدهر میخوری غذاتو-

 ... بگیرش... بزاری باال طآقچه جنابعالی اونوقت بدم

 ....بگیرم دستش از رو غذا نایلون تا بود کرده دراز دستشو در دم همونطور

 میگرفتم رو غذا و میدادم گوش حرفشو باید چرا میگرده بر صورتم رنگ مرغ بوی از که منی اما

 ... میموندم هم منتش زیر تازه...

 ... میگم و میکنم نگاه چشمهاش تو

 ... خودتون جون نوش... نمیخوامش-
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 شد خونه وارد هم خودش و داد هل قدرت با رو در و در الی گذاشت پاشو که ببندم درو خواستم

 یچ نمیدونم... بود عصبی... دیوار به چسبوند منو و بست زدن بهم پلک فاصله به رو حیاط در...

 نزدیکم.. میزد برق چشمهاش خشن شدت از اما... نداشت رفتارش روی کنترلی که بودم گفته

 ...  نداشت بدنم با تماسی کوچکترین اما بود شده

 لطف این لیاقت بفهمم تا کن کاری یه اقل حد... میخوری هم خوبش میخوری غذاتو... د نشد د -

 ودتخ از و آدم و عالم که میکنی رو کارها همین... اینجا بیارمت و بزنم زندگیم کارو از که داشتی رو

 ... روندی

 بورمج میخوردم که حرصی با اما نبود ذاتم تو.. شدم بدهکارش چیزم یه انگار ؟ میکرد تهدید منو

 ...  بشم موضوع این دامن به دست بودم

 .. گفتم و کردم نگاه چشمش تو رویی پر با

 ناطالعتو محض... بخورم نمیخوام ؟ میخورم غذامو ؟ گفتین چی... ببخشید ؟ شد چی نفهمیدم-

 ؟ لطف.... کردید لطف گفتید باشم نشنیده اشتباه اگه هم بعدش.... میاد بدم مرغ از من بگم باید

 طبق شما...  شدم بدهکار بهتون هم چیزی یه انگار.... داره خنده من؟ به شما طرف از هم اون

 جا شب یه شما به که بودم من این هم تازش... شمال اومدید و داشتید کار خودتون های گفته

 تو من ؟؟؟؟ ؟ میزنین لطف از دم من برای حاال... نشید واالخون خون آال شهر این تو تا دادم

 مه رو آخرتون جمله.... داری خود جای دیگه که شما حاال نرفتم بشری بنی هیچ منت زیر زندگیم

 پذیراتون خونه تو نمیتونم خستم میبخشید منو االنم... بگیرم نشنیده میکنم سعی

 خوریدنمی شب به بیفتید راه االن... شده تموم که هم ،کارتون دارید که ماشینم الحمداهلل....باشم

 ...  نگهدار خدا....

 ...  گفت که برم در دستش زیر از آروم خواستم

 لیاقت که گفتم.... بپاشم زخمت رو نمک ندارم دوست ،زیاد ناراحتی االن... یی رو پر همیشه-

 من... حرفهاست این از تر حاد اوضاعت انگار اما میشی رام محبت با کردم فکر...  نداری محبت

 ،تالفی بدجور تهران برگشتی وقت ،هر که میدم هم رو قول این بهت اما تهران میرم میگردم بر

 ... نمیدم کسی به مجانی سرویس راحتی همین به من که میدونی آخه... بکنم رو کارت این

 ...  گفت که بیرون بره در از خواست... میزد حرفهاشو هم اون و میکردم نگاهش
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 ....  هست حقوق بدون هات مرخصی این همه چون.. باش مرخصیت کردن رد برای فکری راستی-

 ...  گفتم و انداختم باال ابرویی... میکرد گوشزد رو ریاستش طبقه باید باز

 فتونشری شغل میخواستین اینکه از قبل شما دادفر جناب ولی... هست چیز همه به حواسم چشم-

 این الاص که من نظر به... میکردین اخالقیتون خصوصیات به هم ای توجه باید میکردین انتخاب رو

 ...  نیست شما شایسته شغل

 ..  پرسید متعجب و شد خیره چشمهام تو

  ؟ بود من مناسبه شغلی چه بپرسم میتونم-

 ...  گفتم و زدم دریا به رو دلم... نه یا بگم که بودم گرفته قرار راهی دو بین

  طرخ بی سفر.... ستاره پنج هتل رییس تا باشید مفتش میخوره بیشتر شما به.... مفتش-

 ...  شدم دور ازش و کردم بلند رو گامهام

 ای عالقه و داشت اینکه یا نداشت آستینش تو جوابی یا...  بیرون رفت در از سریع خیلی هم اون

 ... بود تر صحیح اول مورد من نظر به که نداشت بحث این دادن ادامه به

 شمال تا منو و کرده لطف گفت من به بود خودش تقصیر اما... پذیراییم فرم از بودم ناراحت

 که هم حاال اصال... کردم مقاومت هم بار دو که من ؟ بودم خواسته ازش من مگه... کرده همراهی

 واقعا آخه خب....  بود گرفته هم غذا برام محبت با چه بیچاره....  بزاره منت هی چراباید کرده لطف

 ره از پختش نهار برای و کشت زندایی رو نازم و خوشگل مرغ وقتی بچگی از نداشتم دوستش

 کباب جوجه برام میرفت باید این وقت اون شمال تو غذا همه این....  بودم شده زده بود مرغ چی

 هدیگ که اون... میکنه درست ترش مرغ برام خونشون رفتم مدتها از بعد.. زندایی مثله ؟ میاورد

 فهم و درک بی باید چقدر ؟ چی آخرش جمله کنار به هم غذا اصال... بیزارم مرغ از من میدونست

 یزهن مثله امروز و نداره نگه دلش تو هم روز یک حتی رو خاک سر زندایی صحیح نا رفتار که باشه

 یستن معلوم حاال... بدم دستش ضعفی نقطه یک مکنه میزدم حدس راه اوله از... قلبم تو کنه فرو

 ....  کنه استفاده ازش سپر عنوان به کجاها موضوع این از

 رامب رو ای خاطره خونه اسباب و دیوار و در دیگه که بودم عصبی اونقدر... خونه تو برگشتم دوباره

 دممیدی من که اوضاعی با خونه این و...  میموندم شمال تو دیگه روز شش باید... نمیکردند زنده

 ... نبود کردن زندگی قابل مناسب خواب و رخت و تمیز آب و تلفن و گاز ،بدون
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 آلبوم و برم گرفتم تصمیم اعصابم آرامش برای کمی.... تکلیفی بال از بودم شده کالفه

 ... ببینم رو خانوادگیمون

 میگردم آلبوم دنبال و میکنم باز بود هم قفل که رو دیواری کمد در... میرم بابا و مامان اتاق به

 ...  آلبوم از غیر میاد چشمم به چیز همه...

 مامانمه گرم وجود آور یاد من برای باز اما.... خودش به گرفته نا بوی چیز همه... مامانم لباسهای

.... 

 تیح... مامان آخ...  بدوزه براش همسایه بود داده سپیده تولد جشن برای که زیبایی سبز پیراهن

 ات نشد راضی هم لحظه آخرین تا مامان که بابا های پیراهن... کنی تنت نتونستی هم لباست

 ... میشه پیدا کم عشقهایی همچین دیگه... داشت دوست بابارو چقدر...  بده کسی به اونهارو

 مچشم... مزاحم اشک قطره اون بازهم...کشیدم دستی بود شده کاور نایلون با که پیراهنش روی

 هترب دیدم ثانیه چند برای و پایین میریزه اشکم پلکهام آوردن هم روی با... میبینه تار رو جا همه

 قهوه و سفید جلد با قدیمی تقریبا آلبوم تا چند کمد گوشه... هامیخوره آلبوم به چشمم...... میشه

 ...  هست ای

 ... میگذارمشون زمین روی میارم خودم وبا میدارم بر یکجا رو همشون

 ... منه بچگیهای به مربوط آلبوم اولین

 .... میزنمشون ورق حوصله با و میکشم روش دستی

 ... قرمز مخمل پیراهن... آبی گرد چشمهای... بودم تپل چه... ماهگیم دو...بچگیهام عکس وای

 فیدس و گرد... بزرگی کیک چه من خدای... سفید بلوز با زرد شلوار... یکسالگیمه مال بعدی عکس

 تو نرم سر با موقع یه تا نشسته کنارم... خوشگلم مامانه... شده تزیین صورتی خامه با دورش

 ... بود گفته بهم خودش اینو... کیک

 شیک و زیبا چقدر دایی زن... بود جوون اینجا بیامرز خدا دایی چقدر... دوسالگیم تولد عکسهای

 ... میرسه نظر به پوش
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 تغییری هیچ بابا... میکنن فوت رو کیکم دارن من جای به ، مامان کنار... مهربونم بابای... وای

 گندمی جو موهای... بود همینجور برام بابا تصویر همیشه... نداشت هم سنی خب... بود نکرده

 ..میدیدمش خنده با همیشه که. فرم خوش لبهای... ریش بدون و صاف صورت..

 هامودست همیشه... آخ... بابا دستهای... کردن بغلم سفت دستهاشون با چه... برم قربونتون الهی

 به زور هب انگشتهام آخر بند یادمه... بزرگتره من از چقدر بابام ببینم تا میچسبوندم دستهاش کف

 موهای... دارم مامان از رو خوب موی نژاد پس... مامانم موهای وای.. میرسید انگشتهاش اول بند

 .... بلند و پرپشت طالیی

 ینممیب عکسهارو دونه به دونه...مینشونم عکس اون روی ای بوسه و میارم باال رو آلبوم ناخودآگاه

... 

 گرم رو خونه حسابی مامان وجود.. داشت لعاب و رنگ خونه زمانها اون چقدر.. خونمون عکسهای

 تنیس بردار دست لعنتی اشک این اما شیرینه خاطراتم اینکه با.... میکرد داشتنی دوست و

 دریا لب و کردن بغل رو من که بابا و مامان عکس روی رو سرم و میکشم دراز زمین رو همونجا...

 ....  ،میزارم ایستادن

 آب لب و بود سالم هشت من که روزی... روز اون روی میزارم رو تمرکزم تموم... میکنم بوسشون

 ...  زد داد مامان... بود خیس نصفه تا لباسم... بود آب توی کفش بدون پاهام... میکردم بازی

 بابا منو اب بیا بدو مامان... نیااااز... بندازیم عکس تایی سه یه هم با بیاد هم نیاز کن صبر محسن -

 .. بنداز عکس

  گفتم بیخیال و سرخوش

 ...  بگیرین خودتون شما نمیام من-

 ...  میگفت و بود مامان شونه رو دستش بابا

 ... بخرم برات بستنی یه بعدش تا بنداز بابات با عکس یه بیا نیاز -

 بود دهش تزریق بهم بستنی کلمه از که بود نیروی چه نمیدونم.. دادند بهم دنیارو... بستنی وای

 خبری خنک و خیس شنهای از دیگه... میشد تر داغ لحظه به لحظه شنها... میدویدم.. میدویدم..

 نه بودم راه وسط... داغ و خرده آفتاب و خشک های ماسه به بودند داده رو خودشون جای.. نبود

 رفتهگ فرا رو پاهم کف بدی سوزش..  میکشیدم جیغ.. راه ادامه برای قدرتی نه داشتم برگشت راه
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 تاهایس بابا کنار مامان... گرفت بغلش تو منو و پرید مامان های داد با و شد حالم متوجه بابا..  بود

 ... میگفت و میتکوند منو و پاهای و بود

 ... شد اذیت خوشگلت و کوچولو پاهای..  بمیره مامانت-

 ...  میکرد پاک اشکهامو شصتش با و میکرد بوس رو صورتم بابا

  ؟ بخرم بستنی برات بریم... شد تموم... دیگه شد خوب.. بابا لوس-

 مومت به تمایلی هیچ که بود باال اونقدر بابا و مامان کشیدن ناز لذت اما نداشت درد پاهام دیگه

 ..  نداشتم هام گریه کردن

 عکس ازمون رنگش مشکی و جدید دوربین همون با کرد نگاهمون دور اون از محسنم دایی

 ...  انداخت

  گفت که بود مامان میاد یادم روز اون از که آخری ی ها جمله تنها

 ...  ایستادیم می بهتر اقل حد میزدی صدا یه جان محسن -

 ...  گفت که بود بابا تامل با صدای و

 ... من مهوش میشه خاطره همینها-

 من فقط اونروزمون ه نفر چهار جمع از...من برای فقط اما... شد خاطره همینها... میگفت راست

 ..  میریختن چشمم گوشه از شدت به اشکهام... موندم یادگار

  زیادبود دلم غصه اما بودم آروم... میخواستم آرامش..  بستم چشمهامو

 شمهاموچ وقتی که میدونم اینو فقط بودم کشیده دراز سرد زمین رو همونطور که بود چقدر نمیدونم

  نبود اشک همه اون از خبری دیگه کردم باز

 ... بیرون رفتم خونه از و کردم مرتب رو روسریم و کشیدم مانتوم به دستی... بود روشن هوا هنوز

 چیز همه شکر رو خدا... رسوندم خونه نزدیک مارکت سوپر اولین به رو خودم و زدم قدم کمی

 ... میکشیدم پول کمی و بانک میرفتم باید ازخرید قبل... میشد دیده توش

 ... رسوندم مارکت سوپر به رو خودم دوباره پول کشیدن از بعد
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 .. آشپزخونه برای وسیله هم کمی و گرفتم شوینده مواد تا چند

 و گیرمب کمک کارگر تا دو از هستم اینجا که روزی چند این تو که گرفتم تصمیم و کردم فکر راه تو

 خونه مهم های وسایل و لباسها به فقط و فقط رو امشب و بیارم در هوا و حال اون از رو خونه کمی

 زیبا هپارچ قواره چند و بود ترمه توش فقط و فقط که مامان قدیمی صندوقچه مثل... کنم رسیدگی

 زندایی رو همش چون بود راحت پول یا طالو بابت از خیالم بود شده پاکسازی قبل از خونه...

 کرد خرج نبود هم من به ربط بی که ای بهونه هر به برداشت

 مخورد آرامش با و گذاشتم نون الی رو بودم خریده که کالباسی از کمی خونه به رسیدنم از بعد

 .. غمها این تحمل برای داشتم نیرو و انرژی به نیاز...

 ... خوابیدم بابا و مامان لباسهای کمد کردن مرتب کمی از بعد من و شد تموم هم اونشب

 را رفتن سرخاک برنامه ظهر برای اونها که شنیدم شریفی خانم از و بود دایی سوم روز

 خاک سر رو داییم سوم مراسم تنهایی به و رسوندم امامزاده به رو خودم نتیجه در...گذاشتند

 بابا و مامان و دایی برای کسی هم تا دادم مبلغی امامزاده مسیول به هم خیرات برای... گذروندم

 نمبود به رضایتی دایی خانواده چون... کنه خیرات حلوا و خرما اونروز برای اینکه هم و بخونه قرآن

 تنها رو داییم و مینشستم کنارشون ساعتها داشتم دوست وگرنه شدم کارها این به ناچار نداشتند

 ... نمیگذاشتم

 زیرو چند این تو رو خونه که بفرسته برام آقا و خانوم کارگر تا چهار تا خواستم شریفی خانم از

 .. کنند تمیز هستم که

 وظیفه مردها به برنامه طبق هم من و رسیدند کارگرها که بود ظهر از بعد دو ساعت نزدیکهای

 کردن تمیز وظیفه هم وخانومها دادم رو حیاط کردن تمیز و ها شیشه کردن پاک و آوردن در پرده

 ... گرفتند عهده به رو خونه تمامیه

 امانس و سر رو خونه کارگرها با اینکه یا خاک سر برم اینکه یا بود شده کارم باقیمونده روزهای تو

 .. بدیم

 مه بد اما نشد بود خونه این تو مامان که روزهایی مثل هرچند... شد خوب و تمیز خیلی هم انصافا

 رضایت با آخر روز.. مامان به دینم ادای روی گذاشتم رو انرژیم تمام روز ،پنج چهار خالصه... نبود
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 ردمسپ همسایه به رو ها کلید از یکی و کردم قفل رو خونه در بابا و مامان و دایی از دلتنگی وحس

 ... کردم حرکت تهران سمت به هم خودم...  باشه خونه به حواسش تا

 اسهامولب و گرفتم دوشی کوفته و خسته... بودم خونه توی که بود ظهر از بعد شش طرفهای تقریبا

 ...  بود گرفته بر در رو وجود تموم کیان دیدن غم باز... کردم آماده فردا برای

 ...  شدم بیدار گوشیم آالرم باصدای..برد خوابم کی نفهمیدم

 ...  رسوندم هتل به رو خودم و کردم طی رو همیشگی راه همیشه مثل و پوشیدم رو لباسم

 به طفق و نمیزد حرف زیاد خاطر همین به عزادارم که ،میدونست داشتم رضا با که تلفنی تماس از

 .... کرد بسنده تسلیت یک گفتن

 تر غشلو سرم کمی... میکردم رسیدگی همشون به عادت طبق من و میگذشت کارم از ساعتی چند

 رهاییکا لیست و مسافرین از کلی باید حاال و بود روزم چند غیبت هم شلوغی این علت تنها... بود

 ... میشدم مطلع میشد انجام باید که

  ریخت بهم رو افکارم کیان صدای که بود کارهام گرم حسابی سرم

  سالم -

 سالمم خاطر همین به هست رضا صحبتش طرف دیدم که بدم جواب خواستم و کردم باال رو سرم

 ... ها برگه رو انداختم رو سرم دوباره و دادم قورت و

 ... دادفر آقای سالم-

  ؟ خوبه چیز همه فردا برای-

  ؟ بیوفته بود قرار اتفاقی چه فردا... بود حرفهاشون به حواسم دانگ شش

 ... نیاد پیش مشکلی که میدیم رو اطالعات ذخیره پرسنل به داریم... بله-

 هر... همیریز بهم هتل ی کتابها حساب اشتباهی ،کوچیکترین باشه حواستون فقط.. خب بسیار -

 ...  هست کار تازه افراد سر ،باال مراقب چند

 ...  میگم بهشون رو برنامه امروز ولی... کنم صحبت بهرامی خانوم با نشد فرصت... بله-

 ..  گفتم و شدم خیره رضا صورت به و آوردم باال رو سرم... شد لبریز صبرم کاسه دیگه
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  ؟ هست پیش در ای برنامه-

 ...  بود من از برخوردی منتظر انگار بود زده ذل صورتم به محابا بی کیان

 ...  میگه معلومه صداش تو که ذوقی با و میکنه من به نگاهی رضا

 ...  کیش داریوش هتل برن باید آموزشی و کاری ماموریت برای رسیپشن پرسنل از نفر دو -

 ...  میگم صبر اندکی بدون...  میشه تا چهار چشمهام

 ...  میگفتین تر زود باید...  ندارم رو آمادگیش اصال من اما-

 ... ردمیخو من به بود خندون که نگاهش مغناطیسم اما نمیکردم نگاه کیان چشمهای تو اینکه با

 ...نداره هتل امور به ربطی شما آمادگیه نداشتن یا داشتن... میرید پیش رو کارتون روال شما-

 رسنلپ میگفت کاریم تجربه و داشتم اطالع که تااونجا میگفت؟ چی اما داد جواب که بود کیان باز

 .. گفتم و کردم نگاهی غرور با.. میکنن آمادگی اعالم سفرکاری از قبل

 ...  که شما ندارم مناسبی روحی شرایط من ماموریت این به اومدن برای ولی-

 ..  گفت پوزخند با و حرفم مابین پرید

 مدیریت حسینی آقای جایگزین کارآموز کارهای روی و میمونین هتل تو همینجا شما خانوم-

 ...  میکنین

 کردم ناتوانی احساس...  نداشتم جوابی هیچ... شدم ضایع چقدر... روم ریختن سرد آب وای

 ... باشم دشته کیان پوزخندهای مقابل در جوابی و نیارم کم کردم سعی ولی...

 ...  گفتم و کردم نگاهش بود بعید ازم واقعا که نفسی به اعتماد با

 اضرح حال در پست این حقیقتش... گرفتید نظر در رو من روحی شرایط اینکه از ممنونم خیلی-

 ... بیام بر عهدش از خوبی به میتونم که کاریه بهترین

 کنه کرف مبادا تا باشم گفته چیزی میخواستم فقط زدم که بود چی حرفها این حال اون تو نمیدونم

 ... کردم پیشه رو سکوت و آوردم کم
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 من ضمن در... شما روحی شرایط طبق بر نه خانوم میشه گرفته کاری سابقه طبق تصمیم این-

 ییرتغ پرسنل روحیه طبق رو هتل شرایط بخوام که نیست روزانم برنامه تو خالی وقت اونقدر هم

 ... بدم

 دستم خوب مدت همه این از بعد دیگه.. توروبدم جواب میتونم خوب من.. رویی پر چقدر تو که آخ

 ... میخوری حرص چطوری که اومده

 .... بود ممکن راه تنها اعتنایی بی

 .. میگم بهش باز رویی با و میکنم رضا به رو صحبتهاش به توجه بی

 ... بدید توضیح برام رو کاری برنامه دیدید مناسب رو وقتی هر حسینی آقای خب -

 ... گفت و گذشت ما کنار از خنده با و کرد بود پاش که ای مشکی شلوار جیب تو رو دستش

 ... باشه آماده چی همه فردا تا پس-

 بود یانول که زمانی تا نداشت دلیلی هیچ وگرنه اینجا اومده و بیاره در منو حرص میخواد میدونستم

 .. کنه رسیدگی امور به و بیاد خودش

 هم و بود فال هم... هتل بهترین تو... هفته یک... کیش سفر... میومد؟؟؟ بدش سفر این از کی خب

 ... میشد اگر البته.. بود جا به سفر این من برای چقدر... تماشا

 من اذیت و آزار برای رو رفتارش خیلی.. بیارم در میتونستم حرصشو تا میشد جوری یه کاش

 .. میکرد علنی داشت

 خودم سال و سن هم تقریبا پسر یک که جدید کارآموز با و دادم گوش دستورات همه به رضا با

 ... شدم آشنا بود

 ات میدادم نیرویی بهش باید... افتادم خودم کاری اول روزهای یاد.. داشت اضطراب کار برای کمی

 ... بده تسلط و آرامش به رو خودش جای اضطراب این

 و مکن راهنماییش باز روی و خنده با میکردم سعی گهگاهی من و ایستاد کنارمون شش ساعت تا

 یدهفهم که همانطور فقط و بود خوب کارش... بسپارم اون به رو تلفنها پاسخگویی میان در یکی

 ... میکرد ایجاد مشکل کارش تو کمی اضطرابش بودم
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 .. شد پیدا کیان کله و سر باز که میشدم نزدیک کاریم روز پایان به داشتم دیگه

 ؟ میره پیش خوب چیز همه-

 نداشتم سوالش برای جوابی... بود گرفته عهده به رو ولیان وظایف قشنگ بودم شده عصبی

 ... رمب لباسهام تعویض برای پرسنل اتاق به تا رفتم آسانسور سمت به و برداشتم رو کیفم...

 ... گفتم و کردم نگاهی رضا به میشدم رد کنارش از که حالی در

 .. بخیر وقت... دارند کار شما با دادفر آقای انگار حسینی آقای -

 .. گفتم و کردم بود وارد تازه که نیما به رو

 .. خدانگهدار... میبینمتون اینجا شش ساعت صبح فردا-

 .. کرد بدرقه منو لبخند با

 ... میگرفتم نادیده رو کیان که بود بخش لذت حس این چقدر

 من ات میشد منفجر باید اما... بود رسیده انفجار حد ،تا کارم این از که بودم مطمین.. نداشتم شک

 ...  میشدم آروم کمی

 میگرفتم نظر در رو پارکینگ راه همیشه... رفتم خروجی در سمت به و کردم عوض رو لباسهام

 یه.. باشم داشته برخوردی هتل مهمانهای با نداشتم دوست چون.... هتل از اومدن بیرون برای

 از نزد دور بار چند یه حاال... باشیم داشته آمد و رفت هتل اصلی در از که بود قوانین خالف جورایی

 ... نداشت موردی قوانین این

 ... میشکست رو سکوت که بود من کفشهای پاشنه صدای فقط.. بود خلوت پارکینگ

 جایی.. کشید دیوار طرف به منو شدت به کسی که بودم نشده دور پارکینگ اول پیچ از قدمی چند

 .. بود عام دید از دور به که

 با مراهه امنیتی کارتهای چون.. داشت امنیت پارکینگ همیشه.. بود گرفته بر در رو بدنم تمام ترس

 ... میکرد بسته و باز و کنترل رو هتل خروجیه و ورودی در مخصوص های کد

 ادهد خودش به ای اجازه همچین کسی چه ببینم و کنم باز چشمهامو بتونم که ثانیه چند اون تو

 ... نمیشنوه رو صدام کسی بزنم هم جیغ اگر حتی که کردم فکر... زد سرم به خیال فکرو تا هزار
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 .... برنج شیر میکردی بلبلی خوب... ببینم اینجا بیا -

 ... شد چهارتا چشمهام.. بود آشنا برام صدا

 شده متوجه دیگه اینکه مخصوصا بکنم دفاعی خودم از بتونم که بود اونی از نزدیکتر فاصلمون

 ... اسیرم کیان قدرت پر بازوهای حصار تو بودم

 یدار اعتبار چی هر و سرت میریزن بزنم داد یه اگه که کردی فکر هیچ... چیه کارها این.. کن ولم-

  ؟ میدی دست از

 ... نرسید فکرم به این از بهتر تهدیدی.... تکرار

 ؟ میاد بر دستم از کارهایی چه من جیغ اون کردن قطع برای که کردی فکرشو هم تو... واو.. واو-

... 

 ویب اما بود کرده پر رو وجودم ترس اینکه با.. میداد خوبی بوی چه.. میکرد نگاه لبهام به همزمان

 لمنتق بهم گذاشت میشه اسمشو که ای دیگه چیزه هر یا امنیت حس بود آشنا برام که خوشی

 و دارهن بهم کاری که میدونم و میشناسمش اقل حد که باشم امیدوار میشد هنوز که حسی... میکرد

 ... منه ترسوندن هدفش تنها

 بود نزدیک خیلی... بود گرفته مردونش دستهای با دستهامو... میکنم نگاه قدرت با چشمهاش تو

 بشه نزدیکی همه این از ضعفم متوجه و بفهمه رو قلبم تپش مبادا اینکه از بود شده ترسم تنها...

... 

 ... میده دستم کار باالخره لعنتی خوب بوی این

 ردم یه مثل.. میکنی خفتم گوشه یه ها جانی و ها قاتل و ها دزد مثله دفعه هر چرا.. داری کارم چی-

 ... بزن حرفتو درست.. آدم ،یه

 .. میگه و میشه نزدیک صورتم به و میکنه ای خنده

 بی را؟چ میشی کش سر جمع تو چرا... میکنی شیطونی اینقدر چرا پس میترسی اینقدر که تو-

 ... بگیرم حالتو بدجوری میتونم که ؟میدونی میکنی احترامی

  گفتم اطمینان با و زدم پوزخندی داشتم سابقش از که شناختی با
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 تو... یستن عملی چون کنی استفاده نمیتونی دیگه هم سالحت این از... بکنی نمیتونی کاری هیچ-

 ... میخوری حرص هم خوب خیلی و... میزنی حرف فقط

 رهدا که فهمیدم آورد دستم به که فشاری از..کرد کردن عرق به شروع دیگه دستهاش تو دستهام

 .. وگفتم کردم نگاهش میخوره حرص باز

 خالی دیوار به زدن چنگ با رو حرصت شرمنده فقط... میخوری حرص داری که االن همین مثل-

 ... من دست رو نه کن

 .. ندیدم کسی چشم تو بحال تا که هست توش برقی چشمهاش

  میخواست؟ دلم چی دقیقا االن میدونی -

 .. میکنم گوش حرفهاش به تعجب با

 هک اونجوری رو حرصم تا... بود خونم ،توی تو مثل شیطونی مهمون امشب همین میخواست دلم-

  کنم خالی سرش میخوام

 و بود انتظار قابل ،غیر ،هم من به کیان سمت از هم ان حرفهایی همچین...شد حرارت از پر بدنم

 مهه این بعداز دقیقه چند از.. میرسید گوشم به کامال قلبم ضربان صدای... کننده تحریک هم

 ...  داشتم هراس نزدیکی

 چه هر... انگیز بر وسوسه هم بود توهین هم جورایی یه حرفهاش... بود شده قفل هم روی لبهام

 ... بود گیرا و جذاب خیلی لحظه اون تو کیان بود

 .... باختم... نمیگه دروغ بهم که احساسم... نیست کار در اشتباهی نه اما... بود بعید من قلب از

 دلربا صدای این به... باختم گیرایی همه این به رو دلم... باختم رو دلم.... باختنم به میکنم اعتراف

 !!!!! قلبم ضربان.... وای... .. ..  باختم

 ونا از داشتم دوست اینکه با.. کنم؟ تحمل چجوری رو کیان دستهای گرمی... کنم کار چی این با

 ودب کشش این خواستار که بود احساسی قلبم ته باز اما کنم فرار جورایی یه و شم خارج حالت

 ...  داد ادامه باز که بودم گم در سر...

 که بعد بار به میکنم موکول رو خواستم این و میکنم درکت عزاداری االن که اونجایی از ولی-

 ... حساسم شیطون دخترهای به جورایی یه من آخه.. کنی شیطونی خواستی
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 خودش از منو تمنا اوج تو.. میکرد نزدیکم... بودم کرده پیدا رو یویو یک حکم... شدم رونده باز

 رو مدست تا دو کف با و بیرون کشیدم دستش تو از نفرت با رو دستهام... بود بدی حس... میروند

 ...کنم پیدا رهایی نزدیکی همه این از تا کردم وارد فشاری سینش

 حساسیت ضد های قرص از میکنم پیشنهاد هم حساسیتت برای... احساست برای متاسفم-

 اینجا... ارهد حد من صبر... میگم بهت هم باز گفتم بهت قبال... نیست تاثیر بی کم... کنی استفاده

 بیماری... نیست هم خودت تقصیر چند هر.. شدی بزرگ توش تو که نیست ای شده خراب اون

 به هک باشه آخری بار... باشی داشته تسلط رفتارت رو که داری اعصاب کنترل اینقدر میدونم اما...

 ...  میشی نزدیک من

 تر نزدیک... شد نزدیک بهم قبل از تر جسارت پر دوبار... کرد بیخودش خود از کمی آخرم هشدار

 نزدیکی همه این از... اومد نزدیکتر.... کنم نگاه چشمهاش تو نمیتونم حتی دیگه که اینقدر... قبل از

 مه ثانیه ده اتفاقات این تموم... بستم چشمهامو اراده بی و ناخودآگاه صورتهامون شدن مماس و

 ردنک باز جرات... بود داغ صورتم... بود شده منقبض بدنم...ایستاد حرکت از قلبم... نکشید طول

 به رو صورتش پوست بوی ؟ بشه ختم چی به میخواست نزدیکی همه این... نداشتم رو چشمهام

 نرم پوستی لبهام که کنم آستشمام رو خوب بوی این وجود تمام با خواستم... میکردم حس خوبی

 ... کرد لمس رو مرطوبی تقریبا و

 .... اعتراف.... اعتراف.... اعتراف

 ...  میشدم سیرآب داشتم... شدم تشنه اما... نبودم تشنه

 من ماا نداشتیم خبر هم حس از اینکه با.. دلنشین چقدر... بوسه اولین... نبود کار در اشتباهی هیچ

 .... بودم لذت از سرشار

 با من ارتباط اولین... نبود کم... کرد اسیر عمر آخر تا رو من... بود شده حبس سینه تو نفسم....

 خواسته رو مهمی نقش من زندگی تو اون... من دست نه بود اون دست نه دیگر... مخالفم جنس

 ... من قلب کشیدن آتیش به برای شد ای ،جرقه حرکتش این... بود کرده ایفا خواسته نا یا

 نارک رو سرم شدت به غرورم نباختن برای که نکشید بیشتر ثانیه سه به خوشایند حس این

 ربهتج اولین و خاطره این چاشنی هم رو پایانیش حرکت باید... نبود بردار دست اون اما.. کشیدم

 ... کرد رها پوزخند با بعد و نوازشگر و آروم خیلی..میگذاشت من
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 قلبم.. ... میکردم برقرار ارتباط حس این با داشتم که لحظه همون از... میکردم نگاهش دیگه

 اشهب داشته میتونه عاشق یک فقط که هست حسهایی این... بود کرده تپیدن به شروع آرام دوباره

 ... محاله ؟ عاشق....!!! ،کیان من اما...

 ...  اومدم خودم به خونسردش و گرم صدای با

 مراقب که باشی باید تو این پس ؟ میرسم بخوام که چی هر ،به بخوام موقع هر من دیدی-

 ...  کردم پیدا رو حساسیتم ضد داروی که مخصوصااالن... باشی من رفتار و حساسیت

 ...  کردم نگاهش اخم با و گذاشتم لبهام روی اراده بی رو دستم... بهم بود شده خیره دوباره

 سنگین خیلی برام حرفهاش درک...  بود گرفته بر در رو وجودم تمام حقارت حس ای لحظه برای

 از تر تلخ بود شده برام حالوت و شیرینی همه... شده استفاده سوء من از که کردم احساس... بود

 ...  زهر

 ... کردمی تر زبونش با آروم رو پایینش لب و بود کرده جیبهاش تو رو دستش تا دو خونسرد خیلی

 رو ممخش و بغض میکردم سعی که حالی در... زدم پاش ساق به ای ضربه کفشم نوک با اختیار بی

 ... گفتم کنم خفه صدام تو همزمان

 ... نمیمونه جواب بی کارت این باش مطمین.... شخصیتی بی خیلی-

 ...  داشت وا حرکت از منو صداش باز که شدم دور قدم چند و گذشتم کنارش از

 ... میمونم جوابت منتظر مشتاقانه.... ارزید می دردش به شیرینش طعم-

 طوس انداخت رو خودش بیجا سمج اشک قطره اون باز... کنم نگاهش دوباره و گردم بر نتونستم

... 

 ... بازداشت حرکت از منو صداش باز که بشم دور اونجا از تا کردم تر بلند رو گامهام

 یمانپ خونه تو هفته آخر سولماز و پیمان نامزدیه جشن که بگم بهت گفتند دوستهات.... راستی-

 رهبهت... عزاداری که نگفتم منم... بوده خاموش بودند زده زنگ گوشیت به چی هر... میشه برگزار

 .... نیست بد بزنی بهشون زنگ یه.... برسن هم به غم بدون عاشقها این تا... نگی هم تو

 ...  بود لحظه اون از فرار آرامشم به رسیدن برای راه تنها و نداشتم لحظه اون برای واکنشی
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 ... رسوندم خونه به چطوری رو خودم که میدونه خدا فقط

 .. بود زیبا چقدر... بودم بوسه اولین تجربه لذت از سرشار... بودم منگ... بودم گیج

 ارهد فرق آسمون تا زمین من با اخالقش که ؟پسری بیوفته اتفاق این پسر این با باید چرا اما

 ... ببرم احساسش به پی نگاهش رنگ از ای ذره نمیتونم حتی که پسری....

 ؟ ای اجازه چه به اما.... بوسید منو تفریح و خوشی سر روی از که میدونم

 سهیم من زیبای خاطره اولین تو خودخواه و اجازه بی باید چرا... کرد بازی غرورم با احساسم با

 ...؟؟؟ بشه

 .... کنم ،انتخاب تجربم اولین برای رو شریکی همچین نمیخواست دلم اصال من شاید

 ؟ شاید

 ؟ ندارم اطمینان هنوز یعنی

 ... پولداره هم... خوشگله ،هم تیپ خوش هم اون... خب... خب

 ایکج معرفت و اخالق پس ؟ اومده پایین معیارهات سطح اینقدر یعنی.... سرت بر خاک... نیاز وای

 ؟ میگیره قرار اصل این

 ...!!!!! شمال اومد من خاطر به اون خب

 اربز اصال... داشت کار و شمال بود اومده خودش خاطر به گفت که اون... بیا خودت به... نیاز... نیاز

 یه خب... پولدار... خوشگل... تیپ خوش... دالیل همون... کنیم نگاه کیس این به دیگه جور یه

 باشه داشته هماهنگی باهاش که داری شرایطی چه.. داره تو با سنخیتی چه آدمی همچین

 ؟ پولداری...

 ... میکنم کار.... خودمه جیب تو دستم خب...  نه

 ؟ تیپی خوش

 مه بدتر نباشه بهتر برش و دور دخترهای از خیلی از که هم قیافم... نیستم هم بد خب امممممم

 ؟ میکنی مقایسه اینجوری چرا اصال.... نیست

 ؟ داری کیو ؟ چی خونواده خب
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 .... نیست که بودنم بته بی بر دلیل... مردن فقط اونها... نیستم هم خونواده بی!!!! من!!! من

 ... میگیره ،قرار ،مالک اصل این ها خیلی برای

 بخت از که بود کوتاه بوسه یه ؟ میکنم قانع رو خودم دارم چرا ؟ میارم دلیل خودم برای من چرا

 .... نیومده زمین به که آسمون حاال...، بود زندگیم بوسه اولین بدم

 لمس تو... که بزنی گول رو خودت نمیخوای نیاز... باختی لحظه اون تو..  نیومده چرا... وااااای

 ؟ بجنگی نمیتونی که احساست این با... نبودی خودت... ایستاد حرکت از قلبت... شدی

 کی از باید سن سال پنج و بیست از بعد باالخره.. رفت شد تموم.. بود تجربه خب... چی که حاال

 .... نمیکنم شوهر بسته گوش و چشم فردا... بهتر... دیگه میشد شروع جایی

 .... میوفتی شیرین بوسه این یاد کنه بوست بخواد وقت هر کنی شوهر هم وقتی ولی

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کنم کار چی من پس

 .... کن فراموش

 قیقهد چند ن او که میکنم تکرار خودم با روز هر اصال... میکنم فراموش آره... میکنم فراموش باشه

 رو بوسه اون لذت خاطر و یاد باید هم روز هر.. من خدای وای.... بشه فراموش باید من زندگی تو

 ... بود خواب کاش... بکنم باید فراموشش که کنم زنده تکرارو

 یانداخت روزی چه به منو ببین... زدی کار این به دست نسنجیده چرا... پستی آدم یک تو کیان

 ...  هستم چند چند خودم با نمیدونم...

 پر نوزه گونم گوشه شصتش جای.... داغه هنوز انگار.... میکشم لبم به رو انگشتهام دقیقه چند هر

 کنن شک... معلومه... میکنه کارو این روز شبانه که سالهاست انگار... بود ای حرفه چقدر... حرارته

 ... باشه نکرده کارها این از و باشه شده بزرگ اروپا تو که

 نفر ود دیدم که فیلمی اولین یادمه... باشه بخش لذت اینقدر بوسه، یک نمیکردم فکر وقت هیچ

 دمبو دوخته صحنه اون به چشم کنجکاو چقدر... بود عسل ماه اسمش ، میبوسن توش رو همدیگه

 بشی متوجه فقط که طوری... بود شده گرفته سیاست با بسیار فیلمبرداری صحنه... پایین کیفیت..

 .... بوسیدن همدیگرو دوتا این

 ... برد خوابم خیال و فکر همین با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

228 

 

 عثشبا که بودم مطمین هیجان و اضطراب همه این...  داشتم هیجان کمی کار سر رفتم وقتی صبح

 ... بود کیان

 ببینمش کمتر من تا کیش برن همشون و بشه نه ساعت تر زود میخواستم خدا از همش

 ...  باشم داشته تسلط کارهام به میتونستم بهتر اینجوری...

 ...  آراسته و مرتب... داشت خوبی بسیار تیپ اما ساده خیلی صورت... بود اومده هم نیما

 رضا... بشن سوار سریع اعزامی پرسنل و اومدند ها تاکسی کردند اعالم که بود نه تقریبا ساعت

 و حافظی خدا از بعد... بود شده انتخاب دو شیفت از هم اعتمادی خانم و رفت و کرد خداحافظی

 رسنلپ رفتن هنگام سالن کمی اینکه برای و شدم مشغول کارم به سفرشون بودن خطر بی آرزوی

 !!!! ... رفت کی کیان که بفهمم نتونستم بود شلوغ

 !!!! ...برگرده کیش از تا کو حاال.... بهتر... ندیدمش اصال

 ... شدم کارها مشغول خودم و فرستادم نهار و استراحت به رو نیما که بود ظهر تقریبا

 به نهات... پذیرفت باید اجباری که میوفته اتفاق این بار سه یا دو سال در... نبود خبری نهار از امروز

 ... بود خلوت سرم... داشتم رو تماسی هر به جوابگویی آمادگی و میکردم نگاه ورودی در

 ... شکست رو سالن سکوت آسانسور در شدن باز هم بعدش و دینگ صدای

 ... دوختم آسانسور در سمت به رو نگاهم

 ... طرفم میاد داره اخمو و جدی چقدرهم...؟ بود نرفته مگه این وای

 ... بگیره دیگه پرواز یه باید حاال... جون آخ... مونده خواب ،این خودم جونه به

 ... نموند مخفی هم کیان تیز نگاه از شک بی که اومد لبم رو کمرنگ ای خنده بدجنسی سر از

 اب مخصوصا بوده خوشایند برام دیروزش حرکت که کنه فکر مبادا..دزدیدم نگاهش از رو نگاهم

 یپشنرس میز همون فاصلمون حد تنها... اومد نزدیکتر... بود بسته نقش لبهام روی که لبخندی اون

 ... بود

  ؟ رفتن ها بچه-

 ... شخصی همچین به هم ،اون لحظه این دادن جواب داشت لذتی چه خدا وای
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 ... میگم و میزارم صورتم تو جدی اخمی

 ... ندنموند خواب پرواز قبل شکر رو خدا هستند شناس وقت هتلتون پرسنل... وقته خیلی... بله -

 ... باشه گرفته منظورمو کنه خدا

 .. . میکشه شصتش و اشاره انگشت با بار چند چشمهاشو روی و میده تکیه سکو به آرنج با

 ... برس کارت به... خوبه... خب خیله-

 !؟!؟ شد جدی و خشک باز چرا این... وا

 چه... بود ژست تو من برای این برعکس... میگرفتم ژست براش باید من دیروزش حرکت با

 کنارم کسی خوبه... کرد ضایعم باز... دادم رو بهش جور بد... خودمه تقصیر... میده هم دستوری

 .. نبود

 ... ایستاد روبروم و برگشت دوباره دیدم که میرفتم کلنجار خودم با داشتم هنوز

 ...  بشم قبل نیاز همون باید... نمیخورم گول دیگه اینبار

 اشتهد مختصر و کوتاه جواب یک فقط میشه پرسیده ازتون که سوالی کنید سعی بهرامی خانم-

 ونکاریت شیفت سر حاضر حال در شما... کنم برخورد باهاتون ای دیگه طور مجبورم وگرنه... باشه

 .. ایستادید رییستون روبروی که نره یادتون و... هستید

 هانآ.... دیروز بوسه پس..  میکنه وارد بهم بدی خیلی شوک منتظرش غیر حرکت... میلرزه بدنم

 .. . شده استفاده سو من از دیروز که دارم یقین دیگه... نداشته موردی بود کارم از بعد چون حتما

 ...  ممیگ و میکنم نگاه چشمهاش تو... میوفته چین پیشونیم رو اراده بی.. ارادی نه.. میکنم اخم

 زا اومدین و موندید خواب که بودید شما این... باشم داشته رفتاری چه کجا که میدونم خوب من-

 هبانینگ از رو سوال این میتونید شما هستم پستم سر من ضمن در... میپرسین پرسنل رفتن

 ... که نیستم من مقصرش نرسیدید پرواز به حاال... بپرسید

 جا پرواز از که نفهمیدم و هستم ساده من نکنه فکر وقت یه که میدادم رو جوابش جوری باید

 ... مونده

 ...  میکنه نگاه بهم و میکنه گرد رو سیاهش چشمهای و میندازه باال ابروهاشو
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 داوم خوشت طعمش از اینکه یا نشد عبرت درس برات دیروز... میکنی جوابی حاضر داری که باز-

 نبود قرار هم اولش اون از من...؟؟؟؟ ندارم خبر خودم که ؟ موندم جا پروازی چه از من! ....؟!؟

 اینجا رامو به تا پایین اومدم االنم.. کنن رسیدگی کارها به تا رفتن زودتر ولیان خانوم... برم جایی

 گذاشت خودتون حال به شماهارو میشه مگه... برسم

... 

 تمام تو... بودم متنفر حرکت این از... میکرد پرتاب برام طنز به رو هاش تیکه جدی چقدر

 ... میشد دیده اقتدار حس حرفهاش

 ... نمیدادم رو جوابش اگر میمردم

 ... میزنم حرف محکم صدام تو لرزشی هیچ بدون و میکنم نگاه تمام رویی پر با چشمهاش تو

 اییزیب برابر در ندارید تقصیری... امیالتون رو کنترل نداشتن پای میزارم رو دیروزتون حرکت-

 با مقابله برای... یکیش هم ،شما هست زیاد بیمار افراد اجتماع این تو.. دارید خصوصی به ضعف

 برای... میکنم پیداش شخصه به من... هست هم راهکارهایی صد در صد هم بیمارهایی چنین

 پس رسیده رسم و اسم این به شما بدون هتل این سال چندین که بگم باید هم آخرتون حرف

 آدما زیادی تمرکز و توجه از اوقات بعضی چون نکنین مشغولش رو خودتون فکر الکی و زیادی

 .... میکنن خراب رو کارها

 ... رسید نیما همزمان

 .... جدیت و ریاست فاز رو رفت دوباره که بده رو جوابم خواست کیان

 .... من دفتر بیارید تشریف کاری ساعت از بعد بهرامی خانم -

 ... میگیرم حالتو یکی من آخ

 دیدب اجازه اگه... برسم بهش باید بالفاصله که اومده پیش برام مهم کاری امروز ولی ببخشید-

 ... دفترتون بیام وقت اول فردا

 ... میگه و میکنه من به بعد و نیما به نگاهی نیم و میندازه باال ابرویی

 ... بخیر وقت... بیارید تشریف بود مناسب که فرصت اولین در... نداره موردی... خب بسیار-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

231 

 

 کرسی به من حرف که بود این مهم اما.. باشه دیده که دارم شک... زدم پیروزی روی از پوزخندی

 ... نشست

 .. پرسید همزمان و میکرد نگاه کنجکاوانه خیلی نیما کیان رفتن از بعد

 ... خانوم نیاز-

 ...  بله -

  ؟ بودند کی آقا این-

 ای کاره اقل حد که هست کسی برای ژست همه ان.. میزاره سوال جای بدبخت واسه که معلومه

 .. باشه

 ...  طوس پرید و داد نشون خودی دوباره شیطون نیاز آگاه ناخود که هست هتل رییس بگم خواستم

 ... خدمات مسیول -

 .. پرسید باتعجب

 ... نبود؟ تنش یونیفرم چرا پس -

 ... دادم تحویلش و کردم هم سر و جمالت این چجوری نمیدونم یهو و میگیره خندم

 آدم و عالم که بود روزهآ اون از االنم.. میده دست بهش بودن باال احساس!!!  همینجوریه همیشه-

 ینجاا ،اومده ماموریت رفتن هتل پرسنل و رییس فهمیده تا... راضیه خود از انقدر.. نمیاره حساب رو

 ... میشه درست محلی بی با.. ایه عقده... کن ولش... شده شاخ

 طریب از حتما... کنم کوتاه رو صحبتم شد باعث همش سر پشت های سرفه.. بود معمولی نگاهش

 ... پریده گلوش تو میخورد ازش و بود دستش که آبی

 ....  نمیدونستم من بود ای عقده آدم چه -

 ؟؟؟؟ میرسید گوش به واضح اینقدر که بود کی صدای پس... میکرد سرفه داشت که این

 ... بود خودش وای...  میگردونم بر رو سرم آهسته... بود آشنا...صدا... صدا

 ... دادم گاف هم باز... پرید فازم سه از برق... نداشتم خبر من و اومد کی این.... کیان
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  ؟ بزارم دلم کجای دیگه اینو

 ... بود افتاده کار از جورایی یه مغزم

 ... بودم باخته بدجوری رو خودم اینکه هم بیارم کم ای ذره نداشتم دوست هم

 دبو گرفته خندم فرم بد اما جوری چه نمیدونم... کردم نگاهی صورتش تو و برگشتم همونطور

 که کاری تنها لحظه اون تو... بود داده دست بهم که بدی حس یا بود ترس روی از میدونه خدا...

 شوخود کار... لعنتی خند نیش... ولی... ولی... کنم کنترل را ام خنده که بود این اومد بر دستم از

 کم... لرزید هم نگاه اون از دلم... کنم کتمان نمیتونم اما بود خنده از پر نگاهش... کرد بدجوری

 رسید دادم به هم کیان خود که داشت دوستم خیلی خدا انگاری... وای.... بودم نداده گافی

 : گفت و کرد نیما به رو گیرا لبخند همون با... بزنم حرفی نگذاشت...

 بهرامی خانم تجربیات از هم مقدار یک ضروری غیر اطالعات این کسب جای به نیست بهتر-

 ؟ کنین استفاده

 : میگه و میکنه نگاه بهم شیطنت از سرشار ولی مهربون خیلی

 دماتخ پرسنل با بعد کنین آشنا هتل قوانین با رو ایشون اول کنید سعی هم شما بهرامی خانم-

 ... نکنید فراموش امروزتون کاری برنامه تو هم را پیمان آقای با تماس ضمن در...

 ریحتف یه خودم برای میخواستم باش منو... رفت شدم ؟؟؟؟ضایع گفتن برای بود مونده حرفی چه

 هک لطفش این برای نیست معلوم برسه دادم به خدا حاال... گرفت رو مچم بدجوری.... کنم درست

 حرف کلی شیطنت پر نگاه این کنم نمی اشتباه. بود ریخته برام ای برنامه چه بود کرده سکوت

 !بودم من هدفشون فقط انگاری که نشون و خط کلی. بود توش نگفته

 ونهم در و شدم کار مشغول بشه کیان جانب از برخورد این دلیل جویای نیما مبادا اینکه ترس از

  گفت که رسید گوشم به نیما صدای فقط حال

 ... داشته برش ریاست عقده بیچاره... میگفتینا راست-

 سعی... میدیدم عالم توی آدم ترین ضایع رو خودم دل ته از اما ، خند نیش لبم خنده،روی دلم تو

 زمین شا خیسی با باشم مواظب باید فقط کرد جمع نمیشه که رو ریخته آب!  بشم بیخیالش کردم

 ! نخورم
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 چقدر.... میکردم فکر کیان سیاه چشمهای به کار کنار گاهی چند از هر و بودم کار گرم حسابی

 برابر در بود شده من حامی وضعیت اون تو کردم حس چرا.... میاد چشمهاش به مهربون نگاه

 حامی داشتن لذت تجربه... میارم دست به کیان با رو ها تجربه بهترین روزها این... خودش

 رو کار این ناخواسته شاید.... دارم هواتو من نترس!  هستم من میگه بهت مستقیم غیر که کسی...

  گرفت رو دلم ته بدجوری اما باشه کرده

 نیما برابر در و شدم ضایع خودش برابر در فقط من که طوری.... بست رو حرف سیاست با چه

 .... بودم نیاز همون

 .... رفت و اومد ذهنم جلو پیمان اسم هاش گفته تو از برق مثل

 به هک بگم بهشون حداقلش تا باشم داشته تماسی باهاش باید... میگفت راست... پیمان وای ای

 .... بخوان منو عذر بودنم پوش سیاه و عزاداری علت

 یشمم تنها شبها وقتی هنوز.... بودم دار داغ هنوز.... نداشتم رو جشن به رفتن برای مناسبی روحیه

 به دیر چرا اینکه برای بیام کنار خودم با نتونستم هنوز میریزم اشک خودم تنهایی برای

 اب میتونم طوری چه... وجودمه تو زندایی توسط شدنم طرد شوک ،هنوز رسیدم دایی خاکسپاری

 باید که میدونم باز اما میام بر عهدش از که هرچند... کنم شادی به تظاهر ای روحیه همچنین

 ....  بشم سختی فشار متحمل

 ...  میشم صداش شنیدن منتظر و میگیرم موبایلم با رو سولماز شماره

 ... عزیزم سالم-

 !!! نیازم ؟ خوبی جون سولماز سالم -

 ریکش غمت تو ندونستی قابل رو ما معرفت بی ؟ میکنی معرفی خودتو داری من برای خوب دختر-

 !!!! که بیاریم درت تنهایی از میتونستیم اقل حد ؟ باشیم

 

 زیاد نتونستم زدند زنگ هم هام همکار حتی که بودم داغون اینقدر... شرمندم نیاز خدا به-

 میکردم خراب هم رو تو شادیه خبر این دادن با بده حق... بزنم حرف باهاشون
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 ...  بایدبخوره درد به کی واسه دوست پس ؟ جان نیاز چیه حرفها این-

 یگمم تبریک خانوما خانوم... اصلیمون بحث سر برسیم حاال...  داری لطف... عزیزم برم قربونت-

 .... خوبیه خیلی پسر هم پیمان... عزیزم کردی کارو بهترین...بود ای کننده خوشحال خبر....

 

 رو ماش شیرینه روزها همین ایشاهلل... میشیم داریم متاهل هم ما... دیگه دیگه...خوشگلم مرسی-

 ... میخوریم هم

 هب کسی مگه هستن تو مثل نازی و خوشگل خانومهای تا.... بشه من نوبت تا کو حاال... اوووووووه-

 ...  حکمه آس یه خودش.... کن شوهر ماها نمایندگیه به تو... میندازه نگاه ما

 میبینمت شب پنجشنبه حاال... کن ماروشرمنده هی.... زبونی شیرین همه این با من جون ای-

 ... گذاشتیم پیمان خونه تو هم مجلسمون...نکنیا دیر...

 رایطش من جون سولماز متاسفانه اما میگم بهت اینو که ناراحتم بابت این از خیلی... عزیزم آخه-

 ... ستمای می کنارت صبح از میام نفر اولین عروسیت برای ایشاهلل.... نیست مناسب اصال روحیم

 ونچ.... میای اونروز میدونم اما گفته ما واسه کیان چجوریه روحیت شرایط میدونم... نکرده الزم-

 خدا هبند اون عزیزم... نیست درش حرفی دیگه پس... گرفتم بگیرم باید که کسی اون از رو قولت

 هم اش تازه... داری نگه خوب رو روحیت باید که تویی این االن رفت و تو به داد رو عمرش که

 ... نزار ،نیازمندم نیاز ؟ دارم نیاز تا چند تو جز من مگه

 ...  واقعا آخه-

 ... بوس بوس... میبینمت پس-

 ... کنم خداحافظی باهاش نکرد صبر حتی.. مدلشه چه دیگه این

 و حال که مشخصه پس... کرده صحبت من با رابطه در کیان که بود معلوم سولماز حرفهای از

 نمیاد خوشم ازش که من... داره من به ربطی چه... نباشه یا باشه اصال... مهمه براش احوالم

 با رفتن کلنجار حوصله اصال االن خیال بی.... نمیاد هم بدم خب... اممممم ؟ نمیاد خوشم....

 ...  ندارم رو احساسم
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 ودب بخش لذت نیما با کردن کار که نگم اگر هست لطف از خالی... کردم سر نیما با رو روزها باقی

 رو بد شوخی اون من فهمید که وقتی مخصوصا... داشت ای مودبانه رفتار و طبع شوخ خیلی...

 .... کردم معرفی خدمات مسئول جای به رو هتل رییس و صاحب و کردم باهاش

 ... داشت هم خنده جای انصافا که میکرد تعریف هم هایی جک گهگاه

 این مه تصمیمم.... بودم گرفته رو خودم تصمیم...  بود پیمان و سولماز جشن مشغول افکارم کمی

 از خوشبختیشون برای رو خودم دعای و نگذارم اونها جشن تو رو پام شرایطی هر در که بود

 !بیارم در سولماز دل از بعدش و بفرستم براشون خونه تو همون

 نرژیا اما بود بخش لذت نیما با کردن کار اینکه با... بود برگشته کیش از هم رضا و بود هفته آخر

 نم با کامال روز شیفت مدیریت اینکه مخصوصا بود شده تر سخت کار..  میرفت من از هم زیادی

 ... بود

 نهبز سر ازم خطایی دوباره مبادا اینکه ترس از من و میرسید کارهاش به صدا و سر بی هم کیان

 ... میشدم نمایان جلوش کمتر

 ...کردم آماده جانانه استراحت یک برای رو خودم و دادم تحویل اعتمادی خانم به رو شیفت

 با لیمتعطی نداشتم دوست اصال که اونجایی از.پاشدم خواب از عادت طبق زود صبح و بود پنجشنبه

 لفنمت... خوابیدم باز و بستم رو چشمهام دوباره زور ،به بشه سپری بیهوده خستگی و خوابی بی

 .... کردم خاموشش و نشدم پاسخگو تنبلی فرط از اما خورد زنگ دوبار

 مانع گرسنگی شدت اما بود کرده ام مزه بدجوری خواب کیف... شدم بیدار خواب از که بود ظهر

 ... بمونم نرمم و گرم جای تو بیشتر تا بود شده

 یشدم مگه ساالد بدون.. کردم سرخشون و تابه تو گذاشتم که داشتم فریزری ای لقمه کباب کمی

 روبروی و زمین روی گذاشتم و کردم درست ها کباب شدن سرخ زمانی فاصله همون تو هم اون ؟

 بودم زده برد دست ساالد تو از که رو اتاق تا آشپزخونه راه تو که خیاری هنوز... نشستم تلویزیون

 ... شد بلند خونه در بلبلی زنگ صدای که بودم نزده گاز

 ستپ مامور همون امممممم یا بود پست مامور یا... پرید جا از کنتورم کال خوبه که فازم سه از برق

 نهمو به.... نداره کاری من با کسی دیگه کال رفته که هم دریا که نداره کار من با ای دیگه کس...

 هشلخت رو بلندم موهی... وضعی و سر چه با حاال... در دم رفتم اومده پست صد در صد که اطمینان
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 کیمش چهارخونه شلوار یک که هم لباسم بودم کرده بسنده شالی انداختن به و بودم ریخته دورم

 روش موز میکی فرم قرمز بارنگ که مشکی گرد یقه بلند آستین بلوز یک با زرشکی خطهای با

 ماه ره ماهیانه مجله که اونجایی از.... نداشت مانتو به نیازی و بود حجاب با لباسم... بود شده سوار

 هک موتوری مرد پیر یک.... بود مونده خاطرم در خوبی به پست مسئول چهره میرسید ها اینموقع

 بهم دریا هم آمار این... داشت عهده به رو پست انقالب حیطه این تو میشد سالی دوازده تقریبا

 و ه شد عوض دریا آدرس که میگفتم بهش باید بود دریآ برای هم ماهیانه مجله آخه... بود داده

 ریعترس چه هر که رفتم پایین سرعت با ها پله از... بیارید اینجا رو مجله این نیست نیازی دیگه

 ..... اما... دلچسبم غذای سراغ برم و کنم دک رو پست

 ...همانا در پشت جنتلمن و مسن مردی دیدن و همانا در شدن باز اما

 فرمان از مغزم لحظه اون تو اما بود آشنا قیآفش... شد خشک گردم چشمهای پشت خمیازه

 تو... گذاشتی گربه جلوی رو گوشت انگار من خدای... بودم کرده باز آخر تا رو در... بود ایستاده

 ... بخوره رو آدم میخواد انگار نگاهش با االن اما میرسید نظر به جنتلمن چقدر اول نگاه

  میپرسم و میکنم نگاهش جدی خیلی

  ؟ داشتید کار کسی با... بفرمایید-

 ....  رسیدم خدمت موضوع یه بابت مزاحمت از غرض... شدم شریف اوقات مزاحم... خانوم سالم-

 ... هست هم زبونی چرب چه

 ..  بفرمایید میکنم خواهش-

 لهال پارک بریم میخواستیم دریا با که روزی... بود صاحبخونمون!!!!  کیه مرد این افتاد یادم تازه

 خودش واسه چشمهاش مرتیکه...  فروخته آقا این به رو خونه گفت اومد قدیمیمون صاحبخونه

 ... دارم هم حجابم خوبه حاال... نیست

 ... حقیقتش-

 ردک ترمز سرش پشت دقیقا و خونه در جلوی رنگی سفید باالی مدل ماشین که بده ادامه خواست

.... 
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 بوج یک چه بود گذشته سرم از که بود آبی دیگه... زد خشکم همونجا خوابم شلوار و بلوز اون با

 .... بود کیان ماشین ،همون ماشین... نخوردم تکون جام از... وجب صد چه

 دلیل یکی... شده تا دو ذهنیم گیریهای در دیگه حاال ؟ میکنه کار چی اینجا این ظهر موقع این

 ... من خونه در جلوی اینجا هم اون کیان اومدن دلیل هم یکی اون و جدید خونه صاحب اومدن

 ... شد پیاده صبری هیچ بدونه ماشین از

 .... داشت ارجعیت برام صاحبخونه موضوع دونستن

 ... گفتم کیان به توجه بی و دوختم قربانی صورت به رو چشمم دوباره

 .... جناب بفرمایید رو امرتون شما-

 ... گفت و من وضع و سر به چرخوند رو نگاهش بیاد خودش به دوباره انگار قربانی

 .... ؟ دارند کار شما با گویا ایشون اما... بله بله-

 ... داشتند تشریف هم فضول چرونیش چشم کنار

 !! بفرمایید شما محترم آقای -

 ..... بیاد حرف به تا افتادم می پاهاش به باید دیگه

 ... داد ادامه هم حرفهاش به بود کنجکاو که همونطور و انداخت کیان به سراسری نگاهی

 داخل و اومده باال مدل ماشین این با و زده کیان که تیپی اون... بشه کنجکاو اینقدر داشت حق

 ... میشد برقی و زرق همچین جذب بود هم ی ا دیگه کس هر, میشه قدیمی و باریک کوچه

 روی اواقع که سبز تیشرت یک با همراه جین شلوار... گیرا اما ساده همیشه مثل که هم کیان تیپ

 .... میداد نشون رو خودش خوبی به برنزش پوست

 یشاصل حرفهای به داشت دیگه... میشد نزدیک هم کیان میکرد صحبت صاحبخونه که همینطور

 ... میرسید

  ادهایست مرد سر پشت دقیقا کیان که زمانی مخصوصا... نمیفهمیدم رو حرفهاش از یک هیچ بود
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 دادم ور اینجا دیگه ماهه یک تا راستیتش... هست شهر قدیم بافتهای از خونه این خانوم ببینید-

 یفح که میدونین.. بزنن تجاری طبقه چند آپارتمان یه جاش و بکوبن تا خوب مهندس تا دو دست

 رس کاستی و کمی هیچ بدون هم داد قرار... بمونه بیکار طالیی همچین یه توش که محلست این

 ... میگیرید رو پولتون شما و هست جاش

 زبا اطمینان برای... میگشتم دیگه خونه یک دنبال باید. نبود مهم دیگه هم کیان وجود حتی

  پرسیدم

 ... من از شما حاال-

 بدم هادام حرفمو نگذاشت.. میکرد مالمت رو تیپم چشم با و میکرد نگاه وضعم و سر به مدام کیان

... 

 ؟ اومده پیش مشکلی... سالم -

 ... کرد پیدا سوق کیان سمت به حواسش تمومیه قربانی کیان صدای شنیدن با

 .. باشم داشته صحبتی خونه این با رابطه در بهرامی خانوم با تا بودم اومده من... آقا سالم-

  گفتم و وسط پریدم سریع خیلی خاطر همین به بشه مطلع مورد این از کیان نمیخواستم

 جناب..میشه تموم ما های صحبت االن باشد داشته تشریف لحظه چد شما.. دادفر آقای سالم -

 ... یک دنبال االن از من

 ... میگه جدی و مینشونه صورتش رو ظریفی اخم کیان

 ...  میکنم صحبت آقا با من باال بفرمایید شما-

 و کوچه سمت به رو اون و گذاشت مرد پشت هدایت منظور به رو دستش من به توجه بدون بعد

 ... میکرد هم صحبت همزمان.... کرد راهنمایی

 .. ؟ بپرسم رو شریفتون اسم میتونم-

 ... فهمیدم خانوم های صحبت از درسته؟... دادفر هم ،شما هستم قربانی -

 اب حرکتی و کرد نگاهی من به و برگشت کیان که میدادم گوش مکالمشون مابقی به داشتم

 انجام چشمهاش
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 یستن احتیاجی شکل و سر اون با هم اون در دم ایستادنم این از بیشتر که بفهمم من یعنی که داد

.... 

 وارد سرخود خودش چرا اینکه خاطر به عصبی... دلگرم هم بودم شده عصبی هم کارش این ز

 مسایل

 نگاه زیر از رو من و رسید سر موقع به چه که خاطر این به دلگرم و میشه زندگیم خصوصی

 ... داد نجات مرد این دهنده آزار و سنگین

 شلوار و مانتو یک و باال رفتم سریع من میزدند حرف هم با داشتند دو این که زمانی مدت تو

 ... رفتم پایین به دوباره و پوشیدم

 علومم دور از نگاهش... میومد سمتم به جیب به دست کیان.. نبود قربانی از خبری دیگه اینبار اما

 .. هست شکایت و شکوه از پر که بود

 بعدش و انداخت کردم عوضشون که شلوارم و مانتو به نگاهی اول و ایستاد در ،جلوی من روبروی

  پرسیدم جدی... میدادم رو بهش نباید...  کرد نگاه چشمهام تو مستقیم هم

  ؟ رفت-

  گفت کنه قایمش خنده پشت میکرد سعی که زیاد حرص با و انداخت باال ابرویی

... 

  ؟ یاقربانی پوشیدی من برای رو مانتو این دقیقا االن.. رفت, بله-

  ؟ میپرسد که بود سوالی چه این

 بتصح صاحبخونم با من جای به سرخود داد اجازه شما به کی ولی ببخشید ؟ داره ربطی شما به-

 توناومدن دلیل شما اصال ؟ بوده چی من از درخواستشون ایشون که بفهمم کجا از من االن ؟ کنین

 رو فرمون سر راه به راه هی گرفتین یاد آدرس یه خوبه ؟ چیه ظهر موقع این و تعطیل روز هم اون

 ... سمت این به کنین کج

 ای چاره خب اما بود حدش از زیاد کمی برخورد این میدونم بودم دلخور بود زده که حرفی از خیلی

 .. نداشتم هم
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  میگه و میشینه لبش رو کوچیکی لبخند

 ازم رو سوالت همه این جواب داری توقع چطوری االن ندادی جواب تو پرسیدم سوال یه من-

 ، بگیری یکجا

  ؟ باال نمیکنی دعوتم

 !!!!! پسر داری رویی عجب که آخ

 ... بود دادنم ، سبز چراغ نشونه نرمی کوچکترین

  میگم و میکنم نگاه چشمهاش تو

 ... نگفتین رو اومدنتون دلیل من به هنوز شما-

  میشه پاسخگو خونسرد خیلی

 ترافیک هم...اینجا بیام تا نداشتم تمایلی همچین هم من وگرنه بیام که خواستند من از خب-

 ... ر دو خیلی راه هم بود سنگین

 و ماشین به بود شده خیره و بیرون بود اومده کوچه سر مغازه صاحب که بدم رو جوابش خواستم

 و من

 ... میکرد جلب رو همه نظر ماشین این... کیان

 .. میکردند موردم در بدی فکر ایستادیم می در دم دیگه دقیقه چند تا اگر.. نداشتم ای چاره

 به سری هم اون و کردم کوچه سر فروشی بازی اسباب مغازه صاحب شهریاری آقای به اخمی

 منظور

 ... ماشینش و کیان به شد خیره دوباره کنجکاوانه و داد تکون سالم

 ... گفتم و کردم نگاه صورتش تو مودبانه خیلی.. بود دعوتم منتظر هنوز کیان

 ... باشیم کوچه تو نداره خوبیت.. بزنیم حرف هم با اینجا راهروی تو بیارید تشریف-

 ... میشه خونه وارد و میزنه پوزخندی

 .... میبنده رو در خود سر باز خودش که میدارم نگه نیمه پشتش رو در
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 لهپ راه از من نظر به توجه بدون خودش چون... کنم اخم نتونستم حتی که بود کوتاه اینقدر زمان

 و باال رفت

 ... شد خونه وارد

 ردممیک تمیزش دیروز همون کاش.... بکنه رو تصورش بشه که بود چیزی از تر کثیف... خونه وای

 نای... رفت آبروم... برسم خونم تمیزیه به فردا و کنم استراحت رو امروز ،خواستم بیفکر من...

 ... من خونه تو اومد پاشد اجازه بی چطوری اروپاییه واقعا دیگه

  گفتم و ایستادم حال، در مقابل دقیقا روبروش،

 ... ندارم رو مهمون از پذیرایی آمادگی اصال من ولی ببخشید-

 یایران ما باشه چی هر... بیرون خونم از برو بگم که نمیدیدم خودم تو جسارت و بودن رک اینقدر

 نه هستیم،

 ... میکنیم بیرون خونه از رو مهمونمون جسارت با ،نه میگذاریم جایی به پا دعوت بی

 وقت هک باشم گفته اینو فقط... بهتر زمان یه ایشاهلل نیومدم مهمونی برای هم من. نیست مهم-

 .... باشیم سولماز و پیمان پیش باید شش ساعت تا شو آماده سریع نداریم

 ...  نرفتنم واسه بزنم کله و سر اینها با باید باز وای

 من چون اینجا امدین خودتون میل با کامال شما پیشتون دقیقه چند های گفته عکس بر کنم فکر-

 ... عزادارم هنوز من که نرفته یادتون... نمیام که دادم خبر سولماز به

 ... میگه و میندازه باال رو ابروش

 االنم... ببرم جشنش تو رو شما من که گفته خانوم سولماز همون اما عزاداری که میدونم من-

 االن نهمی یا باشم گفته...بدم انجام خوبی به نتونستم رو کاری که فکرکنه کسی ندارم دوست

 .... ونجشنش تو میبرمت صبحت شکل سرو همون با نه ، شکل و سر همین با اینکه یا میشی آماده

 فتارمر به تسلطم کمی بود شده باعث. بود گرفته بر در رو خونه فضای تمام تنش خوشبوی بوی

 ... بشه کمتر

 ... ندارم لباس ،اصال اصال.. ندارم رو آمادگیش اصال من اما-
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 ... بود خواستنی ژستش این چقدر.. شد خیره چشمهام تو و کرد جیبش تو دستهاشو تا دو

 .. منتظرم همینجا من... نکن هم رو اونجاهاش فکر بگیر دوشتو برو حاال -

 ... بود ایستاده کیان که جایی به بود مشرف دقیقا... کردم حموم در به نگاهی

 ..نباشم یراض که کنه کاری به مجبور منو نمیتونست کس هیچ تصمیمم روی میکردم بایدپافشاری

 که شدین متوسل زور به من خونه تو اومدین پاشدین سرخود... نمیام که گفتم من محترم آقای-

 ... نیست سازگار روحیم اوضاع با اصال که جشنی ببرین منو

 ... میکرد نگاهم لبخند با و دیوار به داد تکیه جیب به دست همونطور

 هم به میک افتاد بینمون که اتفاقی با فکرکردم... نکن صحبت رسمی من با هم اینقدر.. شو حاضر-

 ... باشیم شده نزدیکتر

 الیمم باید... میومد بر کاری هر دستش از واقعا و بودیم خونه تو اینبار... میشد شیطون داشت باز

 ... داد اولتیماوم یه بهم مستقیم غیر... میکردم خورد بر باهاش قبل از تر

 اضرح مجالس جور این تو نمیتونم دارم که اوضاعی با اصال کنید باور... کنین درک منو کیان آقا-

 ... بشم

 .. میشه راضی االن صد در صد.. خواستم ازش مظلوم خیلی..میشد رام باید دیگه

 هر تنیس که تولد... گردونم برت خودم میدم قول ساعت نیم از بعد بیای بهتره اما میکنم درکت-

 ... شو رحاض باش زود... میوفته اتفاق یکبار فقط نامزدیشونه جشن انداختش راه بشه بار یک ساله

 وت نیمساعت اگر نمیومد زمین به که آسمون... بود اون با هم حق ولی داره پا یک مرغش این نخیر

 رو وجودش تمام قدرت احساس باز میکردم گوش حرفش به اگر اما میگذاشتم پا جشنشون

 ... نیست کم نفسش به اعتماد هم همینجوریش میگرفت

 ... گرفتم رو تصمیمم من.... نمیشم حاضر-

  میگه و میکنه تر ریز عادی حالت از چشمهاشو

 ... و دوش ببرمش خودم که ؟ میشه تر دیدنی کجا لجباز قیآفه این میدونی... میشی حاضر-

 ... بود حرفها این از تر رو پر.... میکرد فکر اروپایی خیلی دیگه این
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 شخود خونه تو نمیتونه آدم... بابا ؟ای میگیرین تصمیم هم من برای اومدین من خونه تو شما-

 ... باشه داشته آرامش هم

 تینیس رفتنی خودت انگار ؟ کجاست حمومت... شو حاضر زود.. نکن خونه خونه اینقدر, خب خیله-

  ؟

 این نداد جواب زدم عملی هر به دست جوره همه... بدوش میگه این نره میگم من هی... وای ای

 ... بکنه رو خودش کار باید دیگه یکی

 ... کنم ش شرمند باید

 ... حموم برم راحت نمیتونم من که ایستادین جایی شما خب -

  اومد لبهاش رو شرم روی از لبخندی... شد شرمنده.. همینه... بله

 ... شو آماده تو اتاقت تو میرم من...میگفتی اول از اینو خب -

 ... نمیره رو از میکنم کار هر... آخه مدلیه این چرا من خدای

 ... نجاای... نیستید آشنا مسایل از خیلی با شما انگار ایرانه اینجا.. نیست صحیح اینجوری آخه

  میگه و میکنه نگاه چشمهام تو جدی میگیره دستش تو رو بازوم و میاد جلوتر

 ونورا من ضمن در شدم آشنا مسایلش همه با ایران بیام اینکه از قبل من کوچولو خانوم ببین-

 طرخا برای داری خودتو جای که تو دیگه نکردم خطا پا از دست و داشتم اینجاشو از بهتر موقعیت

 ...  امانی و امن در پس..نداری برام جذابیتی نقطه هیچ که بگم هم جمعیت

 الاص.. ندارم جذابیتی نقطه میگه من به... کیه خودش کرده فکر.. باشه هم خدات از.. تربیت بی

 ... چه تو به باشم نداشته یا باشم داشته

 ... گفتم و بیرون کشیدم دستش تو از رو بازوم و کردم اخمی

 چه هب رو این... نیستم بیا جشن من جون ؟آقا بشین من بیخیال شما که کنم کار چی باید من-

  بگم شما به زبونی

 ؟ میخوردی غذا داشتی... میاد غذا بوی خونت تو -
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 رویی پر همه ابن برابر در... فهمید هم رو غذا بوی خوب چه... کرد عوض رو بحث رو پر چه وای

  میبودم رو پر باید هم من

 ... گذاشتید شما مگه اما بله-

 ...  مهربونم چه من ببین بگیر دوشتو برو بعد بخور برو االن... اوهوم-

 رو کیی این اقل حد اینکه جز نداشتم راهی میشه العملم عکس منتظر و میزنه پوزخندی تمسخر با

  کنم رد

 ... ندارم میلی دیگه... معلومه بله-

 ... گویی زور قدرت از... شیطنت از.... میزنه برق چشمهاش

 ... گشنمه خیلی.. بخورم من بیارش پس-

 

 - نیست خوردن برای چیزی

 و کرد نگاهم و گرفت باز رو بازوم که... باشه بردار دست شاید بشم دور ازش که کردم کج راهمو

  گفت

 رو باز تا حموم تو برو باش زود... بدی نشون خودت از جسارت بخوای که نیست هتل اینجا-

 .... نرفتی اعصابم

 بفهمه تا کنه باز یکی یکی رو درها بود مجبور خاطر همین به بود بسته حموم و توالت در

 .... میشدم کشونده دنبالش هی شدم گرفته بازوی با هم بدبخت من کدومشونه

 ... بفهمی حرفهارو زور به کردی عادت... چشم بگو میشه زده حرفی یه بهت -

  گفت هم آخرش... توش فرستاد منو و کرد شن رو رو چراغش و کرد پیدا رو حموم

  میای بر پسش از خودت یا باشم کنارت هم بعدش به این از میخوای کردم همراهیت اینجاش تا-

 ... زدم داد و کردم اخمی....بود شده دیر لجبازی برای دیگه

 ... میتونم خودم بیرن برو-
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 ... میلرزوند رو دلم ته هاش زورگویی این جاها بعضی... بیرون رفت و بست درو

 بارهدو...داشتم بدی حس هم بودباز قفل در اینکه با... گرفتم دوش سردچطوری آب اون با نمیدونم

 ... بیرون رفتم سرم دور حوله و مانتو با و پوشیدم لباسهامو همون

 ... اتاقم تو رفتم... بیرون بود رفته خودش انگار... نبود ازش خبری

 ... بود شده تا چهار تعجب از چشمهام

 بودم گرسنه هنوز من... ساالدم... خوشمزم غذای... خورده رو غذام تموم و نشسته قشنگ چقدر

... 

 .. ایستاد روبروم و شد بلند اتاق در سر تو من دیدن با

 برات رو لباس این ماشین تو پایین رفتم دوش بودی رفته... خوردم غذامو ؟منم دوشتورفتی-

 هست کنارش هم پرت و خرت و کفش میگفت که اینجوری بپوشش..سولمازه سفارش... آوردم

 .. باش زود... پنجه ساعت... بریم که بیرون بیا پوشیدی... منتظرتم حال تو من...

  که گفتم فقط بزنم اضافی حرف نخواستم بودم سنگین سر باهاش چون

  سولماز به برگردونین هم رو اینها میپوشم رو خودم لباسهای من-

 .. برداشتم عقب به قدم یک هم من ترسم از دفعه یک که برداشت سمتم به شدت با قدم یک

 شهب نمایان خوبی به بلندخیسم موهای و بیوفته سرم باالی حوله شد باعث حرکتم شدت این

 ... گفت و کرد موهام به نگاهی

  بیرون بیا شو آماده سریع-

 ... بیرون رفت گذاشت اتاق از معطلی بی

 کی فقط سولماز جشن گفت که وقتی اون از بودم اومده کوتاه اصرارهاش مقابل در که وقته خیلی

 ... کنم خراب رو خاطره این نرفتنم با نکنم سعی و میوفته باراتفاق

 ازب بود مشکی توکاور که پیراهنی.. کردم صافشون اتو با کردم خشک بختی هزاربد با رو موهام

 ... کردم
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 کمر تا شپشت که مشکی گیپور پیراهن.... نداشتم رو دوباره کلنجار حوصله...بود زیبا و شیک چقدر

 میومد اهامپ پایین تا بلندیش که داشت زیبایی و چسب مدل... بسته تاگردنم یقش جلوی و بود باز

 به چسب بود خالی گیپور هم بلندش آستینهای و داشت دنباله پشت از هم سانتی ده تقریبا و

 ...میچسبید دستم

 هب رو کمرم تمام که لباس باز پشت از غیر به بودم راضی چیش ازهمه پوشیدم رو لباس وقتی

 اما.. بود پوشی شیک دختر هم خودش... نبود بعید ها سلیقه این سولماز از... میگذاشت نمایش

 ... ببینه تدارک دقت با رو اینها و بزاره وقت من برای باید چرا

 باسمل دنباله زیر خوبی به رنگش ای نقره سانتی ده های پاشنه که رنگ مشکی رسمی کفشهای

 شده گذاشته قبل از قرمز لب رژ توش که ای نقره شکل مربعی و کوچیک بسیار کیف میشد دیده

 یرزنج گردنبند یک لب رژ کنار....  بود کرده هم رو جاش همه فکر سلیقه خوش سولماز چقدر... بود

 پشتم آزاد رو موهام... نبستمش میشه بسته چجوری نمیدونستم چون که بود بلندی بسیار ای نقره

 ایهس و نازک چشم خط یک با فقط رو چشمهام... بشه کمتر پشتم برهنگی از شاید تا گذاشتم

 دوست رژقرمز.. کشیدم هام گونه روی مالیمی گونه رژ و کردم آرایش مالیمی مشکی اکریلی

 .. نشوندم خوبی به رو رنگش لبهام رو دقت با داشتم

 ...بیرون رفتم اتاق در از و زدم بود لباس کاور کنار کارتون توی که شانلی عطرکوکو از کمی

 ... میرفتم راه خونه تو لباس دنباله با سختی به نبود کیان از خبری

 یدمد درحال سر تو زده پاپیون و پوشیده شلوار کت رو کیان که بودم نداشته بر قدمی چند هنوز

 ... بودیم شده چشم در چشم...

 پیونیپا و بود نشسته اندامش رو دوخت خوش شلوارخیلی و کت... نظرمیرسید به خوشتیپ چقدر

 خیلی اینبار رو کوتاهش موهای.. میومد سفیدش پیراهن و شلوار کت فرم به خیلی بود زده که

 بود بار اولین میکنم اعتراف... بود کننده خیره کل در... بود داده حالت کنار سمت به زیبا و مرتب

  رسمی تیپ این با البته... میدیدم نزدیک از تیپی خوش این به مردی

 فتگ و زد لبخندی... برانگیز تحسین... میکرد نگاهم هم اون... بودم نشده محوش من فقط انگار

... 

 ...باشه تنت فیت میزدم حدس-
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 ها کرف این دادم ترجیح که بودم کمرم برهنگیه درگیر اونقدر ؟ بود دیده قبل از رو لباس مگه ؟ چی

  بزارم بعد برای رو

 گفت گرفتم، رو نگاهش خط... بود شده موهام محو... میدید منو بلند موهای بود بار اولین برای

  ؟ بهترنبود میبستی موهاتو -

 میداد نظر مزه با چقدر

 حرکتم این از خودش... کشیدم پیش هامو قدم مراقب و دقت با خیلی که طرفم به میومد داشت

 ... گرفت خندش

 .. ترم راحت همینطوری نه-

 رو وهامم کمرم لختی خاطر به که بدم توضیح براش بخوام تا نبود بینمون صمیمیت حس اونقدر

 ... گذاشتم باز

 ... برد اسکن تو منو نگاهش با بار دو و کرد ای مزه با خنده

 ... خب خیله-

 ممیبست میشد هم موقت باید رو موهام اما بندازم سرم رو تا کردم انتخاب رو حریری مشکی شال

... 

 ... پیدامیکردم موهام بستن برای چیزی و اتاق تو گردم بر بودم مجبور

 گفت سردخون خیلی کیان که بودم نداشته بر قدمی چند هنوز.. رفتم اتاق سمت به و برگشتم سریع

... 

  ؟ ننداختی رو زنجیرت-

 .. بوده کیف تو هم زنجیری که میدونست کجا از این

  ؟ کردید نگاه بود داده شما دست امانت که رو سولماز خریدهای شما-

  گفت خونسرد باز اما خورد جا سوالم از ای لحظه برای

 ... بود قشنگ نظرم به.. گرفت شما برای رو این که بودیم هم با همه..  آره خب-
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 ... میدم ادامه راهم به و مینشونم صورتم رو کمرنگی لبخند

 شک یک با پشت از رو موهام و میزارم توالتم میز کنار ، موقت, شالم با رو کوتاهم مشکی مانتوی

 یرزنج هنوز... میندازم بهش نگاهی دوباره و میارم در کیفم تو از رو زنجیر... میبندم ساده باریک

 .. گفت و زد در به ضربه دو کیان که بودم نکرده انداز بر کامل رو بلند

  ؟ کنم کمکت میخوای-

  گفتم خونسرد خیلی حال اون با باز اما شدم بود،دستپاچه مونده کم همینم

  میتونم خودم... ممنون نه-

 ... میومد نافم تا بلندیش و انداختم گردنم بود بسته قفلش زنجیر

 ... گردنم پشت آورد احتیاط با خیلی رو دستش و اومد نزدیک دیدم که برگردم خواستم

 ور نازک زنجیر بجنبم خودم به اومدم تا... بود رسیده جوش نقطه به راحت رگهام تو خون حرارت..

 ... کرد آویز پشت از رو زنجیر بلندیه و چرخوندش گردنم تو و گرفت دستهاش با

 هب اعتراضی چرا... بود مونده باز حرکت از هم زمان مدت همون تو من قلب اما نکشید ثانیه چند به

 ور بدنش گرمی حتی... نمیشه خشمم باعث دستهاش تماس دیگه چرا.. ندارم نزدیکی همه این

 ... میکنم حس هم فاصله اون از

 ... گفت و آورد گوشم نزدیک رو سرش

 زنجیر این مخصوصا... میده نشون رو خودش بهتر لباست مدل ببندی تر باال موهاتو اگر-

  داره جالبی برق پوستت رو که شواروسکی

 دنمیش دیده مرد این در میشنیدم دوستهام از که ایرانی مردهای خصوصیات از یک هیچ جالب چه

 براش الاص که بفهمونه بهم میخواد جورایی یه شاید... نداره لباسم پوشیدگیه برای تعصبی هیچ...

 مهم اگر.. هستم مهم براش هم من مطمینم.. نه...  بود مهم برام کیان عجیب ولی... نیستم مهم

 المدنب اومد اصال چرا نبودم مهم اگر... داد نشون رو اعتراضش نگاهش با قربانی برای چطور نبودم

 ایه حرارت این ، قلبم وقت بی و وقت تپیدنهای این احساس، این تکلیف که میفهمیدم باید...

 که دارم وقت هم هنوز... میزنم محک باره دو.. هست ،چی کیان با تماس مقابل در بدنم باالی

 عشق نای چشیدن برای هست شانسی هنوز آیا اینکه تکلیف... کنم روشن دلم با رو خودم تکلیف
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 میل بی من مثل هم اون که بفهمم باید.. نشده تصرفش کامل دلم هنوز... نه یا دوطرفه هم آن

 ... هست هم اون سمت از هست من سمت از کششی همونطورکه که... نیست

 وت از... نخوردم تکون جام از و کردم نگاه آینه تو خونسرد باز.. گرفت رو نگاهم تمام غم اینکه با

 ... اومدم حرف به اضطراب پر درون از اما خونسرد خیلی... میدیدمش خوبی به آینه

 ... میبندمش تر باال االن.. میشه تر جذاب هم خودم نظر به... اوهوم-

 سرم االیب تونستم که اونجا تا رو بزارمشون باز میخواستم شک بی پیش ثانیه چند تا که موهایی

 ... بستمش اسبی دم حالت به مرتب و سفت و کشیدم

 بی باز و مینداخت نگاهی کمرم سمت به اراده بی گاهی چند از هر... بود همونطور نگاهش باز

 ... میکرد نگاه چشمهام به تفاوت

 نتیجه این به داشتم دیگه... انداختم سرم روی رو شالم و کردم تنم رو مانتوم و گرفتم فاصله ازش

 ... نداشتم اهمیتی براش اصال که میرسیدم

 ... گفتم حوصله با و آروم خیلی

  ؟ بریم... آمآدم من-

  گفت و زد لبخندی

 ... میکنم خواهش بفرمایید... بله بله-

 شپی لحظه چند تا... نداشتم همراهیش برای شوقی دیگه.. شد اضافه قبلیم غمهای به غم هزاران

 این به چقدر که میفهمم میشم مطلع حسش از که لحظه به لحظه اما بودم نبرده حسم به پی

 افکارش... میگفت راست..  میکردم فرار ازشون و بودم بسته دل ها خنده و نگاهها و ها لجبازی

 از گاهن این شاید... نمیکنه نگاه خریدار یک چشم به من به اصال... بود حرفها این از تر شده اشباع

 نگاه یک محتاج خودم اینبار چرا نمیدونم اما میشدم ناراحت بود ای دیگه شخص هر جانب

  هستم کیان سوی از خریدارانه

 خودش من نشستن از بعد و کرد باز برام و در ،کیان شدن سوار از قبل و بیرون رفتیم خونه از

 ... کرد حرکت و نشست

  گفتم آروم خیلی... بودم ندیده تدارک ای هدیه نامزدیشون جشن به رفتن برای
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 ... داری نگه بانک یه کنار لطفا میشه ندارم امشب برای ای هدیه من-

 یرمبگ هدیه یک براش فروشی طال برم بعد بکشم پول بانک برم اول که بودم گرفته تصمیم

  گفت نگردوند بر سمتم به هم نگاهش حتی میکرد رانندگی که همونطور..

 ... باشی شریک توش هم تو میتونی میدم دارم سکه من نیست نیازی-

 

 ... داد دست از رو عقلش باز

 ... کنیم تهیه کادو هم با او و من داشت سنخیتی چه

 .. بگیرم نظر در ای هدیه تنهایی خودم میدم ترجیح.. مرسی نه-

  گفت و زد پوزخندی من به توجه بی باز

 !!!!!بانک تو بری میخوای شکل و سر این با البد-

 ای چاره... بیرون برم میتونستم چطور پیراهن اون با میگفت ،،،راست گرفت شدت خندهاش

 ... میرفتم و میزدم دریا به رو دلم باید نداشتم

 ...  دار نگه دیدی بانک لطفا... برم باید نیست ای چاره -

 ... اتوبان تو انداخت رو مسیر و داد تکون موافقت معنی به رو سرش

  بانک عابر یک حتی از دریغ اما داره نگه بانکی کنار تا بودم منتظر

 عروفم پارکهای از یکی وکنار غرب شهرک تو رنگ سفید دری روبروی که بودیم راه تو ساعتی نیم

 .... گفت و کرد نگاهی من به رو و داشت نگه چهار فاز

 ... شو پیاده... رسیدیم -

 ... بود نشونده کرسی به رو خودش حرف باز کردم تعجب

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش به تعجبی با

 یشهنم روم اینجوری... نگرفتم هم کادویی هیچ حتی من.. دارید نگه بانک یک کنار گفتم من اما-

 ... بیام
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  گفت مندانه پیروز و داد تحویلم مرموزی خنده

 ... هیچیه از بهتر.. بشی شریک من کادوی تو که اینه راهت تنها نداره عیبی -

 .... بودم گرفته قرار دستش بازیچه هم باز... بودم شده عصبی

 تنهایی و شدم پیاده ماشین از.... نزدم دم... بود نشسته گلوم تو عجیبی بغض خشم شدت از

 ... رفتم در سمت به درنگ ای لحظه بدون

 ...  دیگه هاست موقع همین واسه داشتن همراه خوب دختر..بریم هم با کن صبر -

 ... میرسید گوش به سرم پشت از که میشنیدم رو خونسردش صدای

  افتادم راه دنبالت میکنن فکر االن.. زشته میبینه یکی.. میگم بهت وایسا-

  کردم نگاه چشمهاش تو برگشتم و نیاوردم طاقت که رفتم دیگه قدم چند

 مگه ؟ میکنی رو میخواد دلت که کاری چراهر... جذاب تا میکنه تحملت قابل غیر بیشتر کارها این-

 نوم تو وقت اون خریده لباس برام کشیده زحمت همه این دختره...نمیشه روم خالی دست نگفتم

 ... دلخورم دستت از واقعا دیگه اینبار...اینجا آوردی برداشتی خالی دست

 رو مصنوعی لبخند و انداخت کمرم دور رو دستش و نزدیک اومد دیدم که بدم ادامه بیشتر خواستم

 ... شده نزدیک ما به هم سومی نفر خودش منو از غیر که فهمیدم ش رفتار این از... گذاشت لبش

 داوم سرم پشت از آریا صدای که برگردم و دارم برش کمرم رو از که دستش رو گذاشتم رو دستم

... 

 ... بودیم منتظرت اینها از تر زود.. پسر کردی دیر... گل خان کیان عجب چه به به-

 مه با رو خودش منو اینکه... معرفتیش بی.. افتادم برخوردمون آخرین یاد آریا صدای شنیدن با

 .. گذاشت تنهام اونجور اونروز و خوند صمیمی دوستهای

  کردم بسنده خالی و خشک سالم یک به نبود کیان با بحث ادامه برای مناسبی زمان

  ؟ شما خوبی... جان نیاز سالم-

 ... میگرفت سرچشمه کجا از گرمی همه این پس دادم تحویلش خالی و خشک سالم که من
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  گفتم و نشوندم لبهام رو لبخندی

  هستین؟ خوب شما... ممنونم -

 ونهاا که بود آریا رنگ ای سورمه کراوات بستن فرقش تنها بود کیان همرنگ دقیقا شلوارش کت

 ... میداد نشون مجزا تیپی لحاظ از رو

 گفت لبخند با و کرد نگاه چشمهام تو

 ذیریدبپ رو من صمیمانه تبریکات صورت هر در... پیدایید کم دکتر مثل هم شما جان نیاز...شکر -

 ... دوستتون نامزدیه بابت

 خوشدست باز نداشتم دوست اصال وگرنه باشم تبریک این جوابگوی هم من ادب طبق بودم مجبور

 ...  میشدم زبونیش چرب

 دوست خوشبخت داماد این چون داره هم شما برای تبریک جای بالطبع... جان آریا همینطور منم-

 .... هست دکتر آقای و شما صمیمیه

 استم متوجه که داشتم رو آریا با برخورد اضطراب اینقدر.. بود من کمر پشت دستش هنوز کیان

 ..نشدم کمرم با کیان دست

 ....بشه جدا پشتم از کیان دست تا برداشتم جلو به قدم یک

 .. باشید تر راحت هم با شما تا داخل میرم تر سریع من ببخشید-

 .. گفت مصنوعی ای خنده با کیان اینبار

 ... بریم هم با بهتره.. هست تو اون باشه چی هر خبرها که نداریم کاری اینجا هم ما-

 ... رفتیم داخل به هم با.... شدم همراهیشون به ناچار حرفش این با

 در از که سفید رز گلهای و بود شده تزیین پهن سفید روبانهای با تمامیش که شیکی و زیبا سالن

 و ودب شده گذاشته خونه دوبلکس طبقه رو موزیک بساط... بود شده ریخته ریس صورت به دیوار و

 مختلف های مزه و ها شات انواع سرو مشغول مشکی شلوار و جلیقه با مرد پیشخدمت چندین

 ...  بودم دیده رو مجالس این فیلمها تو تنها اول نگاه در و کل در... بودند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

253 

 

 بود تنش لباسی چه... میومدم در غریبی حس اون از چون شدم خوشحال کمی آرزو دیدن با

 ... میگذاشت دید معرض در بیشتر رو اندامش بودنش دکلته که کوتاه چسب قرمز پیراهن....

 ...  کرد خشنودی اظهار لب به لبخند و اومد نزدیک خرامان ازدورخرامان

 گویجواب آرزو توسط کیان بوسیدن و کردن بغل ولی بود من سمت از اول سالم رسید بهمون وقتی

 ... شد من

 لحظه اون و زمان اون برای اما... بود عادی احوالپرسی یک خب ؟ افتاد تپیدن به قلبم باز چرا

 ودمب برده کیان به نسبت احساسم به پی تازه که منی برای حداقل...من برای حداقل... بود زیادی

 . .. افتادند می تکاپو به بدنم سلولهای تمام نفسهاش هرم تو گرفتن قرار از که منی برای...

 ات آزاد های احوالپرسی تمام یعنی... بود کشیده آغوش در رو آرزو دلچسب و صمیمی کیان چقدر

 ... هست حد این

 ... برسین شما تا خوردیم گیالس یه نفری حداقلش حاال تا بودین کجا... جان کیان سالم -

 ... میبره زمان بشن آماده تا میشناسی رو خانمها دیگه که تو ؟ خوبی... آرزو سالم-

 ... میبرد سر به احوالپرسی هوای به کیان آغوش تو آرزو که بود حالی در صحبتها این

 همانند حسی... بود عجیبی حس چه.... میرفت دو این سمت به باز میچرخوندم طور هر رو نگاهم

 یه بودم گرفته ازش رو شیرین تجربه اون که وقتی از ولی چرا نمیدونم... حسادت... مالکیت

 .. میدیدم خودم حق هارو نزدیکی این جورایی

 ... رسید دادم به آریا صدای

 ور نیاز بیا حرفها این جای... کردی تمومش بابا بسه ؟ نکردی بش و خوش اینجوری من با آرزو-

 ... کنه عوض لباسهاشو بره کن راهنمایی

 ... بشه کیان بیخیال تا میشنید رو حرفها این باید حتما

 وصلهح بی هم آرزو. نداشتم آرزو مقابل در زیباییم کشیدن رخ به برای جایی و بود تنم مانتو هنوز

 من آخه.. داشت هم حق...  شد من پذیرای سرد و کوتاه روبوسیه یک با و برگشت من سمت به

 ... داشتم دختر این برای جذابیتی چه
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 ....  کن عوض رو لباست باال اتاقهای از یکی تو... عزیزم بریم بیا-

 ...  افتادم راه آرزو دنبال و شدم دور آریا و کیان از کالمی و حرف بی

  ایستادیم در سومین جلوی و رفتیم باال ها پله از

 بیا یکرد عوض لباستو... میرسن سالن تو دیگه دقیقه چند تا هم پیمان و سولماز.. اتاق این تو-

 ... عزیزم پایین

 باشه باید همینجا میکردیم عوض رو لباسهامون باید که اتاقی که فهمیدم آرزو راهنمایی با

 ... کرد ترک منو لبخندی با هم آرزو و شدم اتاق وارد آهسته...

 برو رو هم دیگه خانوم تا چند با اتاق به ورودم با اما هستم تنها خودم فقط میکردم فکر اولش

 ... بودند شدن آمآده مشغول سخت هم اونها که شدم

 قیهب لباسهای با همخونی هم پوشیدم رو بود دیده تدارک برام سولماز که رو لباسی آوردم شانس

 ای همه... بود بقیه لباس مدل از تر شکیل خیلی لباسم که بگم جورایی یه میتونم هم داشت

 خودشون خاص زیبایی کدوم هر کل در... امروزی خیلی و بلند یا و چسب و بود کوتاه لباسهاشون

 ...داشت رو

 روی رو اطرافیان نگاه سنگینیه... بیرون رفتم در از و کردم روتمدید لبم رژ آوردم در که رو مانتوم

 رو مبرس پایین به تا میکردم طی باید که رو راهی حوصله با خیلی... میکردم حس خوبی به خودم

 ... بودند غریبه برام هم افراد باقی... نبود آرزو آریاو و کیان از خبری... رفتم

 بقیه به و ایستادم بودند کرده دکورش بلند سفید پارچه با که گرد بلند پایه های میز از یکی کنار

 ... بودند ایستاده نفر سه یا دو میزی هر دور کم کمه... میکردم نگاه مهمانها

 ودب خاطرم امنیت وجودش جورایی یه میگشت کیان دنبال چشمم مدام که بود حسی چه نمیدونم

... 

 مترک دیگه که بودند داده سلیقه لباسهاشون تو دلباز و دست اینقدر دخترها.. نبودم نگران دیگه

 ... کنه نگاه من لباس بازی به میومد کسی

 کم... هباش باید سال چهل تا هشت یا هفت و بیست بین مهمونها سنی رنج که فهمیدم نگاه یک با

  میرسید نظر به اینطور لباسها وفرم آرایشها با حداقل... نمیخورد چشم به سال و سن
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 ؟ اومدی کی-

 ... دادم جواب و کردم لبخندنگاهش با و طرفش به برگشتم آریا صدای شنیدن با

  ؟ رفتید کجا یهو شما... نیست بیشتر دقیقه چند-

 ... میکنه عوض رو لحنش برانگیز تحسین و میکنه پام تا سر به نگاهی

 ... میدرخشی امشب -

 من از مردی حال به تا... کردم بسنده لبخندی به و پایین اندآختم رو سرم.... شدم دستپاچه

 کلش و سر این با هم اون مجلسی همچین تو که بود بارم اولین این جورایی یه.. بود نکرده تعریف

 ... داشتم حضور

  ؟ رفتند کجا بقیه نگفتین -

  میگه خنده با و میندازه باال ابرویی

 .. پیششون ببرمت داری دوست...میزنن حرف ها بچه با دارن ایستادن پیمان و سولماز-

 که االح مخصوصا.. کنم پیداشون ویال این تو بود محال تنها وگرنه بودم پیشنهادش قبول به ناچار

  ببینم رو سولماز نبود دلم تو دل

  زدم لبخندی رضایت روی از

 ..  کنی راهنماییم اگه میشم ممنون-

 ...  افتاد راه به معطلی هیچ بدون چون چیه درخواستش این جواب میدونست انگار هم خودش

 که ودب سیمی اون مقصر کنم فکر رفت پام زیر دامنم چطوری نفهمیدم که بودم نرفته قدم دو هنوز

 اما..  نشدم جمع خنده سوژه و نخوردم زمین کرد رحم بهم خدا بود ،هرچه بود شده رد زمین رو از

 .. بود نجاتم دستگیره تنها شرایط اون تو که بودم آریا بازوی مدیون هم نخوردنم زمین این

 االب ابروهای که هم آریا.. کنم حفظ بتونم رو تعادلم تا گرفتم رو آریا بازوی که میفتادم داشتم

 .. من حرکت این از بود شدنش متعجب نشونه رفتش

 گفتم و زدم شیطونی لبخند نشه تفاهم سوء که این برای
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 ... بودی شد خوب میفتادم داشتم یهو ، ببخشید وای-

 .. گفت و دستم روی گذاشت رو دستش که کنم جدا رو دستم ،خواستم بود بازوش رو دستم هنوز

 .. باشما داشته برات شب تا رو عصا حکم ؟میتونم خوبه چی همه االن-

 ... بیفته تعویق به کارم این شد باعث کیان صدای که بکشم رو دستم خواستم

  ؟ میرفتین داشتین جایی -

 

 رو آرزو که بیرون بکشم دستش زیر از و آریا بازوی روی از رو دستم دادنم جواب از قبل خواستم

  گرفته رو کیان کت گوشه و ایستاده خندون که دیدم کیان کنار

 ... بگذره بد خودشون به نمیگذارن باشن جا هر نیاز و آریا.. نگرانی الکی تو دیدی کیان -

 در رو کیان لبخند که وقتی مخصوصا... بودم شده عصبی... شد تا چهار حرف این از چشمهام

 ... میدیدم آرزو صحبتهای مقابل

 ... بود کیان مراقب چشمی چهار.. بود شده کیان بادیگارد انگار که هم آرزو این

 

 وءس این باید.. کنی ثابت براش رو خودت باید میگفت بهم یکی انگار اما بود کجا از حس این

 رستد... نباشه توجه بی من به نسبت کیان تا داشتم امیدی نقطه هنوز شاید.. برداری رو تفاهم

 تادممیف کاش وای... بوده نگرانم کیان آره.. بوده نگرانم پس...نباش نگران میگفت آرزو شنیدم

 این که باشه فهمیده خودش شاید نه... نمیدید حالت اون تو منو اما میشد خورد پاهام و دست

 جمله ندچ تو تا داشت وقت ثانیه چند تنها که کسی مثل بودم شده دستپاچه...نبوده بیش اتفاقی

 ..  کنه ثابت رو خودش بیگناهیه کوتاه

  کردم نگاه میکرد نگاهمون دقت با که کیان چشمهای تو

 .... بودم شده جمع این برای ای خنده سوژه چه نبود معلوم االن نبود اینجا خان آریا اگه -

  ؟ نبوده توش تعمدی کارم این که فهمید یعنی آخیش
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 ... گفت و کرد نگاهم باشه اومده پیش براش سوالی که طوری دقت با و کرد تر ریز رو چشمهاش

  ؟ مگه شد چی-

 معج وقت یه که بدم توضیح براش چجوری اینکه رو گذاشتم رو تمرکزم تموم... بود وقتش حاال

 ..  نبرن بویی وجدانم عذاب حس این از هم

 ... شم زمین پخش کله با بده دستم کار بود نزدیک سیمها این هیچی-

 فتگ و کرد کوچیکی اخم که بود کیان تنها کرد پرتاب سمتم پوزخندی آرزو و داد سر ای خنده آریا

.. 

  باش مراقب بیشتر-

 از یا نشونه سوالها و رفتار این ممکنه یعنی ؟ باشه عالقه از ای نشونه اخمها این ممکنه یعنی

 بدون میشدم خبر با احساسش از ای ذره فقط. ای ذره فقط اگر ؟ باشه رفتارم به دادنش اهمیت

 ... میکردم عالقه ابراز بهش باکی هیچ

  ؟ اونجان هنوز ها بچه... برگشتین چرا پس... سولماز و پیمان پیش بیارمش خواستم-

 ... بیرون بیام کیان فکر تو از شد آریاباعث حرفهای

  داد رو آریا جواب آرزو

 سهوا تو بیایم گفتن ها بچه بود شلوغ خورده یه آالچیق تو بیرون... تو میان دارن خودشون نه -

 ... برقص و بزن

  گفت خندید آریا

 ... کارها این عاشق که هم تو -

 

 .. گفت من به رو و برداشت آریا روی از رو نگاش و زد لبخندی کیان

 زمانی دیگه تو بیان وگرنه.. اونجا ببرمت لحظه چند یه بیا ، میگرفت رو سراغت سولماز جان نیاز -

 ... نداری آوردنشون گیر تنها برای
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 باعث بودن کیان کنار... باشه نشده دیده چشمهام تو شعف این فقط کنه خدا.. بودم زده ذوق

 خودم دست.... میاوردم در آرزو چنگ تو از اونو که وقتی مخصوصا... میشد خاطرم امنیت

 میدیم خودم مسلم حق و سهم رو کنارم در حضورش و رو خواستنش رو داشتنش رو کیان...نبود

 ... نداشتم حق و حس این برای هم دلیلی...

 ...  دادم جواب متین و مودبانه خیلی.. باشم رفتارم به مسلط کردم سعی

 .... میشم هم خوشحال اتفاقا ؟ نه که چرا-

 میرفتیم خروجی در سمت به... کردم همراهی رو ،کیان آرزو معنای پر های نگاه و آریا به توجه بی

 ... بود جالبی ایده... شده برقرار حیاط آالچیق تو بار بودم شنیده..

 ... گفت کیان که بودیم خروجی در های نزدیک

 ... نیفتی زیاده سنگ اینجا باشه حواست -

 هر که دبو اونی از تر ساده جمله این.. نیست میل بی من به هم اون گفتم... نگرانمه گفتم.. گفتم

 شده مطبوع هوا... بود حد از زیاد برام اکسیژن.. شد رنگین برام دنیا من اما بندازه فکر به رو کسی

 حس این باید تر زود چه هر میکردم احساس.. میدیدم دیر عالقه ابراز گونه هر برای رو زمان.. بود

 ... میدیدم جنون مرز تو رو خودم وگرنه میکردم آشکار و نمایان رو

 نکرد محکم برای باید... میدیدم شایسته و جا به کیان آوردن دست به برای هم رو لوندی دیگه

 هک امروز مخصوصا... کنم استفاده نکردم استفاده ازش امروز به تا که زنانم سالح از جایگاهم

 خبر بی خودم و بودم شده عاشق.. بودم شده عاشق من... اومدم کنار ،خالص، احساسم با خودم

 بود مقلب ازاسارت خبر تپیدنها این... میکردم تعبیر لجبازی و تنفر به رو حس این دلم و جا همه از

 ... بودم خبر بی من

 ... گفتم و نشوندم صورتم تو ناز با لبخندی

 ... هست حواسم دیگه نه-

 ... کنارش در بودن از خوشحالم که بفهمونم جوری یه بهش نتونستم چرا... نتونستم چرا وای
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 وت چقدر... افکاری چه... میداشت بر قدم من شونه به شونه و داد تکون تایید منظور به رو سرش

 افکار نای از... میرسیدیم نظر به متناسبی زوج چقدر... میومدیم هم به کیان و من در کنار قدی آینه

 ..  بود گرفته خندم

 از ومن میتونست فراوان نگینهای با بلند رنگ شیری دکلته پیراهن اون با سولماز دیدن تنها

 تو ودشخ تنها راستی به که خوشحالم... بود شده زیبا و خواستنی چقدر..بیاره در ذهنیم مشغولیات

 حق زندگیش شبهای بهترین از یکی تو سولماز آمدن چشم به و زیبایی... میدرخشید شب

 .. بود مسلمش

 ... بود کرده رها سرش پشت از آزاد رو همشون ناز خیلی که فر موهای

 ... بغلش تو پریدم چطوری نفهمیدم دیدنش با

 داشتنی دوست و ناز دوست شدی هم تر خوشگل بودی خوشگل... شدی ماه چقدر سولماز وای -

 ... من

 امشب رو تو خوشحالم خیلی... اومدی و ننداختی زمین رو روم اینکه از نیاز ممنونم... ممنونم-

 ..  شدی خوشگل چقدر دختر...میبینم اینجا

 تشکر ازش تا بود وقتش..  باشه اندازم بود کرده فراهم برام که لباسی اینقدر نمیکرد فکرشو حتما

 ... کنم

 ... از نکنه درد تو دست سولماز مرسی -

 رو پهلوم فشار با کمی و کمرم رو گذاشت رو دستش و تر نزدیک اومد و کرد ای سرفه کیان

 .. گفت و کشوند خودش سمت به منو و گرفت

 دهآما بخواد تا دوستتون این که کن توجه این به شما خانوم سولماز ؟ حرفهاست این وقت االن-

 شارژ روهمدیگ خانومها شد تلف ما از انرژی.. پیمان میبینی... رسوند لبم به رو من جونه بیاد و بشه

 ... میکنن

 ... گفت و خندید بود پاش مشکی شلوار و پاپیون با سفید کت یک که پیمان
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 ات برد وقت سولماز لباس تای دو من لباس میگن تبریک سولماز به همه امشب ببین پسر-

 رفح شدت تلف انرژی از میای تو حاال میکنن تعریف سولماز تیپ از همه اونوقت کنم انتخابش

  ؟ میزنی

 بلند یها پاشنه اون با صبح تا داشتم دوست بودکه بخش لذت آنچنان کمرم به کیان دست تماس

 به پیمان صحبتهای از بعد لذت این که حیف اما... بمونه قرار بر تماس این تا ایستادم می اونجا

 .. گفت سولماز به رو و انداخت رو دستهاش... رسید پایان

 هی خب... زدنه غر حال در ساعته چهار و بیست پسر این... پیمان با میکنی کار چی جان سولماز-

 .. کن تعریف ازش خرده

 و وشخ کمی و تبریک از بعد... میشم پیمان با پرسی احوال مشغول هم من و میخنده ناز با سولماز

 ... گفت و آورد لیمو برش یک با شات یک سولماز بش

 ... ببینمت خرم و شاد امشب برای بخور گیالس یک بیا جان نیاز-

 .. گفت کیان که کنم رد دستشو خواستم

 ههمدیگ فکر به خانومها فقط اینجا راستی راستی انگار پیمان نه ؟ میگذره این از کی به به -

 .. برس ما به هم تو پیمان... هستن

 ندمیزد ازش دم ها بچه که خاصی مراسم با هم اون..  بکنم امتحانش میخواستم که بود بار اولین

... 

 به سگیال من مثل هم کیان که دارم نگهش دستم تو همونطور خواستم و گرفتم دستش از گیالس

 سولماز هک.. بکشیم سر خواستیم رو ها گیالس همگی پیمان صحبت از بعد و ایستاد مقابلم دست

 ور خودم که نمیدیدم دلیلی... ریخت نمک کمی دستم پوست روی و گرفت دستش تو دستمو

 ... کنم تکرار خودشون مثل رو کارها همون بعد و ببینمشون میتونستم... بدم نشون ناوارد

 ... پایدارمون دوستی و امشبمون خوشی سالمتی به -

 و کرد بهم نگاهی چشمی زیر کرد خم کمی رو سرش و آورد باال رو دستش... میدیدم رو کیان

 .. کردم تقلید.. ... خورد رو دستش روی نمک
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 مشرس بیشتر.. شد تحمل قابل خوردم بعدش که لیموی و خوردم قبلش که نمکی با اما بود تلخ

 وردنخ و آالچیق تو ایستادن کمی از بعد... کیان ی ها نگاه با مخصوصا.... طعمش تا بود دلنشین

 ..  شدیم رقص پیست نوعی به یا و سالن وارد همه تکیال اون از شات دو

 ... رقص مشغول همه و بود بلند موزیک

 حس پاهام رگهای داخل رو خونم دمای شدن گرم... میکردم گرمی احساس کم کم هم من

 رایب کسی اما...میداد دست بهم پیوستن جمع به هوس موزیک ریتم هر با... بودم شاد... میکردم

 ... نبود همراهیم

 ذاهاغ پیش از یا کمابیش هم من... بود دوستانش با صحبت گرم کیان و بود جشن اواسط تقریبا

 سولماز و آرزو صحبت هم کمی یا میخوردم میشد پخش ها گارسون دست به سالن تو که یی

 ... بودند رقص مشغول سالن وسط همش هم دو اون اما.. میشدم

 زا قبل مهارت با خیلی و میکردم نگاه کیان چشمهای تو و میدادم نشون شجاعت گاهی چند از هر

 ... میدزدیدم رو نگاهم نگاهامون تصادف

 ور رقص پیست تو کردنش همراهی درخواست کیان از آرزو... افتاد میفتاد باید که اتفاقی دیگه

 کامال و ایرونی... میرقصید جذاب چقدر... نمیرسید بهظر میل بی همچین هم کیان و بود کرده

 ... میچسبوند کیان به رو خودش که بود آرزو سمت از فقط تماسشون تنها... مردونه

 نم که پسری... کیان... نداشت تمومی جورایی یه... میگذشت دیر... میگذشت سخت دقایق این

 فسمن.... بود لذت در غرق و میرقصید دیگه یکی با من مقابله شدم اسیرش که فهمیدم امروز تازه

 و میشد فرجی شاید تا میکردم حبسش عمد روی از خودم جورایی یه... بود شده حبس سینه تو

 .... میمردم همونجا

 ... شدم روبرو ساله چهل تقریبا مرد یک گیرای صدای با که بودم احساساتم درگیر

 ... برنز و صاف پوست.. شیک و زیبا شلوار و کت حالت خوش و پشت پر موهای

 .. نیستم که مزاحم-

 شب رس از... نمیدادم رو جوابش اگر میدونستم ادبی بی باز اما نداشتم همصحبتیش به تمایلی

 ...  نداشتم گفتم که اینی جز جوابی و بودم ایستاه تنها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

262 

 

 .. میکنم خواهش-

 . بود نشده حضورش متوجه هنوز کیان و ایستاد کنارم

 .. وقتم خوش آشناییتون از... هستم عرفان-

 و گذاشتم لبهام رو خشک ای خنده و شدم دادن دست به ناچار... کرد دراز سمتم به رو دستش

  گفتم

 ... بود شده قفل سردش نسبتا دستای تو دستم همچنان..  همچنین-

  ؟ دارم رو شخصی چه با آشنایی افتخار بپرسم میتونم... هستید تنها شب سر از-

 ...  هستم نیاز... نیاز-

 ... زیبایی اسم چه.. به به-

 ...ممنون-ن 

 به ایلیتم اصال که بود شده وارد بهم نیرویی زمان اون تو اما میشد حس کامال کیان نگاه سنگینی

 باشم نداشته رو کیان روی کردن زوم و نگاهم چرخوندن

 ما جمع به که کنم دعوت شما از میشم خوشحال... آوردین تشریف تنها معلومه که اینجور-

 ... بپیوندید

 که رپس تا چند... میده نشون بهم رو دوستانش و میکنه تر طرف اون میز چند به ای اشاره دست با

 مردها مقابل زوج به زوج همگی بود معلوم که خانوم چند و هستند خودش سال و سن هم همگی

 ... ایستادند

 الشدنب اول بار همون که نمیدیدم هم جالبی کار چندان اما کنم قبول رو درخواستش داشتم دوست

 ... نمیشناختم رو خودش هنوز.. دوستاش پیش برم و بیفتم راه

 گفتم و بیرون کشیدم دستاش تو از رو دستم و زدم لبخندی

 ... میرقصن دارن وسط اون دوستام... نیستم تنها... آقا لطفتون از ممنون-

 میگه مایی مرگ مکش لبخند با و میده تحویلم ظریفی و کوچیک اخم
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 ؟ بدم بهتون اینبار رو رقص پیشنهاد میتونم دادین رد رو من درخواست این که حاال -

 ماا بودم بلد البته...  نبودم بلد رقصی من اما.... کرد رقص خواست در من از یکی باالخره عجب چه

 ... سالن در حاضر های دختر حد در نه

 رت زود و گرفت قرار راستم شونه روی دستی که کنم اعالم رو خودم منفی جواب همزمان خواستم

 .. اومد در صحبت به من از

 کنم معرفیت دوستهام از یکی به میخوام بیا نیاز-

 ... میشی معقوله وارد خان زبل مثل جا هر... کنم کار چی تو دست از من.. کیان...کیان وای

 خواستش در بودن مثبت به بود روبروم که مردی هم و من هم که کرد بیان رو حرفهاش جوری

 .. نداشتیم شکی

 دست دستش یکی اون با و شونم رو گذاشت رو دستش یک... نداد بهم کردن صحبت اجازه حتی

 ... گفت و گرفت رو چپم

 بگیرمش قرض باید ای دقیقه چند یه رو جان نیاز اما میبخشین منو -

 .. گفت و کشید خودش سمت به رو من

 ... ؟ بریم -

 میدادن بهم گیری تصمیم اجازه که بود زشتی حرکت چه.. کنم نگاه عرفان صورت تو نشد روم حتی

 دل ته از.. میکردم کار چی وجدانم با موقع اون اما... میکردم ضایعش همونجا بود حقش...

 ... بودم کیان با همراهی خواستار

 ،حرکات موزیک با خودش و کرد رها آزاد رو من... نبود معارفه از خبری... شدیم رقص جمع وارد

 نتظرم.. ایستادم می حرکت بی و خشک اگر نبود جالبی زیاد کار شلوغی اون تو.. میکرد آرومی های

 کنه یمعرف میخواست که شخصی که بپرسم ازش و برسونم گوشش به رو صدام تا بودم فرصتی

 اچارن بقیه با شدن همرنگ برای.. میرسید نظر به عجیب هم کمی واقع در.. میشد مگر اما کجاست

 هک بایستم جام سر برم و برگردم ثانیه چند از بعد خواستم... شدم پاهایم دادن تکان کمی به

 وت... بدنش به چسبوند کامل رو من و گذاشت کمرم دور رو دستش و کرد نزدیکم رو خودش دیدم

 ناراضی من میکرد فکر اون اینکه از بودم خوشحال... شدم بدنش بوی مست من باز شلوغی اون
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 لذت نزدیکی همه این.. توصیفش ورای ما حسی... بود دیگری چیز من درون حس اما هستم

 ... بود گوشم به صداش رسوندن فقط و فقط نزدیکی همه این از اون هدف اما بود بخش

 ... گفت گوشم کنار و آورد گوشم نزدیک رو سرش چشمهام به نگاهی کوچکترین بدون

 شام از بعد خودم تا کن صبر نشو دور چشمم جلو از کن بیرون سرت از و برگشتن فکر -

 ... .برسونمت

 .... داشت رو گذاشتنش سر به سر هوای دلم

 ... نمیاد خوشم اصال من که برقصم باید وسط این بودم راحت همونجا من آخه-

 ترس از... من برعکس درست.. منظم.. میکردم حس نزدیکی همه این از رو قلبش ضربان صدای

 نشد قدم یک از بیشتر فاصله این اما.. گرفتم فاصله ازش کنه فاش رو درونم حس قلبم مبادا اینکه

 شده کمرم قالب کامال دستهاش... کرد بغلم کامل دیگه اینبار و کشید خودش سمت منو دوباره که

 باز اما نداشتم ازش عمیقی شناخت اینکه با نمیکردم عوضش دنیا با که داشتم جالبی حس... بود

 وقت دچن تا که پسری... بود باور قابل غیر برام تقریبا... میکردم تجربه آغوشش در رو امنیت حس

 ... آغوششم تو لذت ماورای حسی حاالبا بودم پذیرفتنش درگیر پیش

 نگاهش تو خشم کمی... بود خودم پیش دانگ شش حواسش نمیکرد نگاه رو جایی دیگه اینبار

 .. گفت و شد خیره چشمهام تو... میشد دیده

 .. کارشه راست دلبری و عشوه چون بود تر راحت اونجا نیست بلد رقص خانوم... بله-

 درگیر هنوز من ؟ عشوه... نداشت جذابیتی برام هم آغوشش حتی دیگه... حرف این از شدم دلخور

 امیدواری جای باز ولی... کنم ناز ای دیگه شخص برای همزمان میتونستم چطور بودم احساسم

 دش خشنودی به تبدیل دلخوریم حس باز... میداد اهمیت اینطور که بودم مهم براش پس... داشت

 .. بودم مهم کیان برای من...

 محرص باز نبود اینطور اینکه با... بودم دلبری مشغول میکرد فکر که بود معلوم حرفهاش از اما

 میپره ینا کنم استفاده جنسیتم ظرافت از میتونم هم من که اینجورمواقع تو چطور اینکه از... گرفت

 یمن.. میشه من کی این اصال ؟ کردم دخالت کارهاش تو بار چند من مگه ؟ میشه کاره همه و وسط

 همیزار من خصوصی حریم توی پا حقی چه به پس... میدونم یکطرفه بهش نسبت رو حسم که
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 و تعیین هم هم احساساتم بروز برای فردا ممکنه ، کنم پیشه رو سکوت و بیام شل کمی اگر..

 ... دمبو نظر صاحب خودم احساس برای خودم که بود همین تنهاییم خاصیت اقل حد... کنه تکلیف

 دلباز و دست کمی میکردم وارد نگاهم به که نازی تو و کردم نگاه چشمهاش تو خاطر رضایت با

 ...گفتم و شدم

 بینهمی تنها منواونطور که بود معرفت با اینقدر اقل ؟حد بیام عشوه تو برای داشتی توقع پس-

 ... پیشم بیاد و نیاره طاقت

 ارفش چنگ حالت به که نکشید ثانیه به دوباره بعد و شد شل کمی بود کمرم روی که دستش

 گفت... و دکر ولم بود عصبانیتش چاشنیه خشمش اینبار اما خشم با باز و کرد وارد کمرم به عجیبی

 .. شو دور چشمهام جلو از تر زود فقط... برو... باشه... اینطوریه پس... آهان-

... 

 . شد عصبانی یکباره

 از بس آتش موقعیت باز... شده سرد جنگ به تبدیل مابینمون آرامش دوباره که بود مشخص

 ... بود رسیده پایان به دیداون

 ور بد جورایی یه زدم که حرفهایی که فهمیدم تازه... فهمیدم خشنش نسبت به رفتار از رو این

 اومدم در پشتش اینطور نمیشناختم رو عرفان خوبه حاال. رفتم تند کمی کردم حس... رفته مخش

... 

 ؟ شد عصبی زود خیلی این یا رفتم پیش تند خیلی من جدا ولی

 ... شم محو جا اون از تر زود دادم ترجیح که بود زیاد خشمش شدت اونقدر... میکرد نگاهم اخم با

 نبود افکارم تو قبل آرامش اون دیگه اما.. کردم نگاه بقیه به و ایستادم جام سر دوباره رفتم

 کیان به کمابیش.. گذشت چطور نمیدونم شام لحظه تا... بودم رونده خودم از رو کیان اینبار...

 امش سرو برای حتی... بودم شده کالفه... جانبش از نگاه نیم یک از دریغ اما میکردم گذرا نگاهی

 .. شدم هم تر تنها و بودم تنها... نیومد کنارم ای لحظه هم

 ازهت که دخترهایی با آریا... نشستم ها صندلی از یکی رو رفتم و گرفتم دستم رو غذام بشقاب

 ییک که کیان دوستان از نفر دو و کیان با هم آرزو و بود بش و خوش گرم بود شده آشنا باهاشون
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 بودند خوردن غذا و صحبت مشغول بود دخترش دوست میکنم فکر هم اونیکی و بود و مرد

 هر رس برسند همه به اینکه برای بالطبع و میزدند سر همه به کمابیش که هم پیمان و سولماز...

 ...خورمب رو شامم تنها همونطور بودم مجبور نتیجه در... نمیکردند صبر بیشتر دقیقه سه دو میزی

 دست مرد این... شد پیدا عرفان کله و سر دوباره دیدم که بودم نبرده باال هنوز رو قآشق دومین

 مایلیمت بی و میگذاشتم کنار رو بایستی رودر اگه خب نبودم تقصیر بی هم من هرچند.. نبود بردار

 ... نمیکرد کلید من روی اینقدر االن این میدادم نشون گفتگو این به رو

 ویر رو تسلطم میتونم خوردن شام هنگام عرفان صحبتی هم با که بود شده بیدار درونم حسی

 کنمب خودم متوجه دوباره رو اون هم جورایی یک و... بدم نشون کیان به گیریهام تصمیم و زندگیم

 ... دادم نشون عرفان با نشینی هم برای رو خودم ،رضایت لبخندی با نتیجه در

 ... بود شده پر من با نظر هم بشقابش تقریبا

 !!! میبینمتون تنها که هم باز-

 ... کوچیک لبخند یک جز نداشتم ای چاره

 ... ندارید کردن همراهی برای رو کسی جدی جدی انگار شنیدم پیمان از-

 در دقیق اینقدر رو من آمار تونسته که داره پیمان با نسبتی چه مرد این که بود شده جالب برام

 ...بیاره

 پرسیدم رفتارم به مسلط و خونسرد

 ؟ بپرسم رو نسبتتون میتونم... دعوتید جان پیمان سمت از شما که فهمید میشه پس-

 .. میگه شیطون و میزنه لبخندی

 .. فامیل-

 ودب بحث ندادن ادامه زمان این تو حالگیری بهترین.. داره شوخی حوصله و حال خیلی بود معلوم

... 

 ... نشوندم لبهام رو پوزخندی و دادم تکون تایید منظور وبه سرم

 ... باشید موفق-
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 حظهل اون تو اما میمردم داشتم کنجکاوی از اینکه با... حرکتی همچین برای میخندیدم دلم تو آخ

 ... بود ممکن کار ترین لذتبخش اعتنایی بی

 ... میگه و میده سر بلندی تقریبا خنده

 دوماد قاآ نزدیک فامیل جورایی یه... هستم پیمان خاله پسر بنده... نیستید مزاح اهل زیاد معلومه-

... 

 ... بپرسه میخواد رو من نسبت حتما ن اال... حد این تا نه اما باشه نزدیک میزدم حدس

 .. میگه و میکنه پرتاب سمتم به هوا رو بشکنی

 تو که صمیمی دوستهای از... جونی سولماز دوست هم شما نکنم اشتباه اگه... بزنم حدس بزار -

 ؟ درسته... هیراد ستاره پنج هتل رسیپشن... دارید کار و سر هم با زیاد کاری محیط

 ..میگفتم بهش و این میشد خوب چه آخ... بیمزه ؟ نکنی یخ

 ... داده شرح مو به مو بهتون کسی یا بود حدسیات پایه بر همش اطالعات این-

 ... میزارم حرفهام اتمام چاشنی لبخندی

 .. یگهم ببره دهانش سمت به که این از قبل و میداره بر چنگال با گوشتی تکه و میخنده بلند باز

 این مدیون رو اطالعات این تمامیه... دارم باالیی ششم حس بنده... ،خانوم ناخودآگاه ضمیر-

 .. هستم حس

 ... بدم تحویلش تا داشتم دندونشکن جوابی بار این

 .. میگم و میدم تحویلش ای مزه بی خنده

 باید و شده تموم حاضر حال در غذام بنده که گفته بهتون رو این آگاهتون خود نا ضمیر حتما پس-

 ... تنهابزارم اینجا رو شما

 یحرکت بدونه بود مونده دهنش تو غذا همینطور عرفان... بلندشدم جام از و داشتم بر رو بشقابم

 ببینه بهتر رو من بتونه تا گرفت باال رو چشمهاش فقط

 ... بگیرین من از رو نشینی هم افتخار این نمیخواین که شما میخورم غذا دارم هنوز که من خب-
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 داشتمن رو باز زبون های شخصیت جور این با رفتن کلنجار حوصله اصال ولی ادبیه بی میدونستم

 ... میرسوندم اتمام به رو تمومم نیمه غذای صد در صد میگذشت خوش بهم ای ذره اگر..

 ... گفتم و نشوندم لبم روی بهناچار لبخندی

 ... بزنم قدم حیاط تو کمی میدم ترجیح االن اما رویبخشین من-

 وگذاشتمر بشقابم و ایستادم میز کنار رفتم و زدم دور کیان سنگین نگاه زیر و نشدم جوابی منتظر

.. 

 مکن مشغول جورایی یک رو خودم بودم مجبور... بود شده تصرف عرفان توسط دیگه هم جام حتی

... 

 ... میشد حس تر خنک ا هو کمی بود تنم که بازی نسبتا لباس با... حیاط تو رفتم

 .. رسوندم آالچیق کنار به رو خودم و زدم قدم کمی آهسته... نبود حیاط تو کس هیچ

 .. میرسید گوش به داخل از کمابیش موزیک صدای... میبردم لذت آزاد هوای از تنها و تک

 ... آورد خودم به رو من صدایی که بودم نشسته آالچیق زیر نیمکت روی ای دقیقه چند

 !!! کردم پیدات تنها عجب چه-

 پیشونیم رو ظریفی اخم...  بود کرده تموم چند چند خودش با خودش نبود معلوم... بود کیان

 .. کردم نگاهش و نشوندم

 کنی توهین من به میدی اجازه خودت به راحت اینقدر چرا ؟ میشه عایدت چی حرفها این زدن از-

 مشخصی مسایل تو بخوای مدام تو که نمیبینم دلیلی دیگه.. کردم همراهیت امشب فقط من...

 ... بزاری اگه البته.. باشم تنها کمی تا بیرون اومدم باشه نداشته موردی اگه االنم کنی؟ دخالت

 .. میگه و میکنه داری معنی خنده

 .... برسونم هم رو تو تا پاشو.. میرم دارم یواش یواش دیگه من بگم اومدم-

 فقط نچو... بود کننده خسته خیلی اما بودند شاد همه اینکه با.. شد تموم امشب دیگه شکر رو خدا

 ... میکردم نگاه رو همه باید ناراحت افکار با که بودم چی تماشا یک

 ... برسونه منو تا میخواستم ازش طلبکارها مثل اگر میشد بد خیلی دیگه
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 ... ،گفتم بود که هم تعارف برای

 ... نمیشم شما مزاحم دیگه.. میرم باآژانس خودم من مرسی-

 ... گفت آورد صورتم نزدیک رو صورتش شد، خم کمی و کرد جیبش تو رو دستش

 ااینج ،من کن تنت رو مانتوت برو باش زود... ندارم رو الکی تعارفات و دو به یکی حوصله اصال-

 ... منتظرتم

 حسی ماا بودیم نزدیک... ایستادم کیان سینه به سینه که برم برگردم خواستم و شدم بلند جام از

 دو فاصله... میکنه تر نزدیک من به لحظه به لحظه رو خودش که هست کیان این که میگفت بهم

 دراینق... بود جیبش تو هنوز دستهاش... داد قرار بدنش با مماس باره دو رو من و شد پر قدمیمون

 ... میشد ختم چشمانش سیاهی به تنها دیدم وسعت که بود کم مابینمون فاصله

 ... اینکار تنها جز کرد خطور مغزم به فکر هزاران.. باشه میتونه چی نزدیکی اینهمه دلیل

 .... خستم خیلی.. بریم بردار رو وسایلت برو سریع... بزاری معطل زیاد منو نکنی سعی-

 ... که بگه مستقیم نباید حتما حاال... باشه ممکنه هم منتی لطف همه این برای میدونستم

 ... کردم نگاهش رو پر خودش مثل و نخوردم تکون جام سر از

 که من ضمن در... کنید مقایسه خودتون با رو من که ندید خودتون به رو اجازه این وقت هیچ -

 ... میرم آژانس با خودم من بفرمایید شما نمیشم مزاحمتون گفتم

 ...میرسید گوشم به خوبی به هم روی دندانهاش سابیدن صدای

 ... شده مسلط اعصابش به زور به بود معلوم

 ... شدم دور و نشدم پاسخی منتظر

 ... رفتم حیاط سمت به آرزو و کیان و سولماز با حافظی خدا از بعد و برداشتم رو مانتوم

 اب االن که خوشایند نا احساس هم داشتم خشنودی احساس هم زدم کیان به که حرفهایی اون از

 ... خونه برسون منو بگم و بشینم ماشینش تو برم رویی چه

 ناو به هم اون احساسم کردن پیدا تو باز که بود غریبه یک از تر غریبه رفتارش امشب اینقدر

 ... شدم پشیمون جورایی یه بگم بهتر یا کردم پیدا تردید بهش نسبت زودی
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 ماشین توی من منتظر و کرده پارک در جلوی دقیقا ماشین با دیدم که بیرون رفتم حیاط در از

 ... نشسته

 ودب خودش سمت پنجره شیشه روبروی بودم ایستاده همونطور که بود کم در با فاصلش اینقدر

 نه نگارا اصال میکنه نگاه روبرو به خونسرد خیلی دیدم بودم ایستاده نمیشد ثانیه چند هنوز....م

 ... ایستاده من منتظر که انگار

 به رو سرم... ندیدمش که کردم وانمود طوری ندم نشون مشتاق رو خودم زیادی اینکه برای

 نظر هب منتظر و بودند ایستاده خیابون سمت اون که ماشینی دو به و برگردوندم مخالفش سمت

 .. میکردم نگاه میرسیدند

 نکردم اهینگ باز اما شنیدم خوبی به رو میومد پایین سمت به که برقی شیشه شدن کشیده صدای

 .. گفت خودش که

 که مکن باز درو برات شم پیاده نداری توقع. شو سوار بیا حاال ندیدی رو من که کردم قبول باشه-

... 

 ... شد داغ بدنم جورایی یه ؟ ندیدنش به کردم تظاهر ناشیانه اینقدر یعنی وای

 مبرگشت دوم راه دیگه بار یک دادم ترجیح قبلش باز اما... شدن سوار برای دیدم مناسب رو زمان

 ... کنم گوشزد براش رو خونه به

 ... بفرسته ماشین یه برام میگم ها بچه از یکی به االن ممنون-

 ... گفت و کشید رو دستی ترمز عصبی خیلی دیدم حرفم این از

 رزو به شم پیاده یا میشی سوار خودت... نکن شروع باز االن بودی اعصابم رو شب سر از نیاز-

 ؟ کنم سوارت

 با نهک فکر که کردم جوری رو صورتم میمیک... بود کرده عصبیش چقدر جمله این بود جالب خیلی

 این بودنم راضی دلیل.... ناراضی هم بودم راضی هم جورایی یه قلبم نه از اما شدم سوار نارضایتی

 کنه کرف نداشتم دوست اصال اینکه از ناراضی و بود بخش لذت برام هنوز کیان با همنشینی که بود

 .. شدم سوار و بودم ترسیده بود زده سرم بلند نسبتا که دادی با که
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 مه کیان میکردند نگاه ما به هاشون خونه به رفتن برای بودند آماده دیگه که پسری دختر چند

 ... نمیبره لذت کم ها دختر تا دو نگاه از که بود معلوم

 هباش آخرش بار تا بزنم بهش اساسی حال ضد یک خواستم... گرفت ژست رل پشت جورایی یه

 متعجب که شم سوار پشت خواستم خوابوندم رو صندلی و کردم باز رو در.. میزنه داد سرم که

 ... کرد نگاهم و گشت بر رنگی پر اخم با و کرد نگاهم

 یرو اون داری شبی آخر کم کم... بشین جات سر بیا و کن درست رو صندلی خوب دختر یه مثل-

 .... میاریا باال رو من

 ... گفتم و زدم لبخندی

 ... میرسونین رو من و میکنین لطف که اینه مهم... شما حال به داره فرقی چه-

 ... بشه آدم تا چهار مضحکه نمیخواد دلش اصال که بود معلوم کیان نگران نگاه از

 ... میزنیم حرف بشین... نیست ها لجبازی این جای نیازاینجا-

 مداو سمتم به متعجب دید منو تا و در دم بود اومده عرفان دیدم که بدم گوش حرفش به خواستم

... 

 ... که شبه سر تازه بابا ؟ میری داری ا -

 و اشینم به اعتنا بی و خونسرد باز ،اما بود خورده جا حسابی بود معلوم. کرد کیان ماشین به نگاهی

 ... داد نشون جوابم منتظر رو خودش و کرد نگاه من به داخلش راننده

 همیشگیم ناز با عادت طبق لبخندی.. دادن جواب از کردن باز سر یا و زدن دور برای نبود اصالراهی

 ... گفتم و دادم تحویلش

 ... کنم استراحت منزل میدم ترجیح.. خستم کمی دیگه نه -

 بود فتهگر ضرب فرمون روی انتظار منظور به و میکرد نگاه روبرو به انداختم کیان سمت نگاهی نیم

... 

 مسلط خیلی داخلش از.. ای قهوه چرم کیف.. آورد در رو کیفش و کرد کتش تا رو دستش عرفان

 ... گرفت طرفم به و درآورد کارت یک
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 میشم خوشحال.. منه کارت این.. خیر بعد بار اما موجهه عذرتون هاتون گفته به توجه با امشب -

 ... باش خودت مراقب... ببینمت باز

 رایب بود عالی موقعیت اما نبودم بزن زنگ که من.. نمیکردم قبول رو کارتش اگر دیدم ادبی بی

 گفتم شیرینی لبخند با و گرفتم رو کارت.. کیان خوردن حرص

 ... خوش شب.. ممنونم -

 آینه زا وقتی که بود زیاد اینقدر الستیکها شدن کشیده صدای...  شدم سوار و نشدم جواب منتظر

 ... بودند شده خیره ما به همه کردم نگاه

 ... گفت که ببندم رو کمربندم خواستم و دادم تکیه ترسم از که میروند عصبی و تیز اینقدر

 ... ترسو--

 که اونجا از و شدم خیره روبرو به... میشنید رو جوابش باید خوردم جا حرف این شنیدن از

 ... گفتم خونسرد میاره در حرصشو بیشتر خونسردیم میدونستم

 ... دارید نگه رو خودتون احترام-

 ... میرفت زیادی سرعت با رو زرافشان بلند خیابون و کرد ای خنده

 ؟ میشه چی دارم نگه نخوام اگر اونوقت-

 سعک که بودم کسی نه کنم پرت ماشین از رو خودم که بودم آدمی من نه... نمیشد چیزی واقع در

 ... ندم نشون ضعیف رو خودم دادم ترجیح باز اما... باشم داشته بدش رفتار مقابل در العملی

 ... ،میوفته بیوفته نباید که اتفاقی-

 رافشانز خیابان کوچه آخرین به هنوز... کنم تازه رو نفسم نتونستم حتی که بود کوتاه اینقدر زمان

 بود جالب... شد خلوتی کوچه وارد و چرخوند سرعت همون با رو فرمون دیدم که بودیم نرسیده

 ... بود ما بد یا خوب شانس از هم شاید... کوچه اون جز داشت نگهبان ها کوچه تمامیه

 و صورت چه به خروجی راه نمیدونستم نداشتم غرب شهرک به شناختی هیچ که اونجایی از

 ... یا میشد حساب برگشتمون مسیر از میگذاشتیم سر پشت و بودیم داخلش که مسیری

 .. رسیدیم کوچه انتهای به سریع که زیادبود اوقدر ما سرعت یا بود کوتاهی نسبتا کوچه
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 نم به حایل کمی و کرد باز رو کمربندش و کرد پارک درختی زیر کوچه راست سمت مسلط خیلی

 ... نشست

 ... خب-

 ... میکرد نگاه من به مشتاق نگاهی با اما جدی خیلی... بود فرمون رو هنوز دستش

 شب موقع این... بود شده گرد تعجب از هام چشم.... بود من نگاه مشتاقش نگاه از تر متعجب

 ؟ باشه داشته میتونست منظوری چه... کوتاه کلمه یک این با ، خلوت کوچه این تو هم اون

 !!! خب که خب-

 ... میگه آروم میاد سمتم به کمی و میکنه ای مزه با خنده

 اتفاقی ونا ببینم منتظرم بنده االن یعنی خب... میکشیدی نشون و خط خوب که پیش ثانیه چد تا-

 ... میکردی تهدید خاطرش به رو من شما که بوده چی بیوفته نباید که

 از تر جدی ؟ کنم پیدا کجا از اتفاق من حاال... کردنه کل کل حال در مدام مرد این من خدای وای

 ... گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو قبل

 این تر راحت کردی ترمز خودت کردی لطف که حاال شم پیاده ماشینت از میخواستم موقع اون -

 ... میوفته اتفاق

 .. شدم ضایع معمول طبق اما کنم بازش که بردم در سمت رو دستم

 .. گفتم و کردم نگاهی چشمهاش تو.. نبود شدن باز از خبری اما کشیدم رو دستگیره بار دو

 ؟ کنی باز درو میشه -

 ندلیمص پشتی روی رو راستش دست و میگرده بر طرفم به کامل اینبار و میکشه رو دستی ترمز

 .. میزاره

 همینجا رو جنازش بیای دیگه ساله ده بکشی هم آدم توش... میشناسم خوب رو کوچه این -

 هی یکیشون که پره شون تا دو توشه که ویالیی تا ده از جمع سر...  میکنی پیدا نخورده دست

 بشی هپیاد اگه االن نظرت به... تنها زن پیر یه هم دیگشون یکی و میکنه زندگی نفره سه خونواده

 ؟ بمونی خودم پیش نیست بهتر ؟ امنه ،موقعیتت وضع و سر این با کوچه این تو تنها هم ،اون
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 همب خوشایندی حس حرفهاش از نبود همیشگی کیان اون کیان... بود گرفته رو وجودم همه ترس

 ینا وگرنه میزد رو حرفها این ترسم برای صد در صد... چسبیدم شیشه به کمی... نمیداد دست

 ؟ بود آشنا بودند ساکن توش که کسانی و کوچه این هم اون شهرک این به چطوری آدم

 ... مگفت و کردم نگاهش جرات با و شد قرص افکار این به دلم باز...  کنه اذیت منو میخواست الکی

 ابروانتخ این که بهتره ضمن در کن باز درو زود.... میترسم حرفها این و کارها این با من نکن فکر-

 ارکن از که مطمینم این به حداقلش... نه یا دارم امنیت حس خلوت جای این تو که بزاری خودم با

 ... بهتره نشستن تو

 به رو خودم شدت به که اونقدر ترسیدم... شد خم سمتم... خورد حرص بیشتر حرفهام این با

 فتگ و آورد در توش از رو کوچیکی کنترل و برد داشبورد سمت به رو دستش...  چسبوندم شیشه

.. 

 ... بشم خود بی خود از نچسبی مال همچین دیدن با که نیستم نخورده اونقدر نترس-

 ..شدم ناراحت حرفهاش از

 ... چیه کارها این از قصدش بدونم تا بودم مشتاق بیشتر لحظه اون تو اما

 ... کرد باز رو بود ویالیی خونه یک که خونه آخرین در و زد رو ریموت

 من... بود زده یخ وحشت از بدنم تمام... شدیم داخلش ما حرکت یک با و شد باز رنگ ای قهوه در

 سکته مونده کم ترس شدت از االن خودش به متکی جورایی یه شیطون دختر.. بهرامی نیاز..

 بر دستم از کاری چه االن... میکردم اعتماد مهربونش قیافه به نباید هم اول همون از...کنم

 رو من داد و جیغ صدای بخوان تا... باشن خونه ها همسایه تموم که هم فرض بر اصال...میاد

 سرم چی هر... خودم بدبختی با میمونم تر دراز پا از دست هم من و کرده رو کارش ،این بشنون

 ... نیست اینافکار مواقعیجای همچین تو... حقمه بیاد

 رو رمس تا میشه حریص بیشتر بزنم پا و دست بیشتر چی هر.. میکردم رفتار نرم و مالیم باید

 ... بودم نیاورده در رو حرصش کم بکوبونه طاق به بیشتر

 یچه چرا نمیدونم اما.. افتاد لرزش به بدنم... بود شده سردم... بودم گرفته پیچه دل ترس شدت از

 .. دید نمیشد ظاهرم از رو ها نشونه این از یک
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 ... گذشته کار از کار حماقتی کوچکترین.. میکردم عمل درایت با و خونسرد باید

 ... میگم و میکنم حفظ قدرت تموم با رو صدام لرزش

 .. اومدیم اینجا چی برای -

 میگه و میکنه سمتم به نگاهی چشمی زیر خونسرد

 .. شو پیاده.. میریم بعدش بدم انجام دارم کوچولو کاره یه-

 ... بیای تا میمونم منتظر همینجا من-

 و کشید آروم روخیلی گونم و آورد رو دستش.. خندید.. شد هم ترسم متوجه صدام از کنم فکر

 گفت

 انسش اما نمیاد بر دستت از هیچی میرسه که عمل به... بشی شاخ بقیه جلو بلدی فقط... ترسو-

 نگاه قیافم به... کنم تقسیم رو خوب حال و حس اون کسی هر با که نیستم آدمی هم من آوردی

 قطف تو من چشم از... قایلم ارزش بدنم واسه ساله هجده دختر یه از بیشتر اما... اندازه غلت نکن

 ازت هم ای خواسته بخوام که ندارم بهت حسی هیچ وگرنه... منه مخالفه جنسش که دوستی یک

 ... باشم داشته

 داشتن دلیلی... میکرد فرو قلبم به که بود خنجر تا صد از بدتر اما بود منطقی اینکه با حرفهاش

 ... کنه گوشزد اینقدر من به نسبت رو تفاوتیش بی حس این

 بی اگر ارزشم بی برات من که میگی دروغ یا و قایلی ارزش بدنت برای میگی دروغ بگم خواستم

 این از یکی پس..... پارکینگ تو اونجور بودی قایل بدنت برای حرمتی تو یا و بودم ارزش

 میون به رو اتفاق اون بحث اگر شدم پشیمون اماباز.. بود محض دروغ گفتی که خصوصیتی

 ... بود زندگیم تجربه بهترین و اولین اتفاق اون هنوز من برای که بود معلوم میکشیدم

 دستم کف به بدی فشار ناخونهام که اینقدر.. بود شده مشت حرص شدت از پاهام روی دستم

 ... میشد من سمت از حرفهاش نکردن باور متوجه که میزدم حرف جوری باید... میکرد وارد

 ... میده نشون رو هاتون گفته عکس بر رفتارتون-

 تیح که هست تیز اینقدر نمیکردم فکر اما بگیره رو منظورم نخواد که بود حرفها این از تر تیز

 ... بخونه هم فکرم
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 نکنه... بود اولتیماتوم برای فقط و فقط اونروز اتفاق اون... کوچولو خانوم نشو ناراحت اوف-

 ؟ داشتی ازش ای دیگه برداشت

 شاز موقعیت اون تو میتونستم که داشت وجود دنیا تو کلمه چقدر مگه آخه شدم ضایع باز وای

 ؟ کنم استفاده

 ... بشه برداشت خودم علیه بر که کنم بازی طوری کلمات با مبادا داشتم اضطراب

 گفتم میشد حس صدام تو کمی لرزش که همونطور و کردم اخمی

 ربهتج اولین که متاسفم خودم برای خیلی ؟ شما تحمل قابل غیر و وقیح کار از هم ؟اون برداشت-

 .. داشتم شما مثل شخصی با و اسفناک اونطور رو زندگیم

 حس.. گفتم بود شده وارد قلبم به که عجیبی فشار روی از خواسته نا دل ته از رو آخرم جمله

 کاری هاتن از اما بود برداشته رو گلوم عجیبی بغض.. بود شده بیان خواسته نا لحظه اون تو واقعیم

 گهن رو بغضم بود زحمتی هر به.. بود کسی مقابل در ضعفم دادن نشون بودم فراری و متنفر که

 ... بود زدن حرف کمتر لعنتی بغض اون کردن پنهون راه تنها.. داشتم

 یداپ بهش نسبت که ظهرم از بعد خوشایند حس از بیشتر که بود نشسته لبهاش رو پوزخندی

 .. بود داده دست بهم تنفر حس بودم کرده

 ؟ بوده زندگیت تجربه اولین پارکینگ تو کوتاه اتفاق اون که بگی نمیخوای -

 ؟ آره میگفتم افتخار با یا میکشیدم خجالت باید االن

 نبهتو اصال میزدید دم ازش پیش لحظه چند که ارزشی اون اما باشه مهم چندان نمیکنم فکر -

 یه ات برسونید منم و برسید رو کارتون تر زود یا خونه برم من بزارید یا کنید لطف االن... نمیاد

 ... مسیری

 .. گفت و کرد نگاهی چشمهام تو جدی.. شد خشک لبهاش رو خنده

 ؟ دقیقا سالته چند تو-

 ؟ بود سوالی چه این ؟ نمیدونست یعنی

 مهمه؟-
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 ... میگه جدیت با و میندازه باال ابرویی

 ... بده رو سوالم جواب... آره کن فکر تو -

 شش و بیست میرم دیگه ماه چند سالمه پنج و بیست من -

 گفت و کرد نگاهم هاش صحبت تو تمسخر کمی و تعجب با

 عدب... بگم بهت رو دلم حرف دارم دوست رک خیلی اما باشم داشته حرفهام تو توهینی نمیخوام-

 کردم زندگی مختلف های فرهنگ با آب ور این چه اونور چه و گرفتم خدا از که سال همه این از

 تو ور ای افتاه پا پیش تجربه همچین تو سال و سن به دختری که نمیره ام کت تو مورد این اصال

 خترد دسته اون از که کنم فکر نزار... سخته درکش جورایی یه میدونی... بیاره دست به سن این

 ونخودش شون دکتر به دادن میزی زیر یه با ازدواجشون شب و میکنن کار تا هزار که هستی هایی

 دهب جواب نداشتن ای تجربه قبال که ای پخمه پسرهای برای شاید.. میدن نشون نخورده دست رو

 دوستانه... باشی خودت کن سعی.. گرفتن رو مچش بدجور که دیدم هم رو تو از زیر به سر من اما

 هترهب اما ندارم یعنی ندارم باهات کاری گفتم هستم حرفم سر رهگذرم یه که من حاال.. میگم بهت

 رو تزندگی شیرینیه گفتی که دروغی از ترست زمانی یه که بری جلو طرفت با خالص خیلی که

 ای تادهاف پا پیش مسایل جور این زمونه دوره این تو که مردهایی هستند هنوز... نکنه زهر به تبدیل

 احساس و دختری تو حال هر به.. هست زیاد هم من مثل میکنم درک من.. نباشه مهم براشون

 رنظ به دمده و فناتیک هم اونقدرها... باشی نداشته ای تجربه هیچ سن این تا میشه مگه داری

 تو مردی برسه چه نخورده بهت دستی حال به تا که بدم اینو احتمال درصد یه بخوام که نمیرسی

 باشه نبوده زندگیت

 دمیش تلقی توهین جورایی یه هم اینها.. حرفها این از کردم داغ.. بود رسیده دویست به فشارم

 هانتا تو و بود شده تموم سنگین بدجور برام.. داشت شخصیتم از که برداشتی رو اطمینانش هم

 ... بود گذاشته رو تمومی سنگ نهایت من امثال و من به

 این از یکی اقل حد که دونستم موظف رو خودم جورایی یه بود شده وارد بهم که فشاری تموم با

 ... بنشونم جاشون سر رو میکنند فکر اینطور من امثال مورد در که آدمهایی

 ... مگفت و کردم نگاه صورتش به تمام نفس به اعتماد با کردم پیدا هام گفته رو خاصی تسلط
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 یا کشته کار حسابی که معلومه زدنت حرف فارسی و کردنت صحبت فرم از اما ایران اومدی تازه-

 پندارد خویش کیش به را همه کافر که رسیده گوشت به هم المثل ضرب این صد در صد و

 به ات که معلومه حرفهات از اما شدی پخته چقدر داری که زیادی نسبتا سن به توجه با نمیدونم...

 محری تو پا راحت خیلی خودت مثل و میکردند رفتار خودت مثل که داشتی برخورد افرادی با حال

 بخوام رهدوبا که نمیبینم نیازی دیگه و میگم بهت اینو یکبار اما.. میگذاشتند دیگران خصوصی

 ینا اونور دخترهای از خیلی شاید نبوده زندگیم تو مردی هیچ امروز به تا من... کنم گوشزد برات

 قول به بدنم و خودم برای ازهمه اول چون میگم افتخار با من اما کنن بیان خجالت با رو حرف

 ان رفت تر باال سنم وقتی که بکنم ندونسته کاری ندارم دوست هم بعدش قایلم ارزش خودت

 ینجورا که هایی دختر از خیلی مثل میبینی هم اگر... باشه دنبالم به پشیمونی حسرت خواسته

 که هست خاطر این به فقط و نیستم میندازن راه بیداد دادو و میشن عصبی و میشنوند رو حرفها

 اشم برای رو خودم بخوام ینکه ا به برسه چه نیست مهم اصال من برای تو امثال و تو فکر طرز

 فکر طوراین آدما از خیلی مثل که هست این برای میکنم برقرار ارتباط راحت خیلی اگه... کنم توجیح

 همتون آریا یا و سولماز و آرزو و تو من، برای هست پوشش و رفتار تو فقط نجابت که نمیکنم

 هک بشه باعث مواقع بعضی شماها تفکر طرز ممکنه میدونم دارید فهم و درک همتون و انسانید

 اروپا وت که میشه ت ادعا که تو اومدی ور اون از که تو اما باشه پایدار نا یا و ناسالم مابینمون رابطه

 این چرا هستی آشنا ها فرهنگ اقسام و انواع با و خوندی درس فرانسش و بلژیک تو هم اون

 یخیل با خودم من میزنی تجربش پر دم از دخترهای از دم تو که اروپایی همون ؟تو میزنی رو حرف

 ظاهر به آقای... عقایدند از خیلی پایبند هنوز و اومدند اونور از که کردم صحبت توریستهاش از

 بگی نمیخوای.. نکن بد برداشت ازش زنش با چه مردش با چه رو من قوی معاشرت آداب امروزی

 میبینی وصال تو رو سرانجامش میزنی زنی هر به و یا میزنه بهت زن یک که لبخندی هر با که

 بازمب رو خودم بخوام تجربه اولین با که نیستم حریص هم اونقدر اما نداشتم ای تجربه درسته...

 که ینها بگم ها نزدیکی این به رابطه در االن از میتونم که حقیقتی تنها من.. وقتش به چیزی هر...

 تو با دمکر تجربه رو شیرین و تلخ نسبت به حس این که باری اولین که بگم میتونم تو به فقط

 اگر ای دیگه مرد هر با آگاه خود نا چون... بس و بگم تو به فقط و فقط باید رو بار اولین این و بوده

 تجربه تو با که حسی اون ترسی هیچ بدون باش مطمین بزنم حرف مسایل این باره در بخوام

 ؟ تو اب باشم؟ داشته کی با نیت خلوص ؟ تو از ؟ باشم داشته چی از ترس... میکنم بازگو رو کردم

 اهاتب زندگیم مسایل ترین شخصی باره در بهخوام من که داری من زندگیه تو نقشی توچه مگه

 با که االن همین مثل نکن شک کنم ازدواج بخوام روزی فردا اگر ؟ بشم صحبت هم و شریک
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 ذشتهگ این چون... میگم گذشتم از افتخار با هم موقع اون نداشتم یا داشتم ای رابطه میگم افتخار

 وت چه ایرانش تو چه شکر رو خدا... میکنه جدا دیگه افراد یا کیان تو از رو نیاز منه که هست من

 با رابطه در ازدواج از قبل پسر و دختر که کرده تغییر ها فرهنگ دیگه اینقدر دنیاش دیگه جای هر

 رنگی که هم سیاهی ا تر باال...بگن رو هاشون گفته نا و ها گفته هم با راحت خیلی موضوع این

 مبه مسایل جور این با بخواد که هم ارتباطی.. طرف کردن رد یا موجوده شرایط قبول یا...نیست

 حتنصی این اما موافقم زدی که حرفهایی با...  بشه نابود پایبست از اولش که یهتر همون بخوره

 یدنرس برای که بزنی اونهایی امثال به میتونی رو حرفها این نمیکنه صدق من برای ها اندرز و ها

 ... میزارن عقاید از خیلی روی پا خواستشون به

 هم بعدش و داد گوش رو آخرش تا اول از...دادم رو جوابش ربط بی و ربط که بودم عصبی اینقدر

 ... گفت بکشم رو دستم اینکه از قبل و دستم رو گذاشت رو دستش آهسته خیلی

 نجوریای اگر... گفتم بهت رو تو، به نسبت ، فکرم طرز فقط من کردم ناراحتت اینکه از ببخشید-

  بدهکارم بهت خواهی معذرت یه من پس باشه میگی که

 ... بوده چی اینجا به اومدن از هدفت بگو حرفهات جبران برای فقط نیست خواهی عذر به نیازی-

 تامنی اطمینان برای رو سرم... طرفم شد خم کمی و داد فشار کمی رو دستم اینبار و خندید باز

 ... شدم مواجه گیراش و قشنگ خنده با باز و کشیدم عقب

 ... من نمای زن رفیق ترسیدی که باز-

 ... گفت و فهمید رو علتش خودش نشست پیشونیم رو ظریفی اخم حرفش این از

 من تداش معنی چه وگرنه... دیگه رفیقمی نداشتم خاصی منظور نشو عصبی خب خیله خب خیله-

 اما یزنهای مثله خوب که اینه برای فقط نما زن میگم هم ؟اگر بیارم خالم دختر ولیان خونه تو تورو

 مینهه خواستت تنها پایدار دوستی از که فهمیدم هات گفته از... میکنم نگاه بهت مرد یه مثل من

 ؟ نمیخواستی همینو مگه.. باشیم داشته هم به پاک چشم که...

 به و کردم دورش نوعی به خودم از خواسته نا.. خواستم چیزی چه ازش خواسته نا.. من بر وای ای

 ... شنیدم رو ولیان اسمه.. خودش خاله دختر خونه بود آورده منو اون... نزدیک نوعی

 پرسیدم اراده بی

 ؟ ولیان-
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 .. گفت و کرد ای خنده

 کیش تو هنوز چون االنم.. هست من خاله دختر هتل مدیر ولیان خانوم...که نداره تعجب.. آره-

 آب باید امشب نکردم وقت صبح... میدم غذا آکواریومش های ماهی به میام من هستند

 ؟ میکنی که کمک.. کنم عوض رو آکواریومش

 گفتم و کردم نگاهش تعجب با... بود کیان خاله دختر ولیان... بودم شوک تو

 ؟ لباسها این با -

 گفت میشد پیاده ماشین از که همونطور

 .. کردم فکری یه هم اون برای... شو پیاده-

 گفتمی درونم حسی یه.. نمیدیدم ترس برای دلیلی... خودش به.. داشتم رفتارش به اعتماد دیگه

 .. کنم اطمینان بهش

 .. میومد چشم به شیک و مدرن خیلی نگاه یک تو شدیم خونه وارد

 ... بود بزرگی نسبتا ،آکواریوم بود پایین طبقه همون تو آکواریوم

 رپس و همسر کنار ولیان خانوم آشنای چهره عکسهای... بود امروزی اما ساده بسیار خونه چیدمان

 تر شجاع کمی و بشه چندان صد کیان به اعتمادم تا شد باعث خونه دراطراف سالش دوازده ده

 ... دارم بر قدم

 ... بیارم رو الزم های وسایل برم لحظه چند یه من تا اینجا بشین-

 که یانک به دوختم چشم و نشستم تلویزیون روبروی رنگ مشکی کاناپه روی کیان خواسته طبق

 ... بکنه میخواد کاری چه

 ایینپ میومد ها پله از که زمان هم و گشت بر دقیقه چند از بعد و باال رفت خونه مارپیچ های پله از

 ... میزد هم حرف

 مک یک منم میکرد کارو این داشت تنها دست شیرین خونشون بودم اومده که پیش وقت چند-

 ینشیر... من به داده کارو این زحمت رفته که حاال... کردم کمکش فقط نبودم بلد... کردم کمکش
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 رو آبشون دارم شبی آخر من بفهمه اگه حاال... داره دوست بیشتر هم جونشون از رو ها ماهی این

 ... میکنه غرغر کلی میکنم عوض

 بودن مزه با منظور به لبخندی کرد نگاهم وقتی آخر در و میکردم گوش میزد که حرفهایی به

 مهم یا بود من خستگی یا شبش آخر بانمک ظاهر به حرفهای بودن مزه بی علت...  زدم حرفهاش

 ...بود آکواریوم اون به مربوط که حرفهایی نبودن

 ... داد باال رو سفیدش پیراهن آستینهای و آورد در رو کتش

 رنگ سفید سطل یک وارد و میاورد در آب از تک به تک رو ها ماهی کارش به متمرکز و آهسته

 ... میکرد

 ؟ ببینیشون نزدیک از بیای نمیخوای-

 رو ودمخ و دادم تکان میلی بی با سری... بود بهتر نشستن یکجا از باز اما نداشتم تمایلی اصال

 ... دادم نشون مشتاق

 ... ایستادم کنارش رفتم و شدم بلند جام از

 ... دیگرش طرف من و بود متری یک آکواریوم اونطرف کیان

 طول دارمق تا بودم کنجکاو منظور این به بیشتر.... ببینم رو ها ماهی مقدار تا شدم خم کمی کنار از

 ... بسنجم رو کار زیادی و کار کشیدن

 ... بود مونده دیگه تا هجده هفده اقلش حد و بود آورده در تاشونرو دو کیان تازه... نبودند هم کم

 ... شدم کالفه کمی که بود زیاد من در آلودگی خواب و خستگی شدت اینقدر

 ؟ بکنی رو کار این تو داری دوست-

 ... گفتم وقتی اتالف هیچ بدون هم همین واسه نداشتم کار این به ای عالقه

 ...ممنون... ،نه نه-

 نه و داشتم ای عالقه نه واقعا اما... نداشت رو درخواستش کردن رد توقع فهمیدم نگاهش از

 ... ای حوصله

 ... مایلی طور هر-
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 ... داد ادامه کارش به دوباره و داد نشون تفاوت روبی خودش

 گفتم و ایستادم دوباره عادی حالت به

 ... بشینم جام سر برم میتونم-

 ... گفت و خندید و کرد نگاه چشمهام تو تعجب با

 ... کنی کمکم آکواریوم دیواره شستن تو میخواستم تازه من ؟ ای خسته... میتونی که البته-

 .. میکردم توصیف رو حالم تعارف بی باید... شد هم تشدید حرف این شنیدن با بودم خسته

 تکمک بخوای اگه ولی... گرفت رو انرژیم از کلی هم همین واسه زدن پامو کمی کفشهام راستش-

 ... نیست حرفی کنم

 گرفت رو ام گونه روی سریع خیلی حرکت یه با و شد تشدید نافذش چشمهای و صورت رو خنده

 ... گفت و داد فشار کمی آروم و

 .... بیارم برات میخوای قهوه یا چای اگه... بشین برو باشه-

 ترجیح یا دیگه چیز هر به رو استراحت لحظه اون تو و نداشتم میلی که میگفتم تعارف بی باید باز

 ... میدادم

 ... برس کارت به.. ،مرسی نه-

 ... نشستم کاناپه رو رفتم و نکردم صورتش به نگاهی دیگه

 ... میکردم نگاهش من و میزد حرف اون قبل مثل باز

 یبس)های فریت که بود این تفریحم تنها. دونالد مک میرفتم که بابا و مامان با بودم که بچه-

 و مبایست شهرمون دونالد مک دیواری آکواریوم پشت برم و بخورم رو منو توی( کرده سرخ زمینی

 من ردنمیک بازی دیگه های وسیله و استیشن پلی با میرفتن دوستهام همه... کنم نگاه ها ماهی به

 یتو از که بود این آرزوم بزرگترین... بشم خیره ها ماهی اون به ساعتها که بودم این عاشق فقط

 تا دمندی رو صحنه این اینقدر... بیاد در ماهی یه بود افتاده کج که شده غرق شکسته کشتی اون

 به جدید دکور یه که ها ماهی واسه بودم شده خوشحال هم...کردن عوض اومدن رو توش دکور

 هصحن اون دیدن به موفق وقت هیچ که شکسته کشتی اون واسه بودم ناراحت هم دادن خونشون
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 پیر یه که ها مشتری از یکی ها ماهی به بودم شده خیره همونطور وقتی بار یه... نشدم جذاب

 ثیفیک که اینه کارش... شیشه به چسبیده که ببین رو ماهی اون گفت و نزدیکم اومد بود هم مردی

 میگفتم میشد ماهی از حرفی وقت هر موقع اون از...بودم کرده باور منم.. بخوره رو شیشه رو های

 دیگه بود بچگیم دنیای...داره عهده به رو ها شیشه کردن تمیز کار که هست ماهی مدل یه

 میخواستن تا... بود من به هاهم حواس تموم و بودم خونوادم پسر تنها.. که نداشتم تفریحی..

 و موزیک کالس استثنا بدون که هم تابستونها... سینما یا میبردنم دونالد مک یا ببینن رو شادیم

 مزه...میکرد خالی بخت بد من سر داشت آرزو چی هر.. مامانم اصرار به هم همش.... زبان و شنا

 یشپ میگذاشتند هم منو کافه و مهمونی میرفتن بابا و مامان میشد که جمعه به جمعه...میداد هم

.. . نمیگذروندم خوش بابا مامان با میکردم حال بزرگم بابا و بزرگ مامان با اینقدر... بزرگم مامان

 مجوونی از اینها مثل بودم منم اگه شاید... تفریح یا میکردن کار یا... من برای نداشتن وقتی

 .... که فعال... میکردم استفاده

 الح قشنگ اونقدر... گذاشتم هم روی رو چشمهام که بود مانند الالیی و شیرین اینقدر حرفهاش

 رویا شرایط اون تو بودن به ای لحظه برای که میکرد بیان احساس با رو روزهاش اون هوای و

 قطف یادمه تا زندگیم کل تو... زبان و شنا و موزیک کالس مدام... آرومی زندگی چه... کردم پردازی

 هن بابام... نبودم بلد که هم شنا میزدم پا و دست(  خزر دریاچه در شنا مخصوص محوطه) پالژ تو

 تماداع آزاد محوطه تو نمیشد که بود جوری شرایط ولی نبود اینطور اصال نه بده یادم نخواد اینکه

 دو نشد غرق خبر کم کمه تابستون تو که ها بومی ما برای مخصوصا باشی داشته کردن شنا به

 صبح هک هم کالس... نرفتم امروز به تا که هم استخر... میرسید گوشمون به مسافرین از نفری سه

 تو یا میکردم همسایه های اردک دنبال دوستهام با کوچه تو یا هم بعدش و مدرسه میرفتم ظهر تا

 اب تازه هم اون که بود زبان کالس تو کیان منو اشتراک نقطه تنها... بودم درسهام مشغول خونه

 ردمک یادگیری به شروع سال ای خرده و بیست سن تو من که بود اینجا فرقمون... بود تفاوت کلی

 شترهبی خیلی من برای باال سن تو یادگیری زحمت نکن شک... کودکی از گفتهاش طبق کیان اما

 ندچ هر... شد تعطیل کالسها و تابستون به خوردم که بگیرم یاد کلمه تا چهار خواستم تآ تازه

 یدمام کودکی از مشوقم تنها من دیگست چیز یه داشتن مشوق باز اما میدم ادامش باره دو بعدش

 ... ندارم دیگه هم اون االن که دایی انگیز بر تحسین های خنده و بود آیندم به

 ذتل اونقدر نوشابه و کیک یک خوردن و ساحل تو لباس با مامان دیدن همون میکنم فکر که االن

 تقدیر پای رو این نمیدونم اما... بدم رو جونم حاضرم روزها اون شدن تکرار برای که بود بخش
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 زندگی وت حقم ترین منصفانه و بهترین داشتن از منو که خودم به نسبت خدا محبتی بی یا بزارم

 ور هفتشون آخر باباش مامان چرا که ناراحته کیان مثل یکی... کرد محروم مادر پدر داشتن هم اون

 چه اب اونهم تازه میگذاشتند باباشون مامان پیش کوتاه وقت چند روبرای اون و تفریح میرفتن

 وای ای..... که درگیره خودش با من مثل سن این تا هم یکی تفریح و رستوران و سینما امکاناتی

 یحشونتفر به تا یکی دست میسپردن رو پسرشون هم کیان بابای مامان... دیگه اشتراک نقطه یه

 نیومده زمین به که آسمون.. کوچولو فرق یه با حاال کردن رو کار این هم من بابای ،مامان برسن

 نم بابای مامان اما دنبالش میگشتن بر باباش مامان روز سه یا دو از بعد که بود این فرقمون...

 شتربی خرده یه تنهاییم روزهای من... کوچولویی فرق چه.... نگشتن بر هم دیگه و رفتن تنها تنها

 ... میرم فرو عمیقی خواب به افکار همین تو و میزنم لبخندی.... بود کیان از

 ام بینی نوک رو... آشنا نفسی حرارت.. میکنم حس صورتم روی دلنشینی ،گرمای خواب تو

 از نظورم به رو دستم.. شد بینیم سر رو ای دهنده آزار خنکی به تبدیل بعدش که ای بامزه نمناکی...

 عمیق خوابم... برگشتم عادی حالت به دوباره و کشیدم بینیم سر رو کوچولو سرمای اون بردن بین

 هم اون ام بسته های پلک پشت از رو نگاهی سنگینیه که بودم هشیار اونقدر باز اما بود شیرین و

 ... کنم حس نزدیک فاصله اون با

 و بود عادی غیر حالت این اما بدم دست از بازکردنشون با چشمهامو داخل گرمای نداشتم دوست

 ... میسنجیدم رو موقعیت باید

 ... کردم باز رو چشمهام رفتن کلنجار کلی با و آهسته

 همه ناو از.. میکرد نگاهم مهربون...کیان نفس از غیر نبود نفسی آشنا نفس اون میگه بهم حسی

 هب چشمهاش تو و کردم صورتم وارد رو اخم نتیجه در... میبردم لذت هم بودم ترسیده هم نزدیکی

 ... کردم نگاه سختی

 به.. ودب زبان فرانسوی شبکه یک رو...  بود کرده روشن رو تلویزیون و بود نشسته کاناپه پایین

 ..گفت و شد خیره تلویزیون شدوبه جا جابه جاش تو کمی بیدارشدنم محض

 ؟ ،پاشدی خانوم تنبل-

 ازموقعیتم باز اما داشتم نگهش باز زحمت هزار با بود گرم عجیب چشمهام.. میومد خوابم هنوز

 ... بستم رو چشمهام و گرفتم دوباره امنیتی حس
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 ندبل شده تموم هم اگر یا و میشه تموم کارش زمانی چه که بدونم و باشم داده جواب اینکه برای

 .... پرسیدم بسته چشم همونطور بریم که شم

 ؟ شد تموم کارت-

 توش هارو ماهی تا برسه اقلش حد به آب دمای بره آب تو از زیادی کلر کنم صبر باید نه هنوز-

 ... بندازم

 لذت مه خوابیدنش معذب حتی کاناپه روی کیان سانتی چند تو چند هر میکردم صبر باید باز وای

 .. بیارم زبون به بسته چشم همونطور رو بود ذهنم تو که فکری همون دادم ترجیح اما بود بخش

 ... میده پرورش نهنگ داره انگار ساعته سه... کنه تمیز ندادن بهش رو شیر قفس خوبه-

 ... میگفت و میگرفت چنگ رو پهلوم رو قلقلک حالت وبه اومد پهلوم روی دستی

 همه تنها و تک بیچاره منه خوابیدی گرفتی نمیگذره بد که تو به میکنی غر غر خودت واسه چی-

 ... کردم رو کاراش

 فهمیدم اام نداشتم چشمهام کردن باز به تمایلی باز و گرفت ام خنده میداد که قلقلکی از ناخواسته

 بود ستهنش من کاناپه پاین دقیقا کیان چون میزدم حرف باز چشم با که نداشت هم تاثیری هیچ که

 ... بود کاناپه پایین به دادنش تکیه هم من به نزدیکی همه اون علت و بود من به هم پشتش و

 بود مکنم میدادم نشون حساسیتی اگر اما نیست صحیح اصال بدنم با دستش تماس میدونستم

 و گذاشت دستش روی رو دستم علت همین به... میدادم دستش خودم از هم ضعفی نقطه

 ... خودم از دوری به کردم هدایتش

 وت دوباره رو اون ام اشاره انگشت گرفتن سفت با که بکشم خواستم رو دستم لحظه همون تو

 .. گفت بکنه صورتم به نگاهی اینکه بدون و داد جا دستش قالب

 ؟ هستی قلقلکی-

 زمع با اینبار... نمیخورد اصال جمله اون گفتن به بود گرفته رو دستم که حالتی.. شدم متعجب

 ... گفتم جدی خیلی و کشیدم دستهاش از رو دستم راسخی

 ... نمیاد خوشم ها شوخی اینجور از فقط نه،-
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 ... فهمیدم مثال اینکه منظور به داد تکون رو سرش که میبینم سرش پشت از

 .... داره کار ساعتی یک یه... بریم که میکنم بیدارت شد تموم کارم بخواب بگیر-

 بدون نشستنش ،مظلوم حرکاتش و گفتار نرمی, مالیمتش همه اون برای دلم چرا نمیدونم

 تیصحب هم و همنشینی و موندن باز به رو چشمهام دوباره بستن اما... سوخت خبطی کوچکترین

 ..رفتم فرو خواب به باز... دادم ترجیح شب موقع اون تو هم اون باهاش

 .... کردم نگاه رو اطرافم و کردم باز چشمهامو

 ... نشستم و شدم جا جابه کاناپه رو... نمیشد دیده اطرافم کسی

 مسر روی کمی رو بود افتاده دوشم رو آزاد همونطور که رو شالم و کشیدم موهام دنباله به دستی

 ... کردم مرتب

 ... بردم آشپزخونه سمت به رو نگاهم کابینت در خوردن هم به صدای با

 اریک چه اما بود آشپزخونه توی کاری حال در همیشگی جذابیت همون با کیان... بود همونجا... بله

 ... گفت و شد بودنم بیدار متوجه خودش اینکه تا نفهمیدم لحظه همون تو واقعا

 ؟ میخوری قهوه... خواب ساعت-

 کنم زپرهی خوابیدن بیشتر از که بود ای بهانه بهترین باز اما نبودم خوردن قهوه اهل زیاد اینکه با

 ... کردم چاشنیش هم لبخندی و دادم تکون موافقت منظور به سری...

 !!!میشم ممنون-

 ... شد هم کنار تپل رنگ قرمز لیوان تا دو گذاشتن مشغول شیرینی لبخند با

 ... شد گشنم یهو-

 یا خنده بگیرم رو مچش اینکه برای... میکنه اذیتم داره کردم فکر کردم تعجب حرفش این با

 ... گفتم و کردم

 ؟ میخوری قهوه داری اونوقت شد گشنت-

 ... گفت اما میاره کم کردم خیال بود رولبهاش که ای مزه با خنده از
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 ... بشه برطرف گرسنگیت که میشه باعث میکنه کم رو اشتها قهوه باهوش خانوم-

 .. گفتم جدی و نباختم رو خودم باز... میشنیدم رو این بود بار اولین

 ....نیست کارسازش هم قهوه این کردم فکر گشنمه گفتی همچین آخه-

 رو اومد و گرفت بیسکویت ظرف یه هم دیگرش دست یه تو و گرفت دست یه با رو لیوان تا دو

 رکنا رو ها لیوان و بود داده تکیه کاناپه لبه به... نشست من به پشت و پام جلوی زمین همون

 ... میز روی گذاشت خودش

 ... نیستم شکمو میکنی فکر که اونجوریام... دیگه نه -

 پرید دهنم از بالبداهه که آزاری مردم برای یا بود عادت طبق

 ... نمیکنم دربارت فکری من-

 ینگاه چشمی زیر و گردوند بر من سمت به و پشت به رو سرش کمی بود نشسته که همونطور

 گفت و انداخت بهم

 میشه سرد بخور رو ات قهوه ؟ میکنی فکر گفت کی حاال-

 ... توش میرفتم ومن میکرد باز دهن زمین داشتم دوست لحظه اون تو آخ

 ... میکرد پیدا تماس کیان بدن با پاهام کمی باید شدنم خم برای و نبود بزرگ چندان کاناپه

 یدننوش مشغول و هست لبش نزدیک لیوان کیان که نبود حواسم اصال اولش که کنم اقرار باید

 تا بردم میز سمت به رو دستم و شدم خم راحت خیلی خاطر همین به شده اش قهوه آرام آرام

 همون دقیقا و کیان راست دست به خورد و شد خارج کنترلم از محکم پام که بردارم رو قهوه

 ... بود دستش قهوه رنگ قرمز کوتاه و تپل لیوان که دستی

 با همزمان هم خودم دست تو لیوان... پرید جاش از متر سه کیان دیدم زدن هم به پلک یک تو

 ...نبود کیان پریدن دلیل دونستن از مهمتر برام هیچی لحظه اون... برگشت کیان پریدن

 .. وای نه و میگفت آخی نه... میپرید پایین باال هم اون و میکردم نگاهش

 کرد باز رو هاش دکمه آخر در و میکرد جدا تنش از رو اون مدام که بود سفیدش پیراهن رو دستش

 ... گذاشت نمایش به من جلوی رو بدنش و
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 فک یک اندازه قرمزی کم کم که بود تنومندش بدن به نگاهم... داشت خوشرنگی پوست عجیب

 ... شد نمایان سینش راست سمت دست

 ... کنم فکری تا نشد فرصت که افتاد سریع اتفاق این اینقدر... بود سوخته پس وای

 ... میشد بیشتر لحظه به لحظه پوستش التهاب... رفتم نزدیکش و شدم بلند جام از

 ... دادنش نشون خونسرد برای داشت زیادی اصرار ولی چرا نمیدونم

 ... گفتم و کردم نگاهش دلهره با

 ... شهب کمتر سوزشش تا بریز سرد آب روش بیا... بود داغ خیلی...  شد من تقصیر ببخشید وای-

 ... کنه خنکش میکرد سعی فوت با کمی و میزد باد انگشتش چهار با

 ... بود داغ زیادی خرده یه فقط... میشه خوب االن... نیست مهم نه-

 که دبو چپم پای ران قسمت روی بود برگشته که لیوانی چون بود داغ زیادی از بیش میدونستم

 ... بود کرده کالفم بدجور سوزشش

 ... لحظه چند یک خونه آشپز تو بیا... بود داغ خیلی... میدونم-

 آب طرف به رو آب شیر... ظرفشویی سینک سمت خونه آشپز تو کشیدمش و گرفتم رو دستش

 به و میگذاشتم دستم روی رو یخ آب ذره ذره... گرفتم زیرش رو دستم آروم و کردم باز یخش

 شد کباب براش جگرم لحظه اون تو.. میزدم بهش رو آب آروم و میبردم سینش روی قرمزی طرف

 ور خودم باز اما نداشت سوزش اون سینه از کمتر خودم پای اینکه با.. بود شده مظلوم خیلی...

 میکردم کشیدنش درد کمتر برای میومد بر دستم از کاری هر باید و میدونستم سوختگی این مقصر

... 

 و تمبرداش کابینت کنار از دستمالی... میرفت نافش سمت به قطره قطره آب... میکرد نگاهم فقط

 ناز و خوب بچه یک مثل.. نشی خیس بیشتر که دار نگه رو این.. گفتم و گذاشتم شکمش روی

 ... مینداخت چنگ قلبم به بیشتر که بود سکوتش شاید.. میکرد گوش رو حرفهام

 رو جور بد هم خودم پای سوزش... نشد که نشد کم قرمزی از اما کردم روتکرار کار ین ا باری چند

 ... بود اعصابم
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 ...نیاز-

 .. میشه کمتر سوزشش االن کن صبر-

 نیاز-

 هب توجه بی... بود کرده ضعیف رو اعصابم برابر چند کیان سوختگی استرس با خودم درد شدت

 کی... میکشیدم سینش روی و میکردم پرآب رو مشتم مدام نشستنش آروم و کیان های نگاه

 قطره اون زیر التهاب و قرمزی همه اون یکباره به تا بودم معجزه منتظر احمقانه طور به جورایی

 بشه محو آب های

 ... میکردم رسیدگی خودم پای به راحت خیال با میتونستم هم من تا بود نسوخته کیان کاش

 ...بیارم دندون خمیر خرده یه برم بزار ؟ ندارن پماد... نشی خیس تا بگیر خوب رو دستمال-

 ... گفت و داد تکون آروم رو من و گرفت رو دستم مچ

 ... که نداره دستپاچگی همه این... سادست سوختگیه یه... شدی هل اینقدر چرا دختر-

 دهش جمع چشمهام تو اشک سوختگی شدت از..  قفل نگاهش تو ونگاهم بود دستهاش تو دستم

 ... بدموقع چه... بود

... 

 .... بود خدا بنده اون مهمان ها فعال فعال میدیدم من که التهابی و قرمزی اون

 ... کردم منتقل بهش بدجوری رو اضطرابم و ترس که بود معلوم میداد بهم که ای دلداری از

 ... متاسفم... بود من تقصیر-

 ابن موقعیت اون تو... بریزم اشک منتظره غیر تا بود شده باعث خودم پای سوختگی از ناشی درد

 دادن نشون اهمیت پر جورایی یه و خودم درد تسکین برای آش از تر داغ کاسه بود شده اشکهام

 ... خودم برای کیان

 ور لحظه کنم رسیدگی خودم نوای بی بخت بد پوست به و بشم دور ازش ای لحظه اینکه برای

 ... پرسیدم دندون خمیر آوردن بهوونه به و شمردم غنییمت

  ؟ کجاست توالت کیان-
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 ... بود شده گرد چشمهاش تعجب از حال اون با

 ؟ میکنی گریه تو-

 محل پرسیدن چشمهاش شدن گرد دلیل میکردم فکر باش رو من... داشتم کم همینو وای ای

 ... بوده موقعیت اون تو من سمت از توالت

 تقصیر الاص.... گفتن مردی بابا... نیست جدی میکنی فکر که اونقدرهام سوختگیش گفتم که من-

 ... مینشستم زمین رو نباید خودم من... نبود تو

 انگشتش با و گرفت دستهاش قاب تو رو بود روبروش که رو صورتم و باال آورد آروم رو دستش

 ... میکرد پاک رو اشکهام آهسته

 بد و ودب نایلونی لباسم زیر آستر اینکه مخصوصا میکرد ترم اعصاب بی لحظه به لحظه پام درد

 ... میشد ساییده پوستم سوختگی محل به فرم

 بزنم سر خودم پای به و برسونم توالت به رو خودم چطور که بود این به فکرم تنها زمان اون

 من سوختگیه قسمت بدم شانس از اما کنم نگاه رو پام هم من همونجا کردم دل دل بار چند....

 یجلو رو بلند دامن اون و میدادم نشون خیال بی رو خودم باید زیادی که بود چپم پای ران دقیقا

 ارجخ من عهده از واقعا که میکشیدم باال پام قسمت ترین باال تا و نه زانو تا هم اون باال تا کیان

 ... باشه میتونست چی هر که بماند هم کیان العمل عکس حاال بود

 دوری کیان از هم و بدم نشون رو خودم حد اون تا نه اما واقعی نگرانی هم که سیاست زیباترین

 ... کنم فرار دستش از جمله یک با که بود این کنم

 روش ارمبی دندون خمیر تیکه یک برم تا بشین اینجا لحظه چند اما نیست زیاد میدونم... میدونم-

 .... شه بهتر تا بمالیم

 نهات به رو خودم خونه فضای اون تو و رفتم در دستش از بیاره در ناسازگاری سر دوباره خواست تا

 یدمد و کردم باز رو در باشه توالت باید اینجا میگفت که ششم حس قدرت با و رسوندم بسته در

 هیچ از خبری ساده روشویی یک جز که هست کوچیک اتاقک یک داخل فرنگی توالت یک تنها

 ... نیست مسواکی دندون خمیر

 ... کدومه مشخصه بستست هم درش هست باال بهداشتی سرویس-
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 فتنر جز بود نمونده برام راهی کیان سمت از پیشنهاد اون با اما بودم قانع پایین توالت همون به

 کنم رسیدگی خودم پای به بتونم تا بود بهتر موقعیت هم من برای... باال به

 ... میشد حس بیشتر پام سوزش و ساییدگی قدم هر برداشتن با... باال رفتم آهسته رو ها پله

 چپم تدس وبا گرفتم پله کنار حفاظ به رو دستم کنم کمتر رو آزاردهنده درد اون از کمی اینکه برای

 ... میداشتم نگه باال میچسبید پام روی که رو دامنم

 سرویس... بودم دیده تلویزیون تو تنها من که سفید وان یک...شدم ودستشویی حموم وارد

 دندبو گرفته رو رنگ سفید دوقلوی روشویی و آیینه اطراف که بلند راسته کمد تا دو... فرنگی

 دور تو و نبستم رو در نبره شکی کیان اینکه برای... میکرد نمایی خود وضوح به دندون خمیر...

 االب اندازه از بیش کنجکاوی با رو ودامنم ایستادم بود وان قسمت که حموم قسمت ترین دست

 ...  دادم

 نم پای التهاب و سوختگی شدت... سوخت خودم مظلومی برای دلم لحظه یک تو میکنم اعتراف

 آهسته... نبود مقایسه قابل بگم بهتر.. بود بیشتر کیان از میرسید دست کف یک به دقیقا که

 ... که بکشم روش رو دستم خواستم

 ... نیاد در صدات اگه میدن طال کاپ بهت کردی ؟فکر ای دیوونه تو-

 ... افتاد, افتاد می نباید و بودم فراری که اتفاقی همون از

 سوختگی کامال تا باال دادم رو دامنم و نشسته وان لبه من و بود ایستاده در چوب چهار تو کیان

 ... کنم نظارت رو پام روی

 ... بود گوناگون افکار مشغول فکرم... بودم کرده گیر عجیب ای مخمصه وسط

 حاال... میکنه من باره در فکری هر ندارم شک ببینه حالت این تو مارو یکی اگه... باال اومد چرا این

 تو کجا هم اون وضعیت اون تو تنها و تک شب موقع اون!؟ میگن چی رو من پسره میگن اونو

 گفتم و شدم بلند جام از و انداختم سوختگیم روی رو دامنم وارده شوک از... وای... حموم

 خودت برای بایست آینه جلوی خودت بهتر چند هر... کردم پیداش... باال اومدی حالت این با چرا-

 ... بپوشون دندون خمیر با رو روش دقت با

 ...عصبانیه دستم از فرم بد که بود معلوم بود نشسته صورتش تو که شدیدی اخم از
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 ... نداد رو جوابم

 با منو کالمی یا حرف هیچ بدون... کرد من نزدیک رو خودش گذاشتو سر پشت رو در چوب چهار

 ... بشینم تا کرد هدایتم وان لبه رو و گرفت آهسته دستهاش

 ... نمیدیدم خودم در مخالفت برای نایی عصبانیت همه اون تو

 حرف بلبلب مثل و کردم فراموش رو درد حاکم جو نبودن خالی برای فقط و نشستم وان لبه رو

 ... افتادم

 ... میشه کمتر التهابش تا... مزیها قر رو بمال بگیر و دندون خمیر برو باش زود اونجاست آینه-

 ... نشست جلوم زانو دو

 ... میکرد کم هام گفته روی رو تسلطم قلبم تپش

  ؟ کنم کار چی نگفت نیاز نگی زد تاول اگه ؟فردا میگم چی میشنوی-

 ... رفت لباسم دامنه به دستش

 داری؟ کار چی من لباسه به-

  گفت و شد گرفته کیان دستهای زیاد قدرت با بازوم تا دو که شدم بلند ازجام

 ... ببینمش بزار... سوختی که دیدم خودم... بشین بگیر-

 دادم تکون مخالفت منظور به رو سرم بود داده دست بهم لحظه اون تو که ضعف و ترس شدت از

... 

 ... بود مشهود دندونهاش روی عصبانیت این و بود عصبی

 ... روت میگیرم رو دوش و وان تو میزارمت خوشگل خیلی منم ببینم نگذار تو خب-

 ... دادم تکون مخالفت به رو سرم دستهاش حصار تو باز

 ... ندارم کاریت... حریفتم که میدونی بشین بگیر-

 ... دادم تکون رو سرم باز

 نه؟ میشینی؟مگه-
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 ... گفتم نه هم هام ابرو با اینبار و دادم تکون رو سرم دوباره

 ؟ نه! ؟ نمیشینی-

 ... کردم تکرار رو کارها همون دوباره

 ... بزارم دید معرض در رو خودم عریان پای که بود محال باز مشد یکی هم با اگر زمان و زمین

 لباس همون با بود نشونده وان توی رو من بیام خودم به اومدم تا... ای بامزه کلمه ؟چه محال

 ... گذاشت پاهام نوک رو و کرد باز رو سرد آب دوش....

 .. نه یا ببینم میزاری حاال-

 .... نبود ساز کار ابرو و سر دادن تکون دیگه اینجا

 ... میشه خوب.. نیست زیاد کن باور-

  بود ایستاده وان بیرون خودش و بود گذشته وان لبه رو دستش

 ...میکرد تهدیدم و پام های انگشت روی سرد آب دوش آوردن لحظه به لحظه با

 باشه هنکرد داغون پوستتو هم االن تا سوختگی اون دختر... بزنم خودم زور با یا باال میزنی دامنتو-

 ... روش بگیریم سرد آب تا دامنتو باال بزن...  آوردی شانس

 هک نمیدیدم خودم در اصال... میدادم ادامه مخالفتم به و میکردم نگاهش ترس با وان تو نشسته

  بدم نشون کیان به رو خودم پای راحت

 مترک سوزشش تا بگیرم روش سرد آب با خودم من تا بیرون برو تو حداقل... نمیشه که اینجوری-

 ... شه

 و رفتار به اهمیت بی و توجه بی... شد کار به دست خودش عصبانیت با و گرفت شدت اخمش

 لخت لخت پاهام تا دو... نشست پیشونیم رو شرم عرق وای... زد باال رو دامن من های مخالفت

 ... بود نمایش معرض در کیان جلوی

 ... میخواستم مرگ خدا از فقط لحظه اون تو... نشه دیده زیرم لباس تا بودم مراقب فقط

 رس دارم ندیدن عقده چی هر تا باال دامنتوبدی تو منتظرم اینجا هم من نه... میکنه ناز من برای-

  االنت ترس به نه کشیدی دوستم جلو که شومت های نقشه اون به نه... کنم خالی تو
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 مثل که... میرسید برسه نباید که جا همه به داشت آب.  گرفت پام روی رو سرد نیمه آب همزمان

 و کردم خم کمی رو زانوم...نمیشنیدم رو حرفهاش... ایستادم وان همون تو و پریدم جام از برق

 ... ببینمش بتونم که کردم خم جوری رو پام ران

 ... بودم نشده معذب اینقدر زندگیم تو

 ...میریزه آب من رو مشت مشت وقت اون سوخته من از بدتر خودش بیا-

 

  گفتم خجالت با

 ... شد خوب دیگه بسه-

 گفت و اومد پام روی سرد آب با باز

 فهممب تا کن ناله خرده یه دختر... سوزوندن رو عصبش رگهای دختر این میکنه فکر ندونه کی هر-

 ... داری حس توهم

 اون وگرنه... رفته یادم درد که معذبم انقدر... داری خبری چه من حال از تو گفتم خودم دل تو

 ... بود گرفته درد قلبم که بود حدی تا سوزش شدت پایین

 ...  نکنه ارب تیر هاش انتقاد با رو من و نشه رو پر این از بیشتر تا کنم نگاهش اخم با تونستم تنها

 ... بیرون بیام میخوام... شد بهتر خیلی-

 ... کرد رو خودش کار تفاوت بی باز و کرد نگاه صورتم میمیک به

 ... مهمونته حال با تاول یه شیرین ؟ شد بهتر-

 چند برای میزد تاول اگر اینکه مخصوصا بود دردناک هم خیلی عکس بر نباشه مهم برام اینکه نه

 ... میرسید نظر به چیزی هر از تر دردناک چسبناک وکمی جین شلوارهای پوشیدن وقت

 ... شدند سر دیگه پاهام... اونور بکشی پام روی از رو سرد آب این میشه. زدم یخ...نیست مهم-

 ... آوردم زبان بر که چیزهایی جز نبود چیزی امر حقیقت

 ... گفت آروم خیلی و کنار گرفت رو دوش
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 ... بیارم کرم برات تا لبه این بشین-

 .... نیست الزم نه-

 ... آورد کرم گشتن ثانیه چند از بعد کمد تو از و رفت روشویی سمت

 ... نمیکنه خوبش کرم-

  گفت و شد پشیمون که میکرد باز رو کرم در داشت

 ... کنیم امتحان رو دندون خمیر همون بزار پس-

 که بود معلوم رفتارش از... سمتم اومد برداشتو رو دندون خمیر تیوپ... نکرد لج باز عجب چه

 ... بماله سوختگیم روی خودش که هست این به تصمیمش

 سوختگی تو تحملم صبرو عجیب... میداد سوزش به دوباره باز رو خودش جای آب خنکای کم کم

 ... بود کم

 ...  میدم انجام خودم به بدش-

 اومد و کرد سریع رو حرکاتش من گفته با....  کردنش باز منظور به چرخوند رو تیوپ در دور یک

  گفت و شد خیره چشمهام تو.. نشست وان لبه رو کنارم و سمتم

 اون از من کردی فکر نکنه.. میکنی فکر چی به... داری درد ؟خیلی میکنی فرار داری چی تواز-

 اومدیم رکنا هم با یکبار... هستم خودم امیال دنبال فقط موقعیت به توجه بدون که هستم پسرهایی

 یشههم نکن فراموش موقع هیچ میکنم بهت دوستانه نصیحت یه... دوستیم فقط هم برای ما که

 منم تا کن رفتار نرمال... میده پسر به رو کار خط که هست دختر های عکسالعمل و حساسیت

 سیبآ پای یک االن من برای لخت پای این... ببینمت بتونم اورژانسی موقعیت یک چشم به راحت

 فرصت این از میتونم چطور من میکشی درد سوختگی این از داری تو وقتی.... بس و هست دیده

 ... نزنه تاول تا کنیم کاری میشه چجوری ببینیم تا باش آروم...کنم استفاده سوء

 .... شد بیشتر نشستن آروم برای نفسم به اعتماد کمی و کرد آرومم حرفهاش دوباره و دوباره

 ... کرد خالی پام روی رو توش محتوای و داد فشار کمی رو تیوپ کنارم همونطور

 ...میکرد پخش پوستم گرفته التهاب قسمت رو دندون خمیر تیوپ سر همون با
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 دلیل لحظه اون تو که بود جالب برام نموند دور من دید از که نشست لبهاش رو ریزی خنده

  باشه میتونه چی خندهاش

 ؟ میخندی چی به-

  گفت کردو نگاهم کنه کمتر رو لبهاش بر وارده لبخند از ی ذره اینکه بدون

  چیزها خیلی به-

 ... بودم متنفر بشم قانع بخوام کلی و کوتاه بهای جوا با اینکه از

 ... بیمزه-

 ... گفت و گرفت شدت ش خنده کمی

  ؟ میخندیدم چی به بدونی میخوای جدی-

 کردم نگاه پام روی تیوپ برگشت و رفت حرکات و پام به مستقیم و ندادم جوابی

 !!!!! که من برای نه بکنی خریدارش یه برای بری باید رو ناز همه این-

 درچق.. بود شده دار خبر هم اون انگار اما بس و بوده ناز خودم واسه فقط حرکتم این میکردم خیال

 ... گرفت تحویلم جور بد هم

 به نهعادتشو مردها این نسوختم ساختمونی قیر با خوبه میکرد تمرکز پاهام رو داشت زیادی دیگه

 حتمالا یکدرصد حتی... میشکونن گردو دمشون با واقع در اما میدن نشون بیخیال خودشونرو ظاهر

 .... باشه سوختگیم روی فقط چشمش این بده

 کنترل اما شدم باروت مثل خوردم کیان از که حالی ضد بودو آورده هجوم سرم به که افکاری با

 ... شده

 قبل باش ؟مطمین میزارم نمایش به تو برای رو نازم من که گفته ؟کی میبری سر به توهم تو چرا-

 راه از که کسی هر برای که هستم و بودم حساس خیلی اینمورد به خودم من شما فرمایشات از

 االن... باشه دارم دوستش که کسی و شمانوعی بین فرقی باید حال هر به نیام عشوه و ناز رسید

 تمنسوخ که اسید با نکرده خدای کنید تموم رو مالیدنتون خمیردندون این کنید لطف دیگه هم

 من ایپ روی که ای قهوه این میکنه فکر ببینه رو صحنه این و ندونه کی هر... میکنید توجه اینقدر
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 کارهارو این که ساده سوختگی یه... آورده درد به رو شما قلب وحشتناکترش طور به سوزونده رو

  نمیخواد

 ردهک مشت رو بود داشته نگه باال رو دامنم که همونجور دستم و بود شده فراموشم بالکل سوزشم

 براش دلم هم اصال ایندفعه... خورده بر بهش حسابی معلومه... میکرد نگاهم واج و هاج... بودم

 .... حقشه االنم میرقصه شادی از گوشش الله تا میکنه ضایع منو وقتی چطور نسوخت

  شد توقفم باعث صداش که بشم خارج حموم از تا رفتم حموم در سمت به و شدم بلند

  کنم ناراحتت نمیخواستم... نیاز رنجی زود چقدر-

  داد ادامه.... شد زشتش حرکت متوجه جوری بد انگار

 دیگه اون کنن نمایان رو ناز این کجا و کی اما زنه برای ناز عزیزم هست ذاتی غریزه یه این اما-

 ... زنه سیاست پای

 و میبارید سیاهش چشم از شیطنت... دیدم رو صورتش برگشتم... میکنه اذیتم داره باز وای

  داشت ادامه صحبتهاش هنوز... نمیشد محو لبهاش رو از اصال برم قربونش که هم لبخندش

 رو خوشگلت های ناز خریدن توقع ازم موقع یه که خاطره این به فقط میگم االن که هم این-

 ... باشی نداشته

 خواهش یه فقط انتظاری نه و دارم توقعی نه شما از بنده که کردم عرض سقف به اعتماد آقای-

 من... خونه بریم و آکواریوم تو بندازید هارو ماهی و بپوشید چیزی یه زودتر که اینه هم اون دارم

 ... ندارم رو شما با کلکل حوصله اصال شب موقع این

 از ای منتظره غیر واکنش هر آماده رو خودم... اومد سمتم خرامان و آهسته و شد بلند جاش از

 ... بودم کرده سمتش

 نارک رو دستش... گرفت قرار اش ورزیده و برنز سینه مقابل دقیقا صورتم....  اومد نزدیک خیلی

 ... گفت و گذاشت در چوب چهار به تکیه و سرم

 هداشت دوست من که میشه باعث تو سختی و سفت این ؟ سختی و سفت اینقدر چرا واقعا تو-

 ... باشم کنارت بیشتر که باشم
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 هاشچشم به باید یا نداشتم بیشتر راه دو... نمیچرخید زبانم رو درست کلمات... شدم دستپاچه

 لذ مردونش و جذاب سینه به باید اینکه یا میکشید خودش سمت رو موجودی هر که میکردم نگاه

 بود ممکن غیر میدیدم خودم در که حسی طبق رفتارم کنترل لحظه اون تو واقعا که میزدم

 تکون جام از دلیل همین به شدم شوکه شدن سینه به سینه و نزدیکی همه اون از ناخودآگاه...

 تیررس از تا کردم هدایت راست سمت به میتونستم که اونجا تا رو نگاهم سمت فقط و نخوردم

 ... باشم امان در نگاهش

  بدم دستش گافی مبادا تا میکردم صحبت آرامش با و آهسته

 ... کنی حفظ من با رو فاصلت میشه-

 نفسهاش هرم تو که طور همون و آورد صورتم نزدیک رو صورتش و شد نزدیکتر ،کمی پوزخند با

  کرد زمزمه گوشم تو شیطون خیلی گرفتم قرار

  ؟ نداری اطمینان خودت به یا میترسی من ؟از چرا-

 رو امدسته که بود این راهم تنها فاصله حفظ برای من بود لخت هم سینش که بود اینجا بدبختی

 این اب هم اون بدنی تماس از اما... نشه تر نزدیک هست که اینی از تا بزارم سینش رو و کنم سپر

 . بودم کرده گیر در، چوب چهار یکطرف و کیان مابین بدجوری... بودم فراری واقعا وضع

 لیو مربوطه خودم به فقط و فقط که بگم باید ندارم اطمینان خودم به یا میترسم تو از اینکه-

 شهمی چندشم تو مثل شخصی به هم اون نزدیکی همه این از که بگم بهت جرات با اینو میتونم

 ... تا کنار برو هم حاال...

 

 در منو کامل بود چسبیده بهم که طور همون چون نداشتم براش دلچسبی جواب چندان معلومه

 تمدس حتی که بود زیاد آغوش این فشردگی اینقدر کمرم به کرد قالب رو دستش و گرفت آغوش

 ضاییف و بود شده قفل طور ،همون نکنه پیدا تماس ، شده مالیده دندون خمیر به تا بود دامنم به که

 ... نداشتم هم دادن تکان برای

 ... نکرد پیدا تماس لختم کمر با دستش و بود تنم مانتو آوردم شانس

 میخوای هم باز ندارم رو خونه به برگشتن حال اصال و خستم خیلی بگم اگه ؟حاال چی ؟تا تا-

 ؟ کنی تهدید
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 ... میداد بهم کالم قدرت که بود خودم خدای فقط شک بی

 نادیده رو نزدیکی همه اون ای لحظه برای و کردم نگاه شیطنتش پر و مرموز چشمهای تو دوباره

 ... گفتم قاطعیت با و گرفتم

 میکردم رو میدادم انجامش اول از باید که کاری همون هم من تا میگفتی اول از رو این خب-

 ... نشده دیر هنوزم چند هر....

 تشد کمرم به دستهاش فشار.. میکنه نوازش رو کمرم داره آهسته که میگفت درست بهم حسم

 تربیش ندارم شخص اون به لحظه اون تو مالکیتی هیچ اینکه حس اما بود قشنگی حس... داشت

 فهمیدم االن که شخصی تنها به نزدیکی همه اون از هم اون کنم لذت غرق رو خودم تا میشد مانع

 ... بود کرده مشخص دلم تو رو خودش ی جا محکم و نرم خیلی که

 ... برسونم پایان به تر سریع چه هر رو شب این باید که میخوند گوشم تو مدام یکی

 ....نیاز... نیاز-

 ... بود داده تکیه پیشونیم به و پیشونیش و میکرد صدا رو اسمم کالفه

 روی احساسش از پر و آروم های نوازش... داشتم هراس نزدیکی همه این از من... من خدای

 اون و بودم گرفته قرار نفسهاش هرم تو... میکرد تحریک رو اعصابم لباس روی از حتی کمرم

 ... بود کرده حبس سینه تو رو نفسم ها بازدم و دم گرمی

 اون به کردن نگاه... بود داده بهم کالمی قدرت پیش لحظه چند همین تا خدا که انگار نه انگار

 میک با که میدونستم نمیزنم گول که رو خودم... بود شده کارم تنها ناتوانی سر از هم اون چشمها

 زج گذاشت روش میشد اسمی هر... کار اون به نبود رضا دلم اما بیام در چنگش از میتونم تالش

 یانک مبادا که میترسیدم فقط... میخواست دلم اما میدونم بود محض خواهی خود... من نارضایتی

 ... بشه خبر با تمایل این از هم

 جواب خودش همانند هم من داشتم دوست.... میکردم فکر چی به لحظه اون تو که میکنم اعتراف

 زندگی و خودم برای رو لذت اون دوباره داشتم دوست... میدادم رو تمناش پر های گفتن نیاز

 ... میکردم تجربه دوباره یکنواختم

 رسیدم هام خواسته تموم به که گیرم.. میگرفت قرار جایگاهی چه تو اینجا ؟غرورم چی غرورم اما

 همون میشد دوباره.. باشه خوش دلم که داد نشون العملی عکس چه روز اون مگه... چی بعدش
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 زندگیم از روزی فردا اگر.. بود چی اطرافش های دختر بقیه با فرقم دیگه پس... کاسه همون و آش

 ور اینموقعم احساس میتونم هم موقع اون... کنم نگاه خودم گذشته به رویی چه با بیرون بره

 !؟ بفهمم

 ... دارم ،شک نمیدونم

 مباش دادم بهت ماشین تو که قولی سر نمیدم قول بهت وقت اون..  نکن نگام اینجوری... نیاز-

 ؟ نه میسوزه جور بد پات...

 قدراین تو دنیای... دنیاته آخر این نکنه... خدایا... نداشتم خبر من و بودیم حس هم ما پس.... وای

 ممنونم ازت خدایا... دارم خودم جلوی رو دنیا ؟من نداشتم خبر من و بود شیرین و خواستنی

 برابر باید اقل حد... بود کم احساسش ابراز برای اعترافش هنوز... میشدم حرفهاش تسلیم نباید...

 ... میکرد عالقه ابراز درونم حس با

 رو زمتمرک تمام کردم نگاه چشمهاش تو نفس به اعتماد و قدرت با باز اما میلرزه صدام میدونستم

 شکنترل از کیان که کاری بگیره رو افکارم دنبال چشمم مردمک مبادا اینکه روی بودم گذاشته

 اام میکردم نگاه چشمهاش به...بود لبهایم رو مستقیم نگاهش اما میزد حرف من با... بود خارج

 ... میشد تکرار داشت چی همه... بود گرفته رو پارکینگ تو روز اون دید زاویه همون چشمهاش

 ... عشق... لذت حس... نزدیکی... سکوت... تنهایی

 عشق؟

 ...  نیستم راحت اینطوری اصال من... بایستید تر عقب کمی میشه ولی نمیسوزه نه-

 ... اومد کجا از دیگه حرف این... نه وای

 ... نمیکنه شک حسم به هم ای ذره االن گفتم اینو که بهتر همون... بهتر اما

 از رو نگاهم که بود من نوبت دیگه حاال....  شد خیره چشمهام تو و شد جدا لبهام روی از نگاش

 ... بدوزم بده نشون رو واکنشش میخواست که لبهاش به و بدزدم چشمهاش

 گفت تامل کمی با و کرد تر رو لبهاش

 مونیمی ماهی مثل برام جورایی یه... بیارم گیرت بتونم دوباره که نیستم مطمین کنم ولت اگر-

 ... میری در دستم از...لیزی...
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 یدادمم تحویلش لبخندی جواب بی اینکه از اما نداشتم فرقی ماهی با براش که نخورد بر بهم اصال

 ... میشدم اذیت

 گفتم میرفت راه فرم بد اعصابم رو که پایم سوزش با و زدم پوزخندی

 ... نیستید گیری ماهی لنسر شبیه من برای اصال شما اما-

 گفت و کرد نگاه چشمهام تو و خندید

 .... هستم چیزی چه شبیه دقیقا بپرسم میتونم اونوقت...اااااااا-

 میرسید مشامم به باز وکلکل تنش بوی و بودیم اومده در رمانتیک فضای اون از باز

 مکن سکوت دادم ترجیح...باشه داشته خودش دنبال به رو العملی عکس هر بود ممکن جوابی هر

.... 

 من....  بگم بهت من بزار... موند جواب بی و آورد کم بار ،یه ما لجباز خانوم دختر... عجب ،چه اوه-

 یلیخ ولی بگیره همه از رو حقش تا میاد بر دستش از کاری هر که مردادی مرد یه میمونم شیر مثل

 سکوت... هستم آدمی جور چه که داده نشون بهت قبال هام رفتار... میره جلو آروم و سیاست با

 یه هبرس راه از کی هر الکیه مگه.... میکشم ای جانانه نقشه دارم سکوتم لحظه اون تو اما میکنم

 میدونی.... نشدم دادفر کیان ها آسونی همین به بنده... کوچولو خانوم نه ؟ شه رد بزنه لگد

 زیپیرو کار اینجای تا میکردی فکر و بگیری منو حال چجوری میخندیدی دلت تو که اونروزهایی

 از که النا همین مثل مثال...بفهمم ضعفهاتو نقطه که بودم فکر این تو ؟ میگذشت چی فکرم تو من

 نممیدو خوب هم رو این میاد بدت چیزی چه از اینکه یا... دهنت تو میاد داره قلبت نزدیکی همه این

 اما رمبگی حالتو اساسی که داده پا من برای موقعیت حاال.... متنفری رییست جلوی آوردن کم از که

 ری به یر کنم تالفی االن من اگه تنهاییم االن ما که هست این هم اون میده آزارم چیزی یه فقط

 رو اپ نمیدونی... ای ساده خیلی تو دختر... من اما کردی سوپرایزم آشنا یه جلو بار هر تو نمیشیم

 هم جوری بد ما ساده دختر این نشو ناراحت اما.  میکنی بازی باهاش داری و گذاشتی شیر دم

 .... چون هست شانس خوش

 بوی هاش صحبت از... میداره نگه ردیفش دندونهای الی رو پایینش لب و میگیره گاز لبهاشو

 که انیکی رفتار با رفتارش!!! بود متفاوت عجیب اما بیاد؟ چرا بوش دیگه بود تهدید... میومد تهدید
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 تاطمح و سیاست پر اما حرص با.... میزد حرف زخمی شیر یه مثل بود متفاوت میدیدم ها قبال من

 .... نگفت بهم رو بودنم شانس خوش دلیل چرا

 که محیطی دمای خیلی بود چه هر اون بود ناخوش من روز و حال یا بود باال اتاق هوای دمای یا

 حس هم نتیجه دریافت شوک سکوتم دلیل تنها.... بود استرس پر و گرم داشتم قرار توش

 دنبای.. میشد برداشت ای دیگه طور براش داشت کم کم اما بود عشق روی از وصال تو نبودنمون

 ... میدید من از لحظه اون تو ضعیفی شخصیت میلم خالف بر میگذاشتم

 از یا اشچشمه... کنم حرکتی نمیتونستم وضعیت اون تو ای ذره حتی دیگه که بود اینجا بختی بد

 ... بود قرمز ، بود دلیلی هر به عصبانیت از یا بود خستگی

 گاران... هست رفتارش روی بر کردن کنترل دلیلش فهمیدم که بود گرفته گاز لبهاشو طور همون

 ... شد پشیمون که بگه چیزی خواست

 حبتص با اما بود بخش لذت اینکه با بودم شده کالفه بودن بغلش تو و بالتکلیفی حالت اون از

 هکرد باهاش که کارهایی تالفی و انتقام جز نداره من به حسی هیچ که فهمیدم میکرد که هایی

 ... بودم

 اام داشتم وصفی قابل غیر و عجیب حس دادم قرار سینش رو و باال آوردم زحمتی هر با رو دستم

 ودمخ گلیم میکردم سعی و میکردم دوری باید خودم وجدان پیش احساساتم بروز از لحظه اون تو

 ... بیرون بکشم آب از رو

 تالش از... حرکت ای ذره از دریغ... دادم هولش توانم تموم با و بود سینش رو دستهام تا دو

 اومدم حرف به اختیار بی... شد دیده بیشتر لبهاش رو لبخند... بودم عصبی بیهودم

 ... میشه چندشم نزدیکی همه این از که گفتم... کن ولم ؟ میکنی نگام روانی آدمهای مثل چرا-

 که فهمیدم میاوردم زبون به که حرفهایی از... ترسیده باشم خودم که نیازی که فهمیدم تازه

 ... بردم حساب جذاب سیاه چشمهای اون از بدجوری

 ..کنار برو-

 ردممیک دفاع خودم از تخس طور همون باز و میگرفتم رو ترسم جلوی باید... نداشت ای نتیجه باز

... 
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 ... دادم ،ادامه صورتم به بود شده خیره که خندونش چشمهای مقابل در

 یه.... بفهمونی بهم تا نمیکشتی خودتو اینجا االن که بودی شیر اگه ؟تو چیه ها بازی مسخره این-

 کرد نگاه یمن یه اگه که میکنه رفتار جوری... نمیکنه یادآوری رو بودنش شیر بقیه به موقع هیچ شیر

 دادفر کیان که فهموندی بهم اینو که کنم ویژه تشکر ازت باید ولی.. بیاد دستش کار حساب طرف

 نه لگ آقاپسر اما... شده جنگل حیوون ترین قوی دامن به دست حاال نبرد ای بهره هیچ انسانیت از

 به رو منظورمون میتونیم حرف با که انسانیم تا دو مون، تا دو پا، تیز آهوی من نه هست جنگل اینجا

 اال؟ح خورده رکب شیر یا کنم صدات کیان باید من که کردی گیجم واقعا هم االن... بفهمونیم هم

 مخست... برسونی منو که نمیخوام من بخوای هم تو اگه االن چون اونور برو... نیست مهم!! چی هر

 ... روندارم ها بازی بچه این حوصله هم اصال..

 .... نخورد تکون جاش از باز

 عدتب و خودت ؟فکر میری پیش میلم طبق ؟چرا میزنی حرف اینطوری ؟چرا میکنی کار چی... نیاز-

 تا اشتمد نگه خودمو خیلی خدا به... بیام کنار خوب وجدانم با بعدا که باش بدبخت من فکر نیستی

 تثاب بهت جوری.. کنم ثابت بهت ای دیگه جور رو بودنم شیر همون نگذار... نزنه سر ازم خطایی

 رو چجوری آبی چشمهای این میدونستی اگه عروسک آخه... نکنی فراموش داری عمر تا که کنم

 ... داره شرط یه اما بری کنم ولت امشب میتونم.... نمیزدی حرف باهام اینطوری اعصابمه

 تو حرفهاش ادامه منظوره به اخمی شد باعث شرطش از کنجکاویم اما بودم شوکه حرفهاش از

 ... بشینه صورتم

 ... کنی همراهی مهمونی یه تو رو من شب فردا برای که اینه هم شرطم-

 ات برم چاه تو مرد این طناب با دوباره نداره امکان ؟ کیان با من هم ؟اون مهمونی بود عجیب برام

 ... بکنم هم همراهیش بخوام دوباره اومده دهنم تو قلبم هم همینجاش

 پرسیدم کنم همراهیش نمیخواستم که میلم خالف بر اراده بی

 مهمونی؟-

 .. اوهوم-

 ... محاله-
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 !!!!! نیاز-

 ... نداره امکان-

 نمک دوری تمنا پر نگاه اون با شدن روبرو از تا بستم رو چشمهام... شد بیشتر کمرم دور فشار

 !!!! نیاز-

 .. کردم تکرار کار همون با رو منفیم جواب و باال انداختم ابروهامو

 .... دوست تا دو مثل نیاز-

 ... کردم جوابم بودن منفی به اشاره باز ابرو، با و دادم تکون رو سرم

 .... میای-

 ...نچ-

 ... نمیکنم ولت منم پس باشه-

 اخم تهدید منظور به تعجب جای اما کردم نگاهش تعجب با چشمی چهار و شد باز چشمهام

 .... کردم

 میای؟...  میدم جوابتو منم کن، لج تو. نداره فرقی من برای-

 ...گفتم باشم داشته مخالفتم برای دلیلی اینکه برای

 دست هک خوردی پیسی به اینقدر یعنی که کنم باور ؟نمیخوای مهمونی بیام تو با باید من ،چرا نه-

 ؟ شدی من دامن به

 گفت و کرد سرم نزدیک سرشو مهربونی با باز و کرد کوتاهی خنده

 ... باشی همراهم تاتو داده فاز جوری بد اما نخوردم پیسی به نه-

 ....نمیگذارم توش پا نشناخته و ندیده جایی من متاسفم-

 گفت و زد پوزخندی

 .. مزه با...حمومش تو کجا؟ هم ؟اون توشی که میشناختی رو خونه این مثال االن... اوهوک-
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 ینقدرا نمیکردم فکرشو اصال... یخ آب استخر تو کردند پرتم انگار بود خوب که سرد آب سطل یه

 ... شدم متنفر ازش ثانیه صدم برای.. باشه تند نیشش

 تماداع نمیشه هم حرفهات و تو به حتی که فهمیدم االن کردم اطمینان تو به من میگی راست تو-

 زدی حرفهایی چه و دادی قولی چه بفهمی اینکه به برسه چه درگیری هم خودت با تو چون کرد

 فکر من ؟ میدیدی دوست یک چشم به رو من ؟اینجوری قایلی ارزش خودت برای اینجوری...

 برای حتی تو که نمیدونستم دیگه اما میمونی قولت و حرف سر هم مرد یه مثل و مردی کردم

 ... کردم خیال زود اینقدر که منه تقصیر... نمیزاری حرمتی هم خودت شخصیت

 .. بشه تموم حرفم ونگذاشت کرد تر آزاد کمی فقط رو دستهاش

 اما....میترسی وقتی میشی ناز چقدر... ترسیدی....آره..... اوف ؟ ترسیدی نکنه ببینم کن صبر-

 تو زا گفتم فقط من.... دارم کار باهات گفتم کی من... نکن گرد اینجوری رو نازت چشمهای کوچولو

 هیچکی به... گیره کارم... بگیرم ازت جوابی که خاطره این به فقط هم اون... نمیکنم ولت بغلم

 بهم محس... کنی کمکم میتونی تو که گفت بهم حسی یه اما چرا نمیدونم... کنم اعتماد نمیتونم

 وردخ بر زیادی های دختر با ایران تو کم، مدت این تو... بگم پیشت رو مشکلم میتونم که گفت

 زا بخوان روزی فردا اگه!!!  نمیشناسمشون!! بده حق... بخوام کمکی ازشون میترسم اما داشتم

  میاد؟ بر دستم کاریاز چه من...کنن استفاده سوء توشم که موقعیتی

 انکی... بود همین نمیکرد خطور ذهنم به که موردی ؟تنها ؟کیان میزد حرف مشکل از ؟کی مشکل

 که اشهب داشته میتونه مشکلی چه بفهمم تا شدم مشتاق... بشه من دامن به دست مشکلش برای

 ... میزاره کارم سر داره که میگفت بهم حسی یه... شده کمک متقاضی عاجزانه اینطور

 اپ و دست دارم مشکل اینهمه تو خودم ؟من کنم کمکت بتونم من که داری مشکلی چه تو آخه-

 نقدرای دنیا های بدبختی همه کاش... میشه حل مهمونی تو من همراهیه با که مشکلیه چه... میزنم

 یه حداقل... ملت جوونهای مشکالت حالل راه به راه میشدم من اونوقت میشد برطرف راحت

 بخورم گول تا بگو چیزی

 میکنه تغییر ام آینده خیلی نیای اگه... گیرم جوری بد فردا برای اما... کن فکر اینطوری تو.. باشه-

 ... کنم قبول میدم مردونه قول خواستی کاری هر درعوضش هم من کن قبول تو..

 ...بود مشکل برام زدن حرف نزدیک فاصله اون با
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 شم قانع بتونم که این از بعد البته کنیم معامله درست بتونیم تا کن ولم خب-

 میکنی قبول بده قول اول-

 ...ندارم اعتماد بهت هنوز... سخته-

 گفت دادو بیرون رو نفسش کالفه

 ... کنم ولت تا کن قبول گفتم که کردنه بغل این اگه کردم کارت چی مگه نیاز چی یعنی-

 ترین خواستنی لحظه اون تو... میکردم حس رو قلبش ضربان.. بود سینش رو هنوز دستهام

 کنم محیطش مشکالت و خودش درگیر رو خودم که خواست دلم آگاه ناخود...بود زمین روی موجود

 ... پذیرفتم بود ریسکی هر...

 گفتم آهسته تاملی هیچ بدون و بستم چشمهامو

 ... قبول-

 ... بوسیدش احساس پر و عمیق خیلی رو ام چونه شد نزدیک زدن بهم چشم تو

 ... میکنم جبران... نیستی معرفت بی باشی چی هر میدونستم-

 نم اون میکردم ،سیر کیان رویای تو من اما میخندید اون بودم آسمونها تو من اما میزد حرف اون

 ... بود خواستار رو روحش و هنوزجسم بدنم من اما کرد رها رو

 ... کرد ذوق بچه یک همانند اون اما دادم جواب خودم دل برای فقط من

 باید ؟حداقلش بود مهمونی چه مگه ؟ مهمونی اون تو من حضور یا بود خوشحال من با همراهی از

 ...میکردم کسب اطالعات مهمونیش از کمی

 ازش که جاش سر بزاره و برداره رو دندون خمیر تا وان سمت بود رفته و بودیم شده جدا هم از

 ؟ پرسیدم

 ؟ بری تنهانمیتونی که هست ای مهمونی چه حاال-

 ... معمولی-

 ... پرسیدم تعجب با
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 میشه؟ حل من وجود با هم مشکلت ؟ میگردی همراه یه دنبال تو و معمولیه-

 ... اوهوم-

 پرسیدم باز همین برای باشه شهری بیرون های مهمونی این از نکنه که کردم شک

 ؟ حاال هست کجا-

 ...همینجا-

 ... اینجا-

 گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو مستقیم

 هچ با من هست مناسبت چه به مهمونی این. بدی توضیح برام لحظه یه میشه...شدم گیج من-

 ؟ میشم وارد سنخیتی

 ... میگه و میکنه تلخی خنده

 ؟ نه میسوزه خیلی داره پات االن اما میدم توضیح رو اون باشه-

 ... بگو برام راه تو... برگردیم بیا.... بهتره نیست مهم-

 ...کردی قبول رو درخواستم که مرسی... پایین بریم... باشه-

 ... شدم خارج حموم از و کردم متانت روی از ای خنده

 ... میرسه نظر به تر داشتنی دوست مهربونه که وقتهایی چقدر

 زدیم خونه از هم با و کرد چک دوباره رو آکواریوم و کرد مرتب رو اطراف کیان تا موندم منتظر کمی

 ... بیرون

 گفت نشستیم که ماشین تو

 .... سردته اگه-

 .. گفتم بشه تموم حرفش نگذاشتم

 .. که نمیکنه روشن کسی بخاری بهار وسط...بریم... خوبه نه-
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 گفت و خندید بلند

 فقط... کرد میشه دیگه کارهای خیلی سرما کردن برطرف برای... میگفتم رو بقیش میکردی صبر-

 !!!!که نیست بخاری

 گفتم همین واسه کنه اذیتم میخواد باز میدونستم... خندید شیطون

 ؟ میکنی رفتار نزدیک و صمیمی اینقدر دوستهات همه با تو-

 ... گفتم رو منظورم خودم که بزنه حرفی خواست و کرد اخمی

 هم رتپس دوستهای با تو میبینی خودت جنس هم دوست یه چشم به منو گفتی که اینه منظورم-

 ؟ میکنی رفتار اینجوری

 پرسید شیطنت با و خندید

 ؟ میکنم رفتار چجوری مگه-

 ... نمیدیدم خودم در زمان تواون که بود پروایی بی و جسارت کمی به نیاز بحث دادن ادامه برای

 وقته دیر دیگه بریم بیفت راه... نیست مهم-

 دوستهای اگه آره خب( میده ادامه و میخنده بلند....) اون یا میگی هامو کردن بغل نکنه آهان-

 .. نه که چرا خب بودند مزه با اینقدر تو مثل هم پسرم

 حرفی دنش یکبار... میکرد معلوم احساسش این با رو من تکلیف کاش بودم مزه با براش من یعنی

 شممی امیدوار خودم به میکنه تعریف ازم بار هر.. بفهمم خودم به نسبت رو واقعیش حس تا بزنه

 ...میکنه خالی رو دلم ته دوباره که نمیکشه ثانیه به اما

 ... بشه تو زنه بخواد که کسی بیچاره-

 .. گفت و خندید

 زهتا... باشه تحمل قابل براش کارهام این که داره دوستم اینقدر مطمینم اما... بیچاره واقعا آره-

 ... نباشه همدیگه کردن اذیت برای فرصتی که هست ها کار اینقدر

 هک فهمیدم... شدم شکسته... داره خودش واسه رو کسی که معلومه حرفهاش از... گرفت درد قلبم

 ... اعصابم کردن کنترل روی گذاشتم رو قدرتم تموم... ساختم آب روی رو خونم
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 ؟ داری دختر دوست-

 ... بخواد دلت تا آره-

 میده لبخند با جوابهامو تموم

 میپرسم کنجکاوتر

 ؟ هستی( عاطفی رابطه) شیپ رالسی تو که اینه منظورم-

 گفت مکث کمی با و باال داد ابروهاشو

 ... آره جورایی یه-

 بهش رو خودم میخواستم زور به من و داشت رو خودش جفت کیان... بود رسیده هم روحم به درد

 .. ببخشه منو خدا... بچسبونم

 اومدی؟ تنها عروسی امشب و داری دختر دوست تو ببینم جورایی؟ یه-

 ... بودم تو با که نیومدم تنها من-

 ... آورد در حرکت به رو ماشین همزمان و میداد رو جوابم تبسم با خیال بی چقدر

 کجایی شب موقع این نیست خیالش عین که امروزیه خیلی معلومه-

 میکنه باز و در ریموت با و میکنه خوشی سر روی از ی خنده

 بخوابم جام سر میرم دارم خوب پسر یک مثل االنم... دادم انجامش داشتم ؟کار بودم کجا مگه-

 ؟ من از دیدی این از غیر چیزی تو...

 میکنه حاشا خونسرد چقدر که بود جالب برام

 ...پیشت نیومده هتل تو حاال تا چون نیست ایرونی مطمینم-

 ... گفت مرموزی لبخند با و کرد نگاهم چشمی زیر

 ... بدم نشون کاریم محیط تو رو عاطفیم آمد و رفت نمیتونم که من پروفسور-

 میدید دوست یک چشم به منو که داشت حقیقت پس... داره خودش برای رو یکی شدم مطمین

 ... بودم گرفته باال دست رو خودم که بودم احمق من چقدر
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 ؟ نخواستی کمکی اون از چرا پس... حرفیه اونهم.. آهان-

 ... میگه و میده بیرون کالفه رو نفسش

 ... دختر خیال ؟بی نیستیا فضول کم هم تو نیاز-

 میگرفتم رو حالش باید بود شده هم تالفی برای میشم ناراحت حرفش این از

 همراهی یه خواست در ازش که نیستی صمیمی باهاش اینقدر چرا تو که چجوریه نفهمم تا خب-

 چه اصال!!!!  بکشم رو جورش باید من جورایی یه آخه بشم آروم نمیتونم بکنی رو مهمونی تو

 .. نیام هم من بهتره پس... بیاد نشده حاضر اون که هست مهمونی

 .. نیاز...نیاز-

 نرم ونیمهم اون به و کنم پافشاری حرفم سر که بودم گرفته رو تصمیمم و میکردم نگاه شیشه به

 ... بده رو جوابم لطفا میکنم صدات وقتی-

 گفتم خونسرد همین واسه بشه مطلع بود داغون هنوز که درونم حس از ممکنه دیدم

 هوم؟-

 لوس دختره... بله نه هوم-

 ندم ادامه رو بحثم دادم ترجیح کردم اخمی

 مینشست لبهاش رو لبخندی هم گهگداری کرد طی رو مسیر ساکت کمی

 کرف خیلی... کنم خواستگاری ازش چطوری نمیدونم اما میشناسمش خوب... دارم دوستش خیلی-

 که دختری گفت خالم دختر شیرین اما مسافرت ببرمش خواستم.. نرسیدم ای نتیجه به... کردم

 شبه میخوام طوری هر نگذاشته برام وروز شب خره باال... نیست کارها اینجور اهل میشناسم من

 خودم اما کنن میونی در پا میگن دوستام.... میره پیش دیگه جور یه برنامه بدم رو درخواستم

 تمنتونس اما بودیم تنها هم با بار چند حاال تا... کنم استفاده فرصتم از خودم میخوام... نمیخوام

 سری یه..  باشم خبر با هم اون احساس از دارم دوست ولی نیستم مغروری پسر... بزنم حرفمو

 از هم خصوصش همین و نمیده نشونش جایی هر که داره سازمان بر اضافه خوب های خصوصیت

 دوست یک مثل که هست خاطر این به فقط خواستم کمک ازت هم فردا اگه... میکنه جداش بقیه
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 ور کیان اگه که برسه گوشش به جورایی یه میخوام بوده شیرین معرفش چون... باشی کنارم

 دل و درد باهات دارم خالص دیگه خیلی...میپره قفس از مرغت وگرنه بچسب بهش داری دوست

 رایب فرصتی هم من و میگذره برق مثل داره زمان...  خوردم بست بن به جورایی یه چون... میکنم

 تنها ات میده پا کم موقعیت... برگردم باید خواسته نا و خواسته اما زیاده صبرم... ندارم کردن صبر

 ... بدم نشوش رو واقعی کیان یعنی واقعیم خود و بینمش

 بود یک... میدید تر تنگ ام سینه تو رو خودش جای لحظه به لحظه قلبم و میکردم گوش حرفهاشو

 یه میشد کاش میسپردم فراموشی به رو کیان باید...کنه جذب رو کیان بود تونسته زیبا اینقدر که

 هیچوقت بوسه اون ولی... فرساست طاقت برام هم دیدنش آخه نمیدیدمش دیگه جورایی

 ... نمیشدم عاشقش من و نمیفتاد اتفاق اون کاش... کنم فراموشش خوبی به من نمیگذاره

 اومدم حرف به اراده بی

 قطف.. بزنی زار جلوش بری که اینه آخرش خونه.. نیست حاد بیماریت هم اونقدرها نباش ناراحت-

 ... ببینم نزدیک از رو زار شیر یک احوال و حال تا کن خبر منم بری خواستی چیزی یه

 رو اون داشتم دوست شوخی با باز اما بودم شکسته بار هزار درون از خودم.. میخندید عصبی

 ... اسیره دامش تو ها فعال فعال دیدم ازش من که عشقی این..بخندونم

 ... بخند... بخند-

 خبر منو گفتنت بله موقع هم تو که میکنم صدات شرطی به ؟ بخنده کی نخندی تو... بخند... بخند-

 ... کنی

  گفتم و گرفت ام خنده

 ... کنه شوهر خواست کی حاال... اوه-

 ... میده رو جوابم خنده با و میندازه بهم نگاهی چشمی زیر

 خودت رو اوکی درخواست از قبل شه پیدا کیسش اگه نداده پا موقعیت معلومه ات خنده این از-

 ... بدی پیش پیش

 .. نخندم کردنش ضایع برای دادم ترجیح اما داد رو جوابم مزه با

 ... است مزه بی و یخ ها آبی اونور مثل هم هات شوخی... مزه بی... خندیدم هه هه-
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 ... اومدم حرف به زودتر خودم که بده رو جوابم خواست

 ...معلومه االن همین از گرفتن بله موقع زارت قیافه خودمونیم ولی-

  گفت تمسخر با اینبار و کرد نگاهم چشمی زیر باز

 زا کم کم مجردی هنوز و سالته شش و بیست وقتی که نیست خودت تقصیر... لوس چه.. ها ها-

 دوماد دمخو اینکه از قبل میدم قول نخور حرص حاال... میشه اضافه ترشیدگیت به میشه کم نمکت

 حساب من رو... دیگه هاست موقع همین واسه دوست حال هر به... بکنم تو حال به فکری یه بشم

 ... کن

 .. میمالیدم خاک به رو پوزش جورایی یه باید... نمیاره کم جواب از مرد این خدایا

 .. ناچارم اما نیست قشنگی کار میدونم

 ... میگم و میکنم نگاهش ناز و لبخند با و میشینم سمتش به متمایل کمی

 این وگرنه ندارم ازدواج تصمیم بنده شدم عارض... قراره چه از موضوع نفهمیدی خوب انگار نه-

 دم اقوتی و برلیان انگشتر با تاشون چند کنم تر لب... نیستند من کن ول که هستند ها خواه خاطر

 ردو بود شده اون از بعد هم داییم میخوند خوب و شعر یه بیامرز خدا بابام... کشیدن صف خونم در

 روی جلو که خانی عرفان همین... نمیدم کسونش همه به نمیدم کسونش کس به.. زبونش

 یخب از.. ندیدی رو اون... گفتم براتون االن که هموناست از یکی فرمود مرحمت رو کارتش خودتون

  ؟ خبری بی هم خودت گوش

 بایدن زندگیه و مرگ مسیله اینجا اما... بود داده درخواستی کی!!! بخت بد آریای اما بود آریا منظورم

 ... میاوردم کم

 تایید منظور به رو سرش حرص با و بود کرده جمع رو لبهاش... بود رفته هم تو اخمهاش جور بد

 ... گفت باشه رسیده فکرش به چیزی انگار یهو... میداد تکون

 خود بی خود از رو ای خورده پاک شیر هر میومدی وسط اون تو که هایی عشوه و ناز اون واهلل-

 هبرس زریتون به دستش تا میزنی دم خواهیش خاطر از که هم خانی عرفان اون میدم قول میکرد

 آریا و هست رضا یکی هم دورمون های پسر از... مکه حاجی حاجی که میره میشه روا حاجت

 دوارامی زندگی به اینقدر تورو که کدومشونه سلیقه بفهمم منم تا دارن چشم بهت کدومشون...

 ؟ کرده
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 کشیده رخ به رو بازارم کسادی میکردم نگاه حرفهاش به جهاتی هر از... مال سر تو زد جوره همه

 ... بود

 تر لب اگر که ببندم شرط باهات میتونم... نمیشی قانع اینجوری که هم تو... نداره که ضرر خب-

 ... که حیف... بشینم عقد سفره پای میتونم تو از تر زود کنم

 اشینم دیدم که بکشم رخش به رو جذابیتم و گیری تصمیم قدرت تا بزنم رو حرفم ادامه خواستم

 ... ردک ترمز زدن هم به چشم تو و رفت اتوبان گوشه به اسفالت روی ها الستیک کشیدن صدای با

 طرف به رو صورتم ای شده کنترل خشونت با دیدم خبره چه ببینم خواستم تا و برگشت سمتم به

  بود ترسناک عصبانیتش حس..  چرخوند خودش

 هک شد مربوط بهش حرفهام کجای بفهمم که میکردم تکرار رو زدم که حرفهایی مدام اونزمان تو

  رفت در کوره از ای یکدفعه اینقدر

 یگهد حساب یه روت که نکن کاری... میکنی قمار زندگیت با لجبازی و لج تو که باشه آخری بار-

 ... کنم باز ای

 ... امورش اختیار صاحب خودم و بود خودم زندگیه... بود شده تموم سنگین برام تهدیدش

  گفتم محکمی ژست و اخم با

 هر هم تو... میکنم بخوام که کاری هر من ؟ داره ربطی چه تو به من زندگیه... کن کنترل خودتو-

 ... کارمی همه میکنه فکر ندونه یکی. کن باز حساب روم میخوای که طور

 ... دیگه بسه... ؟رییستم رفیقتم االن چون کارتم همه-

 دخالت دقص زندگیم تو بفهمم اینکه محض به که بگم هم رو این باید االن که دوستی یه فقط تو-

 .. میکنم مشخص مرزی و حد بینمون فردا به امروز داری

 یزارهم ماشین فرمون روی رو دستش و میده تکیه صندلیش پشتی به حرص کمی با رو پشتش

  میگه و میده تکون رو سرش...

 ... نکن... نیاز نکن-

 ... میگم و میزنم داد بلندی نسبتا صدای با عصبی
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 کیی از دار نگه برو جا یه میخوای ؟ بشینم عقد سفره سر میخوام میگم اینکه نکنم کار چی-

 یه ایبر االن خوب پسر بابا دارم خواه خاطر میگم که زشته این یا زشته؟ اینحرف کجای بپرسیم

 در دص قیافت این با تو همین... باشه دنبالش که هست خریدارانه نگاه تا دو خیابون تو هم زن پیر

 .. نداره ناراحتی که این... بخواد خودتو که میشه پیدا یکی صد

 ییابرو هم کیان شه عوض کمی بینمون بر حاکم جو تا گفتم عمد از خودم که آخرم حرف گفتن با

 میگه کالفه و میخنده و میندازه باال

 هک دیدی رو عاقلی دختر کدوم آخه... نکن معامله زندگیت سر میگم من... دختر داری رویی چه تو-

 ... بده مشترک زندگی به تن بسته چشم

 .. میگم و میدم باال باناز رو ابروهام

 همین هک هم تو میشینم عقد سفره سر تو از قبل تا گفتم من بسته؟ چشم حاال گفته کی خوب-

 رو آمدم و رفت منم بگیری عروست از رو بله بخوای تو که موقع اون تا!!  بگیری زن نمیخوای فردا

 ... میکنم شروع طرفم با بیشتر شناخت برای

  میگه و میاره در حرکت به رو ماشین و میزاره جا رو دنده و میکنه اخمی عصبی

 ... نریز نمک... دیگه بسه -

 حرف اینکه برای اما داشتم سکوت قصد... میکنه هم تکلیف تعیین من برای لحن این با ادب بی

 ... گفتم آهسته آخر در نشینه کرسی به اون

 نماصالببی بگیرم عرفان با تماس یه فردا بزار حاال... شده نمک مثل براش من زندگیه حقایق-

 ... کنیم صحبت هم با بعد چیه دلش حرف

 ... رسوند پایان به رو راه شدید اخم یه با فقط... نداد جوابی دیگه

 ... گفت بهم ماشین از شدن پیاده موقع

 پیشتم چهار ساعت هم فردا برای... بزن چیزی پمادی یه روش باال رفتی سوخته جور بد پات-

 ...خونوادگیه مهمونی بپوش ساده لباس یه...

 و کردم نگاهش گشتم بر که بودم نشسته صندلی رو هنوز خودم اما بود ماشین از بیرون پاهام

  گفتم
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 ندیرسو دیر اینقدر منو اینکه از مرسی ضمن در... نه یا میام که میدم خبر بهت صبح فردا حاال -

... 

 دستشه وت کیفم شازده... بله دیدم که ببندم درو خواستم شدم پیاده ماشن از نبود کیفم یه حواسم

 کرد پیداش سریع بود کوچیک خیلی توش فضای که اونجایی از... میگرده چیزی دنباله توش داره

... 

 ...  گفت و کرد بهم ای بامزه اخم سریع خیلی بعدش و زد بهم خندی پوز و بست رو کیفم در

 هم ها کارت این... بگیر تماس خودم با داشتی هم کاری کن نگاه تلویزیون رفت سر حوصلت-

 ...  بریم که پیشت میام چهار ساعت فردا... دیگه تو برو... نیست تو کار راست

 هکرد دست اجازه بدون و خود سر وقت اون میگفت احساسش از رویی پر با خودش شدم عصبانی

 رفانع به وقت هیچ که من بود تحمل قابل غیر حرکتش این... برداشته رو عرفان کارت و کیفم تو

 رغی و آبکی های تصمیم گفتن متوسل بخوام باز شد باعث کرد که کاری این اما نمیزدم زنگ

 .... بشم عملیم

 ....  گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو حرص با

 هم.... میده نشونم رو واقعی کیان و باال میزنه داره دونه دونه زشتت های رفتار تخته به بزنم-

 هست پیمان نزدیک خیلی فامیلهای از یکی عرفان چون متاسم واقعا ولی بگیر رو کارت تو نیست

 ... ببینمش من تا بچینه برنامه یه میتونه سولماز باش مطمین

 ... خندید و رفت باال ممکن حد تا ابروهاش

 .... میکنی رو کار این تو ببینم میخوام فقط من...  دختر بکش خجالت-

 ینتوآتش عشق اون من... هستم کی که کنم ثابت بهت منم تا بنداز من پای جلو سنگ تو باشه-

  وفاداری بهش چجوری میگم... دیگه میبینم یکبار

 ... برسه بهش دستت اگه عمرا-

 .... کنیم تعریف و ببینیم-
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 یه نبردی بویی که هم نوازی مهمون از صبحه چهار ساعت... میاد خوابم خیلی نکن شیطونی نیاز-

 دارم کار خیلی صبح فردا بخوابم بگیرم اتاقم برم من بزار پس باال بیام بزنی خالی و خشک تعارف

... 

 ... خوش شب-

 ... بود خونه داخل به رفتنم منتظر و بود ایستاده بشم خونه وارد که ای لحظه تا

 داده دست بهم بود شده برقرار مابینمون که صمیمیتی همه این از جالبی حس هم رسیدم که خونه

 همسفر برای رو شخص یک کیان که خاطر این به بود نشسته دلم رو بزرگ غم یه هم بود

 النا حرف این نمیدونم... میموندم باقی صمیمی دوست یک حیطه تو فقط من و داشت زندگیش

 مال جوره همه کیان داشتم دوست خیلی راستش ندارم تعارف که خودم با اما نه یا بزنم درسته

 هب مسیولیت حس نه بود خاطرخواهیش منظور به شیرینش و قشنگ های غیرت این... بود خودم

 ... میکنه دیوونم هم فکرش حتی... داشت دوست رو من کیان کاش... دوست یک

 تموم با شدم مجبور که بود پام روی دندون خمیر اینقدر شدم حموم وارد و آوردم در لباسهامو

 رایب نداشتم سوختگی برای هیچی خونه تو... بگیرم اجباری دوش یک بود بدنم تو که خستگی

 .... خوابیدم گرفتم داشتم که ذهنی مشغولیات کلی با و مالیدم روش کرم کمی همین

 

 اینکه با... نداشتم رو نرم و گرم جای اون از شدن بلند حوصله... شدم بیدار در زنگ صدای با

 ... نخوابیدم هیچی انگار... بودم خسته باز اما بودم خواب شب تمام میدونستم

 چه... بخوابم بیشتر تا داشتم نگه بسته چشمهامو... نداشتم رو برم پایین تا اینکه حوصله

 ... دادند بهم رو دنیا انگار گذاشتم هم روی چشمهامو که ای دقیقه چند همون بود لذتبخش

 رمجبو و خورد زنگ بار سه... رسید گوشم به تلفن صدای اینبار که بود شده گرم چشمهام تازه

  بدم رو جوابش و شم بیدار شدم

  گفتم آلود خواب صدای همون با ندارند غریبه افراد رو من شماره میدونستم که اونجایی از

 هوم؟؟؟-

 کجایی؟ ؟تو نیاز-
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  نظرمیرسید به خشن کمی.. بود کیان صدای

  بیرون-

 صداش تو خوبی به نگرانی بیرون کمه باشنیدن.. اومد کجا از شیطنت همه این یهو نمیدونم

 شد نمایان

  ؟ کجایی.. اینجوریه صدات ؟چرا افتاده اتفاقی-

  بدم امهاد کارم به تا شدم مشتاق بیشتر اینکه هم بود گرفته ام خنده هم... بود گرفته جدی خیلی

 ... میزنیم حف هم با حاال... کنم صحبت باهات نمیتونم االن-

 خودم پیش لحظه اون تو رو اش چهره میتونستم کامال.. دادم نشون ناراحت و حال بی رو صدام

  کنم مجسم

  مریضی؟ ؟ رفتی کجا صبحی سر نمیکنی باز درو چرا... کجایی بگو زود گفتم... نیاز-

 ... کن درستش و بیا حاال... میزد در هی که بود کیان پس وای

 ... دارم کار االن.. میگیرم تماس باهات حاال.. خوبم نه -

 ؟ خیابونی-

 ... میاد بد صدات آره-

 ... نمیاد ماشینی هیچ صدای چرا پس-

 ... نداشتم رو پیچوندنش حوصله دیگه

 ... بودم خواب... خب خیله-

 ؟ خوابیدی ؟کجا بودی خواب-

 هوم؟-

 !!!!نیاز!!!!! نیاز-

 ...خونه وای ای-
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 خونه؟ کدوم-

 ... خودم خونه ؟ چی یعنی خونه کدوم وا-

  ؟ نمیکنی باز درو چرا پس خوب-

 ... آخه-

 ... داغونه هم لباسیم وضعیت و میاد خوابم که بگم بهش خواستم

  پیشته؟ ؟کسی ببینم-

 .. کنجکاوه چقدر بود معلوم

  گفتم و دادم بیرون کالفه رو نفسم

  ؟ بدم توضیح باید-

  گفت خونسرد و شد جدی

  خدافظ... نیست احتیاجی نه-

 کنهب شوخیم این از بدی برداشت نکنه که بودم این نگران که اینقدر خورد بر بهش کنم فکر وای

 یه باز اما داره خودش برای رو کسی میدونستم اینکه با... شه ناراحت دستم از که نگرانبودم این از

 برای هک هایی محدودیت از بیشتر نه و کمتر نه بشناسه رو هستم که همونی باید که داشتم حسی

  بودم گذاشته خودم

 ؟ دری دم تواالن مگه-

 ...میزنیم حرف هم با بعدا.... نیست مهم-

 گدهمی بر داره بیچاره دیدم کردم نگاه کوچه به اتاقم پنجره دم رفتم و شدم بلند جام از جت مثل

 ماشینش تو بره

 ... میبینمت باال این از دارم.. وایسا-

 گفت جدی

 ... دیگه بار یه حاال... نمیشم مزاحمتون-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

319 

 

 ...پیشت میام االن وایسا-

 ... برس مهمونت به برو-

 .. گفتم و کردم ای مزه با خنده

 ... بودم خواب..که ندارم مهمون هه-

 زخندیپو.. بود رنگی قرمز نایلون یه دستش کرد نگاه باال به دست به گوشی همونطور و برگشت

  گفت و زد

 ... دیگه بودیم کار سر-

 .. گفتم خندیدم و کردم نگاهش پرده کنار از

 ... کن فرض اینجور تو-

  ؟ برم یا میکنی باز درو حاال-

 .. وایسا لحظه چند یه -

 تو ریختم لباسهار زدن بهم چشم تو بود داغون و ریخته بهم زندگیم خونه.. شد آشوب یهو دلم تو

 مناسب لباس یه تا اتاق تو پریدم خودم و زدم رو آیفون.. بستم هم رو آشپزخونه در و کمدم

 ... بپوشم

 ... گفتم و اتاق تو رفتم...باال بود اومه اتاق به نرسیده چون بود باال هم اول همون ا انگار

 ... میام االن-

 هم ساده زرشکی تیشرت یک و پوشیدم آبی جین شلوار یه.. بدم نشون راحت خودمو کردم سعی

 ... بستم سرم پشت از ساده هم رو موهام کردم تنم

 محتویات داره و نشسته بود حال تو که دونفره خوری نهار کیز رو رفته دیدم بیرون رفتم در از

 ... هست کباب چلو فهمیدم بوش از... میاره در رو نایلون

 ... سالم-

  گفت و کرد بهم نگاهی هم چشمی زیر میکرد باز رو غذا مصرف یکبار های ضرف در که همونطور
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 ... نیگا چشماشو... خوابالو خانوم سالم-

 ... گفتم و کشیدم چشمهام به دستی

  ؟ چیه اینها... بیام بشورم صورتمو برم... ندارم عادت خوابیدم وقت دیر دیشب-

  کرد نگاهم و خندید

 ... بخوریم هم با بیام گفتم بخورم نها خواستم-

  پرسیدم تعجب با

  ؟ چنده ساعت مگه-

  گفت بود نشسته چشمهاش و لبهاش رو که نمکی با خنده با و انداخت نگاهی وضعم و سر به

  ظهره از بعد دو ساعت... کن نگاه قیافشو-

 دمش شوکه خودم کردم نگاه دیواری ساع به و چرخوندم رو سرم وقی اما میکنه شوخی کردم فکر

 .. گذشته هم ظهر از ساعت دو نفهمیدم که بودم خسته اینقدر یعنی...

  گفتم بودم داده نشون صورتم تو که خجالتی مقدار یک با و کشیدم سرم به دستی

  ؟ کنم کار چی حاال... نکردم حس اصال چرا پس... اوی-

 هاتکار به بعد بخوریم رو غذامون بیا بشور صورتتو اول برو... بشوری رو صورتت بری خواستی-

 ... برس

 با که من پیش رو پر رو پر اومدی و نخوردی غذاتو تنها خودت چرا بگم بهش که نداشتم رو اونقدر

 ... بخوریم غذا هم

 ... نشستم کنارش اومدم و شستم رو صورتم رفتم و گفتم مختصر و کوتاه باشه یک

  بود شده گذاشته هم کباب جوجه کنارشون که بود گرفته کوبیده کباب چلو پرس دو

 ... افتادی زحمت... میکردم درست خودم چیزی یه میزدی زنگ قبلش اگه اما ممنونم-

 اصلهف چنین از که بد بار اولین. نمیزد هم حرف نمیشد خالی دهانش تا و خوردن به بود کرده شروع

 ... میخورد غذا تمیز و آروم خیلی.. میکردم تمااش رو خوردنش غذا و میخوردم غذا باهاش ای
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 مزه هم واالنصاف الحق که خوردم اش کوبیده کباب از همین واسه نمیومد خوشم کباب جوجه از

 ... داد

 تمیز رو لبش و میگرفت باال رو دستمال صحبت بار هر از قبل میزد حرف کم غذا حینخوردن در

 هک بود سخت خیلی هم آدمی همچین جلوی اما نه میخوردم غذا کثیف خیلی من نمیگم... میکرد

 ... میبودم خودم

 ؟ نیومد خوشت کبابش جوجه از-

 

 شکردن نگاه به مجبور و نشدم سوالش متوجه که بود خوردنم غذا جمع حواسم دانگ شش اینقدر

  گفتم و شدم

 ؟ هوم-

  گفت بلندی نسبتا خنده با و داد نشونم رو ردیفش دندونهای-

 .. بله ؟بگو خوب دختر چیه هوم-

  گفتم و کردم صاف رو گلوم و کردم کوتاهی سرفه

  ؟ کنی تکرار میشه نشدم سوالت متوجه-

  ؟ نمیخوری که نیومد خوشت کبابت جوجه از پرسیدم فقط... نبود مهم-

 ... میدادم توضیح باید هم این برای آخ

 ... ندارم دوست مرغ اصال من-

 ... بخورم هم تورو سهم یتونم که میشه من حال به خوش پس جالب چه...اه-

 و نیاوردم خودم روی به باز اما خوردم جا میزد رو حرف این شخصیت و وقار همه بااین که این از

  گفتم

 حالت به خوش بخواد تو که میخوریم غذا هم با تو منو بار چند انگار ؟حاال داری دوست طور هر-

 .. بشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

322 

 

  گفتم و دادم ،ادامه میزد حرف ازش دیشب که بود نظرش مورد فرد یا و دختر دوست به منظورم

 میخواد که اونه... باشه مهم برات دخترت دوست عالیق باید دارم دوست چی من نیست مهم-

 ... بشه همراهت

 زا اما بود دلم تو بزرگی غم... چشمهام تو بود شده خیره و بود مونده دستش تو چنگال و قاشق

 هاشبدی و خوبیها تمام با کیان که بودم قبولونده خودم به دیشب از.. داشتم هراس دادنش نشون

 اهنگ برادر یک یا و دوست یک چشم به رو اون باید واقعا من و بود نخواهد و نیست من به متعلق

 ... میکردم

 احتمالش باشی نداشته دوست تو اگه که بدم امیدواری خودم به میتونم خب هست تو با حق-

 ... باشه نداشته دوست هم اون که هست

  ؟ چیه اسمش راستی... میشه پیدا کم من مثل چون... ممکن غیر احتمال یک... خب آره-

 بتونه تا شدم منتظر و بست رو چشمانش بعد و کرد مکث کمی همین برای بود دهانش تو غذا

 ... کنه صحبت

 ... دنیا-

 ... خوشگلی اسم چه

  ؟ سالشه چند... خوشگلی اسم چه... دنیا-

 گاهن چشمهام تو و داد لم کمی صندلی روی سینه به دست و میز کنار گذاشت رو چنگالش قاشق

 ... بود رسیده حدش به برام خوردن غذا مشکل دیگه کرد

 ... خودته سال و سن هم... خوشگله هم اسمش خودش مثل آره-

 ... میکرد توصیفش عالقه و عشق با چقدر بود خالی دلم ته

 ازش اجازه کسب بدون خودم من نبود کیان تقصیر... میدیدمش تر دور خودم از کالمش هر با

 احساسم و قلب با همه این یکباره به من میشد مگه... بودم کرده عادت بد داشتنش به رو خودم

 ... بشه بازی

  ؟ نداری عکسشو-
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 ... گفت و کرد مکث کمی

 ... بگیرم عکس ازش میزاره مگه شیطونه اینقدر-

 ویر تلخ خنده... داد نشون ای دیگه چیز زنونم حس اما بخندم شیرین خودش مثل میکنم سعی

 ... بود نشسته صورتم

 بتیهمناس چه به امروز مهمونی بگی نمیخوای هنوز راستی... بگی بهش دلتو حرف بتونی امیدوارم-

  ؟

  ؟ نگم میشه-

 !!!!!! بشه بگو درصد یک-

 .. خواستی خودت خب خیله-

 نتونست که بود داده مهمونی یک تدارک هم شیرین... میان بلژیک از امشب بابام و مامان-

 ریممی تو با منم اینها شیرین خونه میان نامزدش با خالم پسر امشب هم حاال... برسونه خودشو

 ... امباب و مامان دنبال فرودگاه میریم ماشینه دو نیستم بلد رو مسیر من چون هم بعدش... اونجا

 ... بود من وجود نداشت ربط مهمونی این به که چیزی تنها

  چیه؟ من حضور دلیل بپرسم میتونم وقت اون-

 مگه؟ بده... کنارمی دوست یک مثل خب-

 ... آوردم زبون به رو دلم حرف و کردم تعجب

 رهکا یک من حاال هستین فامیل همه شما... نیست حضورم برای خوبی دلیل اما نیست بد نه-

 ؟ بیاد نمیگی دنیا به چرا خب کیانم دوست من بگم بشینم اونجا بیام پاشم

 هشونب تورو باید که منم این کنی معرفی خودتو نباید تو اینکه دوم بیای دادی قول تو اینه اول-

 ... نداره رو آیندش شوهر فامیل با روبرویی آمادگی االن دنیا میدونم اینکه سوم کنم معرفی

  گفتم و گرفت ام خنده

 اگه ؟ شدی هم بدبخت دختره آینده شوهر نگرفته بله و نداده پیشنهاد و نکرده درخواست-

 ... میفهمید خودش
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  گفت و انداخت نگاهی چشمهام تو و کرد تر ریز چشمهاشو

 ...آقایی این به پسر باشه هم خداش از-

  گفتم و زدم پوزخندی

 ... بگیر فاکتور امشب یکیو من نمیشی ناراحت گه اما.. لعنت منکرش بر-

  گفت و کرد اخمی

 ..نداشتیما بدقولی-

 ادید وضیح که موقعیت این تو االن تو... بیام نشه روم که بده حق هم تو اما نمیکنم بدقولی نه-

 من نه بیاد باهات که بخوای دنیا از باید داری همراهی به اصرار که هم حاال نداری بههمراه نیازی

 به رو دنیا االن باید تو باشیم هم برای خوبی دوستهای که اومدیم کنار هم با که روزه دو فقط که

 ... رو من بعدش کنی معرفی خونوادت

 و انشیپ اگه میکنی امیدم نا خیلی...  خودم عهده به بزار رو کنم معرفی اول کیو اینکه تشخیص-

 ... بره پیش میلم طبق بزار تولدم شب اقل حد... نیای باهام

 ... مردادی شیر... بود ماه مرداد دوازدهم دقیقا امروز و کردم باز رو تقویمم سریع ذهنمم تو

  گفتم آگاه ناخود

 ... مردادی شیر مبارک تولت... میاد دنیا به امروز شیره آقا پس وای او-

 ... میگه و میکنه بلندی خنده

 ؟ ؟بغلی بوسی یه ؟ مبارکی ؟تولدت همین... مردادی شیر.... ای مزه با تشبیه چه-

 من هب کلمه یک با تو اونوقت میشم ساله سه و سی من ،امروز معرفت بی رفیق...دستی؟کادویی

 ؟ گفتی تبریک

 و کخش تبریک یک گفتن جز میومد بر براش دستم از کاری چه میکرد فکر امروزی دیگه خیلی

 کنم اش تهیه تا داشتم احتیاج رو روز نصفه یک حداقل که کادویی تدارک هم فوقش و خالی

 اش مزه... بگیر خانوم دنیا از برو هم رو آنچنانی و صمیمی تبریکات کنم، کار چی داری توقع-

 .... شرمنده رو امروز ولی چشمم رو هم کادوت... بیشتره
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 ... گفت و کرد نگاه بهم و نشست لبهاش روی تلخی خنده

  داره بویی یه گلی هر خانوم نیاز-

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو ناچار به

 ... بمونم ثابت خودم جایگاه تو میدم ترجیح-

  کرد نگاه چشمهام تو مهربونی با و خندید

 ... داد مزه خیلی که من به غذا-

 .. میدادم رو جوابش خنده با باید بالطبع

 ؟ بیارم برات میخوری چیزی نوشیدنی... همینطور هم من به مرسی-

 نای از غیر چیزی مبادا کردم دل دل... نمیشد پیدا آشپزخونه تو چیزی آب جز که افتاد یادم تازه

  کردم کامل رو ام جمله ادامه بیاد حرف به اینکه از قبل ناخودآگاه خودم که بخواد

 ... هست دسترس در خنک آب فقط البته-

 گفت مزه با و نشست لبهاش رو بانمکی خنده

 ... عالیه آب لیوان یک همون پرسیدی نظر دیگه چرا پس-

 باز اما میشد محسوب برام ای غریبه فرد هنوز اینکه با... رفتم آشپزخونه طرف به و خندیدم

 ... میکرد ایجاد برام رو خاصی دلگرمی وجودش

 از تا نمک راضیش بتونم شاید که بودم این به امیدوار هنوز و نشستم روبروش... آب نوشیدن از بعد

 ... بگذره شدنش همراه برای یکی من خیر

  گفتم و نشستم کیان روی به رو سینه به دست

 ... خب-

 هاگ... کنم دیر نباید گذاشتم قرار شش ساعت ها بچه با من دیگه شو آماده پاشو خب که خب-

 ... باشی حاضر موقع اون تا که بده انجام زود داری کاری

  نیام؟ من میشه-
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  میگه و میکنه نگاهم و میده بیرون خسته رو نفسش

  کردیم رو بحثامون قبال موضوع این مورد در ما نیآز-

  افتاد کار به مغزم لحظه یک برای

 ومدا باهات و شد راضی شاید بزنم حرف باهاش من بده و دنیا شماره تو کنیم کاری یک بیا اصال-

 ؟چطوره؟ هان...

  گفت مسلط خیلی و کرد شیرینی اخم

 ... میرم هم شما با پس گرفتم شما از رو امشب قول من نکرده الزم-

  گفتم و کردم مرموزی خنده

 ؟ نیام اگر و-

  گفت و داد مرموز خنده همون با رو ام خنده جواب

 .. بری رو از تو تا میمونم اینجا اینقدر منم نیا خب خیله-

  نمیداد جواب اصال راه این اما بترسونه رو من میخواست

  میام در تنهایی از هم من بهتر بمون خب-

 ازب اما بود برخوردم تو تعجبش از نشون شک بی باال انداخت ثانیه صدم چند برای رو ابروهاش

  گفت و کرد جور و جمع رو خودش

 مباه بیا هست بدنم تو خستگی خورده یه هنوز منم کردم بیدارت خواب از انگار کاریه اصالچه-

 ... کنیم استراحت

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو رو پر همین برای نیاوردنم کم برای داشت راه هنوز

 مونپشی اگه فقط میکنیم جمع بعدا هم میز روی... خودم اتاق میرم هم من بخواب اینجا تو باشه-

 نیاد یک هم غذا بابت... ببند سرت پشت رو در فقط نکن بیدار دیگه رو من بری خواستی و شدی

  فعال... ممنون
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 باز ارهد فرق آسمون تا زمین عملمون تا حرف که میدونستیم تامون دو اینکه با میخندید شیرین

 من از رو برخوردی همچین انتظار که بود معلوم کیان نگاه از اما میدادیم ادامه رو نمایشمون

  نداشت

 ... بخوابم تو تخت رو میخوام من اما-

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش به و ایستادم روبروش و کردم جیبم تو دستها

 ... بیرون میرم دارم خرید سری یه هم من بخواب تخت رو بیا نداره موری باشه-

 و خنده با و ایستاد من سینه به سینه و کرد جیبش تو دستهاشو من از تقلید به و بلندشد جاش از

  گفت اخم کمی

 میکنه متغییر خواب جای که وقتهایی مخصوصا هم اون ندارم خوابیدن بهتنها عادت من آخه-

  ممیکرد گوشزد بهش رو موقعیتش جورایی یه باید میکشید باریک جاهای به داشت کار دیگه

  گفتم و زدم جدی لبخندی صورتم میمیک و رفتارم به مسلط

 ندارم خونم مهمون برای کشیدن نشون و خط به عادت-

  گفت و داد تحویلم ای بامزه خنده

  ؟ شکلیه چه نشونتون و خط این اونوقت-

 حوالتون و بخوام رو تون عذر خواب موقع بدتون و خوب عادتهای به توجه با میتونم اینکه مثال-

 ... میارن رو تشریفشون امشب که گرامیتون مادر یا جونتون دنیا یا به بدم

 ... داره بویی یه گلی هر بگم باید بار چند-

 و اشیدب داشته دسترسی خودتون باغچه گلهای به فقط داری اجازه شما که بگم باید بار چند منم-

  بدونم رو خودم تکلیف من تا بخوابید داشتید دوست جایی هر بفرمایید حاال... بس

  بریم شو حاضر... میشه دیر... نیاز-

  نمیام من اما... میشه دیر که میدونم... کیان-

 ...نمیشیا حریفم نکن لج من با نیاز-
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 .... میشم حریفت خوب خیلی ولی نمیکنم لج من کیان-

  میگه و میکشه موهاش به دستی کالفه

  بدقول... کردی موندنیش یاد به تولدم روز خوب که باشه یادت ولی باشه-

  شدم تسلیمش رسما که طوری میکرد بیان رو کلمات مظلوم خیلی

  گفتم که برگرده خواست و برداشت روم از رو نگاهش

 ... میام قبول باشه-

  گفت و کشید حرکت یه با رو لپم و کرد بدجنسی خنده

 ؟ آخه لجبازی اینقدر چرا خوب ؟؟؟؟؟؟؟دختر بودم حریفت دیدی.

 ... برد پیش خوب کارشو هم انصافا و میزد پاتک داشت که نبود حواسم اصال وای

 گفتم و بگم میتونستم که ای جمله تنها

 ... طلبت یکی-

 گفت و خندید بلند

 دیرمون هک شو حاضر برو هم حاال... کنی تالفی تونستی اگه فقط طلبم تا صد چیه یکی بابا قبول-

 ها میشه

 شو آماده برو میگفت این و بود نشده نیم سه ساعت هنوز

 .... نیست که شب مهمونی زوده هنوز-

 وت اش مردونه جذابیت... بودم شده معذب کمی که طوری به میکرد نگاه چشمهام تو دقیق خیلی

 میشد باعث شبش رنگ به چشمهای به کردن نگاه... میشد کشیده رخ به زمانی موقعیت هر

 ... برسه گوشم به قلبم تپش صدای دوباره و دوباره

 ... چشم در چشم.. بودیم شده خیره هم به پلکی زدن بدون ثانیه چند برای

 زندگی از هیچوقت کاش... کاش... بود شده تنگ پارکینگ تو ناب لحظه اون برای دلم چقدر

 ور جایگاهش قلبم توی خصوصیم حریم تو اطالع بی همونطور کاش... نمیپرسیدم خصوصیش
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 چقدرمن... گرفته رو وجودم تمام انزجار حس خدایا...نبودم دنیا جای من چرا... میکردم ثابت

 باز اام نداره خبر حسم از میدونم... میبرم لذت وجودش از باز اما گیره جایی دلش میدونم... پستم

 نامردی آدم من...نه... میشه محسوب خیانت جور یه... میشم لذت غرق نزدیکی همه اون خاطر از

 که قبل تا... گذاشتم اون مال روی دست میکنم حس باز ندیدم رو دختر اون اینکه با نیستم

 تدس به برای کاری هیچگونه هست زندگیش تو میدونم که حاال اما نداشت موردی نمیدونستم

 این هوگرن نیاز همون بشم و بیام در رفتاری مالیمت و نرمی از باید... بزنه سر من از نباید آوردنش

 متنفر ازش دوباره باید.. میده نشون خودشو و میکنه وا سر زود یا دیر داره وجود من در که حس

 .... عید شب نیاز همون بشم... بشم

 یرونب بیام همیشه برای کیان فکر از که شد این به تصمیمم و شد زده ذهنم تو, باید که ای جرقه

 ... باشه دیدارش آخرین امشب فوقش فوق که نیازی... نیاز همون بشم و

 صفر از وجه هیچ به که صد یا باشه صفر باید یا کیان به نگاهم میدیدم خودم در که حسی این با

 ودب دوری درد این عالج نتیجه در بودم مطمین صدش از اما نداشتم اصمینان احساسم تو بودنش

 ... کنم خیانت خودم همنوع به نمیتونستم زن یک عنوان به که منی برای اقل حد... بس و

 گفتن من از دانی خود... شی آماده زود تو خدامه از که من-

 افکارم از اینکه برای و دزدیدم رو نگاهم و اومدم بیرون خودم ودنیای فکر از صداش شنیدن با

 کردم عوض رو حرف نفهمه چیزی

 ؟ شدی بزرگ اروپا تو مطمینی تو-

 وگفت نشست مبل روی رفت

 مگه؟ چطور.. آره-

 بشم نماش شب نگاه اون درگیر مبادا تا کردم میز روی وسایل آوریه جمع مشغول رو خودم

 ...میزنی حرف مسلط رو فآرسی هم خیلی نداری اصاللحجه آخه.. هیچی-

 من ردمیاو زبون به که قصاری کلمات با اوقات بعضی و نداشت لحجه اصال کیان گفتم رو واقعیت

 باشه فارسی زبان به مسلط اینقدر میشه چطور که میداشت وا تعجب به رو

 گفت نفس به اعتماد با و داشت برش غرور کمی خندیدو
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 یا دارم دوست رو ایران که خاطره این به شاید چرا نمدونم هم خودم ؟خب اینطوریه نظرت به-

 دادن ادی رو فارسی الفبای من به حوصله با که باشم بزرگم بابا و بزرگ مامان مدیون باید هم شید

 گنب دارند عالقه که ها خیلی عکس بر اما چرا نمیدونم... میزدند حرف فارسی من با دقت با خیلی و

 بگم که تمهس ین عاشقه من خوندن به برسه چه بزیم حرف نمیتونیم اینکه یا نمیفهمیم فارسی ما

 به طممسل رو نیدرلند و فرانسه و انگلیسی که همونطور من... دارم رو کامل تسلط فارسی زبان به

 لذت با ه اینه دارم زدن حرف فارسی به که حسی که اینه فرقش تنها... دارم تسلط هم فارسی

 ... نمیکنم استفاده توش دیگه زبونهای از بتونم که اونجا تا و میگم رو هاش کلمه

 صحبتهاش تو چون دوره به شعار از که بود معلوم رفتارش از... اومد خوشم فکرش طرز از

 ... یارهب زبون به رو درست جمله یک تا میکنه ردیف رو ها کلمه دقت با چقدر که بفهمم میتونستم

 یخیل رو فارسی چون باشی ممنون حسابی بزرگت مامان و بابابزرگ از باید پس اینطوره اگه-

 ... نمونی جا وقت یه تا دادن یاد بهت هم عامیانه کالمهای تکه حتی دادن یادت خوب

 گفت و خندید آخرم تیکه از

 .... میفتم تو مثل داری زبون سر دختر گیر روزی همچین که میدونستن شاید خب-

 ولمعم حد تراز بلند کمی و رفتم آشپزخونه سمت به و برداشتم و میز روی وسایلهای و نایلون

 زدم حرف

 نیاد راستی....کارکردن حسابی روت همین واسه بگیری ایرونی زن میخوای میدونستن شایدهم-

 کجاییه؟

 ور دانشجوها بودن شهری و شهرستانی بر حاکم جو و دانشگاه رفتم که زمانی از اما چرا نمیدونم

 کدوم به اصلیتش طرف بدونم میشدم کنجکاو باز اما غلطیه کار میدونستم اینکه با ناخودآگاه دیدم

 مه برخوردشون دیگه دانشجوهای گفتار و لحجه ازروی ها بچه یادمه... میشه مربوط ایران قسمت

 یرز زیاد نبود گفتارم تو ای لهجه خودم چون خب اما بودم کاربیزار این از چقدر بود متغیر بالطبع

 شینهپی و دیارم و شهر از افتخار با همیشه چون نبود مهم برام میرفتم هم اگر... نمیرفتم بین ذره

 ... میاوردم لب به سخن خانوادگیم

 ؟ مگه مهمه... نپرسیدم ازش نمیدونم-

 گفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از
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 ... دیگه کافیه بفهمید رو همدیگه زبون باشن ایران جای هر از... نه... پرسیدم همینجوری-

 .... نداد بهم رو اجازه این تلفنم زنگ که بدم ادامه حرفهام به خواستم

 ... انگار توه تلفنه-

 نگاه مارهش به نکردم فرصت رسیدم دیر چون... روبردارم تلفنم تا اتاق تو رفتم و گفتم ببخشیدی

 کنم

 ؟ بله-

 ؟ چطوری خانوم خوشگل سالم-

 ... عزیزم ؟سالم تویی سولماز-

 ؟ نبودی که خواب ؟ خوبی-

 ... بودی شده ماه مثل دیشب.. خوشگل خانوم عروس ها خبر چه... چیه خواب... بابا نه مرسی-

 ... خوشگلت تیپ اون با تو یا بودم شده ماه مثل من-

 اواقع...مرسی کنم تشکر ازت زبونی چه به نمیدونم سولماز... میرفت یادم حسابی داشت آخ-

 بودی فکرم به که مرسی

 گفت و خندید سولماز که بدم ادامه خواستم

 ؟ پوشیدی رو قشنگی اون به لباس اون باز و بیای نمیخواستی خوبه ها خودمونیم ولی-

 ؟ چیه منظورت-

 یخیل گرفته کجا از بپرس ازش میگفت بود شده لباست عاشقه خواهرم سحر این بابا هیچی-

 بردیا دل حسابی دیشب ورپریده... بود تک و شیک

 با ما مکالمه پایان تا میداشتم نگه رو هوشیاریم باید نبود مکث برای زمآنی اما بودم شده شکه

 ... سولماز
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 تو ؟ بردم دل من بود تو شب دیشب بودها حرفها اون از... نداره رو قابلش.. عزیزم برم قربونت-

 بود عالی چیز همه... باشه بهت حواسش چهارچشمی و بایدحسابی پیمان بودی شده ماه مثل

 ... خوشگلت ،موهای آرایشت, لباست...

 کنم تشکر زدم زنگ هم... مزاحمت از غرض خانومها خانوم... سقف خوردبه سرم دیگه بسه وای-

 براش خوراک و خواب دیشب از دختر عرفانه اسمش پیمان خاله پسر این اینکه هم اومدنت از

 انگار وبگ نیاز به بزن زنگ گفته افتاده پاهام و دست به پیمان که کرده کار چی ببین نگذاشتی

 هم من گفته نیاورده طاقت با اما داده هم شمارش گفته پیشت اومده بار چند دیشب هم خودش

 دیدش تیوق نبود دلش تو دل... تماسته منتظر تلفن پای نشسته بست که کنم یادآوری بزنم زنگ

 هاحرف این از و مجردی گفتم که من... خاکی جاده زده بود کرده فکر رفتی کیان ماشین با دیشب

 چشم زا رو دلخسته عاشق این که ببینم بگو حاال... مارو کرده کچل حاال تا دیشب بینتون نیست

 ؟ میاری در انتظاری

 ... نگاه یک با هم اون... محاله!!!!من!!!! عرفان... بودم شده منگ پاک

 گفتم و پرید دهنم از بالبداهه

 دیگه... کردم گم رو کارتش من اما داد بهم رو کارتش دیدم هم خودش آره افتاد یادم تازه آهان-

 یا دندی یکبار برای احوالت حال این بگو بهش من طرف از کرده شلوغش خیلی کنم فکر یکی این

 ... میشینه عرق به زود تند تب عرفان آقا بگو بهش رویه زیاده دیگه خیلی نگاه یک

 نگز بهت من که بشه باورشون اینها تا بده حسابی و درست جواب یه جواب نشد که این بابا ای-

 ... زدم

 ... کردم گم رو کارتشون بگو که گفتم خب-

 نینببی رو همدیگه تا بریزیم امشب برای برنامه یه میخوای اصال یا... رو شمارت من میخوای خب-

 .. خوبیه پسر میگه ؟پیمان

 نبنشو عقد سفره پای منو بعد بشه خشک عقدت دفتر مهر بزار حاال... گلم دارم کار که امشب-

 .... خوب دختر

 تشمار دارم اجازه فقط...نداره وقت امشب واسه گفته نیاز میگم نمیدونم من... نیاز تو دست از-

 ؟ بدم بهش رو
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 گفتم رودربایستی تو باز اما نبودم راضی

 !!!!! اختیاری صاحب شما عزیزم میکنم خواهش-

 .. میگیرم تماس باهات بعدا من پس باشه عشقم-

 ... میبوسمت.... عزیزم باشه-

 خدافظ... خوشگلم منم-

 ... حال تو برگشتم دوباره و بستمش کامل بود باز نیمه کمدم در گوشی کردن قطع از بعد

 خورد اعصابش کمی.. بود شده دادن اس ام اس مشغول حسابی و بود موبایلش تو سرش کیان

 به شروع و برداشت گوشیشرو اتاق از من اومدن بیرون با همزمان و خورد زنگ تلفنش... بود

 ... کرد زدن حرف(هلندی) نیدرلندی

 اب تلفن پشت شخص با من به نگاه ای ذره بدون و میکشید موهاش تو عصبی رو دستش مدام

 ... میکرد صحبت تهاجمی اما آهسته صدای

 رفتم... نشد دستگیرم اش مکالمه از چیزی اما کردم نگاهش خورده یه... بودم شده نگران کمی

 ... رفتم اتاق داخل و زدم مسواک و شستم صابون و آب با دوباره رو صورتم

 میاوردمن در سر هیچ که این با میکرد صحبت مسلط چقدر.. بود صحبت مشغول هنوز فاصله این تو

 ور خونسرد کیان که باشه ناخوشایندی اتفاق باید هست چی هر که فهمیدم اما صحبتهاش از

 کرده عصبی اینقدر

 و نشوندم چشمهام روی ای ساده آرایش ماساژ کمی از بعد و مالیدم صورتم روی رو م پودر کرم

 از رو موهام چون.. موهام کردن درست به کردم شروع و زدم هم مالیمی صورتی لب رژ و گونه رژ

 هشب اصال گرفتم تصمیم که بود گرفته خودش به ای مزه با و فر حالت بودم نکرده خشک دیشب

 از کم کردم نگاه که آینه تو... بدم آرایش رنگ ای سورمه ساده تل یک با رو اون و نزنم دست

 ... میرفت پیش میلم طبق چیز همه جورایی یه نبودم راضی خودم

 ...کردم مشغول رنگی کرم الک برق زدن با رو خودم همین برای بود زود کمی لباس پوشیدن برای

 ... رسید گوشم به کیان صدای هم بعد و در تقه صدای که بودم نزده انگشتهام از تا سه هنوز
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 ... نیاز-

 ناخنهام روی مشغول و متمرکز و بودم نشسته تخت روی

 ... بفرمایید... بله-

 دشخو مثل گرفتم تصمیم میدادم نشون رو حسم این اگر میشدم تر معذب اما بودم معذب کمی

 کنم برخورد راحت

  ؟ تو بیام دارم اجازه-

 .. داشتم جوابی چه خب

 ... میشدم حاضر داشتم بیا.. آره-

 گفت و داد تکون تایید منظور به رو سرش

 ... میکنم جبران... شدم مزاحمت-

 گفتم و انداختم نگاهی نیم صورتش تو و خندیدم

 ؟ بلدی حرفها این از هم تو-

 داشص از نشستم بهش حایل کمی و بستم رو الکم در و کردم بسنده انگشت تا سه همون زدن به

 ... نداره رو قبل انرژی اون بود معلوم

 ... برسی کارهات به تا برم مزاحمتم ؟میخوای نمیزنی الکتو چرا-

 ؟ شدی دمق یهو چرا تو... زیاده وقت حاال نه-

 گفت و داد تکیه زانوهاش تا دو روی آرنجش با

 میکنم حلش خودم که اومده پیش مشکلی یه نیست هیچی-

 میگفتم چیزی باید بود شده هم دلداری برای

 میای بر پسش از تو که مطمینم من-

 گفت و زد تلخی پوزخند
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 ؟ فکرمیکنی اینجوری تو-

 گفتم و خندیدم

 مطمینم گفتم خوب پسر-

 گفت و برگردوند طرفم به رو روش و خندید

 ؟ بزنم الک برات من میخوای...  کردی آرایشتم فرز چه... دیگه ،حله حله میگی تو پس-

 ام خنده هم تصورش از حتی... بزنه الک بخواد من برای کیان... شدم متعجب حرفش این از

 گفتم و خندیدم همیشه مثل... گرفت

 ... باشه دومت بار که کردی کارو این زندگیت تو بار چند ؟آخه بزنی الک من برای تو-

 داد نشون العمل عکس سریع چون بود خورده بر بهش انگار

 ستعدادا چقدر ببین بده... که نمیخواد تجربه دیگه انگشته تا ده بزنم رنگ نمیخوام که دیوار اوه-

 ... دارم

 ... بکنه برام رو کار این بزارم میتونستم چطور آخه... شدم هم بدتر بودم معذب

 ... مرسی نه-

 کرد باز رو الک در و تخت روی گذاش رو دستم و گرفت دستم از رو الک زدن بهم چشم تو

 واممیخ براش شدم دار دختر که فردا بگیرم یاد باید زود یا دیر رو ها کار این نکن ناز بده میگم-

 ... بزنم الک

 دور خودش از بیشتر رو من اش آینده آرزوهای توصیف ذره ذره با کیان... اومد دلم تو عالم غم

 ... میکرد

 ...نشست لبهام روی تلخی خنده

 شد دلیلی هم این و نمیخورد چشم به رفتارش تو بد منظور ای ذره حتی میکرد برخورد راحت خیلی

 ... بزنه الک برام تا گذاشتم و داشتم نگه تخت روی آهسته رو دستم... من بودن راحت برای
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 اما نمیشد رارق بر دستم با تماسی کوچکترین حتی بود ای ساده و افتاده پا پیش بسیار کار اینکه با

 حس میشد یخ واحد آن تو و میشد داغ بدنم بودم آورده کم نفس بود افتاده تپش به قلبم باز

 .. بود غریبی

 و مرتب.. کارش رو بود متمرکز و مراقب چقدر میکرد خنثی رو ساعتی بمب داشت انگار خدا بنده

 میکرد رو کارش دقیق

 ؟. میکنی استفاده رنگها این از همیشه-

 باشه چشم تو کمتر میدم ترجیح اما داره بستگی خب-

 ...بکن کارها این از همیشه... دارم دوست منم خوشگله خیلی جالبه-

 دبای میگفت لباس باره در که سولماز حرفهای آوریه یاد و شدن تکرار با شد همزمان آخرش حرف

 میاوردم در رو ماجرا توی ته

 ... جالب چیز یه راستی-

 ... نکرد هم نگاهم حتی که کارش رو بود متمرکز اینقدر

-... 

 ... بود زده زنگ سولماز-

-... 

 ؟ نگفتی مگه تو... اطالعی بی به بود زده رو خودش کامال اما کردم تشکر ازش دیشب بابت از-

 گفت و بهم داد و بست رو الک در... بود زده برام تمیز و مرتب خیلی بود شده تموم دستم الک

 ... شد تموم-

 ... که بودی نگفته مگه ؟تو بدی رو جوابم میشه... مرسی-

 ؟ چیو-

 بود خریده برام سولماز رو دیشب لباس اینکه-

 ؟ مگه چطور-
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 رو لباس این که اونجایی آدرس گفت خواهرم میگفت چون نبود دار خبر هم روحش اون اما-

 بزنم سر یه برم تا بده خریدی

 ... اندخت راه رو دیشبت کار و بود تنت فیت که اینه مهم خریدتش کی داره فرقی چه حاال-

 متوجه اصال که رفتارش به بود مسلط اینقدر اما... بوده خودش کار که شدم مطمین صد در صد

 ؟ قراره چه از داستان نمیشدی

 ؟ کیان-

 گفت ی مزه با لبخند با و داد تکیه زانوش رو دوباره

 ؟ بله-

 ؟ خریدی من برای تو رو پیراهن اون که بگی نمیخوای که تو-

 اجرام نمیخواسته وده کسی پیش سولماز شاید... بخرم لباس تو واسه باید چی برای من بابا نه-

 ... بره لو

 خودشه کاره کار فهمیدم کلماتش بیان و خنده فرم از

 ... میپرسم ازش میدم اس ام اس بهش االن من باشه-

 به مچش تو رو تلفن و شد بلند جت مثل هم او دیدم که برداشتم آینه جلو از رو تلفنم شدم بلند

 ..قاپید دستم از زدن

 .. خریدمش من قبول چیه کارها این بابا-

 پرسیدم تعجب با و شد تا چهار تعجب از چشمهام

 ... کردی کارو این منظور چه به اصال داشت سنخیتی چه خریدی لباس من برای چی برای تو-

 در نمیزدی حرف تلفنی هم با همه این حاال... میکنی حقم در امروز که لطفی از تشکر برای بزار تو-

 ؟ میکردین صحبت مورد یک همین مورد

 ... زد بهم بود شنیده که رو تلفنیمون مکالمه کنایه داشتم یقین
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 شپوشیدم یکبار اینکه با اما دیشب لباس بابت از مرسی اینکه اول نبود همین که همش خب-

 ... کنم قبول طرفت از رو ای هدیه همچین نمیتونم

 کافیه همین... دیگه میکنی جبران داری جاش به امشب حاال-

 ... گفتم و کردم نگاهش و زدم ناچاری روی از لبخندی

 ... بشینم عقد سفره سر من تو از قبل جدی جدی کنم فکر-

 گفت و کرد نگاهم و خندید

 ... میمونی ترشیده و مجرد ها فعال فعال که گفتم باال زد نفست به اعتماد باز-

 گفتم حرص با و کردم نگاهش عصبی... میرفت راه اعصابم رو داشت باز

 نداشته چشم به خواب من خاطر به حاال تا دیشب از که هست یکی االن همین خیال خوش آقای-

.. 

 میده رو جوابم پوزخند با و میکنه ای مزه با اخم

 چطوری رو ملت خوراک و خواب پس بودم پیشت من یا بودی خواب یا حاال تا دیشب از که تو-

 ؟ داری رو آمارش

 ... میگم رو ؟عرفان بود کجا ملت-

 ... کردی کوچیک خودتو دختر ؟ گرفتی تماس باهاش که نگو-

 ودب این برای زد زنگ سولماز که االن گرفتی ازم و کارتش که ؟تو هستم کی من کردی فکر تو-

 ... برسه دلدارش به دل تا کنه جور ای برنامه که

 گفت و کرد نگاه چشمهام تو و کشید موهاش تو دستی

 ؟ شده چی بفهمم بزن حرف واضح نیاز-

 فتگ سولماز قاپیدنم هوا رو کنم تر لب اگه که کنم ثابت بهت من خواست خدا انگار بابا هیچی-

 خواست ازم سولماز هم االن کنه پیدا رو من تا کرده کچل رو اینها پیمان حاال تا دیشب از عرفان

 اییدت رو پسر پیمان بود ضایع خیلی آخه باشه گفتم هم من عرفان به بده رو شمارم داره اجازه که

 پروند چیزایی یه سولماز زد زنگ اگه حاال بدی رو شمارم نداری حق میگفتم من وقت اون کرد
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 ساسح که منم باشه امشب بود قرار بیرون بریم بزارن جمعی دسته قرار یه میخواد انگار فهمیدم

 ... نمیتونم امشب گفتم قرار و قول رو

 و کرد نگاه بهم اخم با گشت بر بار دو میشه ای تازه حرف که انگار نه انگار اما شد بلند جاش از

 گفت بعدش

 ... خدا به نوبری تو دختر... بزنه زنگ بهم گفتی دادی رو شمارت... بود بعید تو از نیاز واقعا-

 گفتم مزه با و خندیدم

 راچ خوبیه کیس اگه خب کردم نشون یا دارم نامزد من ببخشید میگفتم میکردم کار چی خب-

 ودیب کرده انتخاب برام رو ترشیده اسم نیاز جای پیش دقیقه چند تا خودت خوبه حاال... کنم ردش

 ... نزده زنگ فعال که حاال...

 کرد نگاهم تمام جدیت با

 ... شده دیرمون چون.... لطفا شو آماده زود... بسه-

 .... نبود ساخته من دست از کآری هیچ بود کیان خب اما نیومد خوشم چندان صحبتش لحن از

 هک میگه رو این چشمهاش اما بود من به نسبت عالقش روییش ترش و اخم همه این دلیل کاش

 مورد یک این جز باشه میتونه چیزی هر

 ....نداشت موردی اما شدم دمق کمی

 تک زبلو یک با نفتی آبی تنگ جین شلوار یک کمد تو از و پاشدم, اتاق تو از کیان رفتن از بعد

 آبی و صورتی کمونی رنگین طرح مانتوی یک هم روش و کردم تنم ای سورمه مشکی حریر

 بیرون شال زیر از فر همونطور رو موهام و انداختم سرم رو هم نفتی آبی شال یک و پوشیدم

 ... گذاشتم

 بود شده خیره سقف به و بود داده لم مبل روی کیان رفتم بیرون که در از

 ام آماده من-

 خروجی در سمت به نگاه ای ذره بدون و برداشت رو سوییچ و شد بلند جاش از صدام شنیدن با

 رفت
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 ... بریم-

 شکاره دستم از جوری بد که بود این گواه رفتارش شد رد کنارم از تفاوت بی خیلی

 با ازیب مشغول رو خودش و بود نشسته...  بیرون زدم در از و برداشتم خونه کلید و تلفن با رو کیفم

 بود کرده ماشین ضبظ های دکمه

 گفتم در بستن از بعد و شدم ماشین سوار

 یریزمم توبه آب یه فوقش... هستم کردم که کاری پای من نیوفتاده اتفاقی که حاال نباش ناراحت-

 ... میکنمت خودم عقد و روسرت

 رو منظورم لحظه همون که بود معلوم و کرد نگاهم تموم گیجی با هم اون و کردم ای مزه با خنده

 ...آورد در حرکت به رو ماشین و کرد اخمی همین برای نفهمیده شوخیم از

 زیر و نشست لبهاش رو نمکی با خنده دیدم که بودیم شده دور خونه از که نمیشد دقیقه چند هنوز

 ... بود شده تر بلند اش خنده اینبار خندید باز و کرد نگاهم چشمی

 ؟ گرفتی یاد کجا از رو حرفها این چیه منظورت فهمیدم تازه نیاز تو دست از-

 گفتم و خندیدم نمک با و مزه با همین برای میخندید چی به که فهمیدم

 ... قدیمی فیلمهای تو از-

 هخورد یه... میکردم نگاه ها خیابون به راحت خیآل با ومن برگشت عادی حالت به بینمون جو باز

 شدم کنجکاوی دامن به دست کردنشون کم برای که داشتم دیدارمون اولین برای دلهره

 کیان-

 گفت و کرد نگاهم چشمی زیر لبخند با

 ؟!!! بله-

 آدمایی ورچج و سالشونه چند چیه میبینیمشون االن که آدمایی این اسم بگی بهم نمیخوای میگم-

 ،؟ هستند

 گفت بهم حوصله با
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 سن هم تقریبا هم خانومش سالشه پنج و سی خالم پسر... باشه... کرده فضولی هوای دلت پس-

 کردن صبر تابستون برای هست نوبهار هم اسمش کوچیکتره میعاد از سال سه دو منه سال و

 ؟ کافیه.... خونگرمین های بچه... نامزدن هنوز کنن عروسی تا بیان اینها مامانم

 خندیدم هم همین برای گفت برام مفید مختصرو خیلی

 ... نیست بد-

 میگه و میکنه گرد کمی چشمهاشو

 ... دختر برم روتو-

 این سرانجام که بودم فکر این به هم مدام اما میبردم لذت کیان به صمیمیت و نزدیکی همه این از

 الیخ دلم ته ای لحظه برای برگردم باید دیره میگفت که افتادم کیان حرف یاد... میشه چی حس

 ... آوردم زبون به رو دلم حرف فکری هیچ بدون... شد

 ؟ میگردی بر کی-

 ... میکرد نگاه روبروش به و بود فرمون به دستهاش

 ... سپتامبر اواسط برای-

 میشدم تنها هم باز من و بره میخواست کیان... شدم قبل از تر خالی

 بکنی،صبر هم رو ،خواستگاریت بزنی دختره به رو دلت حرف دیگه ماه دو تا میخوای تو اونوقت-

 همه به مطمینی تو..... بگذرونی هم رو عقدت مراحل بری ،بعد نده آیا بده آیا ،تازه بده جواب تا کنی

 !؟!؟... میرسی اینکارهات

 گفت و خندید

 چیز همه اگه میدم رو پیشنهادم حاال... میرسم بهش تیکه تیکه خب دارم کار چقدر میگیا راست-

 ... میبرمش میام برمیگردم دوباره بود اوکی

 فکر تو هم بعدش ببری رو دختره دل میخوای پس چجوری وری اون و ور این همش که تو-

 دوره هب عقل از خیلی.. ببریش برداریش برگردی و بری بعد کنی خواستگاری دختره از الکیه کردی

... 
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 چرا؟-

 بدن رو دخترشون میشن راضی هم ؟بعدش ندارن توقعی ؟ نمیگن هیچی دختره مادر پدر خب-

 کش پیش دختره نظر حاال مخالفن موضوع این با ها بابا مامان از ؟خیلی اروپا بره

 ایران یانب پاشن گفتم بابامو مامان چی واسه کردی فکر تو پس من کار تو نیار نت اینقدر.... نیاز-

 ... دیگه بزنن رو دختره مخ اینکه برای خب...

 گفتم پوزخند با عمد از و دادم سر ای مسخره خنده

 .... آوردی زبونتو اصل در نیاوردی باباتو مامن بفرمایید.... آهان-

 میگه و من به میکنه رو جذابش و سیاه چشمهای باهمون و میشینه صورتش رو شدیدی اخم

 باشه دلگرمی یه ببینه رو خونوادم دختر شاید که بیان ؟گفتم چیه زبون کنم کار چی میگی خب-

 که تباالس برام اینقدر ارزشش.... گذاشتم احترام بهش بیشتر... بده بهم رو مثبت جواب تا براش

 نزنم رو دختره به من تا هم بابام مامان باش مطمین... بره پیش احترام با چیز همه دارم دوست

 ... نمیارن خودشون روی به هم اونها

 ... بشه خبر با ضعفم از مبادا تا داشتم نگه رو خودم باز اما خوردم جا کمی صداش بلند ازتن

 اون اینجاست سوال یه فقط بکن میخوای کاری هر چه من به ؟اصال میزنی من سر رو دادش چرا-

 راه خودت تو رو ترس این چطوری نزدی حرفی باهاش احساست درباره حاال تا که تو که اینه هم

 تو هک شو مطمین پیشنهادت از قبل ؟راستی میده مثبت جواب بهت پنجاه پنجاه دختره که دادی

 !!! نیست کسی زندگیش

 ... نگاه نیم یک از دریغ میشه دیده وضوح به صورتش تو هنوز اخم

 نیست زندگیش تو کس هیچ-

 گفتم همین برای بیارم در سر دختره کار از کمی بتونم شاید تا بودم چسبیده کنه مثل

 این ندیدیش اصال میبینم من که روزی چند که تو مطمینی اینقدر کجا از آخه گفت صد صددر باز-

 ... حتما نمیگیره ازت سراغ یکبار که دختریه چه

 .... من سمت برگردوند رو روش کالفه و عصبانی بودیم کرده گیر ترافیک تو
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 زندگیش تو هم کسی هر اگه... نری اعصابم رو اینقدر که کنم خواهش ازت میشه... نیاز... نیاز-

 بده مثبت انرژی حرفها این جای به لطفا هم حاال... بیرون میره خود به خود من اومدنه با باشه

 ... تولدمه ناسالمتی...

 ... نیومد خوشم صحبتش فرم از که بفهمه میتونست صورتم از اینبار ولی شدم ناراحت هم باز

 یچیه باز انداخت نگاهی نیم سمتم به, من طوالنی نسبتا سکوت از بعد کرد نگاه روبرو به کمی

 نگاهش دزدکی و چشمی زیر و نمیاوردم طاقت گهگداری... شدم خیره خیابون به هم من و نگفت

 ... کنم سکوت راه پایان تا گرفتم تصمیم که بودم ناراحت دستش از اینقدر اما میکردم

 ... کرد مکث کمی و کرد پارک فروشی گل یک کنار

 ... بود گرفته رو ماشین تموم سکوت

 و سر ربیشت برای ای بهونه...پیامی نه زنگی نه...کردم تلفنم مشغول رو خودم و نکردم نگاه بهش

 ولما بار برای که هاش بازی از یکی و بازیش قسمت رفتم نداشتم رو بخت بد گوشی با زدن کله

 ... کنم بازی که آوردم بود هم

 ... بود رفته فرو فکر تو و بود گذاشته فرمون رو دستش و بود نشسته ساکت هم کیان

 ... برگشته سمتم به کردم حس که گذشت اینطور ای دقیقه پنج تقریبا

 ... میداشتم رو کافی کنترل رفتارم رو باید اما بودم شده معذب کمی... صورتم به بود شده خیره

 و املبه رو افتاد خنده خودآگاه نا که خودم سرخوش و شاد روحیه بودیا کیان شدن خیره از نمیدونم

 ... گرفت رو صورتم تموم رنگی پر لبخند

 گفت و گرفت اش خنده من خندیدن از هم کیان

 زا هی چرا میکنی اخم هی چرا میکنه خوشگلت اینقدر خنده وقتی...نکن....نیاااااااز.... نیاز آخه-

 تا میکنی کار روش هی چرا حساسم چیزی چه رو من میدونی که تو ؟خب میشی ناراحت دستم

 ... کن مشغولتر رو فکرم وسط این هی هم تو درگیرم خودم من... شم عصبی

 قدرچ که رسیدم نتیجه این به دلم تو اما نزدم حرفی... کردم نگاهش و شد خشک لبهام رو لبخند

 وردمخ غبطه دنیا موقعیت به هزارم بار برای... کنه رخنه کیان جون و قلب و دل تو بود تونسته دنیا

... 
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 ؟ ؟رسیدیم ایستادی چرا-

 داد نشون رو الزم همکاری هم همین برای کنم عوض رو حرف میخوام که فهمید

 ... نریم خالی دست که بگیریم گل یه شب برای اومدم-

 گفتم و نشوندم لبم وی تظاهر به لبخندی

 ...بیای تا میشینم منتظرت من خب خیله-

 و کرد باز رو ماشین در

 ... بگیرم میخوام تو سلیقه به شو پیاده-

 ؟ چشه خودت سلیقه مگه-

 ... میرم خودم کن ولش هیچی-

 ... رفتیم گلفروشی به هم با و شدم پیاده ماشین از ناچار به حرف این با باز

 هایرنگ زمینه تو غنچه نیمه رز گل شاخه بیست از بیش که دادم ترجیح من اما بود زیادی گلهای

 دورش کاغذ و ربان و بزنه شیک گرد گل دسته یک صورت به برامون رو ولیمویی صورتی تا گلبهی

 هاهم مشتری از یکی که طوری بود شده خوشگلی خیلی گل دسته دادیم سبز کیان سلیقه به هم

 ...داد سفارش ما از اجازه کسب با رو همون مشابه

 ... گذاشت پشت رو گل دسته کیان و شدیم ماشین وارد

 کردیم مالقات نوبهار و میعاد با که بودیم را تو ساعتی نیم حدودا تشکر از بعد

 یخیل کرده مش موهای و بود من همقد تقریبا قدش داشت جذابی و شرقی کامال تیپ یک نوبهار

 رهچه از کمابیش که امروزی و افتاده جا آقای یک هم میعاد صمیمی و گرم کامال برخورد و خوشگل

 ودب انتظار از دور که بود خواستنی و جذاب اینقدر کیان خب اما... میشد مشاهده صورتش در کیان

 ... نمیشد خورده خریدارانه نگاه با بشر این و میرفتیم جایی اگر

 گفت و کشید آغوش در رو من و اومد من سمت به کنه احوالپرسی کیان با اینکه از قبل نوبهار

 ... آشناییتون از خوشبختم نوبهارم من دلم عزیز سالم... به به-
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 ... هستم نیاز.. همینطور منم ممنونم-

 ... نمیزاری تنها رو کیان و میای میدونستم من اما نیای شاید میگفت کیان اومدی که مرسی-

 کرد معرفی بهم رو میعاد و وسط پرید کیان که بزنم حرف خواستم

 بنده عزیز دوست هم خانوم این جان میعاد.... ،میعاد هستند من بزرگ خاله پسر ایشون نیاز-

 نیست معرفی به احتیاجی که هم نوبهار منو... ،نیاز هستند

 گفتم و دادم دست میعاد با و کردم دراز ادب نشونه به رو دستم

 آشناییتون از خوشحالم میعاد آقا سالم-

 ... بنده همچنین... شد عرض سالم-

 وجه هیچ به نه باشه رو ترش و عبوس کیان اینکه نه... صمیمی و خوشخنده کیان برعکس کامال

 ... ندیدم دیدار اولین تو هم اون گفتارش تو هم صمیمیی اما

 چیزها اینجور و ترافیک و هوا گرمی از هم نوبهار و من و شد صحبت مشغول میعاد با کمی کیان

 زدیم حرف

 وارس همگی باز و کنیم بسنده در دم دیدار همون به شدیم مجبور بود شده دیر کمی اینکه برای

 ... کنیم حرکت فرودگاه سمت به و بشیم ماشینهامون

 گفت و کرد کوتاهی خنده کیان نشستم که ماشین توی

 رو مخال پسر راستی.. میگیره اش خنده آدم که میزنه حرفهایی یه اوقات بعضی.... میعاد دست از-

 ... خودشه مثل هم زنش خوبیه و خونگرم ؟پسر دیدی

 دوستداشتنی و خونگرم خیلی تو عکس بر درست آره-

 کشیدش حرکت یک با و شالم سمت آورد رو دستش دیدم که بود نیومده لبهام رو خنده هنوز

 روصورتم

 گفتم بالبداهه

 ... مگه مریضی-
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 ... خندید میکرد رانندگی که همونطور

 مهم برام دیگه هرچند کنی اذیت منو اینکه از میبری لذت و داری آزار تو که مطمینم ولی نه-

 ... کنن دفاع ازم میتونن هستند پیشم بابام مامان دیگه ساعت چند تا نیست

 نهمیک استقبال مادرش و پدر دیدار از شوق و ذوق با اینقدر کیان اینکه از بودم شده خوشحال هم

 کنم تجربه رو حس این هم من تا نداد پا موقعیتی چرا اینکه از گرفت دلم هم

 دهش یادآوری بهم وضعیتم هزارم بار برای و بودم تنها... شد گرفته حالم رفتم خودم تو ناخواسته

 ... بده دست بهم میتونست که بود ممکن حس ترین دردناک این... بود

 ایبر و کرد نگاهم میکرد رانندگی اینکه حین در چشمی زیر و نموند دور کیان چشم از سکوتم

 ... آورد وجود به خودش از جدید حرف زمان و زمین از بیاره در هوا حالو اون از رو من اینکه

 خواستگاری ازت مامانم میدم قول بدی نشون زیر به سر و ساکت خودتو همینجوری اگه میگم-

 ....میکنه

 حداقلش ام آینده شوهر دارم رو خودم خاص معیارهای من ؟ بزرگت بابا برای ؟البد من از کی از-

 باشه بزرگتر من از سال پنج باید بدم تخفیف خیلی

 گفت و کرد داری معنی خنده

 راغس میره بعد میکنه ثبت براش مهریه چقدر طرف میکنن فکر این به ملت امروز چیه حرفها این-

 که گفتم ؟ باشه اینقدر سنش میگی ندیده و نیومده خواستگار هنوز یکی تو سال و سن

 بدم رو تماسم جواب من تا کنه قطع رو حرفش شد مجبور کیان... خورد زنگ تلفنم همزمان

 خط شتپ کی ببینه تا بود منتظر من از تر مشتاق کیان که اینجاست جالب اما بود ناشناس شماره

 هست

 ؟ بله-

 ؟ خانوم نیاز-

 بفرمایید هستم خودم-
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 برص تا نیاوردم طاقت حقیقتش اما میبخشید رو من جسارت... هستم عرفان بنده..خانوم سالم-

 ..., میگیرین تماس من با و میدونین قآبل کی شما ببینم کنم

 از... میکرد نگاه من به مدام کنم عرض چه که گاهی چند از هر و میکرد رانندگی همزمآن کیان

 ... قراره چه از ماجرا بفهمه تا شده کنجکاو بدجوری که بود معلوم اخمش

 ؟ شما هستین خوب... عرفان آقا بله.. اوه-

 رای،ب اینبار اخمش و گرفت خودش به ندامت حالت و برگشت بدی طور به صورتش میمیک کیان

 .. زده زنگ بهت اون االن که تویی مقصر که بفهمونه بهم جوری میخواست کنم فکر... شد من

 به... میکرد بیان رو کلمات شمرده و حوصله با خیلی بود گیرا و جذاب گوشی پشت از عرفان صدای

 نم برای االنش به تا دیشب حس از سولماز که انگار نه انگار و داشت کافی تسلط صحبتهاش

 .. میگفت

 ... هستید خوب شما... میره و میاد نفسی... ای-

 ... نیستم بد هم من تشکر-

 اما مباش داشته سمتتون از تماسی اینها از تر زود میکردم فکر من راستیتش... شکر رو خدا خب-

 ! کردید گمش و ندونستید قابل رو بنده کارت که رسید گوشم به

 به اشتمگذ جا دوستم ماشین داخل رو کیفم من نیست میفرمایید شما که هم اینجوریا نه..بابا ای-

 خواهی معذرت یه من انگار حال هر به بود ممکن غیر برام هم شما کارت به دسترسی خاطر همین

 ... بوده کوچیک تفاهم سوء یه که چند هر بدهکارم شما به

 ردیدا یک درخواست میمونه حاال شد حل خدا امید به که هم مسیله این خب... میکنم خواهش نه-

 ... یمباش داشته دیداری هم با هم حضوری تا بدونید قابل و کنید شرمنده رو بنده شما که کوچیک

 زلمن مسیر و کار میز پشت ، پیچیدست کارم خاطر به خورده یه ام برنامه که من دارین اختیار-

 ... روزگارم تموم میشه
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 و شد اقط صبرش باالخره سکوت تحمل همه اون از بعد انگار کیان که بدم توضیح بیشتر خواستم

 جوری لندب بفهمم میتونستم من فقط که عصبی لحن با تنها و مرموز و خونسرد خیلی اما شد منفجر

  گفت برسه هم عرفان به صداش که

 قطع االن باش زود... کردم گمشون... بده رو گوشیم شارژر داشبورد تو از عزیزم...نیاز.. نیاز--

 ... کنیم پیدا رو میعاد راحت که نیستیم هم تهران تو میشه

 کیان حرفهای به کامال که بود معلوم عرفان سکوت از چون مردم خجالت از کارش این با وای

  میشیم خارج تهران از داریم ما که فهمیده و داده گوش

  اومد حرف به تامل کمی با عرفان

 ... گویا باشین منزل جمعه روز میکردم خیال من شدم مزاحمتون موقعی بد انگار میبخشید-

  گفتم نره آبروم این از بیشتر اینکه برای

 برای هم ما ایران میان امشب دوستهام از یکی مادر پدر راستش میکنم خواهش نخیر-

 ... دارم کار امشب گفتم هم خاطر همین به فرودگاه میریم داریم استقبالشون

 شهب خراب من درباره ذهنیتش نداشتم هم دوست اما نمیومد خوشم عرفان از اینکه با چرا نمیدونم

 مببر بین از رو حس این خودم کردن کوتاهی با نمیخواستم و داشت بهم اعتماد حس جورایی یه

 نیت این روی میشد که اسمی هر یا و باشه اعتماد حس این پشت میخواست نیتی هر حاال

 ... گذاشت

 رمدا اجازه باشید، راحت اگر االن چند، هر میگرفتم تماس بعدا من بود بهتر که اینطوره اگه.. آخ-

  ؟ بگیرم شما از رو حضوری مالقات یک قول که،

 لبهاش روی مرموزی لبخند که فهمیدم کیان دیدن با... شده قانع انگار که کرد وانمود طوری

  گفتم عرفان به رو و زدم پوزخندی بدجنسی با و کردم نگاه صورتش به اخم با نشسته

 ... مایلید طور هر میکنم خواهش-

 سولماز؟ چطورید سمفونیک موسیقی کنسرت یک با رسمیه تعطیل که شب شنبه سه برای... اوم-

 ... هستند هم پیمان و

 ... میکنم کار روز شیفت هم من... عالیه-
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 ... ندارم رو کافی مهارت دادن ایده تو زیاد من بفرمایید هست نظرتون مد ای دیگه جای اگه-

 ... بود خوبی ایده اتفاقا سمفونیک کنسرت یک از بهتر چی جناب میکنم خواهش-

 ... کردید خوشحالم خب-

 ... همچنین به-

 ودترز من که میکنه ایجاب طوری موقعیت اما نمیشم سیر که شما با صحبتی هم از بنده خانوم-

 از مه همراهتون از گذاشتید من برای شرایط این تو رو وقتتون که ممنونم خیلی کنم خداحافظی

 ... بفرمایید خواهی عذر من جانب

 .. بخیر وقتتون... میکنم خواهش-

 ؟ نیست امری-

 ... شما سالمتیه-

  خدانگهدار... باشید پاینده-

 .. خدانگهدارتون-

 ویر رنگی پر لبخند کنم، قطع رو گوشی خواستم که طوری... اومد خوشم خیلی متانتش و ادب از

 .. بود نشسته صورتم و لبهام

 مرکزمت و میکرد نگاه روبرو به. نبود کیان خشم پر گاهی و چشمی زیر های نگاه اون از خبری دیگه

 هب بحثی یا حرفی تا کنم سکوت دادم ترجیح هم من... ماشینها از گرفتن سبقت روی بود شده

 ... بیارم میون

 رهشما بود میعاد ماشین که روبرویی ماشین به افتاد نگاهم لحظه یک که شدم خیره روبرو به

 هم سر پشت یک تا دو پالکش نمره آخر چون بود مونده خوبی به ذهنم تو اول همون از پالکش

 ... بود

 نمطمی داشتم دوست بود نکرده گم رو میعاد اصال چون کرد عمد روی از کاررو اون کیان بود معلوم

  گفتم کوچیک نگاه یک با و گرفتم دستم رو تلفنم همین برای نیتش کارو از شم

  ؟ نمیده آنتن هم تو تلفن کیان... نمیده آنتن... وای ای-
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  گفت و کرد نگاه بود ضبط زیر که تلفنش به خونسرد

  نمیدونم -

  گفتم و برداشتمش و تلفنش سمت به بردم رو دستم

  ؟ ببینمش لحظه یه میشه-

 پنج از مکرد نگاه تلفن باطری به و برداشتم رویی پر با رو تلفن بشنوم طرفش از جوابی بخوام تا

 ...  میداد نشون شارژ فول و بود پر چهارتاش خط تا

  ؟ بود چی بازی مرموز همه این از قصدش ام خنده هم بود گرفته حرصم هم... کیان تو دست از

  گفت خونسردی با و جاش سر گذاشت و گرفت دستم از رو تلفن

 ؟ ایران میان دارن امشب من بابای مامان که بفهمه بخواد که مونده دیگه کسی-

 ... ندادم جواب... کرد هم بدترش حرف این با بودم شکار دستش از کم

  ؟ ها کرده قطع طرف وقته ؟خیلی رویاهاتی تو هنوز-

 کوتس تمام خونسردی با تا بودم گرفته تصمیم اما داشتم زیاد جواب که البته... ندادم جواب باز

  کنم

 ... برد هپروت به رو تو اینقدر و بود ای دقیقه سه تماس یه خوبه-

 ... بود العملم عکس تنها سکوت قبل مثل

  مینداخت تیکه بهم تر عصبی ذره ذره و میکرد رانندگی

 پسر با ها پرنسس مثل پیش لحظه چند همین تا انگار نه انگار خورده موش که هم رو زبونت-

 ... میزدی حرف مردم

-..... 

 چرا داشت رو کسی خودش برای که این... نگفت هیچی و کرد نگاه روبرو به قبل از تر عصبی

 آزار مهه این دلیل میکنه حسودی موقعیتم به بگم نبود هم جنسم هم مینداخت من پای جلو سنگ

  ؟ بود چی اذیتش و
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 تا بطض سمت بردم رو دستم که بودیم رفته رو راه نصف تقریبا.. بود سکوت کارمون راه طول تمام

 کموزی تا دیدم اما کردم رو خودم کار تفاوت بی باز کرد نگاهم چشمی زیر دیدم که کنم روشنش

  میشه قطع صداش بشه پخش میخواد

 ماا میشد وصل صدا. انگار نه انگار اما... زدم بار چند روش ضبط ولوم سمت بردم رو دستم دوباره

 روبرو به...کمک یک از دریغ... میشد قطع صداش کنم گوش میخواستم و میداشتم بر رو دستم تا

  میکرد نگاه

 به فهکال و زدم صندلی پشتی به امو تکیه سینه به دست و کردم خاموش رو ضبط عصبانیت با

 ... کردم نگاه روبرو

 مالیم آهنگ یک خوندن به شروع و شد روشن خود به خود ضبط دیدم که گذشت ای دقیقه چند

 ... شد زبان انگلیسی

 ... کردم نگاه کیان به بعد و کردم نگاه ضبط به گرد چشمهای با کردم تعجب خیلی

 ویر یعنی قبل جای همون دوباره برد ببینم من که طوری باال آورد رو اشارش انگشت... میخندید

 بود تاکسی و اتوبوس با کارم و سر همیشه چون... کرد عوض رو آهنگ همزمان و گذاشت فرمون

 اما اشهب ای افتاده پا پیش سیستم بود ممکن چند هر نبودم مطلع سیستمی همچین از حال به تا

 ... بودم خبر بی مورد این از من

 ردهک مسخره رو خودم لحظه اون به تا من و بود شده گذاشته کار فرمون پشت ضبط کنترل تمامیه

 .. بودم

 ..  شدم خیره اتوبان به و انداختم باال کارش مزگی بی منظور به ابرویی

 .... نمیشه انجام کار اون نخوام رو کاری من تا... دیگه نشونه یک هم این-

  گفتم و کردم نگاهش عصبی

 ... دیدارمونه روز آخرین امروز بهتر همون.... دارین تشریف ای عقده که اینقدر-

 ... کردم بیان همونطور رو دلم تو نه بود ذهنم تو که حرفی

 ..... بود درست
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 ...کنم ختم شب همین به رو کیان با دیدار میخواستم احساسم از فرار برای من

 ات کیلومتر پنج میداد نشون که تابلو روی از و گذاشت گاز روی رو پاش و رفت هم در صورتش

  کرد ،حرکت مونده فرودگاه

  میگرفت سبقت و میداد ویراژ ها دیوانه مثل و میرفت شتاب با

 ... بود کرده رو کار این غرب شهرک تو که دیشب مثل درست

 ... من به توجه کوچکترین از دریغ گذاشت سر پشت باد و برق سرعت با رو کیلومتر پنج

 رست از بدنم... بودم ترسیده که راستی به باشم داشته نمیتونم تعارف هم خودم با حتی اینجا

 ... داشتمش خودم با دقیقه چند تا و بود بدی حس... بود شده قفل هم روی دندونهام.... میلرزید

 ... بود شده حس بی دستم کف که بودم گرفته سفت رو ماشین دستگیره اینقدر

 مگر... بود آنی جنون یک کیان حس این داشتم اطمینان... بود شده داغ ترس از گردنم پشت

  بتازونی و کنی پر سی یا بیست و دویست سرعت با شلوغ نسبتا اتوبان تو میشد

 ... نبود نوبهار و میعاد از خبری و بودیم تنها... کرد پارک که پارکینگ تو

 ... بودم شده روح قبض

 جمع ور خودم بودم نتونسته هنوز من ولی بشه پیاده که برمیداشت رو تلفنش داشت خونسرد اون

 ... کنم جور و

 رو ماشین در... برسم بهش من تا ایستاد جلوتر و گرفت دستش رو گل و شدیم پیاده ماشین از

 انکی کردمو رد رو کیان رفتم فرودگاه ورودی در سمت به زشتش وکار کیان به توجه وبی بستم

 ... میداشت بر رو قدمهاش من پشت

  گفت که بودیم نرسیده سالن داخل به هنوز

 .. باشی داشته دیدارمون از ترسناک خاطره یه آخر شب برای خوبه-

  دادم رو جوابش بندازم صورتش به نگاهی اینکه بدون
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 رفتارت از آخر و اول روز تو برداشتم که خوشحالم... بود درست تو روی اولم روز شناخت همون-

 .. همه شبیه دقیقا

  بود این شنیدم طرفش از که ای جمله تنها

 ...  کنما آخر شام براش رو آخر شب میگه شیطونه-

 گفتم آروم صدای با اما عصبی خودش مثل برگشتم

 .... با میکنه غلط شیطونه-

 ... میان دارند ما متریه صد تقریبا نوبهار و میعاد دیدم که بدم ادامه خواستم

  گفتم لب زیر لبخند با و خوردم حرفمو باقیه

 ... بکشه آخر شام به نمیگذاشتم وگرنه رسید دادت به خالت پسر کن شکر رو خدا برو-

 ینمونب فآصله تا کرد تر بلند رو قدمهاش کمی نوبهار... اون از بیشتر میعاد و بود انرژی از پر نوبهار

 ...  بشه کمتر

 ... زد غیبتون یهو کجا شما... سالم-

  گفت کیان به رو نوبهار حرفهای تایید به میعاد

 کم ریآخ دم این بابا بیام پشتت چجوری لگن این با نبودی بیچارت خاله پسر فکر داداش کیان-

 .. بیایم و بگیریم دستمون رو ماشین موتور بود مونده

  اومدم حرف به من نبره ماجرا از بویی کسی اینکه برای میرسید نظر به عبوس کمی کیان

 ... میبینید سالم رو ما باقیه شکرش جای باز... گفتین آخ-

  گفت و خندید نوبهار

 این بابای مامان جواب فردا هیچی تو حاال... نیست نیاز روی به رنگ که کردی کار چی ببین کیان-

 ....  بدیم چی رو دختر
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 دستش از بخوام من که داشت گناهی چه خدا بنده اون... بگم که داشتم چی ؟اصال میگفتم چی

 تو رو کمبودی همچین یه که هستم و بودم ناراحت خودم خدای از فقط و فقط من بشم ناراحت

 ..... میشه حس وضوح به کمبود این جای دارم عمر تا... گذاشته زندگیم

 ... نموند دور کیان نگاه از که نشست لبهام رو تلخی لبخند ناخواسته

 ...داده دست از رو مادرش و پدر که میشه سالی چند نیاز نوبهار-

 هی شدم اینجوری چرا امروز نمیاورد زبون به رو موقعیتم این کاش... نمیگفت کیان کاش وای

 وزهن مامانم بیتاب و دلتنگ هنوز من اما میاره سردی خاک میگن... میکنم حس رو خالیشون جای

 ... هستم بابام های کشیدن ناز بیقرار

 جبمتع بود ندیده نزدیک از رو واقعی یتیم یک حال به تا انگار میکرد نگاهم مبهوت و مات نوبهار

  گفت آخر در و کرد نگاهم نگران و ناراحت اما

 رو کردنت ناراحت قصد خدا به عزیزم میخوام عذر ازت واقعا من.... میگم تسلیت جون نیاز وای-

 اراحتن خیلی... برم قربونت ببخش منو هم باز عزیزم بود نگفته چیزی من به کس هیچ نداشتم

 .... دخترهء آخه بگه من به نیست یکی شدم

 هر ناخواسته رو اشتباه این و بود من طرف از مشکل این و میکرد خوری خود داشت خیلی دیگه

  بکنه میتونست کسی

  گفتم لبخند کمی و آرومی با و کردم بغلش و گرفتم رو دستش

 تقسم... نکن ناراحت خودتو.. پیشه وقت خیلی واسه موضوع این... جون نوبهار چیه حرفها این-

  بمونم محروم بزرگ نعمت تا دو این از من که بوده این

 لحا متوجه میعاد... پرید دهانم از خواسته نا و بغض با اما بگم رو آخرم جمله نمیخواستم اصال

  گفت نشه درونم حس نمایانگر من نشسته بغض به صدای که این برای و شد خرابم

 خودت پای رو تونستی سن این تا وقار با و خانوم و موفق خودت االن که اینه مهم جان نیاز-

 ... بدون خودت بابای مامان مثل هم کیان بابای مامان بگم بهتر یا خاله االنم بایستی

  داد ادامه حرفش به میعاد و زد کوتاهی سرفه تک کیان
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 ایباب مامان مثل هم هارو اون ببینی و بهار نو و من بابای مامان بشه قسمت و بخواد خدا اگه حاال-

  بدون خودت

 

 جو.. گرفت اش خنده خودش که میکرد کش پیش بهم داشت رو مادرهاشون پدر اینقدر دیگه

  داد خوشی و خنده به رو خودش جای و شد عوض اینطور حاکم سنگین

 و ردک چراسکوت بود کیان رفتار هم اون بیام کنار خوب نتونستم مورد یک با فقط من وسط این

 ،، بدون خودت بابای مامان مثل هم کیان بابای مامان میگفت میعاد که زمانی چرا همه از تر مهم

 زود اینقدر هست دیدارمون شب آخرین امشب که موضوع این با واقعا کیان یعنی کرد سرفه کیان

 ... بوده خداش از معلومه ؟پس اومده کنار

 و شتنیدا دوست موجود یک برام کیان هنوز اما بود شده قبل از بیشتر کیان به عصبانیتم و خشم

 .. بود تک

 اما یکردنم نگاه من به اصال کیان... شدم گاه فرود انتظار سالن وارد بقیه با و داشتم نگه رو ژستم

 ...نوبهار کنار هم میعاد و من کنار نوبهار و میومد راه من شونه به شونه

  رسیدیم پرواز اطالعات مخصوص برد روبروی

  گفت مزه با لحن همون با و کرد نگاه تابلو به کمی میعاد

  ؟ میان کالس فرست با اینا خاله کیان-

 .؟ پرسید تعجب با کیان

  ؟ میپرسی چی برای-

 ردنک حرکت کجا از میان پروازی چه با بگو بابا خب بیام کالس نوبهار پیش میخواستم هیچی-

 .. دیگه

  گفت من به و زد میعاد بازوی به آرومی مشت نوبهار

 ... ببره جا همه خودش با رو نمکش باید همیشه -

  گفت و جلو آورد رو سرش میعاد
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 ندارم الزمش که جایی تنها میشه الزم آخه باهامه نمکم جا همه جان نیاز میگه راست خانومم-

 ... میخورم رو خانوم نوبهار پخت دست که هست وقتایی

 ... میومد چشم به قبل از تر دلربا و تر جذاب.. میخندید بلند. خندید میعاد گفته به کیان

 ردک لوس خودشو بشه تر بامزه جمع کمی اینکه برای اما بود اومده خوشش میعاد شوخی از نوبهار

  کرد رو میعاد گالیه من سمت نمایشی ناراحتی به و

 هر کردم درست غذا پاشدم احترامش به من ما خونه اومده بار دو جون نیاز خدا رو تو میبینی-

 دارم.. میکنه خاص و عام رسوای منو میریم جا هر حاال بود شده نمک خوش غذام هم دوبارش

 ... میعاد آقا برات

 بگم چیزی بودم مجبور بودند داده قرار مخاطب رو من که اونجایی از اما نداشتم حرفی

  گفتم دلداری منظور به و گذاشتم نوبهار بازوی روی رو دستم لبخند با

 ارهبز سرت به سر میبره لذت جان میعاد که هستی داشتنی دوست و ناز اینقدر تو جون نوبهار-

 ... کرده گیرش نمک االن تا که بوده غذات نمک همون وگرنه

  بود شده تموم تقریبا بحث و خندیدند همه

 

 بی و گاه های خنده تک از رو این... بود داده حرفها به رو حواسش اما میکرد نگاه ها پرواز به کیان

  برد روی اومد بود کیان بابای مامان برای که پروازی باالخره... بفهمم میتونستم گاهش

 ... هستند بار تحویل قسمت دیگه دقیقه پنج تا اینها مامان کلن پرواز از هم این بفرما-

 بودم شده ظاهر همراه و دوست یک چشم به من چون نبود زیاد اما داشتم دیدارشون برای دلهره

 ... نداشتم نگرانی جای هیچ

 شیشه شتپ سالن برقی پله به و بودیم ایستاده شیشه پشت وهمگی گذشت برق مثل دقیقه پنج

 .... ببینیم و بفهمیم رو اومدنشون لحظه بتونیم که میکردیم نگاه

 الهاس که داشتم رو شخصی دیدن انتظار انگار بودم شده خیره میومدند باال از که مسافرهایی به

 .. بود گرفته ام خنده خودم حس از خودم... بودم منتظرش
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 تقریبا و مک بهم خیلی کیان و من فاصله خاطر همین به بود زیاد نسبتا شیشه پشت جمعیت ازدحام

 ... بود چسبیده

 لحظه هچ که کنم درک میتونستم اما.. بشناسمشون بخوام که بودم ندیده ازشون هم عکسی حتی

 ....باشه میتونست نابی

 به بودند اومده هاشون عزیز و اشون مسافر از استقبال برای کنار گوشه از که افرادی صدای وقتی

 اب حد بی شوق با جمعشون تو از یکی وقتی میکردم ذوق اونها اندازه به هم من میرسید گوشم

  میگفت بلندش نسبتا صدای

 ... دیدمشون.. اوناهاشن-

  میگفت دیگه یکی اینکه یا

 ... بچم شده الغر چه بگرده دورت مامان-

 ... بده تکون دست براشون جمعیت این تو میکشت خودشو یکی اینکه یا

 ... بود خوب لحظه این چقدر وای

 ستقبالا به که بود بار اولین.. میکرد رخنه من در بیشتر محیط جو و میومدند دونه به دونه ها مسافر

 و من دست داد رو گل که بود مادرش پدر جستجوی مشغول اینقدر کیان... میرفتم مسافر یک

  گفت

 ؟ بگیری رو این لطفا میشه-

 باز هم من و گرفتم دستش از رو گل میکردم درک رو حالش باز اما بودیم قهر هم با اینکه با

 ... میکردم نگاهشون کنجکاوانه

 جمعیت بودیم ایستاده ما که جایی یعنی شیشه پشت و میشدند بیشتر مسافرها لحظه به لحظه

 تر رفط اون نفر شش تا پنج فاصله با میعاد و نوبهار که طوری.. میشد تر زیاد هم کننده استقبال

 ... بودند ایستاده ما از

 انمهم این از یکی کدوم که زد حدس میشد سخت همین برای بود زیاد باال به متوسط سنی رنج

 ... میشه مربوط ما به ها
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  گفت کیان که بردیم سر به انتظار تو ربعی یک حدودا

 دهش نمک با چه حجاب با کن نگاه رو شیما... زده هم تیپی چه ببین رو کاوه مستر به.. دیدمشون-

... 

 موضوع این هضم کمی... میزد صدا اسم با رو مادرش پدر کیان کردم تعجب زدنش حرف فرم از

 اسم بردن تو بود لذت توش که اینقدری بابا یا و مامان کلمه گفتن... بود سخت من برای

 اج داشت برام موضوع این کم کم و بود اروپا شده بزرگ کیان اما.. نمیدیدم لذتی کوچیکشون

 دلیلی اه کردن صدا اسم به این هم باز بیاد چشم به ای دیگه طور کیان وابستگی شاید که میافتاد

 وقیش چه کیان که دیدم شخصه به خودم من چون نمیشه کیان برای جایگاهشون گرفتن قرار به

 .. باباش و مامان دیدن برای داشت

 سافرم از یکی کدوم کیان بابای مامان که نفهمیدم هنوز و میکردم نگاه ها مسافر به مبهم و گنگ

 تشخیص کمی میومدند هم کنار شوهر و زن سنی رنج یه تو که بودند ذوج تا سه اقل حد هست ها

 ... بود کرده سخت برام رو

 متوجه تازه مادرش پدر رسیدن سالمت به از خیالش شدن راحت و نگرانی اومدن در از بعد کیان

 ... بود شده من حضور

 .. کشید خودش سمت به کمی رو من و آورد صورتم نزدیک رو صورتش

 ردهک حبسش سینه تو و داشتم نفس و بودم نیاورده هم کم شاید نمیدونم.. بود آورده کم نفس

 خودش سمت آهسه خیلی رو من و..  جمعیت تو اینبار بودم شده نزدیک کیان به باز من... بودم

 ... برسونه گوشم به بهتر رو صداش تا کشوند

 شهسر کرم ،شال بلونده موهاش که زرشکیه مانتو اون... بار تحویل ریل کنار... ایستادند اونجا-

 ...خودمه مثل موهاش... آبی جین با پوشیده مشکی تیشرت که مرده اون هم بابام. مامانمه.

 ... ایستادند کجا که بدم تشخیص تونستم راحتی به داد که دقیقی های نشونی با

 اهاشتب اگر هم مامانش و ساله شصت حدودا باباش نظرمیرسیدند به سرحالی و جوون شوهر و زن

 ومدندمی چشم به حرفها این از تر جوون خیلی میکردی نگاهشون که البته ای خورده و پنجاه نکنم

 و فرم رو سن اون با هنوز هم پدرش و بلند قد و ظریف بود قشنگ خیلی کیان مامان اندام...

 پدر در رو کیان اندام و چهره از هایی نشونه میتونستم کم کم میدیدمشون که حاال... ورزیده
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 یانک صورت جذابیت اما بود برده ارث به چیزهایی یه دو هر از و بود میکس کامال ببینم هم مادرش

 ... بود پدرش خود ،

 رارق همونجا هنوز دستش که بفهمم میتونستم و میشد حس هنوز پهلوم روی کیان دست گرمای

 ...  داره

 خطری گزن این و میرسید نظر به هم تر وابسته لحظه به ،لحظه هیچ نمیکرد تغییر کیان به حسم

 ...  بود من برای

 کنارش در و داد تکون دست براش و شناخت خوبی به رو پسرش کیان مامان شیشه پشت از

 داد تکون دست هم من برای کردم حس

 اههمر من که میدونن کجا از گفتم ای لحظه برای بودم مهم براشون هم من انگار شد خالی دلم ته

 یزت نگاه از صد در صد فهمیدم کردم حس کمرم پشت رو کیان دست فشار وقتی اما هستم کیان

 ... نمونده پنهون هم مامانش

  گفت گوشم دم آورد رو لبش و کرد سرم نزدیک رو سرش کیان دوباره

 ... یکننم نگاه تو به دارن کنم فکر... منی با هم تو بفهمن بده تکون دستی یه داشتی دوست نیاز-

 بار ود و بردم باال کمی نفس به اعتماد با رو دستم بود شده هم ادب برای اما نداشتم براش جوابی

 ... داد تکون دست برام و برد باال رو دستش هم کیان بابای دیدم جوابش در که دادم تکون

 ... شد محو حس این ثانیه صدم در اما دارم خونواده هم من کردم حس ثانیه چند فقط ثانیه چند

 این... شد باز من کمر دور از کیان دست اونها اومدن با و رسوندن ما به رو خودشون میعاد و نوبهار

 تاررف این که هست آزاد و باز محیط یک شده بزرگ کیان میدونستم چون نبود عجیب برام کارش

 ... یستن خاصی منظور نشونه تماسی هر و باشه میتونه منظور بی کامال و افتاده پا پیش خیلی ها

  گفت شوق با نوبهار

 ... داد نشونشون میعاد نشناختمشون من اومدند بابات مامان روشن چشمت کیان-

  گفت من به رو بعد و

 ؟ دیدیشون هم تو جون نیاز-
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  گفتم و زدم لبخندی

 ... داد نشونم کیان... بله-

  گفت ما همچنین و کیان به رو خنده به میعاد

 .. مونده تر جوون تو از کرمونه قالی ما خاله شوهر این کیان بابا-

 داد سر شادی و حالی سر روی از ای خنده کیان

 

 ... مونده حال سر اینقدر خالت شوهر که خالته برای همش باهوش-

 

 رو کیان مادر پدر ثانیه چند از بعد و رفتیم مسافرین خروجی در سمت به لب به خنده همگی

  میان دارند که دیدم دست به چمدان

 روبروی رو خودم و بود شده دیر دیگه که کیان به بدم خواستم رو گل دسته من فاصله این تو

 ... دیدم کیان بابای مامان

 دبو باباش آغوش تو چقدر نفهمیدم... رو باباش هم بعد و کرد بغل رو مامانش همه از تر زود کیان

 شد جدا خالش بغل از هم میعاد وقتی... بود رفته خالش بغل تو که رفت میعاد به حواسم چون

 هم من خود که نمونه گفته نا البته شد قدم پیش تر زود نوبهار که رسید نوبهار و من به نوبت

 وجود باز.. کنند روبوسی و سالم اول باهاشون هستند مرتبط که افرادی تا دادم نشون تمایل

 جاهایی همچین تو نباید که کردم مالمت رو خودم هزارم بار برای کردم حس رو خودم زیادی

  ؟ پیاز سر یا پیازم ته من آخه کنم پیدا حضور

 نم سمت به نوبهار و میعاد و کیان به روبوسی از بعد کیان مامان دیدم که بودم ها فکر همین تو

 و باز روی با و گرفتم طرفش به رو گل چطوری نفهمیدم من که کنه بغل رو من خواست و اومد

  گفتم لبخند

 ... هستم نیاز من... بخیر رسیدن.. نداره رو شما قابل-
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 لحظه یک برای که طوری.. گرفت آغوشش تو محکم رو من و گرفت دستم از رو گل کیان مامان

 ... هستند اینجا من وجود برای افراد این نکنه کردم فکر

 ؟ دخترم خوبی... هستم شیما منم... عزیزم سالم-

 ... میبینیم دیگرو هم که هست اولی بار که انگار نه انگار کرد پرسی احوال صمیمی و گرم چقدر

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و بیرون اومدم آغوشش از دستپاچه

 ... اومدین خوش خیلی خیلی... جون شیما ممنونم-

 بود یانک بابای با احوالپرسی نوبت بود شده هم نوبتی که بگیره شکل خواست بیشتر مکالممون

 قد مه تقریبا.. بود حالی سر و جذاب بسیار مرد.. جلو اومد و زد کنار رو شیما کیان بابای اینبار...

 .. میخورد چشم به کیان از تر اسپرت تیپش اما.. کیان

  گفت و گرفت من سمت رو دستش و ایستاد باباش کنار کیان

 ... ،نیاز من دوست هم این مستر،-

 اول و کرد دراز رو دستش و نزدیک اومد راحت کامال اومد سمتم به تاملی هیچ بدون کیان بابای

 گفت و کشید آغوش تو بقیه همانند رو من بعد و داد دست

  ؟ خوبی جان نیاز سالم-

 احوالپرسی و سالم اینجوری غریبه مرد یک با که بود بارم اولین این بودم شده متعجب کمی

 شخود مثل و باشم داشته رفتارم به تسلط که میکرد حکم عقل اما.. بود غریبی حس.. میکنم

 ... کنم خورد بر راحت

 .. ممنونم... اومدید خوش خیلی.. سالم-

 غریبی کمتر دیگه میکردم حس بهشون نزدیک کمی رو خودم اینبار و بیرون اومدم آغوشش از

 ... میکردم

 ... بنده گرامیه پدر کاوه مستر.. جان نیاز-

  گفتم و زدم لبخندی

 ... آشناییتون از خوشبختم بله-
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 .. رفتیم فرودگاه خروجی در سمت به و افتادیم تکاپو در کمی همگی

 ... بود شده تاریک جا همه و بود شب نه تقریبا ساعت دیگه

 کاوه ردو ذوق با هم کیان و میعاد و میرفت شیما قدم به قدم نوبهار و گذاشتیم سر پشت رو سالن

 و بودم ادهافت تک که نفس به اعتماد نداشتن یا بود تنهایی و غریبی حس نمیدونم بودند گرفته رو

 ... بودم شده میکشید چرخ روی رو چمدونها که پرسنلی با قدم هم

 کرد گاهن اطراف به باشه داشته ای شده گم انگار کیان دیدم که بودیم نرفته بیشتر قدم چند هنوز

 ... من سمت به اومد و برگشت قدم چند و برداشت باباش دوش روی از رو دستش و

 ندیدارمو آخرین این چون بدم نشون نمیخواستم ولی بودم ناراحت ماشینش تو کار بابت هنوز

 ...میشد تلقی

  گفت و بازوم رو گذاشت و کرد دراز رو دستش و اومد تر نزدیک

  ؟ ای خسته... موندی جا جمع از.. میای آروم اینقدر چرا-

 سوال جای برام فقط دادم نشون خونسرد رو خودم باز اما میکرد کالفم بازوم روی دستش گرمای

 ... شده زیاد من با بدنیش های تماس اینقدر کیان اومدند کاوه و شیما که زمانی از چرا که داشت

 به اینکه بدون... شد هم همینطور و بشه رها بازوم از دستش تا کشیدم عقب کمی رو بازوم

  گفتم کنم نگاهی صورتش

 .. ندارم گفتن برای هم حرفی اما نیستم ؟خسته کنم کار چی خب-

 ... میکرد نگاهم و میخندید مهربون... کنم نگاهش شد باعث صورتش رو لبخند

 ارفش سفت و چسبوند سینش به رو سرم و گردنم دور انداخت رو دستش زدن هم به چشم یک تو

 ... داد

 ور امشب ها رفتار این با میتونستم چطور من میکرد من خود و من دل با که بود چی کارها این آخه

 هر و تماس هر با من اما میکرد رفتار معمولی و اروپایی خیلی اون ؟ بزارم دیدارمون شب آخرین

 ... میشد پا به دلم تو غوغایی نگاهش
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 محس این میدونم کرد برخورد موهام روی با لبش کردم حس بیرون بکشم رو سرم اینکه از قبل

 سر هب کیان به عالقه اوج تو اینقدر اما باشه احساسش روی از یا بوسه حرکتش این که اشتباهه

 و پردازی خیال ساعتها تا و میگرفتم منظور به خودم برای رو برخوردی کوچکترین که میبردم

 ... میکردم رویاپردازی

  گفت که رسید گوشم به صداش

 !!! نیاز شدی مظلوم-

 ... کردم مرتب رو شالم و کردم جدا داشتنیش دوست و گرم سینه از رو خودم

 ...بود تر تند قلبم ضربان اما بود تند هام قدم... کردم تر تند رو هام قدم و نزدم حرفی

 یستادها ثابت اون میکنه نگاه کیان و من روبه و برگشته شیما دیدم که بودم برداشته قدمی چند

 شپسر داشت هم حق خب داره کار کیان با کردم فکر اول... میرفتیم سمتش به کیان و من و بود

 ممزاح و بشم رد ازشون لبخندی با خواستم من رسیدیم بهش وقتی اما میدید ماه چند از بعد رو

 ... بود ایستاده من برای انگار نه دیدم که نشم خلوتشون

 این اب سنخیت بی و غریبه اینکه با فهمیده که هست شعوری و فهم با زن فهمیدم حرکتش این از

 وقتش هم کمی تا اومده همین واسه استقبالشون اومدم تهران از احترامش به باز اما هستم جمع

 ... بگذرونه من با رو

 ؟ میای آروم چقدر نانازی-

  گفتم و زدم لبخندی... میکرد خورد بر صمیمی ؟چقدر نانازی

 خیلی ناال اما نبود صحیح اومدنم میدونم... ببینید رو عزیزاتون سیر دل شما خواستم جون شیما-

 ... میبینیم رو گلتون روی که خوشحالم

  میگه کیان به رو و میشینه صورتش رو مهربونی لبخند

 نمونه هاتن نیاز تا کنی کاری که هست تو وظیفه این ؟ خجالتیه اینقدر همیشه دوستت این کیان-

... 

  گفت مامانش به رو خنده با و کرد نگاه من به کیان
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 بینیب میخواستی پیش دقیقه چند همین تا.. شده اینجوری االن شیطونه خیلی این شیما بابا-

 ... میپرید پایین باال چجوری

 ستد کار حساب تا بشم واقعی نیاز خود گرفتم تصمیم... شوخیهاش این دست از بودم کرده داغ

  بیاد کیان

 شما هاینک قبل تا هم جان کیان... نیستم آرومی دختر همچینم من جانه کیان با حق جون شیما نه-

 یک براش زمان تا کنم کاری دوست یک عنوان به بودم مجبور من میکرد تابی بی خرده یه بیاین

  ؟ نه یا بودم موفق نمیدونم حاال.. بگذره زودتر کمی

  میکنه نگاه کیان به و میخنده شیما

 اذیتش هی تو نیست ناز دختر این ؟حیف نداشتی بر کارهات این از دست هم هنوز تو کیان-

  ؟ میکنی

  میگه و میکنه نگاه من به رو گرد چشمهای با کیان

 ... میبینیا بد... نکن!!!نیاااااااز!!!!!! نیاز-

  گرفتند خو هم با همه زود خیلی که میشد دیده بینشون ما اینقدر صمیمیت

  بیارن رو ماشینهاشون میعاد و کیان تا در دم ایستادیم همگی

  کردم نگاه نوبهار به من و ایستادیم هم کنار نوبهار و من فاصله این تو

  ؟ چطوری-

  خندید

  عالی.. مرسی-

  داره خوبی بابای مامان چه کیان حال به خوش-

  کنه رارق بر ارتباط باهاشون میتونه شخصی هر نیاز، که اینه خوبیش داشتنین دوست خیلی آره-

 ... اوهوم-

 ... عروسشون حال به خوش-
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 ... نوبهار واقعا، آره،-

  گفت و ایستاد کنارمون و اومد کاوه موقع همون

 مامان میگفتین داشتین که بزنم حدس میتونم من ؟ میگین هم به دارین چی پرنسس تا دو شما-

 ؟ نه... روفرمه و جوون چقدر کیان بابای عکس بر شکستست و پیر چقدر کیان

  گفتنه با و خندیدیم همه

  چیه حرفها این بابا نه-

 .. کردیم تموم رو بحث

 ... شد گذاشته میعاد ماشین پشت دونه به دونه وچمدونها رسیدن میعاد و کیان

 ملح رو چمدونها که رو فرودگاه پرسنل پول داشت هنوز کیان و شدند ماشین سوار نوبهار و میعاد

 و یعادم با خودم راحتیه برای بیشتر و شده هم ادب برای که گرفتم تصمیم هم من...میداد بود کرده

  برگردم نوبهار

  گفت و شد خلوت سرش کیان

  ؟ نمیشینید چرا پس خب-

 اوهک به رو من که شیما پیش پشت مینشست داشت هم کاوه و عقب صندلیه رو نشست شیما

  گفتم

 ... یامم جان میعاد و جون نوبهار ماشین با بدید اجازه اگه من بشینید جلو بفرمایید شما خان کاوه-

 ندنمو دور کاوه نگاه از اخمش ، بزنه حرفی اینکه از قبل و نشست صورتش رو غلیظی اخم کیان

 گفت کاوه همین برای

 ... پسر این کنار تا بشینم شیما کنار میدم ترجیح من حال هر به دخترم باش راحت-

  کیان و موندم من و نشست ماشین داخل رفت

  گفت و بیرون کرد پنجره از رو سرش شیما دیدم بزنیم حرفی خواستیم تا

 ... دارم برات زحمتی یه...مامان, کیان-
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 ؟ جونم-

 ؟ یمیگیر من برای آب شیشه یه رفته یادم بخورم آب یه میخوام نشستیم که حاال تا شش از -

  گفت و کرد مامانش به رو کیان

 ... میارم برات االن آره-

 هم یا واهمه اصال که عصبانیتی و اخم با کیان دیدم که بشم میعاد ماشین سوار برم خواستم من

  گفت و کرد من به رو ببینه کسی تا نبود توش

 ... بیایم و بریم هم با بیفت ؟راه وایستادی چرا-

 ... شدم ناراحت هزارم بار برای صحبتش لحن از

 ... ادمافت راه دنبالش نگاهی هیچ بدون.. ببره رو آبروم کیان ترسیدم بقیه جلوی اما نرم خواستم

 کالم هم و قدم هم باهاش تا کنم حرکت ازش جلوتر یا بیام راه ازش تر عقب یا میکردم سعی

  نشم

 رفک ؟اگه برگردی بخوای اون با که اومدی میعاد با تو مگه.. میگیری تصمیم خودت واسه خوب-

 ... کورخوندی میکنم گیر رودربایستی تو بابام مامان جلو من کردی

  بودیم دور بقیه نگاه رس تیر از دیگه کردم نگاهش عصبی

 دمبرگر آژانس با میتونم بگیرم تصمیم االن همین اگه من نکش نشون و خط من برای لطفا-

 پر نقدرای من برای که منی کاره چی کردی فکر تو.. بزنه حرف میخواد کی ببینم میخوام که اونوقته

 این میخوام هی... باالست کالمت قدرت میکنی فکر نمیگم هیچی ؟هی میگیری تصمیم رو پر رو

 سکه این از بیشتر میخوای اگه االنم... نمیشه میبینم باز کنم تموم خوب خاطره با رو آخری شب

 ... باش نداشته من کار به هم کاری و برس کارتو نشی پول

 و الل و کر عشق و عاطفه بود وقت ؟خیلی میکشیدم نشون و خط عزیزم جلوی که بودم من این

 که بهتر چه پس جداست من از راهش صورت هر در که پسر این... بود حقش... بود کرده کورم

 ... نخورم ازش

  ؟ بزنی حرفی من حرف رو نمیخوای که تو-
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  میاوردم کم نباید... میکرد تهدید و میزد حرف خشم با میزد برق خشونت چشمهاش تو

  ؟ باشه چی حرفت که هستی کی ؟تو تو حرف-

  گفت و کشید موهاش به دستی کالفه

 ... نکن خراب رو امشبم خوبه حال این نیاز-

 اتباب مامان با اینکه برای من که بفهمی سخته برات که میاد دردم فقط ندارم کاری تو به من -

 یادیز هم تو بود اشتباه من اومدنه اصال.. باشم زنش و میعاد پیش خواستم باشی داشته خلوتی

 تشونببین و نیومد کرد اشتباه خیلی خانومت دنیا دیدم من که بابایی مامان این کردی شلوغش

 .. میکردند برخورد باهاش تر مهربون و تر دلچسب تو خود از اینها

  گفت تری مالیم نگاه با و نزدیکم اومد

 ؟ مگه میشه چی بیا راه باهام هم رو آخری شب این خب آخر شب نمیگی تو مگه-

 خانوم دنیا زا نیابت به بگم ؟چطوره میشم کیت بگم ماشین تو بشینم کاره یک... نمیشه روم بابا -

 ... کن قبول سختمه کیان ؟ بچگیتم دوران دوست بگم مثال ؟یا اومدم

  گفت و بیرون داد رو نفسش کالفه

 وابج من پرسیدن چی هر کنی معرفی خودتو نیست الزم اصال بیا کوتاه... نکن شلوغش نیاز-

  خوبه... میدم

  ؟ میشی مهربون چه میشی محتاج وقتی-

 .. زدم کنایه

  گفت و انداخت نگاهی اطراف به

  ؟میای؟ چی کنم خواهی معذرت -

 خواهی معذرت یک داشت جا باز اما باشم همراهش تا بودم گرفته رو تصمیمم بود وقت خیلی

 ... بیرون بکشم ازش مفتی

 ... نمیدونم-
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  کردم خواهیش عذر شنیدن آماده باز بازه گوشهامو و بستم چشمهامو

 ... صورتمه نزدیک که کردم حس رو صورتش گرمای صدا جای به... نمیومد صداش

 ... گرفت بغلش تو منو و بوسید رو چپم سمت گونه

 ... نمیگشتم بر عادی حالت به طریقی هیچ به... مردم

 ... بوسید رو ام گونه باره دو و کرد بغلم

 ... داشت نگه ام گونه روی کمی بست رو چشمهاش اینبار

 . گوشم کنار آورد رو لبش

  بود مونده باز حرکتی هر از بدنم

 ...ببخشید-

 .. میاوردم در روز این به رو فرشته این که رحمیم بی چه من... شدم تر دیوونه بودم دیوونه

 ... میکردم ناز بیشتر تا داشت جا کاش

 فکر... آوردند هجوم سرم به کجا از افکار این... خشم به داد رو خودش جای لذت ای لحظه برای

 دختری آخر رد رو دنیا کیان اینکه فکر بکنم نگاهشون من و بایسته کیان کنار دنیا روزی فردا اینکه

 اب نمیدونم هنوز... کرد عصبیم بگذرونه من با رو وقتش االن و کنه تصاحب نخورده دست و بکر

 منشاء سر ها حس این تمام و دارم دوست رو کیان که میدونم ولی.. کردم تموم چند چند خودم

 کرارت بار ها میلیون دلم تو... بود دنیا توسط اون شده تصرف قلب و کیان حتمی دادن دست از ش

 یگیریم من از رو زندگیم اتفاق بزرگترین داری اینجور که هستی کی تو دنیا که میکنم و میکردم

  گفتم و کردم نگاهش اخم با و بیرون اومدم آغوشش از

 هشد بزرگ تو شاید... میشی؟ نزدیکم وقت بی و وقت چی برای ؟ کیان چیه کارهات این معنی-

 که وقت هر نمیدم اجازه... دارم خودم برای ضوابطی یه و شدم بزرگ اینجا من اما باشی آب اونور

 باشه آخرت و اول بار این... داره حرمت من برای من بدن ؟ بزنی دست بهم خواست دلت

 یه وای؟میخ میکنی بوسم میپری بیاری در میخوای دلم از که سالم شش دختر من مگه ؟ فهمیدی..

 ... بده بهم نباتم آب
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 من از رو خورد بر این توقع اصال که شد دستگیرم سکوتش از فهمیدم نگاهش از شد ناراحت

  گفت و کرد نگاهم آخر در و بود شده سوال عالمت شبیه صورتش... نداشته

  نداشتم رو کردنت ناراحت قصد... نیاز هستی بینی پیش قابل غیر خیلی-

 این به بدم خاتمه جوری یه خواستم... پرش تو بود خورده بدجوری انگار گرفتم وجدان عذاب

  کرد پیدا ادامه کوتاهی مکث از بعد حرفهاش دیدم که بحث

 دلت کی تو نمیدونم که من آخه میزنم، دست بهت خواست دلم که وقت هر میگی که تو خب-

 ییعن من که بگم رفت یادم هم رو این راستی آهان... کنم بوست و بگیرم رو دستت تا!!! میخواد

 وت که میکنم کاری هم نخوام که موقع هر و میشم نزدیک بهت بخواد دلم که موقع هر دادفر کیان

 باشه یادت حرفها این و ندارم اجازه من که کن بیرون ذهنت از رو ها فکر این پس بچسبی بهم

 ... خواستم که هم موقع هر ببینمت خواستم که موقع هر دارم اجازه من

 پله از بود محال و بودم نیاز هم من اما... داشت گفتارش تو جسارت چقدر بود آورده جوش مغزم

 ... میداشتم بر قدم از قدم بودم روش که ای

 که نداری نام به سندی یادمه که اونجا تا ضمن در نیستی هم من نیم تو نکن منم منم اینقدر-

 هک تو بگه زور بهم بشری بنی ندادم اجازه امروز تا من... بنازی سربیش های زنگوله به بخوای

 که نمکی نون حرمت به یکی دلیل دو به میام راه باهات دارم هم امشب اگر... داری خود جای دیگه

 هم با که آخری شب اینکه هم یکی دادم بهت امشب همراهی برای من که قولی و خوردیم هم با

 نقدرای که اونها به نمیاد دلم...  بابات و مامان اومدنه با شده مصادف بدت یا خوب شانس از هستیم

 خودش راه کی هر فردا از میگم دارم هم االن... کنم احترامی بی کردند استقبال من از باز روی با

 به فکری یه هم بدبخت منه تا... من خونه در دم بیای راه به راه نداری اجازه دیگه هم تو میره رو

 از رو ها دیدار این کال تا میشه تموم کی هتل تو کاریم داد قرار این ببینم برم بکنم خودم حال

 مه جبرانش برای کنم جبران باید که دارم قبول کردی که هم لطفهایی ازای در... بسوزونم ریشه

 یهثان من که کن فرو مغزت تو هم رو این اما میکنم همراهیت و میکنم رفتار تو میل طبق امشب

  بشه تموم امشب تا میکنم شماری

 این نمیدونم کردم گیر بدی راهی دو تو... آوردم زبون به نبود دلم حرف که حرفهایی ؟چرا چرا

 سجن هم به وسط این چون نمیمونه برام دلواپسی روز فردا اما نه یا درسته میرم پیش که راهی

 تدس اگر من اما بود حرفی یه نمیدونستم اگه خب نکردم نامردی خودم دل شدن برایراضی خودم
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 ماس به دختری وجود دونستن وجود با میشد کیان وجود از بردن لذت انجامش سر که کاری هر به

 ودمخ رو میتونم رو صفت دو تنها ،بزنم میشه حس قبل از رنگتر پر وجودش میدونم حاال که دنیا

 که هست واضح کامال... دارم وجدانم اومدن کنار از ترس اما... خودخواه و جنس بد هم اون بزارم

 شاید زندگیش همراه و زندگی زن برای رو دنیا و میخواد خودش هوس و هوا برای رو من کیان

 در من اما میپذیرفتند کیان جذاب اخالق و چهره و پول به توجه با رو موقعیت و وضع این ها خیلی

 ... باشم کسی زندگی در دومی نفر که نمیدیدم خودم

 ماا بود شده ناراحت... رفت و گشت بر و نیاورد زبون به کالمی کوچکترین هم در ای چهره با کیان

 میشدم هایی رفتار دامن به دست باید حریمم از محافظت برای و.. داشتم رو خودم حریم هم من

 ... بود شخصیتم و شان از دور که

 ... رفتیم ها مغازه سمت به و افتادم راه دنبالش

 مدمیو راه من شونه به شونه باز بود ناراحت دستم از بودیم کرده دعوا هم با که اوصاف این همه با

... 

 داخل زا دیدم که بودم ایستاده بیرون من کنه خرید فرودگاه مارکت سوپر از بخواد که ای فاصله تو

 ...کنارش برم که میکنه اشاره بهم داره

 بر میومد دستش چی هر ایستادم کنارش رفتم... کردم حرکت سمتش به آهسته های قدم با

 ... بود خریدش به مسلط... صندوق کنار میگذاشت و میداشت

 ؟ نمیخوای چیزی تو-

 ... مرسی نه-

 و پسچی و پفک گرفته نوشابه و آب از بود چیز همه خریدش تو... بود کیان منو مابین مکالمه تنها

 ... دیگه تنقالت

  دراومد صدام خرید همه اون برای و نیاوردم طاقت

 ؟ نباشه تنقالت همه این به نیازی راه ساعت دو برای نمیکنی فکر-

  گفت و کرد نگاهم صورتش ناراحت میمیک همون با چشمی زیر
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 جشن خودم برای چیزها این با میخوام حداقل گذاشتی تموم سنگ تولدم شب برای که تو-

 ... بگیرم

 نایلون یک تو رو ها بار فروشنده... میشد جدید دعوای یک شروع باز وگرنه نزدم ای دیگه حرف

 ... بیرون زدیم فروشگاه از ما و کیان دست داد و کرد

  گفت کیان که بودیم ماشین های نزدیک و رفتیم پارکینگ سمت به

 مه نداشتی دوست بده جواب داشتی دوست چی هر پرسیدند هم سوالی هر جات سر بشین برو-

 نده جواب

 تا ودمب معذب مینشستم جلو اینکه از... نشستم ماشین تو رفتم و کردم پیشه رو سکوت هم باز

 انوادهخ تو مورد این معلومه که اینجوری اما.. مینشستن عقب بزرگتر احترام به بود یادم که اونجا

 ... نمیخورد چشم به مهمی زیاد امر کیان

 ؟ بیارید چاه از آب ؟رفتین بودین رفته کجا-

  گفتم و گرفت ام خنده آگاه خود نا کاوه شوخی این با

 ... بود طوالنی راهش کمی شد دیر ببخشید-

  گفت و خندید کاوه

  ؟ اومدین خالی دست چرا حاال-

  شد پاسخگو من جای اینبار شیما

 ... هبزن حرف باهاش تا میعاد پیش رفته کیان نمیبینی مگه نزار بچه سر به سر اینقدر کاوه-

 ... شد ماشین وارد کیان که نکشید ثانیه به

 .. توپ رستوران یه بریم تهران برسیم تا تنقالت و نوشابه و آب هم این بفرما خب-

  گفت کیان به رو شیما و عقب داد رو ها بار کیان

 ... رو دختر این کشت کاوه این اومدی شد خوب کیان-

  باباش به بعدش و کرد نگاه من به اول کیان
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 گذاشتم اتونتنه دقیقه سه بمونی پیششون میخواستی تو باز حاال نیاز بیا...نداشتیما کاوه مستر-

 ... جونت به افتاد کاوه این

  میکرد خورد بر سیاست با و میکرد داری جانب خیلی کیان

  اومد هم حرف به و کنه دفاع خودش از داشت حق کاوه

 .... گفتم چی مگه من خوردن منو اینا بگو چیزی یه نیاز-

  گفتم و خندیدم

  آشنایید من از بیشتر روحیاتش با خودتونه پسر خان کاوه بگم چی واهلل-

 شرکت ناخواسته و خواسته داخلشون هم من بیش یا کم و داشت ادامه همینطور ها شوخی

 .. میکردم

 رورم کاوه با رو خاطراتش و میکرد نگاه رو خیابونها قدیم یاد به شیما و میگذشت ساعتی نیم

 ظرن به انرژی پر و شاد نفرشون سه خانواده کانون چقدر..  میکردیم گوش هم کیان و من میکرد

 کیان جای من چرا که میخوردم حسرت گهگداری بزنم گول نمیتونستم که رو خودم... میرسید

 ... هست من با همیشه حسرت این اینکه از ناراحتم... نبودم

  گفت کیان به رو خنده به و انداخت تنقالت به نگاهی شیما

 ما به نمیخوای امشب نکنه گرفتی چی واسه پفک و چیپس همه این ؟ خبره چه... پسرم کیان-

 که ردیمنک تنظیم روز این تو رو بلیط ها راحتی همین به ما باشم گفته االن از ؟ بدی رو تولدت شام

 ...  بدی رد زیرکی زیر بخوای تو

 دش راحت خیالم هم یادشونه همه دیدم وقتی اما نداره خبر کیان تولد از کسی میکردم فکر همش

 و دارن خوب خیلی رو کیان هوای کیان اطرافیان که خاطر این به شد راحت خیالم... ناراحت هم

 امشب برای من که بود بابت این از هم ناراحتیم نیست کیان تنهایی برای من دلواپسی به نیازی

 ... میرسوند رو من لطفی کم این و بودم ندیده تدارکی هیچ

 گفت خنده با کاوه

 هم تولد شام توقع االن که بگی تبریک رو تولدش کردی بوس پسرتو اصال شما خانوم شیما-

  ؟ داری ازش
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 .. نداشت گفتن برای حرفی من همانند میکرد نگاه و بود کرده سکوت کاوه

 سرپ این کشیدین زحمت سال سه و سی میگه نیاز االن نکن رو ها ناز این آخه مامانتی عشق تو-

 ... آوردین بار رو وننر لوس

  کنم باز سخن به لب باز بودم مجبور

 ... باشم داشته برداشتی همچین یه باید چرا من میکنم خواهش نه-

 ... آوردی چی برام کادو بگو وسط نکش رو نیاز پای الکی شیما-

 ... نگفت چیزی هیچ دیگه و گفت کلمه یک کاوه بزنه حرف شیما اینکه از قبل بار این

 ... ترکیه به ای هفته یک سفر یک-

  گفت کاوه به رو و پرید فازش سه از برق شیما

 ؟من کردی صالبتش بی قدر این ؟چرا نمیشد میذاشتی جیگر رو دندون دیگه خرده یه اگه یعنی-

 ... کردی خراب چیو همه زدی یهو تو کنم سوپرایزش تا زدم در ان در این و کردم مشورت کلی

 مزگیبا از آگاه ناخود هم من و میخندید بلند کیان که طوری میگرفت باال داشت کم کم بحثشون

 تداش هم حق بیچاره میخورد حرص شیما فقط وسط این بود گرفته ام خنده کاوه بالبداهه حرکت

 مهمقد بی کاوه یکباره باشه داشته عالی سوپرایز یه تا بود کرده صرف وقت همه اون خدا بنده...

 چطوری نبود معلوم اما نکرد کم کادوش لذت و ارزش از چیزی چند هر... بده لو رو سوپرایزش

 ... شد گرفته حالش کاوه حرکت با که بده رو هدیه این میخواست

  خندید مامانش به دادن دلداری برای کیان

 ... حالیا ضد بد هم تو ولی ؟کاوه گفتی پیشش چرا میشناختی رو شوهرت که تو شیما-

 و ماشی که میرفت یادم من وقتها بعضی که طوری میکرد صحبت پدرش و مادر با صمیمی خیلی

 ... هستند کیان بابای مامان کاوه

 و ممیش رامش باز اما بهش، نگم که میدم قول خودم به دفعه هر که منه تقصیر میگی راست تو-

  بگیرم حالتو کجا ببین نگهدار که نداره کاری حاال میگم پیشش چیزمو همه
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 با... میکرد تر شیرین رو کلماتش ادای تهرونیش غلیظ لهجه میکشید نشون و خط مزه با خیلی

 ... میزد موج صداش تو هم صمیمیت حال عین در میزد حرف جدیت و تحکم

  گفت کیان روبه و کرد مظلوم خودشو کاوه

 هم همراه یه براش که نگفتم رو بقیش خوبه دادم لو رو ای هسته بمب سازیه فعال رمز انگار حاال-

 ... کردی رزرو

 ......کاوه-

 برای هم کاوه... داد بهش رو بزرگ هشدار یک کاوه اسم کردن صدا با و اومد در بلند شیما صدای

  گفت خودش از دفاع

 ... میدما لو اینجا هم هاتو راز بقیه بدی گیر این از بیشتر-

 ... ساخته بهت ایران هوای و آب خیلی-

 ... بریم رستوران یک به شام برای که شد این بر بنا و خندیدیم باز همه

 برای بزارم شده انجام کار مقابل رو کیان خواستم میدیدم اضافه رو خودم هنوز که اونجایی از

  گفتم بشنون هم بقیه که طوری همین

 رستورانتون به شما بعد کنین پیاده منزل نزدیک یا آژانس کنار رو من اول نداره موردی اگر-

 ...برین

 شش... میکرد هدایت رو باس ایر هوآپیما انگار بود شده خیره روبرو به و نداد جوابی هیچ کیان

 ... بود رانندگیش به حواسش دانگ

-..... 

 ونمزاحمت دیگه من بعد به اینجا از کن پیاده رو من آژانس یک کنار کن لطف بودم شما با کیان-

 ... نباشم

-..... 
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 وجل کامال رو هاشون گوش و ها چشم کاوه و شیما چون کنم تکرار رو حرفم کشیدم خجالت دیگه

 عمد از کهاین یا و نشنیده رو صدام کیان که بشم مطمین دیگه بار اینکه برای... بودند گذاشته کار

  گفتم نمیده جوابی

 ؟ کیان آقا-

 میرسونیم رو اینها مامان شام از بعد بودیم اومده کنار هم با موضوع این مورد در قبال ما نیاز-

 ... میکنم پیاده خونتون در جلوی سالم و صحیح شمارو من بعدش

  گفت و نموند دور کاوه نگاه از حسم این میکردم نگاه بیرون به عصبی و کالفه

 ... نمیبره لذت ما با صحبتی هم از انگار خانوم نیاز-

 صد در صد ببینید بهتر همدیگرو بتونید شما که اینه قصدم فقط من خان کاوه دارید اختیار نه-

 .. همیرس نظر به درک قابل غیر خیلی کنم عرض چه که کمی من وجود عزیزتونه پسر تولد امشب

 راحتمنا اینها وجود از من که کنند خیال شوهر و زن این و بشه تفاهمی سوء مبادا اینکه از ترسیدم

 بیان علنی طور به مسیله این که خوشحالم باز اما نزنم حرفی و کنم سکوت کردم سعی نتیجه در

 ... میرسید نظر به موضوع این عکس بر نداشتم دوست چون شد

  گفت لبخند با من به رو بازی روی با شیما

 خانوم مخصوصا عزیزن ما برای هم دوستهاش پس عزیزه کاوه و من برای وقتی کیان جان نیاز-

 اهجایگ هم شما هستیم کیان بابای مامان کاوه منو داره رو خودش جای کسی هر... شما مثل خوبی

  داری رو دوستش

 وت رو خونوادگیتون جمع نمیخوام فقط خدا به ولی جون شیما باشم پیشتون خدامه از که من -

 ... بزنم بهم شبی همچین

 هب یک رو تهران های ومحله شدیم تهران وارد کم کم... میکرد رانندگی فقط و نمیزد حرفی کیان

  میگذاشتیم سر پشت یک

  گفت همه به رو و شکست رو سکوتش طوالنی مدت از بعد کیان باالخره

  ؟... خاص غذاهای یا میکنین حال کباب با خب-
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  پرسید من از کاوه

 ؟ همونجا ببرید مارو تره خوشمزه غذاش رستوران کدوم خانوم نیاز-

 که دارید دوست سنتی اگر متفاوته هاشون سبک که هست رستوران مدل چند خان کاوه بگم چی-

 رو هدیگ کشورهای مخصوص اگه میکنیم معرفی هم توریستهامون به ما که معروفه خیلی تا چند

 قهاری شناس رستوران زیاد من حقیقتش میشناسم رو تاشون سه دو من هم باز که میخواین

 ...  بسپارم خاطر به رفتم که رو تاشون چند یه مجبورم شغلم برای اما نیستم

 

  گفت کیان حرفهام شدن تموم محض به میدادن گوش من حرفهای به و بودند ساکت همه

 بریم ودب خوبی جای خیلی دربند رستورانهای از یکی رفتم دوستهام از یکی با پیش شب چند من-

 .... اونجا

 ازب... مونده یادش به هم خوب چون رفته دنیا با صد در صد نشسته دلش به که جایی دارم حتم

 ... میکردم نگاه خیابونها به و شد خارج بدنم از حوصله و انرژی

 از و بود تهران قسمت این ما خونه تا شد شروع کرده تغییر تهران چقدر اینکه مورد در ها بحث

 ... حرفها این

 اهل که بود معلوم حرفهاشون از و میکردن نگاه زندگی به ذوق کلی با شوهر و زن کل در

 چند تو من شناخت این هم باز... هستند مسافرت و وتفریح معقول نوع از البته خوشگذرونی

 ... شدیم همکالم هم با که بود ساعتی

 ... کرد پارک رو ماشینش هم میعاد ما پشت و کرد پارک رو ماشین

 ... یومدم رستوران بیرون تا تقریبا زنده موسیقی صدای که شدیم سنتی رستوران یه وارد همگی

 حق از هم واقعا که کردیم استقاده رستوران نمای باغ حیاط توی های تخت از اکثریت رای به

 اعرانهش ،فضای محیط به خیلی که بود بید برگهای از پر سرمون باالی بود صفایی با جای نگذریم

 .... میداد ای

 خودم برای جمع با همخونی به هم من و داد سفارش رو غذاش کسی هر هم غذا سفارش برای

  دادم سفارش کوبیده
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 دقیقا و منشست نوبهار کنار تخت سر هم من نوبهار، و کاوه کنار میعاد، و بود نشسته کاوه کنار شیما

 ... بشینه مامانش کنار که بود این هم قصدش اصل در که بود نشسته کیان من بروی رو

 نظر ای باغچه رستورانهای خوبی و هوا گرمای بحث تو همگی تقریبا بود بزرگی نسبتا تخت

 یرونب من از معذبی حس این چرا نمیدونم میزدم حرف بقیه از کمتر من نسبت به البته میدادیم

 رهکنا بیشتر که میشد باعث هم امر این و میداد دست بهم بودن بار سر احساس مدام نمیرفت

  کنم گیری

 رفتم اغچهب روشویی سمت به دستهام شستن بهونه به کنم استشمام تازه نفس کمی اینکه برای

 خلفاتم تخت روی اومدم و رفتم که فاصله این تو نشستم جام سر برگشتم و شستم رو دستهام

  بود شده آورده غذا از قبل

 مهایآد به مینداختند نگاهی زیاد یا کم من مثل هم اونها مختلف افراد از بودند پر همه کنار میزهای

 نای از نیمی و میکرد بیداد بودیم نشسته روش ما که تختی سمت از خنده صدای... اطرافشون

 ... بود کیان و شیما با کاوه های شوخی دلیل به هم شادی

 هب جوری اطرافیان... خوشبختیم ما چقدر اینکه از داد دست بهم غرور و لذت حس دقیقه چند برای

 مچینه هم من کاش! ...پاست بر بینمون گرمی کانون وچه هستیم شاد چقدر ما که میکنند نگاه ما

 این اینکه اومد حسرت جاش به و شد محو من در باز غرور و لذت داشتم کیان مثل ای تجربه

 هنگا جمعمون به که افرادی از خیلی از من که داشت خبر کی... بس و هست امشب تا فقط شادی

 .. ترم تنها میشدن شریک شادیمون و ها خنده تو داشتند دوست و میکردند

 

 ... لذیذ و داغ.. داد مزه بهمون خیلی غذا

 غذا خانواده با همراه خنده و شادی با عادی روزمره زندگی سالها از بعد بود بارم اولین

 دلم... نکرد نگاه من به هم چشمی زیر یک حتی غذا از بعد تا غذا از قبل فاصله تو کیان...میخوردم

 اظهار و دممیخندی اطرافیان پای به پا و داشتم لبم به لبخند شخصیتم حفظ برای باز اما بود گرفته

 معج این تو که بود فردی تنها اون آخه بودم نآراحت دعوتی این میزبان از دلم ته اما...میکردم نظر

 ... میگرفت نادیده رو من عکس بر و میداشت رو من هوای باید
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 ارزشی هیچ اون اما کردم همراهیش و گذاشتم ارزش کیان به من چون خودم با حتی کردم لج

 ... نشد قایل من لطف این برای

  نکردم سمتش به هم نگاهی کوچکترین تونستم که اونجا تا سختی با

  بود عالی من عقیده به که داد نظری عریضه نبودن خالی برای نوبهار

  ؟ نه یا هستید آلوچه و ترش لواشک اهل شما شیما خاله-

  داد رو جوابش ذوق با شیما

 .. افتاد آب دهنم االن همین وای-

  گفت میعاد به رو ها بچه مثل نوبهار

  ؟ بگیری لواشک خرده یه نبشی سر از بری میکشی زحمت میعاد-

 ... بگه که نداشت باشه جز جوابی که هم میعاد

 و گرفتند میبرد رو رهگذری هر دل که ای مزه ترش های آلوچه و لواشک از کمی و رفتند کیان با

 ... آوردند

 گفت کاوه که بودیم نخورده رو هاش آلوچه از دونه تا چند هنوز

  ؟ بخورید میتونید اینو چطوری... ترشه خیلی که این بابا-

 دهش گردویی فال مشغول فقط و نزد کدومشون هیچ به لب کیان و میخورد ولع با و عالقه با شیما

 ... بودند آورده برامون شیرینی و نبات و چای کنار که بود

 رد و میخورد پوست با رو ها گردو تمام دیدمش اتفاقی من فقط و نبود کیان به حواسش کسی

 ... میبینه رو گردو فال که بارشه اولین که فهمیدم حقیقت

 لذت از کردنش پوست لذت من نظر از چون بخوره همینجوری اون و نگم بهش نیومد دلم

 ... بود بیشتر خوردنش

  کردم صداش آهسته

 ؟ کیان-
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 از...داد تکون بله منظور به رو سرش و کرد نگاهم چشمی زیر بود پایین سرش که همونطور

  نمیزدم هم رو حرفم اگر بود ضایع اما نبودم راضی برخوردش

  میزدم حرف و میکردم نگاه چشمهاش تو

 یکن بایدپوستش..شه جدا ازش تر راحت پوستش تا میخوابوننش آب تو هست گردو فال اون-

 ... میشه بهتر اش مزه

 گفت و جلو آورد رو دستش یهو که بود هم مونده باقی گردوی آخرین و بود تودستش دونه یک

 ...میخوری؟بیا-

 ... بفهمونم بهتر بهش شدم مجبور دوباره بود نگرفته رو منظورم

 ... روبکنی پوستش باید بخوریش نباید اونجوری بگم میخواستم فقط.. نمیخورم مرسی نه-

  گفت و کرد نگاه گردوش به ها بچه مثل

 ؟ آخه میشه کنده چطوری پوست این-

 ... بدم نشون بهت من بدش-

 تو و زدم روش نمک هم کمی و کردم جدا مغزش از دقت با رو پوستش گرفتمو دستش گردورواز

 ... دادم بهش و گذاشتم دستم کف

 دهنش تو گذاشت رو همش گرفتو دستم کف از رو گردو عجیب خیلی بعد کرد نگاهم باتعجب اول

... 

 ..فهمیده رو فرقش که بود معوم قیافش از

  گفت و زد ذل چشمهام تو و کرد خندون چشمهاشو

  بود خوشمزه-

 از که واقعا... شدم هام آلوچه خوردن مشغول دوباره و دادم تکون تایید منظور به رو سرم

 و زدن دست به کرد شروع شیما که میگذشت اومدنمون از ساعتی چند.. میبردم لذت خوردنشون

  میزدیم دست همراهیش برای هم بقیه
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 ... مبارک تولدت...تولد... تولد-

 ما برای خوندن تر آروم منظور به رو دستش و میکرد نگاه اطراف به زده شرم و میخندید کیان

 ... بود ما کردن ساکت به تالشش بیشتر و میداد تکون

 ... همتون از مرسی-

  گفت شوخی به باز کاوه

 هواس و شدی بزرگ که بفهمونی مامانت و من به جوره همه تا بگیر زن زود پسر رفت شدی پیر-

 ... شدی مردی خودت

  نیاورد کم جوابش تو کیان و خندیدیم همه

  ،مرده؟ گرفت زن کی هر ؟یعنی چی یعنی-

  گفت و باال آورد تسلیم عالمت به رو دستهاش نمایشی کاوه

 ...  کنیم ثابت رو مردونگیمون اینجوری بانو به بودیم مجبور که ما-

 ... گفت و خندید شیما

 این کرد ازدواج من با وقتی بابات این پسرم نه نمیارن کم هم جلوی پسر و پدر میاد خوشم-

 ...، بیارم بارش مرد تا کردم سفید مو ،کلی که نبود میبینی که جوری

 خیچ اام صمیمیتشون تموم با بودم دیده بابامرو و مامان مشترک زندگیه که سالی چند همون تو

 شانس از اما بودند هم شاید.. نکردم حسشون دوست و رنگ یک و نزدیک هم به جور این وقت

 به میشدیم جمع هم دور وقتی که بود کم اینقدر روز طول در بودنشون هم کنار برای زان من

 .. میداد کفاف خواب هم بعدش و شام یک خوردن

 دست از خانواده سمت کشید پر دلم باز خواسته نا و شد محو لبخند یک به تبدیل رنگم پر خنده

 ... ام رفته

 تدارکی من مثل هم نوبهار و میعاد و داده کیان به رو اش هدیه فقط شیما که فهمیدم حرفها از

 .. شدم دلگرم کمی مورد یک این تو نبودم تنها اینکه از... بودند ندیده هدیه برای
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 با و ردآو در توش از رو برگشت و رفت بلیط دو و گرفته کپی برگه چندین و کرد باز رو پاکت کیان

  گفت و خندید زده برق چشمهایی

  ؟ بود داده لو گرامی پدر که بود سوپرایزت همون این-

 ... راه اون به بود زده رو خودش هم کاوه و کرد نگاه کاوه به بار مالمت باز شیما

 برات رو این هم اون... بکنه رزروشون برات ایران از که دنیا دست سپردم رو کارهاش عزیزم آره-

 رآخ برای هم بلیطش بوده راضی رفته خونوادش با قبال رو هتلش میگفت که جوری این گرفت

 و آب یه بود گردنت که زحمتی همه این از بعد میده مزه بهت گفتم.... کنه رزرو تونست دیگه هفته

 ... کنی عوض هم هوا

 بود هشد علنی اینبار دنیا وجود... نبودم من دیگه من اما کرد نگاه من به شمی زیر و خندید کیان

 بودم نکرده ای اشاره االن تا... من برای بود ممکن حالت دردناکترین این و بود شده رنگ پر...

 باشه نشته وجود دنیایی که میکردم خدا خدا دیروز از همش اما میکشیدم خجالت خودم از چون

 برق مثل کردم پیدا وابستگی بهش و دارم دوست رو کشی من فهمید تا همیشه مثل خدا انگار اما

 ... گرفت و کرد دورش ازم باد و

 ردد به ام سینه قفسه که بود دار صدا و آهسته اینقدر قلبم تپش میدادم دلداری خودم به مدام

 موقع اون... گرفت ازم رو دایی خدا وقتی بودم کرده تجربه هم قبال رو حالت این... بود اومده

 هم اون دادی دست از رو داییت از تر عزیز تو باش آروم نیاز که میدادم دلداری اینجوری رو خودم

 وقتی نبود اولینش هم دایی.. میرسیدم نظر به تر قوی اما نمیشدم که آروم.. بود مادرت و پدر

 پیش مامان نترس نیاز میگفتم خودم به کمم سن اون با دادم دست از رو زندگیم همه رو مامان

 چهب چقدر موقع اون میکنی عادت رفت که بابا مثل دیگه وقت چند یه خوبه حالش االن و باباست

 ادامم میشه دایی خونه ساعته یک های مهمونی داره تنهایی این حسنی یه میکردم فکر که بودم

 االن اما... میکنم بازی خاله سپیده با و میمونم سپیده و دایی پیش بخوام که وقت هر تا دیگه العمر

 خالیش جای مامان و بود شده عادی برام شب چند از بعد سپیده چون بود گانه بچه چقدر میفهمم

 دست از ام تجربه اولین که بود این کیان با مشترکش نقطه تنها ،بابام بابا... بود شده تر رنگ پر

 .... دارم کیان با رو عزیزم دادن دست از تجربه آخرین حاال و داشتم بابام رفتن با رو عزیز دادن

 ... آخرین و اولین

 .... میخورم قسم
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 ؟ قسم

 ؟ چی به

 ؟ کی به

 ؟ دارم رو اش اراده اصال

  میدم قول اینبار ولی

  بدم خودم به یتونم دیگه که رو قول

 ودب خودم تقصیر... نشم وابسته زود دیگه... نبندم دل زود دیگه دارم عمر تا که میدم رو قول این

 موضوع اصل در دارم رو بودن قوی ادعای فقط شدم رامش زود نگاه تا دو با دادم نشون ضعف...

 دونسته و میدونستم شدم روبرو شکست با دلدادگیم اولین با و باختم رو دلم زود ضعیفم خیلی من

 و مدمنیو کوتاه باز اما زندگیشه تو کسی کیان که فهمیدم دیشب از من ساختم آب روی رو ام خنه

 روز دو تو و باشم بوده وابسته اینقدر من میشه چطور... رسوندم رو خودم کشون کشون دنبالش

 ... بدم دستش از هم دلبستگیم به ببرم پی هم

 رو دستی لمس ترین کوچیک که هستم خودم مقصر صد در صد... ؟حتما شاید... مقصر شاید

 ... دونستم شدن نفس هم به رو قدم یک رو کیان با نزدیکی کوچیکترین

 قلا حد دادم که قولی این با بتونم امیدوارم... میکنه مشخص دلم تو رو خودش جای کیان امشب

 ... کنم ثابت خودم به رو خودم

 برای نفره دو هم اون رو هتل و بلیط..داره دوست رو کیان هم دنیا که این از تر باال نشونی چه

 .... دادم دستش از امشب من و رسید عشقش به کیان... کرده رزرو خودشون

 قبل از تر غریبه... میکرد خورد داشت رو بدنم تموم شکستگی و بغض ؟ داشت خبر دلم تو از کی

 امباد شه خبر با درونم راز از کسی مبادا تا میخندیدم باز اما میکردم حس جمعشون تو رو خودم

 ... بخنده حماقتم به کسی

 و شد نزدیک کیان به و اومد زانو رو کاوه... کرد بوسش بار چند و کشید آغوش در رو کیان شیما

 هب هم نوبهار و کرد بغلش تبریک عرض برای همونطور طبع به میعاد کرد بوس و کرد بغل رو اون

  کرد بسنده ساده بوسی رو یک
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 زیر کیان... نمیکرد همراهیم بدنم اعضای از کدوم هیچ تبریک برای که بودم مونده من تنها

 کاری همچین انتظار انگار میکرد نگاه من به کشیدنی آغوش در هر مابین و میکرد نگاه بهم چشمی

 ... اما داره هم من سمت از رو

 

 اب نتیجه در بیارم دوام کیان شیطنت پر های نگا اون زیر و باشم مسلط رفتارم به کردم سعی

  گفتم کیان به رو طبیعی غیر کامال گرمایی و مصنوعی لبخند

 ... برسی داری که ای خواسته هر به امیدوارم.. میگم تبریک-

 این و عزیزه من برای همیشه اون!!!! نشده کم من برای که عزیزیش از ؟ نه چراکه!!!!! آرزویی چه

 ... نمیشه دار خدشه شخصی هر اومدن با عزیزی

 قلبم از نمیتونم رو اومده قلبم تو که کسی وقت هیچ که میشناختم خوب رو خودم اصال... میدونستم

 .... ندیدنش با هم اون کنم دفنش میتونم اما کنم بیرون

  فتگ بهم رو بقیه نگاه از باکی هیچ بدون و کرد نگاهم تلخی ژست با خیلی و انداخت باال ابرویی

 .... عالی چقدر-

 رایب همراه یک به احتیاج باز داشت رو دنیا اینکه با که داشت رو بدی این خوبیهاش همه با کیان

 ... داشت بشه، االن از رنگتر پر نقشش دنیا که زمانی تا حداقل تنهایی روزهای

 .... کنه طرف بر باهاش رو احتیاج این بتونه کیان که ای طعمه اون شدم من بدم شانس از و

 و کرد مامانش به رو تشکرش منظور به "عالی چقدر" کلمه دو همون گفتن با و من به توجه بی

  گفت

 شمبک هم راحت نفس یه میتونم اومدین شما که حاال... بود الزم هم چقدر کردی خوبی کار خیلی-

 ....ها همراهه تلفنم خاموشی با بنده ی صفا و عشق هفته یه باشم گفته االن از....

 ... قلبم آخ.... دنیا کنار!!!! معلومه.... صفا و عشق

  گفت بامزه لحن با میعاد

  ؟ نه یا میشی دوماد من از تر زود ببینم پسر برو آی-
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  گفت و خندید خوشحالی با کیان

  ؟ بوده هتل همین تو قبال گفت ؟دنیا شیما-

  خوبیه هتله گفت مامان آره-

  گفت ناراحتی کمی با چون بود شده گرفته حالش انگار کیان

 ... خیال بی... شد حیف-

  کیان به کرد رو شوق با قبل از تر بلند کاوه

 ... داره رو اتاق یه همون فقط هتله انگار حاال-

 ... نمیرسید بهم اکسیژن داشتم کم هوا بود شده مشکل برام اونجا جو تحمل... بودم شده داغ

 ... نداشت طعمی برام دیگه هم شاید یا.... زهر مثل بود شده تلخ ها آلوچه ترشی

 .... بردم توالت سمت به رو خودم باز کوتاه ببخشید یک گفتن با

  نبود من به حواسش کس هیچ که بودند صحبت گرم همه اینقدر

 اون بشیم چشم در چشم مبادا ترسیدم نکردم نگاهش من باشه حواسش میخواست کیان هم اگر

  میکردم فرار نگاهش از هم همین برای بشه مطلع درونم حس از

 زهری روی توالت بیرون که یادمه فقط اما شد چطوری نفهمیدم که بود زیاد روم روحی فشار چنان

 تنها... گرفته خودش به حس بی حالت بدنم و نشستم تنها رستوران حیاط پشت دکوری سنگهای

 از که بود بار اولین این.. بود ام معده محتویات تمام آوردن باال منشاءش حسی بی این میدونستم

 .... میشد اینطور حالم ام روحیه دگرگونی یا ناراحتی شدت

 ودب شده طعم بد دهنم و میسوخت گلوم.. میدید تار چشمهام... دادم تکیه درخت گوشه روبه سرم

  گفت و اومد سمتم به رستوران های گارسون از یکی که بودم نشسته اونجا چقدر نمیدونم...

  ؟ بدم خبر همراهتون به ؟میخواین خوبه حالتون ؟خانوم خانوم-

 گفتم سختی به و کردم زبانم وارد یکباره داشتم که رو باقیمونده انرژی چی هر حالم اون با

 .. بفرمایید شما... خوبم.. ممنونم نه-
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  ؟ بیارم آب براتون میخواید-

 ... مرسی نه-

 توالت متس به و شدم بلند بعد و بشه بهتر دیدشون چشمهام تا نشستم کمی پسرک رفتن از بعد

  رفتم

 دهانم طعم تا دادم انجام رو کار این بار چند کردم خالی سپس و کردم آب از پر رو دهانم...

 ...، برگرده

 رنگ این داشتم خودم همراه که محدودی وسایل با شدم مجبور که بود ریخته آرایشم از کمی

 ... کنم محو صورتم رو از رو پریدگی

  میاد من سمت داره کیان دیدم که بودم نداشته بر قدمی چند... بیرون اومدم توالت از

  کردم نگاهش بود سخت کندن کوه اندازه که ظاهری تسلط با و کردم جور و جمع رو خودم

  ؟ خوبه ؟حالت بودی کجا-

 ... خوبم آره... بودم دستشویی-

  ؟ ای خسته... دنبالت اومدم منم بیرون رفتن همه-

 ... نمیکردم نگاهش اصال

  بریم؟... خوبم که گفتم...نه-

 ... آره-

 برای کیان شده دراز دست اینکه ترس از و گرفتم رو رستوران خروجی راه کیان به توجه بی

 ... کردم تر وبلند بیشتر رو هام قدم نخوره کمرم پشت به مسیر کردن هدایت

  نیست ای عجله نیاز، تر آروم-

 ... رفتم رو راهم فقط و نداشتم صحبتهاش برای جوابی... میرسید گوشم به کامل صداش

  گفت شیما و بودند ایستاده ماشین جلوی همه رسیدیم که بیرون

 ؟ دخترم بودی کجا-...
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  کشید طول ببخشید-

  زد لبخند من شرمندگیه حس به دادن دلداری برای کاوه

 .. نیست مهم-

 گفت جمع به رو همین برای برسونه اتمام به رو شب این تر زود میخواست انگار کیان

 ات هتل میرم هم بعدش و میرسونم رو نیاز بعد اینها خاله خونه میرسونم اول رو شما من...  خب-

 ممیبین ظهر فردا که هم رو نوبهار و تو میعاد... پیشتون میام هم ظهر فردا... کنم عوض لباسهامو

 ... دیگه

 هر در که من کاریه چه میگم... هستند خسته حسابی اینهاهم خاله برسونم رو نوبهار منم آره-

 مسیرتو طرفی اون دیگه هم تو دیگه میرسونم هم رو کاوه عمو و خاله خب خونه میرم دارم صورت

 ...  برسون رو جان نیاز فقط تو... نندازی

  گفت کاوه بده نظری کیان اینکه از قبل

 مونزحمت مسیریم هم که هم ما برسون رو نیاز تو میرسه نظر به خسته هم دختر این جان بابا آره-

 ... میعاده با

 در ور تر مفصل و بهتر دیدار یک قول کاوه و شیما و کردیم خداحفظی هم با همگی کیان موافقت با

 ... گرفتند من از آینده روزهای

 هر... میکنم خوشبختی آرزوی براشون که گفتم بهشون و کردم خداحافظی هم میعاد و نوبهار با

 ...  کردند دعوت عروسیشون در شرکت برای رو من اونها هم باز اما نمیرفتم من که چند

 به ان،کی نشستن از بعد و نشستم ماشین تو ، داشتم بدن در که ای کوفتگی و خستی کلی با

 ...  افتادیم حرکت

 گینغم و ناراحت... بستم بیشتر آرامش برای رو چشمهام و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 هوای وجود با دستهام... بود شده ام دیگه بد حسهای بر اضافه هم کیان با غریبگی حس بودم

 ...  بودند سرد باز ماشین تو مطبوع

 ... ودمب کشونده رو خودم اینجا تا که بود باقی شکرش جای باز میرفت و میومد سختی به نفسم
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 هبرد خوابم.. نمیکردم حس هم رو ماشین های تکون حتی دیگه که بود بسته همونطور چشمهام

 که میدیدم تاریک اتاق یک داخل رو خودم تنها که بود شده خواب گرم چشمهام اینقدر.. بود

 اام... میاد یادم خوابم از که ای صحنه تنها... بودم شده خیره زمین به و بودم کرده بغل غم زانوی

 گرفته رو بدنم تموم سرما احساس.. بود کافی من شده تخریب و داغون روحیه برای حالت مینه

 ... بود

 .. نداد بهم رو خوابیدن بیشتر اجازه سرما این و بود سردم

 ... برده خوابش من مثل هم کیان و هستیم خونه در جلوی دیدم کردم باز رو چشمهام

 ! ...بود؟ نکرده بیدار رو من چرا پس

 اما مبش پیاده ماشین از صدا و سر بی خواستم کردم باز رو ماشین در و برداشتم رو کیفم آهسته

 تمیخواس دلم تنهاییمون خلوت در دوست یک عنوان به بود شده هم آخر بار برای و نیومد دلم باز

 ... کنم نگاهش سیر دل یک تا

 ... میبرد سر به عمیقی توخواب و بود نشده در کردن باز متوجه هنوز

 ... ببینمش دقت با میتونستم خواب حالت تو که بود بار اولین

 .. خواستنی و جذاب و مهربون

 و براق موهای.. بود شده پنهون کوتاهی ریش ته زیر که صافی پوست... مشکی بلند های مژه

 بهایل.. نبرم سرش سمت به رو دستم تا میخواست رو من محکم اراده این تنها که رنگش مشکی

 مسهی صورتش زیبایی در چندان صد که تراشی خوش بینی آخر در و حالت خوش و رنگ صورتی

 و سمببو همیشه برای باید نگاه یک با امشب رو عزیزی و زیبایی همه این که نمیشد باورم... بود

 ... کنار بزارم

  حرفها این مرور شده کارم وقت چند این

 "... کنم قسمتش کسی با نمیخواد دلم... دارم دوست رو کیان من"

  که میدم رو خودم جواب خودم هم وبعدش

 ایج یک دلش خودش کیان کنی تقسیمش کسی با نخوای که هست تو مال مگه... توقع پر چه"

 "... گیره دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

388 

 

  میکردم نگاهش حسرت با

 .. میگذرونه خوش کیان با من جای دیگه یکی هفته همین آخر اینکه حسرت

 در و شدم پیاده آهسته و زدم تلخی بسیار لبخند همین برای بود سخت برام ها نگاه این تحمل

  بستم آروم رو ماشین

 ... نشه بیدار بودم مراقب خیلی...

 به... میدیدم تار رو جا همه... رفت گیج وحشتناکی طور به سرم که بودم برنداشته قدم یک هنوز

 ... باشم کرده حفظ رو تعادلم تا گذاشتم کیان ماشین کاپوت روی رو دستم سختی

 ... بردارم قدم از قدم نمیتونستم

 ! ...بکنه؟ رو کار این من با کیان عشق که میشد مگر

 نای به بود شده وارد بهم که فشاری و ام معده بودن خالی برای ممکنه که کردم تلقین خودم به

 ....نمیتونستم باز اما افتادم روز

 هفهمید که بود وقت خیلی... بشه رام ها تلقین این با که بود حرفها این از تر زرنگ واقعیم خود

 ... افتادم روز این به کیان دادن دست از و کیان عشق از من بودم

 بودم ضعیف اینقدر من که بود این هم اون کردم پیدا دست خودم درباره نتیجه ترین تلخ به امشب

 !!!؟؟؟ نداشتم خبر خودم و

 حس... نمیکرد یاریم وجه هیچ به پاهام که کیان از کندن دل و دوری غم یا بود بدم حال از یا

 ... میشم زمین بر نقش بردارم ماشین کاپوت روی از رو دستم ای لحظه فقط ای لحظه اگر کردم

 نم به مضطرب که کیان روی نگاهم و برگردوندم رو سرم ماشین در شدن کوبیده هم به صدای با

 کنار در اروی مثل اما بود کنارم اینکه با که بود وقت خیلی... میدیدمش تار... شد قفل بود شده خیره

 .... میکردم حسش خودم

  جایی؟ ؟ درمونگاهی یه بریم میخوای ؟ بهتری ؟ بیدارشدی... نیاز-

 تمبایس پا رو کردم سعی کسالتم و موقعیت تمام با و برداشتم کاپوت روی از زحمت با رو دستم

  ببینم نمیخواستم بگم بهتر یعنی نمیدیدم رو کیان اما میکردم نگاه چشمهاش تو...

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

389 

 

... 

 رو من اینکه از مرسی... میبرم سر به خواب تو هنوز بیرون اومدم که آلودم خواب انقدر... خوبم-

 نگهدار خدا... افتادی زحمت رسوندی

 هبکن رو همیشگیش های سوپرایز اون از باز خداحافظی برای میخواد کردم فکر.. طرفم اومد تند

 ور دیگرش دست و گرفت رو بغلم زیر و اومد چون بودم اشتباه در کامال اما عقب رفتم قدم یک..

 ... برد در دم تا رو من و کمرم دور انداخت

 طور به چون بود فرستاده انگار آسمون از رو کیان که شدم ممنون خودم خدای از حسی هر از جدا

 ... ببینم درست رو جلوم نمیتونستم جدی

 زود نکرده آحمق پسره.. رسیدم ؟دیر بود خوب حالت که ؟تو شدی اینجوری یهو شد چی دختر-

 اختد پر رو حساب صورت دارم من که میگه وقتی گذاشته.. افتاده زمین کف همراهتون بگه بیاد تر

 ... میکنم

 ربونمه من با... کنم تالتماس عاجزانه... کنم خواهش.. بخوام ازت میتونستم کاش... کیان... کیان

 متبسپر میخوام امشب از مثال من لعنتی آخه... باش همیشه خلق کج و اخمو کیان همون... نباش

 ... میفهمیدی منو کاش...یارت به

 ... ببینم وضوح به نمیتونستم هم رو کیفم توی حتی

 ... دیگه طرف از بودنم کیان آغوش تو عجیب حس طرف یک بدم حالت

 وراییج یه کردم خودخواهی... نتونستم اما بیرون بیام آغوشش تو از و کنم تلخی خواستم بار چند

 از ذره یک ،حداقل اقل حد که دارم حق میبخشم رو عزیزم دارم که حاال که میدونستم خودم حق

 ... ببرم لذت وجودش

 ... پرستارم از راضی هم من و بود حالم از باخبر اون نداشتم تظاهر به تالشی دیگه

 ... میگشت رو داخلش دست یک با و گرفت دستم از رو کیفم

 ... کرد باز برام رو در و کرد پیدا رو کلید آروم... بود خونسرد

 ... بیفتم مبادا تا میگرفت سفت رو کمرم پله به پله و اومد باال باهام رو پله اونهمه
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 ای دیگه جور رو کار این هام پردازی رویا باز اما میدیدم دوستانه بشر رو کمکش و حسش

 ... میکرد برداشت

 ... کرد روشن برام رو المپ حرکت یک با و شدم خونه وارد

 ... نشوند اونجا و برد خوری غذا میز صندلی سمت به رو من کفش با

 ... بیارم در رو کفشهات تا بشین همینجا-

 جمحتا دلم ته از اما نبودم کار اون انجام به راضی... میکردم سکوت و میکردم نگاه چشمهاش تو

 ... دارم کم زندگیم تو رو کیان وجود که فهمیدم تازه من بودم ها محبت این

 ... آورد در پام از رو عروسکیم کفشهای آهسته و نشست زمین روی زانو یک رو

 میکرد کاری هر که میخواستمش اینقدر لحظه اون میدونستم.. نداشت پاهام با تماسی هیچ

 ... نمیشدم مانعش

 ... بست رو خونه در و آورد در هم رو خودش کفشهای

 ... نداشت رو تپیدن محکم همه این تحمل قلبم

 زد نارک رو پتو مسلط اما سریع حرکت یک با و برد اتاق سمت به رو من و گرفت دوباره رو بغلم زیر

 ... نشستن برای کرد هدایتم و

 گرمی آب یه برات تا اینجا بشین بیا... بود نساخته بهت هم غذا انگار... امشب کردم خستت-

 ... بیارم چیزی

 ... شدم خیره زمین به بعد و کردم نگاه چشمهاش تو باز

 ام وزمرهر زندگیه تو... بود کننده منزجر چقدر افتادم پیشم دقیقه چند همین خواب یاد رفتم فکر تو

 ... بود وحشتناک خیلی خواب این تو تنهاییم اما هستم تنها

  گفت و برگشت خالی دست کیان که بودم فکر تو چقدر نمیدونم

 ؟ تکجاس هات راحتی لباس ببینم... لباساتو این بیار ؟در دختر چته ؟تو نشستی هنوز که تو-
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 لباس اینکه مخصوصا بود شلخته معمول طبق... کمدم سمت رفت ای اجازه و حرفی هیچ بدون

 ات کمد تو بودم ریخته هم با رو همش رو بود ریخته زمین رو صبح که لباس دست چند با دیشب

 ... نبینتشون باال میومد داشت زده سر که کیان ظهر

  گفت و کرد پایین باال هامو لباس کمی و خندید... خورده جا فهمیدم کمد در کردن باز با

  ؟ بپوشی بیارم برات چی من... شلخته-

 ... نداشتم زدن حرف نای باز اما کشیدم خجالت

 یلیخ اما ساده سفید تیشرت یک با و برداشت رو بود دیده پام تو قبال که زرشکی شلوار خودش

  برداشت سرم رو از رو شال من از اجازه کسب بدون و داد بهم نازک

 نشده باز که کردم چک دست با رو نشه پخش شال زیر تا بودم کرده جمع طوری که رو موهام

 ... باشه

 ... کنم کمکت من یا میاری در رو مانتوت-

  میگفتم ای کلمه یک باید بود شده هم زور به اینبار اما بدم رو جوابش نتونستم باز

 .. مرسی-

 بد انگار اما نیست کمکت به نیازی اینکه منظور به دادم تکون رو سرم مرسی گفتن با همزمان

 .. شد متوجه

 آورد درش زدن هم به چشم تو و گرفت رو مانتوم طرف دو و ام سینه جلوی دقیقا آورد رو دستش

.. 

 

 تکسال از نه خواب از نه اما بود گرم چشمهام... بود شده نزدیک صورتم به بیشتر حرکت این با

 ... ناب حس یک.. میکردم تجربه بار اولین برای رو حس این...

 ...دزدید نگاهم از رو نگاهش کیان که زدم ذل اونقدر... کردم نگاه چشمهاش تو

  گفت پوزخندی با

  ؟ کنم کمکت ؟ چی رو بقیش-
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 ... میتونم-

 ... کن عوض رو لباسات هم تو بیارم برات چایی یه برم تا من پس-

 ... کرد فعال رو دزدگیرش باال از ماشینش ریموت با و کرد نگاه رو بیرون پنجره از رفتن از قبل

 ... بست سرش پشت هم رو در و رفت آشپزخونه طرف به نگاهی هیچ بدون

 ... داشتم امنیت حس ناخواسته یا خواسته که بود طوری حرکاتش

 ...  کردم عوض تنم حریر لباس با رو تیشرتم و کردم عوض رو شلوارم

 مدک سمت به همین برای کنم عوضش خواستم بود معلوم زیرم لباس تمام تیشرت پوشیدن با

 کنم،،، ترپیدا مناسب لباس یک تا رفتم

 ... اومد داخل کیان که بودم ایستاده کمد کنار... بود شده دیر

  گفت و انداخت صورتم به نگاهی.. بود دیر دیگه کردن قایم برای

 لیخی آشپزخونت سیستم میگم... میاد جوش هم آب االن... بکش دراز برو پریده بدجوری رنگت-

  ؟ نداری هم برقی کتری یه دختر... ها مدرنه

  پوشیدم رنگ طوسی ژاکت یک لباسم روی... بدم رو جوابش تا ندیدم خودم در نایی

 ؟ نیست گرمت-

 ... خوبه نه-

 ... میشدم جوابگو مختصر و کوتاه

 ... بکش دراز برو باشه-

 کیان اما... نیاد چشم به تیشرتم نازکی تا چسبوندم بهم رو ژاکتم جلوی و نشستم تخت رو رفتم

  گفت و کرد نگاه چشمهام تو بامزه و شیطون لبخند با.. بود حرفها این از تر تیز

 ... جداست بحثش اون سردته گرما این تو اگه اما.. قشنگیه رنگه ای سورمه رنگ نظرم به-

 ... مردم خجالتی از وای

 .. سردمه واقعا من اما نمیفهمم رو منظورت-
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 که هم رو دومش قسمت..دیگه راحتیه ،لباس رنگش خوشگله گفتم فقط نداشتم منظوری هیچ-

 ... فهمیدی

 ... نداشت اندازه و حد روییش پر ولی میده رد کردم فکر

 ... برسی کارهات به بری هم تو بهتره... مرسی نمیخورم چایی من-

 دب هم بعدش که میکنم اعتراف بیرون پرید دهانم از یکباره حرف این هاش شوخی بستن برای

 .. داشت دنبال به برام پشیمونی

 هم من شد بهتر خرده یه صورت رنگ وقت هر بشه گرم کمی یک بدنت تا میخوری رو چاییت-

 ... دختر میپزی گرم هوای این تو بیار در هم رو ژاکت اون... میرم

 سر پشت رو امشب سختی به من میکرد رو کار این دلم با چرا هاش لجبازی از بود شده کالفه

 ... کنم تحمل تا نمیدیدم خودم در رو شب ادامه دیگه گذاشتم

 !؟ بشه تکرار دوبار برات حرفها همه داری دوست چرا ؟ نیاز-

 ... دادم بیرون کالفه و خسته رو نفسم و بردم سقف به رو نگاهم... پرسید رو سوالش ازم جدی

  گفت و گرفت دستش با رو چونم و جلوتر اومد باز ولی حرکتم این از بود شده گرد چشمهاش

 ... کن نگاه من به-

 ... کردم نگاه سقف به دوباره و کردم بهش نگاهی نیم

 ... کن نگاه من به نیاز-

 ... کردم نگاه کمد به هم بعد و سقف به باز و نکردم درخواستش به توجهی

 امیهتم و بکشم عمیق نفس بخوام که بودم اونی از تر خسته اما میکرد دیوونم بدنش عطر بوی

  کنم استشمام سرم داخل رو بو اون خوبی

  گفت و برگردوند خودش صورت طرف به رو صورتم و گرفت تر محکم کمی رو چونم

  ؟ میشی هم خواستنی بشی تخس که گفته تو به کی-

 ... بود مونده وا خودش عادیه حرکت از اصطالحاتش این با قلبم
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  گفت که دادم ادامه مخالف جهت به خودم کردن نگاه به دوباره

 دست از دلم کافی اندازه به بیاری در بازی تخس اینقدر میتونی چطور حالت این با تو نیاز-

 ... نرو اعصابم رو این از بیشتر پس هست پر امروزت و دیروز کارهای

 میداشت نگه اصرار با خودش صورت روی به رو نمیگرفت دردم که کمی زور و فشار با رو صورتم

 ... بزارم هم روی محکم رو هام پلک و ببندم رو چشمهام شدم مجبور همین برای

 دونهمی خدا فقط چی به حاال میخنده داره که فهمیدم اومد بیرون دهانش و بینی از که تندی نفس

... 

 ؟ نیاز-

  دادم فشار هم به تر محکم رو چشمهام

 ؟ شدی کوچولو-

 ... میتپید تند قلبم

 ورممجب اینجوری نکن نگام باشه... میاد بر ازت کاریا شیرین این نداریو حال ؟خوبه خانوم نیاز-

 ... شم کار به دست خودم میکنی

  بود ای دیگه وقت هر از تر جدی اما میکنه شوخی میکردم فکر

 ؟ بده انجام میخواست رو کاری چه یعنی

  کردم حس پشت از بازوم روی دستی... بود بسته کماکان چشمهام

 تا کرد تر آزاد کمی جلو از رو راستم دست هم چپش دست با و گرفت رو ژاکتم گوشه آهسته

 ... بیاد در راحت آستینش

 رانگا. خدایا بگم طوری چه... انگار... سرم باالی بودند اومده مالیک همه انگار ؟ بود حسی چه این

 ... نداشت ،وجود ،نه ء کلمه ،امشب نیاز لغات فرهنگ تو.... کنه امتحان رو من میخواد خدا

 اینکه با... میومدم کوتاه داشتم کیان مقابل در چقدر... نداشتم ممانعتش برای حرکتی هیچ

 واقع در.. میدادم نشون اختیار بی و سست رو بدنم باز اما میبینمش که هست آخری بار میدونستم
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 دل این ماا میزدم پسش که داشتم قدرت اونقدر و میتونستم بدم نشون رو مخالفتم میخواستم اگر

  ؟ میاد بر من از کار این... کیان به نزدیکی هم اون... بود خواستار من از رو ای دیگه چیز لعنتی

 ... راستش دست تو ژاکتم گوشه و بود دستش تو دستم

 .. بودم کنونیم دنیای در عظیم شوکی آمادگیه لحظه هر و بود بسته چشمهام

 ..کشید کمرم روی دستی و آورد در تنم از کامل رو ژاکت

 ... داشتم عجیب شرمی اوصاف این همه با ولی بود کم اتاق نور

 ... برسه اوجش به نزدیکی این تا میکردم شماری ثانیه... بود بسته چشمهام هنوز

  کرد باز رو سرم کش درنگ وبدون کشید بود شده بسته که موهام دنباله به دستی

 که ردممیب سر ،به زیبایی ،انتظار در اونقدر اما شدند ،کشیده کش کشیدن با موهام از تار سه یا دو

 ... نمیکردم حس خودم در دردی

 ... میرسید زمین روی به بودم نشسته وقتی که بود حدی تا موهام بلندی

 تو رو موهام و کرد نوازشم آروم و آهسته و گذاشت گردنم راست سمت روی رو راستش دست

 .. ریخت دوشم روی و چپ سمت آورد رو همش و کرد جمع دستش

 ونقدرا عکس بر که جالبه اما نداشتم رو کنم نگاه چشمهاش تو اینکه جرات و بود نشسته کنارم

 ... بودم داده رو تحول ایجاد جسارت خودم به که داشتم جرات

 ... بکشم دراز تا کرد هدایت تخت روی ، انداخت کمرم دور رو دستش دوباره

 رو خدا باز... بودم نکرده حسش و درک حال به تا اما داشتم اطالعات پسر و دختر نزدیک رابطه از

 ... نبود غریب اما داشت تازگی برام ها رفتار این شکر

 .. میدیدم ،نزدیک کیان با شدن یکی و نزدیکی اوج به رو خودم لحظه به لحظه

 ور خودشون و بودند شده بدنم وارد کادویی جعبه یک مثل انگار همه.. تشویش.. اضطراب.. دلهره

 ... بودند داده نشون

 .. نمیکنه نوازش رو صورتم چرا.... چرا
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 .. نمیکردم دریافت براش جوابی من و میشد فراگیر ذهنم تو لحظه به لحظه ها چرا این

 .. گرفتم انتظاری از دور و بزرگ تصمیم

 ازب چشم با داشتم دوست شده خم من روی تنه نیم تا هم کیان و کشیدم دراز تخت روی که حاال

 ... بشم اشتباهم مرتکب

 ... میدادم لذت این به تن عشق با من

 باز تهآهس رو چشمهام مکثش به تعجب با... میکرد نگاهم و بود شده متوقف صورتم سانتی چند تو

 .. کردم نگاه صورتش تو و کردم

 .. میکردم حس رو پوستش التهاب قرمزی شدت از اما نداشتم صورتش با تماسی هیچ

 .. چشمهاش به شدم خیره

 و احساس بی زمانی یک و بود خشمگین من برای زمانی یک که چشمهایی..سیاهش چشمهای

 ... تب از پر حاال

 

 لبهاش رو پوزخندی و کرد ریزتر کمی رو چشمهاش... کردم نگاه لبهاش به... زد جالبی لبخند

 .. نشوند

 ... کردم رو کار اون خودش مثل هم من

 ... بیصدا خنده... خندید باز

 ... موقعیتی همچین تو هم اون کیان مثل ای تجربه پر مرد برای برخوردی همچین یه بود عجیب

 که طوری کم فاصله همون با بزنه سر ازش حرکتی ای ذره اینکه بدون و شد خیره چشمهام تو

  گفت میکرد گرم رو صورتم پوست نفسهاش

 ... بخواب بگیر ؟ کردی نگام باالخره دیدی-

 .. نفهمیدم رو منظورش

 .... پس.... پس
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 مکانا ؟ داشتم حس بهش الکی من یعنی ؟ داشت فرق آسمون تا زمین من با نیتش و قصد کیان

 برای هم اون میدادم وا داشتم زود اینقدر که من بر ؟وای بود چی برای کارها این پس.. نداره

 تونست من مقابل در مردانش غریزه ترین شدید با حتی نداشت من به حسی هیچ که شخصی

 ... یا.. یا ؟ ارزشم بی براش اینقدر یعنی ببنده رو چشمهاش

 .. نکنه غفلت یادش از لحظه کیان که باشه عزیز میتونست چقدر براش دنیا

 همدیگه روی بر دندونهام فشار روی رو داشتم خودم کار از که حرصی تموم و بستم رو چشمهام

 ... کردم خالی

 بمیری بری باید تو... نیاز وای... شدم زده پس کیان هم اون مرد یک سمت از من نبود چیزی کم

  وای... وای... ؟وای نمیگیری پول فقط ؟ چیه هرزه و فروش تن یک با تو فرق...

 اما تهس پیشم ها فعال فعال که میدونستم... بیرون رفت اتاق از و شد بلند تخت روی از برق مثل

 دوبارش دیدن برای رویی چه من از بود زده سر که دیوانگی و حماقت این با میرفت تر زود کاش

 ... داشتم

 دهز شرم چقدر وای... بستم هم پتو زیر حتی خجالت از رو چشمهام و کشیدم سرم باالی تا رو پتو

 ... میرسم نظر به وقیح و

 دتش برای یا بود سرم روی شده کشیده پتوی به مربوط یا حس این حاال میکردم گرما احساس

 ... بود شده گرمم جوری بد که بود چی هر... شد وارد بهم که عصبی فشار

 لتخجا هم خودم از حتی بستم پتو زیر رو چشمهام در، شدن باز با.. موندم پتو زیر ای دقیقه چند

 هب داره لحظه هر کردم حس... کنم نگاه کیان چشمهای تو بخوام اینکه به برسه چه میکشیدم

 ... میشه تر نزدیک تخت

 جلوی نمیتونن مردها جا همه ببین رو روزگار کاره.. گفتم و کردم خوری خود هزارم بار برای دلم تو

 اتفاق یک منتظره ها ای حرفه مثل و کردم شکنی سنت من اینجا بگیرن رو خودشون هوس و هوا

 ...من خدا اوه.. بودم

 ... نشسته کنارم کیان که فهمیدم تخت صدای از
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 ...کرد تپیدن به شروع چندان صد قلبم

 ... آوردم چایی برات پاشو نیاز-

-... 

 داشتم؟ شدن بلند برای رویی چه

 ... جاش سر میاد حالت بخوری رو این تا پاشو،.. دیگه پاشو نیاز-

 ... بزنم خواب به رو خودم که رسید فکرم به لحظه یک

 ... بگیره خودش به رو خواب طبیعیه حالت چشمهام تا کردم کمتر رو پلکم روی وارده فشار

 ... کنار زد رو پتو

 معذب تیشرتم بودن نازک از هم باز بیاره در چنگم از راحت رو پتو تا کردم شل رو دستم آهسته

 چشمهای تو کردن نگاه یا میکردم تحمل رو لباسم معذبی باید یا بود چی چاره ولی بودم شده

 ... آخرش مزخرف لبخند اون یادآوریه و کیان مرموز

 .. کردم حس ام گونه پوست روی دستی

 .. نکن رو کار این من با میکنم التماست.. میکنم خواهش... کیان نکن

 آخر در و رو چپم سمت گونه دست پشت با و کرد لمس رو راستم سمت گونه اول دست کف با

  گفت و گذاشت پیشونیم روی و دستش

 ... گرم هوای این با میری هم پتو زیر من برای.. داغی خرده یه ؟ خودت با کردی کار چی... اوف-

 از کیان برداشت کردن منحرف و زشتم کار اون از فراری برای کار بهترین.. زد ذهنم تو ای جرقه

 بی همون روی میشه که رو هذیونم... بزنم هذیون و مریضی به رو خودم که بود این خودم آزادی

 نممیتو هم رو کسالتم و مریضی و کرد حساب ژاکتم آوردن در برای کیان عکسالعمل و بودن حس

 ... بدم حال پای بزاره شاید رو حرکتم اون تا بدم نشون االن

 .. داشتم نگه همونطوربسته رو چشمهام و زدم کوتاه و نمایشی سرفه تا دو

 ... نیاز..نیاز-
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 !!! نمیده جواب که مریض و خواب آدم

 .. ندادم رو جوابش پس

 .. رسوند موهام به رو کشیدنش انتهای که کشید پیشونیم روی دستی

 ... بار سه... بار دو.. بار یک

 ... داد فحش خودم به بار هزار دلم تو

 ... بیرون رفت اتاق از

 ... انداختم نگاهی ترس با اتاق تو و کردم باز رو چشمهام

 ...شده اتاقم نزدیک کردم حس هاش قدم شدن نزدیک با

 .. بستم رو چشمهام دوباره

 ... بود کرده عرق اندازه از بیش استرس از دستهام

  اتاق توی آورده خودش با چیزی کردم حس

 .. خبره چه اطرافم و دور بفهمم تا نبود دلم توی دل

 .. کردم باز کمی رو چشمهام پیشونیم روی سردی شی خنکیه با

 ... کیان وای

 .... نشه ظاهر چشمهام جلوی تا... گذاشتم هم روی رو پلکهام باز

 ... میکشید پیشونیم روی و بود کرده خیس رو بود هم کوچیک که دستم حوله

 .. اومد صورتم روی حاال

 .. کشید رو لبم روی بعد و کشید بار دو آهسته بینیم روی

 .. بود شده رنگی آرایشم باقیه و پودر کرم اثر بر صد در صد رنگم سفید حوله

 کرد صورتم نزدیک رو حوله دوباره ز با ثانیه چند از بعد و برداشت رو حوله

 .. لبم نزدیک اینبار
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 .. بار دو.. بار یک

 بود تهرف باال خودم برابر در حداقل کیان چشمهای پاکیه به اطمینانم.. بود راحت خیالم... قلبم وای

... 

 ... گردنم روی گذاشت ثانیه چند از بعد و برداشت دوباره رو حوله

 .. کردم باز رو چشمهام حوله یخیه از

 ... کنه شک بود ممکن میداشتم نگهش بسته هنوز اگر

 ... نکنم نگاه صورتش به میکردم سعی

 .. باال کشیدم دستم با زور به رو پتو خجالتم از

 .. گفتم و کشیدم گردنم زیر تا

 ... شد سردم-

 داره اذیت و خنده حالت صحبتش لحن فهمیدم

  ؟ میگرفتی آتیش گرما شدت از داشتی که پیش دقیقه چند همین تا-

 .. خجالت از شدم آب من میگن؟ چی به مرده دیگه... مردم.... چرا... خدایا... خدایا

 .. نمیزد روم به رو من زننده رفتار اون اگر داشت سوال جای اصال

 ... بدم رو جوابش اینبار گرفتم تصمیم

  ؟ میاوردم رو انرژی این کجا از اما کردن صحبت تهاجمی برای میخواستم بیشتری انرژی

  گفتم و کردم جزم رو عزمم بود بدنم تو که حرصی تموم با و کردم فکر شدنم ضایع به

 ارک چی من خونه تو شب موقع این تو ؟اصال کیم من و کجاست اینجا کردی چیه؟فکر منظورت-

 کارهات از کسی که بده چقدر ؟واقعا چنده ساعت میدونی هیچ ؟ نداری زندگی خودت ؟مگه میکنی

 نیست خوش حالم خیلی من اما شرمنده.. نمیخواد کتاب حساب برگشتت و رفت ساعت و

 هخست خیلی هم االن... سالمت به هم من و خیر به رو تو امشب از بعد که بود این به هم قرارمون...

 ؟ هست اجازه.. بخوابم میخوام ام
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 ... گفتم کنایه و طعنه با رو حرفهام آخر تیکه

 میگم... هستی بینی پیش قابل غیر خیلی خیلی تو... شدی حال سر چه یهویی..  نیست اجازه نه-

 ... میرسی نظر به تر مالیم بستست وقتی چشمهات

 ... بزنه روم به رو من اشتباه این میخواد کی تا حاضرم رو مرگم من خدا ای

 ... معنی از پر و تلخ من برای لحظه اون تو اما داشتنی دوست و شیرین میخندید

  ؟ بخوابم من بزاری کنم خواهش میشه-

  گفت باخنده باز

 یشهم مگه.. دیگه آدمیزاده خب میکنم درکت من نرماله حس یک داشتی که حسی این نیاز ببین-

 یه ات که بگم باید هم اطالعت برای.. نکن فکر بهش زیاد ؟ احساسش باشه شده کنترل همیشه

 از تربیش بخوای اگر خستم خیلی که بگم هم این ضمن در نمیرم اینجا از من نخوریم باهم چایی

 فقط که هم اونجایی از... بخوابم همینجا میشم مجبور نخوری رو چاییت کنی ناز و بدی کشش این

 ... بدیم جون صبح تا تخت همین رو تامون دو مجبوریم هست خونت تو تخت یک

 رو جوابش و نمیاوردم کم باید اما میکردم ضعف احساس... رویی پر چقدر تو!!! پسر برم تو رو

 ... میشدم چیز همه منکر ای، حرفه جورایی یه یعنی میدادم

 سترا سمت به دوباره عصبی حالت رو موهام... شدم تیشرتم نازکیه بیخیال و نشستم جام سر

 رت عقب رو صورتم روی نیومده پایین موهای تا کشیدم سرم فرق به دستی و انداختم ام شونه

 ... بدم

 گهم ؟اصال کنم کار چی باید ببینم رو شما نخوام من جناب... خان کیان کن گوش شما حاال خب-

 خودش با نکنه وقت یه.. ها داره تشریف پخمه خیلی دخترت دوست ؟این نداری دختر دوست تو

 راچ اصال ؟ میکنه سر داره ای شده خراب کدوم تو شب موقع این تا بنده پسر دوست این که بگه

 عمو... میوفته دیر دوزاریت کنم فکر.  هستیا ای کنه پسر ؟عجب بشی خراب دختره اون سر نمیری

 تادعا فقط تو که من نظر از.. نمیگیری تو اما میده نشون سبز چراق بهت دار هی دختره این جون

 تهرف طرف.. اوکیه هم من طرف از که بگه زبون چه به بابا... بودنت خط هفت و بودن تیز تو میشه

 ضاف بوده توش خودش قبال... هتلیم چه... هتل چی اونهم... ترکیه.. کرده رزرو بلیط تو و براخودش

 داده بهت رو حال و عشق هفته یک پیشنهاد مستقیم غیر مثال اونوقت مناسبه دیده سنجیده رو
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 نهات باهات نمیتونه تهرون شبهای که اینه فقط مشکلش بگی میخوای راحتی این به دختر خب..

 میسازمش برات من بده رو شمارش مندی عالقه که بگی بهش نمیشه روت اگه ؟میخوای باشه

 ... بخوابم بگیرم من برو هم االن رومیز بزار رو شمارش ؟ خوبه وقتهایی چه واسه دوست پس..

 طور هر تمسخر و حرص با... کنایه با... تیکه با.. زدم رو دلم حرف باالخره.. شد خنک دلم آخیش

 ... بردار بقیه سر از دست داری یکیو وقتی گفتم بهش بود

  گفت و کرد نگاه بهم عادی بسیار و خونسرد و باال انداخت ابرویی

 تو حتی که تویی وقت اون میگردونم بر تشنه و میبرم چشمه لب تا رو اون و تو مثل تا صد من-

 منو چراغ و میکنی نصیحت رو من میشینی کنی کنترل خودتو نمیتونی مرد یک سانتی سه فاصله

 چی ببین بفهمه فقط اگر دختر اون باش مطمین... من دل عزیز... ؟کوچولو کنی روشن میخوای

 ممید قول دارم کوچولو احساس یه بهش یا ایه دیگه جوره بهش نگاهم من که بفهمه فقط میگم

 چی اونهم میزنه چشمک داره میز روی مثبتش( حاملگی تست)چک بیبی که نکشه هفته به

 این حرص تو چرا حاال... بگم چی تو به من آخه... نشسته اینجا که خطت هفت همین شاهکاره

 ... میخوری رو دختر

 ... داد رو جوابم جسارت پر و ادب بی خیلی

  گفتم فکر بدون و زدم پوزخندی

 رو نجیبی و محکم دختر همچین یه بتونی تا گشتنت کلی برای باشی شده خسته خیلی باید پس -

 ... داره هم تبریک جای واهلل... کنی پیدا

 وشر تعصبی هیچ که داشتنیه دوست چه این... نمیخوره بر بهش اصال... میده سر بلندی خنده

 ... نداره

  گفت خنده با و کشید رو لپم

 ... میشیا داغون.. نخور حرص اینقدر-

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو همین برای بود رسیده جنون حد سر به کالفگیم...وای

 ؟ میبرید رو تشریفتون بخورم رو چایی این اگه االن-

 ... نواز مهمون خانوم بله-
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 از ای دیگه چیز کارم از افکندگی سر جز که سوخت خودم حال به بیشتر اما سوخت براش دلم

  نداشتم ارمغان به بودن کیان کنار

  گفتم و کشیدم سر نفس یک رو بود شده هم سرد که چایی لیوان

 ... بخیر شب.. شد تموم ببین -

  کشیدم خودم رو هم رو پتو و خوابیدم گرفتم

 .. کار سر بیای نمیخواد فردا راستی -

  گفتم و کردم بلند رو سرم و پایین کشیدم سرم رو از شوق با رو پتو

  ؟ کردی اخراجم-

  گفت و کرد صورتش وارد خوشگلی اخم و کرد کج رو لبش

 ؟ شی اخراج داری دوست-

  گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 .. اوهوم-

 التح تا بدم مریضی مرخصی بهت میخواستم من.. کارت سر میای صبح هشت ساعت فردا پس -

 .... بشه بهتر

 ... خوابیدم کالفه باز و بستم رو چشمهام

 ... بخیر شب... آزار مردم-

 رو بیشتری ساعات داشتم دوست.. بره جدی جدی میخواست انگار که میومد هاش قدم صدای

 ... میرفت داشت اما میکردم سر باهاش

  اتاق تو برگرده دوباره تا بودم بهونه یک دنبال

 .. راستی-

 ناال... دارم چیکارش بفهمه تا ایستاده یعنی... شد قطع میومد اتاق توی از هنوز که ها قدم صدای

 .. بشم تخس دوباره تا بود وقتش
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 قول بزنم حرف باهاش من بزار رو شمارش میفهمیم بهتر دیگرو هم حرف زنها ما.. نکش خجالت-

 ... نشی کوچیک جلوش تو که بگم جوری میدم

 ... بزنم زنگ اگر عمرا بزاره هم ای شماره اگر گفتم خودم دل تو

 ممن نمیشم کوچیک من بده قول تو... ببریم خودمون با هم رو تو هفته آخره برای چطوره میگم-

 .. بگذره خوش بهت حسابی هتل تو که میدم قول

 اومد و دش کشیده بدنم روی از باد و برق مثل پتو دیدم که میکردم فکر زشتش پیشنهاد به داشتم

  گفت و صورتم سانتیه چند تو

 تو رو خوبی شبهای هم ببینی رو ترکیه هم تا کنی تر لب کافیه ؟فقط چیه ؟نظرت هوم؟نشنیدم-

 ... کنی موندنی یاد به ترکیه

  گفتم حرص با

 تو رهب میخواد تو وقاحت و ادبی بی به پسری که دختر اون برای متاسفم.. شخصیتی بی خیلی-

 .. زندگیش

  گفت من توهین از بعد بالفاصله بخورم تکون نمیتونستم نگاهش سنگینیه زیر از

 چه از ماجرا فهمیدم تو از بهتر میدونم چه که کردی تبلیغ خوب ازخودت خودت کنم کار چی-

 رو من و کنی وقت بیشتر تا باشیم هم با سفر یک تو چطوره اینطوریه حاالکه گفتم منم!!!!قراره

 شمارش کنم؟ کار چی... نمیاد دست به راحت همینجوری هایی تجربه همچین یه آخه.. کنی روشن

 ای... بشه نزدیکت کیان مثل خوشگلی پسره یه اگه میده ای مزه چه که بگی بهش ؟ بزارم رو

 فراموشش نتونستم هم هنوز... دارم رو بوسیدنش یکبار تجربه خودم من بگی بهش اوممممم..

 یلیخ کیان که بگو بهش میدم بهت رو شمارش... این از بهتر چی میکنم فکر که ؟االن هان... کنم

 ... کن تعریف براش تجربت از.. برسونه ثبت به یکجا رو مهرش میتونه خوب

 ....  بود گذاشته جا به خودش از داستان اول که هایی سکوت جواب و کیان آقا از هم این

  ?میکنی کار چی باشی نیاز جای اگه تو....

 یزچ شدن برنده حس و شیطنت جز نگاهش تو اما میکردم نگاهش... بود مونده باز حرکت از بدنم

 .... نمیدیدم ای دیگه
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  کردم باز لب لرز و ترس با

 روب من خونه از... میکنی برخورد من با میخوای که جورری هر که هستم کی من کردی فکر تو..تو-

 نمیشناسیم همدیگرو شما و من هم بعد به این از...بیرون

  گفت قدرت حس همون با و شد بیشتر لبهاش روی پوزخند

 مه خودت و کنی گوش میتونی داشتی دوست... گذاشتم راهی یه پات جلوی من دانی خود دیگه-

 . گردش به ها روز...اون....تو... من... میگذره خوش خیلی میگم هم باز...  برسی نوایی و نون یه به

 .... م شبها

 دادن ونتک حتی که یود شده نزدیک بهم اینقدر.. کنم گوش وقیحش حرفهای ادامه به نمیتونستم

  بود مشکل برام هم م پا و دست

 ...پلیس به بزنم زنگ یا بیرون میری-

 ... رفت در سمت به اینبار و خندید دوباره

 ...داری وقت هفته یک حاال بکن فکرهاتو-

 ... رفت و گرفت رو راهش حرکتی هیچ بدوون

 .. بود جدی رفتنش اینبار که بود این گواه ماشینش استارت صدای هم بعد و در شدن بسته صدای

 دلم... بودند اورده هجوم بهم همه و همه... غرورم شدن شکسته...حسادت..دلتنگی حس

 به رافاعت نوعی به ریختم کیان برای اشکی وقت هر میگفتم خودم به باز اما کنم گریه میخواست

 یودم شده عاشق اول بار برای من... بودم بیزار سخت اعتراف این از من... کردم شکستم و ضعف

 ... کنم تجربه بعدش شکست با رو حس این نمیخواست دلم هیچ

 به هک داشتم راسخ عزمی به نیاز کردنش بیرون برای و بود کرده ورود من خصوصی حریم به کیان

 نمیدیدم خودم در وجه هیچ

 سر رفتم شدم اماده حوصلگی بی با صبح... رفتم خواب به کی که نفهمیدم و بستم رو چشمهام

 ... کارم

 ... تهمیوف گوششون بیخ در اتفاق اینهمه که انگار نه انگار بودند کار به مشغول همه معمول طبق
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 ره از دور به من و میگذشت برق مثل زمان... کارم میز پشت رفتم لبخند با و کردم جزم رو عزمم

 ...میرسیدم کارهام به خیالی و فکر

 به قبل روزهای از کمتر و بودم زندگیم هم بعدش کار مشغول من و گذشت همینطور روزی سه دو

 بشم عالقه همه این منکر و کنم قایم رو دلتنگیم نمیتونم اصال چرا نمیدونم اما... میکردم فکر کیان

... 

 هب امید هنوز.. شد خالی دلم ته... اومد در صدا به تلفنم زنگ صدای که بود ظهر از بعد شنبه دو

 خودش به ای دیگه رنگ امیدم این تلفن روی شماره دیدن با اما... اما داشتم کیان زدن زنگ

 .. گرفت

 ...بود عرفان

 .. بود کرده دعوت کنسرت یک به رو من که افتادم شبمون فردا قرار یاد عرفان اسم دیدن با

 ... کردم صحبت به شروع اهسته و برداشتم رو تلفنم بدبختی هزار با

 ... نداشتم رو خصوصیم تماسهای با مکالمه اجازه عنوانی هیچ به من و بود کاری ساعت هنوز

 بله؟-

 ... خانوم نیاز سالم-

 .. سالم-

 ؟ اوردید جا به-

 شما؟ احوال....عرفان اقا...بله... بله-

 ؟ هستید خوب که شما... شکر رو خدا... ممنونم-

 ...  مرسی-

 ؟ دارید خاطر به هنوز که رو فردا-

 ... وحدت تاالر ظهر از بعد پنج ساعت...بله-

 ... دنبالتون بیام ساعتی چه من که بگم خواستم... دارید خوبی حافظه که میبینم..به به-
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 با دمیتونی شما.. نداره زیادی چندان فاصله اونجا تا من منزل.. عرفان اقا نیست همراهی به نیازی-

 ... میرسونم رو خودم موقع اون تا هم من کنید تنظیم رو قرارتون جان پیمان و جان سولماز

 شما در رو اشتیاق این که هرچند... هستم دیدارتون مشتاق صبرانه بی که بنده حال هر به-

 ... شه دیده شما در هم کمرنگش حتی حس این دیدار این از بعد میدم قول اما..نمیبینم

 ... میشمن حریفتون من که میکنید استفاده خوبی به کلمات از مسلط اینقدر شما... بگم چی واهلل-

 ... بیکرانتونه لطف نظر این-

 ... میکنم خواهش-

 ... وحدت تاالر اصلی در مقابل پنج ساعت راس فردا تا پس-

 ...چشم-

 رو برگشت و رفت مسیر که کردم راضیتون شاید میگیرم تماس باز هم قبلش من حاال-

 .. کنم همراهیتون

 ...میشه چی ببینیم فردا تا حاال.. ممنونم خیلی-

 ؟ باشه امری-

 ... برسونید محترمتون خونواده به سالم... نیست عرضی-

 ..خدانگهدار... میرسونم رو بزرگیتون-

 ...خدانگهدار-

 ..فکر تو رفتم و کردم قطع رو گوشی

 خوب خیلی عرفان.. نبود کیان صدای مثل من برای باز اما بود گرمی و محبت از پر صداش

 اعتناعی بی و ها خونسردی همون با کیان اما کنه جلب خودش به رو خانوم یک توجه میتونست

 ...کنه خودش عاشق رو من تونست خوب خیلی هاش

 .. خدا ای...؟ باشه زندگیش تو یکی باید کیان چرا
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 کردنشون صاف حسابی و موهام کردن خشک و ابگرم دوش یک از بعد و خونه رفتم کار از بعد

 عوض رو خنمنا الک گرفتم تصمیم بشه کمتر خیالم و فکر اینکه برای و تلویزیون روبروی نشستم

 ..کنم

 ..نشستم و برداشتم رو داری اکریل الک برق

 مومت دلتنگی حس لحظه یک که کردم استون به اغشته رو پنبه دستم الک کردن پاک قصد به

 ... کرد پر رو افکارم

 میزد رو الک ناخنهام روی دقتی چه با کیان که ظهر جمعه اوریه یاد دستم الک به کردن نگاه

 ... کنم جمع رو خودم نتونستم هنوز من که کردی کار چی قلبم با...کیان اخ.... کرد دیوونم

 .. بودم دلتنگش عجیب... میاوردم خاطر به کیانرو چهره.  کشیدم دست اهسته ناخنهام روی

 ها الک توصیف قابل غیر حرصی با.. کردم فکر کارهاش دست از شدنم دلخور به وقتی بعدش اما

 از رو کیان حرکت همین با انگار که میکشیدم ناخنم روی رو پنبه حرص با چنان... کردم پاک رو

 .. بود ارادی و راحت اینقدر کیان بردن یاد از و...بود اینطوری کاش اما.. میکنم بیرون زندگیم

 .... کردم اماده رو فردام لباس الک زدن از بعد

 با رنگش گیتیر و ماتی که زرشکی شلوار با زرشکی کنفی شال...پا ساق تا سفید کنفی مانتوی یک

 ... داشت همخونی شالم

 کاری محیط از غیر به جایی داشتم دوست و بودم خرید بود وقت خیلی رو لباسم این

 ..میپوشیدم عرفان با قرارم و فردا برای که بود قسمت...بپوشمش

 ..کردم انتخاب لباسم این برای رو ای قهوه تخت کفش و ای قهوه چرم کیف

 ... خوابیدم گرفتم راحت خیال با

 .... هتل رفتم و کردم تنم رو دیشبم شده انتخاب لباسهای صبح

 رارمونق محل به مستقیم کار سر همون از ساعتی مرخصی گرفتن از بعد که بود این به تصمیمم

 .. برم
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 رو کاری ساعت پایان تا مونده عقب کارهای و نخوردم هم نهار... کردم کار بکوب سه ساعت تا

 ... دادم انجام

 ... شد بلند هم باز تلفنم صدای که بود نیم و سه تقریبا ساعت

 ...بود رسیده بهم پیام اینبار

 ..اومد تلفنم روی کیان شماره

 ... بود داده دست بهم حالی چه اسمش دیدن با که میدونه خدا فقط

 .  کردم باز رو پیام

 ....  میرسونمت وایسا... دارم کار انقالب سمت من ظهر از بعد

 انتظارش در ای دیگه چیز رد جواب جز درخواست این میگفت منطقم هم بودم کرده ذوق هم

 ... نیست

 نوشتم جوابش در بودم ناراضی اینکه با بالفاصله

 ... نمیتونم...دارم کار...میرم چهار ساعت... گرفتم ساعتی مرخصی من

 ... نوشتم اونطور رو پیامم و م کرد پاکش باز اما نوشتمش حتی دارم قرار بزنم خواستم

 .. بودم عکسالعملش منتظر اشتیاق با.. گرفتم رو جوابش بعد لحظه چند

 داری؟ کاری چه

 ..نوشتم جنسی بد با اینبار و خوردم حرص

 ..  دارم قرار عرفان با

 .. اومد جواب بعدش ثانیه سه

 .... بیخود

 ...بود زده که حرفی از بودم عصبانی هم بود گرفته ام خنده هم

 ...  نمیدم جوابی هم دیگه... باشی فهمیده خوب رو نه کلمه کنم فکر...زیاده کارم
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  ؟... کرده رد رو تو مرخصی کی

 رامب جدید مشکلی و کنه لج نکنه میترسیدم هم میبردم لذت هم بازیمون پیام شدن طوالنی از

 .. بتراشه

 ...  برم باید چهار ساعت هم من... بابا ای...دیگه شده رد

 . میرسونمت

 نظر به جالب هم زیاد حاال دادم ردش من دنبالم بیاد تا خواست ازم هم عرفان خود چون... نه

 ..  برم تو با که نمیرسه

 ..  منتظرتم پارکینگ تو چهار ساعت.. من برای نکن عرفان. عرفان اینقدر

 ... نه

 ..  بیا... دارم کارت

 ... بگو همینجا رو کارت

 قرارت نزدیکیهای تا تورو من هم میزنیم حرف هم راه تو...میخوام فکری کمک.. نکن لج نیاز

 .. میرسونم

 ...باشه براش من سمت از میتونه که هست کمکی چه بودم شده کنجکاو... کردم فکر کمی

 ...  پارکینگ تو چهار ساعت تا...باشه

 بستم سرم پشت از ساده خیلی کش با رو موهام و شدم اماده دلهره با هم ذوق با هم چهار ساعت

 .. میزد بیرون ازشال موهام دنباله که طوری

 .... رفتم پارکینگ به اسانسور با

 ... شد تکرار تند دور روی فیلم یک مثل برام خاطرات

 ... بود نیومده هنوز کیان

 جا ونهم سمت به... بیارم خاطر به بیشتر رو اونروز یاد داشتم دوست. که قلقلکی یا بود وسوسه

 ...رفتم
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 یاداوریش حتی بود غریبی حس جه...نفسهامون شدن یکی شدن نزدیک...بوسه...من...کیان

 ... لذتبخش و بود شیرین

 ... اومدم خودم به در شدن باز صدای شنیدن با

 ...رمهمنتظ و نشسته ماشین تو جذبه پر همیشه مثل کیان دیدم که برگشتم رو اومده راه سریع

 ...نشستم و کردم باز رو در.. رفتم ماشین سمت به

 ..ماشین کاپوت به شدم خیره و نکردم نگاهش.. شد قفل ماشین در نشستنم محض به

 ؟ میکنی قفل رو در چرا-

 ...نکرد نگاهم هم اون

 ...ببری سر به امان و امن در میخوام میترسی؟سوما...دوما...سالم اوال-

 گفتم میبستم رو کمربندم که حالی در و زدم پوزخندی

 باشم؟ امان و امن در میخوای وقت اون میکنه تهدید رو من تو طرف از خطره چی هر-

 ... نیاوردم خودم روی به اما دلرباش خنده برای کرد ضعف دلم..خندید

 اون اب تا همونجا رفتی باز که میترسی واقعا انگار...نه.. میترسی خطرها اینجور از تو که هم چقدر-

 ..بیای کنار خوبی به خطر

 .. گفتم و کردم نگاهش مستقیم اینبار..میکرد اذیتم داشت

 ...میشم پیاده من....کنی شروع باز میخوای اگر-

 زا کنی زنده رو خاطرات رفتی اونجا تا چرا که بگم میخواستم فقط..چی شروع...بابا نه..واو...واو-

 ...میکنم تکرار برات رو روز اون خواست دلت که وقت هر من میخواستی خودم

 همین برای..نمیدیدم خودم در کالمی قدرت...میتپید محکم من قلب و میزد حرف کیان...وای ای

 ..گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ...باشم اونجا باید دیگه ساعت یک تا من بگو رو کارت بیفت راه-

 ... نمیشد محو لبهاش روی از هم لبخند همزمان و اورد در حرکت به رو ماشین
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 فشمخال سمت به بگیریم رو ولیعصر خیابان مسیر اینکه جای به و بیرون اومدیم پارکینگ از

 .. کرد حرکت

 ... میشه دور راهمون طرف این از-

 انجامش.. دارم کوچیک کار یک من بریم جایی یک باهم برسونمت اینکه از قبل اما.. میدونم-

 ... برسونیم رو تو هم بعدش و بدیم

 بدی؟ انجامش میشد هم من بدون که رو کار این بود؟ همین کارت پس-

 ...گفت و میکرد نگاه اطرافش به ترافیک تو و خندید

 ... بگیرم چی نمیدونم چون کنی کمکم باید بخرم هدیه یک میخوام که همینجاست مشکل-

 چی؟ هدیه؟برای-

 جواب جور بد حرفش شنیدن از بعد اما...شدم متعجب بگیره؟ هدیه میخواد من برای کردم فکر

 ... گرفتم رو بیجام برداشت و تعجب

 کمکم میتونی تو که کردم فکر..هست چی بهش حسم که بگم بهش دیگه میخوام...دنیا برای-

 هاییچیز چه تو سال و سن تو دخترهای میدونی دختری تو باز اما فکرمه تو چیزایی یه خودم...کنی

 ... دارن دوست

 اما بیاره دست به رو دلش و کنه تهیه هدیه عشقش برای میخواست...اومد وجودم تو عالم غم

 ...میشکونه رو من قلب که نمیدونست

 ... نمک اعالم رو موافقتم خونسرد خیلی که شد باعث بدم نشون جلوش ضعفی مبادا اینکه ترس

 به ور قلبم شدن شکسته صدای من که نمیدونست خودم خوبی به و خودم از غیر به کس هیچ اما

 ... میشنیدم وضوح

 ... چهار تا من فقط... نداره موردی-

 ...که نمیپره...نکن تکرار انقدر..میدونم-

 ... دادم باال رو هام ابرو فقط. نزدم حرفی
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 کوچیکی اخم دادم باال رو ابروهام که این از بعد همین برای امانم در نگاههش از که میدونستم

  کردم نگاه بیرون به و کردم

 ...نکن اخم من واسه هی هم اونجوری-

 ...شده رفتارم متوجه چطوری کیان که خوردم جا یهو اما گفت نمک با خیلی

 .. شدیم تجاری مجتمع پارکینگ یک وارد دقیقه چند از بعد

 ... دادم انجام رو کار همون بالطبع هم من و شد پیاده ماشین از و کرد پارک رو ماشین

 ... میکرد توجه جلب و میومد چشم به همیشه از بیشتر بلندیش بودم کرده لخت چون رو موهام

 ..دامدن اسانسور توی ما همراه هم دیگه دختر تا دو ما با همزمان... شدیم پارکینگ اسانسور سوار

 ... بود ایستاده من روبروی کیان و بودم دختر تا دو به پشت دقیقا که بودم ایستاده طوری من

 یباز بودم انداخته کج که کیفم بند گوشه با همین برای شدم معذب کمی اسانسور سکوت از

 .. میکردم

 ... بود کرده خودشون مشغول حسابی رو حواسم ها دختر مفهوم نا صحبتهای شنیدن صدای

  میزد حرف تر واضح کمی ها دختر از یکی

 ... میاد خوشم خیلی که من وای-

 هشدار اب و بودیم رسیده مربوطه طبقه به چون نداشتم حرفهاشون شنیدن بیشتر برای فرصتی

 .. اومدم بیرون اسانسور از کیان

 ... بیا همینجاست.. نیاز-

 ...بود گذاشته کمرم روی رو دستش

 نهممک چطور که بود جالب برام اما بودم محکمی دختر عادی حالت... میومد در سینه از داشت قلبم

 ... بشه خارج عادی حلت از بدنم رفلکس کیان سمت از تماسی کوچکترین با که

 .. افتاد راه پشتم و کرد هدایت برداشتن قدم تر جلو و رفتن تند به کمی رو من

 ...گفت که بودیم نداشته بر قدمی چند هنوز
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 .. ببینیم رو فروشی طال این بیا نیاز-

 ... داشت توجهی قابل و ساده خیلی دیزاین که مجلل و شیک بسیار فروشی طال یک

 مونراه و بپرسه رو اسممون مربوطه ایفون از تا موندیم منتظر.. ایستادیم طالفروشی در روبروی

 .. داخل بده

 ... داشت یی باال امنیتی سیستم

 .. شدیم بود هم بزرگ نسبتا که فروشی طال سالن وارد

 .. بودند قرمز های کراوات و مشکی شلوار و کت با همه

 که .. بودند هم دیگه مشتری سه یا دو کیان و من از غیر به و بودند فروشنده شش یا پنج حدودا

  بودند خرید مشغول جدا های اتاقک تو همشون

 .  کردم کیان به رو سالن فضای به انداختن چشم کمی از بعد

 هب میتونی تر راحت دیگه های طالفروشی...ببینی بیارن چیزی تا بدی سفارش باید انگار -

 ...ببینی بیارن برات تا باشه نظرت مد چیزی حتما باید اینجا...کنی نگاه مدلهاشون

 ... گفتم که چیزی جز نبود چیزی امر حقیقت

 .. گفت و زد لبخندی

 ...ببینیم بیاره میگیم خب-

 .. بودم خورده جا نفسش به اعتماد همه این از و کردم نگاهش تعجب با

 میخوای؟ چی میدونی مگه-

  گفت جدی و انداخت باال رو ابروهاش

 .. بندازیم نگاهی یک هاش حلقه به اول کردم فکر من-

 میمتص که بود جدی هدفش و قصد اینقدر یعنی...شکستم هزارم چند بار برای... شد خالی دلم ته

  میگفتم خودم به مدام...کنه بیان رو درخواستش انگشتر دادن با که داشت
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 همه این تحمل... میرسید پایان به جا همین در ساعت همین و روز همین زندگیم کاش من خدای

 ...خدایا اوه.... چشمم جلوی دلم عزیز... ندارم رو سختی

 تالش هم باز اما بود گرفته خودش به راحت و نمایان خیلی رو ناراحتی حالت صورتم میمیک

 .. کردم پرتاب رو اخرم تیر کنم نگاهش اینکه بدون و کردم بیهوده

 طال نجیرز مثال یک با که بهتره نظرم به اما ؟نمیدونم باشه زود کمی هدیه اولین برای نمیکنی فکر-

 ...میدونی خودت هم باز حاال... هست طال گرفتن ت قصد اگر البته کنی شروع

  گفت.  زد لبخندی

 حلقه ردک استقبال خوب دیدم اگه میدم رو زنجیر اول... بگیریم یکی... ببینیم رو هاش حلقه حاال-

 ... بدم بهش خواستگاری موقع رو حلقه باید که اخرش... میدم هم رو

 کار این از میخواستم بود طور هر و بودم گرفته اش رای زدن به تصمصم اراده بی و ناخواسته

 ... کنم منصرفش

 ... بهتره خیلی گردنبند یا زنجیر باز... نداری هم رو انگشتش اندازه حتی تو اخه-

 ... گفت و اومد سمتمون به مردی همزمان

 ...امرتون... خدمتتونم در من-

 .. گفت خندون و شاد خیلی کیان و زدم لبخندی من

 و شیک اویز یک با ساده زنجیر یه.. ببینم رو هاتون گردنبند میخواستم همه از اول..ممنون-

 ...دخترونه

 .. رفت بعد و داد گوش کیان های درخواست به کمی مرد

 .. اورد برامون رو کارهاشون از مدل چندین و گشت باز کوتاه دقیقه چند از بعد

 همه از بیشتر اما... داشتند رو خودشون خاص زیبایی کدوم هر که ساده و زیبا طالی های زنجیر

 ..میومد چشم تو اونها از یکی

 ... داشت خوشگلی کارتی بافت اما بود نازک خیلی که رنگ زرد کوتاه زنجیر

 ...رفت سمتش به دستم اراده بی
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 ... میرسید نظر به داشتنی دوست و ناز خیلی

 ... میکردم لمسش و میدادم تکونش اهسته دستم تو

 .. میکرد نگاه ها اویز به و شد خیال بی و زنجیر کیان همین برای نداشت اویز خودش

 .. گفت و برداشت رو اسمش اول التین کلمه شیطنت با

 .. ببینم میتونم رو اویز این با خانومه این دست که زنجیری این-

 .. انداخت داخلش رو اویز و گرفت دستم از رو زنجیر مرد

 .. میدرخشید خوبی به زنجیر وتو... بود خوشگلی اویز

 .. بود شده زیبایی گردنبند کل در

 .. گفت و کرد نگاه من به و کیان دست به داد رو گردنبند مرد

 ... کنید امتحانش میتونید دارید تمایل اگر.. نداره مشکلی-

 .. گفتم و زدم لبخندی

 ..خوبه همینطوری مرسی نه-

  گفت و خندید کیان

 میایسته گردن تو چطوری ببینم بندازش جان نیاز نه-

 گفت و یدکش عقب رو دستش کیان که بندازم تا بگیرم خواستم رو کوتاه گردنبند بایستی در رو تو

.. 

 ...بیار در رو شالت فقط...میندازمش برات من کن پشت تو-

 .. نبود ممکن غیر هم تحملش باز اما بودم ناراحت توجهیش بی همه این از

 .. کردم لج هم خودم با

 ... برداشتم سرم از رو شال
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 گاهمن داشت رو سال پنجاه تقریبا که هم فروشنده مرد نداشت فرقی برام که بودم ناراحت اونقدر

 ..میکنه

 .. بود خصوصی فروش های کابین چون بودیم امان در بقیه دید از

 ..ببنده رو گردنبند که کردم قبول بایستی در رو تو و کردم پشت

 .. دیگرش دست با و بود گرفته باال رو موهام دنباله کیان

 .. داد دستش یکی اون به و کرد رد گردنم دور رو زنجیر

 و کرد نگاهم اینه تو از همین برای ببنده رو زنجیر قفل راحت تا میشد مانع دستش تو موی دنباله

  گفت

 ...ببندمش برات تا بگیر رو موهات-

 .. نیاوردم خودم روی بازبه اما هست موهام بلندی روی بود معلوم وضوح به فروشنده مرد نگاه

 ... بست رو زنجیر برام و گرفتم دستش تو از رو موهام

 .. میکرد نمایی خود زیبا خیلی

 .. میدرخشید زیبا خیلی طالیی رنگ و بود گلوم روی دقیقا اویزش بلندی

 ودمخ به کیان صدای شنیدم با اما هستم گردنبند این صاحب کردم فکر کوتاه ثانیه چند برای

 .. قدیمی و بزرگ غمی به داد رو خودش جای لذت این و اومدم

 ؟ میاد خوشش نظرت نه؟به.. خوشگله خیلی-

 ...گفتم و نشست لبهام رو تلخی لبخند

 میشه رت اویز یا میایسته کوتاهی همین به هم اون گردن روی ببینی باید فقط..قشنگه خیلی اره-

 ... کوتاهیشه همین به زیباییش اخه...

 .. گفت و خندید

 .. باشه همینطور هم اون گردن تو کنم فکر نه-

 .. کرد صاف رو اویز کمی و... گردنم و اویز روی گذاشت رو دستش
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 .. بود شده ازارم به تبدیل دیگه کیان به نزدیکی.. نبود خبری دیگه قلبم تپش از

 .. گفت و پشتم انداخت و برداشت شونم کنار از رو موهام

 ... بیارید رو نامزدیتون ساده های حلقه... بردارید رو بقیه کنید لطف شما.. خوبه همین اقا-

 ...امد می بر پسم از تنها که بود کاری اندوه و غم

 .. بیاره کیان خواست به رو ها حلقه تا رفت و برداشت رو ها طال باقیه فروشنده مرد

 .. گفت و کرد نگاه بهم اینه تو از و اورد گوشم نزدیک رو لبش کیان فاصله همین در

 ... داری قشنگی موهای-

 مثبتم کاتن از یکی به کیان که بود اولی بار این...میومد باال سختی به نفسم. قلبم تپش شدت از.

 .. گفتم اینه تو از و خندیدم ناخوداگاه.. میکرد اشاره

 .. تو موهای عکس بر... میدونم..اوهوم-

.  بود وج شدن عوض محتاج بیشتر انگار کیان که برسونم اخر به رو تعریف این شوخی به خواستم

 .. گفت گرفت رو موهام دنباله چون

 .. بشه من موهای اندازه زدن بهم چشم تو نکن کاری...شدی رو پر باز-

 .. گفتم دخترونه ای عشوه با و خندیدم

 .. بشه نزدیک من موهای به نداره جرات کسی هیچ-

 ... گفت و خندید مزه با

 محترمتون؟ همسر حتی...اه-

 .. دادن جواب برای بود خوبی فرصت

 که کوتاه براش نیومد خوشش اگه.. ببینه رو موهام بزار حاال..داره رو خودش جای اون.. خب نه-

 ... میکنم کچلش خوبه

 و ردک لمس گردنبند بودن کارتی با رو پوستم همزمان و کشید گردنبندم روی دوباره رو دستش

  گفت
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 .. بیاد بدش بلند موی از که بده نشون من به رو مرد یک تو-

 .. گفتم و خندیدم ناخواسته

 ... میپرسم ازش امشب حاال... عرفان شاید-

 گفت و نشست صورتش روی غلیظی اخم

 ...که نمیاری کم زبون از-

 ... شد وارد حلقه سینی تا دو با فروشنده که بدم رو جوابش خواستم

 .. گفت و گذاشت جلومون رو ها سینی

 ...سایزش به میرسیم بعد بپسندید شما... نباشید نگران هم رو اندازش-

 .. بود نگین از پر همگی ها انگشتر

 یک که بود ریل تا دو اون روی که رنگ زرد ساده حلقه یک روی گذاشت دست کیان اینبار اما

 نشته براقی نگین ردیف رنگش سفید قسمت روی.. بود رنگ زرد دیگرش ریل و رنگ سفید ریلش

 و ساده لیخی... بود نگین تک نه و داشت برجستگی نه... میکرد تر شکیل رو انگشتر خیلی که بود

 .. بپرسه نظری اینکه بدون... دلنشین

 .. کرد دستم تو رو حلقه و گرفت رو چپم دست

 .. ایستاد زمان

 ... کیان و بودم من

 مه خوابم تو حتی من که رویایی.. برد کجاها نا به رو من ثانیه چند حتی برای خواسته نا کیان

 ... کنم اش تجربه نمیتونستم

 .. بودم دنیا جای من...کاش... کاش

 ... بود من برای کیان کاش

 ..بود سرد اراده بی دستهام
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 و کنهمی جلوه زیبا دنیا دستهای تو ای حلقه چه اینکه فکر تو اون و بود کیان دستهای تو دستهام

 وت حلقه که زمانی تا اقل حد و کامال من و هست من برای لحظه اون تو کیان اینکه رویای تو من

 ...هستم کیان به متعلق... انگشتمه

 نیدنش حتی دیوونه تفاوت بی ظاهر به و سخت سر نیاز این چقدر که میدونستی کاش... کیان اه

 ...میکنی من با رو کارها این چرا... هست تو زبونه از اسمش

 .. گفت و چرخوند دستهام تو رو حلقه بار دو

 ... داره ظریفی انگشتهای.. باشه اندازش کنم فکر-

 .. کرد مشغول رو فکرم دیگه سوال یک با باز که بدم نظری خواستم

 خوشگله؟ چیه؟ نظرت-

 .. گفتم و میبردم سر به رویا تو هنوز

 ...خوشگله خیلی اما زرده رنگش اینکه با-

  گفت و کرد نگاه چشمهام تو ذوق با و گرفت رو انگشتهام

 بگیرمش؟...دیگه شد همین پس-

  دادم پایین رو لبم طرف دو تفاوتی بی با

 ...مایلی طور هر-

 .....کنه مشخص رو قیمتش و حلقه وزن تا کردم صبر ای دقیقه چند

 به دادم رو ان داشتم اویزش و زنجیر که ای وابستگی تموم با و کردم باز راحت رو گردنبند

 ... بده انجام خریدنش برای رو الزم کارهای تا فروشنده

 چطوره؟ سلیقم-

 .. دادم هم رو جوابم اما خندیدم سوالش از

 ...نیک انتخاب برام بیارم رو تو عروسیم حلقه خرید برای میدم قول باشی خوبی پسر اگر.. عالی-

  گفت و زد پوزخندی
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 ها رکا این وقت اصال.. شدم بابا بار چند من نیست معلوم کنی شوهر بخوای تو که موقع اون تا-

 ....نه یا دارم رو

 ... میدیدم دور خودم از صد در صد رو کیان که بود چیزی یک اش جمله هر تو

 .. گفت و انداخت نگاهی موهام به که سرم بزارم رو شالم خواستم

 ...بکنه من موهای اندازه رو موهات نیاد یکی موقع یه تا باال کن جمع قشنگ رو موهات میخوای-

 شالم قبل مثل همونطور همین برای بفهمم رو منظورش نمیتونستم.... غیرت یا اذیت یا بود تهدید

 ... برسه خریدش کتاب و حساب به کیان تا نشستم انتظار مبل روی و انداختم رو

 .. بود شده دیرم حسابی من و بود پنح به ربع یک ساعت تقریبا

 ... دهش دیرم که بگم بهش من و بکنه نگاهم کیان تا بودم منتظر.  میکردم نگاه ساعتم به مدام

 .. شدم ناراحت خودخواهیش و کیان کار از اما نه یا میرسم که نداشت فرقی برام

 .. دادم اس ام اس عرفان شماره برای و گرفتم حرفی هیچ بدون رو تلفنم

 منمیتون... بزارم تنهاتون امشب مجبورم که اومده پیش برام کاری اما.. میخوام معذرت...سالم÷÷

 ..÷÷برسونم بهتون رو خودم

 .. گذاشتم کیفم توی رو تلفنم رسیده بهش که شدم مطمئن اینکه از بعد.  فرستادم براش

 همب خونسرد خیلی... شده دیرم که انگار نه انگار.. کردم نگاه کیان به بیرون اومدیم که مغازه از

 گفت؟ و کرد نگاه

 چطوری؟ قهوه یه با میگم... اومدی که مرسی-

 .. میکردم نگاهش خشم با باز و بود شده تر رنگ پر اخمم

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا چته؟ چیه؟-

  گفتم و کردم حفظ صورتم روی رو اخم

 بروما پاک...برسم کی نیست معلوم.. شد کردی؟دیرم نگاه ساعتت به هیچ نمیدونی؟ تو یعنی-

 ... رفت پسره پیش
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 شپیشونی به رو دستش.. دیدم ش چشمها تو وضوح به رو شیطنت اینکه با و کرد مرموزی خنده

 .. گفت و کشید

 ...ببخشید...نمیرسی دیگه که االنم... رفت یادم...میگی راست...اوه...اوه..اوه-

 ... شدم خیره ای مغازه ویترین به و برگردوندم رو روم

.. 

 گفت و برگردوند رو من و کمرم روی گذاشت رو دستش

 ... خاطرخواه تو واسه زیاده که چیزی.. نداره ناراحتی اینکه-

 .. بود شده وقتش چند این کاره متلک و تیکه

 .. گفتم و کردم نگاهش خند پوز با

 بدم ولیک همه این ناقابل بله یک برای نیستم تو مثل که من...دیگه یکی نشد این میگی راست-

.... 

  چرا نمیدونم خندید اما بود گرفته خوبی به رو منظورم

 ...داره هم دادن کولی ارزش اون اخه-

 .. گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و دادم سر تمسخر روی از ای خنده

 ..الیق چه هر خالیق-

 ..الیق چه هر خالیق...بله... بله-

 ... بیاد جوش به من های تیکه با که بود حرفها این از تر خونسرد

 .. برداشتم قدم جلوتر کمی و گرفتم فاصله ازش

 ..گرفت رو دستم بعد برسه بهم تا کرد بلند رو قدمهاش

 .. شدم داغ... دستم گرفتن با

 گیگشن از من تا.. بزنیم غذایی یه بریم بیا.. نمیرسی دیگه که تو.. نیار در بازی بچه.. نیاز-

 ...بخوریم پارک تو بریم بگیریم ساندویچ تا دو بریم بیا اصال...نمردم
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 دنرسون برای افتادنم راه جلوتر دلیل میکرد فکر که بود این اون از تر جالب و بود جالب هاش ایده

 ... بوده قرارم به خودم

 ..میومد دنبالم ها بچه مثل...میداد فشار رو دستم

 من..انهایر اینجا که این مخصوصا.. نیست صحیح اصال تو های رفتار این کیان... کن ول رو دستم-

 میدونم.. ناراحتم تو راحتیه همه این با من اما ندارم کار بقیه به من... نداریم نسبتی هیچ هم با تو و

 نای ایرانم شده بزرگ من کیان اما نداره فرقی پسر و دختر تو برای میدونم منظوره بی رفتارت

 دتخو حریم کن لطف..میبینم ازار بدنم جای هر با دستت تماس از...معقوله غیر من برای رفتارها

 ..بزار احترام من حریم به و کن حفظ رو

 احرفه این گفتن... میکرد نگاه چشمهام تو.. کرد ول رو دستم و ایستاد روبروم مظلوم و ساکت

 .. بود الزم

 ... شدم اسانسور وارد و رفتم بیرون مجتمع از خواستش در و حرفها به توجه بی

 ..خودش و بودم من اسانسور تو اینبار

 ... نمیکرد هم نگاهم حتی دیگه اما میکردم نگاهش... بود فرما حکم سکوت

 وراییج یه..نکرد نگاهم هم باز..کردم اضافه رو لبخند.. نگرفتم عکسالعملش تو جوابی... کردم اخم

 .. گفتم و کردم تر مزه با شوخی به رو اخمم..بودم کرده ناراحتش حرفهام با انگار

 قهری؟-

 قهر هک بفهمونه بهم میخواد که فهمیدم حرکتش این از کرد نگاه بهم اخم با و باال انداخت ابرویی

 ... هاست بچه مال

 .. بگیرم قرار شدش خم صورت مقابله که شدم خم کمی صورتش جلوی رفتم و خندیدم

 ..کردم نگاه چشمهاش تو و کردم باز رو چشمهام

 ..میدزدید رو نگاهش

 ..کردیم پارک رو ماشین که ای طبقه به رسید اسانسور که بودم خم همونطور

 ...بیارم دست به رو دلش نتونستم
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 .. شدیم ماشین سوار

 به ایدش میکردم ناز شدن سوار از قبل کاش رسید فکرم به لحظه یک شدیم ماشین سوار همینکه

 ...میومد حرف

 ..بود شده دیر دیگه اما

 ..باشه ساکت میخواد کی تا ببینم تا نزدم حرفی..کردم سکوت

 ... گفت و پشت صندلی روی گذاشت رو هاش خرید

 ...شد تموم کارم من-

 ...ببینمت نمیخوام دیگه اینکه یعنی که بود این حرفش از برداشتم...شدم ناراحت

 .. نداری کاری پس-

 .. کردم دریافت باال سر جوابی هم باز اما کردم امتحان رو شانسم باز

 ...ندارم نه-

 ..گفت که بشم پیاده خواستم و کردم باز شکی هیچ بدون رو ماشین در

 باشیم؟ خوبی دوستهای هم برای نمیتونیم حتی که میاد بدت من از اینقدر یعنی-

 وت نقشم لحظه یک فقط لحظه یک حتی داشتم ارزو که منی..بزنه رو حرف این میتونست چطور

 ...میبود خاص رنگی دارای زندگیش

 ..بره سوال زیر اینها از بیشتر غرورم نداشتم دوست

 االح... اومدم راه باهات همیشه که من وگرنه...نمیسازه من با رفتارت که تویی این..نکن اشتباه-

 ..کنم عوض رو فکرت طرز نمیتونم من... کن برداشت راحتی که ی طور هر هم

 .. گفت که ببندم رو در خواستم و شدم پیاده ماشین از

 نمیای؟ باهام غذا برای-

 ..جان نوش-

 .. افتادم راه تنها تاریک پارکینگ اون تو و بستم رو در
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 ..بود شده دیر ترس بروز برای دیگه اما.. بودم ترسیده

 ... بود شده پیاده... اومد در شدن کوبیده بهم صدای که برداشتم قدمی ده

 میری؟ کجا-

 ..برسم زندگیم به میرم دارم-

  دیدیش؟ بار یک فقط که تو پسره؟ اون کیه؟ زندگیت-

 هک بود این استداللم دلم تو...کنه فکر همونطور میخواست دلم... بود کرده برداشت بد هم باز

 درک ذره یک نمیتونه اما کنه صحبت راحت اینقدر زندگی تو حقش و عشق از میتونست اون چطور

 .. بیاد شخصی میتونه هم من زندگیه تو که باشه داشته

 .. گفتم و کردم نگاهش و برگشتم

 بخوای که پسری دوست نه دارم نامزدی نه دادم کسی به قولی نه من...نداره ربطی هیچ تو به-

 تو به اصال...برم ام اینده دنبال دارم حق هم من...کنی حساب گناه یا و خیانت رو حرکتم این

 نمیخوام... باش نداشته کارم به کاری میگم جدی اینبار اما میگیرم ندید هم رو امروزت...چه

 اقا نهمیتازونم؟ براش میتونم تا کاره و کس بی دختره کردی؟که باز حسابی چه من رو تو ببینمت

 ... دارم شخصیت خودم برای من...خوندی کور

  گفت و گرفت دستهاش تو رو بازوم تا دو

 که همیبف نمیتونی چرا میخوری؟ لیز ماهی مثل دستم از همش چرا بشم نزدیک بهت نمیتونم چرا-

 ..من... من

 مشخص زندگیش تو اینبار رو جایگاهم... بودم شده ؟عصبی کرده باز حسابی چه من رو این

 ...میدیدم

 کنی رفک ای دیگه کس به همزمان نمیتونی میگیری زن داری وقتی که نمیفهمی تو که این برای-

 ره بلکه من نه که نمیدونی هنوز تو اینکه برای... بفهمونم بهت رو این باید من که این برای...

 به ات عالقه ابراز برای االن همین تو کیان..بسازه اب روی رو خونش نمیخواد ای دیگه دختر

 بتصاح همیشه برای رو قلبش بتونی ترکیه تو تا کردی خرید و گذروندی وقت همه این عشقت

 رهایدخت فرهنگ با فرهنگش گذاشتی دست روش تو که دختری این کیان اما سخته درکش...کنی
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 با... غیبال مرد یه االن تو....کنه تقسیم کسی با رو احساسش نمیتونه.. داره فرق دیگه های کشور

 پا هات خوشی از خیلی روی باید داری ازدواج قصد اگر... اشنایی ها ایرونی رسوم و اداب همه

 ...بزاری

 .. فتگ خندی پوز با چون نبودم موفق انگار اما..نه یا بفهمونم بهش رو منظورم تونستم نمیدونم

 یچیز یه بریم میای االن...قبول.. باشه اخالقمه؟خب این خاطر به فقط من با تو مشکل یعنی-

 ؟ بخوریم

 کنه رفتار تر معقول کمی و زشته کارش بفهمه اینکه برای اما..بود گرفته ام خنده رفتارش این از

 .. گفتم

 هترب نبینین رو همدیگه وقت چند تا کنم فکر...برسم زندگیم به برم میخوام االن که گفتم-

 یاوردیم رو دنیا من جای به اگر باش مطمئن...ببینمتون هم کنار دنیا با دارم دوست بعد بار...باشه

 چیز همه خودش نمیرسید دادنت درخواست دلهره و ترکیه سفر به دیگه امروزت خرید برای

 این.. میخوای کمک من از بکنی زندگیت وارد رو اون باید که جاهایی دقیقا تو... میشد دستگیرش

 خوش بهت هم سفر... بیای طرف خود با یا بدی انجام تنها خودت یا باید رو ها سوپرایز جور

 ...بگذره

 .. گفتم رو چی همه بهش اما بود اومده درد به قلبم

 ؟ کنم کار چی من بیفته نمیخواد کجه زاریش دو خودش...بدی من یاد نمیخواد رو چیزها این-

 ؟ کنم کار چی من...  عشقه روی از همش رفتارم که نمیفهمه و میگیره دیر اینقدر وقتی خودش

 از ارک که ببینم برم روز یه و بزارم دست رو دست یا کنه؟ ضایعم یهو تا دارم دوستش بگم بهش

 ..نمیتونم گذشته؟ کار

 اشقتع اگه...میگیره منظور به رو رفتارت همه باشه داشته دوستت اگه...داره دوستت نمیگی مگه-

 ...میده نشون سبز چراغ تر زود خودش که باش مطمئن باشه باهات دلش و باشه

  گفت و خندید

 بخوریم؟ غذا بریم میای...گشنمه االن-

 تنها لحا به تا اصال... صفا با جای یه ببرش..کن مهمونش شام.  بیرون ببرش... دنبالش برو...نه-

 .بکن رو قضیه قال... برو امشب همین بیرون؟ رفتین
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 .. بخوریم چیزی یه اول بریم بیا... چشم هم اون خب-

 ...نمیام که گفتم-

 بریم بعدش بدم رو درخواستم اول گرفتم تصمیم من...گرسنمه خیلی... بریم بیا نیاز-

 ... بریم بیا االن... کنم موندنی یاد به براش رو ای لحظه همچین تا دارم زمان به احتیاج..ترکیه

 ..پرسیدم باز اطمینان برای...سوخت براش دلم

 شه؟ روشن تکلیفت تا میگی؟ بهش زودتر که باشم مطمئن پس-

 داری؟ شک-

 ...اره-

 کنی؟ باورم تا بگم بهش روت جلوی میخوای-

 ... گفتم و رفتم ماشین طرف به باهاش همراه... بود کافی موضوع این به دادن کش و دادن ادامه

 ...باشی من مهمون رو مجردیت شام اخرین که شرطی به...باشه-

 ... دادم نشون خوشحال رو خودم اما میگفتم بغض با

 ..قبوله-

 ...افتادیم راه و ماشین تو رفتیم

 ... میرسید نظر به خوشحال

 ...بزنم حرف بودم مجبور اما داشتم بغض هنوز

 اراینب تو مهمون و بودیم من خونه قبل غذای که اونجایی از اما گفتی که ساندویچی همون شام-

 چطوره؟... پارک تو میریم میگیرم من رو غذا نداری خونه تو چون میکنیم عکسش بر

 ....دادم خودش به رو خودش پیشنهاد همون
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 .. گفت و کرد نگاه صورتم تو خنده با

 ...اونجا بریم میتونیم... دارم خواب جای که هتل تو اما درست ندارم خونه اینکه-

 ... میکرد شیطنت داشت باز

 ..که نداره خوردن غذا برای جایی...خواب جای میگی داری خودت-

 ... بعد دفعه..حرفیه هم این-

  میای خانومت با شما بعد دفعه نیست دیگه بعدی دفعه-

 ...میگذره خوش بیشتر اونجوری اهان-

 ... میومدم کنار باهاش داشتم کم کم و بود کرده خونه دلم تو غم

 ..جمشیدیه رفتیم دیگه مخلفات با و گرفتیم خوب رستوران یک از ساندویچ تا دو

  نشستیم دوست تا دو مثل و کردیم پیدا دنج جای یک

 ... بود اومده خوشش جاش دنجیه از... بود نیومده پارک اون تو حال به تا

 .. خوردیم و گرفتیم رو ساندویچهامون

 هنشست هنوز کیان و من و میشد خلوت اطراف کم کم... کردیم نگاه دنج و تاریک محیط به کمی

 بودیم

 اینطوری اونور اما داره زمان یک تو هم با رو فصل چهار که اینه ایران هوای خوبیه-

 هدرج دو و سی روی هوا دمای ما سمت تابستونها فوقش فوق... بارون و باد و برف همیشه...نیست

 مردم....ها رودخونه اومده باال اب و زده یخ زمین بخواد دلت تا اما... روز دو برای هم اون تازه بیاد

 ارکپ تو میرن و میگیرن رو سگشون دست بدن نشون بخوان شاد رو خودشون خیلی که افسرده

 خونه اصال که کاوه و شیما...و شدم بزرگ ادمهایی همچین تو من...میشینن ساعت یک

 وریدک اتاق یه...بزرگمه مامان پیش زندگیم و اتاق هم االن...بودم مامانی پیش همش من...نبودند

 ازم اصال.. کنم قرار بر ارتباط باهاش نتونستم هنوزه که هنوزم که دارم کاوه و شیما پیش

 محتاج عاطفی اما بودم کامل چی همه مادی لحاظ از...نمیخوام چی میخوام چی نمیپرسیدن

 خرا تعطیلی روز»ویکند که میکردم شماری ثانیه میوفتاد مدرسه تو اتفاقی هر بچگی از...بودم
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 خراوا این اما ایران میومد زیاد اوایل مامانی... کنم تعریف براش من.  بیاد مامانی تا بشه «هفته

 بر اش عهده از کاوه کرد فکر که کاوه دست بده رو هتل امورات خواست... شد احوال مریض خیلی

 ارزش این گفت نامم به زد رو هتل که روزی... کرد رسیدگیش مسئول رو من همین برای نمیاد

 هب که منه سال چندین زحمت نتیجه این داره معنوی ارزش هتل این نیست مهم من برای مادیش

 ماا بودم شیطونی پسر... تو به میسپرمش دارم گرفتنش جواب برای من شده کشیده اینجا

 زیاد ردخت دوست...میفهمیدم سنم از بزرگتر اما کردم بچگی... بود ساالم و سن هم حد در شیطنتم

 جااون... بود اولویت تو چیزها خیلی برام... میکردم نگاه سرگرمی چشم به همشون به اما داشتم

 که همهبف نمیتونه نباشه پسره با تا دختره... میمونه علیک سالم و دادن دست مثل نزدیک روابط

 نود ای من اما نباشه اینکه نه هست جا همه استثنا حاال...نه یا بده رو سالمش جواب هم فردا میتونه

 اهم یک به فوقش فوق بودن دوست دختری هر با میشناختم االن تا که هایی پسر از صد در نه و

 که هم نبقیشو و درمیرفتند نیست هم زیاد تعدادشون که بودن سالم که اونایی بعدش... میکشید

 مباها زندگی سال سه و سی این تو که هایی دختر...اومدم بار محیطی همچین تو من... میدادن راه

 راییجو یه... نداشتند جایی من زندگی تو که بود ای دیکه چیز زندگی تو هدفشون همشون بودند

 شونزبون...ایران اومدم من شیما مخالفتهای و مامانی سفارش به اینکه تا... شد باز گوشم و چشم

 روز...نبیرو بکشم اب از رو خودم گلیم تنهایی تا بود سخت اما میخوندم و مینوشتم...بودم بلد رو

 های ردخت از خیلی مثل گفتم دلم تو...شدم روبرو تو موندنی یاد به و شیرین برخورد با که هم اول

 دختر یه با که بود بارم امااولین... میکنم خورد بر هم این با داشتم برخورد باهاشون که دیگه

 ترس کمی دیدم رفتارت تو که جسارتی اون...میکردم برخورد ایرونیش جنس از هم اون امروزی

 وردخ بر ابنجوری باهام پرسنل از یکی که گفتم....گفتم مامانی به شب همون...انداخت تنم تو

 سکوت اما..نداشتم رفتارهام تو مرزی چون...میشدم حریفت...کن سکوت گفت...کرده

 رو اسمت...دادم رو نشونیهات...گفتم رو رفتارت...دادم توضیح شیرین برای تااینکه...کردم

 نای...بگیرم رو حالت جوری یه تا داشتم اصرار من اما هستی خوبی دختر تگف شیرین...گفتم

 عدشب و بشم برنده میخواستم... نکردم اخراجت هم خاطر همین به اصال داشتم قبل از رو تصمیم

 ترسونده خیلی شیما و شیرین و کاوه و مامانی چون نداشتم خشونت اجازه اما...بری بزارم

 شتباهیا کوچیکترین یاشه عصا به دست باید خیلی ها دختر با ایران تو رفتارت میگفتن..بودنم

 به رس میتونم فهمیدم... کردم حال محکمی فهمیدم وقتی ولی... میترسیدم منم خب...زندان رفتی

 نه وت اما... بود اشنا من شوخ کاراکتر با شیرین...کردم شوخی باهات شیرین جلوی...بزارم سرت

 شمشیرت...کردی دوستم جلوی هم اون من با رو وحشتناک کار اون و یگرفت جدی رو شوخیم این
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 دوره یک تو... بودم اشنا قبل از علی با میشناخت رو من علی...بودم حریفت باز اما... بستی رو از رو

 هک نمیدونست دیگه اما شیطونم میدونست...بودم شده اشنا ایران بودیم اومده که ای هفته چند

 مک کم میریختی که اشکهایی با...کردی بازی خوب خیلی...بزنه سر میتونه هم من از کار این

 تردخ یه به نمیدیدم هم خوابم تو حتی من اما... کردم رو کار این باهات واقعا که میشد باوم داشت

 هتب چطور ببینی تا بزنی دست بهشون کافیه فقط که بودم شنیده...بزنم دست حتی ایرونی

 پا وقعیتم اینکه تا....بگیرم حالتو کجا که کردم فکر خیلی.....یادته موت شک...بگذریم...میچسبن

 رفهح خیلی هم تو اما میکنم بازی دارم ابروت با میدونستم....انداختم گیرت هتل رستوران تو و داد

 اینجور که راحتی های دختر اون از هم تو کردم فکر دادی نشون ابرو بی جلوم رو خودت ای

 هک فهمیدم شمالت سفر تو چون اوردم شانس... نکردم شلوغش زیاد...خوردنه اب براشون مسایل

 که میرفتی اعصابم رو اینقدر بود هم خودت تقصیر....گرفتم وجدان عذاب....کسی بی و تنها چقدر

 وردهنخ اش اومد حیفم اما بود موندنی یاد به بوسه...بوسه همون مثال... بود خارج دستم از کنترل

 ور تنبیهت بدت یا خوب شانس از حاال...بود الزمت کوچولو تنبیه یک خب... باشم سوخته دهن

 موفق رهباالخ اما میکردی سواستفاده موقعیتم از.. میکردی تهدیدم خیلی... گرفتم نظر در اینجوری

 ...  کرد عوض تو باره در انگار رو چیزها خیلی بوسه اون اما...بندازم گیرت پارکینگ تو شدم

 گاهن چشمهاش تو... بود کم خیلی فاصلمون..بده ادامه رو حرفهاش نگذاشتم.. افتادم گذشته یاد

 ..گفتم ناخواسته بغضی با و خندیدم خودم بدبختیه به.. کردم

 بد و خوب تجربه از پر خودت مثل منم کردی فکر...کرد عوض رو چیزها خیلی میگی راست اره-

 چرا گفتی خودت با کنم فکر یا...مریدت میشم دیگه بکنی باهام و کار این اگه فکرکردی.. بودم

 این اب رو زندگیش دارم نگفتی دیگه...نکنم استفاده ازش من هستش کس بی و ضعیف که حاال

 و پولی بی به من اما خندیدی روییم پر به کردی اخراجم که روزی...میزنم ورق ای دیگه کارهامجور

 به احتر تو...نداشتم چشم به خواب صبح تا من و میبالیدی قدرتت به تو...میکردم فکر کاریم بی

 ودب سخت خیلی... بدم سامون و سر ام اینده به چطوری اینکه فکر به من و بودی ات مره روز فکر

 تو..کشتی رو من تو نکردی ادب رو من تو...بیاره روت به کسی رو ضعفت چشمت جلوی وقتی کیان

 هچ تو و داشتم حالی چه من پارکینگ تو روز اون اتفاق از بعد میدونی...کردی بازی احساسم با

 ...یه با کردی فکر تو...داشتی حالی
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 ور جا همه چشمهام...اوردم کم جلوش...بار اولین...بار اولین برای...بدم ادامه حرفهام به نتونستم

 ریخته نگذاشتم و طرف اون برگردونم رو وصورتم کردم مقاومت و اوردم طاقت باز اما میدید تار

 ..ببینه ر اشکهام شدن

 ... خودش سمت برگردوند رو صورتم و صورتم کنار گذاشت رو دستش

 ... کرد نگاه چشمهام تو

 ...بگم و کنم نگاه چشمهاش تو میتونستم کاش..داشتم دوستش

 میکنی؟ گریه داری تو-

 خونه؟ برسونی رو من میتونی...نیست مهم-

 ...میزد حرف و میکرد نوازش رو صورتم روی درخواستم به توجه بی

 کله و سر مه با خیلی اینکه اومده؟با زندگیم تو االن به تا که هستی دوستی بهترین تو که میدونی-

 نشببین خونوادم میخواستم که نفری اولین که عزیزی اینقدر...ای دونه یک من برای تو اما زدیم

 ...هستی داشتنی دوست چقدر که میدونی خودت تو..نیاز...بودی تو

 امکان...کنم درک خوبی به نمیتونستم رو حرفهاش که بودم دلشکسته و ناراحت اینقدر

 کیان برای من که بود ممکن چطور وگرنه...میزد رو حرفها این من دلداری برای اون...نداشت

 ...باشم ارزش با و داشتنی دوست

 ..گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و زدم لبخندی

 ...لطفته نظر این-

 ...گفت و کرد پاک رو اشکهام انگشتش با مهربون و خندید

 ...کردنته شوهر وقت دیگه االن تو... بیاد اشکی چشمهات این از نبینم دیگه-

 ...گفتم و خندیدم

 شوهرم که ندارم بابایی مامان که من...پروندی رو یکیشون که امروز...کن شوخی هم تو حاال-

 و دنیا مشغول سرت االن که هم تو...شم کار به دست باید خودم یا بدی شوهرم باید تو یا بدن

 ..خودم میمونه پس خودته
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 ... بس و میخواستم رو کیان با بودن من وگرنه..بود درد دلم تو اما... میگفتم وخنده شوخی برای

 ..میکرد نگاه بهم تعجب با و خندید تر بلند

 ... سرتم باال شیر یک مثل خودم برسه که موقعش...هولی چقدر تو دختر-

 ...گفتم شوخم لحن همون با و کردم نگاهش

 این نمیگه بیاد بخواد خواستگار... باشم داشته هم بابا زن یک بابا کنار من تا بگیر زن تو اول-

 نداره؟ کار و کس دختره

 ...گرفت رو دستهام و انداخت صورتم روی از رو دستش

 ... میکرد منتقل بهم رو قشنگی ارامش گرمش دستهای

 کار کس با بخواد که عشقی... کنم تکرارش دیگه ندارم هم دوست میگم یکبار رو این نیاز-

 ...نباشه اولش همون از بهتر همون باشه داشته کار تو داشتن

 ...شدم دلگرم داد که امیدی از

 ...بودند کرده شاعرانه رو پارک فضای...میخوندند هم با که نفر چند...میومد زدن گیتار صدای

 ...دمیش تر تحمل قابل غیر من برای کیان از شدن دور لحظه به لحظه اما بود لذتبخش کیان کنار

 رکتیح شد باعث که کیان حد از بیش نزدیکی یا بود فضا بر حاکم جو نمیدونم دریا به زدم رو دلم

 ...بکنم منتظره غیر

 ...هاش گونه روی گذاشتم. کردم جدا دستهاش از رو دستهام

 ...میکرد نگاهم تعجب با

 ..بود شده خارج وجودم از منطق و میکرد حرکت احساسم روی بدنم اعضای تمامیه

 ...بود شده صورتش قاب کامال دستهام

 ...بود شده اشک از پر دوباره چشمهام

 ... میلرزید بغض از لبهام

 .. میریخت مهابا بی هام اشک
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 به رو خودش جای سریع اینقدر ظاهری های خنده اون بود ممکن چطور خندیدن دقیقه چند از بعد

 ..بده بغض و اشک

 ملتکا برای نیازم تنها و بودم درد بی نیازی من انگار... بود دور مرز و حد از زندگیم...بود ازاد گناه

 ...بود کیان با بودن, یافتن

 .. میکرد نگاه چشمهام تو

 ..شدم تر نزدیک

 نداشتم رو چشمهاش تو کردن نگاه روی... اوردم صورتم نزدیک رو صورتش لرزونم دستهای با

 ...بودم شدن نزدیک محتاج اما

 ...میدیدمش تار

 ... بستم رو چشمهام

..... 

 ..بوسیدمش،،،ارام،،

... 

 ..بود شده سرم وارد بدنم حرارت تمام

 ...بود زده یخ دستهام

 ...داشتم دوستش

 ... بود بسته چشمهام

 ..بودم مونده حرکت بی فقط

 خودش بوسیدمش و دادم نشون جسارت که همونقدر... نداشتم رو لبهام به دادن حرکت جرات

 ..بود کلی

 ...کرد دور خودش از رو من کالم بی دیدم که بمونم حالت اون تو بیشتر خواستم
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 دوستش فقط که منم این...بده دست هم نباید نداد؟خب دست بهش حسی....اومد؟ بدش

 ...داشتم

 ..بود اعتراف زمان زمان

 ...بوده چی هام خلقی بد همه این دلیل که میکردم اعتراف باید تاریکی اون تو

 ...تو....نیاز؟-

 ...بودم حس بی

 اشکهام... من به زده ذل که کنم درک میتونستم هم بسته چشمهای با حتی...بودم زده خجالت

 ... لبهام روی گذاشتم بود شده جدا صورتش از که رو انگشتم و میریخت

 ...چرا...چرا....چرا

 ...کردم خبطی همچین من چرا

 ....... کنم؟ رو کار این نیست من با دلش میدونستم که کسی با تونستم چطور من بر وای ای

 ...نیستم گناه بی و پاک نیاز اون دیگه من وای

 ...گذاشتم دیگه کسی حق رو دست من

 ...پشیمونم کارم از

 ...میکنه نگاه بهم داره شوک با هم کیان حتی که بود کاری چه ای

 بشم رگو و گم و بیرون برم زندگیش از همیشه برای و بگم رو حقیقت اینکه جز نداشتم راهی هیچ

... 

 .انداختم پایین رو سرم و بستم رو چشمهام

 خوبی؟... نیاز-

 ..میکردم نگاه ام شده مشت دستهای به

 ...نریزه چشمهام از اشکی قطره کوچیکترین که بود این به تالشم تموم

 ... لجباز و مغرور نیاز همون میشدم اینکه یا و میکردم اعتراف باید یا
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 ...بودم افتاده گیر ای مخمصه بد توی

 ... کنم ترک رو اونجا شده که طور هر بودم ناچار اما...میداد حرکت فرمان سختی به مغزم

 پارک مسافت بلند گامهای با و رفتم پارک سنگفرش سمت به و شدم بلند کالمی هیچ بدون جام از

 ..کردم طی رو

 ...بکنه دگرگونم حال به کمکی نمیتونست هم گیتار زدن و جوونها بلند صدای حتی

 تباب این از باید لحظه اون تو نمیدونستم من و نبود کیان از خبری..بودند مشت هنوز دستهام

 ...غمگین یا میبودم خوشحال

 ..بشم دور پارک از تر زود تا بود شده باعث بودم داده بلندم گامهای برداشتن به که سرعتی

 و بود زیاد ها ماشین امد و رفت هم باز بود گذشته هم شب سر از زمان و بود تاریک هوا اینکه با

 ..بود خندون و شاد های پسر و دختر از پر پارک ورودیه

 ..میرفتم پیش فکری هیچ بدون و دادم قرار مسیرم رو پارک خیابان تند نسبتا سراشیبی

 ...اینکه مثال...میکردم فکر ممکن غیر و ممکن های کاش ای به فقط و فقط راه تو

 ...میدادم رد جواب کیان امروز خواست در به کاش ای

 اینکه یا و

 ... نمیدیدم رو کیان امروز کاش ای

 یا و

 ... نداشت وجود کیانی کاش ای اصال

 خودم؟ با میگفتم چی من

 نداشت؟ وجود کیان

 ..ممکنه غیر هم فکرش حتی....من خدای...نه اوه

 ... بیارم ایمان سینه تو قلبم تپش به میتونستم چطور من نبود کیانی اگر

 ...کنم تجربه رو شیرین احساس همه این میتونستم چطور من نبود کیان اگر یا
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 انکی مدیون همه و همه رو احساسها این من...باشه داشته وجود همیشه و باشه باید کیان...نه..نه

 ...هستم

 ایستادم...میزدم نفس نفس کمی... بودم رسیده ریل گارد به تقریبا که بودم افکارم مشغول اینقدر

 رد وشت از کمی اب و بود تر پایین زمین سطح از خیلی که ابی گذر... کردم نگاه پایین به باال واز

 واکنش اولین... شد هک خاطراتم تو همیشه برای پارک این...ترسناک هم و بود زیبا هم.. میشد

 ....کیان...گذاشت قدم زندگیم در که کسی اولین به نسبت من

 ...نیاز-

 ییک اون از بعد یکی رو تندم های قدم هدف بی و افتادم حرکت به خوداگاه نا صدا این شنیدن با

 ... میداشتم بر

 این ابلیتق که بود بدنی تنها من بدن انگار...کنند ثبت گینس کتاب تو رو لحظه این باید من خدای

 ...کنه حرکت قلبم تپیدن بدون که داشت رو

 ... نمیتپید قلبم

 ...داشتم کم نفس

 ...میرفتم راه اما

 ...میداشتم بر قدم سرعت با سراشیبی سمت به و بودم گرفته رو ریل گارد

 چیه؟ بازیا بچه این...کن صبر نیاز-

 .. برسونم بدنم عصبهای تمامیه به رو ام خواسته عملکرد فرمان که بود این تمرکزم تموم

 ...کنم برخورد کیان با خونسرد خیلی که بود این لحظه اون تو ام خواسته تنها و

 ... زده سر من از حرکت اون که انگار نه انگار که کنم خورد بر طوری اصل در

 ...میزدم فراموشی به رو خودم اینکه یا و میشدم تسلیم باید یا...بودم مجبور

 .. شد گرم دستم

 ...شد داغ
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 ..داشتم قبل از رو بدنم به حرارت این شدن وارد تجربه

 ...کیان دستهای

 ...بشه وصل من به میتونست که بود دلنشینی ارتباط تنها

 میری؟ داری کجا...توام با.. نیاز-

 ...بود کرده تبدیل یقین به برام رو وجودش شک عطرش بوی

 ...کردم نگاه داشتم که شرمی تموم با چشمهاش تو و برگشتم اهسته

 ...دزدیدم ناخواسته رو نگاهم که نکشید ثانیه صدم به اما

 ایپ...میشد انجام باید اما...میدیدم ممکن غیر رو سختی و سنگین نقش همچین اجرای خودم در

 صد دیگه و میبینمش که هست بار اخرین این که امید این با دلم تو مدام... بود وسط ابروم و غرور

 ... زدم رو نقش استارت... نمیرم هم کار سر حتی فردا از صد در

 ...گفتم و دادم فشار هم روی رو پلکهام اهسته

 ...برم بهتره... وقته دیر کم یک-

 ...گفت و داد فشار دستهاش تو رو دستم و کرد دلنشینی همچنان و مزه با خنده

 ...میرسونمت بیا...برگردم بخوام هم تنها که نیومدم تنها رو راه این من-

 شتباها همچین مرتکب من...بشم نمیتونستم که سالمم عقل منکر اما میکردم پنهون رو خجالتم

 ...تادماف می کارم یاد مدام ایستادم کیان مقابل که هم شرایط بدترین تو حتی...بودم شده بزرگی

 ارهک یک راه تو....میرم خودم و میگیرم بست در تاکسی یک اینجا...نمیشم مزاحمت...مرسی نه-

 ...کن استراحت هتل برو هم تو...برسم باید که دارم هم کوجیک

 میک و کشوند خودش دنبال سرباالیی تو و گردوند باز اومده راه از رو من و کشید اینبار رو دستم

 ...گفت معمول حد از تر بلند

 ...کنم؟میرسونمت تکرار...گفتم بار یک...نیاز-

 ...برگردونم رو حاکم جو تا بود وقتش
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 ...زمین به چسبوندم رو پاهام تا دو حرکت هیچ بدون و داشتم نگه ثابت رو هام قدم و کردم اخم

 .. نشد موفق اما کردنم منصرف برای کرد تالش کمی

 ...نیاااااز-

 ستمخ خیلی هم االن... زدم هم به هم قرارم حتی کردم رفتار تو میل به کامال امروز من کیان ببین-

 ...خونه برم میخوام

 ...گفت برگرده اینکه بدون

 میرسونمت...ای؟بگذریم خسته میگی حاال! داری کار میگی-

 ...گرفتم گاز رو لبهام و بستم محکم رو چشمهام حرص از

 بعد و شد خیره چشمهام تو...میزد عجیبی برق چشمهاش سیاهی تاریکی اون تو... برگشت اینبار

 گفت کوتاهی مکث از

 ...برمیگردی هم من با اومدی من با..بریم بیا االنم-

 ...کردم حرکت ماشینش سمت به و افتادم راه دنبالش ندم گاف این از بیشتر اینکه برای

 یروی پر با و بیرون کشیدم دستش از محکم رو دستم بردارم رو قدمم سومین اینکه از قبل اما

  دادم ادامه رو راهم

 ..میداشت بر قدم من با هماهنگ سرم پشت... صدا و سر بی

 خودش در سمت به باید که رو مسیری هم کیان تا ایستادم در روبروی..رسیدیم که ماشین به

 ..کنه طی رو میرفت

 ..انداختم صورتش به گذرا نگاهی دلهره و ترس با

 ..سرحال و خندون

 تو میاورد لب به رو اون داشت خوشایندی احساس وقت هر که دوستداشتنیش و جذاب پوزخند

 ...میشد دیده وضوح به صورتش

 ...نشستم و کردم باز رو در هم من و نشست ماشین داخل
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 ..بود داده دست بهم عجیب حس اون دوباره

 ...دهنده ازار اما زیبا

 ... میکرد تنفس اون از هم کیان که هوایی از کشیدن نفس لذت

 ...باشم داشته کیان با میتونستم روز و حال اون تو من که ای فاصله حداقل

 ..بود گرفته بر در رو مغزم تمام زمانی هر از بهتر عطرش بوی

 ...اومد در پارک از کیان تا میکردم نگاه بود ای کهنه بتونی دیوار یک فقط که روبرو به

 ..شدیم بزرگراه وارد بینمون در حاکم سکوت و زمان گذشت کمی با

 ...کنه پیدا ادامه همینطور سکوت این میکردم خدا خدا همش

 ...بود شده ممکن مسیر ترین طوالنی انگار که هم راه این

 ... بود داده بهم رو بدی حس سکوت سنگینیه کم کم

 ..میرسید گوشم به هم دهانم اب دادن قورت صدای حتی که بودم عصبی و ساکت اینقدر

 ...کنه اذیتم قبل مثل مبادا.. شدم پشیمون که کنم روشن رو ظبط خواستم

 خواستم رو صحبت سر که کنه فکر نکنه... شدم پشیمون هم باز که بخوام خودش از خواستم

 ...کنم باز باهاش

 هم هبش عوض هوایی هم تا بکشم پایین رو شیشه که بود این رسید مغزم به که فکری بهترین

 رامب رو ماشین داخل کردن سر کمی ماشین داخل در هوا شدن پیچیده و ماشینها گذر صدای اینکه

 ...کنه تر راحت

 ...پایین اوردم رو شیشه اهسته

 ...کردم استشمام بینی با رو ازاد هوای

 .. دادم بیرون حوصله با رو بازدمم

 گرمته؟-

 ...زد حرف وای
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 ...کردم نگاهش سریع

 ..میکرد رو رانندگیش خونسرد

 ...گفتم و شدم خیره روبرو به هم باز

 ....کنم عوض خواستم رو ماشین هوای کمی فقط نه-

 ؟ دادم من که بود جوابی چه این اخه

 ...مگه بود چش ماشین هوای-

 ..ندادم رو جوابش

 ...اومد حرف به باز ثانیه چند از بعد و بود گرفته ضرب ماشین فرمون روی انگشتهاش با

 ...پارک توی شام خوردن.... بود خوبی پیشنهاد..اومد خوشم...بود قشنگی خیلی جای راستی-

 ...دادم جواب سختی به درونیم اضطراب و ظاهری خونسردی با

 ...رسوندمش ثبت به فقط من بود خودت نظر-

 ..گفت و خندید

 دهنرسی ثبت به و داره وجود دنیا تو نظریه همه این بخواد دلت تا وگرنه..دیگه مهمه همونش خب-

 ...برسونی ثبتش به تونستی خوب خیلی ولی...رسوندنشه ثبت به مهم...

 ..بود عجیب نمیاورد خودش روی به اگر...انداخت رو تیکش وای

 جوابی... بزنم گول نمیتونستم دیگه که رو خودم...اوردم کم واقع در..کردم سکوت هم باز

 ...نداشتم

 ..میخنده بهم داره که بفهمم میتونستم کشیدنش نفس فرم و صدا از

 ..برسیم مسیر انتهای به تا میکردم شماری ثانیه و بودم کرده مشت رو دستهام

 ...میگرفتن رو سراغت...ببینیم رو کاوه و شیما بریم کن جور رو برنامت...نیاز میگم-

 هم ومادرش پدر مالقات به سربلندی با بودم داده اب به که گلی دسته این با بود کم همینم

 ......برم
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 ...خوب فرصت یه ایشاال حاال...باشه-

 ...میپیچونی داری...نشد...د...نه... د-

 ...میشم گرفته اون و ندادم که قولی تسلیم بدم ادامه رو بحث اگر میدونستم

 به ولی...ببینمشون مشتاقم خیلی هم من..نه که چرا...جون دنیا با بعدی دفعه ایشاهلل که گفتم-

 ...بشیم شرفیاب وجودشون از ما تا بیارین هم خانوم دنیا اینکه شرط

 ... شد خیره روبرو به و کرد سکوت پیشنهادم یا و حرف این با

 ... نزد حرفی هیچ

 ...میبینم ازار ازش خودم که میزنم رو حرفهایی چرا نمیدونم هم خودم

 ...کرد خاموش رو ماشین معمول طبق و کرد پارک کوچه تو

 یادهپ ماشین از باد و برق مثل خواستم همین برای بودم ناراضی موقعیتم از...  بود سنگینی شب

 .... شم

 ..گفتم و انداختم بهش کوتاهی نگاه

 ...خیر به شبت...گذشت خوش...ممنونم-

 ... بود قفل همیشه مثل هم باز که بازکنم رو در خواستم

 ...مرسی...بود موندنی یاد به و خوشمزه خیلی...همینطور هم من به-

 ..گفتم تشکر بحث این بستن برای

 ...اوهوم-

 ..گفت و کرد تر لبی تمومتر چه هر دلبری با اینبار و خندید

 ...بود دومت سوپرایز برای تشکرم این-

 ...بود کرده خارج ازم هم رو نگاهم کنترل حتی...بود افتاده شمارش به قلبم تپش

 ... کردم همراهیت امشب اونروزت نهار پاس به فقط من کردم کنی؟عرض باز رو در میشه-
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 ...دمیش وارد بدنم به لحظه به لحظه بدی شوک...گرفت رو دستهام و کرد نگاه دقت با چشمهام تو

 دلبازی؟ و دست اینقدر همیشه میشه حقت در که کارهایی جبران برای-

 بوسه؟ دلنشین بحث کردن باز یا متلک یا بود توهین این

 ...کردم باز حساب اول گزینه روی نشده فکر و ناخواسته

 ...کرد برداشت هوس روی از رو بود گرفته منشا وجودم و احساسات اعماق از که رو من بوسه اون

 ...میزد موج چشمهام تو از ناراحتی

 ..گفتم و کشیدم رو دستم

 های واکنش و ها رفتار تمومیه که کردی محو رو حریمت های قرمز خط اینقدر...  برات متاسفم-

 ...شم پیاده میخوام بازکن رو در...میکنی برداشت خودت نگاه از و خودت مثل رو اطرافیانت

 ..گفت و داد باال تعجب روی از رو ابروهاش

 ... که بگم خواستم...میپری بهم زود اینقدر تو نزدم حرفی که من-

 ...گفتم دلخوری با و کالمش تو پریدم همین برای شه تموم حرفش نگذاشتم

 مایلیت اصال چون خودت برای دار نگه هم بقیش...گفتی روهم ها گفتنی...خواستی رو ها خواستنی-

 همه صبح فردا تا دارم تو از من که شناختی از نباش نگران زیادم...ندارم تو با صحبتی هم ادامه به

 یادن به خیانتی هیچ تو چون نده دست بهت هم گناه احساس...میشه قبل مثل و میره یادت چی

 گردن به من رو گناهش همه که باش مطمئن پس بود من جانب از هم اشتباه این...نکردی

 ...میگیرم

 هک بودم ممنون خودم خدای از موقعیت اون تو...نبود اشک از خبری اما...بود گرفته رو گلوم بغض

 ...نشه تخلیه چشمم اشک طریقه از بود شده وارد بهم که فشاری تا میکرد کمکم

 ...کردم منتقل کیان به رو داشتم دنیا به خودم که گناهی حس واقع در

 ...گفت و کرد نوازش رو دستم روی دستش یکی اون اینباربا و گرفت رو دستم دوباره

 که مبگ خواستم فقط...نداشتم حرفم این از بدی قصد...دلخوری ازم که بفهمم میتونم صدات از-

 زدم که هم رو حرفی اون... کردی که کاری از باشی نداشته ندامت و پشیمونی احساس موقع یه
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 ور مالکیتم حس جورایی یه میخواستم... نداشتم منظوری هم اون از اما...فهمیدم... بود اشتباه

 ور هام گفته اصال...بگمش دیگه جوره یه بزار...کنم حسش و کنم درک بیشتر تو به نسبت

 چطوره؟...کنم خواهشی

 لحن و مالیمت با و کشید اهسته انگشتش با لبم روی و باال اورد رو دستش و شد خیره توچشمهام

 ..گفت تمنا از پر

 باشی؟ داشته من با فقط و فقط رو گناه این که بخوام ازت میشه-

 متعجب چشمهای با...بود ایستاده حرکت از هم مغزم تو حتی خون گردش...مردم....قلبم...اخ

 ...بود برده لذت من مثل هم اون...کردم نگاهش

 ...بخشی لذت حس چه...باشم میخوام اینده در کسی چه با من که بود مهم براش...من خدای اوه

 گناه؟ چرا پس اما

 چرا؟ گناه

 ...نکنه؟

 ...ممکنه غیر این....نه

 ...باشه میتونست چی منظورش پس

 ...نبود هضم قابل برام نتیجش میدادم قرارش ترازو تو و میکردم کسر و جمع طوری هر

 باز دیگه حساب یک من روی میخواد؟نکنه دنیا کنار در معشوقه عنوان به رو من گناه؟نکنه

 ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم.... من بر وای ای...کرده

 برداشت این هم االن نمیکردم برخورد راحت، زیادی های دختر و طلب تنوع های ادم مثل اگر

 ... نمیکرد ازم رو اشتباه

 به هک نمیداد رو اجازه این خودش به کیان وقت هیچ کنم کنترل میتونستم موقع اون رو خودم اگر

 ونچ...میدید رو پسر این کم کم دنیا چرا که میفهمم تازه...کنه نگاه سرگرمی یک چشم به من

 ..بود نشدنی کاری مرد این قبال در احساس کردن کنترل
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 اب رو صورتم و بیرون کشیدم دستهاش از باز رو دستهام و کردم نگاهش چندان صد دلخوری با

 ...بشه جلوگیری صورتم با دستش تماس از تا کشیدم عقب حرکت یک

 اوتقض به موردم در سخاوتمندانه همچین نداشتم توقع تو از اما... قبول بود من از اشتباه...کیان-

 کی قدمش به قدم که ای جامعه این تو هم اون کردن زندگی ابرو با سال همه این از بعد...بشینی

 زا بچگی...نمیدونم مقصر رو تو هرچند...دادی بهم جوابی خوب امروز شده قائم بره لباس تو گرگ

 نشدن تکرار برای...داره سوال جای بشه تکرار اگر اما...جایزالخطاست انسان خب...بود من

 هاچیز خیلی تو با بودن از...تو با رابطه قطع هم اون هست راه یک فقط هم بزرگی اشتباه همچین

 که این...داره فرق خیلی زن یک با مرد یک دید و برداشت و رفتار و احساس اینکه...شد دستگیرم

 اتفاق هر از بردن لذت اینکه...میکنه مشخص خودش برای شخص اون خود رو هرکسی جایگاه

 تموم گرون ادم برای ها لذت بعضی تکرار اوقات بعضی....نمیشه تکرارش به دلیل شیرینی

 مه مورد این اما...باشم نتونستم رو داشتم توقع خودم از خودم که نیازی اون که درسته...میشه

 همچین یک از زمینه این تو تجربه بی انسانهای از دیگه خیلی مثل هم من که درکه قابل برام

 هک...باقیه شکرش جای هم باز...منطقم تا سپردم احساسم دست رو واقعیم خود و دادم وا اتفاقی

 ارهبیچ دختر اون زیبای و خصوصی حریم تو پا امشبم کار با من...قائلم مرز و حد خودم برای هنوز

 جا هر از رو ضرر که دارم ایمان هم مورد این به اما...کردم اشتباه که دارم هم قبول گذاشتم تو و

 قطعش راگ همینجا از نگرفته شکل و نشده کهنه تا هم ارتباط یا اشتباه این...منفعته کنی جمعش

 هم تکرارش و بزنم حرف یک دارم دوست میخوام معذرت امشبم کار بابت هم باز...بهتره کنیم

 شهکلی برات حرفها جور این رسوندی بهم خودت از که شناختی و ها گفته طبق میدونم چون نکنم

 لغات فرهنگ تو کلمات بودن فقیر پای بزار اما... خوردن پستت به زیاد و هستند ای

 بگم جرات به میتونم اقلش حد...نیستم هست فکرت تو تو که چیزی اون من....کیان...کیان...ذهنم

 من که درسته کیان...دارم فاصله فرسنگها داری من از که توقعاتی و تو های خواسته تا که

 وربا اما میداده نشونم رو بد و خوب دور راه از داییم تنها و نبوده سرم باالی بزرگتری سالهاست

 و مامان بازوی و زحمت.  رنج از که حاللی نون خوردن و پدری خونه تو زندگی سال چند همون کن

 حفظ رو نجابتم مامان مثل که اورده بار اهل رو من اینقدر میومد در بابام

 اگه ینامرد خیلی که کن قبول دیگه اما.... قبول..بود اشتباه همگی رفتارم...احساسم...قدمم...کنم

 فرهنگی... طبقاتی فرق میدونم....کنی باز بد حساب من روی بخوای ای ذره

 کیان...نمیارم پایین وقت هیچ خواهی زیاده با رو خودم ارزش هم همین برای...چیه...وخانوادگی

 ازت...باشه ها لحظه این جایگزین میتونه باش مطمئن که داره هم این از تر باال لذتهای زندگی
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 متاسفم..نکن تلقی خواست و گفت دلت که طور هر رو من امشب کار این میکنم خواهش

 هب توجه با که میدم ترجیح اما بشه تموم تراژدی و تلخ اینقدر دیدارمون اخرین نمیخواستم..

 نیام افرد از من که موضوع این با و پایین بیای شیطون خر از هم تو دیگه اومده پیش که شرایطی

 ...سختمه خدا به...سختمه....بیای کنار کار سر

 از اما...کردم رد رو کیان با بودن درخواست خودم خواست با خودم دست با.. بود غم از پر حرفهام

 دیوانه...داشتم دوست رو کیان...نداشتم گناه به تمایلی هیچ من چون.بودم خرسند خودم اراده

 حاضر کیان کنار معشوقه عنوان به که...نبود چیزها این زندگی ادامه برای معیارم اما....وار

 هیچ بدون...خودم به مختص فقط و...طرفش دو نوع از هم اون میخواستم عشق من...باشم

 برای و بود دو این با تقدم حق داشت قرار دنیا و کیان و من راه بین ما که قانونی تو...شریکی

 ... داشتند پیش در دو این که راهی به ممنوع ورود هم اون... داشت وجود تابلو یک تنها من مسیر

 سخته خیلی ماشین تو...نبود کردی برداشت تو که چیزی این قصدم من..شدی متوجه بد تو...نیاز-

 مه من بزنیم؟امشب حرف هم با فرصت سر باال بیام بدی اجازه که دارم ارزش برات اونقدر هنوز...

 دیگه و میبری خودت برای خودت چون باشم مراقب خیلی باید تو با زدن حرف برای که فهمیدم

 باال؟ بریم...کنم درستش نمیتونم منم که میبری جوری اصال...نمیدوزی هم

 به شب این سرانجام نمیدونستم...میترسیدم کیان به دادن جواب برای اما بودم مطمئن خودم از

 یک اینبار اما بود مهون اون...نمیدیدم خودم در هم کنم ردش اینکه روی...میشه ختم کجا و چی

 ...کردم امتحان

 ... ای خسته که االن-

 ....نمیشم مزاحمت زیاد..نه نه-

 همون به رفتارش...شدم پیاده من و کرد باز اخرش جمله اون گفتن از بعد رو ماشین در باالخره

 ...داشت دنبالش به هم مالیمتی اما بود ارومی

 ..کردم باز رو در

 هم سیک تو از قبل یا و بعد و میکنی باز رو خونه در وقتی... نیستی تنها وقتی..بود جالبی حس چه

 ...میشه خونه وارد

 ..شدیم خونه وارد
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 ام برای عمومی اماکن تو بود اتفاق چه هر چون نمیترسیدم کیان با سقف یک زیر بودن تنها از

 ...بود افتاده

 ... رفتم اشپزخونه به گاز کردن روشن هوای به

 از کمی تا کردم قند و لیوان تا دو کردن اماده و قوری داخل ریختن چای مشغول رو خودم سر کمی

 ...کنم کم وارده استرس

 ...رفتم بیرون اشپزخونه از

 شنرو رو تلویزیون..بود نشسته داشتم یادگار به دریا از که ای کهنه و قدیمی کاناپه روی دیدم

 ...بود هیچی از بهتر اما نداشتم ای عالقه...بود ورزشی برنامه...گذاشتم سه کانال روی و کردم

 ..گفت و کرد بودم پا سر همونطور که من به رو بعد کرد نگاه کمی کیان

 نداری؟ دوست میترسی؟ناراحتی؟یا بشینی کنارم اینکه از-

 کردم نگاهش و نشستم زمین روی و زدم تلخی لبخنذ

 ...بدم دم رو چایی تا بیاد جوش اب منتظرم..بابا نه-

 ..گفت و زد شیرینی و مهربون لبخند

 ..میده مزه خیلی.... نخوردم شب موقع این هم اون چایی که وقته خیلی...دیگه خوبه-

 ...گفتم کردنش همراهی و بحث کردن گرم برای

 مه پیششون بری اگه االن وگرنه... باشی بابات مامان پیش نداری دوست خودت خب...بابا ای-

 وقت چند از حاال...میاره چایی برات خانوم شیما هم میای در تنهایی از هم میگذره خوش بهت

 چایی سیر که میاره برات چایی اینقدر میکنی شروع خانومت کنار رو خوب زندگیه یک دیگه

 ...میشی

 ..میگه و میبنده رو چشمهاش تومانینه با و میخنده هم باز

 مهمتری ارک...باشم باهاشون نمیتونم تنها فقط...نه نخوام اینکه نه نمیرم اینها مامانم پیش اگه -

 ...اومدن من کار همین برای اونها اصال...دارم

 بابا؟ و مامان دیدن از مهمتر کاری چه-
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 ...خندید

 ...خوب خوب کارهای-

 هک بود معلوم...میگذاشتم سرش به سر حوصله با هم من.. میداد رو جوابم شیطنت و لبخند با

 ...کنه عوض رو جو کمی میخواد

 ...کردم همراهیش

 هفته؟ اخر سفر برای کردی کارهاتو-

 پایین و باال رو سرش پشت موهای دستش یک با و گردنش پشت گذاشت رو دستش تا دو

 ..میداد

 ...باشه اماده باید دیگه یکی...ندارم کاری که من-

 به نسبت حسادت و رقابت حس به اعتنا بی...بودم گرفته رو تصمیمم....کردم نگاهش حسرت با

 ....میدیدم محال خودم در رو حس این بردن بین از اخه....دنیا

 که اییج یه ببرش بگیر رو دستش پاشو ای؟بابا بیچاره دختر اون با رفتن کلنجار درگیر هنوز تو-

 ...ها میگذره داره زمان...کن دستش رو حلقت رمانتیکه خیلی

 ...گفت شیطنت و پوزخند با فقط و کرد نگاهم راحت همونطوور حالتی تغییر بدون و خندید

 ربض این میگن چی...نداره خواب رگ..بدقلقه دختره که اینجاست بدبختی اخه.. نیست بدی فکر-

 ...نهک ضایعم جلو برم میترسم....اینه حکایت.. میکشه پیش پا با میزنه پس دست با...المثله

 ..کردم نگاهش و کردم بغلش دستام تا دو با و شکمم تو کردم جمع رو زانوم

 اون جلوی داری من جلوی که اخالقهایی و کارها از چشمه یک... توه از مشکل....بزنه پس خوب-

 ....بیاد در نطقش نمیکنه جرات که ببین وقت اون... باش داشته هم

 کننب من حال به وای...میکنه تا اینجوری دارم دوستش نمیدونه تازه....نمیاد؟ در نطقت تو که نه-

 ....بفهمه روزی یه که

 ......دارم دوستش

 ....داره دوستش
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 پش اون به نسبت حست اینقدراز و میدونستی رو من احساس کاش...کیان دارم دوستت هم من

 ...نمیگفتی من

 ....شدم بلند جام از

 ...اب اومدن جوش بهانه به فقط

 ....بهانه به فقط اما

 ....میکردم فرار واقعیت از من

 ....فرار

 در هک چیزی تنها...شدم پذیرایی برای تنقالتی یا و شیرینی کردن اماه مشغول و دادم دم رو چای

 سینی کنار و کردم بازش.... بود اورده برام مسافرین از یکی که بود ای اردی گز بود دسترس

 ..پیشش دوباره رفتم و ریختم داری دسته لیوانهای توی رو چای....گذاشتم

 و اشتمبرد رو لیوانم هم خودم کاناپه روی کنارش گذاشتم همین برای نداشتم پذیرایی برای میزی

 ...نشستم زمین روی روبروش رفتم

 ....بخورم داغ داغ دارم دوست همیشه من رو چایی-

 ...بودیم شده دعوت سکوت به باز چون بزنم رو حرف این بودم مجبور

 ... گفت و گرفت دستش رو خودش چایی و خندید

 ..بمونه دهنم تو طعمش تا بخورم سرد دارم دوست من اما میده مزه داغش داغ چی همه-

 ..گفتم و زدم چای به رو لبم کمی

 میکنه؟ کم چیزی مزه از داغی ؟مگه داره ربطی چه وا-

 ...نمیدونم..نکردم امتحان-

 ..گفت و کرد اردی گز به نگاهی

 نیاز؟ چیه این-

 ...نیاز
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 ...میگفت حوصله با و صمیمی رو اسمم چقدر

 ...گفتم و خندیدم

 ...کن تحانش ام....امممممم...خوشمزه...شیرین-

 ...کرد نمیخورم ندونم تا که این منظور به اخمی و داد تکون رو سرش

 ..مرسی نه-

 !چیه؟ نفهمید واقعا انگار

 ها گز از یکی...نشستم و رسوندم کیان پاهای مقابل رو خودم زانو دو و زمین گذاشتم رو چایم

 ...بریزه ازش کمی اردها تا زدم ظرفش گوشه به اهسته ضربه دو و برداشتم

 ...کردم نگاه چشمهاش تو و گرفتم زیرش رو دستم

 ...میکرد نگاهم

 ....کنجکاوانه

 ....بستم رو چشمهام کنم عمل تر راحت بینش ذره زیر از اینکه برای

 ...کردم نگاهش شرینیش کردن حس هم کمی و خوردنش از بعد و زدم گز به لذتی با گاز

 ...میخندید

 ...گفتم و زدم شیرینی لبخند

 ..لذیذه خیلی...اصفهان اردی گز...گزه...بخور حاال...خطره بی..دیدی-

 ... بود دستم تو بقیش

 ....جلو اومد و شد خم کمی

 ...کردم نگاهش تعجب با

 ...شد تر نزدیک

 ...بزارم جا به خودم از العملی عکس بخوام که بود نشده خطایی مرتکب هنوز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

451 

 

 ...روش کشید کمی... ام چونه روی به زد انگشتش با و اورد رو دستش

 ...بود شده حبس نفسم

 ...عقب کشیدم رو صورتم

 ...بشه محو کامال ارد اثر تا چونم رو کشیدم سریع بار چند و باال بردم رو دستم

 ...بود شیطنت از پر نگاهش

 ..بود توصیف قابل غیر کیان رفتارهای این برابر در میدیدم خودم در که کششی

 کردنش مزه مزه از بعد و کشید زبونش و دندون به کمی و برد لبش طرف به رو اردیش انگشت

 ..گفت

 ...نداره ای مزه که این-

 ...پرید دهانم از بالبداهه منظوری هیچ بدون و ناخواسته

 ...خوردی رو اردش تو...دیگه منه دهنه تو االن مزش خب-

 ...من طرف به شد خم و هاش زانو رو گذاشت رو دستش تا دو و انداخت باال ابرویی

 هست؟ اجازه مزه اون چشیدن برای وقت اون... اهان-

 .......وای

 ........واااااااااای

 ...من

 ...بودم شده خل رسما من

 ...منگ و گیچ

 ذتل تنها نه.....مقابلش در بودن ناچیز فاصله در و کیان با تنهایی و گز خوردن و بحث و فضا این

 ...بود خطرناک هم قلبم برای بلکه بود بخش

 ...تاپ
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 ....تاپ

 ....بخش لذت اما...دردناک.... محکم

 ...بود گرمم

 ....بود تشنم

 ...بود شده مونذگار گز شیرینیه

 ....دستپاچه و بودم هل

 میدونه خدا..میبرد بو فقط...میبرد بویی رفتارش این برابر در ضعفم از اگر.... میفهمید نباید...نباید

 ...میکرد کار چی که

 ...دادم جواب سریع و کردم جور و جمع رو خوذم

 ..کن امتحان بیا... معلومه-

 ...برداره یکی که دادم نشونش و بردم باال رو گز ظرف همزمان

 ...نگرقتم رو منظورش چرا که شده دلخور انگار که طوری و کرد نگاهم چشمی زیر

 ...کنیم تجربش دوتایی بودکه این به مزش نه-

 ...نفسم باز

 ..قلبم باز

 ...نبود بردار دست

 ..گفتم و پایین اوردم رو گز

 ..بحثمون سر برگردیم...بگذریم خوب..شده سرد هم من چایی...نیستی بخور گز تو-

 ...گفت و صندلی پشتی به داد رو اش تکیه و خندید

 میگفتیم؟ چی...بخوای تو جور هر-

 ..گفتم و خندیدم
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 ...درخواستت....کردی گیر که منجالبی تو میزدی پا و دست داشتی...منظورته میگفتی-

 ..گفت و داد بیرون خسته رو نفسش

 ...بیفته پام و دست به بیاد خودش تا کنم کاری یک میگه شیطونه...نیاز..اخ...اخ-

 ...خوردم چاییم از باز خندیدم

 د؟میا بر دستت از کاری چه اخه...نمیشناستت معلومه...میزنه حرفهایی چه جلدت تو شیطونه-

 ...کرد نگاهم غرور با

 ...نداره ضرر امتحانش...کارها خیلی-

  اومد لبم روی پوزخندی نفسش به اعتماد از

 مطمئنی؟-

 گفت و کرد نگاهم شیطنت و مرموزی با

 ضررش؟ چی؟از از-

 من رایب که بود بحثی چون نداشتم بحث ادامه به تمایلی اما نبود بعید ازش..فهمیدم رو منظورش

 ......دنیا اسم به هم باز میشد ختم

 دنیاااااا..دنیا

 ...دنیا ز ا شده پر من روزهای این

 ...نکن فکر هم ضررش به...کن امتحان....داری دوست خودت طور هر...نمیدونم-

 ...بکنم امتحانی یه رو گز این طعم شده واجب پس-

 ..میزد حرف ربط بی

 ..کارهاش از نه حرفهاش از نه...نمیاوردم در سر

 ...نشست کنارم و پایین اومد کاناپه از

 ...شدم متعجب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

453 

 

 ...بخوره که نداشت بر هم گز از حتی

 ...بود نزدیکم

 ...بود شده مماس بازوم با بازوش که اونقدر

 ...شدم معذب

  بشم بلند جام از خواستم فکر بدون

 ..بریزم دیگه چایی یه برم من-

 ...انداخت بغلش تو بودم نشسته نیمه حالت تو که رو من و گرفت رو دستم

 ...کرد نگاه چشمهام تو

 ..بودم ترس از پر

 ...هیجان از پر

 ..بودم راضی... بودم مایل باز میشه ختم کجا به میدونستم اینکه با که داشتم حسی

 ...نمونه جواب بی حس این میخواست دلم

 ،، میکشید موهام روی رو دستش

 ...بود شده قفل نگاهش تو نگاهم

 ...میدیدم نزدیکتر بهش رو خودم لحظه به لحظه

 ..بودم دلباخته من

 ...میسوختم کیان به نسبت عشقم از

 ..بودم حرارت از پر

 ...بودم ب تو ثابت و حرکت بی

 ...شد نزدیکتر

 ...نزدیک خیلی
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 ...بود شده مشکل برام کشیدن نفس که طوری

 ..راحت خیال با...پارک تو نه پارکینگه تو نه االن..باشی دلهره بدون میخوام-

 ..بودم شده الل و میکردم نگاهش

 ..میکردم گوش گونش نجوا حرفهای به

 ..بودم شده خیره سفیدش و ردیف دندونهای به

 ...بود چپش بازوی روی سرم... بود دستش تو دستم

 ...میرفت پیش گام به گام و اهسته

 ... نفسهاش

 ..اشنا نفسهای همون

 ...هدور به ذهنم از غیره و گناه و دنیا فکر میرسم موقعیت این به وقت هر چرا....بستم رو چشمهام

 ..باز

 ..باز

 ..کردم لمسش

 ..بوسیدمش

 ...میکرد صحبت صورتم با مماس بشه دور اینکه بدون

 ..میکردم درکش اما...نمیشنیدم وضوح به

 ...نیاز-

 میکردم حس لبم روی حرکاتش با رو نیاز

 ..شد تر شیرین هامون لحظه کمی

 ...باشه داشته همراهی به نیازی که...بود حرفها این از تر ماهر اما میکردم همراهیش

 اره؟-
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 ..بود هم گنگ و مفهموم نا بلکه بود اروم تنها نه صداش

 اره؟-

 اره؟ میپرسه ازم چی برای نمیدونستم

 ...بودم گذاشته اختیارش در رو خودم که من

 

 ...کردم نگاهش تعجب با کردمو باز رو چشمهام یکباره به

 ...شد کنجکاوم نگاه دلیل جویای کالم یک و نگاهش با و زد کوتاهی چشمک خندون چشمهای با

 هوم؟-

 ...کردم نگاهش و کردم اخمی

 ...داشتنی دوست و ناز همونقدر

 ...گفت کوتاه چشمکی با و شد جدا م از ناچار به

 ...ندادی رو شد؟جوابم چی-

 ...گفتم اهسته

 رو؟ چی جواب-

 ..کرد نوازش و فشرد سینش به محکم رو دستم

 گفت و...  کرد تکرار حرکاتشرو دوباره

 ...باشمت داشته میخوام-

  شد نزدیکتر

 ...باشی من مال فقط میخوام-

  کرد نگاه چشمهام تو

 ...میکشم نفس که روزی تا....دنیا ته تا....عمر اخر تا-
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 ...میکردم نگاهش ناباوری و بهت با هم من و بوسید رو بینیم نوک

 میکنی؟ ازدواج من با-

 ...میشنیدم چی

 میگفت؟ چی این

 من؟

 کیان؟

 عروس؟ لباس

 ازدواج؟

 کنیم؟ زندگی سقف یک زیر

 ...میکنه اذیتم داره

 ....محاله

 ...ممکنه چطور اخه

 ...شیرینه هم اذیتش حتی

 ...گفتم کم بگم چی هر من خدای اوه

 ...بود نشدنی شرایط اون تو کیان خوواست در

 ...کردم نگاهش

 ...گذاشت جواب بدون

 ....میزد حرف قبل از تر واضح اینبار

 ....م عاشقت.....نیاز..نیاز.....تونستم باالخره..گفتم بهت باالخره-

 ...میزد حرف و میبوسید

 ...بود داشتنی دوست
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 ...داشت دوست رو من

 ...گفت خودش

 ...گرفتم تر محکم رو دستهاش

 اما میدیدم رو گفتار صداقت چشمهاش تو...کردم نگاه چشمهاش تو بیشتری جرات با اینبار

 ..نیست تو به مختص لحظه این میگفت درونم از چیزی یه چرا نمیدونم

 ...میگفت دنیا به اش عالقه از مدام کیان چون نبود من به مختص...میگشتم دلیلش دنبال

 ...میدید کیان از رو ناب لحظه این باید هم دنیا چون نبود من به مختص

 محال من در تقسیمش در سخاوت ای ذره حتی که بود وصف قابل غیر و ناب لحظه این اونقدر

 ...بود

 ...بود گرفته ازم رو کالم قدرت

 ..بود بزرگی میروندم؟تصمیم خودم از رو اون ویا میبردم لذت

 قیمتی؟ چه به اما داشتم دوست رو کیان من

 خودم؟ جنس از دختری زندگی از پسری دزدیدن قیمت به

 مسلم قح رو کیان و بود رفته پیش کیان با کجا تا واقعیتش ویا رویاهاش تو نبود معلوم که دختری

 ...میدید خودش

 ....نیازم-

 ...چشمهاش تو بود شده خیره

 ...سیاه

 ...شب مثل

 ....براق

 ...پرنور

 ...مشکی و بلند های مژه
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 ....من عزیزه...من نیازه-

 ..گفتم اهسته و داشتم نگه دور صورتش با تماس از رو صورتم...دریا به زدم رو دلم

 میگی؟ گرفتی؟چی پیش در رو راهی چه کیان؟تو-

 چند دچ خودم با خودم اینکه رسیدن نتیجه به برای انگار اما میرسید نظر به عجیب براش حرفهام

 ..بود مفید هستم

 ...گفت و کرد نگاه توچشمهام

 میپرسی؟ باز چرا فهمیدی که تو-

 ...نفهمیدم کار این از رو قصدت اما فهمیدم اره-

 .  زد خندی پوز

 ...تو کنار کشیدن نفس...تو با قصدم؟بودنه-

 ...دادم ادامه قبل از تر جرات پر باز

 چی نمیدونی هم خودت تو که مطمئنم جورایی یه..بگم جوری چه یعنی...میکنم فکر کیان-

 دمفی های کار راه من از پیش ثانیه چند همین تا تو...بگذریم...امممم... من که درسته....میخوای

 اخه..درکه قابل غیر من برای..بگم بهت جوری چه...دنیا مقابل در احساساتت ابراز برای میخواستی

 ...باشه داشته نفر دو به میل واحد ان تو نفر یک که میشه چجوری

 ..گفت و کشید اغوشش تو رو من قبل از تر محکم

 دوجو تو شده خالصه هم من دنیای تموم....دنیاست یک من نیازه....نیاز تویی من دنیا؟دنیای-

 کیی هم با رو زمان و زمین...میشم دیوونه نبینمت اگه روز یه...گرفتی ازم و خوراک و خواب نیاز..تو

 که احساساتم ابراز همین برای دادم؟میدونی تغییر رو خودم چقدر خاطرت به میدونی...میکنم

 رفک پارک تو امشب...تویی میزدم حرف ازش من که دنیایی جنگیدم؟نیاز خودم با چقدر میگی

 تورو من نیاز اما...میکنی فکر چی موردم در االن نمیدونم...جلو اومدی خودت و فهمیدی کردم

 نه عالقه این...شدم دیوونت...نباشی چه باشی راضی چه...شده که هم قیمتی هر به...میخوام

 رو گرم و سرد که هست اونقدر هم سنم شکر رو خدا...منه خامیه سر از نه اومده وجود به یکشبه

 ....کنی ازدواج من با باید....میخوامت...باشم چشیده کافی اندازه به زمینه این تو
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 باید...شد حبس ام سینه تو نفسم حرفهاش اخر تیکه از اما... شد ا دلم تو قند حرفهاش از

 باید بود ارزوم پیش ثانیه چند همین تا که دنیا حس ترین شیرین و بزرگترین داشتن برای....

 ...زندگیم داشتنی دوست اجبار اولین....گذاشت

 ..نشست لبهام روی وخوشبختی خوشی سر روی از ای خنده

 ..بود محبت از پر نگاهش

 میفهمی؟.... باید-

 رو اسمش میشد که هرچی....ار اجب...اصرار....خواهش...درخواست این تکرار بود فهمیده انگار

 ...بخشه لذت چقدر من برای گذاشت

 ....میخوای منو هم تو...شدم متوجه بد من که نگو میخندی؟نیاز چرا-

 من ات بود حقم یکبار حداقل....بود گرفته بازی به رو احساسم و من ها هفته...کرد گل شیطنتم باز

 ...کنم تجربه رو لذت این هم

 ...گفتم و کردم ای بامزه اخم

 و میبری خودت قوله به خودت برای...میخوام تورو من گفته کی....هستی راضی خود از چقدر-

 ...ببرم لذت زندگیم از چجوری گرفتم یاد تازه....دارم ها برنامه خودم برای میدوزی؟من

 اغوشش از خوبی به رو خشونت حس و بودم اغوشش تو...شد بیشتر دستم روی دستش فشار

 ...میکردم دریافت

 ...گرفت شدت خشمش

 ...گفت و اومد در حرکت به قاطعانه لبهاش

 پارک تو که بود کاری همون لذت از منظور ببری؟نکنه لذت زندگیت از که گرفتی یاد تازه-

 تکرار که اخریه بار میدونم اینبار اما...میگم بهت که هست چندمی باز انمیدونم کردی؟نیاز

 بخوای چه...منی مال االن همین از... االن از اما....باش هستی چی هر و بودی چی هر تو....میکنم

 ...نخوای چه
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 از ربیشت هم کمی میخواستم که همونطور رو منظورم....بود لذتبخش کردنش نهی و امر این چقدر

 ...میکردم ناز براش تا داشت جا هنوز... بود کرده برداشت خواستم

 بود این برای هم پارکم تو کار اون...بگیری تصمیم بقیه برای راحت اینقدر که گفته تو به کی اخه-

 خودت از هک تعاریفی تو مثل میتونم چقدر ببینم میخواستم...کنم امتحان رو جسارتم میخواستم که

 اشمب داشته ای گذسته میخوام منم خب...که؟ میاد یادت...الزمه گذشته تو تنوع...باشم میکردی

 اگه شیدببخ...نرسیدم پختگی مرحله به هنوز اخه....بگیرم تصمیم ام اینده برای روش از بتونم که

 ...گرفتی قرار هام گزینه از یکی

 ور گوناگون حسهای شبها عشقش خاطر به که کسی برای کردن ناز اما میدونم رفتم تند خیلی

 یا بود درست کارم نمیدونم...بود جا به بودم شده تشویش دچار و ریختم اشک بودم کرده تجربه

 ....دیدم محکم رو خودم پای جا غلط چه درست چه جورایی یه اما نه

 ....میکرد بازی موهام روی انگشتهاش با...کرد اخم

 خودم...شی تجربه پر میخوای....مپزمت خودم....شی پخته میخوای....ازت میشنوم تازه حرفهای-

 اخه نیستی؟ بردار دست هم میکنی؟اینحا اذیتم داری....زندگیت تو میارم خاص های تجربه

 شوخی.میزاری؟نیاز باال طاقچه حاال کردی خودت دیوونه رو کیان میدونی....من شیطونکه

 ...باش زود....جواب یک فقط....جوابی هر نه...میخوام جواب ازت امشب من...بسه

 گفتار فرم این از کال اینکه یا بود جالب برام هاش نهی و امر این میخواستمش چون نمیدونم

 ...ازش بودم بیخبر خودم و میومد خوشم

 جوابی؟ جواب؟چه-

 ...کن ازدواج من با-

 لقب من...خواستنی و جذاب....بود معلوم نگاهش از دلهره....بود منتظر...بود شده خیره توجشمهام

 رو بینا لحظه همچین میتونستم چطور... میکردم سر کیان با رویاهام تو شبها درخواستش این از

 ....بدم دست از

 ....بود بله جوابم شک بی

 داشت چرا....داشت اما
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 ...میرسید نظر به کمرنگ ذهنم تو ها چرا و ها اما این که بود پررنگ ابنقدر بله کلمه اما

 جوابم میگی هم بعدش میدی دستور...کردی امریش خودت...نداره جوابی درخواستت فرم این-

 کو؟

 ..گفت بسته چشم با ثانیه چند از بعد و بست حوصله روی از رو چشمهاش

 میکنی؟ ازدواج من با... من نیاز؟زندگیه-

 ...بود شده حبس سینه تو نفسم....ابرها روی....بودم خواب تو

 ...اوهوم-

 ...گفت و شد خیره چشمهام تو مهربونی با و زد لبخندی

 ...بله نه اوهوم-

 ...گفتم و خندیدم

 ....بله...میکنه فرقی چه خب-

 دومون ره به متعلق که عشقی تشنه...بودیم تشنه دو هر....شد صبح چطور نفهمیدیم دیگه اونشب

 ...کدورتی هر از دور و موندنی یاد به شبی...بودیمش انداخته تعلیل به دو هر و بود

 ...شب

 ...سکوت

 ...دگرگونی

 ...کیان...من زندگی موجود ارزشمندترین تنها با هم اون تازه ای تجربه کردن حس هم باز و

 ...میکردم تجربش بار اولین برای که دنیایی تو گذاشتن پا

 ...خاطره از پر اما اضطراب از پر

 ..گذاشت زندگیم حریم ترین خصوصی به رو پاش نفر یک بار اولین برای

 ...جنون حد در پرستش
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 ...دنیا ته تا شدن یکی

 ...کردیم سپری هم با رو شب ثانیه به ثانیه همیشه از تر مهربون

 ...میاد کار به مواقعی چه در میفهمیدم تازه که ای عاشقونه نجواهای

 ...تنداش حتی هم استعدادم دادن نشان به احتیاجی که بود طوری کیان رفتار اما بودم تجربه بی

 هک سیاهی....سیاهی چه هم ان...سیاه رنگ از بود شده پر من دنیای...بودم شاد...داشتم دوستش

 ...کیان چشمان سیاهیه....بود زندگیم تموم

 ....زندگیم جدید مرحله تو گذاشتن پا

 ...میپرستیدم رو کیان وار دیوانه من....میبود هم نباید....نبود برگشتی راه

 ...بود شده صبح چطور نفهمیدم دیگه که کیان رفتار و لبخند و نگاه از بودم مست سر اینقدر

 ....بود خواب کنارم اهسته

 ...میومد چشمم به قبل از تر داشتنی دوست

 ....بودم حس بی..بود کرخ بدنم

 ....بود شده انداخته رومون که صورتی ملحفه

 

 ....شدم خیره صورتش به

 زمین دیروز با امروز که خشنودی حس هم اومدم شل زودی این به چرا که داشتم ندامت حس هم

 ....متفاوته اسمون تا

 ....بود شده من زندگیه مرد کیان امروز اما بود نیافتنی دست رویایی من برای کیان دیروز تا

 ...گذاشتم صورتش روی رو دستم اهسته

 ....کردم نوازشش
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 ...شد حرکتم از مانع بازوم گرفتن با که شم پا کنارش از اروم خواستم

 ..خواستم-

 هیسسسسسسسسس-

 ...بستم رو چشمهام باز و نزدم حرفی هیچ

 ... بوسید و بویید رو موهام

 ...بود دلنشین رفتارش

 ...بود غریب حسم

 ...نبودم کس بی و تنها دختر نیاز دیگه من

 همانند میبایست هم کردنم زندگی شیوه که بودم شده یافته تکامل خانمی نیاز من بعد به ازدیشب

 ...میکرد تغییر درونم

 

 ...کنم روشن رو کتری زیر برم بزار-

 ..گفت و کرد نگاهم چشمی زیر

 ... نمیخواد-

  میکردم پیدا نجات وضعیت اون از تر زود هرچه باید

 ربا برای هم اون تجربه همه این هم من برای اما نبود کسی کیان هرچند.....بودم معذب جورایی یه

 ...بود زیادی اول

 ..پیششون بریم که دادم قول کاوه و شیما به ظهر از بعد برای-

 ...باشه شده دیر خیلی کنم فکر وای...نمیام بگم هتل به کنم تلفن باید م خب-

 ...اومدن کوتاه ای ذره از دریغ

 دوباره و انداخت بهش کوتاهی نگاه و برداشت کنارش از رو ساعتش بود ازاد که دستی با

 ..جاش سر گذاشتش
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 ....داری وقت هنوز بخواب-

 ...گفت بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل و کرد تربغلم محکم

 خوبه؟ حالت-

  نبود حقیقت گفتن به نیازی

 ...اوهوم-

 چطوره؟ صبح فردا....بله بگو...بله.....و اوهوم-

 میزد؟ حرف چی از

 تر راحت تا کردم حائل صورتش سمت به و دادم روتکون سرم اهسته و کردم ریزی اخم

 ..ببینمش

 کاری؟ چه برای-

 ....عقد برای.....بشی زنم-

 ...هیجان از..غرور از شدم پر

 یک اجازدو قبل تدارکات اقل حد..نیستی اشنا اداریش سیستم و ایران با انگار..کیان میگی چی-

 ...میکشه طول ماهی

 ..گفت میومد خودش به هم فقط که خاصی تکبر با و کرد صدایی بی خنده

 یشپ میریم...بخوریم صبحونه نخواستم االن همین واسه...میشناسم هم خوبش.. هستم اشنا-

 عقد برای هم فردا و میگیریم رو جوابش هم ظهر از بعد تا میدیم خون ازمایش میعاد خانوم مادر

 مال رسما شب فردا از. برسونه تو به رو من تا کافیه اشنا یک ای اداره هر تو...میکنیم اقدام

 ...خودمی

 ...اما..بود دلگرمیم و خوشی سر روی از هام خنده

 ...میشد کیان وجود از من کمال و تمام بردن لذت مانع ها اما این
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 از دمبو خرسند نهایت بی من که داشت رو این گواه همگی.. متداومم و کوتاه ،نفسهای قلبم تپش

 ورتص به وقتی باز اما شدم مرتکب رو بزرگ اشتباهی که میگفت بهم درون از حسی.... وصال این

 راه تنها این که میشد قرص دلم ته بسته رو چشمانش کنارم آروم چه که میکردم نگاه کیان

 ردممیگ بر چپ سمت اینباربه و میکشم عمیقی نفس.... بود من معبود و عشق تنها به رسیدن

 ... رفتم حمام سمت به و شدم بلند کنارش از آهسته... بشم بلند تابتونم

 از و... جدید دنیای به ورود... تازگی حس بودن نو حس... داشت ای دیگه رنگ امروز من دنیای

 ... کیان... کوچیکم دنیای زنده موجود ترین عزیز به نسبت مالکیت حس مهمتر همه

 دلم... سرد خیلی نه و بشه گرمم خیلی نه که اونقدری کردم تنظیم خودم برای رو گرم آب

 هک کردم قانع رو خودم باز اما بدم دست از گرفتنم دوش با رو کیان تن خوب بوی این نمیخواست

 زیر که مختصری درد.. کردم حس موهام البالی رو آب خنکای... هست همیشه بعد به این از کیان

 دوش چجوری نفهمیدم... میکردم تحمل لذت با بود خوشایند ولی دهنده آزار بود گرفته رو دلم

 ... اتاقم تو رفتم بودم بسته دورم که رنگم صورتی حوله با و گرفتم

 ات گذاشتم آزاد همیشه مثل رو موهام و کردم تنم ساده سفید شرت تی یک و ای سورمه جین یک

 ... زدم عطرم از کمی.. بشه خشک کمی

 کمش به رو... بود خواب هنوز کیان... بود شده خاطره من برای سراسر که اتاقی تو برگشتم دوباره

 مکرد جمع و برداشتم رو داشت احواالتم دگرگونیه از ردی که ای ملحفه آهسته...بود کشیده دراز

... 

  ؟ دوش رفتی-

  دادم رو پاسخش و کردم نگاهش لبخند با و برگشتم سریع کیان صدای با

  میگیرم دوش کار از قبل صبح روز هر... اوهوم-

 دلنشینی پوزخند هم همین وآسه نمیگیرم دوش کار از قبل روز هر که میفهمه چشمهام از انگار

 میگه و میزنه

 ... بری نمیخواد گفتم که ؟من رفتنه کار سر واسه فقط یعنی... جالب...آهان-

 ... شد خالی باز دلم ته
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 میده ادامه دوباره خودش که میکنم گرم اتاق کف لیوانهای کردن جمع با رو سرم

  ؟ کنم استفاده دوشتون از میتونم-

 

 !!!آداب مبادی چه

 

  باش راحت-

 

 ...  حموم تو رفت و گرفت دستش رو لباسش و شد بلند مسلط و حوصله با خیلی

 ...  اومد در صدا به تلفنش که حمام تو بود رفته که بود نشده هنوز ای دقیقه چند

 ...  میزنه زنگ داره تلفنت کیان-

 

 انیهث چند تو و کرد نگاه شمارش به گرفت دستم از رو تلفن و کرد بازش نیمه و حمام در دم اومد-

  گفت و فرستاد اس ام اس یک

 

 ... میام االن میز رو بزاریش میشه مرسی-

 

 رچقد اصال... بخشه لذت من برای کوتاه صحبتهای همین چقدر... شیرینه دونفره زندگی چقدر

 .... مهربونه و خوب زندگی

 ... شد بلند تلفنش صدای باز که میز رو میگذاشتم رو گوشی داشتم

 ... رسید نظر به جالب برام آریا اسم و عکس..  رفت دستم تو تلفن سمت به نگاهم ناخواسته

 مه جدید پیغام بود نفرشون دو پیغامهای روی هنوز صفحش چون اما کنم فضولی نمیخواستم

 ... بود معلوم کامل
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 رو یمفت مفتی مارو مال... بشه کوفتت... ای کاره این معلومه... باالخره رگ تو زدیش پسر پس-""

 فتهه آخر پاراشوت قبول... انگار بود بیشتر زورت تو نرسید بهش دستمون که ما چند هر.. زدی هوا

 ها ها... چیه دیشبتون مورد در اون نظر ببینیم بیار نیازم خاله این فقط... من مهمون

 حس شیرین و مهربون رو زندگی پیش لحظه چند همین کاش... کاش... نمیدیدمش کاش

 .... میخواستم هارو لحظه این پایداریه خودم خدای از کاش نمیکردم

 .... بود سخت هم باورش حتی

 ... نمیکردم اشتباه

  میزدم حرف خودم با دلم تو ها دیوونه مثل

 در آب از نامرد طرف...  رفتی غلط رو راه... کردی اشتباه... کردی خراب نیاز... نیاز خوردی رکب-

 مامانم...کردم کار چی خودم با من خدایا ؟ من چرا... وای... کردم کار چی... من بر وای... اومد

  ؟ کردم کارت چی من مگه... کیان... آزردم هم اونارو روح... بابام

 

 یالک الکی... بودم شده متنفر بودم کرده درست خودم برای که ای زندگی از... میومد بدم خودم از

 ... دادم دست از اشتباه بایک رو دخترونم زیبای دنیای

 ...  بودم میزبان من که االن مخصوصا کنم کار چی باید نمیدونستم

 سودی پشیمونی وجه هیچ به االن و بود شده که کاری... بود دیر اما.... میزدم زار داشتم دوست

 ستد از قیمت به... بود سنگینی تجربه...  میایستادم باید هم پاش و بودم خورده رکب...  نداشت

 ... کردم اعتماد زود آریا مثل هم باز... آریا... آوردمش دست به زندگیم دوران زیباترین دادن

 انتقام ازش نرم خودش مثل باید...  میدادم رو اعتمادی وبی نامردی جواب خودش مثل باید

  ؟ چجوری اما..  خورده کجا از که نشه متوجه هم خودش که طوری.. میگرفتم

 .. نمگذاشت بازگشت راه لغزشی کوچیکترین اینبار اما میکرد درست رو چیز همه زمان... زمان

 در آب از معرفت بی هم اون...  سیاه لیست جز رفت هم کیان.. مرد من برای کیان ثانیه همین از

 کینه من از اینقدر ؟یعنی کیان من با کردی کار چی... دارم دوستش هم هنوز من... من... اما... اومد

  ؟ نمک کار چی زندگیم تو بزرگ تحول این با من ؟ کنم کار چی غمم این با من ؟حاال داشتی دل به
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 حساب خورده شکست عنوان به آخرش من هم باز بود کدوممون هر بازنده و برنده بازی این تو

 ... میشم

 یانک...  میشه خالصه بشر این توی دنیا همه میکردم فکر که کسی به دادم وا باالخره... باختم

  میکنم رسوا رو تو چطور من که ببین و بشین حاال کردی سیاه رو روزگارم تو دادفر

 نطقمم یا بود ضعفم از نمیدونم...  بده دست بهش من االن حال همین که میکردم رفتار طوری باید

 رو تجدی هم کمی فقط همیشگی نیاز همون بشم اما نیارم خودم روی به چیزی گرفتم تصمیم که

 کنم رفتارم چاشنی

 رمخاط از همیشه برای رو امروز گرفتم تصمیم و اتاقم تو رفتم و چیدم رو صبحونه میز خونسرد

 ... دمکر تجربه رو بدی شکست من...  نیستم داغونم روحیه و خرابم حال منکر البته....  کنم پاک

 دکمه و پوشیدم میکرد بازی رو مانتو حکم که پیراهنی یک و بلند صورتی دامن یک با رو شلوارم

 با ور صورتم و گذاشتم سرم رو سفیدم درشت و ریز گلهای با صورتی شال و گذاشتم باز رو هاش

 از ییک و گذاشتم آزاد رو بلندم موهای میلم خالف بر.. همیشه از بیشتر کمی...  کردم آرایش دقت

 ... حال تو رفتم تشویش از پر درون از اما قبل از تر خونسرد...  زدم هم هام عطر بهترین

 چایی خودم برای و میز پشت نشستم کیان به توجه بی... میکرد درست رو کمربندش داشت کیان

 ... کردم مشغول رو خودم و ریختم

 ... کردی خوشگل-

 ور سرم... میبازم رو خودم میدونستم چون نمیکردم نگاهش... آوردم لب به کوتاهی لبخند جدی

 دلم وت مدام...  چاییم تو ریختم شکر بار دو استرسم از... مربا و کره و پنیر ظرف با بودم کرده گرم

 ... میدادم آرامش خودم به

 هم بالق که دیدی...میتونی تو...  نکن تکرارش بار دومین دیگه کردی کارو این یکبار... نده وا نیاز-

 ازب میتونی هم االن همین.... نشده عوض چیزی نیازی همون تو هم االن.. بگیری حالشو تونستی

 از اما کردی حالتو خودت واسه هم تو...  نموندی لذت بی هم تو برد لذت اون... داری نگهش تشنه

 ... میداری بر کجا رو قدمت کن نگاه بعد به این

 دست توسط داره لپم گوشه دیدم که بودم خودم به دادن دلداری و کردن نصیحت گرم اینقدر

 ... میشه نوازش کیان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

469 

 

 جاجاب سرم روی و شالم و شدم بلند جام از... کردند وصل بهم یکباره به انگار رو قوی فشار برق

 ... کردم

 ؟ ندادی رو جوابم-

 ؟ چیو جوابه-

 حال یدوتای همینجا هم با یا بخوریم کاوه و شیما پیش رو نهار داری ست دو گفتم نیستا حواست-

  ؟ کنیم

 .. دادم جواب امر ظواهر به مسلط و مراقب خیلی

 نهار زامرو برای نمیکنم فکر نشده دیرم تا برم باید دارم کار جایی یک من اما جالبیه پیشنهاد-

 ... کنم همراهیت بتونم

 ... کنم جلوگیری صورتم تو مشهود اضطراب از کیفم گرفتن بهونه به تا رفتم اتاقم سمت به

 قرار امروز برای کاوه و شیما با من اما اومد؟ پیش برات کار ای دقیقه یک همین چی یعنی-

 ؟ نرفته یادت که برناممون.. گذاشتم

 .. بگیرم حالشو خودش مثل هم من تا میکنی کمکم که قشنگیه حس چه خدا آخ

 مشغول و در سمت رفتم و آوردم در شارژ توی از هم رو گوشیم و برداشتم رو کیفم اتاق تو از

 ... شدم رنگم ای قهوه رومی صندل پوشیدن

 تماسش منتظر پیش وقت چند از دارم مهم مالقات قرار یک که نمیکنه خبر...  دیگه کاره کار-

 تربه فرصت یه ایشاال بخواه منو عذر هم بابا مامان از...  کنم کنسلش نمیتونم هم االن... بودم

 ... میرسم خدمتشون

 حرص کم بود مشخص نگاهش تو از... کرد نگاهم چپ چپ و برگشت طرفم به صندلی روی

 .. نمیخوره

 کال یا راه اون به بزنی خودتو میخوای... بودم گفته بهت رو امروز برنامه یادمه که اونجا تا من-

 ... درخواست ازت من دیشب که کنم تکرارش باز باید من و رفته یادت

 .. صحبتش تو پریدم و گذاشتم تموم نیمه رو حرفش
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 ستنی چیزی تو دیشب درخواست این... نکن برداشت جدی زندگیت تو رو اتفاقی هر لطفا کیان-

 شبدی بخوای راستشو... کنم پایبند و اسیر رو خودم عمر یک و بله بگم شبه یک بخوام من که

 میگم کر اینقدر اگه ببخشید... نمیبینم تو توی اصال ام آینده همسر برای رو معیارهام که فهمیدم

 ... نکشونم خودم دنبال بیخودی رو تو اول همین از میخوام فقط

 ای ذره که زدم حرفهایی دادم بهش جوابی بد آخه نترسیدم بگم که دروغه... شد بلند جاش از

 رارق اش سینه روبروی صورتم ایستاد صورتم نزدیک اومد...نداشتم باور درستیشون به خودم

 ... بود گرفته

 میخواست دلم باز بودم خورده رکب ازش اینکه با بود داده دست بهم حالی و حس چه که آخ

 ... کنم سفتبغلش

 راحتی همین به بخوای تو که نیوفتاده کوچیکی اتفاق ؟دیشب گرفته شوخیت ؟ شده چت تو نیاز-

 ... نفر یک با تو که بود باری اولین این فهمیدم و دیدم دیشب من که چیزی با.. بگذری ازش

 ... داشتم نگه لبش نزدیک و بردم باال سکوت منظور به رو دستم

 اشتمد تجربه به نیاز گفتم بهت دیشبم من ؟ نکنی دخالت من شخصیه مسایل تو لطفا میشه-

 یبغر ها رفتار این با میبینم بعید شدی بزرگ اروپا توی تو کنم ازدواج باز چشم با دارم دوست

 برسون سالم بابا مامان به من قول از برم باید شده دیرم من حال هر به... باشی

 ... میکرد نگاه بهم جذابی اخم با

 ؟ بری میخوای کجا-

 خدافظ... بدم پس جواب بهتو باید من که میکنی فکر چرا!!!! شجاع پسر خونه-

 ... بود گرفته راستش دست با محکم رو بازوم و کشید رو دستم

 البیج شوخیه این که بگم قبلش اما... کنم حال باهات هم من تا ؟بگو باهام میکنی حال داری نیاز-

 ... نیست

 ور خودم باز اما من نه کردی شروع تو رو بازی که بگم خواستم و بیرون کشیدم رو دستم راحت

 ... کردم کنترل
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 که بوده ات دیگه شبهای از خیلی مثل هم دیشب کن ؟فکر هستی چی نگران تو جان کیان-

 تونمب من تا کردی من به بزرگی کمک اینکه داشت کوچیک فرق یه فقط... میزدی ازش دم همیشه

 ... باشه متفاوت تو خصوصیات با زندگیم شریک انتخاب برای معیارهام که بفهمم دیشبم تجربه با

 ... نبود میلشون باب دیشب خانوم یعنی آهان-

 یدبا من بمالونه خاک به رو پوزم اینکه از قبل نداشتم راهی... شدم جسارت پر و وقیح چقدر وای

 ... میشدم کار به دست

 ... کن حساب اینطور شما-

 ... جبرانه قابل اینکه خوب دختر خب-

 .... نمیکنم هدر بیهوده کارهای با را وقتم که هستم آدمایی دسته اون از من اما... صد در صد-

 ... میکردم باز ای دیگه حساب یه روت اولته بار که نبودم مطمین ازت اگر-

 ... شده دیرم من شرمنده-

 .. گفت و زد آمیزی تمسخر پوزخند و برداشت عقب به قدم یک و خورد کمی لبهاشو

 .....تحفه... برو بیا-

 تازه ینا اما نیست من برای جایی هیچ قلبش تو که بودم شده مطمین دیگه... شکست رو قلبم باز

 ایدب من... ببینم توش رو االنم حال همین... کنم خودم شیفته واقعی رو کیان باید من... راهه اول

 ... بگیرم ازش رو انتقامم

 گفتم نمیکردم خرجش جایی هر که دخترونم ناز با و برگشتم باز اما داشتم تعلیل کمی

 میبینمشون میرم میزارم قرار یه باهاشون خودم میزنم زنگ جون کاوه و جون شیما به راستی-

 ... نمیبرم رو آبروت نباش ناراحت...

 و ریدمیپ میکردم ولش اگه که بودم مطمین... میکرد نگاه بهم غیض با بود نشسته صندلی روی

 .. میگرفت رو ام پاچه چی مثل

 تو هک بود جایی تنها... رسیدم سینما به تا رفتم راه اینقدر افتادم راه پیاده و بیرون زدم خونه از

 ... بزنم زار خودم بدبختیه به میتونستم تاریکی
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 ادامه انکماک من از حالگیریش برنامه... بکنم رو فکرش بتونم حتی که بود اونی ا تر ای حرفه کیان

 ماشین تو داد پاس منو آریا که روزی همون از... شد نزدیک من به قبلی ریزیه برنامه با و داشت

...  شهمی زرنگیم ادعای فقط من...  ولیان خونه برد رو من که شبی اون یا... یا میفهمیدم باید کیان

 رندبیخب کیان کارهای از من مثل هم اونها که مطمینم... اومدند مهربون نظرم به چقدر کاوه و شیما

 نهات االن...همانا کیان از گرفتن انتقام از گذشتن و همانا شدنم دور اما کنم دوری ازش میتونم... 

 خودم برای ساکت گوشه یک و بیرون زدم سینما از...  هستند کاوه و شیما کیان با من ارتباطی پل

 ... انداختم کار به رو شیما شماره و گرفتم رو گوشی و کردم پیدا

 بله؟-

 ؟ عزیزم خوبی جون شیما سالم-

 ؟ شما مرسی-

 ... کیان آقا دوست هستم نیاز من رفت یادتون از رو من زودی همین به بابا ای-

 لمگ دختر بودیم کیان دلواپس بیخودی میگم کاوه حاالبه تا دیشب ؟ خوبی دخترم... نیاز وای-

 ... نذاشتی تنها رو کیان مدت چند این مرسی

 ؟ هستند خوب خان کاوه ؟ میخوره چی درد به دوست پس چیه حرفها این عزیزم-

 ... بیرون بریم نهار اینجا بیاین دنبالت بیاد گفتم کیان به من خوبه اونم گلم آره-

 دیر شما خان کیان این راستش اما نمیشم سیر باهات همصحبتی و دیدنت از که من جون شیما-

 خیلی بخواین راستشو دادم همکارهام از یکی به قبل از پیشاپیش رو امروز قول من گفت بهم

 ... کنین درکم بتونید امیدوارم... کاریه قراره یک قرارم این اما بیام داشتم دوست

 چیزی زدم حرف پیشباهاش دقیقه چند همین کیان دست از شد بد خیلی که اینجوری... آخی-

 ...دنبالت میاد داره راهه تو... میایم که گفت نگفت

 حتما گهدی فرصت یه ایشاهلل... نیستم خونه که بگم بزنم زنگ بهش من گفتین شد خوب وای ای-

 ... میبینمتون میام

 میکنم درست خودم هم شام...نداریم هم نه منتظرتم چرا و چون بی شب فردا-

 ...برسونید خان کاوه به منو زیاد سالم....  میشم مزاحمتون شب فردا چشم... مرسی-
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 ... دیگه بریز رو برنامت کیان با پس-

 زحمتی... میشه سوپرایز بیشتر اینجوری هم کیان بهتره بگیرم رو آدرس خودتون از من نه-

 ... شماره همین به بفرستینش برام رو آدرس نمیشه

 ..نمیگم چیزی کیان به من... شب فردا تا پس....  عزیزم باشه-

 .... فردا تا مرسی-

 دخترم خدافظ-

 ... نگهدارتون خدا-

 ... خیالی بی قید به بزنم باید...  نیست خبری کار از که امروز

 معرفی اه توریست به اوقات بیشتر خودم که هایی پاساژ از یکی به رفتم و گرفتم بست در تاکسی

 ... میکردم

 ... بدم هارمونی رو آرایشم فردام تیپ با بتونم که لب رژ یک و خریدم ریمل و گونه رژ یک

 نخورده دست همونطور صبحونه میز دیدم و خونه اومدم که بود ظهر از بعد چهار ساعت طرفهای

 ... مونده

 ... کردم مشغول خونه کار به رو سرم کمی و گذاشتم رو خریدهام

 و حس خونه دیوار و در...  نشستم و دادم دم چای خودم برای و شد تموم کارهام شش ساعت

 وزهن کیان هوای... میفتم کیان به نزدیکی همه اون و دیشب یاد مدام...  میده بهم رو عجیبی حال

 و دیشب و خودم از میچرخه ذهنم تو(اس ام اس) مسیج اون های کلمه وقتی باز اما...  سرم تو

 یشدمنم کیان نیت و قصد متوجه من اگر که میرم کلنجار خودم با دارم هنوز... میشم متنفر کیان

 .. میرفت پیش کجا تا بشر این

 !!! ؟محاله ازدواج

 نگفت هیچی خودش چرا پس آزمایش برای باشیم ناشتا باید میگفت که نبود کیان خود مگه اصال

 !؟!؟
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 ام نهصبحو داشتم من وقتی...  تصمیمش برای نکرد پافشاری چرا....  چیدم می رو صبحونه وقتی

 ... باشی باید ناشتا که نگفت چرا میکشیدم سر رو چایم و میخوردم رو

 کجا و کی و چیو حاال کنه تالفی میخواست این... بودم کار سر مدت این تمام که مطمینم من... نه

 ... میدونه خودش فقط رو

 آریا از... نیست سطحی کیان و آریا و پیمان آشنایی که میفهمیدم باید هم اول همون از!!!! آریا

 ... نه رو کیان اما بگذرم ساده میتونم

 . میکنه دیوونم کیان کار این از شدن بیخیال تصور حتی

 خوابم ونجاهم و بمونم بیدار نتونستم بیشتر هم ساعت یک که بود کرده عصبیم شکمم درد اینقدر

 ... برد

 هب قوی میخواستم چقدر هر... موندم خیره سقف به ساعت یک وتا شدم بیدار بآز شب های نیمه

 و سادگی به بار هزاران دلم تو و میفتم اومد سرم که بالیی یاد خود به خود باز اما برسم نظر

 ... میفرستم لعنت حماقتم

 ... نگرفته تماس باهام هم یکبار حتی کیان چرا که بود این از تعجبم

 دنبالم داشت لزومی چه دیگه بود شده سیراب من سمت از و بود رسیده مقصودش به اون هرچند

 ... بیاد

 خودم در کدومش هر برای که اومد ذهنم تو کیان از انتقام برای احمقانه و عاقالنه خیال و فکر هزار

 ... میکرد ختم نشدنش عملی به رو ام نقشه سرانجام که میدیدم ضعفی

 ... اومد در صدا به تلفنم که بود کرده طلوع کامال خورشید

 ...بله-

 خوبی نیاز سالم-

 ؟ چطوری تو رضا مرسی-
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 ار،ک شلوغیه این تو!!! زرنگیا ؟خوب داری مرخصی هفته یک گفت ولیان... نیومدی دیروز خوبم-

 دبای من میکنه خراب این هی... اومده در ،پدرم تو جای گذاشتن هم پا نو یه ؟ خوشگذرونی رفتی

 ... کنم تحملش باید هفته یه تا حاال کنم درستش

 ؟ دارم مرخصی هفته یه من گفته بهت کی-

 دیکر دیر هم تو نیستی تو نمیدونن اینا کردم فکر من اومد ولیان با دادفر ظهر طرفهای دیروز-

 ولیان و جلو اومدند باز اما نده گیر بهت باز دادفر تا کنم گرم رو سرشون جوری یه میخواستم...

 عدب بدید انجام تمیز رو کارتون باشه چی همه به حواست شلوغه کمی یک سرمون اینروزا گفت

 ... مرخصیه هفته یک تا بهرامی خانوم...میاد هم پارتنرت دیگه ساعت نیم تا گفت

 فاو بی دیگه شرمنده حرفها این و کشی اسباب هستم خونه دنبال ریخته سرم کار سری یه آره-

 ... شدم

 گفتم مشد نگرانت کم یک میزاریم سرمون رو هم نیمت نصفه رفاقت همین ما خانوم نیاز بیخیال-

 یب میاد بر ازم چیزی کمکی شد راحت خیالم زدم حرف باهات که حاال نمیگیری مرخصی یهویی

 ... بدم رد من بگو تعارف

 و سر یا بهتره من دادن رد بفهمی تا کن کار خرده یه حاال... جناب سالمتیت... مسخره( خندیدم)-

 ... کار تازه یه با زدن کله

 ...پره دلم که نگو آخ-

 ... کردی بیدارم بودم خواب-

 ؟ کنم قطع یعنی آهان-

 ... نمیدونم-

 ... نمتمیبی بعدا بابا خب خیله میکنه رو مزاحم یه کردن دک مستقیم تا صد کار نمیدونمت این-

 ... کار چیست مگو کن کار برو... همینطور هم من-

 ... خدافظ... میبینیم هم رو تو-

 ... خدافظ باشه-
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 ... کنه رد مرخصی من برای خود سر چراباید کیان

 ... جاش سر بیارم حالشو بزنم زنگ میگه شیطونه

 .. چیزیه هر از بهتر کیان گرفتن دیده نا میکنم فکر چی هر باز اما

 ... کردم جمعش سریع... ندادم گاف رضا جلوی شد خب

 ... بستم رو وچشمهام کشیدم دراز جام سر باز

 ... بود شده قطع دیگه دردم

 ... بود نیم و یازده ساعت شدم بیدار وقتی و خوابیدم

 فتهر سولماز عروسی از قبل پیش وقت چند که آرایشگاهی آخرین به رفتم و کردم تنم رو مانتوم

 ...بودم

 برام رو موهام تا شد راضی من از خواهش و التماس و اون از ناز کلی با باز اما نبود شلوغ چندان

 ... کنه درست

 ... میشنوم غر غر کلی موهام بلندیه خاطر به همیشه

 ... کنه صاف میتونه که اونجا تا رو همش و کنه بلوطی برام رو موهام تا خواستم ازش

 ... نداشت حرف کارش هم واالنصاف الحق

 ... بشم آماده تا خونه رفتم و بیرون زدم آرایشگاه از که بود پنج های نزدیک ساعت

 ... وشمبپ مرتب رو لباسم و بکنم رو آرایشم حوصله با تونستم هم من و بود کافی اندازه به وقتم

 کرده آرایش تقریبا چشمهای و دادم تغییر تابستونه قرمز رژ یک با رو همیشگیم لب برق

 امه گونه روی گریمی و کم خیلی هم رو ام گونه رژ و کردم متفاوت پر ریمل یک با رو همیشگیم

 کردم رها اطرافم کردم باز وسط فرق بود لخت که همونطور رو موهام همیشه عکس بر... مالیدم

 لباسم سراغ رفتم و دادم تغییر لبم رژ با ست هم و همرنگ قرمز الک یک با رو فرنچم الک...

 ... ردمک تنظیم رو پیراهنم قایقی یقه و کردم انتخاب رو تنم جذب اما کوتاه نسبتا پیراهن یک...
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 ی اپ رنگ پارزین جوراب... میداد لبم رژ و مو و پوست رنگ به زیادی جذابیت لباسم بودن مشکی

 بود قتیو چند که قرمزم کیف و ماتم قرمز سانتیه ده پاشنه های کفش با پوشیدم هم رو ایم شیشه

 .. کردم ست نداشتم مصرفشون برای موقعیتی و بودم خریده

 بعیهمر صفحه ساعت یک که بود گذاشته رو این جای همین برای میومد بازوم تا پیراهنم آستین

 ... ازمبند رو بود تولدم ماه سنبل آویزش که ای نقره کوتاه گردنبند یک با رو رنگی ای نقره ساده

 اشیم از که اسی ام اس با و کردم درخواست ماشین یک و آژانس به زدم زنگ و بودم آمآده تقریبا

 بیست تا و میومد زانوم تا طرفش دو که رو رنگم مشکی حریر شال... کردم حرکت بودم گرفته

 بلند مانتوی و سرم رو انداختم رو میگرفت خودش به زرشکی رنگ از ای هاله طرفش هر سانت

 و ردمک انتخاب میکنم تنم دارم پا به کوتاهی دامن که مواقع اینجور برای که هم رو مشکیم عبایی

 ات گرفته سفید و صورتی و گلبهی از رنگارنگ رزهای از پر گل سبد یک راه تو... بیرون زدم در از

 ... بودند فرستاده برام رو آدرسش که ای خونه سمت به رفتم گرفتم قرمز و سیاه و لیمویی

 رفتهگ بر در رو وجودم تمام اضطراب کمی... تهران فرمانیه محله تو قدیمی نسبت به آپارتمان یک

 ... بود

 یماشینها.. میشدیم رد پل روی از باید که بود بزرگی آب جوی کوچه ورودی که بود باریکی کوچه

 ... شد راحت خیالم نبود کیان ماشین از خبری اما بودند زیاد شده پارک

 .. شدم پیاده ماشین از و گرفتم رو گل

 دبو نوشته هم اونیکی روی و دادفر بود نوشته یکیشون روی و بود هم تا دو فقط که رو در زنگ

 ... دادم فشار خالی دادفر زنگ روی بود شده القا بهم که حسی روی از و کردم نگاه دادفر.ک

 ....کردم نگاه ساعتم به آیفون دادن جواب تا

 ... بود تمام نیم و هفت

 ... دخترم باال بیا... نیاز-

 ... ممنونم... سالم-

 ... کرد صحبت خونگرم و مهربون شب اون مثل بود شیما

 ... باال رفتم وقفه بی هم من و کرد باز برام رو در
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 تادندایس در دم کاوه و شیما و شد باز در دیدم کردم رد که رو پاگرد اولین باال میرفتم پله با باید

 اومدی خوش خیلی جان نیاز به به-

 ؟ نکردم که دیر... ممنونم.. خان کاوه سالم جون شیما سالم-

 باید ده ساعت طرفای که بودم مطمین میومدی کیان با اگه اومدی وقت سر دخترم بابا نه-

 ... میموندیم منتظرت

 تو یا تجربه چندان رو کدومش هیچ که خاله یک مثل مادر یک مثل و کشید آغوشش تو منو شیما

 ... بوسید و کرد بغل نداشتم حسش

 یتترب کیان مثل پسری مهربونی مادر و پدر همچین یه از میشد چطور داشتم عجیبی غم درون از

 ... کرد وارد من به رو زندگیم ضربه بزرگترین که کسی بشه

 من به و کرد روبوسی جنتلمن اما کوتاه خیلی و کرد بغل رو من کاوه اومدم در که شیما آغوش از

 ... گفت آمد خوش

 قرار ورودی در راست سمت که اتاقها از یکی به کرد راهنمایی رو من شیما شدم که خونه وارد

 ... داشت

 نشیمن وارد کفش همون با بود داده من به صاحبخونه خود که ای اجازه طبق آوردم در رو مانتوم

 شدم خونه

 ومیزیهر تا گرفته شده کاری منبت تابلوهای و ساعت و ظروف از دلنشین اما سنتی بسیار چیدمان

 یا سلیقه همچین بابت خرج کلی مطمینا که کاغذی رنگ کرم فرشهای و شده دوزی سرمه ترمه

 هشخص به من اما نمیگرفت قرار شخصی هر میل باب و بودند شده چیده ای سلیقه کامال... شده

 با راههم بچه پسر یک قدیمی نسبتا عکسهای میخورد چشم به که جالبی مورد تنها... اومد خوشم

  باشه ساله چهل حدودا که میخورد چشم به عکسها از بعضی تو تقریبا که خانمی

 ردمک نگاه عکسها به بیشتری دقت و حوصله با و نشستم رنگ ای قهوه چرم کاناپه رو وقتی اما

 مادر همون هم خانوم اون مطمینا و دارند کیان به شباهت نهایت بی عکسها این که فهمیدم

 مایشن به رو ساله ای خرده و سی کیان که آخر عکس دیدن با میکرد تعریف ازش کیان که بزرگیه

 سالش و سن ازروی میتونم جرات به االن که خانمی همون تولد کیک کنار در بود گذاشته

 ... داره تشریف کیان بزرگ مادر که بدم تشخیص
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 ودب زده یکیش ؟رو چی خونه زنگ... خان کاوه مامان یعنی هست کیان بزرگ مادر خونه اینجا پس

 ندار خونه باباش مامان عجیبی خونواده چه باالست طبقه شیما و خان کاوه خونه یعنی دادفر.ک

 .... میکنه زندگی هتل تو شون شازده پسره تک باز داره خونه هم بزرگه مامان

 لیخی من اینکه به میشد ختم همش که و فکر همه این از کنارم کاوه نشستن و شیما اومدن با

 کردم نگاهشون و اومدم در فضولم

 یادب حال جیگرت آلبالو شربت یه با گفتم من گرمه هوا که اونجایی از اما هست هم چایی نیازم -

 ... میخوره آب بدون رو آلبالو شربت کنی ولش که کیان...

 نهکیا تاش نه کلمش تا ده هر تو مامانه این کنم فراموش رو پسر این میخوام من که چی هر حاال

!!!! 

 ... عالیه همین نه آخی-

 کرد صحبت به شروع کاوه و گذاشت میز روی رو شربت

 ؟ گشتی کلی یا کردی پیدا راحت رو راه-

 ناو از باید رو جواب نتیجه در کرد پیدا برام اون آژانس راننده به دادم رو آدرس حقیقتش خب نه-

 ... بگیریم آقا

 اومدی خودت ماشین با کردم فکر اومدی آژانس با آهان-

 بخواد دلت تا... نمیکنه درست آدم برای مشکلی ماشینی بی چندان تهران تو ندارم ماشین من نه-

 هست بخوای که شب و روز موقع هر آژانس و تاکسی

 هر با که میبینم ناک خطر من کمی یک شما مثل جذابی خانم دختر برای اما البته صد که اون-

 این از آدم میشه تا روزنامه و اخبار و مجله تو روزها این... بره اونور و اینور ای خطی و تاکسی

 ... های حوادث

 گفتم و پریدم خواسته نا کالمش تو
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 ورید مسیر اگر ترجیحا یا هستند اتوبوس یا همگی میخوره من به روز طول تو که مسیرهایی اخه-

 ... کرد میشه چه دیگه اما هست صحیح هم شما فرمایش.. میرم آژانس با باشه

 ... دوره خیلی شنیدم مسیرت-

 به بدیلت االن تا یک و هشتاد سال دانشجویی خونه از ساله چندین... میشینم انقالب من... تقریبا-

 کرد سر باید خان کاوه دیگه زندگیه... شده واقعیم خونه

 ... میکنه داغونت نسازی باهاش بله-

 باالطبع هم من و میپرسید سوال باید آشنایی برای خب.. نبود عجیب چندان برام سوالهاش

 .. گفت و نشست کنارم شیما... میبودم پاسخگو

 مگفت کردم درست مرغ با پلو زرشک همین واسه کنم درست چی غذا نمیدونستم من عزیزکم-

 .. عاشقشه که کیان...  میلشونه باب همه که چیزیه

 ...  متنفرم مرغ از من.. ؟؟؟!!!!!!!مرغ چرا آخه غذا همه این من شانس... کیان هم باز

 میگفتم رو حقیقت اگر دونستم ادبی بی

 ...  کردم تشکر و زدم لبخندی

 کی گردنش دور فقط که سفید حریر پیراهن یک با داشت پا به رسمی مشکی شلوار یک شیما

 هحوصل با که اش شونه تا تقریبا و کرده مش موهای... بود انداخته مشکی باریک و بلند روبان

 ... بود داده حالت بهشون

 ...  بود تنش میومد بهش هم خیلی که روشن آبی پیراهن یک با مشکی جین شلوار یک هم کاوه

 

 چیز همه از... بودیم شده قبل از تر صمیمی کمی دیگه و بودیم هم دور که میشد ساعتی یک تقریبا

 یرونیا جامعه تو تنها زن یک برای مشکالتش و زندگی از ایران کاری سیستم از میکردیم صحبت

 به میسپرد رو اولش کنه شروع میخواست که بحثی هر شیما و بود باال خیلی خان کاوه اطالعات...

 ... میزدند حرف دلنشین و شیرین... کاوه دست
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 امیحم و توالت داخل رفتم... خونه بهداشتی سرویس دادن نشون برای خواستم راهنمایی شیما از

 زمی سر نشستن برای و کردم مرتب رو موهام و کردم درست رو صورتم کمی... داد نشون بهم که

 ...  میاد کاوه و شیما صدای بیرون از دیدم که شستم رو دستهام شام

 ...  داریم مهمون گفتم بهت خوبه... اینجا از هم این بلژیک از اون... کیان میای دیر همیشه تو-

 من ردمیک اصرار تو از بیشتر که تو مامانه مثله... داشته نگهش مادرزنش شاید کن ولش شیما-

 ...پیشتون بمونم

 ... ممکنه غیر ؟ داره زن کیان ؟ زن مادر... دهنم تو بود اومده قلبم

 ...  بگیره تحویلش بخواد زنه مادر که میده زن این به کی آخه-

 داشتم قدم یک یعنی... میشد کنده داشت قلبم... کاوه های شوخی دست از... آخیش... اوووووووف

 ازش تو و داشته هم زن طرف شدی بدبخت نیاز هیچی گفتم خودم با... بزنم رو کامل سکته تا

 ...خوردی رکبی همچین

 تا و بیرون بپرم داشتم دوست صداش شنیدن با چرا نمیدونم... شنیدم رو کیان صدای باالخره

 ... رو پر پسره... بزنمش میخوره

 ... نخوردید که رو شام هنوز مگه شده چی حاال اووووووه-

 ...  زدم عطرم از دوباره و کردم تمدید باره سه رو قرمزم لب رژ حرصم از

 .. بیرون میرم زیادی نفس به اعتماد با و میکشم عمیق نفس یک در پشت... ،سه ،دو یک

 پنهون رو درون تشویش و اضطراب همه این تونستم نمی که خودم خدای از اما تونستم کیان از

 ... کنم

 ضاف تو که عطرش بوی اما نبود کیان از خبری... نشیمن تو رفتم و کردم طی رو راهرو قدم به قدم

 بی نم و بودند اونجا شون سه هر میومد آشپزخونه از صداشون..  میکرد دیوونم داشت بود پیچیده

 ...  نشستم قبلیم جای صداسر سر

 ...  شیما خوشگلیه گل چه-

 ..  نکنه درد دستش.. مهمونمون مثل-
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 مورد غذای.. میکنه دلبری برات داره آشپزخونه تو خانومت که میبینم حالی چه در شما کاوه مستر-

 ..  و خاص تیپ و عالقه

 رهبگی تحویلت اینطوری که کن پیدا زنی یه برو هم تو دارم شوهرمو هوای مگه بده.. خوبه خوبه-

... 

 .. بیرون اومد خونه آشپز از و خندید بلند کیان

 برخوردش فرم از و من سمت به میاد داره که فهمیدم اش خنده صدای از اما بود کیان به پشتم

 ...  بشه سوپرایز دیدنم از قراره جدی جدی که فهمیدم

 ینپای کمی رو پیراهنم دامن و انداختم پام یکی اون روی رو پام و کردم حبس سینه تو رو نفسم

 .. میکردم نگاه رو قبلیم های مسیج و کردم تلفنم سرگرم رو خودم..  دادم تر

 ... خانوم اومدید خوش خیلی-

 با مراهه انتقام... عشق با همراه تنفر بود عجیبی حس کرد تپیدن به شروع قلبم صداش شنیدن با

 .... دلسوزی

  جلو بیاد و بزنه دور رو مبل اون تا نگشتم بر و شدم بلند آهسته جام از

 ...  خان کیان ممنونم-

 ...شد شوکه فرم بد دیدنم از که دارم یقین

  ؟ اینجا تو... تویی ؟ نیاز... ا-

 ...  بوسی رو برای جلو اومد قدم یک و کرد دراز رو دستش

 به دمدا مثبت جواب اما نه یا درسته کارم نبودم مطمین میومد وجود به داشت رفتارم تو گانگی دو

 ... روبوسی خواست در

 ردمک نزدیک کیان به روبوسی قصد به نامحسوس و کوتاه های تماس با رو صورتم خونسرد خیلی

 گفتم کوتاهی لبخند با آخر در و

  ؟ کیان آقا هستید خوب شما-

  میگه و میزنه حرص روی از لبخندی
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  ؟ کیان آقا.... اه-

 به و میدارم بر کیان روی از رو دیدم زاویه و میکنم خمار کمی رو چشمهام و میخندم شیطون

 ابینم صحبت بستن برای و میکنم نگاه میگذاشت میز روی داشت رو ساالد ظرف که شیما سمت

 ... میگم شیما به کیان و خودم

 ... بفرمایید میاد بر من از اگر کمکی.. افتادید زحمت حسابی جون شیما بویی چه-

  میخنده داشتنی دوست خیلی شیما

 امنمیخو کمک خوشگلم نه نیستن تعریفی چندان هاش مزه دارن خوبی های بو فقط من غذاهای-

  بیارم بکشم رو غذا مونده فقط... نیست کاری

 صورتش همچنان کیان... نشستم جام سر و نشوندم لبهام روی لبخندی باز معمول و عادت طبق

 ... بود رو ترش

 رفت و جیبش تو گذاشت رو دستش نمیکنم نگاهش من دید وقتی و کرد نگاهم خشم با ثانیه چند

 ...  اتاقها از یکی تو

 ...  میام زود میگیرم دوش یه میرم من شیما-

  گفت و شد پذیرایی وارد دست به برنج دیس شیما

 ... نباشه تنها که نیاز پیش بشین بیا ؟ گرفتنه دوش وقته چه االن کیان وا-

 ..  میکردم حس خودم روی کامال رو کیان نگاه سنگینیه اما کیان به نگاه نیم یک از دریغ

 ... نمیکشه طول بیشتر هم دقیقه دو میام میگیرم دوش گفتم-

  گفت ناچار به و کرد نگاهش کالفه شیما

 ...  من پیش بیا دخترم نیاز... دیگه بیا هم زود برو میگی من به چرا دیگه پس خب-

 قدم خونه تو تر راحت همین برای ندیدم رو کیان... افتادم براه خرامان خرامان و شدم بلند جام از

 ... میداشتم بر

 ...  ها دادفر تجهیزات از پر آشپزخونه تو رفتم
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 ور آشپزخونه وسط نفره چهار خوریه نهار میز های صندلی از یکی کاوه که ایستادم گوشه یک

 ..  گفت و بیرون کشید

 تا هزار کل در.. میکشه کار همه از ما به بده شام یه بخواد وقتی شیما این جان نیاز بشین بیا-

 یرونب میکشه بدنمون از میگه بهمون که کارهایی با کالری تا هزار سه میرسونه بدنمون به کالری

 ... 

 چندان که بود معلوم اش چهره از شیما اما میزنه حرف نمک با میاد خوشم کاوه شوخ لحن این از

 .. حاکم جو از نیست راضی

  میدم شیما نفع به رو کاوه جواب سیاست و دقت با

 همین بودم اگه منم ؟واهلل باشید فرم رو شما همیشه داره دوست جون شیما که بده خان کاوه-

 .. میگرفتم کار به رو سیستم

 ... گفت و کاوه دست داد رو دار پایه لیوان تا چهار و کرد خوشی سر روی از ای خنده شیما

 بفرمایید شد آماده من غذای... بکنه درک میتونه زن یک فقط رو زن یک... میز روی بزار رو اینها-

.. 

 ... کاوه بروی رو هم شیما و نشستم خان کاوه کنار من نشستیم شام میز سر همگی

 ... میشینه من روبروی کیان که بودم مطمین

 آوری اشتها و خوشگل بسیار های مرغ از هم خودش و کشید من برای رو دیس برنج از کمی شیما

 .. گذاشت برام بود کرده تزیینشون بود کرده درسته که

 امتحانی یه هم این خب اما تره خوشمزه خودت پخت دست میدونم نکن تعارف جان نیاز دیگه-

 ... بکن

  گفتم و گرفتم چپم دست با رو چنگال

 ... نخوردم رو غذا این که میشه سالی چند اتفاقا جون شیما ممنونم-

  بود بشقابش داخل غذا کشیدن مشغول کاوه

 ... نشه سرو خونه یه تو سال چند تا غذا این که بعیده ایران ؟تو میگی جدی-
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 ها ذاغ همین برای نمیکنم پیدا آشپزی برای فرصتی تهران اومدم وقتی از من بخواین راستشو-

 .. داره رو فود فست فرم بیشتر

  ؟ چی خونواده پیش-

 دست از روهم اونجا به رفتنم بهونه تنها دیگه که اواخر این میزنم سر بیش کما هم اونجا خب-

 هب میرم که زمانی بتونم تا بدم سامون و سر پدریم خونه به خرده یه که فکرم این تو حاال دادم

 ... بمونم خودم خونه زادگاهم

 فقط اام شمال میرفتم زیاد ایران اومدم می که قبل بار چند و ها قدیم من... میکنی رو کار بهترین-

 .. ها ور اون و بابلسر

 .. هستم طرفها همون بچه هم من جالب چه-

 ... گفت و آورد تر نزدیک رو ترشی ظرف من برای شیما

  ؟ شدی بزرگ اونجا تو تو-

 ... بله سالگی هجده هفده تا-

 وبرویر یعنی جاش سر ببخشید کلمه یک گفتن با فقط کالمی و حرف بی و شد وارد کیان همزمان

 ... نشست من

 

 .. داد انجام هم کیان برای کرد من برای که کارهایی همون شیما

 ... مرغ با پلو زرشک به به -

 بهم داره مرموزی و پوزخند با دیدم کردم نگاه کیان به مرغ اسم روی کردن مکث از آگاه خود نا

 ... هست مطلع نمیزنم مرغ به لب من اینکه از کیان که افتاد یادم تازه میکنه نگاه

 ...  نکنه گل شیطنتش کنه خدا

  ؟ بیرون زدی پدری خونه از سالگی هجده هفده از... جان نیاز میگفتی-

 ..  میکرد فکر موردم در جالب خیلی اینکه برای میکنم کوتاهی خنده
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 .. بیرون زدم پدریم خونه از سالگی یازده سن از من نه

  گفت و کرد کوتاهی اخم شیما

 شدی مستقل که شد چجوری ببینم بگو جان نیاز شدیم کنجکاو-

  میکرد غمگین کامال رو جو میدونستم چون نداشتم گذشته از تعریف به تمایلی اصال

 هم بعدش دادم دست از هم از کوتاهی فاصله تو رو مادرم و پدر بود سالم یازده ده وقتی من-

 ... گرفت عهده به رو من از نگهداری مسیولیت داییم

 .. داره نگهش خدا.. مهربونی دایی چه-

  دادم دست از رو داییم که میشه ماهی چند-

 ... جان نیاز متاسفم اوه-

 گفت و وسط پرید اینبار کیان

 ... بخور هم مرغش از نکن تعارف نیاز-

  وگفت گذاشت برام رو مرغها از دیگه بزرگ تکه یک زمان هم

 بخوره شو غذا لقمه دختریه این کن صبر کاوه-

 ... خان کیان برات دارم...وجدان بی آقای منه نگران که چقدرهم

 شروع بگیره رو حالم میخواد کیان دیدم وقتی...خوردم تونستم اونجاکه تا بشقابم پلوی زرشک از

 ....خوردم بشقابم شده سرخ ازمرغهای بدبختی باهزار کردم

 .. بود شده من حال متوجه که بودم مطمین و میکرد نگاهم چشمی چهار کیان

  نمیزنه؟ مرغ به لب نیاز که میدونستی شیما میگم-

 رو ذاغ این زحمت کلی با بیچاره نکرد درستی کار نظرم به پرید فازم سه از برق کیان حرف این با

 خیلی... نداره دوست رو غذا این نیاز گفت برداشت نه و گذاشت نه کاره یک بود دیده تدارک

 ...  پسنده نا رفتارش

 ...  کردم خالی رو بشقابم و بشقابم تو مرغهای جون به افتادم لپی دو حرصم از
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 درست خونه تو که مرغهایی مخصوصا دارم دوست مرغ من میزنین حرفیه چه این خان کیان-

 ... بشه

 ...  شده گرفته جور بد حالش که بود مشخص صورتش از شیما

 یزنمم زنگ االن دیگه نخور عزیزم...میپرسیدم ازت دیروز همون باید من شد من تقصیر نیاز وای-

 ...  بیارن غذا برات بیرون از

 ...  معذب اون از تر بد من و بود شده دستپاچه

 خوشمزه واقعا شما غذای اما نمیخورم باشم نداشته دوست رو غذایی اگه من جون شیما نه نه-

 از بهتر خودتون رو پسرتون دیگه میزاره شما سر به سر داره صد در صد هم خان کیان..  هست

 ...  میشناسین ای دیگه هرشخص

 خب باشه نداشته دوست اگه میگه راست نیاز... میکنی اذیت آدمو الکی چرا کن بس کیان-

 ... نمیخوره

 که یفح اما بود داشتنی دوست ها نگاه این چقدر میکرد نگاه بهم چشمی زیر و میخندید فقط کیان

 زا من... میرفتم اوج به نگاهش هر با طور همین وگرنه شدم مطلع نیتش و قصد از زود خیلی من

 کنترل رو خودم باید...باختم رو خودم دیدنش با باز.. نمیرم رو از من! ؟ حیف... میزنم حرف چی

  کنم

...  دش بلند دست به بشقاب هم ،کاوه شیما همراه به... شد بلند میز سر از شیما و شد تموم شام

 .. کیان و موندم من

 

 ...  و کردم ام نوشابه لیوان گرم رو سرم کمی

 ... تگف شیما به رو بلند و خونه آشپز رفت و شد بلند جاش از که بود ساالد خوردن مشغول کیان

 ... نبود میزت سر باز نمک جان شیما-

 ربیشت اینکه برای هم من میشینه من روبروی و میگرده بر باز که داشتم اطمینان صد در صد

 خونه آشپز تسم به ببرم آشپزخونه به رو بشقابم اینکه قصد به و شدم بلند جام از نشینم مقابلش

 رفتم
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 ... اومدیم در هم سینه به سینه آشپزخونه در دم

 ... میرسید گردنش تا سرم تقریبا دارم پاشنه کفشهای با

 ... ایستادم روبروش دست به بشقاب

 ... فتادنیو دستم از خوشبختانه اما دستم بشقاب به خورد که بود زیاد اینقدر کیان قدمهای شتاب

 اهنگ چشمهام تو و گرفت بشقابم به رو دستش باشه خورده جا نزدیکی همه این از انگار خودش

 گفت و کرد

 .. تر آروم...  واو.. واو-

 گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو نشنوه کسی که طوری آهسته

 ... میگه کی به کی-

 کیان دیدم اومدم خودم به لحظه یک... گرفتش تمام میل با هم اون و دستش دادم رو بشقاب

 چشمهاش اسکن زیر... موهام تا گرفته کفشهام از.. شده من امروز متفاوت تیپ تماشای در غرق

 رفتم

 گفتم و انداختم باال ابرویی همین برای بودم معذب نگاهش زیر

 ؟ اومده پیش مشکلی-

 .. گفت کشید لبش روی شصتش انگشت با و خندید

 ... کردی تیپ...  شدی هم مشکل شدی خوشگل وقتی از... که مشکل-

 جواب بی دادم ترجیح و کردم اخم.... کردم کنترل رو خودم باز اما بود جذاب برام رفتارش

 ... بزارمش

 ... آشپزخونه داخل رفتم و شدم رد کنارش از

 ؟ نمیخوای کمک جون شیما-

 .. میام االن عزیزم بشین برو.. دخترم نه-

 .. میریم هم با شد تموم میکنم کمکتون خب-
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 ... میشه کثیف لباست جان نیاز مرسی-

 ... که نیست مهم-

 ... ظرفها کردن خشک به کردم شروع و گرفتم دستمال

 بر نمابینمو سکوت میکردم خشک رو ظرفها تند تند ناچار به هم من و میکرد کار فرز و تند شیما

 ... شدم قدم پیش من سکوت شکستن برای اینکه تا بود قرار

 ؟ هستید بلژیک که وقته چند شما جون شیما-

 .. سال شش و سی دقیقا یعنی بلژیک رفتم بعد کردم ازدواج کاوه با من-

 ؟ ایران میاید سال هر.. زیادیه خیلی مدت-

 .. میگردیم رو کشور یه کاوه با سال هر وگرنه اومدیم که بود استثنا امسال نه-

 .. خورد بهم برنامتون امسال پس آهان-

 ... سوپرایزش برای هم خاطرکیان به هم دیگه آره-

 ؟ سوپرایز-

 .. میکشیدم زبونش زیر از حرف داشتم خوب... شدم مشتاق

 رمب دوستام از یکی با میخوام گفت... ترکیه بلیط دیگه کردم براش که سوپرایزی همون خب-

 ... ایده این از بهتر چی گفتم منم کنم ریلکس

 ... نبود من برای امیدی از خبری باز شد خالی دلم ته

 نکوچکتری که شدم مطمین مسیج اون دیدن با کیان سمت از که من! امیدم؟ یک دنبال همش چرا

 ؟ هستم کوچولو امید یک دنبال امیدی نا همه این تو باز چرا... نداره من به نسبت ای عالقه

 ... گفت و اومد داخل کیان که بود شده تموم تقریبا ظرفها

 ... بود عالی شیما مرسی-

 گفتم و میز روی گذاشتم و کردم ال دو رو دستم تو دستمال کیان به اعتنا بی من

 ... بدم انجام من بگید هست ای دیگه کاره جون شیما-
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 شد مشغول و برقی کتری سمت رفت شیما

 ... میام منم االن بشینید کیان با برید مرسی گلم نه-

 مهه نیستم ترکیه میرم دارم هم هفته آخر... دارم مهم قرار صبح فردا برم باید کم کم من شیما-

 ... میمونه کارهام

 با... کنه تالفی میخواد من جای به این انگار... بود زشت و منتظره غیر کیان از حرکت این چقدر

 تو مرفت کنم گوش شیما حرفهای به اینکه بدون و نیاوردم خودم روی به باز خوردم جا کلی اینکه

 ... نشستم کاوه کنار نشیمن

 ... نباشید خسته-

 دادم رو کاوه جواب لبخند با

 .. بود وظیفه... نکردم کاری-

 ؟ هستی شطرنج اهل-

 نیستم باخت اهل اما هستم شطرنج اهل-

 ... میطلبی سخت سر رقیب انگار اومد خوشم نه-

 ... همچین... ای-

 از ولا حرکت با و کشیدیم خودمون جلوی رو برنجی شطرنج از شده چیده گرد میز کاوه پیشنهاد با

 ... کردیم شروع من

 .. میشه محسوب بازی بازنده زود خیلی که فهمیدم هاش مهره از تا دو دادن تکون با

 ده تا باید میگفت و بود داده یادم رو هاش شگرد تمامی... بود داییم و من تفریح تنها قدیمها

 شطرنج تو همین واسه... بدی تکون رو مهرت بعد بدونی شده حساب مغزت تو هم بعدش حرکت

 .. داشتم خاصی تبحر خودم حد در

 کردیممی هم نثار هم کری کمابیش بازیمون فضای شدن تر شیرین برای و شدیم بازی گرم کمی

... ... 

 .. برگشت دوباره و اتاق تو رفت و شد رد جلومون از بار دو کیان
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 گفت و خندید دید بازی حال در رو ما وقتی و بیرون اومد آشپزخونه از دست به چای شیما

 ؟ ا بکشی رخش به رو بازیت تا کردی پیدا یکیو باز تو کاوه -

 گفتم و خندیدم کاوه روحیه تضعیف برای

 ... بشه مات و کیش قراره چون گذاشته کسی بد رو دست ایندفعه جون شیما-

 صفحه به و ایستاد کاوه صندلی کنار و برداشت رو چای های انگاره از یکی و تر جلو اومد کیان

 ... میکرد نگاه شطرنج

 ... کش پیش ماتش و کیش حاال بکشه ساعت نیم به بازیت ، بپا شما-

 یکنهم تالفی داره هم حاال شده گرفته حالش دیروزم حرفهای از مطمینم شده گیر در من با کال این

 ... کرده تغییر من برای چقدر االن تا دیروز از جایگاهش نمیدونه دیگه اما

 و تمانداخ چپم پای روی رو راستم پای و رفتم دیگه حرکت یک... زده حرفی کیان که انگار نه انگار

 .. بردم موهام توی قشنگی ژست با رو دستم

 دیگه بشین بیا کیان... میشه سرد بخور رو چاییت جان نیاز-

 .. میخورم االن چشم جان شیما مرسی -

 عکس که بزنه حرفی یک میکرد سعی کیان بازی مدت تمام تو... نکردم نگاه کیان به هم باز و

 ... ردممیک گرد رو کیان با بحث سر محترمانه میکردم سعی که اونجا تا من اما ببینه من از العملی

 ... دادفر جناب مات و کیش-

 ... بود گرفته جوری بد حالش... شدم موفق باالخره اما نبود مشکلی چندان کار

 اما... کنه قانع رو خودش طوری به میخواست درشت و ریز دلیل هزاران با بودو شده پکر کاوه

 ... نمیکشید رخ به رو من شدن برنده جز چیزی هیچ نتیجه

 ... خانوم نیاز درسته کارت-

 .. خوبه خیلی هم شما بازی... خان کاوه میکنم خواهش-

 ... گفت بود شده تموم سنگین براش بدجوری انگار که کیان
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 ... میدادم نشونت رو خوب بازی وگرنه میرم دارم که حیف

 ... گفتم شیما به رو و بهش زدم پوزخندی

 به تنسب دارن برتری حس همیشه آقایون این که باشه میتونه چی دلیلش نظرت به جون شیما-

 اقاتف این میخواد دلشون باز اما شدند مات و کیش ساعت نیم از کمتر چشمشون جلو.. خانومها

 .. بشه پاک یادها از باد و برق مثل

 گفتم دیرینه نیت و قصد با کیان به رو بعد

 ... ممکنه غیر هم کردنش فراموش اما نکنی آوری یاد میتونی رو ها اتفاق بعضی خان کیان-

 میگه و میکنه کوچیکی اخم کیان

 ... و قبوله بگم من چی هر بردم من اگه میزنم باهات دست یه من قبول آقا-

 پرسیدم همیشگیم شیطنت و مزه با لبخند با

 ؟ بردم من اگه و -

 میگه و میکنه پرتاب سمتم لبخندی نیم کیان

 ... قبوله بگی تو چی هر خب-

 .. بشه گرفته حالش که بود وقتش االن

 یه وت ایشاهلل خونه برم باید من وقته دیر دیگه االن اجازتون با اما میرسه نظر به عادالنه این خب-

 ... میکنیم بازی هم با بهتر فرصت

 اینکه بدون و شدم بلند جام از... کنه بازی باهام تا میمونم منتظر و میشینم کله با االن کرد فکر

 ... گفتم و کردم نگاه شیما طرف به باشم کیان سمت از نظری منتظر

 لطف طفق.. وقته دیر دیگه اما نمیشم سیر اصال شما با همنشینی از اینکه با عزیزم جون شیما-

 ؟ بیاد بگید من برای ماشین یک و بزنید زنگ آژانس به میکنین

 خرد به نمیدادم که اهمیتی تنها لحظه اون تو من و شدن کنف حس از بود سرخ صورتش کیان

 ... دادفر کیان جناب دارم کار باهات ها فعال فعال... بود کیان شدن
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 وگفت بازوم روی گذاشت رو دستش و اومد سمتم به و شد بلند جاش از شیما

 بمون ما پیش رو شب خب جان نیاز-

 ممنونم... دادم زحمت خیلی هم همینجاش تا -

 ...گذشت زمان چجور نشدم متوجه که گذشت خوش ما به اینقدر عزیزم چیه حرفها این-

 شبهای ترین خاطره پر از یکی امشب خان کاوه و شما جوار در مخصوصا همینطور هم من به-

 .. شد زندگیم

 گفت و گذاشت پیش قدمی کاوه

 ببینیمت تربیش بزاریم برنامه داریم دوست ایرانیم وقتی تا شیما منو بیا ما پیش هم باز عزیزم نیاز-

... 

 .. بزنیم رو شطرنج دست یه دیدارمون بار هر تو اگر البته خان کاوه هستش من افتخار باعث-

 تر یصمیم کمی ارتباطیمون فضای تا میدادم نشون خودم از اوقات بعضی کوچیکی های شیطنت

 ... بشه

 باهاش باید و بود خداحافظی زمان زمان اما... نکردم نگاه کیان به هم ذره یک حتی مدت این تمام

 ... بشوند مطلع بینمون ما ماجرای از کاوه و شیما نداشتم دوست اصال چون میشدم رو در رو

 ... کنین لطف اگه رو آژانس جون شیما فقط-

 ... دیگه میرسونه راه تو هم رو تو میره داره که کیان چرا آژانس وا-

 .. نشم هم خان کیان مزاحم دوره مسیر چون که بهتره ترم راحت اینطوری مرسی نه-

 ... وظیفشه چیه حرفها ین بابا نه-

 ... میکرد نگاهم اخم با چشمی زیر مدام و بود پایین سرش جیب به دست کیان

 .. بهتره برم آژانس با خودم کنین باور-

 .. گفت و اومد حرف به خودش کیان اینبار
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 رو راه یه دوتا هر نداره تعارف اینکه دیگه آژانس با یا میاد من با یا آخه چیه واسه الکی اصرار-

 بزار تره راحت کدوم هر با حاال... میکنیم پیاده خونش در رو نیاز آخرش هم تامون دو هر میریم

 ... باشه

 ... دممیش منفجر میموندم دیگه لحظه چند اگر بود کرده معکوس شمارش به شروع ساعتیم بمب

 ... میرم اونور ور این آژانس با دارم عادت ساله چندین من کنین باور جون شیما که کردم عرض-

 گفت و کرد کیان به غلیظی اخم شیما

 ... کارهات دنبال میری بعد میرسونی رو نیاز کیان..ندارم کاری کیان حرفهای و شما عادت به من-

 گفتم فقط و کردم سکوت ادب منظور به ناچار به

 .. بردارم رو مانتوم برم من هست اجازه فقط.. میشم هم کیان آقا مزاحم میکنین شرمنده-

 .. کرد هدایت اتاق سمت به رو من و کمرم رو گذاش رو دستش شیما

 ... بیا... عزیزم البته-

 .. ممنون-

 ... گفت خنده با شیما شدیم وارد که اتاق تو

 ؟ باهات قهره-

 ... داشت سوال جای نمیفهمید اگر

 ! ؟ بگم چی واهلل-

 گفت مزه با و خندید

 .. نگیر دل به ازش نیست هیچی دلش تو.. فهمیدم خودم بگی نمیخواد هیچی-

 بالیی همچین و کردم و فکر همین منم نداری خبر گفتم و خندیدم حرفش این به خودم دل تو

 ... اومد سرم

 ... برسه زنش داد به خدا فقط!!! که نمیگیرن دل به هم از چیزی دوست تا دو-

 ...ریختم پسرش برای ای نقشه که کنه فکر مبادا تا گفتم اینطور قصد از
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 ... هست بینمون قراری و قول اینکه یا

 ... گفت مکث کمی از بعد

 ... ندارم زندگیم تو غمی هیچ دیگه بدم سامون و سر رو پسر این-

 میگم و میزنم امیدواری روی از لبخندی

 ... عزیزم ایشاهلل-

 میزنه حرف کاوه با داره کیان دیدم بیرون رفتیم در از شیما با و کردم تنم رو مانتوم

 میخوره گره هم تو نگاهمون خودآگاه نا که میندازم کیان به نگاهی نیم

 ؟ بریم-

 .. میگم و میکنم باشه امان در کاوه نگاه از که کوچیکی اخم

  بله-

 ور خونه دوشون هر گرفتن آغوش در و بوسیدن از بعد و میکنم گرمی خداحافظی شیما و باکاوه

 میزارم سر پشت رو اول پاگرد کیان با و میکنم ترک

 میزارم پا دیگری از بعد یکی مراقب و آهسته رو ها پله بود بلند کفشم پاشنه چون

 ؟ کنم بغلت یا بیای میتونی-

 سرش رو دلیم و دق تا بودم جرقه یک منتظر فقط و بود کرده قلمبه جا یک شب تمام تو حرصم

 کنم خالی

 گفتم و کردم نگاهش تنفر لحن با و غلیظی اخم با

 .. داره حد هم شوخی ؟ نکنید زشت های شوخی فرم این از من با لطفا میشه-

 ببینه سمتم از العملی عکس اینطور نداشت توقع اصال

 ؟ ای جنبه بی اینقدر چرا... چیه منظورت-

 ... نمیکنم خرجش کسی هر برای اما دارم جنبه-
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 ...آوردن رو نوبرش انگار نمیکنی که نمیکنی-

 ... میگه و میگیره بیشتری شدت اخمش

 .. شو سوار برو-

 حرفش هب میخواستم... نشستم ماشینش تو تمام نفس به اعتماد با رفتم و کردم تر تند رو قدمهام

 ... میشدم مطمین دلش از بیشتر میخواست دلم باز اما بشینم نرم و ندم گوش

 ... گفت که بودیم رفته راه وسطای تا تقریبا و شد ماشین سوار

 ... آوردی؟ در ما خونه از سر شدش چی-

 گرفتم نظر در براش رو جوابی بی و کردم اخم

 .. بود سالم زبونت پیش دقیقه چند همین تا یادمه که اونجا تا...  بودم شما با-

 ... گذاشتمش جواب بی هم باز

 ؟ نمیخوای مهمون شب... میگم-

 ... داره حدی من در هم حوصله و صبر

 میگم و میشینم سمتش به حایل کمی و میکنم نگاهش

 یه چرا ؟ بشنوی بخوای دوباره که بود بخش لذت برات اینقدر بودن تو با از دیروزم نتیجه شنیدن-

 هم تو امیدوارم.. میکردم فکرشو من که نیستی اونی تو ؟ کرد تکرار برات باید بار چند رو حرف

 رابطه برای رو گوشم و چشم که ممنونم ازت من اما... کنی فراموش رو اونشب من مثل بتونی

 ... کردی باز بعدیم

 گفت و کشید دستیشو ترمز و کرد پارک اتوبان گوشه شتاب با

 ... نیست تو مثل دختری شان در ها صحبت این نیاز-

 ... لطفا خودم عهده به بزآر رو رفتار این تشخیص-

  ؟ کرده قاطی اول روزای مثل سیمهات باز ؟ شده چت تو نیاز-
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 مرخصی بابت از مرسی راستی...  میکنم کار چی میدونم خوب اینبار اتفاقا کنه قاطی چرا نه-

 بیا مگفت خودم به شدم خوشحال کلی کردی رد ای هفته یه مرخصی برام که شنیدم وقتی دیروز...

 میشه بهشت برات زمان و زمین که میده حالی همچین بده بخواد هم وقتی نمیده نمیده خدا

 یچ همه دیگه قسمته دیگه... سفر برم میخوام دوستهام از یکی با صبح فردا برای راستش...

 ... جوره جوره

 ؟ سفر-

 ... هم تو رفت اخمهاش جوری بد چون... نداشت رو من جانب از تصمیمی همچین انتظار انگار

 سفر... خب آره-

 ؟ سالمتی به کجا اونوقت-

 ... میکنیم پهن رو بساط همونجا بکشه عشق که جا هر... میدونم چه جنوب شمال -

 ؟ کجا نمیدونید تازه هم اون سفر برید میخواین بزرگ کشور این تو تنها دختر تا دو-

 ؟ زنه من همسفر که گفته کی ضمن در نیستم فکر بی همچینم من کیان آقا-

 ... میشه اتوبان وارد دوباره و گاز روی میزاره رو پاش و میکشه رو دستی ترمز

 ... میزد داد تقریبا

 هی میخوابی باهام شب یه... بدی روز یه خوبی روز یه..  قاطیه سیمهات کال..  شناختت نمیشه-

 پس نیومده خوشت من از اگه... میخوای؟ چی چته؟ تو... بشم کاره هزار میخواد دلم میگی شب

 لیفمتک منم تا بگو.. چیه خرکی های ناز این اومده خوشت اگه... میکنی آمد و رفت بابام ننه با چرا

 ونا به رو مرد یک بوی که بود اولت بار که نمیدیدم خودم چشمهای با اگه خدا به... بدونم تو با رو

 ... بودی مهم برام االن اگه عمرا میکنی حس نزدیکی

 ... بود گرفته رو وجودم همه اضطراب

 ... گفتم و کردم نگاهش قبل از تر محکم

 حرفهای یاد.. میرسید نظر به بعید ازت ها رفتار این... خان کیان شدی بامزه چه ؟ چی تکلیف-

 بیبی داده او بعدش هفته بفهمه اینکه محض به دارم دوستش من که کسی میگفتی که میفتم قبلت
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 رب روزگار میخواستی که اونجوری انگار.. میسوزه برات دلم... آخی... میزنه چشمک میز رو چکش

 ندهکن خسته... میکنی کارو این داری تو بدوم دنبالت من اینکه جای...  نرفته پیش مرادت وقف

 شونخوش جنابعالی از همه نباید که همیشه دیگه اتفاقه... کنی حفظ رو غرورت کن سعی.. میشی

 روپاا تو و میشه خطیش هفت ادعای که کسی به رو نظرم میشه راحت خیلی کردم فکر من...  بیاد

 هم اون بودن بار یک با چطور تو... خاکی جاده به زدم انگار ولی بگم شده بزرگ غربی جامعه و

 حرمتی بود این...  میدی ازدواج درخواست نمیدونی ازش هیچی که دختری یه به بودن از قبل چی

 من برای رو ارزشت اونقدر پارکینگت تو بوسه اون اما نشه باورت شاید... میزدی دم ازش که

 گهم... بکنم خودم الگوی رو تو میخواد دلم... زد بهم رو حالم پریشبت کار که بود نیاورده پایین

 دمز استارتشو فردا همین از... باشم تو مثل میخوام منم شده سیر یا سیره دلت و چشم نگفتی

 موندنی یاد به و اولین شریک رو تو من نکردم نامردی اعتمادت و تو به من که نره یادت ولی...

 چرکینی دل جز چون بدم رو بحث این ادامه نمیخوام دیگه هم االن... کردم زندگیم خاطره ترین

 ... نمیاره جا به رو ای دیگه چیز هیچ

 ... کرد نگاهم فقط و نگفت چیزی هیچ... کرد سکوت

 ... شدم پیاده کالمی هیچ بدون هم من و داشت نگه خونه در جلوی

 گفت و گرفت رو دستم شدن پیاه موقع

 که نکن ور اشتباهی... نکن بازی زندگیت با نکن لج زندگیت با اما کن لج میخوای کی هر با... نیاز-

 ... کنی جبرانش نتونی

 گفتم میکرد بیداد گلوم تو بغض اینکه با و کردم نگاه چشمهاش تو

 موندم تنها وجدانم با اگر روزی فردا که میکنم انتخاب خودم برای رو راهی باش مطمین-

 ... باشم بتونم اقل حد اون جوابگوی

 دیج همین برای حتی میشد تنگ براش دلم... نمیبینمش ها زودی این به که میگفت بهم حسی

 ... کردنش نگاه

 ... گفتم و کردم نگاه بهش ماشین شیشه از و شدم پیاده ماشین از

 رو این وگرنه باشم کرده احترام ادای که بود این خاطر به فقط کاوه و شیما و من امروز دیدار-

 دندش غریبه من با همزمان هم مادرت پدر رفتی بیرون من زندگیه از تو که زمانی که میدونم خوب
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 ونازش ممکنه که ها خیلی به رو خودت که میشه باعث تنهایی اوقات بعضی کرد میشه چه خب اما

 یکیکوچ از درسته من خان کیان نترس هیچ... بچسبونی باشی تر پایین یا تر باال لحاظی هر از

 دو ونا خون که میکرد گوشزد بهم همیشه که داشتم دایی یه اما نبوده سرم باالی مادر و پدر سایه

 هم خوب اما خوردم پاتک... میدونم رو نیستحدم مرامم تو صفتی بی پس رگهامه تو بیامرز خدا تا

 ... کنم جور و جمع زود رو خودم بلدم

 

  گفت و داد تحویلم غلیظی اخم

 رامتم تو نمیخوای تو که کرده صفتی بی کی ؟ خوردی کی از پاتک ؟ میزنی چیه حرفها این نیاز-

 ...  میگی چی بفهمم من تا بزن حرف راحت و درست...  باشه

  میگم و میزنم ای مسخره لبخند

 .. بخوابم برم میخوام ام خسته خیلی االن-

 

 ازش هم کم که عصبانیتی با و میگیره رو بازوم... سمتم به میاد و میشه پیاده ماشین از شتاب با

 میگه ندیدم

 من مگفت بهت هم قبال... نمیده جواب میبینم کنم رفتار مالیم باهات میکنم سعی چی هر ؟ کجا-

 لوس که بود خاطر این به فقط کردم بهت نگاه نیم یه دیدی هم اگر ندارم کشیدن ناز حوصله

 خرکیت های ناز این هاتو بازی مسخره این و متلکات این با داری االن اما ندیدم رفتارت تو بازی

 رمس به بزنه باشه یادت اما وایستام هم پاش دادم پیشنهاد یه بهت شب اون... میگیری حالمو

 یچ یعنی میفهمی رو مرامی بی که موقعست اون میکنم فراموش و کردم باهات که هم کاریو اون

 ...  چیه واسه خرکی های ژست این...  مرگته چه ببینم بزن حرف آدم مثل هم حاال...

 بود اومده سطوح به اون بود پر ازش من دل... میکشید نشون و خط من برای اون بودم من بازنده

... 

 برای اش نقشه که نمیدونم هنوز من نکنه فکر که میکردم تعریف براش رو چیز هه داشتم دوست

 وقشف آخرش که میشم مطمین میکنم فکر جوانبش همه به وقتی باز اما چیه من به شدن نزدیک
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 رو خودم من که بهتره پس خورده دست رو جور بد که منم اصلی نفر ،اما بکشه خجالت اون

 ... اون نه بودم من زد پس که کسی اصل در که بدم نشون جوری و نکنم کوچیک

 میکوبیدم محکم رو میخم همیشه برای یکبار باید

 مه دیگه یکباره بهت شازده... بزنی حرف اینطوری من با میدی اجازه خودت به که هستی کی تو-

 وا میلیونی چند مچیه ساعت یه و ماشین یه با که نیستم اونهاش از من... خاکی جاده زدی گفتم

 و میکردی قلدری اینهمه که بود خاطر این به فقط دادم راه بهت اونشب میکنی فکر هم اگر... بدم

 هتب راستشو کن شکر رو خدا برو االنم... حالجی مرده چند ببینم میخواستم میاوردی در منم منم

 دستی دو بودی مالی اگر باش مطمین نیستم پخمه هم اینقدر... بشینی نتونستی دلم تو... گفتم

 تعریف خودت از هی که نبودی پخی همچین... دادفر آقای...  خان کیان ولی میچسبیدمت محکم

 ولا داشتی ازدواج تصمیم اگر ایندفعه میکنم بهت دوستانه نصیحت یه ضمن در...  میکردی

 ؟ لوسم من... لوس گفتی بهم شنیدم حرفات تو... آهان... بس خاطره برو باهاش بعد کن عقدش

 همون نمیکنم خرجش جایی هر که گفتم ندیدی منو ادای و ناز و بازیا لوس هنوز تو خوب پسر

 من گرنهو فکستنیت هتل اون به کردی بند پای منو تو یادمه که اونجا تا واهلل.. زدم رو دلت که بهتر

 نمک کار هتلت تو که کشیدی رو منتم تهدید و شرط کلی با تو میرفتم داشتم اول روز همون که

 اان پس دادی رو مزدم تو کردم کار من نداره دینی و مدیونی وسط این کی هیچ به کی هیچ...

 ونیبلرز هات تهدید این با منو دل میتونی که بده امید خودت به بشین موقعی چیه حسابت حرف

 و عارفت هیچ بدون هم حاال...  بیفتم خوردن گه به و اتاقت در بشینم بست من کنیو اخراج منو که

 کنممی نگاه چشمهات تو روت جلو جرات به ولی کنی اخراجم که خوام نمی ازت میگم بایستی در رو

 مینه حرفهام همه.. ببیینم رو صورتت هم خوابم تو نمیخوام حتی که میاد بدم ازت اینقدر میگم و

 ... باشم الکیت حرفهای جوابگوی اینجا نمیخوام هم این از بیشتر... بود

 ... میاورد درد به رو قلبم چشمهاش سیاهیه... میکرد نگاهم حیرت کمی با و جدی

 دب من یا ؟ بودی باهام که میومد بدت من از اینقدر یعنی. نداشتم خبر من و بود پر دلت چقدر-

 حسابداری برو فردا... هستی ها ترمیمی دسته اون از که شدم مطمین دیگه االن نه... شدم متوجه

 یخوامنم دیگه... بیرون برو کن جمع رو بساطت و بند نیستم من که ده ساعت تا کن کتاب حساب

 ایدش کردم فکر باز ولی...  نمیومد خوشم ازت که نمیگفت دروغ بهم من حس... ببینم رو ریختت

 وبر... نمیزنه پر هم مگس یه اطرافت و دور نیست بیخود... برام باشه جالب بودنت عجیب این

 ... نه یا ساخته بهت جدیدت شغل دیگه وقت چند ببینم میخوام زندگیت دنبال
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 که هم صحبتهاش اواخر و میزد حرف تعارف بی خیلی داشت معصیت هم بهش کردن نگاه حتی

 روم رو نفرتش از پر ونگاه گفت بهم اومد در دهنش از چی هر... خاکی جاده به علنی بود زده دیگه

 ... رفت و انداخت

 نای که داشت حق و بود درست میداد من به اون که نسبتهایی نه... بود برداشته رو گلوم بغض

 من که بود درست دادم نشون رو خودم که طوری و کردم من که کاری نه بکنه من از رو برداشت

 شانس حتی... بیرون رفت زندگیم از همیشه برای که کردم کاری اما داشتم حق جورایی یه هم

 نزدیکی اون.. میشد اینطور باید... میخواستم خودم خب... دادم دست از هم رو هتل تو دیدنش

 قدرچ من... میداد عشق اون به یکطرفه که بود من حس فقط و بود من از انتقام برای تنها ما بین

 به وحالت که گفت بهم خوندمش متجاوز یه علی جلوی دفترش تو که روزی اون نفهمیدم که نفهمم

 .... باختم.... میگیرم موقعش

 ...رو بازی هم رو دلم هم... باختم

 

 و تادماف می دادم دست از که چیزهایی و اشتباهاتم یاد صبح تا... ریختم اشک صبح تا اختیار بی

 ...  میکردم گریه

 که ودب این گواه ام کرده پف چشمهای ایستادم که آینه جلوی پوشیدم لباس معمولی خیلی صبح

 ...  هست چی کیان رفتن از روزم و حال

 و ریحسابدا رفتم نبینن بیتا و رضا مخصوصا همکارهام که طوری البی پشت از بختی بد هزار با

 رو تعفااس برگه برم تا بودند من منتظر انگار فقط بود شده آماده و مرتب چیز همه کیان گفته طبق

 رو ام امهن استعفا برگه میتونم که گفتند بهم و نکرد اخراجم چون بود داده هم فرجه بهم مثال... بدم

 ... باشم نداشته مشکلی شغل کردن پیدا برای بعدا تا بدم تحویل

 برای و بشه ریخته شد قرار حسابم به رو بودم کرده کار و بود گذشته ماه از که روزی ده حقوق

 ...هست تو اون هست چی هر گفتم و گذاشتم جا رو کمدم کلید یونیفرمم و لباسها دادن پس

 .... کردم ترک رو هتل غم دنیا یک با باطن در و قاطعیت با ظاهر به

 .... میرفتم باید پارکینگ توی از نبینه رو من کسی اینکه برای باز
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 پارک که دیدم رو کیان ماشین... شده خاطره سرتاسر من برای پارکینگ این اخیر اتفاقهای با

 ... دلربا و شکیل اندازه همون... براق و تمیز همونقدر.. همیشگی جای همون... شده

 با رو عروسکش ماشین دور تا دور دیدم اومدم خودم به وقتی نفهمیدم که خوردم حرص چنان

 پای به ای ذره صدمه این چند هر گذاشتم یادگار به رو خودم مخصوص های خطی خط کلید سر

 ... شدم آروم کمی یک باز اما نمیرسید زد من به اون که ای صدمه

 یادشز یا کم که بالهایی و ماه چند این شوک تو اینقدر.. رفتم اونجا از آروم و ساکت خیلی... رفتم

 لذت و ترین زیبا که پارکینگ خاطره پر گوشه اون حتی که میبردم سر به بودم من خود مقصرشون

 ...  ندیدم رو بودم گرفته هدیه به کیان از رو دنیا بوسه ترین بخش

 .... 

 .. خیابون آنطرف فروشی الستیک مغازه به بودم شده ،خیره اتوبوس ایستگاه تو

 ... بود بدی حس چه... خوشحال هم نگران هم بودم پشیمون هم... غریبی حال چه... رفتم فکر تو

 اه خیلی همانند رو رفتارم ؟چرا...  کردم رفتار اینطور اول روز همون از چرا اینکه از بودم پشیمون

 ؟... بودم خودم ؟چرا.. ندادم نشون پذیر انعطاف و نرم

 کاری هیچ... کنم شروع باید صفر از دوباره من ؟االن... میشه چی حاال اینکه برای... بودم نگران

 چقدر من مگه.. بخورم جیب از باید کنم پیدا خودم برای کاری یه که زمانی تا تازه... ندارم هم

 دلم کجای رو اون... وای... کشی اسباب..  اخیرم های ولخرجی این با هم اون دارم انداز پس

 ... بزارم

 شدم جدا کیان از که اینطوری چون خوشحالم.. دیگه خوشحالم.. خوشحاله خیلی دلم ته باز اما

 تاررف تر مهربون من اگر شاید که نبود معلوم بزنه پس رو من بخواد کیان که بود اینی از بهتر

 ... بود کرده ،ضایع دوستاش و آریا پیش رو من بار ده امروز تا میکردم

 .. نشستم روش و کردم انتخاب رو ته صندلی رفتم و شدم اتوبوس سوار

 حق خب... کردم حس هام اشک از خیس رو خودم های گونه آگاه خود نا و بستم رو چشمهام

 مباش امید نا داشتم حق... بودم خورده رکب... کنم گریه داشتم حق... بود شکسته دلم... داشتم

 رقم خودم برای بعد به شب اون از کیان با رو جدید دنیای یک من... شدم جدا نیاز دنیای از من...

 رگردمب میخواد دلم.... کنم پیدا نتونستم هنوز رو جایگاهم... غریبم خیلی دنیا این تو من اما... زدم
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 ودمخ برای اینطوری نمیخواستم و کوتاه و شیرین تجربه اون من.. دخترونم رویای و دنیا همون به

 .. باشم داشته

 .... موندین خواب.. خطه آخر... خانوم... خانوم-

 ... ندارم چشم به خواب دیگه من نمیدونه دیگه... خوابیدم من بود کرده فکر بیچاره مرد پیر

 ... میکنم کار چی اینجا من... شدم پیاده اتوبوس از ناباوری و بهت کلی با و کردم تشکر ازش

 ... خونه رفتم و گرفتم رو گشت بر اتوبوس دوباره

 اب چقدر که افتادم ماشینش یاد... میداد بهم رو بودم کیان با که روزهایی هوای و حال کوچه توی

 ... میکرد پارک باریکی این به کوچه تو مهارت

 ... خوندم چر و قفل تو انداختم رو کلید

 اون یاد...!!! میکنم یادش همش من شده تموم کلی طور به چی همه که حاال چرا... کیان هم باز

 زشلر به من دل ته خواسته یا و خواسته نا و میکرد مسیولیت حس صاحبخونه مرد پشت که روز

 ... اومد در

 نیهثا وچند بستم رو در... نمیخواست رو من که میفهمیدم باید موقع همون از... نمیخواست رو من

 خاطرات آور یاد من برای فضا این چرا نمیکنم باز رو چشمهام ترسم از... دادم تکیه در پشت ای

 ؟ شده کیان

 ... نمیدونستم خودم و بودم ضعیف روحی لحاظ از چقدر من

 میداد من برای رو روزه چند کیان بوی هم پله راه حتی

 شباون هم با کیان و من که فضایی تمامی به..  گذاشتم کیان اونشب های قدم پای جا اختیار بی

 مصدا که نبود کسی دیگه.. راحت خیلی.. زدم داد... ریختم اشک و کردم نگاه کردیم خاطره پر رو

 ... نکنم کیان نثار که نبود بیراهی و بد دیگه... میدادم فحش خودم به تعارف بی... بشنوه رو

 ... بود اومده بدم خاطراتش و خونه اون و خودم از

 سرمایه بزرگترین ومجانی مفت دادن دست از به مدام و رفتم فرو خودم های بختی بد تو کمی

 زا واقع در اما میکردم آروم کیان از گرفتن انتقام هدف با رو خودم هی... میخوردم افسوس زندگیم
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 چطور بودم بازنده که منی.. بگیرم انتقام ازش میتونستم چطوری اصال ؟ میشد عایدم چی انتقام

 ...؟نه ،بسوزونم کرد نرمش نمیشه هیچطوری که رو اون مثل خطی هفت پسر میتونستم

 .... نیستم کار این آدم من

 چشمهاش تو تونست راحت چقدر... داد بازیم راحت هم همونطور کرد ولم راحت که همونطوری

 واستخ در من به بازیش تو ضعفی هیچ بدون تونست قشنگ چقدر... بیاره در نمایش به رو عشق

 تصورم ابلحانه... داره دوست رو من آدم این چقدر کردم فکر لحظه اون تو احمق من... بده ازدواج

 به... پرستیدنیه بت یک کیان چشم به هست ای ساده دختر من چشم از که نیازی که بود این به

 .... شکستی رو قلبم تو کیان آخ... بودم شده امیدوار خودم

 تمیگف بهم مدام که عجیب حس یک... بود شده متصل بهم نیرویی یک انگار دقیقه چند از بعد

 ... بیای خودت به که رسیده زمانش

 مامت نفس به اعتماد با و شک بی..  گرفتم رو صاحبخونم شماره و آوردم در کیفم تو از رو تلفنم

 هس این تو تا داره فرصت هم اون و میدم تحویل بهش رو خالی خونه دیگه روز سه تا گفتم بهش

 بهم رو میشد ایش هاشیه مخارج و کشی اسباب خرج فقط که رو من ناچیز پیش پول روز

 ...... برگردونه

 اتاق فضای از انزجار و تنفر وحس کردم خونه به نگاهی.. بود نشده ظهر از بعد سه هنوز ساعت

 هشمار دنبال و برداشتم رو خونه قدیمیه نیامندیهای از یکی لحظه همون تا شد باعث بیشتر

 ...گشتم باربری

 زادآ وقتش دیگه روز سه تا که کنم پیدا رو شرکت یک شدم موفق خره باال و زدم زنگ جا چند به

 ... باشند خونم در دم صبح هشت دیگه روز سه برای خواستم ازش باشه

 ودب تنم هنوز مانتوم... داشتم کارتون به نیاز بخورم درد به بار تا چند همون بندی بسته برای

 ... گرفتم موز جعبه چند فروشی میوه از و کوچه سر پریدم

 هم رو ها قدیمی اون و برداشتم بود بخور درد به چی هر... کردن جمع بود شده کارم روز شبانه دو

 ... دور ریختم

 .. بودم شده خسته دیگه

 ...کشیدم دراز موکت روی و برداشتم رو ها بار روی های پتو از یکی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

515 

 

 چندان ای سرمایه... بود هم پذیر امکان برام که بود ی دردسر کم راه تنها اما م بود نگران باز

 و پدر و شدم زاده که جایی... خودم دیار به میکردم کوچ باید تهران تو زندگی ادامه برای نداشتم

 ... سپردم خاکش به رو مادرم

 ... شده بسته اسباب به بودم شده خیره.. میبردم سر به خاطراتم خونه تو بودکه شبی آخرین

 ... برد خوابم... ساعت سه... ساعت دو... یکساعت

 ظهر تا صبح زمانی فاصله روبه اسبابها و اومدند بزرگ نسبتا کامیون یه با کارگر تا سه زود صبح

 دادم بهشون من که شدند آدرسی راهی و زدند بار

 و برداشتم رو دستیم کیف کالمی هیچ وبدون دادم تحویل صاحبخونه مرد به رو کلید هم خودم

 ... ترمینال رفتم

 ... جاده دوباره

 ... راهی میان توقف دوباره

 ... دوغ اجباری خوردن دوباره

 و نم اجباری کردن سوار بود شده اضافه هم کیان اینبار اما...  بابا و مامان صورت آوریه یاد ودوباره

 هک داشتی دل به کینه من از اینقدر... کیان؟ تونستی چطور تو... آخ... دایی ختم به رسوندنم

 بدی رتمپ دستمال یه مثل بعد کنی ام وابسته اول ؟ گرفتی نظر در برام رو سنگینی پروژه همچین

... 

 دیگه که افتاد یادم که داییم خونه برم عادت طبق خواستم.. بودم تکلیف بال اما.. رسیدم خره باال

 .. باشه دیدارم به مشتاق تظاهر به زندایی و. باشه تنهاش زاده خواهر پذیرای که نیست ای دایی

 دارم خونه یک خودم شکر رو خدا باز

 ... پدریم خونه رفتم بست در و گرفتم تاکسی

 ... همسایه دست بودند داده رو کلید و بود شده خالی اسبابم
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 برای که فهمید وقتی و گرفتم همسایه زن پیر از رو کلید... بودم کرده باهاشون هم رو کتاب حساب

 از تا دو فردا که گذاشت قرار باهام خوشحالی کلی با کنم زندگی پدریم خونه اومدم همیشه

 ... کنند جابجا برام رو اسباب تا بیان میگه رو ها همسایه معتبر کارگرهای

 ردهک پرتش ها تختخواب روی از که سنگین ف لحا یه روی رسیده و نرسیده... بودم خسته خیلی

 ... خوابیدم بودم

 .... بودم خورده راه تو که بود دوغی همون فقط صبح از

 کردم زمزمه خودم با و بستم رو چشمهام

 بگردم ارک یه دنبال سریعا و بابلسر یا بابل تو زبان کالس برای نامم ثبت.. دارم کار خیلی فردا -

 ؟ کنم شروع کجا از.. کار...

 .. خوابیدم خیال و فکر کلی با

.... 

 ... میخوابیدم خونه اون تو زندگی ادامه برای قاطع تصمیم با پدریم خونه توی که بود اولی شب

 همه نا یبو اما بودم کرده تمیزش پیش وقت چند اینکه با کلنگی خونه... نترسیدم بگم اگه دروغه

 ... بود اعصابم رو وحشتناک پنجره و در کهنگیه صدای بود گرفته رو جا

 ... خوابیدم و بستم رو چشمهام بدبختی هزار با

 ... میخوابیدم تنهایی از وحشت و ترس با شبها و بودم کار دنبال ها صبح

 ... نوشتم بابل در زبان موسسه یک تو رو اسمم که بود این مثبتم کار تنها

 ... زد رقم ای دیگه طور رو زندگیم که بود نام ثبت این شاید

 صمیمی سکال جو.. میگرفتم قرار سنیشون رنج میانگین من که بودیم نفری ده تقریبا کالس توی

 .. میکردیم معرفی خودمونرو آلمانی زبان به باید که میگذشت ها کالس از ای جلسه چند و بود

 پرداخت زندگیم از کنکاش به مشتاقانه بود ساله شصت خانم یک که زبانم استاد من معرفی از بعد

 من با میومد طریقی هر به استراحت های وقت متداوم روز چهار یا سه که فهمیدم وقتی رو این...

 .. میشد کالم هم
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 میمترج تو من که شد منجر این به نتیجش که گرفت شکل چجوری بحثمون نمیاد یادم دقیقا

 ازش هم گیر چشم نسبت به حقوقی و کنم کمکش معتبر های موسسه و اداری های برگه خیلی

 کی تو و باشم نداشته خاراندن سر برای وقت هفته یک تو بود ممکن و نبود روزانه کارم..بگیرم

 ... بودم راضی صورت هر در... بخورم جیب از کامال باشم کار بی هم هفته

 کردم جور و جمع بخشی رضایت حد در رو خودم و شمال بودم اومده که میشد ای هفته سه تقریبا

.. 

 زندگی و تنهایی از.. بودم شده صمیمی خلعتبری خانوم با خیلی ولی نبود زیادی زمان مدت اینکه با

 آلمان تو همگی که عزیزش های نوه از هم اون و میکردم تعریف خواب یا بود کار یا که مجردیم

 و نایرا تو شدنش موندگار علت آخر در و میگفت دلتنگیهاش از گهگداری و میکرد تعریف بودند

 توضیح برام و گفت سالش دو و هفتاد شوهر به حدش از بیش عالقه رو هاش نوه از دوری تحمل

 ماه شش و بمونه ایران اون عالقه و تمایل خاطر به ماه شش که گذاشته قرار شوهرش با که داد

 ینشیر زندگی من نگاه از.. آلمان برن ها نوه وابستگی خاطر به هم با نفریشون دو هم رو سال دوم

 ..داشت دنبال به هم رو خودش های تلخی و ها سختی خلعتبری خانوم دید از اما بود تنوعی پر و

 بده گیهمسای پیشنهاد من به که بود این بکنه من به میتونست خانوم این که لطفی بزرگترین

 بی و وقت های مزاحمت اما بودم بسته خونه منفی نکات روی رو چشمهام که میشد وقتی چند

 قدیمیمون همسایه با هم بار چندین اینکه با بود گرفته ازم رو آرامش کمی محل جوونهای وقت

 خودش دنبال همیشه رو مشکالت این تنها دختر که بود این به ها اون اصرار باز کردم صحبت

 ... بود کرده معرفی بهم ازدواج مورد پنج ماه یک همون تو بره یادم میخواستم تا و میکشونه

 این از من میکرددلیل گمان و بود ای دیگه جای فکرش اون اما ندارم ازدواج قصد میگفتم بهش

 نمنمیتو وقت هیچ من که نمیدونست دیگه.. نیست دیگر جای در سرم بودن گرم جز چیزی جواب

 ... باشم داشته آیندم همسر برای انتخاب حق آزادانه

 راه برای رو اعتمادی خانوم و بابل شهر به مکان نقل برای رو خودم که بود ای اندازه به هام دلیل

 ... کنم قانع خونه وکرایه خونه پیش پول آمدن

 و رمبگذ نتونستم هم بودنش خالی از اما... بفروشم رو پدریم خونه نمیومد دلم باز کردم کاری هر

 لیخی..  دادم اجاره نفره هفت خوانواده یک به رو خونه شدنم بلند از بعد دوهفته فاصله تو سریعا

 که بچه تا پنج.. آشپز کمک زن و ماهیگیر مرد بودند خوبی شوهر و زن.. اومدم راه باهاشون
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 ازشون که ای خواسته تنها.. ابتدایی دوم کوچیکترینشون و بود دبیرستان سوم بزرگترینشون

 رسیدگی خوب خونه باغچه به مامانم روح شادی برای خواستم خونه خانوم از که بود این داشتم

 چند وت رو خونه گرمایی سیستم و دادم انجام بود پذیر امکان که جایی تا رو خونه تعمیرات... کنه

 سطق داشتند گرما به زمستون تو و حمام به مبرمی نیاز ها بچه چون کردم رسیدگی قسطی نوبت

 رو مونده عقب اقساط ماهی چند اجاره دادن جای به که گفتم مستاجر مرد به هم رو مخارج ماهیانه

 ... کنه تقبل نمیشد هم ماه چند اجاره نصف که

 طبقه که متری شصت و نقلی آپارتمان تو من زندگی... گرفت خودش به عادی شکل چیز همه

 به میدادم انجام خلعتبری خانوم با هم باز مشترک که مترجمی کار و بود خلعتبری خانوم پایین

 همون رو من اما بود سخت اینکه با که زبان کالس با همراه خاصدادهبود شمایلی و شکل روزهام

 ... میداشت نگه دور تلخم گذشته و واقعیت از سختی

 من گیزند از همیشه برای اون که میزدم تلنگری خودم به باز اما میافتادم کیان یاد کمابیش شبها

 بالدن به ای دیگه چیز بریزم بهم رو خودم اعصاب اینکه جز گذشته به کردن فکر و بیرون رفته

 .. نداره

 شمارهای لیست داشتم وقتی روز یه اینکه تا بودم کرده عادت چیز همه به من و میگذشت ها روز

 در مه سولماز به زدن زنگ برای رویی حتی... افتاد سولماز شماره به چشمم میکردم نگاه رو تلفنم

 با بودند مرتبط که افرادی تمامی هام شماره لیست باالی از کردم لج هم خودم با... نبود من

 تدوس دلیلی هیچ بدون میسوخت خودم برای دلم... رو کیان حتی... کردم پاک تلفنم از گذشتم

 ... سپردم فراموشی دست به رو خودم ساله چندین

 دریا هب تفریح برای هم با سه هر اوقات بیشتر و شدم صمیمی هم خلعتبری خانوم شوهر با کم کم

 مثل هک بود کرده جا دلم در دو این مهر اینقدر... میرفتیم نیک پیک حتی یا و دیدنی اماکن و بازار و

 و باال طبقه برم تا بودم ای بهونه یک دنبال مدام هم من میدود مادرش و پدر دنبال که طفلی یک

 زا بعد رو مادرم پدر میکردم احساس که اینقدری بودند مهربون... بشینم شوهر و زن این پیش

 یک و میکرد زندگی تنها که پسرشون با اینترنت طریق از گاهی چند از هر... آوردم دست به سالها

 تا سه و بود کرده ازدواج که بادخترشون هم وقتها بعضی و میکردند صحبت داشت ساله ده پسر

 چیزها خیلی خانواده این با زیادم های آمد و رفت از... میزدند گپ داشت قد نیم و قد بچه

 برد رو زنش زندگی برای وقتی و کرد ازدواج اش عمه دختر با پسرشون اینکه.. شد دستگیرم

 کنهمی هندستون یاد فیلش زنش تازه پسرشون نوید آوردن و سال دو گذشت از بعد خودش پیش
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 آلمان قانون اینکه با و میشن جدا هم از خالصه داره هم تری باحال های جنبه اروپا تو زندگی که

 یزندگ هم با آرش و نوید حاال میره و میکنه بابا تقدیم دستی دو رو بچه داره رو حضانت حق مادر

 نای زندگی خونه به و میره همیشه هست آیدا اسمش و میشه نوید عمه که آرش خواهر و میکنند

 خلعتبری خانوم به رو آرش روزانه آمار بیشتر آرش چشم از دور و میکنه رسیدگی پدر و پسر

 آرش ها شیطنت از آیدا که بود این دیدم خونواده این از که جالبی های صحنه از... میرسونه

 به وار سرزنش میکردم صداش خودش اجازه البتهبا خان فریدون من که خلعتبری آقای و میگفت

 شاید چی یعنی زندگی فهمیده تازه پسرم میگفت خلعتبری خانوم اما میداد گوش چیز همه

 .. کنه فراموش رو هانیه بتونه اینطوری

 گهگداری... بدم نظر بخوام که بودم چیکارشون من خب اما نبودم موافق کدومشون هیچ با

 ضیبع... میدادم رد لبخند با فقط من و میگفت برام خانومش اشتباهات و گذشته از خان فریدون

 ... میکردیم اذیت خرده یه رو یکی اون و میکردم یکی به دست یکیشون با هم اوقات

 هک خونوادگی فضای یک.. داشتم کوچولو خانواده یک هم من کاش...  میگذشت خوش بهم خیلی

 ... ودب شده فرسا طاقت برام تنهایی.. میشد حل خودمون مابین چی همه میبستم رو خونه در وقتی

 ... میگذشت زندگیم تو از کیان رفتن از ماهی ،شش پنج

 ... بودند کرده خودشون تن زرد لباس همگی درختها و بود ماه آبان

 با نیداشت دوست اما ساده خیلی رو تولدم بودند بابا و مامن که زمانی تا داشتم عادت فصل این به

 حس من تا میکرد کاری دایی بیشتر دادم دست از رو اونها وقتی از میگرفتیم جشن دایی خونواده

 دیدش های باد و بود پاییز.. رسید سر تولدم روز... داره تعلق من به که روزیه تنها روز این که کنم

 هی حتی بهم که بود دایی سال هر... بود تر متفاوت دیگه سال هر با امسال... میکرد اذیتم سرد و

 و خلعتبری خانوم به خواستم... خودم و بودم خودم امسال اما بگه رو خالی و خشک تبریک

 وتکاپ تو رو اونها تا ندیدم دلیلی و شدم منصرف باز اما هست تولدم امروز که بگم خان فریدون

 با ور تولدم گرم چای لیوان یک با و پنجره لب رفتم...  نشستم خونه تو و کردم سکوت... بندازم

 شوفاژ کنار رفتم و گرفتم رو عکسم آلبوم... کرد رو هام بچگی هوای دلم... گرفتم جشن خودم

 ینآخر که تولدم... بود گرفته جای خونوادگیمون آلبوم تو که تولدم عکسهای آخرین... نشستم

 موندنی یاد به تولد یک برام و بود زنده مامان...  داشت شیرینی طعم که بود زندگیم روزهای

 ...  گرفت
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 چون بود تومن هزار چهار یادمه خوب...  کنک باد و گل هم و خرید کیک هم تومن هزار چهار با

 ... میشمرد رو پولش کیف تو پولهای داشت بگردم دورش ندیدمش من کرد فکر بیامرز خدا

 ودب بزرگی خرگوش عکس روش که سرخابی دستباف پلیور یک... بود نازی کادوی چه وای کادوم

 ردک گریه سال اون مامان چقدر... میشد دیده پلیور پشت و هویجش نقش میکردم پشت وقتی و

 فقط من... من و میکردند آرومش زندایی و دایی... کیکم بریدن موقع و شمعهام کردن فوت سر

 نای میبرد فکر به رو من و کرد تکرار بار چند شب اون یادمه که ای جمله تنها... میکردم نگاهش

  که بود

 هک حاال میگفتم خودم دل تو میکردم فکر جمله این به بار هزار من و... بود اینجا هم بابات کاش

 ... دارم رو تو که خوشحالم خیلی اما نیست

 ... میگم بهش چکید راحت که اشکم قطره و میکشم خودم و مامان عکس روی رو دستم

 اما میکنم تکرار دارم باز میگی االن... میریزم االن دارم من رو اونروزت اشکهای ادامه مامان-

 مامان دگذاشتی تنها رو من و رفتید بودید معرفت بی جفتتون ؟ چی من اما بود عزیز برات بابا مامان

 مامان ؟ نمک زندگی سربلند تنهایی نتونستم دیدی ؟ تنهام چقدر میبینی ؟ رو من میبیی باال اون از

 ... ببینمتون نمیشه ؟روم چی دایی ؟ دید منو هم بابا

 جور و جمع رو خودم بزار... نشو دلخور ازم... نیومدم سرمزارتون ولی شمال اومدم که ماهه شش

 قول ماا نمیشم هم قدیم مثل که چند هر... پیشتون میام افتخار با قدیم نیاز همون بشم باز کنم

 ... رمدا دوستتون خیلی مامان.. دیدنتون برای ندارم رویی هیچ اصال االن باال بکشم و خودم میدم

 ... گرفتم جشن قدیمی عکس آلبوم یک با رو تولدم تنها و تک من و گذشت هم تولدم شب

 

 هست ماهه یک سفر یک برای آرش بازگشت خبر که میشه روزی چند خلعتبری خانوم خونه تو

 میخواستند هم با همگی قراره که اینجوری چون نمیگنجه خودش پوست در خلعتبری خانوم

 آلمان تو باید اینبار...  بود رسیده شوهر و زن زندگی دوم ماهه شش به نوبت که چرا برگردند

 ... میبودند

 شا زمزمه که اینجوری و بود پسرشون برای خرید گرم سرشون چون میدیدمشون کمتر اینروزها

 شلوغی این.. تهران به میرن رو آخر روز دوازده ده هم بعدش و میمونند شمال روزی چند بود
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 جای کمتر اینکه برای نبینمشون رو شوهر و زن این من میشد باعث خلعتبری خونواده برای روزها

 ودب گرفته رو وجودم تموم تنهایی باز... کردم کار مشغول رو خودم بیشتر کنم حس رو نخالیشو

 شوهر و زن این با ها نشینی شب و ها خوردن غذا و جمعی دست های خندیدن به داشتم تازه...

 من از رو مادرش و پدر نیومده هنوز نشدم خوشحال آرش اومدن از جورایی یه... میکردم عادت

 ... گرفت

 بر قرار و شدند تهران راهی استقبال برای مادرش پدر و بود رسیده آرش... رسید فرا موعود روز

 شب برای رو من صحبتهاشون طبق... شمال بیان بعد و بمونند اونجا رو روزی چهار که بود این

 ... کردند دعوت اول

 ارچه مثل شب چهار..  شد تکرار و زنده برام کردن زندگی تنها شب چند برای گذشته تجربه باز

 آپارتمان تو آرش و شوهرش و خلعتبری خانوم رو شب چهار این تمام...  گذشت سال

 فانتزی در خلعتبری خانوم های گفته رو از من.. بودند مونده تهران غرب در واقع کوچیکشون

 نآپارتما اندازه کوچیک آپارتمان یک.. بودم چیده رو داخلیش دکوراسیون و آپارتمان شکل خودم

 .... آبی و کرم دکوراسیون با هستم توش االن که من

 این داشتن علت که تا دو هم شمال تو و داشتند نقلی آپارتمان تا دو تهران تو.. باشه قشنگ باید

 ملک ایران تو که بدونم باید اینجوری خودشون گفته طبق هم رو بزرگ و کوچیک های ملک

 محسوب پایین قشر جز هم اصال اما نبودند پولداری آدمای... هست زندگی سرمایه همیشه

 ... نمیشدند

 و خونشون برم که شدم دعوت من رسیدنشون از بعد شب یک یعنی شب جمعه برای باالخره

 .. ببینمشون

 یا سورمه مجلسی بلوز یک با و پوشیدم تنگ اما مشکی ساده جین یک تر تمام چه هر شوق با

 .. بستم سرم باالی اسبی دم رو موهام.. کردم ست حریر

 .. نپیششو برم موقع به شب تا خریدم رفتم صبح از گل دسته یک استرس بدون و راحت خیلی

 ... انداختم نگاهی وضعم و سر به دوباره و ایستادم در پشت

 نسبت به عکسهای و صحبتها از بیشتر دیدم خودم مقابل رو ،آرش شدم وارد من و شد باز که در

 خالف بر اما بودم کرده تجسم خودم برای جوون و تیپ خوش نسبت به پسر یک قدیمیشون
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 جو موهای مهمتر همه از و معمولی بسیار صورت اسپرت تیپ با راحت پسری آرش تجسمم

 تو ثبتم نکته... گذاشته سر پشت شیرین رو عمرش سی دهه که بود این نشوندهنده که گندمیش

 و خوشگذرونی اهل حسابی که ببینم میتونستم ظاهرش از... بود جذابش و ورزیده اندام ظاهرش

 .. زندگیه از لذت

 گفتم ادب نشونه وبه کردم دراز رو دستم و ایستادم روبروش

 ... نیازم من سالم-

 گفت و کالمم تو پرید جدی خیلی و گرفت دستهاش تو رو دستم بشه تموم حرفم نگذاشت

 ؟ داری چی به نیاز... باش راحت من با-

 روعش مقدمه بی اینطور نمیخورد سنش وقارو و تیپ اصالبه...بیرون میزد داشت کاسه از چشمهام

 شده خیره من به متعجب هم اون که دیدم و کردم نگاهی خلعتبری خانوم به... کنه شوخی به

 هم من که بودند عکسالعملم منتظر همشون... نداشت خانومش از کمی دست هم خان فریدون...

 .. شدم آرش مزاح پاسخگوی شیرینی لبخند با

 ردمک پیشه که سکوتی و من سمت از ساده لبخند یک جز داشت رو برخوردی هر انتظار بود معلوم

... 

 زیاد بابا و مامان از رو تعریفم هستم آرش هم من میکنیم بحث بعدا موضوع اون مورد در حاال-

 کم کنند تعریف من از چی هر که بگم باید قبلش هستم نظرتون منتظر جون و دل با... شنیدید

 ... گفتند

 گیمهمیش ناز با اما خونسرد خیلی و خندیدم همین برای داشت رو توهین حکم اینجا سکوتم دیگه

 ... گفتم

 رفیح که میکنند تعریف پسرشون تک از محفلی هر تو و دارند لطف شما به بابا مامان که این از-

 تو یکمان اما هستید آرش شما که هست این جالبه من برای ورود بدو از که ای نکته تنها اما نیست

 ... نمیبینم دستاتون

 ... گفت و خندید بلند و زد محکمی دست خلعتبری آقای

 ... بده رو مردک این جواب شد پیدا یکی باالخره... نیاز گفتی گل آخ-
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 ... گذشت شیرین های بحث از پر و گرم خیلی شب اون

 الکام... گذاشته زندگیش چهارم دهه تو پا تازگی به که فهمیدم آرش با صحبتی هم کمی از بعد

 اهنگ که گفته بهم تجربه.. کشیده و چشیده رو روزگار گرمی سردی که بود معلوم اش چهره از هم

 ... غوغاییه کدوشون هر دل تو که نکنم جماعت خندون لب به

 تنهاشون درشت و ریز های بهانه به من گهگداری و میکردیم نشینی شب هم با همه شبی چند

 انهایانس خیلی که درسته کنند خلوت هم با من مزاحمت بدون و خصوصی بتونند تا میگذاشتم

 چندین کنم عرض چه که پا یک براشون من صورت هر در باز اما بودند داشتنی دوست و مهربون

 ... بودم تر غریبه پا

 هب و مراقب رو قدمهام که میداد نشون قبلم از تجربه هم باز اما بودم شده صمیمی خیلی آرش با

 کهاین مخصوصا... ندارم اصال رو جدید ای ضربه تحمل اینبار چون باشم رفتارم ومواظب بردارم جا

 ... بود هم راحتی بسیار پسر آرش

 کردنشون همراهی بر بنا که رو خودشون و آرش سفر آخر روز ده خلعتبری آقای و خانوم تعارف به

 که بود این آرش خوب های ویژگی از یکی... شدیم تهران راهی همگی و پذیرفتم بود تهران به

 ... میدونست من با برخوردش از مرحله هر تو رو خودش حد دلنشین و خوب خیلی

 یکی و میکردند من از که بود تعاریفی برای کنجکاوی حس این کنم فکر و میکرد نگاهم کنجکاوانه

 خب میزنم پا و دست چطور گرگ اجتماع این تو تنها دختر یک من که بود این ها تعریف این از

 ... جالبه هرکسی برای

 هنشست پشت خلعتبری خانوم و من بودیم تهران به بابل راه تو... افتادیم راه همگی زود صبح

 ... جلو هم پدرش و آرش و بودیم

 و آیه من کنار متداوم طور به هم مادرش و میشد متذکر آرش به رو راندن آهسته مدام پدرش

 ... میخوند سوره

 ؟ شمال اومدی شد چی بودی تهرون مدت یه شنیدم نیاز-

 که ممیگرفت فاکتور گذشتم از طوری باید که خاطر این به شد گرفته حالم کمی آرش سوال این با

 .. فتمگ و کردم نگاهش آینه تو اضطراب با.. میومد میون به حرفی خرابکاریم از نه و میشد دروغ نه

 .. میرفتم دانشگاه هم قبلش تا میکردم کار هتل یه تو مدتی چند من گفتم مامان برای من-
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 ... میگه و میکنه نمکی با خنده

 راضی کارت از دادی استپ کارت با چرا نفهمیدم اما فهمیدم هم من هوش از سرشار خانوم-

 باشه شیرینی کار باید بودی هتل رسیپشن گفت مامان نبودی

 خودم با باالخره.. بود محال سوالها اون زیر از کردن فرار... بود گرفته شدت هاش کنجکاوی دیگه

 ...گفتم جرات با زنگ زنگیه یا روم رومیه یا.. اومدم کنار

 ... شدم اخراج-

 تگف بالفاصله و خندید بلند آرش اما کردند نگاهم متعجب خلعتبری آقای و خلعتبری خانوم

 کردن اخراجت خسارتش جبران برای که زدی آتیش رو کجا هستی کی دیگه تو... گرم دمت بابا-

 ؟

 .. آوردم رو حقیقت به باز اما بود گرفته ام خنده

 هک اول روز از هتل صاحب بود اومده بلژیک از بود خودت سال و سن هم تقریبا پسر یه رییسمون-

 منم کرد اخراج رو من و کرد استفاده قدرتش از اون آخرش اینکه تا کردیم تا بد هم با ما اومد

 ...شدم آشنا شما مهربون بابای و مامان با سعادتم از که شمال اومدم تر دراز پا از دست

 .. بودهن رضایتمند چندان توضیحاتم از که میده نشون و میزنه نمایش به لبخندی خلعتبری خانوم

 حنهص اینجور با باید باالخره که بودم کرده پیدا اطمینان که بود وقتی چند.. میشه خالی دلم ته

 مدل ته چیزی یه اما بیرون اومدم خودم خواست به من میگفتم دروغ به کاش میشدم مواجه هایی

 قتحقی از درصد چند فقط من تازه... باشم خالص نا باهاشون من چرا خالصند من با که اینها گفت

 ... داشتند برخوردی چه میگفتم رو همش اگه گفتم رو زندگیم

 .. سخن به چرخوندمش و لبهام تو آوردم رو قدرتم مونده ته اما میلرزید لبهام

 ... برم زور حرف بار زیر میتونستم من نه بیاد کوتاه میتونست اون نه-

 ... پرسید جدی اینبار خلعتبری خانوم

 ؟ بود بینتون چیزی-

 بدم جواب چجوری سوال این به
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 رو خوشی دقایق برام هم آوریش یاد خلعتبری خانوم سپردم فراموشی دست به من رو ها گذشته-

 ... کنیم صحبت خوب های چیز مورد در بهتره نمیزنه رقم

 جواب آخرم جواب از همگی که میداد نشون اما... کرد عوض بحثرو سریعا و افتاد دوزاریش آرش

 .. باشن گرفته رو خودشون

 رهپا فهمیدن از بعد جاده و روز اون از خلعتبری خانوم رفتار بودیم تهران تو که میشد روزی پنج

 فتارر صمیی قبل مثل آرش و خان فریدون اما.. بود شده تر سنگین سر من با زندگیم حقایق از ای

 ... میکردند

 هی با من و بود شب آخر... نیست بخش لذت برام نشینی شب ها برخورد ین با روزها این دیگه

 ... خورد زنگ تلفنم که خوابیدم اتاقم تو رفتم ببخشید کلمه

 ... بود ناشناس شماره

 ... دادم پاسخ کنجاوانه اما حالی بی با و گوشی

 ؟ بله-

 ... معرفت بی دختر... گالب گل خانوم نیاز-

 همین برای کردهبودم پاک گوشیم حافظه از رو شمارش.. بود سولماز.. پرید فازم سه از برق

 .. گفتم مسلط خیلی و ندادم وا... نشناختمش

 .. کردین ما از یادی عجب چه... سالم-

 ... شد پاسخگو شکایت و گله با

 توق هیچ که هم خونه... نیستی دسترس یادر خاموشه یا... میدی تلفنتوجواب مگه خوب دختر-

 ... نیستی

  کردم عوض رو حرف.. نمیدادم رو جوابت وگرنه رفتی در دستم از هم اینبار

 ؟ خودت خوبی-

 ؟ چطوری تو عزیزم مرسی-

 ؟ خوبه پیمان ؟ کردی من از یادی که شد چی خبرا چه... خوبم هم من -
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 ؟ ببینی رو سولمازت مامان بیای نداری تصمیم تو میگم کن ولش رو اون خوبه هم اون-

 پرسیدم عجیبی لحن با.. نداشتم برخوردی سولماز مامان با امروز به تا من کردم تعجب

 ؟ خوبه حالش ؟ ببینم چی برای تورو مامانه-

  میده رو جوابم کالفه

 .. تو دست از نیاز وای-

  گفتم افتاد می کامل داشت که ای زاری دو با و کردم جمع رو حواسم بیشتر اینبار

 مامان داری تو... فهمیدم درست که ؟نگو سولماز مامان... مامان... بگو دوباره ببینم کن صبر-

 ؟ میشی

 ... گفت زیادی شعف و شور با و خندید خوشحال و بلند

 ... میاد دنیا به نازم دختر هم دیگه ماه چهار میشم مامان دارم من فهمیدی درست آره-

 ... بود ای منتظره غیر و جالب خبر بودم شده شوکه

 رو عروسی و زدی دور رو من نکنه ؟ میشه چی عروسیت پس... آخه تو به بگم چی من... سولماز-

 .. معرفت بی باشم ساقدوشت نبود قرار مگه ؟ گرفتی

  داد رو جوابم طنز لحن به

 کرده باد شکم با حاملم که ماهه پنج االن من خوب دختر بگیرم کی برای دیگه رو عروسی کیو آی-

 .. کلیه خودش رسوندیم رو خودمون عقد به همونقدر بپوشم لباسی چه

  گفتم و خندیدیم جفتمون

 دوران این سالمت جفتتون که ایشاهلل.. میگم تبریک بهت قلب صمیم از خوشگلم سولماز وای-

 .. بگذرونین رو قشنگ

 نم به نباید کردی عوض رو کارت تو کردم پیدات باالخره که خوشحالم خانومی... نانازی مرسی-

 ببینم بگو.. خالش دختر دوست پیش اصفهان برای دیگه شعبه یه فرستادتت گفت کیان... بگی

 ؟ خوبه اصفهان
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 در وشجل کرده کار چی من با بفهمه کسی اگه کرده فکر نکنه نیست بردار دست پسر ؟این کیان

 رکا... لطفی چه... اصفهان.. دروغی چه... ترم ،تنها تنها از من که نمیدونه زده فلک بدبخت.. میاد

 ... نمیکنه بهم شکی دیگه شد هم نفعم به اما.. کرده پیدا برام

 ... دیگه شد ای دفعه یه ببخشید... نیست بد آره اصفهان آهان ؟ اصفهان-

 ... بگو اینو... تهران میای کی حاال خیال بی-

 ... تهرانم من که بفهمه نخواستم چرا نمیدونم

 کنم غلب رو نازمون دخمل بیام کنی زایمان اینکه ؟مگه مگه چطور بیام ها فعال فعال ندارم تصمیم-

.. 

 هدیگ...  گرفتن ولیمه پیمان و من برای جدید تا چند با قدیمیها همون جوون های بچه و بر بیا-

 رایب اسم یه و بشیم جمع هم با همه اینکه هم نگرفتمون عروسی مثال هم نشون دو تیر یه شد

 ... کنیم انتخاب دخملم

 ... قدیمی دوستهای... نمیام صد در صد دیگه

 امبی نمیتونم ریختست هم در کارهام خرده یه اما میومدم داشتم دوست خیلی که من دلم عزیز-

 ... آدرست به بفرستم برات گل دسته یه با رو پیشنهادیم اسم میتونم ولی...

 ..دلخوره دستم از فرم بد که بود مشخص صداش از

 همیرس دیگه هفته میگه که کیان از اون دارم کار میگی که تو از این چیه بازیا مسخره بابا ای-

 ... نمیاد هیشکی من طرف از.. کیش بره باید دخترشه دوست تولد میگه که آریا از اون ایران

 که بهتر همون... حاله و عشق تو مدام.. عوضی مردک.. بگردونه آقا پس ؟ نیست ایران کیان

 نای با تازه شده تنگ سولماز برای که هم من دله... بهتر این از چی نمیاد گفت هم آریا... نیست

 مازسول و پیمان بینمون ماجرای از مطمینم... ببینمش باید صد در صد دیگه جدیدش موقعیت

 ... اومده دستم خوب اخالقش... میاورد روم به سولماز گرنه و ندارند خبری

 . ؟ شما ولیمه این هست کی حاال نکن گریه بابا باشه-

 .. عصر شنبه پنج دیگه روز چهار... برم قربونت آخ-
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 ... میام که عزیزی برام چقدر ببین-

  گفت شادی با و خندید

 ... من معرفت با جیگرتو-

 ؟ حاله چه در جسمیت اوضاع..  بسه دیگه خب خیله-

 .. شده خوب هام تهوع حالت تازه تخته به بزنم... نیست بد-

 ... میشی مامان داری که نمیشه باورم هنوز سولماز آخی-

 ... کشوندم رو ،خودم ماه این تا اومد در پدرم چون بشه باورت-

 ... ببینمت بیام باید حاال-

 یه لمدخم که روزهاست همین گفتم من زد غیبتون جفتتون یهو.. کردی کار چی کیان با تو میگم-

 .. کنه پیدا همبازی

 .. نشده حاضر جمعهاشون تو هم کیان من رفتن از بعد انگار..دهنم تو اومد قلبم

 چه... نمیومدیم در جور هم با اول روز همون از دیگه خط یه من میره پیش خط یه تو اون بابا نه-

 ( عاطفی رابطه) رالسی به برسه

 زاغ دبای عمرت آخر تا میرفتی باهاش اگه دیدم من که شیطونی کیان اون داری حق واهلل بگم چی-

 آبی زیر داره بختی بد کدوم با نیست معلوم االنم... بپره دیگه یکی با نکنه میزدی چوب سیاهشو

 .. میره

 هوایی باز میدونستم چون بشنوم ازش نداشتم دوست اصال اما ازش نیست خبر بی هم کم معلومه

 خودم اب نمیدونم رو خودم هنوز اما ناراحتم ازش آورده سرم که بالیی با من که درسته... میشم

 ... چندم چند

 دورم بهتر همون... زن بهم حال... ادعا مرتیکه.. تره بدبخت همه از خودش بدبخت کدوم چرا-

 ... میبینمش کمتر

 هم عرفان پسره اون... کنیا تیپ... بچسب رو خودمون خیال بی... حرفیه یه هم این خب آره-

 ... هست
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 ... شورم و شر پر نیاز همون هنوز من کرده فکر

 .. کردم پیدا رو زندگیم راه من جیگر خیال بی سولماز هست که هست-

 ؟ دنبالت میاد خرش بر سوار ای شاهزاده کدوم راه این تو بپرسم میشه اونوقت... اوهوک-

 تازه خودشه کاره همه خودش چون نداره خر و اسب اصال من شاهزاده کردی اشتباه رو اینجاش-

 .. میده ویس سر هم من به جون و دل از

  میگه آخر در و میخنده بلند

 میکنما حساب روت من پس خانوم جیگر... گزینه این واسه جون-

  پرسیدم ازش اطمینان بذای و دادم بهش رو جوابم

 ؟ نه یا داریم همراه اجازه احیانا راستی باشه-

 .. بیارید تشریف گزینتون اون با شمایید چون حاال-

 ... هست ای گزینه من زندگی تو واقعا کرده فکر این بود آرش منظورم من

 ... دیگه خودتونه خونه.. عزیزم باشه-

 ... نکنیا دیر گلم آره-

 ... جیگر خدافظ نه-

 و بد هب میشد ختم همش باز... میکرد خطور فکرم چیز همه به.. فکر تو رفتم و کردم قطع رو گوشی

 که تهگف دروغ و کرده استفاده سو من نبود از برداشته عوضی مرتیکه...  کیان به گفتنهام بیراه

 اومده در کجاش از اصفهان نیست معلوم... اصفهان به کرده اعزام رو من و کرده پیدا کار من برای

 ... خانش آریا هم همخودش.. نیست که بهتر همون... 

 ... نمیشد بسته چشمهام شب نمیدادم فحش بهش کمی تا عادت بود شده دیگه

 مباه کمی تا خواست ازم و شد وارد در به ضربه تک یک با خلعتبری خانوم که بخوابم خواستم

 .. کنیم صحبت
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 اتفاق کردم فکر شد خالی دلم ته... داشت اضطراب هم کمی اما میرسید نظر به جدی صورتش

 ... افتاده بدی

 ... نمیاد که خوابت-

 ... بفرمایید خوبه نه-

 ... بیام بعدش شه تموم گفتم میزدی حرف تلفنی-

 ور اسمش تا گرفتن ولیمه براش همگی دوستهامون بارداره ماهه پنج بود قدیمیم دوست بله-

 ... کنن انتخاب

 ؟ دختر یا پسره... مزه با چه-

 دو روی.. میخوند برام اینو همیشه.. کاراشه عاشق بابا باباشه عشق دختر.. افتادم بابام یاد

 .. جاشه فقط دخترم بابا چشمون

 ... میگفت همیشه بابام... خونه برکت..دختر یه-

 ... کنه رحمتش خدا-

 !!! انگار داشتین کارم... بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا-

 ... کنم شروع کجا از نمیدونم ولی بگما چطوری میدونم یعنی بگم چطوری ام.. آره آهان-

  گفتم و شدم قدم پیش خودم که شدم مشتاق اینقدر

 .. میشکافیم رو مسیله هم با بعدش...  عزیزم کن شروع وسطش از تعارف بی و راحت خیلی-

 .. میگه دید ازش میشه راحت خیلی که اضطرابی با و میخنده

 تو با ما هم.. میشناسیم رو تو که میشه ماهی چهار سه حدود االن فریدون و من دخترم نیاز-

 هم هاشون گذشته و هام بچه و زندگی از.. ما با تو معلومه که اینجوری هم هستیم و بودیم راحت

 .. باطن و ظاهر.. نکردیم پنهون ازت رو چیزی

 این گفتن میرسید نظر به که جالبی چیز اما... کنم تایید حرفهاشو لبخند و سر با میشد فرصت فقط

 ... بود حرفها
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 آرش.. بشی عروسم و بیای که بگم بهت تعارف بی داشتم دوست دیدمت که اول روز از راستش-

 رو نوید و آرش خونه داری که متانتی و شادی با تو میخواست دلم ندید خیری زن از زندگی تو

 تو حرفهای از باالخره اینکه تا نگذاشت فریدون این بگم خواستم که دفعه هر ولی.. کنی نورانی

 وصلت این به شده راضی دل صد نه دل یک هم فریدون شد بدر و رد آرش و تو بین که جاده

 بی راستش.. نیست میل بی چندان هم اون کشیدم وسط رو موضوع باری دو... راضیه هم آرش..

 نفریدو اما لرزید دلم ته خرده یه بوده کسی هم تو زندگی تو قبال شنیدم وقتی از بگم تعارف

 هم یدونفر قول به.. کنم خواستگاری ازت بیام تری راحت خیال با بتونم االن تا کنه قانعم تونست

 نظر به راحت چندان که تو موقعیت هم نیست ازدواج کیس برای عادی حالت آرش موقعیت

 تا باشه ای گذشته باید جفتتون زندگی تو اما کنی برداشت بد رو حرفهام نمیخوام... نمیرسه

 ... بیاین کنار هم با بتونین

 

 ها استثنا از جزیی هم من که چرا... میبودم ها روز این منتظر باید باالخره... شد خراب سرم رو دنیا

 دبو خورده بر بهم.. کنم ازدواج نسب و اصل با و دار خونواده پسر یک با بخوام اگر البته هستم

 ردهک بهش حتی ای اشاره نمیاد یادم هم اصال و بود شخصی خیلی که بودم کرده خبطی یک من...

 هدار هم ساله ده پسر یک که پسرش با رو من اجازهبده خودش به تونست چطور زن این اما باشم

 لبخند ابماعص تنظیم و کردنش کنترل برای و میشینه صورتم رو شدیدی نسبتا اخم... کنه مقایسه

 میگم و میارم لبهام رو سختی

 ک سالی و سن این با نمیتونم جالب خیلی اما میکنم قطع رو حرفتون که ببخشید خلعتبری خانوم-

 ینبگ دقیق رو تون منظور بگم هی و راه اون به بزنم رو خودم گذشته ازم مجرد دختر یک عنوان به

 اما ونگلت پسر آرش با من ازدواج فهمیدم دقیق رو منظورتون من خوشبختانه یا متاسفانه هم حاال

 به من موقعیت اینکه یا ؟ بزرگتره من از سال چند جان آرش که کردید توجه هیچ خلعتبری خانوم

 ماا دارم زیادی و منطقی دلیلهای خواستتون در این کردن رد برای..  نمیاد حساب به حاد وجه هیچ

 و شما هم من.. بشه شکسته دلی ممکنه خوآسته نا که خآطره این به فقط نمیبرم کار به اگر

 که بگم مجددا هم رو این باید دارم دوست رو ندیدمشون هنوز جونکه آیدا و آرش و خان فریدون

 من اب ازدواج بری آرش موقعیت اما پسندیه دختر و داشتنی دوست و مهربون بسیار پسر یک آرش

 عیس همیشه من نه... باالست ازدواج برای من معیار بگم بخوام اینکه نه.. نیست هماهنگ اصال

 و ارمبی جا به رو رسم باید خوردم نمک و نون و نشستم سفرتون سر من اما باشم بین واقع کردم
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 لمث سال چند از بعد بعدش و بدم قول بهتون معده سر از نمیتونم بزنم حرف شما با وجدانم با

 هک نمیبینم خودم در اصال من.. حوضش و بمونه علی باز هم آخرش چیزو همه زیر بزنم خانوم هانیه

 شمب بزرگتره ازم سال سیزده کم کمه که مردی زندگیه وارد ساله ده بچه پسر یک مادر عنوان به

 هم زبا اما... پیشنهادتون بودن منفی برای باشه کافی میکنم فکر که بود مواردی از تا دو این...

 و یادم سر با باشه داشته رو موقعیتش اگر دختری هر که هست داشتنی دوست اینقدر آرش میگم

 رایب میتونم چطور نداشتم پدر و مادر سالگی یازده ده از من.. نمیبینم خودم در من اما میشه زنش

 ها خیلی صد در صد نه که شاید کنم مادری نداره من با عاطفی و خونی ارتباط هیچ که پسری

 ... عاجزم من متاسفانه اما میتونند

 کردم سعی مدت تام... کردم راحت رو خودم خیال و زدم رو حرفم... آخر صلح از به اول جنگ

 .. نیارم زبون به رو خودم ناراحتی و بدم رو جوابم مودبانه خیلی

 و مهربون خیلی بود هم ظاهر به بود مشخص که واینجوری گرفت رو جوابش خلعتبری خانوم

 ... نیستیم هم گمشده نیمه آرش و من که پذیرفت منطقی

 فقط..ریا بی و ساده همونقدر بود قبل مثل ها رفتار اما میکنه تغییر چیز همه میکردم فکر فردا از

 ... بود گرفته شدت من به نسبت کنجکاویش حس کنم فکر.. بود ای دیگه طور آرش های نگاه

 ... میشدم رفتنم برای آماده باید من و بود سولماز مهمونی شب فردا پس

 وزر صبح اینکه تا میافتاد عقب خریدم برنامه ای بهونه هر به داشتم فرصت که روزی دو اون تو

 بیرون زدم خونه از و دریا به زدم رو دل پنجشنبه

 ... بود شده تنگ دلم بودم نگشته تهران تو بود وقت خیلی

 ... بودم شنیده رو تعریفش.. تیراژه تجاری مجتمع رفتم و گرفتم تاکسی

 ... بودم خالص شب لباس انتخاب شر از داشت ولیمه حالت مهمونی که اونجایی از

 یلیخ اما بود کوتاه... بود گرفته رو چشمم جور بد یشمی سبز کوتاه پیراهن یک رگالها پشت از

 ... بود دلبر

 امند..  نبود بلند هم اصال اما نبود کوتاه خیلی.. زانو باالی وجب یک تا دامن کوتاهی و رومی یقه

 باهاش برخاست و نشست میشد باعث که داشت پری چین دامن روی حریر و بود لخت حالت

 ... باشه تر راحت
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 ... بیرون اومدم و گرفتمش شک بی پروش از بعد

 شمیی سانتی ده پاشنه براق ورنی یک که ستش کفش راحت خیلی بود سال رنگ سبز رنگ چون

 به اساسی حال یه میدونستم واجب دیگه ماه هفت از بعد... بیرون اومدم و خریدم رو بود رنگ

 .. بدم خودم

 ...میگشتم خیابون تو هنوز من و بود سه ساعت باز اما بود نبرده زمانی خریدم اینکه با

 ،بعدش خوردم و گرفتم همبرگر ساندویچ یک خودم برای و باال طبقه رفتم بودم گرسنه چون

  خونه رفتم سریع

 

 و خانوم... کرد باز برام رو در ،آرش معطلی کمی از بعد... زدم در و شدم مجبور نداشتم که کلید

 کمی خونه داخل تنها آرش و من حضور که چرا.. شدم معذب کمی.. نبودند خونه خلعتبری آقای

 ... میشدم آماده سریع باید حال هر به اما.. میکرد معذبم

 .. شدم خونه وارد دوم طبقه و رفتم باال ها پله از

 ختل بوی از بود شده پر آپارتمان کوچیک فضای.. میکشید سیگار و بود داده لم مبل روی آرش

 .. بود بخش لذت برام سیگارش بوی... سیگار

  گفتم و کردم نگاه بهش کوتاه خیلی

 .. سالم-

 نکهای بدون بود گذاشته خودش بای التین قدیمی موزیک یک و میکرد نگاه تلویزیون به داشت

 ... سوال یک با البته داد رو جوابم کنه نگاهم

 ؟ بزرگ بازار نرفتی اینها مامان با مگه تو سالم-

 رو قدمهام... بزرگ بازار رفتند همسرشون و خلعتبری خانوم که گرفتم رو سوالم جواب سوالش تو

 ... داشت تعلق من به روز چند این که اتاقی سمت به برداشتم قاطعانه کمی

 ستدو اگه راستی.. شم حاضر باید شده دیرم االنم..  بخرم لباس خودم برای تیراژه رفتم من نه-

 .. میگذره خوش دوستانست جمع یک.. بیای هم تو میتونی داشتی
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 گفت جالبی لحن با خونسرد خیلی

 .. شو حاضر برو... بگذره خوش ندارم حال من نه-

 ... ببینه مشتاق رو من نداشتم دوست اصالهم آما بیاد باهام داشتم دوست نکردم اصرار

 ... کنم استقاده حموم از من اجازه با پس.. راحتی طور هر باشه-

  گفت شمرده قبل از تر مالیم هم کمی و صمیمی لحن با اینبار

 .. کن صدام خواستی چیزی باب،ا باش راحت-

 که بود این حقیقت.. داشت برخوردی همچین برای دلیلی چه... شدم شوکه کمی حرفش این از

 صرفمن حمام به رفتن از تا میگشتم کوچیکی دلیل دنبال همین برای اومد دلم تو عجیبی ترس

 به موهای همون و شدم حموم خیال بی کار اطمینان و همین برای بودم حموم صبح دیروز... بشم

 ور چشمهام... شد خوشگل خیلی فرش... بابلیس با کردن فر به کردم شروع رو تمیزم نسبت

 تر زیبا چندان صد رو چشمم رنگ زدم چشمم پشت که یشمی سبز سایه و کردم متفاوی آرایش

 .. کرد تکمیل رو آرایشم رنگ بی براق لب رژ و گونه رژ..  میکرد

 باب و جذاب خیلی اما نبود لختی زیاد اینکه با.. کردم تنم رو لباسم و پوشیدم رو پام رنگ جوراب

 ... بود روز مهمونی

 یاطح در به چسبیده های برچسب از که ای شماره با دادم ترجیح که بیرون برم اتاق در از خواستم

 ... بخوام ماشین یک و بگیرم تماس بودم کرده داشت یاد

 .. میرسید دیگه دقیقه سه تا آژانس صاحب گفته طبق

 یابای مانتوی و رفتم در کنار لباسی چوب سمت به ندیدم جاش سر رو آرش بیرون رفتم اتاق از

 دور دستی یک کردم احساس که کنم تنم خواستم و برداشتم بود آویزون در دم که زرشکیم

 ... کمرمه

 .. م دور کرد حلقه رو چپش دست زدن بهم چشم تو و بود کرده نزدیک بهم پشت از رو خودش

 .. پریدم جام از متر سه

 .. میکنی کار چی-
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  میگذاشت نمایش به رو عجیبش حال و حس صداش

 ... دادی مامانم به که جوابی از کنم پشیمونت میخوام هیچی-

 ... همانا آرش کار ادامه و همانا باختن رو خودم اما... بودم ندیده لحظه ازاون تر درمونده رو خودم

 .. نیست ای مزه با شوخی اصال آرش بفهم رو دهنت حرف-

 ودمخ دست پوست روی اشتباهی ناخنم با که کنم بازش وخواستم دستش رو گذاشتم رو دستم

 ... زدم

 .. نکردم حس رو درد که بودم عصبی و داغ اینقدر

 .. نمیداد نشون العمل عکس فرز و تند اندازش از بیش درشتی خاطر به اما بود قوی مرد

 ... اصلی امتحان سر برو بعدش بدم رو نمرت من بیا قبلش.. کردی خوشگل-

 لهفاص از.. نمیدونستم من و میبود صفت حیوون اینقدر آرش بود ممکن چطور بودم شده شوکه

 مصرف چیزی که کردم حاصل اطمینان دیگه.. میزد بهم داشت رو حالم دهنش عجیب بوی نزدیک

  نمیبره سر به عادی حالت در االن و کرده

 .. ردک ولم زد صورتم تو که محکمی سیلی با ک گرفتم رو دستش گازی چنان اما چطوری نمیدونم

 ... بیرون زدم در از نکرده و کرده سر رو شالم بود تنم که مانتو

 یکی هم با رو پله تا سه که دویدم تند اینقدر اما نمیاد دنبالم فهمیدم اینکه با.. دویدم ها پله از

  دادم ادامه فرارم به و شدم بلند دوباره ترسم از... پاگرد تا خوردم لیز رو پله ردیف یک و کردم

 .. شدم رد حیاط از

 .. بیرون اومدم آپارتمان از و گذشتم هم خونه در از

 پیرمرد شدم آژانس ماشین وارد وقتی چون بود عالی جهت یک از... نمیومد اشکم شوک شدت از

 بود شده زدنم نفس نفس متوجه فقط نفهید هیچی راننده

 ؟ شده دیرت-

  گفتم فقط
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 ... جوری بد-

 ... کرد براه رو گفتن دروغ برای رو زمینه خودش

 یارمب در کیفم از خوستم رو پول سولماز، خونه از نبودیم دور خیلی که اونجایی از و گفتم رو آدرس

... 

 ؟ کیف کدوم اما

 .. بودم گذاشته جا خونه تو رو کیفم

 ... برسم سولماز خونه به تا نزدم حرفی ناچار... بودم کرده بیرون سرم از بالکل رو برگشت فکر

 طرهق قطره و بود گرفته خودش به کبودی رنگ دستم بود شده وارد بهم بدی شوک.. میلرزید بدنم

 ... داشتم نگه بختی بد هزار با رو خودم. .. میرفت ازش خون

 نیاد یشپ این از بیشتر آبروریزی تا بکنم میتونستم کاری اقل حد بود هفت ساعت که اونجایی از

 پخش و نریزه بود تر غلیظ کمی امروز شانسم از که آرایشم تا بعد برای بزارم رو کردن گریه

 ... نشه صورتم

 .. دخترم باشه اینجا باید-

 رو پول من ات کنید صبر اینجا دقیقه دو میکنید لطف شما شرمنده فقط همینجاست دقیقا بله بله-

 ؟ بیارم براتون

 .. بیار برو جان بابا آره-

 ... زدم رو زنگ و در دم رفتم جت مثل و شدم پیاده ماشین از

 ؟ بله-

 پرسیدم اطمینان برای باز ولی شناختم رو سولماز صدای

 .. بیار هم رو پولت کیف پایین بیا دقیقه یک خودتی؟ سولماز -

  گفت زود بعد و کرد مکث کمی

 ... کن صبر باشه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

527 

 

 ... بود شده بیشتر دستم درد شدت

 سفت رو من و بود نشده من درشت و ریز های آسیب متوجه اول وهله تو از پایین اومد که سولماز

 گفت و کرد بغلم

 ؟ شده چی.. جیگر و ناز همیشه مثل عزیزم.. نیاز سالم-

 پرسیدم رو خوش حال فقط و ببینم کردم فراموش رو شکمش که بودم شوک تو اینقدر

 رو من تاکسیه پول این نمیشه زحمتی اگه اول بیا فقط.. خوشگلی همیشه مثل هم تو سالم-

 .. کن حساب

 گفت و کرد نگاهم عجیب

 ... میکردم حساب من هم باز میگرفتی ؟لیموزین تاکسی چرا حاال-

 ... خونه گذاشتم جا رو کیفم.. نیست وقتش االن طوالنیه ماجراش بریز نمک کم-

 .. بیام تا کن صبر.. بابا کردم شوخی-

 ... اومد و کرد حساب رفت خدا بنده

 یلشدل شاید... رفتارم به شدم تر مسلط کمی... جاش سر بیاد نفسم تا ایستادم کمی حیاط تو

 شد تر نزدیک بهم سولماز...  بود اون طرف از امنیت حس گرفتن و قدیمی آشنای یک دیدن

 تبریک بهش هنوز من و میشه مامان داره من قدیمیه دوست وای ای که افتادم این یاد تازه...

 ...  نگفتم

 ... گفتم و کردم بغلش کننده غافلگیر و محکم

 تنش همه از اول... باشه مبارکت... عزیزم... میدی خوشگل دخمل ما به داری که... خوشگل مامان-

 .. باشه خوشگل و ناز مامانش مثل میخوام ازش همینجا هم بعد باشه سالمت

  گفت و کرد نگاهم مهربون خیلی و کرد بغلم محکم

 ... بود شده ذره یه برات دلم... اومدی که مرسی-

 میگم و میزنم لبخندی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

528 

 

 ... خوشگل مامان بود تنگیده برات دلم منم... بود وظیفم-

 ..  پرسید ازم شک با و کشید شکمش رو دستی

  نه؟ نکردم زیاد که ؟پف کردم تغییر اصال ؟ شده بزرگ شکمم خیلی نیاز-

  گفتم و کشیدم رو لپش و خندیدم

 هک نکردی پف اما شده بزرگ هم شکمت کردی تغییر که معلومه... نازی و خوشگل جوره همه تو-

 ...  میشه تر تپلی داره هی شکمت تو نینیت مامانی آخه.. شدی هم تر ناز خیلی هیچ

 ...میدی بهم که مثبتی انرژی همه این از نیاز مرسی وای-

  ؟ داری نگه پایین این رو من میخوای کی تا ببینم بگو حاال-

 یاب عزیزم بریم... بارداریه عوارض پیمان قول به... میکنم اینجوری من چرا سرم تو خاک وای ای-

 ... اومدن همه باال بریم

  ؟ داری زیاد غریبه مهمون-

  ؟ هست اینجا کی بگو فقط..  میرسیم زور به نفر پونزده... قدیمیاییم همون بابا نه-

 ...  باشه کیان مبادا که انداخت بدنم تو عجیبی ترس سوالش این

  ؟ پرسیدم تردید و ترس با

  ؟ کی-

 ..  گفت شیطنت با و خندید

 تو دل امروز برای کردیم دعوت رو دوستامون فهمید وقتی فامیلی ولیمه تو روز اون... دیگه عرفان-

 اه خیلی..  زده تیپی چه ببین بیا میای فهمیده که حاال... باشی توشون هم تو که نبود دلش

 ...اومد در کاسه از چشمشون

 شهمی پیداشون داره اونیکی پشت یکی ها خاطرخواه باختم رو چیزم همه که حاال.. فایده چه دیگه

... 

 ... میریم خونه داخل به باهاش و میگذارم لبهام روی ای ساده و معمولی لبخند
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 ...  بیارم در رو مانتوم تا بده نشون بهم رو جایی یک که خواستم ازش جمع به ورودم از قبل

 ..  بود راهرو گوشه بزرگی نسبتا اتاق

 ...افتادم دستم یاد که بیرون برم خواستم و آوردم در رو مانتوم و رفتم داخلش

 خونش داشت کم کم هم االن و بود رفته کافی اندازه به خون ازش که میرفت یادم داشت پاک

 ...  میشد خشک

 ... دیدم مقابلم رو پیمان ناگهان و کردم باز رو اتاق در آهسته

  ؟ شما کجایی... سرخپوست امسال دوست پارسال خانوم.. خودمونه خانوم نیاز که این جونم ای-

 ینهم برای بدم دست باهاش نمیتونستم دردم از پر و خونی دست با اما بودم خوشحال دیدنش از

 ..  وگفتم موهام تو بردم کردن درست مو بهانه به رو دستم

 االن... پیدایید کم شما هستیم سایتون زیر که ما... بودیم دیدارتون مشتاق... گل خان پیمان وای-

 لبق صمیم از مارو تبریکات جناب...میشه شلوغ کلی سرت سالمتی به میشی بابا داری که هم

 .. !!!! بپذیرید

 ...  میزنی حرف قلم لفظ ما واسه خوب بودی پیدا کم وقتی چند نیاز-

  گفتم و زدم لبخندی

 ...  کنم صحبت رسمی باهات خرده یه شدی بابا دیگه گفتم... داری اختیار-

 .. گفت و گذاشت بازوم روی دستی و خندید

 ...  میگیرن رو سراغت کلی هستند هم ها بچه سالن تو برو بیا.. کشته منو درکت این-

 دیگه رو دختر این حوصله... بود اکیپ همین تو هم اون آخه... هست هم آرزو که داشتم حتم

 که هگرفت رو من سراغ چقدر نیست معلوم من واسه نگذاشته آبرو دیگه که هم عرفان این نداشتم

 ...  انداخت بهم رو اش تیکه هم پیمان

 از تا بگیرم زخم چسب یک سولماز از که بود این همه از تر واجب قبلش اما جمع تو برم خواستم

 ...  بیام در اسفناکی وضعیت این

 ... باشمن معلوم جمع تو که میکردم سعی میتونستم که اونجا تا و میگشتم سولماز دنبال کماکان
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 و والتت رفتم اینکه تا نشدم دیدنش به موفق موندم منتظرش و گشتم دنبالش چه هر شانسم از

 ..  بود چشم تو خیلی زخم جای اما.. شستم بود شده خشک کمی خون که رو دستم روی

 مباتما...  بیرون رفتم تمام بارضایت و کردم نگاه خودم به آینه تو دوباره بودم راضی تیپم از

 . . نکنم خراب رو سولماز جشن بودنم عبوس با گرفتم تصمیم باز اما داشتم که خوردی اعصاب

 اسلب فرم با همخونی که همیشگیم عشوه و ناز با و خرامان ،خرامان خوشرویی با و لب به لبخند

 ...  شدم جمع وارد آهسته داشت هم پوشیدنم

 ستادهای چیپس ظرف کنار دست به گیالس که آرزو مخصوصا اومدند آشنا نظرم به همه نگاه یک با

 سرپ تعداد که بدم تشخیص تونستم خوبی به هم اول نگاه همون در... میکرد انداز بر رو من و بود

 ... بود ها دختر برابر دو ها

 ... اومدم خودم به ای مردونه صدای با اینکه تا داشت ادامه هنوز هام قدم برداشتن

 یچیز ای بره گوسفندی گاوی میگفتید..  خدا به گرفت سو چیه روشن... شد روشن چشممون-

 ...  جان نیاز شده سنگین سایتون.. پاتون پیش میکشتیم

 گرفت درد به شروع بدنم مرد شیوای های صحبت و کلمات به دادن فرا گوش لحظه به لحظه با

 از ابماعص کنترل و رفتارم به تسلط اینقدر.. شد عرق از خیس پیشونیم.. شد متشنج اعصابم...

 ... بود کلی خودش نکردم غش و ایستادم حرکت بی جام سر همونقدر که بود خارج دستم

 صدا صاحب با بشم برو رو و برگردم میاد سرم پشت از بود مشخص که صدایی از نتونستم حتی

... 

 قرار دیوار روبروی. ایستادم خونه شومینه کنار رفتم هدف بی و کردم مشت رو دستهام... میلرزیدم

 ...  برگشتم ناچار به و گرفتم

 یادب در آب از اشتباه ،اطمینانم حدسم که میکردم خدا خدا... باورم بودن غلط به داشتم الکی امید

 ...  بود درست بدم شانس از اما

 ...  آریا
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...  بودم نکرده حس رو افکندگی سر نفر یک جلوی اینقدر عمرم تمام تو... شد خراب سرم رو دنیا

 وجودش با و نبود جبران قابل وقت هیچ که اتفاقی.. بود خبر با کیان و من راز از که کسی آریا

 ... دادمی آرامش بهم اول راه بیشتر که میکردم مقابله یا و میکردم فرار یا گذشتم از باید همیشه

 یگهد باید ناچار به هم من و بود شده خیره من به متری شش یا پنج فاصله از نافذش چشمهای با

 ..  میداشتم بر اول نگاه در حداقل گرفتنش نادیده از دست

 یلیخ نه اما میکنم نگاهش و میگذارم لبم روی زوری لبخندی بود وجودم تو که بدی حس تموم با

 .. . میکنم نگاه اخمی نیمچه وبا میندازم باال ابرو ظاهری کامال نفس به اعتماد با بلکه مظلوم

  ؟ بودی من با-

 ..  میگه و میکنه پرتاب سمتم به جمع تو آمیزی تمسخر خنده

 ... نمیکنیم قربونی گوسفند گاو کسی هر برای اینجا ما.. خانوم نیاز معلومه-

 ..میکردم آماد کالمی سرد جنگ برای و خودم باید بود معلوم میومد بدی بوی حرفهاش از

 ارادتتون بهتره... ندارم خونریزی به ای عالقه چندان منهم... نیومده شما به ها ولخرجی این از-

 ... بدید نشون ای دیگه طور من به نسبت رو

 بود یدهپوش لباس دلباز و دست همیشه مثل.. دیدم میکردم صحبت داشتم وقتی آریا کنار از رو آرزو

 اون جزء من صد در صد.. میپسندیدند اطرافش آدمهای از خاصی قشر و بود خاص تیپهاش...

 ... نبودم آدمها از دسته

 ویر از ابرویی و چشم آریا و آرزو مثل نبودند کم که هم ها بعضی و خندیدند ها بعضی من جواب با

 ...  کردند پرتاب سمتم به کالفگی

 لندب تمسخر حالت و حرص با آرزو که بود شد تموم آریا به رو صحبتهام که نبود ثانیه یک هنوز

 ..  گفت

 .. . الزمه کاچی دوستمون گوسفندی و گاو هر گوشت از بیشتر االن میگه راست جون نیاز.. آریا-

 میدونستم خوب من... بود گرفته رو وجودم همه خوبه که گلوم تموم بغض.. شدم داغ درون از

 یکاچ براش سپیده عروسی فردای زندایی... میکنند استفاده بیشتر زمانهایی چه در رو کاچی
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 وت بودم کرده کبک مثل رو سرم خودم فقط من و داشتند خبر همه پس.. پس... پس.. کرد درست

 ...  شدم مرتکب خطایی چه من که من بر وای... برف

 از ماش ناسالمم دختر یک من میکنین فکر که آدمایی آی بگم و بزنم داد همونجا میتونستم کاش

 به اینجور دارید اطالعی چه کیان منو احساسی رابطه از شما دارید خبری چه من روز و حال

 میکنه فکر من به فقط گفت من به خدا به داره دوستم گفت من به کیان خدا به.. نشستید قضاوت

 رو اینها میخوام کی برای من االن... خدا ای... کرد خواستگاری من از شب اون از قبل اون خدا به

 رو ودمخ نباید داشتم نگه پلکهام پشت زور به رو اشک...  گذشته سرم از آب که االن بدم توضیح

 یکس هیچ و دارم فرق ها خیلی با که بدم نشون باید که هاست موقعیت اینجور تو من میباختم

 ممیگ غرور با و میخورم رو بغضم.. بده قرار مردم مزحکه و بازیچه راحتی همین به رو من نمیتونه

... 

 ...  نکردی تغییری اصال... هایی قبال مثل هنوز آرزو-

 از یبعض با احوالپرسی سالم مشغول رو خودم و میگردونم بر رو روم و میکنم نگاهش حوصله بی

 ... کردم میشناختمشون که مهمونها

 وارشل و کت اون از... بود کرده تغییر آسمان تا زمین تیپش... شد پیدا عرفان کله و سر باالخره

 صورت اب که خوشرنگی سبز پیراهن و بژ رنگ شلواربه یه با که اسپرتی تیپ به بود اومده رسمی

 ... داشت خاصی همخونی اش شده برنز

  گفت و کرد نگاهم تر تمام چه هر خوشرویی با و اومد جلو

 ..  میبینمت که خوشحالم.. نمیدونم شمارو اما شمارو میاد یادم خوب که من -

 سخت ایه لحظه اون تا بودم نفر یک محتاج بیشتر اینکه برای شاید بود پایینم نفس به اعتماد از

 ... گفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم...  کنم سپری کنارش رو

 ..  زیارتتون از خوشحالم هم من.. نیارمتون جا به من میشه مگه-

 ... میکرد صورتم به نگاه خرسندی با و ایستاد کنارم

 فیتال کلی االن دارم حق.. نمیای قرار سر میزاری قرار ؟ نه بگیری تماس باهام روز اون که رفتی-

  ؟ بیارم در سرت
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 نگاه چشمهاش تو و زدم لبخندی زور به.. میگه راست خدا بنده دیدم افتادم هام بدقولی یاد

 ..  گفتم و کردم گذرایی

 ...  خامیم و جوونی پای بزارید-

  میگه مالیمت مهربونی با و میخنده دلبرانه خیلی

 از ییک این میشم کشیده سمتتون بیشتر بشم زده پس وقت هر تا بنده.. خانوم نفرمایید-

 .. شماست مقابل در من بارز های خصوصه

  گفتم و انداختم باال تکبر روی از ابرویی!

 .. جالب چه-

 ..  بدی رو نفره دو رقص یک برای من با همراهی درخواست اگه میشه هم تر جالب این از-

 سر به هک ساعاتی تو دادن تنوع کمی با دادم ترجیح که اخیر اتفاقهای از بود متشنج اعصابم اینقدر

 .. میکردم کسب رو ای موقتی آرامش شده هم ساعاتی برای میبردم

 ...  میل کمال با -

 هدف به زده مستقیم کرده فکر خیالش تو بودم مطمین که بود شده غرور از پر صورتش چنان

 .. رقصش درخواست بودن مثبت با تنها...

 در بقیه بین ذره زیر از اینکه برای خواسته خدا از هم من و کرد دراز سمتم به رو راستش دست

 .. دستش تو گذاشتم رو دستم و پذیرفتم بیام

 هم اونها که شدیم دوستان از جمعی وارد رفتیم هم با و کردم همآهنگ قدمش با رو هام قدم

 ...  بودند رقص مشغول ما همانند

 .. میرقصیدیم آهسته هم با بدنی تماس هیچ بدون هم روبروی

 ..  میخوردیم تکون تنها کنم عرض چه که رقص البته

 ...  شده خیره بهم بدجوری دیدم که میرقصیدیم که نبود دقیقه دو هنوز

 .. بودم معذب سنگینش نگاه زیر
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 که انگار میکرد نگاهم طوری... نتونستم دیگه آخر بار اما دزدیدم نگاهش از رو نگاهم بار چند

 ..  باشه من سمت از حرکتی منتظر

  ممیگ بهش رو کنم قاطی باهاش رو حرفهام میکنم سعی که لبخندی با و میکنم ای مزه با اخم

  ؟ باشم نیاز خود که داری شک هنوز یا ؟ کردی گم چیزی-

  گفت لبخندی با و کرد نگاه من به شده خیره همونطور

 تو زیبایی به من...، ندادم راه خودم به اصال رو شک اما... کردم پبداش االن بودم کرده گم -

 و جذاب نداره فرق نگاه صد و نگاه یک تو پیش ماه شش مثل هم هنوز.. دارم و داشتم اطمینان

 ...  هستی داشتنی دوست

 ..  گفت و کرد نگاه چشمهام تو ثابت و حرکت بی و دورم انداخت رو دستش و تر نزدیک اومد

 تمومیه اب تو میبینم میکنم نگات چی هر باز اما هست تو چشمهای کپی مامانم چشمهای اینکه با-

 ...  تکی من برای هات ویژگی

 عرفان و من بدنی تماس تحمل اندازه همون به و عرفان حرفهای درک و نگاه سنگینیه تحمل

 ... بود ناپذیر امکان

 من ویر اطراف در سنگینی و جاذبه پر بینهایت نگاه که هست ای دقیقه چند میگفت بهم احساسی

 ..  بشه داغ بدنم گاه خود نا من که میشه باعث این و هست

 پر اینقدر دورم به دستش حلقه و بود گرفته خودش به جدی حالت اینقدر عرفان صحبتهای

 ور جایی پاکش ظاهر به حس احترام به من میشد باعث که خودش برای فقط البته بود احساس

 ..  نکنم نگاه

 برای مردی هر گفتار در صداقت عالقش ابراز و کیان از بعد چون خوندم پاک ظاهر به رو حسش

 ... بود مرده من

 و بیام خواستم کردی بدقولی اونروز وقتی میدونی ؟ گرفتم کجاها و کی از رو سراغت میدونی-

 قرار هم راه جلوی رو تو و من باز باالییه اون باشه قسمت اگر گفتم موقع همون اما ببینمت حضورا

 با هک اونروز ببینمت تنها تا نبود دلم تو دل بیای بخوای تو که پیش لحظه چند همین تا...  میده
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 تو که فهمیدم وقتی اما شدم امید نا خیلی بست بن به زدم قافل دل ای گفتم دیدمت پیمان دوست

 ...  دادن بهم رو دنیا انگار نداری صنمی باهاش

 فتمیگ بهم حسی یه چرا نمیدونم... بازیش زبون بگم تر راحت یا زبونی چرب همه این از خندیدم

 ...  زیاده توش شیشه خرده آرش و آریا کیان مثل هم پسر این

 و زدم شیطون لبخندی میکردم درک و میکردم حس خودم فقط رو لذتش که حسی با همین برای

 گفتم میدونستم بعید خودم از خودم که نازی با

  ؟.. نیست هم هنوز یا نبوده بینمون صنمی که میدونی کجا از-

 .. گفت نفس به اعتماد و اطمینان با و کرد بیشتر کمرم در رو حلقش فشار و خندید

  ؟ میام نظر به احمق اینقدر-

 .. حرفیه چه این میکنم خواش نه-

 بی گوشه اون اومده که موقعی از راحت اینقدر که داشت صنمی باهات اگه پسر ،اون مزه با آخه-

 ...  پسره دختر اون کنار نمیشست و نمیشد خیالت

 چون داشت رو خودش خاص دستورزبان انگار نمیفهمیدم رو حرفهاش اصال... میزد حرف چی از

 گهدی یکی با کنم فکر این بود کیان بودم باهاش من روز اون که پسری آخه.. میزد حرف ربط بی

 ...  میکرد آزاد گاهی چند از هر نظرم به مغزش.. گرفتتش اشتباه

 ..  گفت خندیدمو

 بود من روزبا اون که پسری آخه.. میزدی؟ منوچوب سیاه زاغ اینجوری مدت همه این توی تو-

 هترب یا نیست مهمونی این تو اصال باشه کیان هم اسمش که پیمان دوست خودت قول به همون

 ... نیست ایران تو اصال االن بگم

  گفت گوشم نزدیک اومد و خندید

 جا خاطرخواهت عنوان به رو یکی اقل حد اما عزیزی من برای نداشته و داشته خواه خاطر تو-

 ناال همین چون خودشه که شدم مطمین االن دیگه.. باشه نداشته حضور جمع این تو که میزدی

 خوشحالم که هست چی هر.. زدید بهم هم با شاید... گردوند بر رو روش پوزخند با و کرد نگات

  نداره ربط من به اصال تو گذشته چون..  میبینمت تنها االن
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  فتمگ و گوشش به شدم تر نزدیک من اینبار و گذاشتم اش شونه روی رو دستم و گرفت ام خنده

 وقتی آخه بکنم داشتن مرده کشته به تظاهر بخوام جلوت که مهمی برام اینقدر که کردی فکر چرا-

 ور حقیقت فقط من کنم برانگیخته رو حسادتت حس باید چرا ندارم حسی و شناخت هیچ بهت

 سر به کشور از خارج هم االن هست کیان اسمش بود من با روز اون که پسری اون گفتم بهت

 ... نداشتید رقصتون برای همراه رو من االن شما بود اینجا اگه باش مطمین چون میبره

 زندگیم امور تمامیه به میتونه کنه فکر که بفهمونم بهش جوری مستقیم نمیخواستم رو منظورم

 نای تو میخواست کیانی اگر جدی میگفتم باید که گفتم جوری رو حقیقت من اما بشه واقف

 رفت در دستم از اتفاقی هم آریا همین نمیگذاشتم اینجا رو پام وقت هیچ من باشه مهمونی

 ... نبود مطلع اخیر اتفاقهای از اون چون باشم ناراحت سولماز دست ز ا نمیتونستم

 ..  میگه میکنه مرموزی خنده

 تو مدهاو در از که میشه ای دقیقه چند طرف چون کنه سوپرایزت اینجامیخواد یکی کنم فکر پس -

 .. میپادت دور از داره و

 اهاشتب کردم پیدا که شکی که میدم رو این وعده خودم به و نمیزنم دم باز اما میکنه یخ بدنم

 ... باشه یادش رو کیان میتونه چطور عرفان آخه که هست این م امید... محضه

 گفت هم رو آریا اون ببینم کن صبر.. ولی... نیست ایران کیان گفت سولماز که مطمینم خودم اصال

 ... شدم هاشون نقشه بازیچه باز نکنه...  بود اومده اما بیاد نمیتونه

 سمشا میشد اصطالح به که تکانهایی اون از حتی دیگه.. بود گرفته خودش به عصبی لرزش بدنم

 لیخی اینکه جای به دادم ترجیح که بشم دور عرفان از خواستم... نبود خبری هم گذاشت رقص رو

 صد در کی حتی میبایست باشم موضوع صحت دنبال عرفان های گفته طبق و گردم بر سیاست بی

 ملیع رو هدفم میومد امر ظاهر به تنها که بیشتری سیاست با و بدم احتمال کیان وجود به شده هم

 .. کنم

 تا, چرخ نیم یک به کنم هدایتش که جوری لبخند با و موندم حرکت بی عرفان چنگ تو همونطور

  گفتم بشم مطمین کیان نبود واز ببینم رو پشتم بتونم
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 به اصال و گفتی خودت که همونطوری کنیم صحبت موردش در بخوایم که نیست مهمی چیز حاال-

 از مممنون باز اما شخصیه کامال مورد یک اینکه با..  مربوطه خودش به کسی هر گذشته خودت قول

 ... شما... میدی قرار بین ذره زیر رو اطرافیانم و من اینقدر اینکه

 کی با همراه گرد یقه سفید تیشرت یک با ای سورمه جین شلوار... کیان... بود درست... درسته

 نهمیک کار چی اینجا این اما.. میرسه نظر به گیرا و جذاب من برای همیشه مثل.. ای سورمه ژاکت

... 

 به من سیلی.. کیان ورود-...  گذشت چشمهام جلو از ویدیویی نوار یک مثل گذشته ثانیه چند برای

 اتفاق اون... خونه... فرودگاه.. پارک.. شب..پارکینگ... کیان به من تهمت.. کیان تهدید... کیان

 اس اون آخر در و... خواست در اون... گرما اون.. داشتنی دوست و خوب بوی اون... نزدیکی اون..

 .. متنفر کیان ازت متنفرم... اس ام

  ؟ نمیزنی حرف چرا نیاز ؟ چی شما-

 ... شیدمیک رخم به رو خونسردیش و خیالی بی همیشگیش های خنده با و میکرد نگاهم... بود کیان

 دمکر بیان حالتی چه و لحنی چه با نمیدونم هم خودم که کالم یک با و شدم جدا عرفان از آهسته

 ...  رفتم توالت سمت به

 ..  برم باید لحظه چند.... منو میبخشید.. هیچی... شما-

 ...  میکنم خواهش-

 ..  داشت حق.. میکرد نگاهم گنگ هم بخت بد اون

 هنگا رو پام جلوی خونسرد.. میکردم فرار اما میداشتم بر قدم آهسته.. میکردم فرار داشتم آخه

 سر درون از اما میداشتم بر قدم نفس به اعتماد با.. بود ترس و وحشت از پر نگاهم اما میکردم

 ...  نداشت وجود من از تر افکنده

 قفل خودم به رو هم در ترس از و داخلش رفتم و رسوندم توالت به رو خودم بود زحمتی هر با

 ..  کردم

 دریافتش برای درسته.. میخواستم آرامش من.. گریه بی گریه که کردم شرط خودم با اولش از

 ..  بود غنیمت خلوت و سکوت اون من برای باز اما نیومدم جالبی چندان جای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

538 

 

 دستم یکی اون با رو زخمیم دست...  نشستم روش و گذاشتم رو فرنگی توالت در.. میلرزیدم

 یمکس بی و بدبختی اییاد دیگه طور رو من هم زخم اون به کردن نگاه.. شدم خیره بهش و گرفتم

 !؟..میگرفتم کجا از.. میخواستم آرامش فقط من... مینداخت

 نیستی قوی تو شدی دامنش به دست االن که خدایی همون به نیاز... !!!! نیستم قوی من..!!! من

 کردم فرار من درسته وای... کردی فرار داشتی اطمینان خودت به اینکه با تو.. کردی فرار تو..

 ارفر ازش من گذاشت صداقتم جواب مقابل رو خیانت اون کردم فرار من شد اشتباه مرتکب اون...

 خدایا... کردم فرار گیراش و خونسرد های خنده از من کرد استفاده سو من سادگی از اون... کردم

 هر تو خدایا اما میدی وغصه غم ظرفیتش اندازه فردی هر به میگی خودت.. میخوام قدرت ازت من

 روزمام باهامی که تو.. نمیکشم قسم خودت به..  میکنی تکمیل رو ظرفیتم ممکن حد تا داری روز

 تو امشب حتی نداری؟من خبر مگه دلم از االن همین.. آوردم بیاری بد چقدر ؟ندیدی ندیدی رو

 اینکه خاطر به میکردم کار چی نظرت به ؟ منه تقصیر هم این.. ندارم موندن برای جایی تهران

 کار مقابل در باید شمال برم بردارم رو هام وسیله بتونم تا باشم داشته خواب جا رو امشب

 دارم وقت شب تا رو اون حاال.. خونمه به تشنه االن اون میدونم ؟ میکردم سکوت آرش وحشیانه

 بیاری بد همه این نکنه.. بزارم دلم کجای رو آرزو و آریا.. کنم کار چی کیان این با اما کنم حلش

 نکنه.. آخه چیه من گناه کردم اشتباهی کار چه من بگو تو خب ؟ هستم خودم مقصرشون همش

 ؟ کنم دآم و رفت کسی با نباید سرپرستم بی چون اینکه یا.. گناهه کار و کس و مادر پدر نداشتن

 با نم االن..  دیگه بگو خب..  کنم پیدا حضور اجتماع تو نباید هستم تنهایی دختر چون حتما آهان

 به نم ها باشه یادت ولی... پشتتم من جلو برو تو بگو هم باز باشه.. بشم حاضر توجمع رویی چه

 ...بشه دار جریحه غرورم نزار.. میکشم نفس تو امید

 از وقتیو کردم نگاه خودم به آینه تو و شدم بلند گرفتم نسبی آرامش وقتی و موندم بیشتر کمی

 رو سولماز بیرون رفتم در از تا شانسم از.. بیرون رفتم در از روبراهه که شدم مطمین چی همه

 ..آشپزخونه طرف به میره داره و دستشه لیوان تا دو که دیدم

  گفتم و جلوش پریدم بود داده دست بهم موقعیت اون تو سولماز دیدن از که هیجانی تموم با

  ؟ تو کجایی سولماز-

  گفت لب به لبخند
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 چی هر.... گفتما.... جلو برو بیا نداریم غریبه گفتم که من بابا جلو نرفتی االن تا که نگو نیاز وای-

 بی.. اومده هم ندار هیچی کیان این جمعیم همه امشب شانست.. ندیدمت گشتم سالن تو االن

 تهمیف کله با هم اون باشه آرزو جا هر که هم آریا... ومده االن بیام نمیتونم میگه پیمان به شرف

 ... ببیننت میشن خوشحال کلی ها بچه برو بیا... همونجا

 سریع و نیاوردم روش به هم چیزی همین برای نداره خبر قضیه از هیچی که فهمیدم حرفهاش از

 ..  گفتم

 رد..  اومدم توالت از هم االن بودم عرفانتون آقا پیش االن تا من کوچولو مامان کردی فکر چی تو-

 ..  بگیرم ازت زخم چسب یه تا دنبالتم در به

 !!!  دیدی رو ها بچه پس.. چی واسه زخم جسب وا-

 ..  برسون بهم رو چسب االن بابا آره-

 ...  میارمش برات من سالن بروتو تو باشه-

 ..  نکنیا دیر-

 .. میام منم االن برو دیگه نه-

 .. مرسی-

 ..  راستی-

  گفتم و کردم نگاهش و برگشتم

  ؟ جونم-

 ..  سمنمیر دیگه ها خودی به شلوغه خیلی سرم ببخشیدا بیارم برات داری میل چیزی نوشیدنی-

  میگم و میخندم

 .. نیار فشار زیاد خودت به فقط نمیخوام چیزی عشقم نه-

  گفت باز که برگردم خواستم دادم رو اش خنده جواب هم من و خندید

 .. 
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  نیاز میگم-

 ..  بگو دلم جون هم باز-

 ... میره یلیو قیلی خیلیادلشون میپوشی لباسارو این... خوب دختر نکن.. شدیا جیگر خیلی امشب-

 میدم کمرم هب تکونی نیمچه واقعی تا داشت طنز جنبه بیشتر که زیادی خیلی خیلی ناز با و خندیدم

  میگم عشوه با کمر به دست و

 مردهصاب دل این میاد بهم بپوشم هم گونی من میدونی که تو نکردم کاری که من جون سولمآز وا-

 . باشه داشته کنترل باید که ملت

 عادی و نرمال رو خودم تونستم شده هم تظاهر به حتی بودم خوشحال هم من و خندید سولماز

 ... دیدم خودم مقابل رو کیان که...  سالن تو برم که برگشتم. بدم نشون

 ور سولماز و من حرفهای تمامیه مطمینم و بود ایستاده من بروی رو.. باهاش شدم روبرو باالخره

 ...  ودنب کیان از خبری بودم برگشته که قبلش چون رو آخرش قسمت همین البته بود شنیده هم

 اهشنگ اینکه بدون... بود اومده در لرزش به بدنم باز...  بود گرفته بر در رو وجودم تمامیه استرس

 النس به راهم باقی و کنم رد رو کیان تا میداشتم بر قدمی پنج اقل حد باید دادم ادامه راهم به کنم

 ... برم رو

 با دلم تو قبال افتاد یادم که بشم رد خواستم و انداختم بهش گذرا نگاهی.. کنم اخمی اینکه بدون

 االن.. نه یا میکنم سالم بهش دیدم رو کیان زمانی اگر که بودم رفته کلنجار بار ها میلیون خودم

 عادی حالت از رو من که بودم راهی یک دنبال.. گرفتم رو سوالم جواب باالخره من بود موقع همون

  گفتم آهسته و کردم نگاه چشمهاش، ،نه صورتش تو زور به نتیجه در.. بده نشون تر محکم

 ..  سالم-

  گفت و کرد بهم رو نمایشی و زورکی خنده با

 ...  نازی عجب مریزاد دست بابا.. پوش گونی خانوم سالم-

 ...  باطن خیال زهی اما میکنم گفت و گپ باهاش و میایستم کرد فکر
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 تند رو قدمهام کنم گوش رو ش بعد به سالم از اینکه بدون و برداشتم لبم رو از رو نمایشیم لبخند

 .. شدم رد کنارش از تمام نفس به اعتماد با و موقر همونطور اما کردم

 مکرد ضایعش بدجور که بود معلوم جاش سر موندن ثابت ازروی چون کردند آب قند انگار دلم تو

 هم زبا که بود معلوم حالتهاشون از و ایستاده آرزو با که دیدم دیوار پشت رو آریا اینکه مخصوصا

  هست کاسه یه تو تاشون سه دست

 

  گفتم کیان به خودم دل تو

 اهر خوب خودم اما نمیگیره نظر در توپ برام روزهامو که خدا...  شبه سر فعال...من نفع به یکی -

 . بگذره خوش بهم که بسازمش چجوری خودم برای تا افتادم

 قاییآ یک با صحبت گرمه سرش عرفان دیدم تا اما ایستادم قبلیم همونجای شومینه کنار رفتم

 به و پام روی انداختم رو پام... نشستم نفره تک راحتیه کاناپه یک رو رفتم سریعا هم من هست

 یذات خونسردیم بگم دروغه... کردم نگاه میشناختمشون دور ا دور که ها دختر تا دو رقص و روبرو

 ...  میدادم نشون خونسرد رو خودم زور به اما بود

 الحق که ای دیگه دختر یک و آرزو و آریا با و اومد کیان که بودم نشسته نبود دقیقه ده هنوز

 ..شدند ورق بازی مشغول و خوری نهار میز دور نشستند بود هم لوند و خوشگل واالنصاف

 که دهرچن میرفتم بینش ذره زیر قبل از کمتر ومن بود بازی گرم سرش چون شد راحت کمی خیالم

 کامال و نبوده موقعیت این در تصادفی هیچ که میدونستم و بودم نشسته چشمهاش ی روبرو دقیقا

 اون و ببینمش هم من و ببینه رو من که گرفت نظر در رو صندلی اون و اومد قبلی ریزی برنامه با

 ..  کنه یی اعتنا بی مثال

 ... رسید بهم موقع به سولماز

 ... شد دیر ببخشید.. عزیزم بیا جان نیاز-

  داد بهم رو زخم چسب

 ... مرسی-

 ... میام االن برسم چایی به برم من-
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 ..  باش راحت عزیزم باشه -

 ...  میکردم لش مشغو رو خودم تا بود بهانه بهترین سولماز رفتن از بعد و گرفتم رو چسب

 ..  میدادم انجام معطلی هزار با رو حرکتی هر من اما بود ثانیه یک کار اصل در

  ؟ زدیش کجا.. رو دستت ببینم بده اوه اوه ؟ شده چیزی نیاز-

 ... دیدم سرم باالی رو عرفان و کردم باال رو سرم

 ..  میشه خوب میزنم چسب االن نیست مهمی چیز نه-

 رو بچس که نکشید ثایه دو به و بود دیده عرفان فایده چه دیگه اما کردم بیشتر رو عملم سرعت

  گفت و گرفت دستم از

  ؟ نه زیاده خیلی دردش احتماال.. بزنم چسب من بزار ؟ گرفته چی به!! کردی داغونش زدی-

 حایل من سمت به کاناپه لبه هم خودش میچسبوند رو چسب داشت دقت با و بود دستش تو دستم

 .. بود نشسته

 ... میشه خوب که گفتم اصال نه-

 ... میکرد نگاهم داشت هم اون جالب چه...  افتاد کیان به نگاهم بودن معذب شدت از آگاه ناخود

 ..  خوند میشد چیزی همه نگاهش تو

 هنوز آخه...  بشم اذیت هم ببرم لذت میتونستم هم نگاهش زیر... میکرد نگاهم چشمی زیر

 ...  گیرا نگاهش و بود نافذ چشمهاش

 ات دادم اجازه... خوبه هم خیلی من حال تو بی کیان به بدم نشون اینکه برای و دزدیدم رو نگاهم

 برای شد ای وسیله هم اولش همون از که عرفان بیچاره.. بزنه دستم روی رو چسب عرفان

 ...  ارزشم با اما کوچک های خواسته به رسیدن

  که میکردند گوشزد بهش آریا یا و آرزو وقت هر اما نمیکردم نگاه کیان به

 توه نوبته کیان-

 ..  میکنه نگاه من به داره که میفهمیدم
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 صحبت باهام کمابیش و نشست کنارم کاناپه لبه همونطور هم بعدش زد رو چسب که عرفان

 در مه من بود ام آینده با رابطه در زندگیم برنامه مورد در هم صحبتهاش قسمت مهمترین و میکرد

 از و دارمن زندگیم رویه در تغییری نوع هیچ قصد فعال که شدم پاسخگو کوتاه و منطقی خیلی جواب

 مورد همچین چرا من که داشت خبر من دل از کی اما... راضیم کامل طور به زندگیم روزهای روند

 کی... میکنم رد رو هست ازدواج رابطه این از مقصودش که بودم مطمین حتم طور به که خوبی

 گیرش تیفرص کوچکترین تا االن که پسریه همون ها بالتکلیفی این تمامیه مسبب که میدونست

 . میکنه نگاهم دزدکی میاد

 نهار زمی دور همگی تا خواستند همه از پیمان و سولماز که میرسید داشت اتمام به مهمانی تقریبا

  باشن منتظر و بشن جمع بود نشسته کیان که همونجایی خوری

 ... ودیمب ایستاده رنگ چوبی نفره شش شکل مستطیل میز دور همگی که میشدیم نفری پونزده

 باشم خارج دیدش زاویه از که طوری دادم قرار کیان صندلی راستای در رو خودم جای عمد از

 چون بودمی روم آریا سنگین های نگاه یا میدیدم رو کیان باید یا اما بودند نفری سه هم مابینمون...

 ورد کمی جمع از تا رسوندم میز انتهای به بیشتر رو خودم باز من بودند هم روبروی دقیقا دو این

 باشم تر

  کرد صحبت به شروع و آورد چهل در پنجاه ابعاد به بزرگ پستال کارت یک سولماز

 زا رسوندید بهم رو خودتون داشتید که ای مشغله تموم با همگی که ممنونم خیلی همه از اول-

 خجالت رو من باز و بود مامانشون تولد امشب که مریم و بهار تا اومده فرودگاه از تازه که کیان

 زحمت من کوچولوی نی نی برای دلمه عزیز که هم نیاز راستی آهان اومدند من مهمونیه به و دادند

 سر برسیم حاال خب...ها بچه مرسی حال هر به... اینجا اومد شد پا اصفهان از راه اینهمه و کشید

 نبراتو اون تا پیمان به میسپرم رو بقیش من... کرده جمع هم دور اینجا رو ما همه که مطلب اصل

  بده توضیح

  کرد صحبتها ادامه به شروع طنزی حالت با پیمان

 شدیم مدرن خرده یه ما میشه بابا داره پیمان داداش که فهمیدید همتون برادر دل های عزیز-

 دوست اسمی هر که کی هر بچرخه بینتون دست به دست بدیم میبینید که رو کارتی این گفتیم

 هم خوشگل متن یه خودش طرف از و کنه انتخاب دخترمون برای رو خوشگل اسم یک فقط داره

 شد رگبز که فردا بابا دختر چون باشید مودب فقط... بنویسه پایینش هم اسمش بنویسه براش
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 ارهد اجازه اومد حرف به وقتی ما دختر که بنویسه میتونه توش هم کی هر... بخونه رو اینها میخواد

 ... کنه صداش چی

 ... مخالف هاش بعضی با بودم موافق هاش بعضی با که بود جالبی های ایده

 

 ... شد شروع کیان سمت از

 ... بودند نوشته ای مزه با های متن

 اما خط خوش خیلی التین انگلیسی زبون به درشت خط با اومد همه از بیشتر چشمم تو کیان متن

  بود نوشته خوانا و گانه بچه

 زندگی که بفهمونی هممون به قراره اومدنت با بهترینی که میدونی خودت کیان عمو نفس-

 ... بس و باشی نفس ما برای میتونی فقط تو... داره هم رو خودش های شیرینی

 بتنو نداشتم همشون خوندن برای وقتی که بود هم دیگه متن چند... اومد خوشم متنش و اسم از

 یفارس به باال باالی صفحه چپ سمت رفتم و کردم انتخاب رو صورتی ماژیک من و رسید من به

  نوشتم همیشگیم خط همون با

 رزودت چی هر داره دوست خیلی نیاز خاله... بابایی و مامانی پیش بیای قراره شنیدم نازنینم-

 ... ملوس و خوشگل نازنین بوس بوس... ببینه رو نازش تربچه

 و میگرفت رو کارت کس هر اینبار رسید آخر دور به نوبت و چرخید دست به دست همنطور کارت

 یک اب اما بخونم رو متنم دوباره دادم ترجیح رسید دستم وقتی کارت.... میخوند رو بقیه های متن

  شدم مواجه ها بچه طرف از ای دیگه شوخی

 ندبود نوشته روش و بودند کرده خطی خط رو نیاز خاله اسم و و بود شده کشیده خط من متن روی

 .. سوسکه خاله

 نهمی برای باشه دو این کار که کردم پیدا حتم میزد کیان به که آریا ریز های خنده و خط دست از

  کنه پیدا ادامه کار روند تا عرفان به دادم رو کارت حرکتشون به تفاوت بی

 کرد نگاه کیان به و انداخت باال رو هاش ابرو و کرد اوه بگه بخواد که طوری به رو لبهاش آریا

 ... ندیدم رو کیان العمل عکس نتیجه در نداشتم کیان دیدن به تمایلی...
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 ... کردند خداحافظی و خوردند رو بود صورتی رنگ به و داشت رو نوزاد فرم که کیکی کم کم همه

 اون وت من مشکل بزرگترین این و نداشتم رفتن برای جایی... بود گرفته رو وجودم تمام استرس

 رفتند کی بقیه و آریا و کیان که نفهمیدم اصال و بود رفته جا هزار به فکرم... میرفت شمار به لحظه

 ور نیازم مورد وسایل و کیف شده طریقی هر به که باشم راهی دنبال تا بودم خیال و فکر در غرق..

 گفت سولماز به رو و دریا به زدم رو دلم باالخره.. بگیرم خلعتبری خانوم از

 .. کنم استفاده تلفنت از من میشه عزیزم سولماز-

  گفت و کرد نگاه بهم باعرفان بود صحبت گرم حسابی که سولماز

 ...اولیه اتاق همون کنی صحبت پیمان کار اتاق تو بری میتونی شلوغه اینجا فقط عزیزم نه که چرا-

 گفت ازسولم که اتاقی سمت به کوتاه تشکر یک با و روگرفتم تلفن که بود مشغول فکرم اینقدر

 فهمهب خلعتبری خانوم شاید گرفتم اطمینان برای رو خودم شماره راه توی برسم اتاق به وتا رفتم

  داره برش و گذاشتم جاش که

 مونه به شدم اتاق وارد و گرفتم رو شماره سوم بار امیدی نا با نداشت بر کسی گرفتم تماس دو

 یمگوش که میکردم خدا خدا و شدم خیره زمین کف سرامیک به و کردم بسنده مطالعه چراغ کم نور

 ... بشه برداشته

 ... شد داده جواب گوشیم بوق تا چهار از بعد داد گوش رو صدام خدا عجب چه

 ..بله-

 تگیرهدس به رو دستم و برگشتم عجله با نشه دار خبر ماجرا از کسی اینکه برای...  بود آرش صدای

  کردم صحبت به شروع اتاق به پشت و در به رو و داشتم نگه

 ..  میگم که آدرسی این به بفرست وسایلهام با رو گوشیم.. الو-

 تا... میکردم شوخی باهات داشتم من اصال نبود خودم دست کن باور شرمندتم واقعا من نیاز الو-

 ...  میخوام معذرت من بیا برگرد نگشتن بر اینها مامان

 همین به هامرو وسیله لطفا میکنم فراموش هم من... کنید فراموش بوده چی هر بهتره آرش آقا-

 ... بیاد بفرستید آژانس با میگم که آدرسی
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 ..  خواستم معذرت ازت که من کن بس نیاز-

 کردی موندنی یاد به برام رو امروزم کافی اندازه به ندارم بحث حوصله من ؟ ندی ادامه میشه-

 الامث و تو برای زن ارزش میخوام معذرت بگی کال یک فقط زشتت کار اون از بعد میتونی چطور..

 یب چون کردی ؟فکر کردی فکر چی من درباره تو نیست بشو درست هم وقت یهچ همینه فقط تو

 شهرستانی دختر اومدی آب ور اون از چون کردی فکر یا بکنی باهام میتونی غلطی هر کارم و کس

 زدمن زنگ و نیومده باال من سگ روی اون تا هم االن... ببری رو دلش حسابی میتونی و آوردی گیر

 آژانس یه با بفرست رو من اسباب نکردم تعریف رو ظهری از بعد اتفاق همه بابات و مامانت به

 ... آدرس این به بیاد

 پیر ینا پیش رو من آبروی اینبار یه و بیا نفهمیدم بود باال دوزش ببخشید کردم غلط باب نیاز-

 کرف آوردی در بازی کولی هی تو کردم بغلت فقط من.. که نیوفتاد اتفاقی اصال بخر زن پیر مرد

 ...  خبریه کردی

 ... االن نبود معلوم میجنبیدم دیر اگه زدی مواد رویی پر با ندیدم زندگیم تو،تو از تر آشغال-

  نتونستم و کردم تحمل خودم رو ساعت چند این که فشاری از میریخت هام اشک اینبار

 از رو رظه از بعد صحنه و میدم فحش وقیح اینطور دارم که منم این نمیشد باورم.. بریزمش بیرون

  میشنید گوشی پشت هم اون بود دستم گوشی.. میکنم مرور گریه با خودم برای عصبانیت

.. 

 ... پیدا دست بهم میخواستی وحشیانه اینطور تو که بودم کرده تو به بدی چه من-

 ... اام افتاده زمین رو گوشی و شدم بیهوش گریه فشار از کردم فکر.. شد کنده دستم از گوشی

 .. میدیدمش ازنزدیک باز مدت همه این از بعد..میکردم نگاهش واج و هاج

 اون و آرزو و آریا با که یادمه اما... رفته که میکردم فکر اشتباه باز من و بود خودش خود..  بود کیان

 رو در رو خداحافظی برای باهاشون اینکه برای من تازه...  بودند رفته بود همراهشون که دختری

 ...  دیگه بودند رفته پس.. ،نبودند برگشتم هم وقتی...  توالت رفتم نشم

 هاراظ هیچ بشر این اتاق تو اومدم وقتی من چرا... میکنه کار چی اینجا این پس بودند رفته اگه

 ! ؟ نکرد وجودی
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 به دمیش مربوط که ای ذهنی مشغولیات به رسیدم شدم خارج کیانکه نبودن وخیالبودنو فکر از

 ... کیان منتظره غیر حرکت

 اومدم تا...  هست من کاره چی این اصال ؟ گرفت دستم از رو گوشی چرا این نمیدونم االن.. االن

 کم کم که ساعتی بمب مثل دست به گوشی کیان دیدم کنم هالجی خودم برای رو ها موقعیت این

 ..  میکنه صحبت آرش با داره بکنه نگاهی من به اینکه بدون بشه منفجر میخواد

.. . شدی ساکت موش مثل... بزدل آخه میشنوی داری ، د ؟ چیه الوالو.. ام تو با ؟ میشنوی صدامو-

 اونجا بیام االن هست حقت ؟ آوردی گیر کار و کس بی حرومزاده...  میرسه بچه دختر یه به زورت

  مرد؟ میگن هم تو به مادر پدر بی آخه! ؟ بزنمت میخوری تا

  ؟ میزد حرف چی مورد در این ؟ میومد در کیان دهن از حرفها این! ؟.. بود کیان این من خدای

 و گوشش تو خوابوندم محکم و دادم اجازه خودم به رو سیلی سومین و جلو رفتم.. کردم داغ

 .. کشیدم دستش از رو گوشی

 بمتعج.. میکرد نگاه من به متحیر...بود گرفته خودش به خون رنگ عصبانیت شدت از هام چشم

 هیچ بدون در از خواستم و کردم قطع رو گوشی... کردم برخورد باهاش اینطوری من چرا که بود

  گفت و کرد نگاهم عصبانیت با و برگردوند رو من و گرفت رو بازوم دیدم که بیرون برم حرفی

 

  ؟ کرده غلطی چه طرف ؟ میرسه من به زورت فقط ؟ آوردی گیر مظلوم ؟ میری در و میزنی کجا-

 کردم نگاهش میدیدم خودم در بود مرد چی هر از که تنفری و روحی فشار چی هر با و بودم عصبی

 شدت با و نگیره خودش به جیغ حالت صدام که طوری زدم داد سرش بودنم مهمان به توجه بی و

 ۲ باشه داشته قوی و جدی حالتی تنفرم

 اما کردی پیش ماه شش تو که بکنه رو غلطی همون خواست اون نمیرسی نظر به نرمالی آدم تو -

 از مد االن.. دسش کف گذاشتم رو حقش نیستم پیش ماه شش نیاز اون دیگه من که اونجایی از

 خودت نامردیه از اما داشتی شک آشغال اون مردیه به ؟ مردونگی از دم ؟ دادفر آقای میزدی چی

 چرا !! حسیه چه متنفرم ازت جنون حد در که میدونی آشنایی خوب تنفر حس با توکه... بیخبری

 ردارب سرم از دست خوشم خیلی تو بدون من که بگم زبونی چه به.. زندگیم تو بیای میخوای هی

 اون بدم دست از که ندارم چیزی دیگه چون نمیخوام حامی ها آشغال جور این مقابل در من...
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 قبیله از کیی االن نبود هیچکی نکنه استفاد سو ازم تو مثل آشغالی یه تا میبودم تنها باید که موقع

 ...  میزنه مردونگی از دم اومده آشغالها همین

 ...  شدم خارج سریع اتاق واز بیرون کشیدم دستش تو از رو بازوم

 رد پشت عرفان و پیمان و سولماز دیدم اومدم خودم به تا و برداشتم رو مانتوم.. نبود ازش خبری

 .. میکنند نگاه من به متعجب و ایستادند

  گفت و اومد سمتم به سولماز

  ؟ گفته چیزی ؟کیان افتاده ؟اتفاقی نیاز شده چیزی-

 ...  گفتم بریزم اشکی اینکه بدون

 ..  نداشت کاری کیان.. شد دعوام یکی با تلفن پشت عزیزم نه-

  گفت و کشید آسودگی روی از نفسی پیمان

 داره نیاز هب کار چی بره و بگیره پرینت ایمیلش از بدبخت من اتاق تو رفت کیان بابا گفتم دیدی-

 ...  آخه

 ..  میرفت خودم آبروی همه از بیشتر آخه نداره کیان به ربطی که گفتم عمد از

 که رونبی بزنم خونه از سریع خواستم و کردم خداحافظی بقیه از کنم نگاهی کیان به اینکه بدون

 ... 

  گفت سولماز

 .. ببرتت بیاد آژانس به بزنم زنگ بزار برسونتت کسی نمیزاری حداقل -

  برسه که االناست دوستم دادم آدرس شبه سر هنوز عزیزم مرسی نه-

  بمون همینجا شب نیستی مسافر مگه تو اصال -

 ..  میرسه دوستم االن زشته دیگه ولی جون سولماز ممنونم-

 هر بیام در خفه فضای اون از میخواستم فقط لحظه اون تو اما کردم رد رو تعارفش چرا نمیدونم

 ...  نداشتم موندن برای هم جایی هیچ که چند
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 .. بیرون بیام خونه از شدم موفق انکار من از و اصرار کلی از بعد باالخره

 کی حتی من بود مونده نتیجه بی باز پرسیدم خودم از بار صد که سوالی... کنم کار چی حاال اما

 ..  برسونم جایی به رو خودم بتونم تا نبود جیبم تو هم تومنی هزار

 ...  بستم رو حیاط در و کردم مرتب تنم روتو مانتوم

 اون سر زیر ها بدبختی این که فایده چه اما میزد چشمک بهم جور بد کیان ماشین ایستادم در دم

 ..  بود

 خودم به اومدم تا..  میومد نفر یک دویدن صدای در پشت از که بودم نداشته بر قدم یک هنوز

 ...  کرد باز رو در کیان دیدم بجنبم

 ..  رفتم راست سمت به رو کوچه و برداشتم بلند رو هام قدم

 ...  نیاز کن صبر-

 !  ندادم جواب

 ...  دارم نگهت زور با نکن کاری ام تو با نیاز-

  کیان لویج باز من...  باشم تنها کیان با نمیخوام که میدونستم فقط.. نمیدونم کجا.. میرفتم فقط

 ... رسیدم نظر به ضعیف

 ...  کن صبر گفتم... قبله مثل بازیات بچه هنوز تو.. نکن لج نیاز-

 مینز که این از قبل و خورد پیچ پام که شد چجوری نفهمیدم همین برای بود بلند کفشم پاشنه

 پای.. جاش سر بیاد تمرکزم دوباره تا ایستادم ثانیه چند برای و گرفتم دیوار به رو دستم بخورم

 ..  میکرد درد بدجوری چپم

 ..  ایستاد روبروم اومد و رسید بهم کیان اینبار ولی برداشتم قبل مثل رو هام قدم باز اما

 غدرو نمیتونی که من به گفتی دروغ سولماز و پیمان به ؟ میری کجا..  نمیدی گوش حرف چرا-

 خودم بیا ؟ بری میخوای کجا آدم اون با تو بعد.. ندادی بهش آدرسو که شنیدم خودم... بگی

 ..  میبرمت

  گفتم و سینش به کوبوندم رو دستم دو کف
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 شبام میخوام اصال.. میخوای جونم از چی... کنار برو.. میزنم جیغ کنار نری اگه خدا به.. کنار برو-

 نمک زندگی خودم برای خودم دیگه های دختر از خیلی مثل میخوام ؟ چه تو به بخوابم خیابون تو

 ؟ توچه به...

 دنبال رو من بده گوش حرفم به اینکه بدون و گرفت سفت رو دستم مچ که بدم ادامه خواستم

 ... خودش دنبال میکشوند رو من فقط نکرد هم کفشم پاشنه به ای توجه اصال کشوند خودش

  ؟ بشه درازی دست روت کرده مزه بهت... بشی اونها مثل میخوای میکنی غلط تو-

 اشینشم به تا بار دو که میکشوند خودش دنبال رو من شتاب با اینقدر.. نمیشنید اما میدادم جواب

 ... خورد پیچ پام برسیم

 .. داشت نگه رو من بود شده پارک آریا ماشین جلوی که ماشینش روبروی

 بود هگرفت محکم خیلی رو دستم مچ... نشسته ماشین تو لوند دختر همون که دیدم در شدن باز با

 ... میره در جا از دستم مچ که داشتم یقین میدادم خودم به تکونی ترین کوچیک اگر..

 تیپ خوش و تر جذاب... من از تر ناز خیلی... بود ناز خیلی... بود دخترش دوست دختر این پس

 ... من از تر

 ... کجا دختر این لوندی و کجا من سادگی... میزد پس رو من داشت حق پس

  ؟ کیان شده چیزی-

  گفت بهش عصبانیت با

  پایین برو-

 .. میکرد نگاهش مبهوت و گنگ باز

 ... کیان زشته خیلی حرکتت این ؟ چی برای-

 ..  دارم کار پایین بیا گفتم-

 ...  نبود قرار امشب مگه کیان-

 زد اشاره و ردک نگاه بود نشسته ماشینش تو که آریا به بکنه من به نگاهی اینکه بدون عصبانیت با

  بیرون بیاد که
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 ...  میرسونتت آریا بیا... مالید چی همه-

 ...  این خاطر به...  کیان شخصیتی بی خیلی-

 پرید کالمش تو کیان عمد غیر یا عمد از یا حاال اما کنه احترامی بی من به میخواست که میدونستم

 ..  گفت و

 ... گرفتی رو وقتم شخصیت بی من بابا خب خیله-

 ... میشناختمش من که نبود کیانی اون این بود کرده تغییر چقدر

  زدم محکی یه باز همین برای بود شده تر آروم کمی دستم مچ روی دستش فشار

 رو قمی پشت اینبار که بشم دور ازش که برگشتم و بیرون کشیدم دستش تو از سریع رو دستم

 ییک اون تو تاشون دو که سولماز و آریا مقابل در دفعه این باشیم تنها اینکه جای به و گرفت

 لوشج کم که دختر اون چشم جلوی و قراره چه از ماجرا ببینند که بودند شده پیاده و بودند ماشین

  گفت و سرم کشید داد نمیکشیدم خجالت

 ممن... خونش برسون رو مریم این آریا... کنم کارت چی میدونم خوب که نیار در بازی تخس االن-

 .. ولیان به بده ببر هم رو برگه این.. نمیام امشب

 بهت چشمهای مقابل در من بشه سوار هم خودش خواست تا و ماشین تو کرد زور به رو من بعد

 از کردم استفاده فرصت از سریع هست مریم اسمش بودم فهمیده که دختری و آرزو و آریا زده

 دهش کوچیک مرگ حد در من که کسانی جلوی که داشت افت خیلی برام آخه.. شدم پیاده ماشین

 ... میگرفتم پناه یکیشون پیش بودم

  گفت و زد داد که شنیدم رو آریا صدای... میدویدم بود فراری که زندانی یک مثل

 ...  پرید قفس از مرغت کیان-

 شدن ورد تا کیان شدن پیاده دوباره فاصل حد.. بودم ندویده دار پاشنه کفش با اینقدر زندگیم تو

 .. بیارم در و بایستم ثانیه سه اندازه بتونم رو کفشهام من که بود اینقدر ماشین از من

 .. میدویدم تر تمام چه هر سرعت با اینبار و آوردم در رو کفشهام

 ...  میگیرم حالتو بد نایستی اگه خدا به نیاز-
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 .. برسونم اتمام به رو غرب شهرک تو خوارزم طوالنیه و پهن کوچه میکردم سعی و میدویدم باز

 به کیان و میدویدم من... برسونم باشه زرافشان که اصلی خیابون به رو خودم تونستم باالخره

 بود اومده تر پآیین پیشش ارزشم فرارم این با نمیدونم.. بودم افتاده نفس از دیگه.. میومد دنبالم

 هک مدتی تمام تو.. بشه حل کیان دست به مشکلم نمیداد اجازه غرورم که بود چی هر تر باال یا

 ندب نفسم.. کیان چشمهای سیاهیه.. بود بسته نقش چشمهام جلوی تصویر یک تنها میدویدم

 دست جای اما بود زده یخ استرس از دستهام...  بود سرم تو کیان خوش بوی هنوز اما بود اومده

 ... بود سوزنده و گرم هنوز دستم مچ رو کیان

 رو کیان ایستاد برام هم اون و دادم تکون دست رو میومد دور از که پراید ماشین یک زور به

 ...  برسه بهم تا داشت متر ده فقط دیگه... میشه تر نزدیک بهم داره لحظه هر که میدیدم

 ...  بود زن راننده شانسم از

  ؟ میکنی فرار چرا ؟ شده چیزی-

 ! ؟ بدم ضیح تو براش میتونستم چی کم زمان مدت اون تو

 توش برم و کنم باز رو ماشین شده قفل در میکردم سعی همزمان و کردم تو پنجره از رو سرم

 ..  بشینم

 ..  برسونید جایی یه تا رو من لطفا میشه-

 تنها که دید رو کیان وقتی و کرد نگاهی آینه تو نهایت در و داد نشون ناراضی رو صورتش میمیک

  گفت داره باهام قدم چند

 ؟ نداره که دردسری-

 رهودوبا شدم اش وراننده پراید خیال بی بود رسیده بهم کیان کنم راضی رو این بیام بخوام تا

 چپم سمت از هم پراید و روبرو از کیان ماشین با آریا و پشت از کیان دیدم که بدوم خواستم

 ..  کردند محاصرم

 من ماجرای ادامه به بود شده خیره و باال بود داده رو شیشه سینماست تو انگار که راننده زن

 دمدی خودم مقابل رو کیان و ایستادم نداشتم فرار ادامه برای جایی چون ناچار به هم من.. بدبخت

 ..  میزنه نفس نفس داره و موهاشه به دستش که
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 ...  شو سوار برو ؟ نه نمیگیرمت خیالت به-

  گفتم و زدم داد میکردم احساس که روحی فشار از من و شد پیاده هم آریا اینبار

 آقا برو.. من کاره همه میشه میرسه راه از ای دیگه کس هر یا تو که نداره قانون مملکت مگه-

 .. کردما گیری چه.. ها جاش سر بیاره حالتو بیاد پلیس به میزنم زنگ وگرنه..

  گفت کیان به رو گفتارش لحن تو حوصلگی بی و جدیت با آریا

 

 ..  نداره ارزششو.. نگرد شر دنبال بریم بیا دادا کیان-

 میگم و میکنم نگاه آریا به و میگردم بر شدیدی غیض و اخم با

 ..  بفهم رو دهنت حرف.. وریات دور و تویی ارزشه بی که اونی-

 بترسونه رو من خواست و جلو اومد عصبی آریا

 لت نانچ نمیشناسم مرد و زن ببندم رو چشمم بیاما راه باهات که نیستم کیان من رو پر بچه ببین-

 .. نشناسی خودتو هم خودت خوبه که هیچکی که میکنم پارت و

 ..  پایین بیاد اینجور ارزشم که بودم خودم مقصر انگار

 من و هگذاشت پشتم رو دستش آهسته کیان دیدم بیام خودم به اومدم تا بود شده متشنج اعصابم

 ...  ماشین سمت میکنه هدایت داره رو

 ممکنه اتفاقی هر شهرک این تو شب وقت این میرسونمت بخوای جا هر خودم بیا کن ول رو آریا-

  تره؟ امن برات بودن من پیش از اینجا یعنی بیفته برات

 بد مه آریا از حتی که بود اومده پایین اینقدر ارزشم من پوچی احساس میکردم کسی بی احساس

 .. بشنوم بیراه و

 مورد و هستم خودش نوعه هم از من که میدید چشم به که زنی اون از حتی.. بود پر همه از دلم

 ..  کردمی نگاهم و بود نشسته باشه ماشینش که سنگرش پشت وقاحت با باز اما شدم واقع ظلم

  بگم رو دردم و کنم نگاه شده رام حالت به کیان به که بود این ام چاره راه تنها اینبار
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 یزیپش براش من که کسی از.. میخواستی رو همین ؟ جالبه برات من زندگیه چرا.. کیان کن ولم-

 تو هک بود بزرگ اینقدر کردم حقت در که ای بدی یعنی ؟ بشم حقیر جمع جلوی نبودم قایل ارزش

 که کاری هر با که من.. رفتم که من ؟ نمیداری بر اذیتت و آزار از دست و نبخشیدی رو من هنوز

 اگر که میدونستی.. شدم دور چشمهات جلو از صدا و سر بی و کردم سکوت باز کردی باهام

 خووندم ریاآ با لعنتیتو اس ام اس اون من اما ؟ میتونستم خوب بکنم کارهاتو تالفی منم میخواستم

 ردمک نگاه عمقش به که باز اما فهمیدم چرا ؟ نفهمیدم کردی فکر... رفتم و نیومد در جیکم باز و

 تورو صداقت جاش اشتباه به و ندیدم چشمهات تو رو خودم حماقت که بود من از اشتباه دیدم

 یا تهخواس تو.. نمیکنم هم نفرینت اما... نمیبخشمت وجه هیچ به.. نه میبخشمت نمیگم.. دیدم

 یچ همه اومدنت با اما میکردم زندگیمو داشتم... زدی ورق دیگه جوره یه رو من زندگیه ناخواسته

 کوچولو فرق یه با ولی.. نیازم همون من نشده عوض هیچی ؟ میبینی االن رو من.. کردی خراب رو

 وت و بیفته تاب و تب به دلم اینکه جای به.. بیام خودم به تونستم باالخره سریت صدقه از..

 که فتمگر یاد االن کنم غش و بیفتم تهوع حالت به بدم دستت از اینکه ترس از دربند تو رستوران

 تنفر به رو پیش ماه شش حس اون دیدنت از چجوری که گرفتم یاد االن کنم فرار ازت چجوری

 تیقهع ترین گرون که نره یادت کیان ولی کردی بد من با تو کیان نیست چیزی کم.. کنم تبدیل

 میبایست هم من زود یا دیر.. نمیشه کم ارزششون از.. هست کوچولو ترگ یه روشون هم دنیا های

 شدهن کم ارزشم از کن باور اما گرفتم اینجوری شانسم از حاال میگرفتم زندگیم تو رو تجربه اون

 اقتمحم از چون میکنم فرار ازت من.. وجه هیچ به نه کنم ضعف احساس اینکه نه میکنم فرار ازت...

 به خواهر یک مثل اول روز که اعتمادی حس از.. متنفرم بودن تو با روزهای اون از ءمن میاد بدم

 هک میدونستی هیچ آریا کردم اعتماد هم تو به من آریا.... متنفرم داشتم آریا به من داره برادرش

 نجش تولدتو هم با تو و من آریا... کردیم معرفی هم به رو پیمان و سولماز که بودیم تو و من این

 تو گهم گرفتی دل به کینه من از تو که شد چی گفتم برات زندگیم از من و خندیدم هم با گرفتیم

 اس ام اس اون خوندن با رو واقعیت حس باید من وقت ؟اون خواهرتم و دوست من که نگفتی

 تو از.. متفاوته خیلی ارزیابی برای شما معیار چون ندارم ارزششو من میگی راست تو انگار بفهمم

 به کردین فکر خودتون با چی... خودمه حماقت از گناه که نیست تو گناه هم باز اما شکست دلم هم

 خترهاید از خیلی مثل میفته راه دنبالمون سگ مثل بعد زمین بزنیم دختررو گفتین خودتون قول

 اطالع برای.. نمیچرخید اصل اون روی زندگیم ارزش من کاهدون به زدین شرمنده اما دورتون

 من نبالد دارید شما فعال شد عکسش بر برسید بهش میخواستید که اونچیزی که میگم خدمتتون

 .. نمیرسه نظر به جالب زیاد میدوید
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 میکرد نگاهم متحیر... بود ریخته بود شده وصل بهش صحبتهام وسیله به که ازشوکی کیان صوت

 تا میزدم بهش رو حرفهام باید شده راحت باالخره رسوندم اتمام به رو حرفهام دیگه هم من و

 ... کردم ولش و نبودم احمق و ساده من که میفهمید

 ... کرده پارک من روبری و کیان پشت دیگه ماشین یک دیدم که برم و بگیرم رو راهم خواستم

 دش اضافه دیگه ؟یکی خبره چه ببینه اومد و بود دیده خیابون گوشه رو ما صد در صد بود عرفان

  ؟ اومد چرا دیگه این وای...

 و بود من ،به کیان حواس ،و میشد پیاده ماشینش از داشت که بود عرفان به من حواس تمام

 خودم برای رو سکوت و داشتم مدت همه این رو دلیلی همچین چطور من که این عجب در مطمینا

 ...  میکردم پیشه اون مقابل در

  گفت و گرفت رو بازوم جدیت با

 ..  میکنیم صحبت هم با بعدا بریم بیا نیست جاش اصال اینجا نیاز-

 .. وجب صد چه وجب یک چه بود گذشته سرم از که آبی

  گفتم و کردم نگاهش غضب با

 وجود تو من ،برای ی ،بعدا ماجرا اون از بعد که کردی فکر چرا ضمن در... نزن دست من به گفتم-

 ونیبت ذره یه فقط تا کنی استفاده میخوای لغاتت فرهنگ تو کلمات کدوم از ؟ صحبتی چه ؟ داره

 ... کنی قانعم

 ترمز ایصد میکنه نگاه بود شده هم نزدیک ما به دیگه که عرفان به و میده بیرون رو نفسش کالفه

 مدنداو آریا ماشین با هم مریم و سولماز...  صدا دنبال بچرخه نگاهم که میشه باعث بعدی ماشین

 تا دداشتن قدمی چند هنوز..  افتادند راه عرفان پشت شتاب با و شدند پیاده ماشین از سرعت به و

  گفت آریا به رو آهسته و کرد جرات کیان همین برای برسن ما به

 ...  بریم ما تا کن گرم رو سرشون آریا-

 فکر این نکنه ؟ چی برای ؟ بود مریم و سولماز و عرفان با منظورش!!! میزد حرف مطمین چقدر

 عضای حس خرده یه اینکه برای و خیالی بی به زدم و نیاوردم طاقت ؟ میرم جایی باهاش من کرده

 . گفتم بلند صدای با جمع تو بدم بهش رو شدن
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 هشتب تا تو با من شازده ؟ میام جایی تو با من کردی فکر نکنه ؟ کنه گرم رو سرشون چی برای-

 میگی پشتشون االن! من علیه بر بودی یکی به دست آدما این با االن همین تو... نمیام هم

 همه هک ؟ پیکرته و در بی هتل اون مثل هم اینجا کردی فکر نکنه ؟ بریم ما تا کن گرم رو سرشون

 میکنیمن تایین تو و من رو قانونش و خداست زمین اینجا برم قربونت نه!بره پیش قانونت طبق چی

.. 

 و اومد نزدیک بود منتظره غیر و عجیب براش صد در صد که حرفها ای از متعجب عرفان ایندفعه

  گفت و کرد اخمی

  ؟ اومده پیش مشکلی ؟ شده چی جان نیاز-

 لشسوا که دیدم م زشت اما... بدم دخالتش مسایل این تو نداشتم دوست.. نداشتم براش جوابی

 ..  گفت کیان که بزنم حرف خواستم همین برای بگیرم نادیده رو

 هیچی. هواست رو قالشون و داد میخوره توقی به تقی تا نمیشناسی خانومهارو تو... عرفان بابا نه-

 ...  کن استراحت خونه برو داداش وقته دیر.. نیست

  گفت من به رو دوباره کیان حرفهای به توجه بی چون داد رو کیان جواب خوب

 ... میرسونمت من بریم بیا داری دوست ؟ وضعیه چه این ؟ کفشی بدون چرا نیاز-

 ...  هبش گذاشته دستش کف کیان حق میخواست دلم اما اومد خوشم دیدم عرفان تو که اقتداری از

 ..  گفتم عرفان به رو بزنه حرف اینکه از قبل و کردم نگاه کیان چشمهای تو

 ... میشه زحمت جان عرفان آخه-

 ..  گفت و گرفت دستهاش تو رو دستم اینبار و سایید هم روی رو دندونهاش کیان

 ور راه کن راهنمایی رو آقا آریا... میکنیم خودمونحلش شخصیه چیز یه که گفتم.  نکرده الزم-

 ودمونخ هست تو و من بین چیزی یه.. نکن بزرگش رو مسیله این از بیشتر نیاز... بده نشونشون

 ...  میکنیم حلش هم

 و داوم...  چشم بگه گوش به حلقه غالم مثل تا کیان سمت از اوار شنیدن منتظر انگار که آریاهم

 ... ماشین سمت کنه هدایتش که گرفت رو عرفان آرنج
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 ودمخ شدن دلگرم و پشتیبان برای عرفان بودن وروی کردم فرار بود ضعف نشونه سکوتمکه از

  آوردم در هاش پنجه فشار زیر از رو دستم کردم حساب

 وییر شاید نهایت در و برسونه شرق ترمینال تا رو من نا بگم بهش و برم عرفان دنبال خواستم

 همه این زا بودم شده کالفه دیگه اما برگشتم راه برای بلیطی یا و تاکسی گرفتن برای مینداختم

 خطاب اینبار نپاشم آریا به آخری دم این رو زهرم که دیدم حیف همین واسه آریا بودن دست زیر

 ..  گفتم آریا به

 خوب خیلی تو چون داره تبریک جای واقعا که چند هر..  خان آریا بودم ندیده رو توگوشت حلقه -

 داره هواتو.. خوبیه ارباب هم کیان.. کنی پا و دست خودت برای برازندته که کاری تونستی

  بدون قدرشو...

 تیکه این برای آستینش تو جوابی هیچ خیالم به... میبردم لذت من... بود گرفته اوج عصبانیتش آریا

 رمنظو به خشمگین همونجور... نمیشه زخمش برای مرحمی بده هم جوابی هر و نمیکنه پیدا من

 بر قدم از قدم اما میترسم من بود کرده فکر بیچاره مردک برداشت من سمت قدم یک تهدید

  نداشتم

 چقدر تمگف بهش دلم تو...  نکنه حمله بهم آریا تا سینم جلوی آورد حفاظ معنای به رو دستش کیان

 ... میکنید بازی رو نقشاتون خوب که فیلمه نوچت اون چقدر شیرینیو خود تو

  گفت و کرد نگاه آریا به رو عصبی کیان

  ؟ کنم رام باید روهم تو کن بس آریا-

  گفتم بشنوه هم خودش که جوری آریا به لب زیر و زدم پوزخندی

 ...  نمیشه رام که وحشی-

 درچق که میداد نشون دستش پوست روی رگهای آمدگی بر روی از شدش مشت انگشتهای فشار

 و میشدم آروم خوردن حرص این از کمی تنها کمی فقط من که بود حالتی تنها و میخوره حرص

 .. میبردم لذت

 چجوری رو اس ام اس اون رسوایی میدونستم خوب وگرنه کیانی شده سفارش که حیف-

 ...  نچسب.. برات کنم دوبرابرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

558 

 

 اب اما شب آخر بابت کردنم همراهی بای عرفان کردن ساپورت وجود ا البته میکردم قدرت احساس

 اومد درد هب قلبم میگرفت منشاء سر آریا و کیان از همگی که اتفاقاتی و گذشته یاد آریا تیکه این

 ایدش و...ناحق شنیدن بیراه و بد به بودم محکوم.. نمیشدم مرز و حد بی زبون سر این حریف من..

 ...  حق به هم

 و گرفتم نادیده رو عرفان مخصوصا مریم و سولماز وجود بود چه هر عصبانیت یا بود درد روی از

 ...  گفتم

 دره هت جفتتون که نداری خبر هرچند.. نیوفتی بلندی از تا بگیر رو اربابت لباس سفت یکی تو-

 .. میکنید سیر دارین

 .. گفت کیان از تر زود اما کیان با همزمان و باال برد رو صداش

 ... میاره در رو ها پرنسس ادا من برا غربتی دختر بابا کپ به-

 .. ...  خودته دست احترامت دارما نگهش میتونم حدی یه تا من دهنتو ببند نیاز-

 زیپ انگار چون بود کرده عادی حالت از تر ای عقده و من دو این از ماهه شش کینه و سکوت این

 رد کیان دستهای حصار پشت از... کردم خالی رو ماه شش این دلیه و دق باشند کرده باز رو دهنم

 ... گفتم و زدم داد بشم آروم فقط خودم که طوری و اومدم

 ردینف ادعای من واسه االن اون مثل آشغالی یه هم تو بشی ساالر سپه من برای گفته تو به کی-

 ااینه دست از روانم روح باشم اینجا دیگه دقیقه چند یه من اگه چون بریم عرفان ؟ میاد بازیت

 ... میاد در روزی چه به یست معلوم

 وتاهک جور این... کرد نگاهم فقط باشه اومده پایین شیطون خر از دیگه انگار و کرد سکوت کیان

 داشتم برخوردش به توجه بی همین برای... دیدم ازش زیاد رو آوردن کم نوعی به یا اومدن

 .. گفت پوزخند با دیدم که عرفان سمت میرفتم

  ؟ نیاز-

 ... میگه و کرده جیبش تو رو دستهاش مسخره پوزخند همون با دیدم کردم نگاهش و برگشتم

 تو به ربطی چه من اینکه یا هست و بوده چی سر تو با من دعوای که میدونه جونت عرفان این-

  ؟ میکنم پیدا
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 کدومشون هر که افرادی جلوی جمع جلوی هم اون میخواست اعتراف من از... شد لمس بدنم

 رد میخواستند قاضی چشم به االن و داشتند زمینه این تو ای تجربه صد در صد خودشون برای

 شونهن سکوتی هر.. نبود سکوت و مظلومی حرف دیگه اینجا..  بشینن قضاوت به من نجابت باره

 ... نداشته زندگیم تو تاثیری چندان اتفاق این گفتم که من مخصوصا بود ضعفم

 غروری با و زدم پوزخند خودش مثل هم من همین برای بود ضعفم نشونه همیشه مثل آوردن کم

 .. گفتم عرفان به رو میدیدم خودم از بعید که کاذب

 ونجاا که نوچشون با میبینی که آقایی تین این..  نکردم عرفانمعرفی... کیان میگه راست آخ-

 خودش زندگیه رو من میبینی که کیانی همین... بودند من دوستهای تنها زمانی یک وایستاده

 تیح کرد ازدواج درخواست رسما من از میبینی فقط مرد یک تو که صداقتی تموم با و میدونست

 لیاقت کسی هر هم خودش های گفته طبق... داد نشون هم زندگیش افراد ترین ارزش با به رو من

 شدم دعوت فرشته تا دو اون پیش هم شام به من اما نداشت رو مادرش پدر با همنشینی

 قسمت که بود چی هر آشغال خیلی پسر این یا بودم صفت بی خیلی من یا.. نبود تفاهم بگذریم...

 دروغه بگو بود دروغ جاش ؟هر کردم معرفیتون خوب ؟ دادفر آقای شدید راضی... نبودیم هم

 قعاش من چرا نمیدونم ولی زد میشه المثلها ضرب خیلی موقعیتش مورد در.. کناریش اون حاال...

 شبدبخت خود دیگه... بومیده اه اه میگفت نرسید گوشت به دستش گربه... شدم دونش یه این

 فکر هبرس چه بره راه حتی گربه یک مثل نمیتونه و کندن رو نواش بی سیبیلهای که نداشت خبر

 بشریت اعجوبه دو این با کنم آشنات بیشتر باز بپرس داری سوالی اگه عرفان... باشه غذاش

  میشناسمشون حد همین تا هم من البته...

 ریس ماشینش تو رفتن منظور به و چرخوند دستهاش تو رو سوییچ و میکرد نگاهم عجیب عرفان

 از بلق اما میرفتم دنبالش داشتم... بریم تا شو سوار برو که زد اشاره من به رو اخم با و داد تکون

  گفت کوتاه خیلی کیان برم بخوام اینکه

 ! داری فرق آسمون تا زمین من، شناخت با!!!! نیاز شدی عوض-

 .. کردم ترکش بود درد از پر که پوزخندی با و ندادم رو جوابش... سوختم

 ... گذاشتم تنهاش

 ...  کردم ترک رو تشنجشون پراز جمع باعرفان و شدم ماشین سوار صدا سر بی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

561 

 

 راه خب اما نبودم راضی وضعیت اون از اصال... نداشتم رو عرفان به کردن نگاه روی ماشین تو

 ظهلح آخرین به مدام.. عرفان به میبردم پناه باید نداشتم منجالب اون از رهایی برای هم ای دیگه

 تا مینز نبودم قبالها مثل دیگه بودم شده عوض میگفت درست.. فکرمیکرد گفت بهم چی کیان که

 تمنداش سکوت برای دلیلی دیگه نمیکرد آرومم کوت دیگه آخه...  بودم کرده فرق قبل با آسمون

 کوتس و متانت به چه رو م اصال میدادم نشون بهشون رو قبل دار زبون سر و بلبل نیاز همون باید

 !؟

 شده که هم کمی که داشت رو انتظار این میشد کسی هر از بود بیجا عرفان از این جز توقعی

  گفت فرمون پشت جالبی ژست و جدیت با بعد و کرد رانندگی ای دقیقه چند...بشه کنجکاو

 از جوری یه ؟ کنی معرفی من برای درمونی دوا و درست جور یه رو خودت نمیخوای هم هنوز-

 یستدما پشتت که نباشم پشیمون اقال یا برسونمت باید کجا که بدونم االن حداقل که بگو خودت

 .. همدیگه بال و پر تو زدید بدجوری که بود معلوم تا دو اون حرفهای از...

 از واقعا که ای لحظه تو حداقل نداشتم گفتن برای چیزی جدا اما بدونه حدی یه تا داشت حق

 یگهد نفر یک با بحثش شکافتن و تعریفش برسه چه میشد متشنج اعصابم گذشته یاآوریه

  گفتم و کشیدم عمیق نفسی...

 ... نیست تعریف برای چیزی-

 بد شده درست موقعیت از که بود معلوم چون کردم توهین وجودش به جور بد حرف این با انگار

  نبود موفق اما برسه نظر به خونسرد خیلی خواست دلخوره فرم

 خیلی... متبرسون کجا بگو فقط... نیستم دونستنش به مشتاق همچینم.. نیست که نیست باشه-

 ... خستم

 به اصال میده نشون که هاست لحن و فرم اون از میدونستم.. خوردم جا زدنش حرف فرم از

 این بود هم ای دیگه کس هر داشت حق کردم کوچیک رو خودم... نیست راضی من با همصحبتی

 دفعه یه بعد بزاره باال طاقچه هی برات طرف بیاد خوشت یکی از کن فکر... میکرد رو خورد بر

 سح اون تا میکردند بارانم تیر باید... وای... داشته گذشتش تو نابی های مورد چه طرف ببینی

 ضبغ از پر لحنم تا شدم زنده و مردم... میرفت بین از من در افکندگی سر و زدگی شرم و خجالت

 ... نباشه ضعف و
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 دست به کذایی شب این تو شدن کوچیک این از بیشتر بد اتفاقهای ادامه ارز یافت رهایی راه تنها

 خونه به کتاب حساب بدون و منت بی رو خودم تا بود پول تومنی هزار چند اقل حد آوردن

 روی ونا مطمینا... رضا.. هتل تو سالم چندین همکار جز نداشتم آشنایی هیچ تهران تو.. میرسوندم

 داشتم هم اگر و نداشتم تلفنی چون بود سخت هم را به رسی دست اما نمیندازه زمین رو من

 ونچ بسپارم خاطر به و شمارش که نیوفتادم این فکر به وقت یچ آخه نداشتم رضا از ای شماره

 ازش میدیدمشو حضورا باید ناچار به باز... میدیدم حضوری رو همدیگه شب هر و روز هر

 ... برسه دادم به تا میکردم پول درخواست

 ... گفتم فکریم مشغله تموم وبا کردم نگاه شیشه به مستقیم

 ... هیراد هتل به بری اگه میکنی لطف -

 دمش سوار که حاال یا میشدم سوار نباید اول یااز... میکردم تحمل باید... رفت بحثی هیچ بدون

 بد بالقا چه هر پذیرفتن دهنده نشون ای گریه یا و ضعف کوچکترین کنم حفظ رو خودم وقار باید

 .. بود خودم به نسبت

 هک بشم پیاده خواستم و کردم تشکر ازش اضافه، کالمی هیچ بدون من و داشت نگه هتل جلوی

  گفت و اومد حرف به عرفان داشتیم پیش در که راهی ربع یک از بعد باالخره

 با میکنم فکر دیدم خودم چشم به که ای صحنه از اما نگذاشته تاثیر روم زیاد تا دو اون حرفهای-

 آرزو برات رو خوبی روزهای... باشم هیجان و استرس ور و دور که نیست دمخور زیاد من روحیات

 شکل تا بزار زندگیت تو رفرشی یه... کن دوری هم آدمها جور این از... باش خودت مراقب.. میکنم

 ... بگیره خودش به خوبی شمایل و

 از رت بد توهینش... سینم توی بود خنجری هر از تر دردناک دردش.. بود بیراه و بد تا صد از تر بد

 ... بود نکرده کار تا صد از تر بد تهمتش نهایت در و بود حرمتی هتک هر

 ... گفتم و ریختم اشکی قطره محکم اما خواسته نا و کردم نگاهش بغض با اینبار

 زتا رو خواسته این که میمونه دلم تو دیدارمونه آخرین چون... نمیکنم فراموش رو امشبت لطف-

 رو بازدل و دست خیلی... داره فاصله خیلی من تا رسیدی بهش امشب تو که باوری..  باشم ندآشته

 ..  دارم راه خیلی باورت تا من که بگم میخواستم فقط کردی باز بد حساب شخصیتم
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 کمتر ساده خداحافظی یک با... نداشت کردنم باور به تالشی هم اون و نداشتم باورش به اصراری

 ..  رفت و کرد

 ردممیب پناه راهم آخرین به باید.. نداشتم موقعیتم شکافتن و صبر برای زمان اما بودم ناراحت

 بهم شیر قفس تو میرم دوباره دام که میگفتم کی ه به آخه...  امنی نا و استرس از پر راهی..

  میاورد در شاخ یا میخندید

 همین اتاقهای از یکی استراحتگاهش کیان پیش ماه شش یادمه که اونجا تا... بود ریسک چون

 راه.. . میرفتم و میرسیدم رو کارم و نمیدیدمش یا میکردم خورد بر کیان با دوباره یا پس بود هتل

 میدونم هچ پارکی یا پاکینگی تو میرفتم رو امشب یه و میبستم رو چشمم کال که بود این هم دومم

 چهار و بیست و روز شبانه کال من نیسن روز و شب من مشکل بدبختی آخه میگذوندم جایی

 ... کارم و کس بی ساعته

 و فتمر داخل البی اصلی در از سرعت با نتیجه در نداشتم کارم کردن سنگین سبک بذای فرصتی

 ... رسیپشن جایگاه پشت بردم و چرخوندم درنگ بدون رو نگاهم

 ضار میکردم فکر.. بود اعتمادی خانوم رسیپشن پشت و نبود خبری رضا از داشتم کم رو همین

 .. بود امید کلی من برای هم اعتمادی خانوم وجود باز اما باشه

 لیک با رو درخواستم کوتاهی خیلی احوالپرسی و سالم با و اعتمادی خانوم پیش رفتم عجله با

 ... کردم بیان شرمنگی

 ... شمال برم تابتونم بده بهم دستی تومن هزار چند ازش خواستم باالخره

 واریزکنم حسابش به رو پول وقت اسرع در منزل به رسیدنم محض به که دادم بهش رو این قول

 ازش هم من و داد بهم رو حسابش شماره تعارف بی خیلی بودیم مطلع هم وضعیت از چون...

 ...  گرفتم

 اوکنجک اونقدر میکنم کار چی اونجا پول بدون شب موقع اون تو که بود شده حالم نگران بیچاره

 این به شدن جوابگو برای فرصتی اما.. میشد ام ماهه شش غیبت جویای مدام که بود زندگیم

 لپو تومن هزار چند فقط برسه سر کیان لحظه هر که میدادم احتمال که اونجایی از و نبود سواها

 باز نهمی برای بود کمی پول واقعا خونه تا رسیدن برای اما داد دستم رو اونها داشت کیفش تو نقد
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 و رهمی هتل نزدیک بانک به سریعا که گفت اعتمادی خانوم و کردم بیشتری پول درخواست ازش

 . میاره و میکشه برام رو کافی پول

 حیحص اصال شکل و سر اون با آخه...میکردم صبر دقیقه چند همیشه مثل باید خودم اقبالی بد از

  بیفتم راه خیابون تو نبود

 زاره چند همون رفت یادم که داشتم رو کیان نیومدن سترس اینقدر.. نشستم ورودی های پله لب

 باید که میدونستم.. بگیرم ازش یکجا رو پول همه و اعتمادی خانوم خود به بدم موقت رو تومن

 بودم ستهنش که نمیشد دقیقه سه.. بیاد و بره اعتمادی خانوم تا یموندم منتظر ای دقیقه ده کم کمه

 داره که دیدم رو کیان ماشین که نشه دیده شلوارم بدون پای تا کنم درست رو مانتوم خواستم و

 دهش نمایان جلوم عزراییلم انگار بگم بهتر یا... بودم دیده جن انگار... میاد پارکینگ در سمت به

 نپریده جا از فرز اینقدر بودم گرفته عمر خودم خدای از که سال ای خرده و بیست این تو.. بود

 ...  ایستادم هتل بنای عمودی ستون پشت رفتم و پریدم جام از باد و برق مثل... بودم

 رو ولیپ تومن هزار چند نداشت جیبی هیچ مانتوم که اونجایی از.. بود شده حبس سینه تو نفسم

 انیزند یک حس درست... بودمشون گرفته سفت و کردم مچاله تونستم تا داشتم دستم تو که

 .. فراری

 یا رفته هممبف تا کنم نگاه سنگی ستون کنار از آهسته نمیکردم جرات حتی که بودم ترسیده اینقدر

 هم من...  بره تو اصلی در از داشت عادت همیشه یادمه که اونجایی تا وای.. همونجاست هنوز

 ...  بودم شده پنهان و ایستاده اصلی در تزیینی و عمودی ستون پشت

 ...  بودم ندیده ذلیل و خار رو خودم اینقدر حال به تا اسفناکی وضعیت چه

 ...  ودب نشسته پیشنیم روی ،عرق سینه تو نفسم حبس شدت از من بود گذشته ای دقیقه چند

 ...  بدزده ازم مو پولها میخواد یکی انگار... کردم تر محکم رو مشتم

 گیهآماد لحظه هر و بود شده تکمیل استرس اینهمه برای ظرفیتم... میومد نفر یک قدمهای صدای

 ... داشتم رو شدن بیهوش

 ... چسبوندم ستون به رو دستهام و کشوندم هتل بیرونیه سمت به رو خودم بیشتر کمی

 هتل در سر روی شده پهن موکت به بود رسیده قدمهاش صد در صد... شد قطع کفشها صدای

  کشیدم آسودگی روی از نفسی...
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 ... نیاز؟ کنم کارت چی من ؟آخه پیشم میای خودت پاهای با خودت میزنی پسم خودت-

 .. شد تبدیل سرد عرقی به ترس شدت از صورتم توی حرارت تمامیه... باشم زنده داشتم شک

  گفتم و گرفتم تر محکم رو پولها

 ...شد اتفاقی خیلی... نگیر خودت به پس نیستم اینجا تو برای-

 وجهت بودند شده له بیچاره پولهای توش که شدم مشت دست به و پایین میاره آهسته رو نگاهش

  میکنه

  ؟ ؟نرسوندت ومد در آب از زرد تو طرف-

 جواب بی و زده شرم و عصبی بیشتر حرفهاش از کلمه هر با... مینداخت تیکه و میزد پوزخند

 ...  مینداختم تر پایین رو سرم و میشدم

 یدادمم رو جوابش و رویی پر به میزدم ،باید میشد بیشتر کیان با برخورد برای استرسم لحظه هر

 گفتم شدیدی اخم با و کردم نگاه صورتش تو همین برای

 ؟ بدم پس حساب تو به بأید من که کردی فکر چرا-

 میبره ستون سمت به رو صورتش زمان هم ،،، لعنتی پوزخند اون هم بإزهم

 ... اینجا بیارید تشریف لحظه چند. اعتمادی خانومه-

 بردم هم در رو ابروهام رفت جا هزار به فکرم اعتمادی اسم شنیدن با

 ایستاد مقابلم ناراحت و هم در صورتی با اعتمادی خانوم

 ... اخراجید امروز إز شما اعتمادی خانوم-

 به ،،، نمیشد حالیم هیچی ،، کردم قاطی دیگه ؟ داره کار چی اخه بخت بد این ؟به میشنیدم درست

 گفتم بلندی نسبتا صدای با و رسیدم عصبانیت أوج

 شماست و من بین مسئله یه أین ؟ چیه بازیا مسخره أین -

 گفت و کرد نگاهم هست هم ذاتی درصد صد فهمیدم تازه که همیشگی خونسردی همون با
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 ندهب کاریه محیط اینجا که کردید فراموش کنم فکر ، بهرامی خانوم پایین بیارید رو صداتون ـ

 تیدهس اخراجی کارمند یک فقط ،شما باشه شما و من بین نه میتو ای مسئله چه ضمن ،،،در هست

 میشه همدردتون االن از هم اعتمادی خانوم تون لطف به که

 گفتم و کردم مشت رو دستهام حرص إز

 ،،، تا خواستم ایشون إز من نکنید قاطی هم با رو مسائل میکنم خواهش دادفر اقای ـ

 گفت تر تمام چه هر جدیت با و پرید حرفم وسط و بشه تموم حرفم نگذاشت

 ارمندک از اداری وقت تو که باشید کی شما بپرسم میتونم وقت اون ؟ خواستید شما ؟ ببخشید -

 ،،، دشدی اخراج من هتل از هم شما خود که کردید فراموش اینکه مثله باشید داشته درخواستی من

 ،،، کنید جمع رو وسایلتون بفرمایید اعتمادی خانوم

 فسین نبود برام راحتی چندان کار رفتارم به تسلط که طوری بود ریخته بهم جنون حد در اعصابم

 ارفش هم روی رو پلکهام باز اما دادم گوش ناچار به رو هاش توهین تمامی اینکه با کشیدم عمیق

 چهره دیدن دوباره هم و باشم امان در اعتمادی خانوم مالمت از پر های نگاه زیر از هم تا دادم

 نکنه خورد رو اعصابم کیان

 شما و من هست مشکلی اگر کردم عرض نیست جاش اصال اینجا میکنم خواهش دادفر آقای -

 ،،، نکشید وسط رو کسی پای لطفا میکنیم حلش خودمون

 خاطر همین به بود آشناهام مقابل در من ضعف نقطه تنها ابرو داشتن نگه که بود فهمیده خوبی به

 که هتل های کارمند بیشتر کیان بلند صدای از که االن مخصوصا میکرد رو استفاده سو نهایت

 تهالب میکردم تموم رو بحث جوری یک ،،،،باید بودند اومده در جلوی میشناختند رو من هم همشون

 دهش متوجه هم کیان حتی نشه بازی اعتمادی خانوم کاری و شغلی اینده با که میکردم تموم طوری

 هست ما به حواسشون تمام همه که بود

 گفت و زد پوزخندی

 ،،،، بفرمایید نگیرید رو کارمندهام و من وقت لطفا بهرامی خانوم -

 زدم هم رو آخرم تیر

 ؟ کنیم صحبت هم با تنها لحظه چند نیست بهتر ـ
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 هر من واسه که کنم آوری یاد بهتون باید باز کنم فکر ؟ منظور چه به وقت اون ؟ شما و من ؟ ـتنها

 هیچ شما با همصحبتی اما ندارم توهین قصد ،،، جذابه باشه سخت بهش دسترسی که چی

 ؟ که میشید متوجه رو ،،منظورم نداره من برای جذابیتی

 ودب کم کشیدنم نفس برای ،،،هوا ،،،مردم میکردم حس خوبی به خودم روی رو ها نگاه سنگینیه

 ماا نبود کردن پیشه سکوت هدفم ،،،یعنی موندم صدا بی و شدم خرد کیان سوى از هم باز ،،،من

 با،،، میومدم متهم نظرشون به من تنها که نگاه همه اون زیر داشتم خود از دفاعی چه لحظه اون تو

 و خودم از چون نبود جا به هم سکوتم اما بده ادامه مبادا که میکردم نگاهش نگرون چشمهای

 نگاه و ادمایست جلوش محکم همین برای کنم سکوت که بود بعید میشناختم خودم از که شخصیتی

 گفتم و کردم خشم از پر رو نگرانم

 طرب بی حرفهای و ها خیالبافی شنیدن وقت اصال هست چی هر اما میزنید حرف چی از نمیدونم-

 تبیجه و بیخود رو شخصیتون های عقده که اینه دارم ازتون که هم ای خواسته تنها ندارم رو شما

 من فتارر تو میتونید بازیها بچه این و حرفها این با که کردید خیال ،،اگر نکنید تحمیل دیگران به

 زد وشگ بهتون باید رو کوچیک خیلی مورد یه فقط خوندید کور که بگم باید کنید ایجاد تغییری

 به تر ریز اندازه همون به هم ما نگاه از ببرید تر باال رو خودتون چی هر که هست این اونم کنم

 ،،، خوش شب ،،، خان کیان میرسید نظر

 و مبرگردوند رو سرم نبودم هم اعتمادی بدبختیه فکر به حتی دیگه که بود خورد اعصابم اینقدر

 خودم با رضایت با دلم تو برم که گرفتم رو راهم بیتا های نگاه زیر مخصوصا نگاه همه اون زیر

 میکردم زمزمه

 ،،، گفتم بهش کارمندهاش جلوی رو دلم حرف از درصد یک ،،،حداقل شدم راحت اخیش-:-

 کرد زد گوش بهم رو ای نکته یه دوستی یک بزارم پا ایرانتون به اینکه از قبل ،،، بهرامی خانوم-

 ،، بود نگفته بیراه همچینم که میفهمم میکنم فکر که حاال اما ،، شدم رد کنارش از توجه بی من اما

 به ردممیک فکر ساده منه اما بدم تله به دم نباید زیاده تهرون تو تو امثال از که گفت بهم خدا بنده

 ،،، زنیدب رو ساله صد رای دارید دوست شبه یه شما که نمیدونستم دیگه میشه ختم شب یه همون

 نم ،،، نمیایم هم به اصال نمیخوریم هم به ما خانوم دختر اما میزنم حرفو این جمع تو ببخشید

 اب که میگفتن بهت حداقل اینو کاش اما کردن ای کوتاهی چه حقت در بیچارت مادر پدر نمیدونم

 ،،، باش قانع شبت یه همون به نمیخوای هم اگه یا بپر خودت همسطح
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 هام نوع هم از مستثنا رو من تمام جسارت با ،، شدم ابرو بی ،،، شدم تموم ،، مردم باز ،،، مردم

 ،،، خوند بار و بند بی و ازاد دختر یک رو من ،،، کرد

 حبتص اهسته علت تنها نبود قصد از کردم نگاه چشمهاش تو و برگشتم ،، گرفت رو گلوم بغض

 ،،، میکرد اللم داشت بغض شدت از که بود صوتیم تارهای ضعف کردنم

 و جاییک ببین ،، بیا خودت به خورده یه تو اقال ،،اما نمیام تو به ،،،،منم نمیای من به تو قبول باشه ـ

 ؟ چندی چند خودت با

 هم ور هتل عمارت بلندای حتی که دوییدم اینقدر ،،، شدم دور بود دستم تو که پولی خرده همون با

 ،،، ببینم نمیتونستم

 میکرد درد قلبم ،، بود پاشیده نمک روش باز و بود کرده باز یکی رو زخمم انگار ،،، بود شکسته دلم

،،، 

 پشت ها ماشین ،،، بودم امان در بگم که دروغه تهرون شلوغ خیابونهای اون و وضع سر اون با

 کجا. ،،،اخه نمیدونم ؟ کجا به ،، میرفتم راه اشک از پر چشمهای با من و میکردند ایست هم سر

 زور به ودب دستم که هم تومنی. هزار چند ،،،با نداشتم رو کسی ،، نداشتم رو جایی ؟ برم میتونستم

 ،،، برسونم شرق ترمینال به میتونستم رو خودم

 ،،، بگیرم تاکسی یک لباسها این با که بود این بود جلوم که راهی تنها

 مرد هی شانسم از ،، ترمینال برم میخوام که گفتم بهش و شدم سوارش اومد که تاکسی اولین با

 باور یراحت به شنید ازم که حالی شرح خالصه با سوخت حالم به دلش که بود مهربون بسیار مسن

 رفتعا خیلی ،،، رسوند شرق ترمینال به منت بی رو من و کرد بسنده اندک کرایه همون به و کرد

 ریعاس و گرفتم محکم رو عباییم مانتوی جلوی ،، شدم پیاده که ماشین از نپذیرفتم من اما کرد

 ادنمید خوبی بوی هم اصال که شستشویی مایع همون با و رسوندم ترمینال توالت به رو خودم

 از ور خودش میزانپیلی حالت و بیاد در فر اون از تا کردم خیس کمی رو موهام و شستم رو صورتم

 هب رو من تا میکنه قبول رو شرایطم پول بدون باجه در کسی کمتر که میدونستم ،، بده دست

 های انندهر از یکی با و رفتم اتوبوسها پارکینگ سمت به مستقیما همین برای ،،،، برسونه مقصدم

 ،،، کردم صحبت بود یکی من با هم مقصدش که اتوبوس
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 گفت اولش ،،، میکنم فرار خودم کاشونه و خونه از دارم من بود کرده خیال داشت حق خدا بنده

 و ینمبش بوفه قسمت تو تا شد راضی پیغمبر و خدا قسم تا هزار با بعدش اما داره مسئولیت برام

 ،، بودم نریخته غریبه یک برای اشک اینقدر زندگیم تو ،،، برسونه مقصدم به رو من

 از ،،، رسوندم خونه به رو خودم بود ای بدبختی هر با من و رسید پایان به کذایی شب اون خالصه

 دممیکر جاساز همیشه در کنار گلدون زیر که یدکی ،کلید از و بود من با خدا هم باز خوبم شانس

 ،،، بکشم دراز تختم تو باالخره تونستم صبح شش ساعت و کردم استفاده

 اون و بدیش یاد وقتی باز اما نبود بیشتر کابوس یه این بقبولونم خودم به تا میکردم فکر چه هر

 به دل من چرا ،،، میشد عرق از خیس بدنم میفتادم بود سوار روم که روحی فشار و اتفاق همه

 انسانیت از و داره آدمیت ظاهر تنها موجود این که نشدم متوجه خودم و بودم بسته آدمی همچین

 ،،، نبرده بویی هیچ

 شش ساعت هواخوریم اوج و کردن نگاه دیوار و در به و نشستن خونه تو بود شده کارم ها هفته تا

 نوالم همین به رو ماه دی ،،، میگشتم بر خونه به هوا شدن تاریک از قبل و میرفتم ساحل لب صبح

 نمیر بخور کرایه همون از ،،، نمیداد جواب باز اما میرفتم کلنجار خودم با چه هر ،،، گذروندم

 ،،، میگذروندم تنش بی و اروم رو زندگی همونطور و میخوردم مستاجرم

 بحص روز یک اینکه تا ،، میشدم بیدار خواب از قبل روز از تر اشتیاق بی من و بود ماه بهمن اواخر

 سریعتر چه هر رو خونه تا خواست ازم زبونی بی زبون با و گرفت تماس باهام خلعتبری خانوم

 یزندگ ادامه به امیدی هیچ دیگه اینکه فرق با فقط شرایط قبول جز نداشتم راهی ،، کنم خالی

  ،، نداشتم

 هیچ داشتم که ای اجاره پول و پیش قیمت با. میرفتم امالکی مشاور هر تو امیدی نا کلی با

  ،، نداشتند من ،برای مناسبی ،مورد کدومشون

 کی که رو اخری مورد اون بتونم تا میبودم حسابی و درست امد در یک دنبال باید نمیشد اینطور

 اون از اما, بدم سختی خودم به مدتی یه تا گرفتم تصمیم ،،، بگیرم بود متری چهل سوییت

 بیرون،،، بزنم, خلعتبری اپارتمان

 یککوچ اما ستاره چهار هتل یک تو خودم برای موقت اینکه تا ،،، میگشتم کار دنبال طریقی هر از

 کفاف من برای هم حقوقش و نبودم راضی چندان کارش محیط از ،،، شدم کار مشغول بابلسر تو

 الصهخ ،،، بود کرده عادتم بد کمی پایتخت تو هم اون لوکس هتل در کردن کار شاید نمیدونم نبود
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 کمی تدرش و ریز مشکالت از تا میکردم تحمل باید بزنم،،، پس رو کار این من که نبود دالیلی این

 تو ،،، میکردم کار همینطور ماه خرداد تا و شدم موقت استخدام اسفند اوایل ،،، میکردم پیدا رهایی

 من تنها رسیپشن تو قبلیم کار عکس بر ،، کردم کشی اسباب جدیدم خونه به هم مدت اون

 رفتار رخاط به و بودند بومی خدمه باقی و بود قبل از تر سنگین کمی کار مسیولیت و میایستادم

  ،،،، بودند کرده فراهم خودمونی و صمیمی خیلی کاری محیط گرمشون

 دراینق همیشه نمیدونم ،،، بودم کار مشغول یکسره شب هشت ساعت تا و میرفتم صبح روز هر

 لیخی میگذاشتیم سر پشت رو مسافرتی ماههای و بودم من که زمانی مدت اون تو یا بود شلوغ

  ،،، بود زیاد امد و رفت

 و حصب نفر بیست که ،،،، میشدیم نفری چهل خودم با بگم رو کارمندها تعداد بخوام اگر کل سر

 ونمهرب و اروم خیلی ، ساله پنجاه حدودا اقای یک هم رییسمون ،،، میکردیم کار شب نفر بیست

 المک خالصه ،،، بودند خانوم هم کارکنان ،،،بیشتر میزد سر بهمون و میومد گاهی چند از هر که بود

  ،، بودم راضی کارم از کل در میکردم نظر صرف رو ایش سلیقه و کوچیک ایرادهای اگه اینکه

 الپارس بخیر ،،،یادش خوبشون سفر از شاد اما گرما از کالفه مسافرها سال هر مثل ،، بود گرم هوا

  ،،، شدم اشنا کیان با که بود ها موقع همین

 که بود ایم سعیم ،،،تمام میشد کار گرم سرم قبل روز از بیشتر من و میرفت هم سر پشت روزها

 تو از تا میکردم تالش نتیجه در ،، نمیکردم فکر بهش زیاد البته ،،، کنم پاک یادم از کل به رو کیان

  ،،، کنم محوش زندگیم

 با شب هر ،، بود بدی شوک ،،، کنم جور و جمع روز اون هوای و حال بابت رو خودم نتونستم هنوز

 کنم عوض میخوام رو لباسم که زمان هر اما میکنم فرار کیان یاد از ،، میرم کلنجار خواسته نا خودم

 اون با من که روزی میفتم کذایی روز اون یاد میکنم شونه رو موهام یا و میبینم اینه تو رو صورتم

 اون ،، رو کیان نه و میبخشم رو خودم نه اما چرا نمیدونم ،، شدم سهیم رو زندگیم اتفاق مهمترین

 هک بقبولونم خودم به نمیتونم هنوزم ،،، کردم توجهی بی خودم به اون از تر بد من و کرد بد من به

 هاش نامردی حتی که میکرد ثابت بهم لحظه به لحظه که کیانی ،، زد بهم رو حرفها اون کیان چرا

 من ،، کنه ابرو بی رو من اینطور تونست چطور ،، جذاب جورایی یه من برای و خاصه و نفره دو هم

 شش از بعد چرا پس زدم خط زندگیم از رو اون بودم اومده کنار اولش وجدانی بی و نامردی با که

 بی ناکس و کس پیش رو من و زد من به رو نابجا های تهمت اون و اومد خواهی معذرت عوض ماه
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 شب اون از ماهی هشت تقریبا اینکه با هنوزه که هم هنوز که کرد خوردم اینقدر ،، داد نشون ابرو

 زخمم. رو خودش توسط هم شدم زخمی هم ،،، نبود چیزی کم ،، دریابم رو خودم نتونستم میگذره

  ،، شد پاشیده نمک

 لبخند زور هب ،،، منزل میگشتم بر شبها و کار سر میرفتم ها صبح فقط نمیکرد خوشحالم چیزی هیچ

 صمیمی همکارهام از یک هیچ با ،،، نمیدادم رو خودم به شدن نزدیک اجازه هیچکس به و میزدم

 ام تهگذش شرح از ترس دلیلم تنها واقع در ،،،اما براشون بود جوشی دیر هم دلیلم تنها ،،، نمیشدم

 ماهی پنج چهار که هم سولماز دختر دیدن برای حتی که شدم دور ام گذشته از ،،،اینقدر بوده

 مثل برام چون ،، میگرفتم ازشون سراغی نه و میداشتم بر تلفن نه ،،، نرفتم بود اومده دنیا به میشد

 سال یک. ،،، چیه من به نسبت کیان حرفهای و شب اون از دیدگاهشون که بود شده روشن روز

 ارک دنبال روزنامه تو دوباره گرفتم تصمیم و کردم تکمیل رو المانیم زبان من و بود شده تمام

  ،، بگردم

 همب میشدم محسوب هتل رسمی غیر کارمند من اینکه با و اومد هتل مدیر اتفاقی خیلی یکروز

 سمینار برای همگی و گرفته رو اصفهان تو روزه ده اقامت و سفر شرایط برامون که داد اطالع

 گذاشت پامون جلوی که موقعیتی با اما کنم درخواست رد خواستم ،،، اونجا بریم باید هتلداری

 دهای تونستم روزه ده اردوی این در اگر که بود صورت این به شرایط ،، برگردوندم رو نظرم سریعا

 رو هگرو مدیر توجه همچنین و بدم رو دهیش سرویس در تغییر ایجاد و رسیپشن برای جالبی های

  ،،، میکنند قبول رسمی طور به رو من کنم جلب

 رنف شش ،، بود خوبی سفر ،، شدم اصفهان سفر راهی و بستم رو کوچکم چمدان خاطر همین به

 هتل داخل من فقط میگذروندند خوش حسابی همسفرهام همه ،، مرد نفر چهار و بودیم زن

 ودز کمی ،، بشه برگزار سمینار دومین بود قرار و بودیم اومده که بود سومی روز حدودا ، میموندم

 ودمب رفته فرو فکر تو همیشه مثل و میکردم نگاه اطرافم به ،،، البی توی بودم اومده همیشه از تر

  ،،، نکردم هم مزه حتی بودم داده سفارش که چایی از ،،،

 سبتن به مرد ،یک نفره تک مبل یک روی هتل رنگ مشکی کاناپه کنار دیدم و برگردوندم رو سرم

 از دست دشای تا برگردوندم رو سرم لبخندی با ترجیحا ،،، نشسته معمولی بسیار تیپی با دار سن

 ،، بردم لبم سمت به بهانه از پر و گرفتم دست به رو ،،،فنجونم داره بر من روی کردن فکوس

 ،،، نشوند صورتم روی کمرنگی اخم چایی سردیه
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 شده،،، سرد دیگه-

  گفتم و کردم مرد به رو و برگشتم ناخوداکاه

 ؟ ببخشید-

  گفت و زد لبخندی

 رنگ،،، سفید فنجون این به زدی ذل که وقته خیلی-

  ندم رو جوابش نمیدیدم دلیلی و بود اروم گفتارش لحن و صحبت فرم

  ،،، بود مشغول فکرم-

  اورد گندمگونش صورت روی مهربونی لبخند

 باشه مشغول باید فکرت چرا کم سال و سن این تو-

 ،،، دیگه ادمیزاده خب-

  قشنگیه شهر اصفهان-

 ،،، نگشتم رو داخلش حال به تا من اما بله،،-

  ؟ بگردی رو شهرش نرفتی هنوز اینجایی روزه چهار سه-

 گفتم و کردم ای جدی. ،،،اخم اینجام که روزه چهار سه من که میدونست چطور برام بود عجیب

  ؟ هستم کهاینجا روزه چند من که میدونید کجا از شما اما میبخشید-

  گفت و گرفت شدت اش خنده

  میان چشم به بیشتر عجیب موارد همیشه-

  ؟ میام چشم به غریب و عجیب اینقدر من یعنی-

 چون نیست بخش لذت برات چندان جلسات تو شرکت انگار ، نداشتم منظوری من دخترم نه-

  ؟ نشناختی رو من معلومه که اینجور

 بیارمش جا به سریع که حدی اون تا نه اما بود آشنا برام اش چهره ،،، رفتم فرو فکر تو
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  ؟ بشناسم باید-

 شد گفته جلسه تو شما از که عالی پیشنهاد که بدونی رو این نباشه بد کنم فکر اما نیست بایدی-

 شده،،، ای زنجیره هتلهای جدید پروژه

 بررسی مسئول نفر چهار از یکی شناختمش آهان ،،، میشد تر آشنا لحظه به لحظه اش ه چهر

 رسمی و کردم جور و جمع رو خودم کمی ،،، وای ای... ای زنجیره هتلهای برتر کارکنان پیشنهادات

  ،،، نشستم تر

  ؟ شما ؟ فهمیدم درست من-

  گفت بهم رو و کرد جذابی خنده

 ؟ اومدی شعبه کدوم طرف از و کاری به مشغول هتل قسمت چه تو بگو بهم همه از اول-

  نیست اطالعات جویاى دلیل بی که بود معلوم داد بهم که اطالعاتی از

  دادم رو جوابش لبخند با

 ،،، مازندران دوازده شعبه از هستم رسیپشن پرسنل از من-

  گفت و کرد نگاهم امیزی تحسین طور به

  ؟ کاری به مشغول شعبه اون توی چرا استعداد این با-

  گفتم و کردم تعجب

  نزدیکه زندگیم محل به اونجا خب ؟ میکنم کار بدی جای یعنی نمیشم متوجه رو منظورتون-

 تو هک جالبی نظرهای این و استعداد این با که. بود عجیب برام فقط نداشتم منظوری همچین نه-

 دبای سازمان کاری به مشغول ما های شعبه ترین اروم از یکی تو چرا میکردی مطرح اخیر جلسه

  ،،، بگیره شهر کالن های شعبه تو رو شما مثل افرادی

 ،، گفتم خودم از تر مشتاق کمی ،،، میشد جالب داشت بحثمون

 پنج چهار تقریبا رو تهران تو کار تجربه میکردم کار تهران تو قبال من براتون باشه جالب شاید-

 خاطر به اما شهر شمال تو ستاره پنج های هتل بهترین از یکی تو هم اون دارم که میشه سالی
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 کار کردن پیدا که شد حل مشکالتم زمانی برگردم زادگاهم به شدم مجبور شخصی مشکالت

 ،، دیگه زندگیه حال هر به ،،، شد مشکل

 پیدا انتقال حاضری باشه بهتری کاری موقعیت ای دیگه جای یا تهران تو اگر بگی میخوای یعنی-

  موافقن؟ ؟ موضوع این با ندارن مشکلی خوانوادت ؟ کنی

  گفتم اطمینان با و شدم خوشحال کمی

 تو دابرومن خونه یک گرفتن و بود سخت تهران تو زندگی شرایط چون ،،، میکنم زندگی تنها من-

  ،،، برم بابلسر به شدم مجبور بود مشکل تهران

 اما بدم قول بهت نمیتونم من ،،، تو مثل تنهایی دختر برای مخصوصا سخته ،، میگی چی میفهمم-

 تربیش ها مجرب به تهران شعبه چون کنم کارت به مشغول دوباره تهران تو که میکنم رو سعیم

  ،،، داره نیاز

 گفتم و زدم لبخندی ،،، بود مشخص صورتم تو وضوح به خوشحالی

 دیج راستی ،، بزرگیه لطف خودش نمیگذرید هاتون کارمند کنار از ساده که همونقدر ،،، ممنونم-

  ؟ گرفته قرار توجه مورد جلسه تو من نظریه که میگید

 ای خالصه طور به پیشنهاد این ،،، بهرامی یادمه،،خانوم خوبی به شما چهره ،،، خانوم ،،، بله-

 زبون زا اینکه تا کنم بیانش چجوری نمیدونستم اما میکرد مشغول خودش به رو من افکار همیشه

 تبریک ،،،،بهتون کنم موافقت شما با که بودم نفری اولین شک بی ،،، شنیدم پریروز جلسه تو شما

 ،، میگم

 لممتحو کمی میتونست که بود خبری تنها روزها این نمیگنجیدم خودم پوست تو خوشحالی از

 بکنه،،،

  گفتم و زدم لبخندی

  ،،، خوشحالیه باعث پس-

 ... دخترم البته صد-

 خودش از رو آقا اون اسم نکردم فرصت حتی من و رسید اتمام به ما بحث همکارهام اومدن با

  ،،، بپرسم
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 هامون،،، خونه به برگشتیم دوباره ما و گذشت سریع خیلی روز ده

 خبر با هتل مدیر توسط اینکه تا میکردم کار روز هر روال طبق من و میگذشت ماهی یک حدودا

 گروه با همراه تکمیلی های دوره برای رو من هتل درجه ارتقا با همیاری پاداش عنوان به که شدم

  ،، میکنند اروپایی تور راهیه نفره بیست

 اما بود موقت سفر این چند هر ،،، گرفت خودش به ای دیگه رنگ زندگیم بعد به روز اون از

 آرزو کلی با شبها ،،، داشتم دوست رو روزهام ،، بود روزگارم در تحول برای تازه شروعی

 اشنایانم و دوستان با رفتارم تغییر بر دلیلی باز اما میرفتم کار سر انرژی کلی با روزها و میخوابیدم

 رفتارم وت خاصی سردیه ،، بودم کرده تغییر ،،، نبودم همیشگی نیاز که میشد وقت خیلی من نبود

  ،،، بود مشهود رفتارم و حرکات از ارادی غیر و اگاه خود نا و بود

 اب بودم مجبور ناچار به و نداشتم ماندن برای جایی ،، میرفتم تهران به باید اداری کارهای برای

 نم کاری داد قرار ،،،طبق بگذارم جریان در رو مشکلم کارکنان سفر اوامر به رسیدگی سرپرست

 دادند مبه زندگی برای گیشا تو متری چهل سوییت یک و تهران به کردم پیدا انتقال ماه سه از بعد

 اقای ونا مدیون رو بود بیشتر کارکنان دیگر از کمی که ها رسیدگی این تمامیه که نمونه ناگفته ،،

 ونا که فهمیدم ها بعد ،، بودم شده کالمش هم ساعتی ربع از کمتر اصفهان تو که بودم محترمی

 ،،، بود کشور نقاط اکثر در ای زنجیره های هتل جدید شعب گذاری سرمایه شریک سه از یکی اقا

 بخصوصش سفارشات و خودش پنهانی حضور با روزها اون که بود مردی تنها قاسمی اقای خالصه

 سریع خیلی و کردم جمع کمی زمان مدت تو رو اثاثیه و اسباب ،،، میکرد حالم شامل رو لطفش

 ،،، شدم منتقل

 مبود ویزا خواست در برای مدارک کردن جمع و کار درگیر من و میرسید شب به سریع خیلی روزها

 طول ماه چندین داری هتل های دوره دیدن و سفر این که بود معلوم کارکنان دیگر های گفته ،،از

 ور شدن ماندگار شرایط اروپا همون در میتونیم بدیم نشون ای عرضه خودمون از اگر و میکشه

  ،،، کنیم فراهم

 شیک و مجلل بسیار ،،، بود تهران غربی شمال در ستاره پنج هتل یک میکردم کار داخلش که هتلی

  ،، بود هیراد هتل با قیاس قابل بود معلوم که اینجور و

 ،، کارهام در پیشرفت و بود اروپا به رفتنم هدفم تنها و نبود مهم برام مسائل این
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 دب تنهایی و بود ،،،غروب سفارت برم که اولم مصاحبه به بود مونده روز یک دقیقا بود ماه پاییز

  ،،، سولماز به زدم زنگ برداشتم رو تلفن و دریا به زدم رو دل ،،، بود اعصابم رو جوری

  ،،، شد تلفن جوابگوی که بود پیمان دوم بار اما نداشت بر رو گوشی کسی زدم زنگ اول بار

 بفرمایید-

 سالم-

  بفرمایید سالم-

  ،، هستم نیاز من خودتی جان پیمان-

 ؟ خوبی خودت نشناختمت ببخشید جان نیاز سالم-

 ؟ خوبه شیرینتون کوچولوی خوبه سولماز ممنونم مرسی-

 شنیدیم،،، رو شما صدای ما عجب چه ،، خوبه هم سولماز ممنون-

 که هم شما... بزنم سری دوستهام به حتی نمیداد فرصت اصال مشغله و کار خدا رو تو ببخشید-

 ببینم وبگ ،،،،حاال کرده شلوغ رو خونتون حسابی دیگه االن نازتون نینی باشه شلوغ سرتون باید

  نه یا هستی سولماز کمک

 حتی ما نگذاشت خدا ،،، دیگه هست هم ها چیز این زدن زنگ دیر به دیر خواص از جان هه،،،نیاز-

  ،،، ببینیم رو فرشتمون شب یه

  ؟ افتاده اتفاقی ؟ً  چیه منظورت-

 شاید ،،، نشه مامان هم سولماز و نشم بابا من که بود این قسمت ،، کنم عرض چه که اتفاق-

  ،، نداشتیم رو لیاقتش

 ،،، کردی جون نصف رو من که تو ،، شده چی ببینم بگو درست ،، پیمان پیمان-

 ،،، اومد دنیا به مرده دخترم ،، هیچی-

 من به هیشکی چرا پس ،،، بود براه رو که چی ،،،همه ممکنه چطور اخه ؟ میگی دروغ پیمان وای-

  افتاد اتفاق این چطوری اخه ،،، نگفت چیزی
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 مرده ازسولم شکم تو روز سه بچه که حالی در ،،، کنه زایمان میتونه طبیعی بود گفته ما به دکتر-

  ،،، میشد سزارین باید اصل در ،، نمیدونستیم ما و بوده

  چطوره االن سولماز ،، عزیزم میگم تسلیت جان پیمان میشنوم،، چی خدایا-

 ترحم از ،، نمیاد بیرون و اتاق تو میره روز سه روز سه ،،، شده سیاه زندگیمون داغون،، داغونه-

 هم ای هفته چند ببینه،، رو خواهرش نمیخواد حتی ،،، فراریه همش ،، نداره امونی هم خوانوادش

 یچ هر ،، کنم کار چی نمیدونم دیگه بدی،، طالقم باید میگه کرده باز ناسازگاری سر که میشه

  ،، نمیخوام رو زندگی این دیگه من میگه بشیم دار بچه میتونیم دوباره ما میگم

 پیشتون،، میام دیگه ساعت دو تا من ،،، ،،پیمان پیمان ،،، من خدای-

  ی،،میش اذیت ،،، نیست همیشگی سولماز اون اصال سولماز ،،، میفتی زحمت ،، نمیخواد بابا نه-

 ،، میومدم اینا از زودتر وگرنه نمیدونستم خدا به من ،، اونجا میام االن من ،، چیه حرفها این نه-

  ؟ میخوره چی درد به دوستی ،،،پس باشه تنها نباید سولماز

  نداره،، رو هیچکسی حوصله کال سولماز اما ،، میزنن سر میان ها بچه اتفاقا جان نیاز مرسی-

 میبینمتون،،، اونجا میام من حاال ،،، نیست حرفها این وقت االن پیمان-

  ،، میبینمت ،،، بیا باشه،،-

 خدافظ ،، باشه-

 من و ،، بود داده دست از رو عزیزش سولماز ،، سراغم اومد عالم غم ،، کردم قطع که رو گوشی

 الس یک گذشت از بعد االن ،، کنم همدردی ابراز تا بودم نگرفته باهاش کوچیک تماس یک.حتی

 ،،، بود دردناک ،،، بشم دار خبر اوضاع این از باید

 یا سورمه شومیز همون با و انداختم سرم روی مشکی ای سورمه بلند شال یک تنها و شدم بلند

 لحظه یک اما بیرون برم در از خواستم ،،، رفتم خروجی در سمت به جین شلوار با بود تنم که رنگی

 اون و شمایل و شکل این با من دیدن و میگذره اتفاق اون از زیادی مدت االن که رسید فکرم به

 ودمخ به هم مالیمی عطر و کردم مالیمی ارایش نتیجه در نیست صحیح اصال سولماز روحی وضع

 ،، افتادم راه و کردم پام رو رنگم مشکی بالرین کفشهای ،، زدم
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 ودب یادم اخه ،، گرفتم داغ برونیز کیک یک خونه نزدیک قنادی از ،، بودم راه تو ساعتی یک حدود

 ،، هست کیک این عاشق سولماز که

  میدید،، تنگ رو خودش جای سینم تو قلبم انگار کوچه سر از

 باید ،، کنم تداعی نمیتونستم ،، وای عرفان،،، ارزو،،، اریا،،، ،،، من ،،، کیان افتادم،، شب اون یاد

 ،،، پیش سال نیاز به نگردم بر تا میبودم قوی

 کرد،،، باز برام رو در پیمان و زدم رو در زنگ

 متوجه که میشد باعث خونه توی داری سن خانوم وجود و بود تمیز چیز همه ،، شدم خونه وارد

 کنه،،، رسیدگی نمیتونه هم خونه امور به حتی که ناخوشه اونقدر سولماز حال که بشم این

  ،، ودب شده گندمی جو اش شقیقه موهای ،،، بود گذشته سالها انگار ،، کردم احوالپرسی پیمان با

  اومدی ؟خوش خوبی جان نیاز سالم-

  ؟ کجاست سولماز ؟ پیمان شده عزیزم،،،چی سالم،،،مرسی-

 ،،، رفتم اتاق سمت به کالمی هیچ بدون اهسته ،،ْ داد نشون بهم رو اتاق

 ،، میزد کیبورد روی انگشت با مدام و بود گذاشته پاش روی لبتاپ یک

 رنگی عسلی موهای و بود اومده در که مشکی موهای بود،،، ریخته بهم کامال ،، رفتم تر جلو کمی

 شبیه شتربی که ساده بسیار لباسی و روح بی کامال صورت و پر ابروهای بود،، رسیده مو دنباله به که

 خونه،، یا خواب لباس تا بود کار لباس

 ،،، گفتم و نشست صورتم تو ریزی اخمی اتاق داخل منفی سیگنالهای و فشار شدت از

 سالم،، ،،، سولماز-

 لبتاپ مانیتور روی انداخت دوباره رو چشمهاش اهسته و کرد نگاهم تفاوت بی خیلی

  ،،، نگرفتم رو جوابم-

 سالم-
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 یارمب در حال اون از هم رو سولماز میتونستم تا میبودم قوی و شاد باید ،،، کرد سالم اهسته خیلی

،، 

 دیگه مه ساله یک سالمتی نا ؟ میکنی استقبال دوستت از اینجوری ،،، شو بلند ؟ وضعیه چه این-

  ندیدیم،، رو

  گفت و کرد نگاهم باز

  ،،، نکردی تغییر اصال ،، همیشگی نیاز همون ،،، انرژی پر و شاد همیشه مثل-

 ،، گفتم و نشستم تخت روی کنارش و رفتم تر جلو

 تو هخرد یه فقط نکردی تغییر هم ،،تو باشم انرژی بی باید تو مثل خوبی دوست داشتن با چرا-

 ،،، انگار ژستی

 اون ،، کنم مراقبت خوب گوشم جگر از نتونستم حتی من ،،، نیاز نیستم هیچی من ؟ خوب دوست-

 دست از رو عمرم همه من ،، شدم تنها خیلی من نیاز نفهمیدم،، من بود مرده من شکم تو روز سه

 هر با روزها ،، میزدم حرف باهاش شبها ،، بردم جا همه خودم با ماه نه رو اون من ،،نیاز دادم

 تدس از رو کوچولوم فرشته من نیاز ،، ندارمش االن دیگه من ،نیاز میخندیدم میداد که تکونی

 خریدم ناز عرسکهای ،، خریدم خوشگل لباسهای براش ،، داشتم ارزو براش کلی من نیاز ،، دادم

  ،، باشم مامانش من نداشت دوست انگار اون نیاز ،،،

 ،، مگفت و کردم بغلش ،، میشد برابر صد غمم اشکها او دیدن با من و میریخت مهابا بی اشکهاش

 سولماز ،، باشه ها زمینی ما از بهتر خیلی جاش شاید ،، خوبه جاش االن اون عزیزم،، ،، سولمازم-

 تتدوس همگی ،، خواهرت بابات مامانت ،،، داره نیاز تو انرژی به هم پیمان ،، نیستی تنها االن تو ،،

 من لمث که باشی ناراحت وقتی باید تو ،، باشی داشته ناز کوچولوی یه میتونی دوباره تو ،، دارن

 تو ، ، بیاری دستشون به دوباره نمیتونی وقت هیچ که ادمهایی باشی،، داده دست از باباتو مامان

 ،، چشیدم رو هاشون نوازشش دیدم رو بابام و مامان من اما دادی ازدستش و ندیدی رو کوچولوت

 بوده نای قسمت ولمازس ؟ میکردم بغل غم زانوی میشستم تو مثل باید هم من ،، گذاشتند تنهام

 ،، دمیکشی زجر خودش هم ،، میشد چی بود سالم نا و بود االن اگه که کن فکر این به ،،، نباشه که

 اون ؟ چی یعنی کارها این ؟ کرده گناهی چه پیمان ؟ سولماز وضعیه چه این پیمان،،، هم ، تو هم

 توقع ازت اصال ؟ کردی خالی هشون تو بدید دلداری هم به اینکه جای به ناراحته،،، تو مثل هم
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 یگهد خیلیهای زندگی نداری اجازه تو کوچولو فرشته یه رفتن با ،، قراره بر هنوز زندگی نداشتم،،،

  نمیکنیم،،، زندگی فقط خودمؤن برای ماها سولماز کنی،،، خراب هم رو

 ،،، شدم العملش عکس یا و جواب منتظر ،،، نبود نگاهش تو واکنشی هیچ ،،، میکرد نگاهم خنثی

 اممیخو رو کوچولوم من نیاز ،،، میکشم چی من میفهمی پس ،، دادی دست از هاتو عزیز تو ،، نیاز-

 یرش بهش هم بار یک اما دارم شیر هنوز من نیاز ،،، کنم بغلش شده که هم یکبار برای میخوام ،،،

  ،،، ندادم

  مهمه،،،، خیلی برام نظرت

 که چقدر هر گذاشتم و داشتم نگهش بغلم تو بود،،،اهسته عظیمی شوک ،،، میدادم حق بهش باید

 لمبغ تو از و گرفتم رو بازوش میرسید نظر به تر اروم که دقیقه چند از کنه،،،بعد گریه میخواد

 ،، داشتم نگهش صورتم روبروی و بیرون کشیدمش

 کنی فکر موردش در بعد کنی گوش دارم دوست بگم بهت چیزی یه میخوام ،، شدی اروم ،، خب-

  ؟ ،،باشه بهتره راهش کدوم ببینی

 هگری شدت از که رو زیباش و کشیده ،،،چشمهای بگم بهش میخوام چی بدونه بود شده مشتاق

  گفت و دوخت چشمهام به رو بود شده خون رنگ

 بگو،،-

 ،، گرفتم ارامش گفتارش در نرمی همه این از

 نتلف پشت از حتی دختر این داره انرژی چه گفتم زدم حرف باهات تلفنی که اولی روز ،، سولماز-

 ه وقار با و مرتب چقدر گفتم خودم به باز دیدمت که اولی روز وقتی حتی میکنه،، شاد رو ادم هم

 این گفتم انداختی راه. حوصله با که موندمو عقب کارهای از تا سه دو و کردم صحبت که باهات

 با وت سولماز اما ،،، بگیرم یاد چیزها خیلی میتونم ازش من که باشه میتونه خوبی دوست همون

 ارعن قد با رو بزرگشون های بچه ملت خوشگلم اما بزرگیه درد میفهمم ،،من کردی کار چی خودت

 ور باز سال یک فوقش ماه سه ماه یه بعد اما میکنن خاک خودشون دستهای با ورزیده هیکلهای و

 وت دید از اون فقط یعنی اما قبول بود عزیز قراره،، بر هنوز زندگی چون ؟ چرا میدونی ،،، میشن پا

 تو که ؟ بفهمونی اطرافیانت یا خودت به میخوای رو چی کارهات این با تو ؟ داشت زندگی حق

 به هخرد یه مردم حقوق برای نیستی حاضر حتی که خودخواهی اینقدر اینکه یا نداری رو درد تحمل
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 ات چهار تو باز ،، توه مثله دردش هم بیچاره اون کرده؟ گناهی چه پیمان. اخه ،،، بدی سختی خودت

 مامانت ،،، گذروند رو ماه نه رویاش با فقط خدا بنده اون که کردی حس رو هاش زدن پا و دست

 غصه اینقدر ندیدت عزیز برای تو ببینه،،، اینطور رو عزیزش رو دخترش که کرده گناهی چه

 ازنی ،،، میشه خرد دخترش شدنه خرد از روز به روز که نیستی بیچاره زن اون فکر به اما میخوری

 از رو امباب وقتی من ،،، باشی شاد میتونی هم باز ،، بشی دار بچه میتونی هم باز تو ،،، بیا خودت به

 گرفت سر از رو زندگی و ایستاد پاش رو من برای اما بود ریخته بهم جوری بد مامانم دادم دست

 قلب قوت کلی من برای دوسال همون اما پیشم نموند بیشتر سال دو که درسته ،،، بود زنی شیر ،،

 هم اب ،، بود گرفته. بغلش تو سفت رو من اخر شب مامانم ،، قراره بر زندگی داد یاد بهم اون ،،، بود

 های نوازش این که میدونست هم خودش انگار کشید دست رو سرم همیشه مثل ،،، خوابیدیم

 خیلی خدا من نظر به سولماز ،،، میداد قلب قوت بهم اخر لحظه تا نباخت رو خودش باز اما ،،، اخره

 میغ تمام با. که داره دوستت اینقدر پیمان دارن،، دوستت اطرافیانت اینقدر که داره دوست رو تو

 شترک میخوای بشی،، راه نیمه رفیق میخوای خواهی خود با تو وقت اون ،، نگرانشم میگه داره که

 این تمام با باز و بوده شکمت تو امانتش که داره دل خیلی پیمان پس ،، وفاداریت بود این ،، کنی

 یشباش نکشیده تا و نشدنیه وصف تو غم عظمت دلم عزیز هم حاال عاشقته،،، وار دیوونه ها اتفاق

 مامان ،، خستست پیمان که بیای خودت به میخوای وقتی یه ؟ کی تا ولی. کنی درکش نمیتونی

 ببین ،،، بکن نکاه یک خودت به شو بلند ؟. داره رو ارزشش موقع اون ،، شدست خرد بابا داغونه

 با اینکه یا داری راه دو هم ،،،حاال میبری بین از رو خودت داری خودت نه،،، ؟ رسیده اخر به دنیا

 گیوزند بکشی خالیت شکمه رو دست ها دیوونه مثل اتاق همین تو بشینی و کنی خدافظی همه

  ،، کنی تالش دوبارت زندگی برای و بگی علی یا یه االن همین از و شی بلند اینکه یا کنی

 همزمان ،،، کردم ارومش کمی و گرفتم رو دستهاش ،، میریخت اشک اهسته ،،، میکرد نگاهم فقط

 ،،، شد اتاق وارد چای لیوان دو با پیمان

  ،،، جان نیاز اومدی خوش خیلی کردن،، خلوت هم با قدیمی دوستهای-

  گفتم بشه عوض اتاق جو اینکه برای من و میکرد نگاه همونطور سولماز

 تو دست از خب اما بیاره چای برام بود سولماز وظیفه چند هر افتادی زحمت مرسی جان پیمان-

 ،، میکنیم جونت به دعا میخوریم باسولماز رو چایی این حاال ،، قبوله هم

  ،،، نشست در کنار صندلی روی هم خودش و گذاشت تخت لبه روی رو چایی
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 سرد ایفض تا بزنم حرف کنم سعی بیشتر من تا میشد باعث سکوتش این و بود ساکت سولماز

 بشکنه،،، اتاق

 ،،، میکنید چ گرم هوای و اب با ببینم بگین خب-

 ،، گفت تفاوت بی سولماز

 بپرس،، پیمان از بدونم که نمیرم بیرون اصال که من-

  گفتم خنده با و کردم نگاه پیمان به

 خودت روز به چه که معلومه روزت و حال از نیست درش شکی نمیری بیرون خونه از تو اینکه-

 تا حموم میری چایی از بعد اجازت ،،،با نمیام بیرون خونه از که من میگه افتخارم با چه اوردی

 ،،، بیرون بریم بتونیم بعدش

 نمیام،،، جایی من-

  میای،، هم خوبش میای-

 ندارم،،، اعصاب من نکن لج نیاز-

 ،،، بیرون بریم هم با که اینجا اومدم تو خاطر به من نداری که نداری-

 ،، بعد برای بزار-

 پیشت،، بیام نیستم کار بی روز هر که منم نیست بعدی-

 ،، حالم بی کال امروز بهتره فردا ،، فردا-

 ،،، سفارت برم باید نمیتونم اصال که فردا-

  چی برای سفارت-

 ور اون برم تا کردم کارهامو مصاحبه،،-

  پرسید اینبار پیمان ،، میکردند نگاه رو من متعجب شون دو هر

  اب ور اون چرا حاال-

 ،،، میکنم فرار دارم ؟ حاال تا خورده گوشت به ها مغز فرار -
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 پرسید،، باز پیمان

  داری اشنا ،،، حاال میری داری کجا-

 کنین،،، دعا وصله،،،برام فردا مصاحبه به چی همه میرم،،، شده ریزی برنامه ،، المان-

 میگه،، سولماز بعدش و میکنه سکوت کمی

  میکنی،، کارو بهترین باشی،، موفق-

 شام بیرون بریم امشب تا برس خودت به حموم برو پاشو نیست حرفها این وقت حاال ،،، اره-

 من،،، مهمون بخوریم

 ،،، بود کشیده چی همه از دست بود معلوم حموم،،، فرستادم رو سولماز اصرار کلی با باالخره

 ،، نداشت رو قبل جذابیت اون دیگه اندامش

 به رو صورتش و کردم خشک رو موهاش و شدم اتاقش وارد و دادم جسارت خودم به حال این با

 بپوشه،،، دادم و اوردم در هاشو لباس از یکی و کردم ارایش کمی خودم سبک

 تا خواستم ازش و کردم صحبت پیمان با من میشد اماده داشت سولماز که زمانی مدت اون تو

 ،، بریم بیرون تنها سولماز و من بزاره امشب

 ،،، کردیم ترک رو خونه هم با ما و نداد نشون مخالفتی هم پیمان

 تهران،،، بام ببرمش گرفتم تصمیم سولماز شدن متحول برای

 وشگ خوب خیلی اما میزد حرف کم سولماز ،، رسوندیم تهران بام به رو خودمون تلفنی تاکسی با

 شاپ کافی توی تایی ،،،دو نبود شیطنت همه اون از خبری ،، بود شده اروم خیلی ،،، میکرد

 ،، پیمان ،،خونواده هوا ،، زدیم حرف چی همه از ،،، دادیم سفارش کاکائو شیر دو هر و نشستیم

 مشتاق من زندگیه باره در هم اون اینکه تا ،، میداد جواب مختصر ،، ،،،خواهرش سولماز خونواده

 ،، شد

 ازت خبری هیچکی اریا،، از حتی گرفتم،،، رو سراغت همه از ،،، زد غیبت یهو ؟ نیاز بودی کجا تو-

 تدوس اگه البته ،، چیه ماجرا ،،، میگفت چیزهایی یه ارزو نمیداشتی،،، بر که هم نداشت،،تلفنت

 ،، ینمیکرد دعوا داشتید کیان با اریا و تو مهمونی شب اون بود گفته پیمان به ،،،عرفان بگو داری

  ؟ بود چی سر دعواتون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

583 

 

 یمصلحت دروغ تا چند با باز یا میگفتم رو حقیقت باید ،، کنم کار چی خوردم،،نمیدونستم هل

 میدونست،، رو چیز همه چون بگم دروغ نمیتونستم دیگه اینبار خب ،، میکردم حل رو موضوع

 ،،، بود شنیده ارزو و عرفان زبون از اینکه مخصوصا

 ،، ودمنب گذشته نیاز اون من چون شدنی اما بود سخت ،،، بدم حال شرح میخواستم بار اولین برای

،  

 و هتل تو اومد رییس عنوان به کیان که روزی ،،،از بگم ازاولش بزار اما زیاده که شنیدنیهاش-  •

 و کردم دعوا باهاش خواسته نا و اتفاقی خیلی اوردم،، در ناسازگاری از سر خبر بی خدا از هم من

 ،، حساب تسویه برای بیا فردا گفت بهم ،، جمع جلوی هم اون ،، کرد اخراجم راحت خیلی هم اون

 تخود تا کنی کار هتل تو باید گفت بهم اون ،، نبود ساده اخراج یه من شدنه اخراج اما رفتم منم

 نه،،ک کار بی کال رو من بخواد تا هست راه اینقدر گفت اما نمیخوام گفتم ،، بیفتی کردن غلط به

 اخراجم اگر هم بودم پولش محتاج هم ،، میدادم ادامه کارم به تو همون باید نموند برام راهی

 سر به سر و همانا من کردنه کار خالصه ،،، نمیدادند کار بهم جایی اخراجی رزومه با میکرد

 دلم که شد جوری ها مخالفت این اینکه تا میزدیم هم کله و سر تو مدام همانا،، کیان گذاشتن

 من میشه باورت سولماز ،، کردم تب براش حتی ،، شدم عاشقش ،، سولماز دادم وا ،، بلرزه براش

 خودم روز به چی نداشتم خبر خودم و میریختم اشک ساعتها داشتنش برای ،، کردم تب براش

 بود یبار اولین کنه،، راهنماییم تا نداشتم رو کسی ،، نداشتم گناهی ،، بود مهربون باهام ،،، میارم

 خودم ،، میزدم محک مخالف جنس با رو احساسم من و میکرد نزدیک بهم رو خودش مرد یک که

 ،، میدیدم محکم خیلی رو

  ،،  میکرد دنبال رو صحبتهام نگرانی با سولماز و میومد اشکهام

 ،، کرد عالقه ابراز بهم خدا به ،، کرد خواستگاری ازم کیان شب اؤن خدا به ،، سولماز ،، سولماز-

 مقس مامان روح به سولماز ،، محضر بریم فردا گفت بهم اون میخورم قسم بابام روح به سولماز

 دلم حرف زبونم مذهب ال اما ،، بودم عاشقش ،، داشتم دوستش من ،، جلو نرفتم هوس به من که

 لحظش به لحظه با من دادم،،،سولماز انجام کیان با رو نباید که کاری من سولماز ،، نمیگفت رو

 دافر ،، نکشید روز یک به خوب حس این سولماز اما ،، کشیدم نفس و رفتم اوج به کردم زندگی

 وندمخ رو اریا اسه ام اس بفهمه خودش اینکه بدون اتفاقی خیلی گذشت کار از کار وقتی صبحش

 کار چی بودی تو ،، شد خراب سرم رو دنیا سولماز ،،، شدی موفق باالخره گفت کیان به که

 کردم ترکش دلیل از پر اما دلیل بی شکستم،،، درون از اما ،، نیاوردم خودم روی به ؟ میکردی
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 رکمت تا شدم جدا بود ای بختی بد هر به کارم از ،، نتونستم اما کنم بیرونش دلم از خواستم

 جای اگه تو ،، کرد بد من با اون ،، میشدم خورد خودم همه از اول چون نیاوردم روش به ،، ببینمش

 سختی چقدر میدونی ،، کردم عوض ای هفته یه رو زندگی و خونه ،، میکردی کار چی بودی من

  ،، نداشت باورم هیشکی کس بی و تنها ،، کشیدم

 اون ،، دیدم تو خونه تو ها مدت از بعد رو کیان ، میگم رو قبل باره دیدم مدتها از بعد رو تو اینکه تا

 باز اما مبگیر انتقام ازش خواستم اولش ،، بود فاصله ماه شش بینشون کیان دوباره دیدن تا اتفاق

 اما بزنم ضربه بهش که راهی ،، نبودم بلد هم رو راهش ،، نیستم کار این ادم من ،، کن ولش گفتم

 اون که نک باورم تو سولماز اما بگذرم ازش تفاوت بی خواستم باز تو خونه تا ،، نبینم اسیبی خودم

 کی نمیدونم که دیگه های خیلی و اریا و ارزو پیش رو ابروم ،، کرد اذیتم دوباره ،، داد گیر بهم

. تو مثل هم من سولماز ،، رفت هم اون جلوی حتی ابروم بود یکیشون هم عرفان اون ،، برد هستن

 با اریا کردن صحبت فرم و. ارزو های تیکه ،، بود همون همش کاش ،  خودم نوع به اما شدم داغون

 به من دادن نشون و هتل در دم کیان حرفهای بماند نداشت اونجوری های دختر از کم که من

 کمی یک تونستم مدت همه این از بعد تازه ،، سولماز کرد،،، خورد رو من جایی هر زن یک عنوان

 ،، بیام خودم به

 همین حقیقت اصل اما ،، نشده باورش که بودم مطمئن ،، بیرون میزد داشت حدقه از چشمهاش

  ،، بس و بود

 ،، گفت و کرد پاک رو اشکهام راستش دست با و گرفت رو دستهام

 یدیکش چی تو نیاز ،، ندونستی قابل رو من چرا پس ؟ نگفتی من به چیزی مدت این تو چرا پس-

 کن رباو نیاز ، باشه اشغال میتونه ادم یه چقدر ن،، کرد کار چی تو با پست کیان و ارزو و اریا اون ،،

 وت مدام که میدیدم ،، بگو رو احمق منه مارمولکیه،، چه نمیدونی تو ،، هست ارزو اون تقصیر همش

 باهاش رابطت میکردم فکر من نمیدونستم،، رو علتش اما میگه بد تو از موقع اون جمعهای

 چند هک جالبه میکنه،،، تلکه رو همه و میره پولدار مردهای با نیاز میگفت میومد همش اخه صمیمیه،،

 رو بودمچش روزگار خط هفت خودش نبود ساده که هم اریا اما هم رو بود ریخته اریا با پیش وقت

 وحالش جور میدیدی،،بد و بودی ،،،باید پیش ماه سه دو کیان تولد جشن تو ،، کجا هم اون ،، گرفت

 و هاج هم پیمان و کیان منو اب رو ریخت رو اریا پوته و پت براش نگذاشت کم هم ارزو ،، گرفت

 ور کیان ولی ،، کثیفین ی ادمها چه اینها که فهمیدم نجا او ،،،من میدیدم و میکردیم گوش واج

 بکنه،،، نمیتونه هم فکرشو ادم اصال ،، نمیدونستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

585 

 

 از تربیش دادم ،،ترجیح استرس و وحشت از پر دوران اون به رفتم دوباره ،، نمیشنیدم هیچی دیگه

 بود شده ناراحت خیلی که بود معلوم من های گفته از سولماز اما ،، نزنم حرفی موردش در این

  ،، بود رفته یادش خودش درد که ،،طوری

 ایانپ به سولماز های سرزنش و من های نباید و باید و کیان کار کردن سنگین سبک با شب اون

  ،،، رسید

 ،،، پیششون برم شب پنجشنبه هفته اخر شد قرار دادم سولماز به که قولی طبق

 ،، رسید فرا مصاحبه روز

 جایی همچین به پا بود بار اولین برای ،،، المان سفارت ورفتم پوشیدم شیکی خیلی لباس

 و یهچ شغلت و کجاست از امدت در اینکه قبیل سوالهایی ،،، بود جالب برام چیز همه ،، میگذاشتم

 بهم هم اخر در و دادم توضیح رو همه هم من نه یا میشناسی رو کسی اونجا و چیه رفتنت علت

 باش،،، جواب منتظر دیگه روز بیست از که گفتند

 و مگرفت ارایشگاه وقت سولماز هماهنگیه با ظهرش برای سولماز پیش برم میخواستم که روزی

 ،،، ارایشگاه بیاد دو ساعت راس که گذاشتم قرار باهاش

  ،، بشه راضی شد مجبور اخرش اما کرد ناز کمی اولش

 بالیاژ توش و کرد شکالتی ای قهوه رو موهاش سولماز و کردیم مرتب کمی رو موهامون دوتایی

 از تایی دو شب هشت ساعت باالخره ،، کردم هایالیت بار اولین برای هم من انداخت عسلی های

  ،، بیرون زدیم ارایشگاه

  بکنه،، درست خودش رو شام بود قرار ،، بودیم پیمان مهمون رو شام سولماز گفته طبق شب

 کمی ظاهرش تو اقل حد بودم تونسته اما نبودم سولماز روحیه شدن شاد تو چندانی کمک هنوز

 ،،، کنم ایجاد تغییر

 دیدتش برای میشد دلیلی بو همون ،، بود برداشته رو جا همه پیمان غذای بوی شدیم که خونه وارد

  ،، گرسنگی
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 هب که ای سلیقه اوج ،،، اورد مون دو هر لب به رو لبخند پیمان شده چیده میز کردیم باز که رو در

 نوعی به و مجردی کامال میز یک وگرنه میز روی بزاره یخ پر رو پارچ که بود این بود برده کار

 ،،، بود شده چیده مبتدی

  ،،، بوسید مهربانی با رو سولماز و کرد استقبال مون هردو از باز روی با پیمان

 ،،، هستی مهمون یک میزبان که اولیه بار این مطمینم پیمان-

  گفته چیزی سولماز ؟ فهمیدی کجا از-

  ،،پختی چی ببینیم بیار غذاتو حاال معلومه شامت میز چیدمان از نیست توضیح به نیازی-

  میارم رو غذا بعد میکنم سرو نوشیدنی یه اول ،،، زوده غذا برای فعال-

 ،، میخورم داغ داغه چایی لیوان یک من بگو شوهرت به سولماز ،،، باشه ،، کالس با چه اوهوک-

  گفت و خندید باز سولماز

  ،، دیگه شنید خودش بگم چرا من-

 بکنه،،، ترش اختصاصی خرده یه که بگی تو خواستم من خب-

 چای من مثل هم سولماز و خودش و اورد چای برام من خواسته طبق پیمان و خندیدیم همه

 خوردند،،،

 کردن مادها هوای به سولماز و پیمان ،، میکردیم نگاه تلویزیون و بودیم نشسته میشد ساعتی نیم

 ،، اشپزخونه تو رفتند شام میز

 وگفتم،، زدم داد هستم تنها دیدم وقتی هم من

 ،، دیگه بودم خودم خونه خب باشم تنها میخواستم اگه من محترم های میزبان-

 سمت رفت و بیرون اومد اشپزخونه از پیمان بشم بلند خواستم تا من و خورد در زنگ همزمان

 ،، ایفون

 ،، دیگه میشه حاضر غذا االن کن صبر دقیقه یه میکنی،، غر غر تو نیاز چقدر-
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 هب چی هر ،،، صابخونست خر مهمون دیگه کنیم کار چی خب اما پایینه اون کی میدونم که من-

 کمک تبه سولماز ،، کنی تقلب نبود قرار ضمن در نکنه،، درد شما دست بگیم باید بدین خوردمون

 ،،، کنه

 ،، گفت ببینمش اینکه بدون و برداشت رو ایفون همزمان

 ،،، نمیگی چرا پس دره پشت کی میدونی اگه زرنگ-

  ،، بودیم راضی هم املتت همون به ما ،، متینم که اینقدر-

 ،، گفتم سولماز به بشه شاد سولماز کمی اینکه برای هم من ،،، پایین رفت و خندید پیمان

 توی تو اینقدر چرا حاال داده سفارش بیرون از رو همه که پیمان این کمک،،؟ بیام سولماز-

 ،،، میمونی اشپزخونه

 ،، گفت و خندید بلند سولماز

 ،، میکنم کمکش تزیینش تو فقط من امادست غذا بابا نه-

 ،،، اهان-

 ،، کنم بازش که در سمت رفتم و شدم بلند جام از من و خورد در زنگ همزمان

  ،، بشه شرمندم پیمان میخوام ،، میکنم باز من سولماز-

  گفت سولماز که بود در دستگیره به من دست

 ،، اومدم خودم من کنی باز نمیخواد-

  گفتم و زدم لبخندی شیطنت با و کردم باز رو در

 پیما،،،، اقا گرفتم رو مچت-

  ،،، زد خشکم جام سر

 مثل ور قلبم باز که بود کیان ،،، کیان ،،، نبود پیمان برای رعنا قد اون ،، نبود پیمان در چوب چهار تو

  لرزوند قبل

 ،،، موند لبم رو طور همون ،، نکرد عوض رو خودش جای لبخندم ،، بودند شده سست پاهام ،،
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 دوستش دیگه بگم دروغه اما ،، نبودم فراری و شرمنده دیگه ،، نمیکشیدم خجالت ازش دیگه

 ،، کردم دفنش پارسال رو عشق اون من اما ،، بود من قلب تو موندگار عشق تنها اون نداشتم،،

  ،، بود کرده پیدا رو اون امثال و پیمان جایگاه من برای هم کیان

 گفتم،، و زدم لبخند همونطور

 اوردن،،، غذا برات رستوران زدی زنگ کردم فکر من پیمان-

 ای سورمه اسپرت شلوار و کت اون تو کیان که طور همون ،، بود خورده جا من برخورد از هم پیمان

 به هم من خود که اتفاقی ،، بود اتفاق یک منتظر و میکرد نگاه چشمهام تو ،،، بود رفته وا رنگش

  ،، میکردم جلوگیری بروزش از زور

  گفت کردو نگاه صورتم تو داشت لب به همیشه که ای خنده با و سمتم کرد دراز رو دستش-

 ،، سالم-

 مت،،بپذیر دوباره که پایینه اینقدر من ارزش یعنی ؟ سالم بگی میشه روت ؟ سالمی چه ؟ سالم

 ،، گفتم و دادم دست باهاش لبخند با و جلوش بردم رو دستم

 ،،، کیان اقا سالم-

 کنم،،، کنترلش میتونستم اما شد داغ بدنم دستهاش لمس از

 به هیچی اما ،، کرده تعریف براش رو پیاز تا سیر سولماز که بود معلوم پیمان زده شوک قیافه از

 گفت من به بعد و شدند خونه ،،،وارد نیاورد خودش روی

  ،، زدی حرف انقدر ،، بیارم رو غذا که گذاشتی مگه تو-

 ،، گفتم و نشستم مبل روی کیان وجود به تفاوت بی

 رو مشه اینکه یعنی من مهمون غذا میگی وقتی ،، نکنید تقلب گفتم فقط زدم؟ حرفی من سولماز-

  ،، کنی درست خودت

 کرد المس کیان به استرس با و پذیرایی تو اومد سولماز که مینشست داشت پیمان تعارف به کیان

،، 

  ،، اومدی خوش جان کیان سالم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

589 

 

  ؟ ،،بهتری سولماز مرسی-

 کرده،، اشپزی پیمان امشب ،، میافتاد دهن از داشت غذاش ،، رسیدی موقع به ،، نیستم بد اره-

  ؟ کردی درست چی حاال ،، فهمیدم-

 ،، گفت کیان به رو و انداخت باال ابرویی پیمان

 ،،، بشامل سس با الزانیا ،،، اشپز سر منو-

  ،، خندیدن به کردم شروع و دهنم تو اومد ریزی خنده

 بخور رو الزانیام حاال ،، میزاری سرم به سر داری اومدی که ای دقیقه از ،، نیاز بخندی اب رو-

 ،، میگن چی به پخت دست ببین

 هک اونجایی از بود کرده شیدام حسابی عطری بوی بود ایستاده من قدمیه دو تو طور همون کیان

 چیه،،،، میکنه نگاهم که زمانی العملش عکس نمیدونستم بودمش گرفته نادیده کامال

  ،، گفتم سولماز به رو خنده با

 ،، بکنیم خودمون حال به فکری یه نمیزنه دل به چنگی دیدی اگه بزن ناخونک یه برو سولماز-

  ،، حساسه خیلی خانومها ما معده که میدونی

  گفت جمع به رو پیمان

 ،،، کمکم بیا هم تو سولی ،، بیارم براتون رو غذا تا بشینید میز سر برید-

 مرحم کمی رو سالم یک این زخم لحظه اون تو بودنم قوی ،، نباختم رو خودم اما کردم تهی قالب

 ،،، بود

  ،، نشستم ها صندلی از یکی رو و رفتم میز سمت به کیان به توجه بی باز

 ،،، میرفت ور موبایلش گوشی با و بود نشسته کماکان مبل روی کیان

  گفتم دوباره استرسم شدنه کم برای

 بکنه،،، کارهاشو خودش بزار ،، کنارم اینجا بیا سولماز-

 ،، گفت و خندید بلند کمی سولماز
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 ،، باشم گفته االن از ،، نکرد خودش رو کارش هیج ،، که نمیزاره-

 ،، گفت و اومد من سمت به و گرفت دستش بشقاب تا چهار پیمان

 ،، بچین هارو بشقاب حرفها این جای هم تو کنه،، کمک بزار ،، داری کارش چی-

 عشرو جایی یک از باید سولماز شدن شاد برای اما نبودم صمیمیت این به وقت هیچ پیمان با

 ،، میشدم کار به دست باید اما نبودم مطمین کارم غلطیه و درستی رو ،، میکردم

 ،، نشستم دوباره و چیدم رو ها بشقاب

  میداد،،، حرکاتم تو خاصی راحتی روشن ابی جین شلوار با. رنگم صورتی شومیز

 ،، میز سر اومد بزرگی پیرکس با پیمان و نشستیم میز سر همه دقیقه چند از بعد

 نشست،،، کنارمون اومد و باال زد رو هاش استین و اورد در رو کتش که بود نفری اخرین هم کیان

 ،، پیمان کنار کیان و نشستم سولماز کنار من

 ،، بودند نشسته ضربدر طور به پیمان و سولماز

 ،، نشست هم خودش و کرد سرو رو غذا کمی هممون برای پیمان

 ،، شکست رو سکوت سولماز که خوردیم غذا از کمی

 ها،،، نشده بد میگم-

 ،، گفتم و دادم قورت رو غذا

 خونست،، مرد با اشپزی امور بعد به این ،،،از شدی راحت سولماز شده،،، عالی ؟ نشده بد-

  گفت و خندید پیمان

  ،، میکنم درست غذا براش من بخواد که موقع هر سولماز ،، میزنی ذوق چرا تو حاال-

 ،، کنه استراحت خوبم دوست که بهتر این از چی میکنم ذوق که معلومه خب-

 گفت،، و خندید سولماز

 ،، نمیرسه که من پخت دست پای به-
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  ،، نمیرسه خانومها ما پخت دست پای به معلومه-

 گفت من به رو پیمان

 به دست امروز به تا میدم شرف قول نیاز رو یکی تو اما نداره حرف پختش دست که سولماز-

 ،، نزدی اشپزی

 ،، کفتم و کردم نگاه صورتش تو جدی

 ،، میدم انجام رو خودم کارهای خودم که ساله ده بر بالغ بنده ،، اقا نیار وسط رو شرفت پای-

 به اعتماد این هست حاضری غذای و رستوران بخواد دلت تا اینجا میدی انجام خودت اره خب-

  رفتی،، ،،وقتی ببینیم دیگه سال باید رو نفست

 گفت و اورد باال کمی رو سرش کیان

 ،، بود خوشمزه ،، کاشتی گل ،، نکنه درد دستت-

  گفت لبخند با باز سولماز

 بود وبخ چی همه ؟ سفارت رفتی سولماز ،،راستی کنین باز نوشابه هم برای تا دو شما اینکه مگه-

  ؟

 ،، میگفت بهم چنگالش و چاقو روی حرکات رو این ،، بحثمون رو بود شده تر تیز کمی کیان

 اینها و ایران تو زندگیم شرایط و رفتنم دلیل بعد ،، پرسید معمولی سوالهای سری یه ،، رفتم اره-

 کمی یک همین برای خودم با بودم برده هم اموز کار شدن پذیرفته برگه من اخه ،، پرسید رو

 وقتی هم اون که بود المانی زبان داشتند اصرار روش که چیزی تنها ،، کارم بود شده تر راحت

 هک داری اشنا گفت بهم فقط گیرن،، سخت خیلی کل در ،، شد رد ازش بلدم فهمید زد حرف باهام

 دستش،، داد بل یخورده ،،،این اونجا ندارم رو کسی نه گفتم

 ،، گفت و کرد کیان به رو پیمان

 اگه میکنه جور داره ،، المان برای داده ویزا خواست در نیاز ؟ میشناسی رو کسی المان تو تو کیان-

  ،، اونجا بمونه هم تونست
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. من ،، قبل نیاز همون به برگردم باز نمیخوام ،، بده نیرو بهم ،، خدایا ،،، کرد نگاه چشمهام تو کیان

 ،، کردم تغییر که بفهمونم بهش باید

 مصاحبه ،،حاال بده رو من اسم نداره موردی هست شینگن چون اشنا میشم هم من خود که اشنا-

 ،، هست کی بعدیت

 ،، گفتم و کردم نگاهش جدی باز اما بود افتاده تپش به قلبم

 رممی شرکت یک. طرف از چون من ، باشم جواب منتظر دیگه روز بیست از باید گفت ،، نمیدونم-

  ،، هست عادی حالت از بیشتر شانسم همین برای

  گفت و زد پوزخندی

  ؟ شرکتی چه-

 این که داده رو تسهـیالت سری یک ممتازش کارمندهای به میکنم کار توش که هتلی طرف از-

  ،، میشه شاملشون هم

 ،، میشه سختت اونجا اما بری ممکنه راحت ،، جالب-

 ،، سازمب باید زیاد یا کم همه مثل دنیا جای همه تو سختی که چند هر ،، باشه سختم نمیکنم فکر-

 ،، بلدم رو زبانش چون هست دیگه های کشور از تر راحت برام ترجیحا المان

 ،، اومد حرف به پیمان اینبار

  ،، نداری پشتیبانی هیچ که تو برای مخصوصا ،، خطره از پر تنها دختر برای اروپا نیاز کل در-

 اونور برم هک میکنه ایجاب زندگیم موقعیت من ،، داشتم پشتیبان اینجا انگار میگی همچین پیمان-

  ،، میکنم زندگی خودم برای همونجا ،، باشم نمیخوام. دیگه اینجا ،،

 گفت و ام شونه رو گذاشت رو دستش سولماز

 یک رایب اونور امنیت ،، زیاده تنها زن یک از توقعات باشی اگه اینجا ،، میکنی رو کار بهترین نیاز-

 کارش به کار هیچکی ،،، اونجا مجرده که ساله بیست من عمه ،، ور این تا هست بیشتر تنها زن

 یکننم نگاه بهت دیگه. چشم یه به فامیل و همسایه تا گرفته کوچه سر بغاله از اینجا حاال ،، نداره

  میگم رک  اینقدر که ببخشید البته ،،
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، 

  گفتم و خندیدم

 فکر حاال ،، جوونه دختره ببینن اینکه مخصوصا ،، سنگینه مردم نگاه ،، عزیزم میگی درست دقیقا-

  ،، نمیاد خوشش مردها از طرف اصال شاید نمیکنن

 ،، گفت و خندید پیمان

 ،،، هم تو نکنه ،، میزنی مشکوک نیاز-

 ،، گفتم و دادم سر بلندی خنده

 ،،، نیست بعید-

  گفت و کرد بهم نگاهی چشمی زیر و زد پوزخندی کیان

  کن حساب من رو خواستی کمکی حال هر به-

  گفتم کیان حرف مقابل در

  نکنه،، درد دستت جون سولماز ،، بود عالی غذا جان پیمان مرسی ممنون،-

  ،، کیان از غیر به اشپزخونه تو بردیم رو خودمون بشقابهای همگی

  ،، کردم نگاه تلویزیون به و نشستم مبل رو رفتم سولماز خواست به

  گفت و کرد نگاه بهم و کنار گذاشت رو تلفنش نشستم تنها من دید تا کیان

  ؟ زد اب ور اون فکرت به که شد چی-

 ،، نمیدیدم سکوتم تو دلیلی

  نداره،، خاصی دلیل ،، جوری همین-

  گفت و کرد نگاه صورتم به باره دو و داد تکیه زانوهاش رو

 ،،، نشدی عوض اصال-

  گفتم کنم عوض رو بحث اینکه برای
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  ،،خوبن؟ خان ،کاوه جون شیما-

  گفت ندارم دادن جواب تو تمایلی که فهمید

 ،، پیششون میرم دارم دیگه ماه اتفاقا ،،، میپرسن زیاد رو حالت ،،، اره-

  برسون،، بهشون رو من ،،سالم باشین خوش-

 ؟ میکنی زندگی ،،،تهران مرسی-

  ،، بدم رو جوابش تا نمیدیدم واجب هم باز

  ،،، بهتره شمال هوای و اب-

  اهان،،،-

 ،، پرسیدم ،،، باختم رو خودم نکنه فکر اینکه برای

 ؟ هست پا رو هتل ،،، بود شده کم توریست درصد امسال ؟ چطوره کاسبی و کار راستی-

 ،، نیست بد ،، خوبه اره-

 ،، باشی موفق-

  ،، بود شده تنگ برات دلم گفتم بهش دلم تو و کردم نگاه بهش چشمی زیر

 نشینی شب به ،، بود شده نیم و یازده ساعت و وقته دیر دیگه دیدم کردم نگاه ساعتم به

 ،،، میبودم دارالترجمه صبح نه ساعت باید صبح فردا ،، نمیرسیدم

 گفتم،،، و رفتم اشپزخونه سمت به اهسته خیلی و شدم بلند جام از

  ،،، دارم کار کلی صبح فردا ،، وقته دیر. ،، برم یواش یواش دیگه من خوشگلم ،، جان سولماز-

  گفت و سمتم اومد و کرد خشک رو دستهاش سولماز

 ،، بخوریم چای میخوایم تازه ،، بری میزارم ،،،مگه کجا-

  بزن زنگ اژانس به کن لطف ،،فقط برم تر زود من گلم مرسی نه-

  گفت و اومد پیمان همزمان
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  ؟ گفتی متلک برای رو اژانس بزن زنگ وقت اون هست خونه این تو مرد تا دو-

 ،، گفتم و خندیدم

 ،، نداریم که ،،،تعارف میرم اژانس با منم ،، بشور ظرفهاتو کن سولماز کمک تو بابا نه-

 گفت دوباره پیمان

 ،،، هست که کیان برسونمت نتونم هم من حاال-

 ،، اومدم حرف به سریع خودم که من سمت اومد و برداشت رو کتش و شد بلند کیان

 ،، اژانس بزن زنگ لطفا ،، ترم راحت اژانس با من میدونی که تو سولماز بابا ای-

 گفت و نزدیکم اومد کیان

 میرسونمت،، ،، یکیه مسیرمون-

 ،، گفتم کیان نفس به اعتماد و اطمینان این مقابل در و کردم اخمی

  ؟ یکیه مسیرمون که کردی فکر چرا-

  گفت و زد پوزخندی

  ؟ نیستی انقالب محدوده همون تو مگه-

 ،،، اومد قلبم به عجیبی فشار

  ،، کنار، اومدم راهتون سر از که وقته ،،خیلی متاسفانه نه-

 ریفتع پیمان برای رو چی همه سولماز که داشتم اطمینان دیگه چون ،، میدادم رو جوابش مهابا بی

 ،، کرده

 گفت پیمان

 میرسونتت،، کیان ،، بری تنها شب وقته این نداره خوبیت نیاز-

 اژانس که رسیدم نتیجه این به ،، هست توچی فهمیدم قبال من رو بد و خوب جان پیمان-

 میرسونه،، مقصدت به امان و امن میگیره رو پولش ،، تره باال خیلی معرفتش
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 میندازی ما به حاال دیگه گرم دمت-

 گفتم کلی ،من هستید من دوستهای ترین تنها و بهترین سولماز و تو حرفیه،، چه این نه-

 درخواست برام و گرفت تماس اژانس با من اصرار به سولماز اخر در ،،، بود اومده خودش به کیان

 میکنم،،، زندگی گیشا که بگم شدم مجبور پرسید که رو مسیر داد،، ماشین یک

  ،، میکرد نگاهم چشمی زیر مدام کیان

 دنبال رو انکی که گفت چی نمیدونم پیمان اینکه تا سولماز با صحبت مشغول و بودم ماشین منتظر

  ،، اتاق تو کشوند خودش

 برای رو نگاهش دزدیدم،،نمیخواستم ازش رو نگاهم اما ،، کرد نگاه چشمهام تو بره اینکه از قبل

 ،، کنم معنی خودم

  گفتم فقط اخر لحظه

 ،، خدافظ دیگه ندیدیم همدیگرو اگه-

  گفت و کرد نگاهم پیمان هم بعدش و برگشت کیان

 ؟ بودی کدوممون با دقیقا االن-

  گفتم و خندیدم

  ،، کنم خداحافظی ازتون که میکرد حکم ادب ،، جفتتون با-

 خدافظ،، ادب با ،، خب خیله-

  پیمان،، کار اتاق تو رفتند و کرد خداحافظی لب زیر و اهسته هم کیان

 ،، بود کیان از شنیدم که صدایی تنها ،، شد بسته که اتاق در

 گفتم،،، که همونی-

  ،، پایین رفتم و کردم حافظی خدا سولماز از ،،،اهسته نبود بیشتر کنجکاویه برای زمان

 تممیتونس تازه ،، بوده قلبم روی فشار چقدر فهمیدم تازه ،، میکردم حس رو شب سنگینیه تازه

 کنارم کیان که نمیشد باورم ،، اومدم در جلوش غرور با و دیدم رو کیان من ،، بکشم راحت نفس
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 ،، بود یچ برای نگرانی دل اینهمه پس ،، پس نداشتم،، کردنش نگاه تو تمایلی من و بود نشسته

 حس دوباره رو دستهاش گرمیه من وای ای میلرزید،، مردونش صدای با قلبم هنوز چرا پس

 ،، بشم سیاه چشم تا دو اون شیدای دوباره اگر من بر ،،،وای بشم شیدا دوباره نکنه کردم،،،

 ،،، دادم رو ادرس و شدم ماشین سوار

 

 کشیدم،، دراز و اتاقم تو رفتم مستقیم و اوردم در رو لباسم و شدم خونه وارد

 همونقدر ،، بود نکرده تغییر اصال ،،، کنار نمیره چشمهام جلوی از صورتش هم لحظه یک حتی

 من مدت همه این گذشت با که من بر وای ای خوشتیپ،،، و تنومند همونقدر ،، خواستنی و جذاب

 نوزه هاش پوزخند میلرزونه،، رو دلم هم هنوز هاش کنم،،،خنده خنثی بهش رو حسم نتونستم هنوز

 چشمهاش سیاهیه ،، هنوز چشمهاش سیاهیه ،، هاش نگاه ،، میکنه حبس سینه تو رو نفسم هم

. چرا من من،، حالته،،،خدای خوش قبل مثل هم هنوز نازش موهای شبه،،، رنگ من برای هنوز

 گول نمیتونم که رو خودم ،، دارم ضعف جلوش هنوز ،،،من بده قدرت بهم خدایا شدم،،، اینجوری

 ،،، بزنم

  برد،، خوابم کیان یاد با قدیم یاد به باز

  ،،، تجریش خیابون دارلترجمه رفتم و گرفتم رو مدارکم و شدم بیدار خواب از زود صبح

 کارم،،، سر رفتم مستقیم رسیدم که رو کارهام

 ،، ایستادم همیشگیم جای سر و کردم عوض رو لباسم

  ،، بودند ایرانی اکثرا ماه پاییز تو ها مسافر همیشه مثل

 ،،، شدم روبرو ساله هشت یا هفت و سی تقریبا مردی با که بود هتل روزانه کارهای همین تو سرم

 ،،، نداشت خاصی زیبایی صورتش ولی بود انداز غلط بسیار تیپش

 ،، گفتم و اوردم لب به لبخندی اومدنش با عادت طبق

  کنم؟ کمکتون میتونم ،، بخیر روزتون-

  گفت و داد جواب لبخند با رو لبخندم
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  ،، میخواستم هاتون بهترین از سوییت یک همچنین،،-

  ؟. میخواید اقامت مدت چه برای ،، بله-

  ،، ،،روز یازده ده-

 ،، هستید نفر چند بپرسم حتما،،،میتونم بله-

  ،، نفریم پنج ما میکنم،، خواهش ،، بله-

  ،، هست تخته چهار اکثر حد ما سوییت متاسفانه-

 ،، میشه چی تکلیف االن ،،، شانس بخشکی-

 ایه تخت از براتون میتونیم ما دارید خردسال بچه و هستید خانواده اگر جسارته،،،، ،، نمیدونم-

 ،، میشه حل مشکلتون اینجوری کنیم استفاده همراه

 کرد بودمشون ندیده لحظه اون به تا من که همراهانش به رو و برگشت مرد زدم که رو حرف این

 بودند پوش شلوار و کت همگی و ،، داشتند خودشون برای هیکلی کدومشون هر که مرد تا چهار ،،

 ،، میشدند البی وارد و بود دستشون سامسونت یک نفری و

 ،، گفت من به رو و زد لبخندی

 ،،، بگذارم همراه تخت روی رو کدومشون نظرتون به-

 چون دیدم لحظه همون رو همراهانش من که چند هر ،، کشیدم خجالت زدم که حرفی از خودم

  بودند،،، نیومده هتل البی تو هنوز

 اوردید،، تشریف خانواده با شما میکردم فکر من میخوام معذرت-

 گفت،، و جلو اومد بود خودش سال و سن هم تقریبا که همراهانش از یکی همزمان

 دهنه،،، شایان این بابا ،، پس شد چی مسعود-

 داشته کالم عفت مثال که کرد کوتاهی سرفه هست مسعود اسمش بودم فهمیده حاال که مردی

 ،، ایستاده اینجا خانوم باش

 ،،، نفرست چهار ماکسیمم ها سوییت که هست مشکلی یه-
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  ،، میخوابم البی تو من نیست خیالی که این خب-

  ،، اوردم هم رو تهش و سر لبخند یک با ،،اما گرفت خندم پسر طنز لحن از

 ،، میاریم بیاری بد همش بمونیم تهران باید روز دو ببین ،، شو خیال بی امیر-

 گفتم،، همین برای سوخت براشون دلم

  میکنم دخالت ببخشید-

 گفت امیر

 فرمانیم،، به گوش ،، بانو دارید اختیار-

 داشت،، نمکی با صورت صحبتش فرم از بیشتر و بود طنز نهایت بی لحنش

 گفتم،، ادامه در و زدم لبخندی

 ،، یشهم قرار بر هم عدالت اینطور ،، بگیرید نفره سه و نفره دو اتاق تا دو شما میکنم پیشنهاد من-

 ،، چیه نظرتون

 گفت بعد زدو لبخند

 ،، کنیم کار صبح تا باید اینکه برای. میخوایم سوییت ما ،، نباشید خسته بانو؟-

 باشند،، اومده کار برای کردم تعجب

 خدمتم،، در میاد بر من دست از اگه کمکی حال هر به-

 ،،، ایستاد من کنار همونطور هم امیر و برگشت دوستهاش پیش سریعا و کرد تشکری مسعود

 خلوته،،، اینقدر همیشه اینجا میگم-

  نیست،، خلوت نه-

 ،، نیست کسی چرا پس-

 بیرون،، یا هستند اتاقهاشون تو یا فقط هستند-

 اینطوریه،، ،، اه-
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 گفت،، و مسعود سمت برگشت

 منتظرن،،، خانوم ،، شد چی مسعود-

 میام،، االن-

 کنم،،، صبر که میکنه ایجاب شغلم من نکنید عجله-

 آل،، ایده چه-

 گفتم،، و کردم اخمی

 گفتید،،، چیزی-

 ،، گفت و خندید

 بعیده،،، امروزی خانومهای از صبوری اخه بود عجیب برام فقط نه-

 گفتم،، و زدم لبخندی

  بابا،،، ای-

 گفت،، و اومد دیگه مسعود

 بزارید،، ما برای هم همراه تخت یک فقط بدید ما به رو سوییت همون کنید لطف خانوم-

 نمیخوابما،،، همراه تخت رو من-

 میخوابم،،، من نباش نگران تو-

 گفتم و ، رسیدم رو سوییت کارهای براشون

 میکنه،، راهنمایی شمارو همکارم البی تو باشید منتظر لحظه چند-

 ،،، نفر پنجإه دعوتیه برای داریم الزم رو سمینارتون سالن هفته اخر برای چیزی،،ما یک فقط-

 ،، بدم توضیحی باید یا دارید اطالع روز یک دریافت شرایط از فقط نداره موردی-

 ،، کردم استفاده اینجا از هم قبال ،، خوندم رو همش سایت تو من نه-

 هست،، ای جلسه چه برای ،، میپرسم که میبخشید-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

611 

 

 ،،، سرپرست بی کودکان از حمایت همایی گرد برای-

 گفتم،، و زدم امیزی تحسین لبخند

 زاریبرگ روز تا میدم پرسنل دست به و ازتون میگیرم لیست رو الزم تدارکات ،،من باشید موفق-

 باشه،،، اماده چی همه هماییتون گرد

 ممنونم،،-

 برای رو پرسنل از چه،،،یکی من به ،،اصال چی هر اما باشن،، خواه خیر نمیخورد قیافشون به

 فت،،گ بهم و پایین اومد ساعت دو بعد امیر اینکه تا شدم کار مشغول ،،،دوباره فرستادم راهنمایی

 عصر شش حدودا تا هست ظهر از بعد چهار هم برگزاری ،،،ساعت مربوطه لیست از این بانو-

 ،،، بدید اطالع هم کسری و ،،،کم

  میدم،،، اطالع بهتون میکنم،، رسیدگی من باشه ممنون،،-

 بپرسم،، میشه سوال یک بانو-

 ،، بفرمایید میکنم خواهش-

 هست؟ نیاز واقعا اسمتون-

 گفتم،،. و گرفت خندم

 مگه،، چطور بله،،-

 باشید،،، نیاز بی همیشه که ایشاهلل هست،، ای مزه با اسم پرسیدم،، همینجوری هیچی-

  ممنونم،،،-

 خداحافظی سریعا و فهمید خودش ،، هستم کار مشغول مثال که چرخوندم دستم تو رو خودکار

 کرد،،

 برای اماده و پایین اومدند اسپرت های تیپ با همشون که بود ظهر از بعد شش ساعت تقریبا

 شدند،،، رفتن
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 ات کنند صبر ای لحظه چند گفتم هم من و کرد ماشین درخواست ازم و جلو اومد مسعود قبل مثل

 ،، هتل در جلوی بیاد ماشین

 ارنجین پلیور یک ،، ایستاد من کنار اومد امیر باز البی تو بودند نشسته همشون که زمانی مدت تو

 دمیش دیده هم معروف بسیار برند یک مارک پلیورش روی که نارنجی کرم چهارخونه پیراهن روی

 ،، نیستند معمولی و عادی قشر جزء که بود معلوم همشون وضع و سر از ،،

 بهتره،، کنم صداتون چی ،،،،خانوم،، نیاز ، بانو-

 هستم،، بهرامی-

 ،، بهرامی بانو-

 بفرمایید،،-

 ،،، بکنید حالش به فکری یه شب تا میشه قدیمیه،، خیلی همراهتون های تخت این-

 گفتم،، و گرفت ام خنده

 با فقط من هست ای دیگه شخصه مسئولش هتل کیفیتیه امور ،، جناب کارمندم یک فقط من-

 تقلمن شمارو نارضایتی صورت در میتونم میگیرم،،فقط عهده به رو دهی سرویس موجود امکانات

  نفرمون،، تک مهمان اتاقهای به کنم

 کمابیش اما شدم معذب ،،،کمی چشمهام تو بود شده خیره میزدم حرف باهاش که مدتی تمام تو

 داشتم،، عادت نگاه فرم این به

 .بعدی سفر خوبه،،،ایشاهلل نه،، نه-

 انشاهلل،،-

 ایرانه،،، قوم و سمت کدوم برای بدم تشخیص نمیتونستم داشت،، خصوصی به لهجه

 نمیخورد،، چشم به ای دیگه چیز تهران جز هم ملیش کارت تو

 اومدند،، ایران کجای از بفهمم شدم مشتاق

 ؟ ایرانه سمت کدوم با مرتبط زیباتون لهجه بپرسم میتونم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

613 

 

 ،، اباد امیر-

  ؟ تهران یعنی-

 کردم،، درستش خودم یعنی هست امیر مخصوص فقط لهجم اما هستم تهران متولد-

 گفتم،، همین برای کار سر رفتم کردم احساس

 جالب،،-

 گفت،، و خندید

 ،، ونیایر بابام هست کانادایی مامانم ،، هستم کانادایی ایرانی رگه دو من ،، میپیچونی مزه با چه-

 ،، اوردیه در من هم لهجم

 ،، نمیشید محسوب ما کشوریه داخل مسافرین شما پس-

 هرش بزرگترین از تا پنج تو اومدیم سرپرست بی و کار کودکان به کمک برای دوستهام و من نه،،-

  ،، مبرسونی بهشون رو ها کمک باید کانادا تو ایرانی خواه خیر گروه نمایندگیه به و بریم باید ها

 ،، میشه پیدا خواه خیر و خوب انسانهای هم هنوز پس-

 ،، گفت و خندید

 پیشتون،، میومدم اینها از تر زود میگشتین دنبالش میدونستم اگه من بانو،، معلومه-

 تحسینه،، قابل طبعیتون شوخ-

 ،، گفتم همین برای امادست تاکسی که فهمیدم نگهبان عالمت از

 منتظره،، در دم هاتون تاکسی خواه خیر جناب-

 گفت،، و خندید

  مرسی،، درسته،، ،،کارتون اومد خوشم نه-

 ،، گفت و کرد دوستهاش به رو

 ،، اومد ماشین ،، بریم ها بچه-
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 یاربس و طنز که گفتارش لحن و امیر وجود شاید ،، شد تموم قبل روزهای از تر سبک خیلی اونروز

 ،، باشم کیان فکر تو کمتر که بود شده این باعث بود صمیمی

 حالش و بزنم سولماز به زنگ یه که داشتم رو این وقت فقط و بودم رسیدمخستخ خونه به که شب

 ،، بپرسم رو

 خانوم،،، خوشگل سالم--

  ؟ چطوری ،، نیازم سالم-

 ،، خونه اومدم االن همین خوبم عزیزم مزسی-

  ،، نباشید خسته-

 خوبه،، پیمان ،، خوبی خودت عزیزم،، مرسی-

 دلم تو دل بودی،، اروم دیشب که مرسی نیاز میرسونه،، سالم خوبه هم پیمان مرسی ،، خوبم-

 ور کیان اون ،، کردم تعریف پیمان برای منظور بی من کن باور ،، بشه دعواتون یهو نکنه نبود

 رو کیان من گفت،، اونم ،، کردم دعوا باهاش کلی دیشب نداشت،، خبر هم روحم من ،، کرد دعوت

 مچینه اصال کیان میگه ،، نمیارم هم رو اسمش دیگه شکونده رو نیاز دل که بفهمم اگر میشناسم

 جلو ازدواج قصد به من گفته بهش کیان میگه پیمان ،، شد اینجوری که ببخشید نیاز ،، نیست ادمی

 ،، تمهس بودم باهاش که کسایی بقیه مثل هم من انگار که کرد رفتار جوری یه من با نیاز اما رفتم

 اهاشب نخواستی تو انگار اما اومد همین برای دیشب هم کیان بزنه،، حرف باید تو با گفت پیمان

 ،، شدم گیج واقعا من ،، کردی عوض رو جبهت یهو که شد چی بگو برام نیاز ،، بزنی حرف

 کیان اب خودم گذشته من بگو هم پیمان به اما ،، نگرانمی اینقدر که مرسی ،، خوشگلم ،، سولماز-

 نفرتی یا باشه االن هم ای عالقه اگر ،، مرد روز اون صبح من برای کیان ،، کردم فراموش کامال رو

 هک خاصیتی تنها فقط میکنم،، حلش خودم درون و خودم با خودم جوری یک باش مطمئن باشه

 ،، کردم اشتباه میگذره،، چی اطرافم و دور بفهمم من که بود این داشت من برای کیان با بودن

 اون تو که کردم هدیه مردی به رو زندگیم اصل ترین ارزش با من سولماز دادم،، هم تاوانش

 خودم روی به چیزی دیشب دیدی هم اکر نیستم،، پشیمون هم اصال ،، بود بت من برای لحظه

 خودم به که بود این برای فقط و فقط میبینم اوله بار رو کیان که دادم نشون جوری و نیاوردم

 نبی از من نه اتفاق اون با ،، داشت نخواهم و ندارم مشکلی هیچ کیان دیدن با من ،، بزارم احترام
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 هب من قول از نگیره،، صورت دوباره اشتباه این که مهمه برام بعدش به این از ،، کیان نه رفتم

 دست از هنوز نداره دلیلی پس ،، باشه مهم برام که میشم ناراحت کسی دست از من که بگو پیمان

 ،، عزیزم باش راحت ،، باشم ناراحت کیان

 بود معلوم حرفهات از شب اون ،، ریختی اشک کیان برای شب اون ،،تو شدی عوض چقدر نیاز-

  ،ٍ نیستی هم ناراحت ازش حتی ،، شدی اینجوری چرا االن پس ،، تنگشی دل که

 مه دلیلش شاید بودمش ندیده سال یک ؟ شده چم نمیدونم هم خودم که میشه باورت سولماز-

 یه دیشبت مهمونیه از ،،،سولماز شده ارزش بی برام چقدر فهمیدم دیدمش وقتی اما بود همون

 میکردم اذیت ادمی همچین یه برای رو خودم من امروز به تا که بود این هم کرداون ناراحتم چیزی

 این دبای دیگه یکی یا کیان یا حال هر به که رسیدم نتیجه این به تا کردم فکر حاال تا دیشب ،،

 افتادمی اتفاق این هم خواهرت برای اگر بگو پیمان به ،،، بخوره سنگ به سرم من تا میافتاد اتفاق

 نکهای با هنوز کیان چون ،، باشه کیان پشت بهتر همون خب ولی ؟ میگرفتی رو کیان طرف هم باز

 ،، باشه پشتش یکی باید. برداره محکم رو قدمهاش نمیتونه سالشه ای خرده و سی

 من که ردمیخو قسم کیان کردم صحبت کیان با من میگفت فقط ،،، نداشت بدی منظور پیمان نیاز-

  ،،، اومد خودش میل با اون میگفت ،، بود مثبت جوابش هم اون ،، کردم خواستگاری ازش

 نبهتری کیان ؟ نکنیم صحبت موردش در دیگه میشه سولماز ،،، کیانه با حق گفته،،، درست-

  ،، نبود جور من روحیات با انگار اما باشه شما برای میتونه که دوستیه

 ،،، کرد سوپرایزم امروز پیمان راستی ،، کن ولش ،،، کنم ناراحتت نمیخواستم من عزیزم-

 ،،، بوده چی سوپرایزش ما دخمله ،،، ببینم بگو خب-

 کیش،،، هفته یک-

  میری کی ببر،،،حاال حالشو برو سولماز،،  عالیه وای-

 ،،، دیگه هفته دو-

 الزمه،،، برات واقعا میکنی خوب عزیزم،، عالیه-

  ،، دارم دوست خیلی هم ،،خودم اره-

 اومدم،،اومدم،،، -،،،،
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  ،، میگه چی ببینم برم من میکنه صدام پیمان ،،، نیازم -

 برسون،،، سالم هم پیمان به باش خودت عزیزم،،،مراقبه برو -

 ،،، همینطور هم تو عزیزم مرسی -

 در ،، دادم جلوه ارزش بی رو کیان چقدر اینکه فکر ،، فکر تو رفتم باز کردم قطع که رو گوشی

 ،،، میشم خود بی خود از دیدنش با هم هنوز که حالی

 دم حرکت اون از ،، نگفت هیچی نامردیش از اما میکرد تبلیغ معرفتش از اون چطور ،، بود حقش

 ،،، میلرزه بدنم روز اون اوریه یاد با هنوز ،،وای هتل

 رو ازگ اولین ،،،هنوز تختم رو نشستم اومدم و برداشتم سیب یک خودم برای و اشپزخونه تو رفتم

  شد بلند تلفن صدای که بودم نزده

 بله،،-

 خانوم،،، ،،نیاز سالم-

 تویی پیمان-

 ؟ بودی دیگه یکی منتظر-

  خوبی؟ بابا،، نه-

  ؟ خوبی تو مرسی-

 مرسی،، اره-

  ؟ نمیخوای مهمون میگم-

 ،،، بفرمایید ،، چشم رو قدمتون-

  ؟ خوبه شب فردا وقته دیر که امشب-

 ،،، کارم سر من چون عالیه باشه بعد به هشت فقط ،، عالیه من برای اومدید که موقع هر-

 میاما،،، شام برای من ، چی یعنی-

  ،، بیاید که گفتم خب -
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 نمیخواما،، حاضری-

 بچینم،، رو برنامم سولماز با من سولماز به بده رو گوشی ،، وای -

 خونتیم،، شب فردا ما میشنوه،، داره خودش ،، چی واسه دیگه سولماز -

 منتظرتونم،،، من پس ،، باشه -

 فردا،،،، تا-

 خدافظ،،-

 ،،کردم تمیز رو خونم شدم بلند و تختم روی گذاشتم نخورده دست رو سیبم مکالممون،، از بعد

 ند،،بود کرده درستش خوشگل خیای که کوچولو سوییت یک گذاشت رو اسمش نمیشد که خونه

 ،،، ودب اتاق توی که توالتی و حموم ، بود بزرگتر حالم از که اتاق یک ،، متری نه. کوچولوی حال یک

 هک هم رو خونه ،، بود شده داده جا حال توی اپن حالت به که کوچیکی متریه شش پنج اشپزخونه

 هارچ خوری نهار میز رنگ،، کرم فرش یک با چرم رنگ سفید کاناپه بودم،،،یک گرفته مبله قبل از

 ،، بود من زندگی کل سفید،،این ساده صندلی تا چهار با ای شیشه گرد نفره

 دچن ظهر از بعد میکردم وقت فوقش و کار سر میرفتم باید صبح فردا چون کردم تمیز رو خونه

 ،،، خرید برم تا میگرفتم استعالجی ساعت

 داشتم،،، دعوتی مهمون که بود باری اولین داشتم،،اخه ذوق خیلی

 گیری گرد رو جا همه ،، کردم تمیز هم رو کمدم تو حتی شب های نیمه تا که داشتم ذوق اینقدر

 تمیز جارو همه شدم بیدار خواب از که رفت،،صبح هم روی چشمهام خستگی زور از دیگه و کردم

 ،،، رفت در خستگیم دیدم مرتب و

 ،،، کار سر رفتم و پوشیدم رو لباسم

  ،،، دارم نیاز چیزهایی چه شب برای که بودم این فکر ،،تو کردم کار بکوب ظهر تا

  ،، شد پیدا امیر کله و سر باز که مینوشتم بیکاریم وقت تو رو خریدهام لیست داشتم

 بانو،، سالم-

 ،،بفرمایید،، سالم-
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  ؟ نمیکنید کار اینجا شب شیفت شما میگم-

 اومده،،، پیش موردی ؟ مگه ،،چطور نه-

  کنم،، عرض چه که مورد-

  ،، بگید هستش شب شیفت تو که من همکار به میتونستید شما خب-

  ؟ هستید اینجا کی تا بگذریم،،،امشب-

  بگم؟ شما به باید چی برای من اما ببخشید-

 بدونم،،، میخواستم فقط همینجوری،،-

 شش،، ساعت تا-

 ،،، بخوریم هم با رو شام کنم درخواست میتونم بعدش-

 هک بود نکرده ادبی بی ،،، بکنه درخواستی همچین بخواد که نمیومد بهش اصال ،،، کردم تعجب

 ،، گفتم بهش لبخند با مالیم خیلی خیلی همین برای بدم رو جوابش تنش پر بخوام

 حال هر خونه،،،به میرم دارم زود هم همین برای ،، دارم مهمون خودم امشب من اما متاسفم-

 جالبتون،،، پیشنهاد از مرسی

  گفت و شد سوار میز روی و اومد تر نزدیک کمی

 پیشنهادم،، رد خاطر به ازتون کنم تشکر باید منم پس ؟ جالب-

 ،، دارم برنامه قبل از خودم من گفتم فقط من دارید،، اختیار-

  ،، چطور شب فردا-

 ،، گفتم و گرفت ام خنده اصرارش از

 ،،، بزارم قرار شام برای شما با باید من مناسبت چه به اخه-

 ،، شما به من عالقه پای بزار شما خب-

  ؟ روزه یک عالقه-
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  ،، بگیره پا جایی یک از باید باالخره-

 اعتس تو من ببخشید اساسه،،، و پایه بی عالقه این که نکنید شک اما باشماست حق درسته-

 ،، ندارم رو کاریم حیطه از غیر به بحثی اجازه کاریم

 ،،چطوره،، میکنم صحبت باهاتون کاری ساعت از جدا بعدا من پس ،، ببخشید رو من اوه،،-

  دمکر تموم رو گفتگو سریعا نیام همکارهام چشم تو این از بیشتر اینکه برای و زدم لبخندی

 یک شب برای گرفتم تصمیم و فروشگاه یک تو رفتم و برداشتم رو کیفم سریعا شش ساعت

 ،، باشه خوب تزیینش اما ببینم تدارک ساده بسیار غذای

 با همراه رو زمینی سیب پوره هم کنارش برای و دیدم فراهم رو گوشت استیک وسایل همین برای

 ایه فرنگی گوجه با خوشگل و ریز های هویج و بروکسل کلم و کلم گل مثل مخصوص سبزیجات

  ،، بود کم استرسش هم بود راحتی غذای ،،هم گرفتم نظر در رو قارچ سس هم سسش برای ،، ریز

 ور خریدهام باقیه ،، گرفتم رو بودند غنچه هنوز که رنگ کرم رز گل بسته یک هم میز روی برای

  ،، خونه رفتم ذوق کلی وبا کردم هم

 کردهن کاری هیچ هنوز من و بود نیم و هفت ساعت ،، میزنه زنگ تلفنم دیدم که بودم نرسیده هنوز

 ،، میکردم اس ام اس سولماز برای هم رو ادرس باید ،، بودم

 ،، میکردم جا جابه هم رو هام وسیله زمان هم دادم جواب و برداشتم رو گوشیم

  بله؟-

  ؟ خودتی جان نیاز-

 ؟ شما-

  ،، هستم امیر من-

  ؟ اوردید کجا از رو من شماره شما-

 ینارسم برای بگم شدم مجبور باالخره ،، میداد شماره مگه ،، گرفتم بدبختی هزار به همکارتون از-

 هم حاال کنه،، اوکیش برامون بهرامی خانوم بود قرار بود خورده مشکل به کارمون هفته اخر

 ،، نیست اقدامش به احتیاجی شد درست کاره بگم میخوام
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 نکردید،، خوبی کار حال هر به-

  ؟ شدید ناراحت-

  امرتون؟ ،، نیست مهم-

 ،،، شب فردا برای-

 ،، ،، دارم کار خیلی االن من ببخشید-

 ،، میگیرم تماس بعد ساعت چند من باشه،، باشه-

 نگهدار،، خدا ،، مایلید طور هر-

 ،، کردم قطع رو گوشی فقط میگفت چی نکردم توجه اصال که داشتم عجله اینقدر

 ویر گذاشتمش و چیدم کوتاهی ای شیشه گلدون توی رو گلها و کردم پهن رو رنگی کرم رومیزی

 ،، میز

 سیب تا چند و گذاشتم یخچال توی رو بودم گرفته معمول ازحد بیشتر کمی که رو ها استیک

 پیرکس تو هم رو ها هویج و بروکسل کلم و کلم گل ،، بشه پز اب تا گذاشتم گاز روی رو زمینی

  ،، فر تو گذاشتم و چیدم

 حموم،،، رفتم دادم دم رو چاییم و کردم اس ام اس سولماز برای رو ادرس

 شلوار یک و کردم ارایش کمی رو صورتم و کردم رها دار نم رو موهام و گرفتم رو دوشم سریع

 شکیم پاپیون یک اش یقه قسمت که رنگی کرم حریر بلوز یک و پوشیدم رنگی ای سورمه جین

  ،، پوشیدم روهم داشت

 ،، بکنم رو کارهام باقیه تا اشپزخونه تو رفتم اماده و حاضر که بود نیم و هشت تقریبا ساعت

 وت بیشتر روهم پذیرایی فرم این ،،، باشه جا به و درست چی همه که نگران هم بودم خوشحال هم

 ،، دیدم میکردم کار که هایی هتل

 ،، کردم باز رو در و برداشتم رو ایفون رفتم و کردم نگاه اینه تو رو خودم دوباره خورد که در زنگ

 باال،، بیان پیمان و سولماز تا ایستادم کردم باز که رو خونه در
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 گفتم،، و کردم خندون رو لبهام ،، من طبقه به رسید که اسانسور صدای

  اومدنه؟ وقته این ،، من قول خوش مهمونهای-

  ؟ کردم دیر-

 ،، بودم شده شوکه هفته یک تو هم اون دوبارش دیدن از

 بود،، منتظره غیر وجودش

 کرد،، داغ بدنم

 من،، خونه در جلوی ،،،اینجا،، این

 میکردم،،، عوض رو ادرسش مدام خاطرش به تمام سال یک من که ای خونه

 وندر از بگم که سخته انکارش اما نداشتم بر لبهام رو از رو لبخند مهمونداری رسم و اداب بر بنا

 ،، نبود پا به غوغایی

 ،، گفتم و گرفتم سمتش و کردم دراز رو دستم

 ،، بفرمایید ،، جان کیان اومدی خوش-

 داد،، دست باهام

 من،،، استرس پر و عرق از خیس دستهای و اون،، سرد نسبت به دستهای

 ،، داخل بیاد بتونه تا شدم حائل کمی

 ندادنش،، راه برای نمیدیدم دلیلی

  نم،،،نمیدو ،،،یا بودنشه تنها یا نمیدونم میرسید،، نظر به مضطرب کمی ،، داخل اومد رو پر رو پر

 و ردک نگاه چشمهام تو و دستم داد رو بود دستش که شکلی مستطیل و کوچیک بسته و تو اومد

 گفت،،

  ،، شماست برای این-

 گفتم،، باز روی با باز و گرفتم دستش از
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  ،، لطفت از ممنونم-

  باشی داشته دوستش امیدوارم-

 اشپزخونه،، تو رفتم و گذاشتم اپن روی رو بسته

  ،، داری میل چی همینطوره،،نوشیدنی هم حتما-

 که بود این سعیم تمام اما ،، بودم راحت خیلی من خود اینکه نه میرسید،، نظر به معذب کمی

 جدی هن میزد لبخند ،،نه باشه داشته مطابقت االنم رفتار با سولماز پیش تعاریفم از ای ذره حداقل

  ،، بود

 ،، بیان هم پیمان و سولماز تا میکنم صبر-

 گفتم،، و کردم ریزی اخم

  ؟ میرسن کی نمیدونی مایلی،، طور هر-

 ،، میپرسم میزنم زنگ میخوای اگه ،، باشم اینجا هشت تا گفتن من به-

  ؟ میخوری دمه تازه ،،چایی میگیرم تماس خودم من ،، نمیخواد نه-

  ،، میشه اگه اره-

 و برداشتم رو خوری نهار میز های صندلی از یکی هم خودم و گذاشتم جلوش و ریختم رو چای-

 ،، نشستم روبروش

  ؟ بود جا که اینجا-

 ،، گفتم و زدم لبخندی

  ترم راحت اینجا-

  ؟ ناراحتی دستم از-

 گفتم،، و شدم بلند همین برای نداشتم رو سوال این به دادن جواب امادگی

  ؟ کجان بپرسم بزنم سولماز به زنگ یه-

 ،، گفت و شد راهم سد اومد و شد بلند
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  ؟ میکنی فرار ازم چرا-

  ؟ کنم فرار ازت باید چرا-

  ایستادم سینش به سینه

 ،، همونی هم هنوز-

  گفتم و کردم اخمی

  ،، همونی هنوز هم تو ،،اخه مزه با چه-

  کرد تکرار رو سوالش و کرد نگاه چشمهام تو

  ؟ ناراحتی دستم از-

 ،، میشه ناراحت مهم های چیز برای ادم گرفتم یاد من-

 بدی،، جواب چطوری میدونی خوب مرسی،،-

 ،، بگیری رو جوابت چطوری میدونی خوب هم تو-

  ؟ بری ایران از میخوای چرا-

  ؟ بدونی میخوای چرا-

 ،، گفت و برد تر باال کمی رو صداش

 نده،،، جواب سوال با رو من سوال-

 ،،، نبر باال صداتو من خونه تو هم تو-

 ،، گفت و بست حرص با رو چشمهاش

 ،، قبول ،، باشه-

 و بشجی تو کرد رو دستش.. کجان سولماز و پیمان ببینم بزنم زنگ من تا بشین لطفا هم حاال-

  گفت و برگردوند رو روش

 ،، ای سلیقه خوش اما ،، کوچیکه خیلی خونت-
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 ،، میدادم رو جوابش نداشته،،،باید بر هاش کنایه تیکه از دست هنوز

 ،،، هتله تو کردن زندگی از بهتر هست چی هر باز اما کوچیکه اره-

 ،، گفت و زد پوزخندی

  میندازی؟ تیکه-

 ،، کن برداشت داری دوست جور هر-

 ؟ بری ایران از میخوای چرا بگی نمیخوای هنوز-

 بدم،، بهتون که ندارم کارهام توضیح برای دلیلی-

  گفت و دهنش تو گذاشت و برداشت رو تخته روی های هویج از یکی و اشپزخونه سمت رفت

  ،، باشی تر باال این از میتونستی االن تا میدونستی-

  بود لحظه اون جوابگوی تحملم باز اما خورد بر بهم

 گفتم و خندیدم بلند کمی

 از بود رپ من گذشته ،، میکنم پیشرفت دارم تازه من ؟ میکردم پیشرفت چطوری اونوقت ببخشید-

 حق حتی وقتی ،، میشدم ارزشمند چطوری ارزشی بی همه اون بین ،،، ارزش بی و چیپ دوستهای

 دندش کردم رد تازه ،، کنم رد الک تو از رو دوستهام گرفتم یاد تازه ؟ بود بدتر و بد بین هم انتخابم

 قانعم،،، رفتن باال پله پله به ،،،من باشم نکرده اشتباه امیدوارم اونم که ،، پیمان و سولماز

  ؟ ور اون بری میخوای چرا پرسیدم -

 ،،، چه تو به ،،،،اخه بگم تر راحت ،، نمیفهمی محترمانه انگار-

 دختر پیش رفتی چی ،،،برای باشه خودش کار به سرش که میزد رو حرف این یکی ؟ چه من به-

 دستشون،، کف گذاشتی رو نبود و بود ،و ز ، ر نشستی چی برای ؟ انداختی راه زاری و گریه مردم

 من النا ،،،،که چرا ،، نگذاشتی من برای ابرو چرا ،، هستیم فامیلی دوستهای ها ما میدونستی که تو

 اون ور زن پیر اون بدن و تن حرفهات این با میدونی ،، دنبالت بیام بزرگترا میونیه در پا با بخوام

 اه بچه میگم بهت دارم االنم ؟ میفهمی ،،، نیاز دادی باد به رو نیستم و هست ،، لرزوندی دنیا ور
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 که ارب یه ،، میبینیا بد نیوفت در من با نیاز ،، بس و بوده شوخی یه همش میگی جلوشون اومدن

  ،،، دادم نشون بهت

 بهم خودم خونه تو ،، بود خورده بر بهم دیگه خورده،، سنگ به سرش کردم فکر ،، شدم شوکه

  ،، کرد تهدیدم ،، بود شده تموم تحملم ،، میکرد احترامی بی داشت

 ،، گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و سینش به زدم حرصم از دوست دو با و جلوش رفتم

 من نه چون ،، میشه باحالتر که اینبار ،، انگیز هیجان و جذاب چقدر حیاییه،،، بی بر بنا پس. ، اهان-

 ابرو مگه تو ،، نگذاشتم؟ برات ابرو ،،، بکنی ابروم بی بخوای که خیابونه کوچه اینجا نه ،، کارمندتم

 جیرم قتو یه نکنه بترسم که تونیستم مثل میزنم ترسی هیچ بدون میزنم حرفی هر من ،، داشتی

 که خودت دست ،،!!! دیگه داره هم هارو درد این خوری جیره ،، بشه قطع پیرم بزرگ مامان از

 فت دیدمت سال یک از بعد وقتی که هست اونجایی از کجاست،، از کار ایراد ،میدونم نه ، نیست

 ور دوستم حال زدم زنگ و کردم تنهایی احساس وقتی که هست اونجایی از ، صورتت تو ننداختم

 وستمد که بود اونجایی از کار ایراد ،، بشم روبرو اشغال توی با میخوام باز که نمیدونستم بپرسم

 رو همش رفت و بود ساده اون اما. گفتم بهش رو رازم ترین خصوصی و دونستم همرازم رو

 اخه ،،، بری میخوای کجا میگی اومدی کاره یک االن منه،،، از ایراد شوهرش،،، دست کف گذاشت

 منت با رو رییسم بیداد و داد و کردم کار امروز به تا من ،، توچه به ،،، هان توچه به ،، چه تو به

 اینطور که االح اصال ؟ نیوفتم در باهات ،، بگیره تصمیم برام شبه یک نیاد تو مثل یکی که پذیرفتم

 ،مامان شد چی بکنی،، میخوای کار چی ببینم میخوام ،، میوفتم در هم خوبش میوفتم در. شد

 ساله یک که منی ،، دارم دل خیلی من پس ،،، دیدنش از کرد محرومت گرفت؟ درد قلبش بزرگت

 ،، ممیگ چی نمیان،،نمیفهمی دیگه هم خوابم تو حتی ،،،اونها مامانم خاک سر برم حتی نشده روم

 ؟اره ودب شوخی بگم اومدن که ها بچه ،،،،که نمیایستادی جلوم گستاخی این با االن میفهمیدی اگه

 با من نه داشتی من با تو که ای شوخی هم اون ،،، یکطرفه شوخیه اما ،، بود شوخی میگم باشه ؟

 از تر عزیز بزرگ مامان همون جانتون،، خانوم پیش برم. حضورن خودم چطوره اصال ،، تو

 ونپسرت بگم یا کرد،، غلط اصال ،، کرد رو کار اون من با کرد بچگی پسرتون بگم برم مادرتون،،

 ،، خوند هرجایی یه رو من خودش از تر اشغال تا چهار جلوی روز اون که پشیمونه سگ مثل االن

 تِ ازسِمَ میترسی ؟ میبالی چیت به ،،، رو گوییت زور بساط این کن جمع ،، حسابی مرد کن جمع

 ،، نیک کار بقیه مثل مجبوری سوم روز بکشی نخوردی روز دو نترس ؟ بیفتی خوریت مفت واالی
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 رو من مثل یکی ابروی و نیای وجدان بی اینقدر تا ،، بخری احترام زحمت با خودت برای و کنی کار

 ببری،،

  ،، موند تموم نیمه من صحبتهای و خورد در زنگ همزمان

 ،،، گفت و گرفت رو بازوم کیان قبلش اما ایفون سمت برم شدم مجبور

  نفعته،، به ،، بکن رو گفتم که کاری-

 ،،، گفتم و کردم نگاه بانفرت چشمهاش تو

 اخریه بار وقاحتته،، حدِ  هم اون ،، داره فرق همه با پسر این که میگفت دل تو چیزی یه اول روز از-

  ندارن،،، ارزش پشیزی من برای حرفهات ،،چون نکن تهدید خودم خونه تو رو من میگم بهت که

  ،، ایفون سمت رفتم و اوردم در دستش تو از رو بازوم

  ،، اپارتمان در سراغ رفتم و ، کردم باز رو در معطلی هیچ بدون

 حال دالیلش از ،یکی بیارم روش به نمیخواستم دلیل هزاران به ، اما بودم ناراحت سولماز از

 ،، بود روزهاش این دگرگون

 ،، کردم استقبال ازشون باز روی با

 و کیان وجود هم ناراحتی این دلیل فهمیدم و داد نشون ناراحت رو صورتش کمی سولماز

 ،، هست پیمان با هماهنگیش

 ،، نیست مهمی چیز یعنی که دادم عالمت بهش صورتم با طوری

 وقت اون اینجایید هشت ساعت میگین من به ،، من قول بد مهمونهای ،، اومدید خوش خیلی-

 ،،، میاید نه ساعت

 ،، شد اماده دیر که اینقدر ،، زنه تا صد از تر بد پیمان این ببخشید خدا به نیاز-

  میشنوم؟ چی پیمان-

 سه گرفتن گل یه برای نمیگه خودشو ،، داره عادت چیزی هر تو روی زیاده به سولماز بابا نه-

  ؟ اومدی کی دادا کیان ،، نبودی تنها که هم ،،تو میده لفت فروشی گل تو ساعت
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  ،، پیمان اقا داره بویی یه گلی هر-

 ،، اومدم پیش ربع یه همین هم من-

 ،، نمیاد که بویی هیچ کجاست غذا حاال ،،،خب باش مارو رفیقه ،، به-

 ،، بود شیرینی و چای صرف به یادمه که اونجا تا ؟ بدم هم غذایی بهتون بود قرار مگه-

 میگرفتیم،،، کبابی و نون یه راه سر ما میگفتی-

 میکنم،، امادش االن کردم شوخی-

  نمیخوای؟ کمک-

 نکنه،، اذیت این از بیشتر تا پیمان کنار بشین تو ،، جان سولماز نه-

  کمکش،، برو که زد اشاره سولماز به و خندید پیمان

 های نگاه ،، میدیدم رو همدیگه همه همین برای حال به بود مشرف کامال که بود طوری اشپزخونه

 ،، رسیدممیپ سوال ازشون باید کنم سرخ رو استیک اینکه برای ،، بود اعصابم رو کیان بیگاه و گاه

 گفتم،، و گذاشتم پیمان به رو رو نگاهم همین برای

 ،، پز نیم یا میخورید شده سرخ کامال رو استیک شما ،، محترم دوستهای خب -

  گفت پیمان

 نکنه،، درد دستت ،، میخورم شده سرخ من-

 ،، گفتم و داشتم نگه لبم روی رو لبخند ،، رسید کیان به نوبت

  ؟ خان کیان چطور شما-

  گفت و کرد نگاه چشمهام تو

 مرسی،،، ،، نشه سرخ زیاد من برای-

 ،، میدی هم نظر که کرد دعوتت کی اصال
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 اول ارب برای رو بودم خریده ازش تا چهار بودم رفته سلیقه کلی با که رو شکلم بیضی های بشقاب

 ،، زدم کار

  ،، گذاشتم کنارشون هم پوره و سبزیجات و کردم درست رو استیک

  گفت و زد داد پیمان همزمان

  ؟ اومد خالی دست کیان این نیاز-

 گفتم بودم کار مشغول که همونطور و خندیدم

 وقت من ،، اوردند خودشون با بسته یه کشیدن زحمت نه ،، میزنی حرفهایی چه پیمان بابا ای-

 ،، کن بازش اپنه،،بیا روی اینجا ،، کنم بازش نکردم

 ،، کردم میزم چیدن مشغول رو خودم دوباره من و کرد نگاهم چشمی زیر اخم با کیان

 برای رو دارم پایه های گیالس تکمیلش برای و اومد در اب از خوشگلی خیلی میز شانسم از

 یدونمنم ،، خریدم خونه این تو بیام میخواستم که اولی روز رو ظرف ست این ،، گذاشتم نوشیدنی

 تو هک رنگم کرم شمع تا دو و بود شده چیده دیگه ،،میزم بود گرفته رو من خونه نوییه نو جو شاید

 نشستن،، برای کردم دعوت رو همه و کردم روشن هم رو بود میز روی ای نقره شمعیه جا

 ،،، کرد باز و گرفت رو کیان کادوی پیمان

 نابی،،، کادوی عجب

  نه؟ رگ تو زدی رو نفره دو مهمونی امشب خیالت به ،، کیان اقا به به-

  گفت و وسط پرید سریعا سولماز

 ،، نبود جالبی شوخیه ،،، پیمان-

 ،، میکردم تشکر کیان از باید ادب برای هم من و کرد سکوت پیمان

  ،، بودم نکرده امتحانش اما بودم شنیده خیلی رو شیراز مخصوص جان کیان مرسی-

 ،،، جان نوش-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

619 

 

 اهامب داشت پیش لحظه چند همین تا انگار نه انگار که میداد نشون رو خودش سنگین سر طوری

 م،،کن تلخ رو کیان و سولماز اوقات نمیخواستم بودم میزبان میکرد،،چون تهدیدم و میکرد دعوا

 گفت و وسط پرید سریع پیمان

  ؟ گرفتی کجا از نمیاد گیر راحتی به اینجا این کیان-

 ،، میگیریم سفارش یک درجه مهمونهای برای ،، هست هتل مال-

 بزنیمش،، امشب هست اجازه خانوم نیاز-

 این،، از بهتر داره،،چی همخونی امشب شام با نه، که چرا ،، معلومه-

 و گذاشتم خودش جلوی رو کسی هر برای و کردم سرو داغ داغه رو غذا و نشستیم میز سر همه

 نشستم،، هم خودم

 خودم،، دید از البته ،، نداشت کسری و کم چیزی هیچ

 نشست،، و ریخت نفرمون چهار برای و کرد باز و ر نوشیدنی شیشه و شد بلند پیمان

 کنه،، شیطنت ممکنه پیمان میدونستم چون شدم کار به دست خودم خوردنش برای

 گفتم،، و کردم نگاه سولماز چشمهای تو ولی جمع به رو گرفتم باال رو گیالسم

 ،،، باشه پایدار و سالم همیشه دوستی این امیدوارم ،، خب-

 ،، خوردن به کردیم شروع ، زدیم هم به رو ها گیالس همگی

 ،، گفت سولماز اینکه تا بودیم خوردن مشغول همه شام میز سر

 باشی،، سلیقه با اینقدر نمیکردم فکرشو اصال نیازم-

 داری،، لطف تو ،، عزیزم مرسی-

 گفت و کرد مزه رو گیالسش از کمی هم پیمان

 ،، نیاز کردنته شوهر وقت دیگه ،، اومد خوشم نه-

 گفتم تمسخر حالت به و کردم خنده قاطیه رو اخمم من و زد پوزخندی کیان
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 ،، گردی دنیا برم میخوام تازه ،، پیمان ،، شدم سیر جونم از مگه-

 بگردی،، رو دنیا نمیشه شوهر با مگه-

 ،، میپسندم بیشتر رو تنهایی ترجیحا من اما میشه چرا-

  نداری؟ ازدواج تصمیم جدی جدی نیاز اما-

 تمداش وظیفه میزبان یک عنوان به هم من و نمیرسید نظر به غرض و قصد بی سوالهاش پیمان

 نیوفته،، لبم رو از لبخند

  ،، میاد بر تو دست از کاری چه باشم داشته هم فوقش-

 ،، خندیدیم نفرمون چهار سولماز مزه با های خنده خاطر به سرش پشت و خندید سولماز

 ،، کنم. ریجکت ، شدم مجبور و زد زنگ. تلفنم همزمان

 ،، کردم ریجکت دوباره من و خورد زنگ دوباره

 گفت،، و کرد من به رو سولماز

 ،، باشه داشته مهمی کار شاید بردار عزیزم-

 نمیداشتم،، بر همین برای بود کی مال زنگها این که میدونستم

 میزنم،، زنگ براش بعدا ،، نه-

 گفت،، پیمان

  ،، کیه ببین بردار ،، میشه غرق داره یا باشه سوخته دستش طرف شاید بابا-

 بهتره،، بخوریم رو ،،شاممون کیه میدونم-

 ،، زد زنگ تلفنم دوباره که شدیم غذا مشغول همه

 ،، دادم جواب و گفتم ببخشیدی سریعا و برداشتم رو تلفن اینبار

  جانم؟-

  ؟ وکیلم فردا برای بگو کالم یک اقا ،، مادرت جونه ،، نکن قطع ،، نکن قطع-
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 ،، گفتم و گرفت خندم کردنش صحبت تند تند از

 ،، دارم مهمون االن ،، چیه برنامه بگو دقیق میام فردا من وکیلی،،فقط بابا،، باشه-

 فردا،، تا پس هستم،، هم نوکرتم باشه،، باشه-

  که؟ نیست مسر پسر مهمونت میگم-

 خدافظ،،،،،-

 ،، کردم قطع رو گوشیم خنده با

 بپیچونمش،، نمیشد که دیدید ،، ببخشید-

 گفت،، و انداخت باال ابرویی پیمان

  بود؟ دار محضر-

  بود شده تا چهار چشمهام

  چی؟-

 ،، من مخصوصا ،، میکردیم نگاه پیمان به شده گرد چشمهای با همه

  ؟ بود دار محضر میگم-

  چی؟ برای محضردار-

 ازت،، میخواست وکالت اخه-

 ،، گفتم و خندیدم بلند کمی

 میگرفت،، بیرون قول شب فردا برای داشت بابا نه پیمان،، تو دست از-

  پسر؟-

 گفتم،، و بشقابم تو انداختم رو سرم خونسرد عمد از

 اوهوم،،-

 گفت و انداخت باال ابرو کیان اینبار
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 کیه،، طرف بود معلوم گفت گوشی پشت که جانمی اون که نداره تعجب خب-

 کشقلقل بیشتر کمی اینکه برای و نیاوردم خودم روی به اما شد اب قند حسادت این برای دلم تو

 گفتم،، بدم

 تا چند تو ،، دوستهاش با ،، اومده دنیا ور اون از طرف ،، میشن پیدا خواهی خیر ادمهای چه جدی-

 ،، ادمها جور این از میاد خوشم خیلی کنن،، کمک ایتام به و بگردن ایران کالنشهرهای از

 ،، گفت سولماز

  ؟ میگی کیو-

 ،، تمزس با انقدر سولماز ،، میومد هم اون امشب میگفتم باید ،، بود زده زنگ بهم االن که همینی-

 ،، نمیشه پیر باهاش ادم

  سالشه؟ چند ،، خوب چه-

 که بعد ،، شهرستانیه کردم فکر اولش من ،، داره هم ای مزه با لهجه یه سال،، یک و سی ، سی-

 زدنش،، حرف فارسی از بردم لذت ،، ،ایرونیه کانادایی رگه دو گفت

 گفت و زد پوزخندی کیان

 همینه؟ برای هم شب فردا قرار-

 ،، بدم خواستم رو جوابش سریعا

 به،،، نه ایتام به گفتم-

 پوزخند با رو پوزخندش و کردم عوض رو بحث سریعا ،، شدم منظورش متوجه و کردم اخمی

 گفتم،، و دادم جواب

  ؟ چطورید خوب دسر یه با خب-

 اشپزخونه،، تو بردم و برداشتم بود شده تموم که رو بشقابم و شدم بلند جام از

 یجوابگو دادم تکون براش پوزخند با من که سری اون ،، کشید خجالت کافی اندازه به کنم فکر

  ،، بود ادبیش بی
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 ،، میچسبه گیالسها این کردن مزه فقط االن نیاز-

 بهش،، بچسبیم تا میام االن کن صبر پس جون سولماز باشه-

 گفت،، بحث کردن عوض برای پیمان

 دیگه،، بوق اینجا ما پس-

 خندید،، سولماز

 اقا،، مایی سر تاج شما-

 گفتم،، و خندیدم پشتش من

 میوفته،، قدیمی فیلمهای یاد ادم سولماز-

 جریان ،، بود کی بود زده زنک بهت که شازده این ،، نگفتی میکنیا عوض رو بحث خوب نیاز-

  دیگه؟ حرفاست این و رالسی

 گفت پیمان های گیر از کالفه سولماز

 اخه،، چه تو به پیمان کن بس-

 کنم،، روشن تکلیف میخواستم فقط ندارم کاری که من بابا-

 گفتم،، و خندیدم بلند عمد از

 میدم،، رو صدش در صد جواب بهت میشه معلوم فردا تازه-

 از لقب ،، کرد تلویزیون مشغول رو خودش و نشست کاناپه روی دوباره رفت دست به کنترل کیان

 گفت بشه بلند اینکه

  ،، بود خوشمزه ،، نیاز مرسی-

 ،   نمیافتاد لبم رو از لبخند

  جونتون،، نوش-

 مبزن برش بودم گرفته دسر برای که رولتی از تا اشپزخونه تو رفتم و کردم جمع رو ها بشقاب

  بیارم،،
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 و یانک نمیدونم ، اورد برام رو میز روی های وسیله باقیه سولماز و نشست کیان کنار رفت پیمان

 گفت،، یکباره پیمان که میزدند حرف هم با چی باره در پیمان

  هست؟ ستاره چند میکنی کار توش که هتلی این راستی نیاز-

 مگه،، ،،چطور ستاره پنج-

 نرفتی،، کیان پیش چرا کنی کار تهران تو دوباره میخواستی که تو بدونم،،میگم میخواستم هیچی-

 اشنا،، هتل صاحب از بهتر چی

 پیمان،، دست از وای

 کار به وقتی ادم هست،، هم چیز یه ،، میدونی اخه ،، کارمیکنم توش اشنا یک طریق از هم این-

  هتلم این تو موقت که نداره،،منم اشنا به نیازی دیگه داره اطمینان خودش

 میرم،، دارم هم هتل همین طریق از البته ،

  چیه؟ هتلش اسم-

 ،، بدم رو پیمان جواب شدم مجبور

 ،،، ارکیده هتل-

 گفت و کرد نگاهم تعجب با کیان

  نواب؟ حسین مدیریت به ارکیده هتل-

 گفتم،، و کردم اخمی

 میشناسی؟ ، اره-

 ،، گفت و خندید پیمان

 تو همه اینکه میشناسن،،مخصوصا همدیگرو همه هتلداری سنف این تو میشناسه که هست تابلو-

 هستن،، امتیازی درجه یک

 راضیم،، خیلی که من ،، حال هر به-

 ،، امیر تلفن مورد در کنجکاوی کرد شروع اشپزخونه تو سولماز
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  ؟ نداری ازش عکسی-

 ،، بودن حال و اشپزخونه بین ای فاصله واقع در میشنیدند هم پیمان و کیان که بود طوری صدامون

 هشب ایرونی،، بابا از هست کانادایی مامان از نمکه،، با ،،،خیلی هتل تو ن اومد دیروز تازه ،، بابا نه-

 دی،،اور در من یعنی میگه دقیقا کجاست میگم ،، ابادیه امیر میگه کجاست مال داری، لهجه میگم

 ببینیدش،، میریزم برنامه یه رفتنش از قبل تا حاال ،، سبزه صورته داره سبز چشمهای

 چیه،، مالیش وضع معلومه ایتام به کمک برای اومده کانادا از اخی،،،دیگه-

 باز خواستش در برای بدم اوکی اگه هم ،،فوقش سولماز اخه دارم کار چی مالیش وضع به من-

 اروپا،، من کاناداست اون اخرش

 پیشش،، میری تو خب-

 ،، مگه کارم بی-

 کنیم،، شرکت بحثاتون تو هم ما اینجا بیارید تشریف خانومها-

 گفت سولماز

 ،، نک پیشه سکوت بگیر یاد کیان این از ،،یخودره بود شخصی ولی بود البته ،، نبود بحثی-

 ،، خودشه خونه انگار بود داده لم همچین کیان

 نگاه بهم داره دیدم کیان با شدم چشم در چشم بار دو ،، بود شده تموم اشپزخونه تو کارهام

 ،، دزدیدم رو نگاهم میکنه،،

 ،، من به شده خیره باز دیدم کردم نگاهش دوباره میکنم اشتباه کردم فکر بارسوم

 درگیره،، خودش با هم احساسم روزها این ،، بودم معذب هم میبردم لذت هم

 ،، بشینم باز خوری نهار میز صندلی روی برم شدم مجبور نبود نفر چهار برای جا کاناپه رو چون

 ،،، گذاشتم میز روی و کردم سرو بستنی با رو رولت های ظرف

  ،، میکنه صدام اتاق تو سولماز دیدم گذشت ای لحظه چند میکردیم نگاه تلویزیون به همه

  اتاق تو رفتم
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 عزیزم،، جونم-

 افتادیا،،، زحمت-

 اومدید،، که کردید خوشحالم خیلی چیه،، حرفها این بااب نه-

 بارهدو رو تا دو شما میخواد مثال پیمان تقصیر همش ،، نکردم دعوتش امشب من ،، کن باور نیاز-

  ؟ میکنه نگاهت چطوری کارش،،ندیدی از پشیمونه خیلی میبینم من که اینی نیاز ،، هم به برگردونه

 هم دیگه وقت چند تا ،، نمیاد خوشم ازش اصال من ،، گفتم بهت رو نظرم من کن،، بس سولماز-

  ،، میره یادش رو چی همه اون هم میکنم فراموشش من هم ،، میشه اروم دوباره چی همه میرم که

 دل بابا ،، دز زنگ پیمان به بار چند باال بیاد اینکه قبل تا میدونی ،، میاد دلت ،، سولماز جونه ، نیاز-

 ،، کنی اپید میتونی کجا بهتر این از موقعیت ،، میزدی حرف تلفنت با داشتی وقتی نبود دلش تو

 زا توپ، ماشین ،، داره هتل عوضش نداره خونه حاال ،، گرفته که هم دکتراشو ،، تحصیلکرده طرف

  ،، داره دوستت معلومه که هم رفتارش

  ،، ندارم دوستش اصال من که اینجاست مشکل-

 تلفنم،، دنباله رفتم سریعا و خواستم معذرت سولماز ،،از شد بلند تلفنم صدای

 ،،، بود بینشون عجیبی سکوت و میکردند نگاه تلویزیون به پیمان و کیان

 گفتم،، اهسته نباشم مزاحمشون اینکه برای و برداشتم رو تلفنم

 بله؟-

 میگفتید من به هتل تو امروز همین کاش خانوم ،، نمیکردم هم رو فکرش اصال ،، بهرامی خانوم-

 هم سوال زیر بردید رو من شخصیت هم بود،، کاری چه این ،، دارید خودتون برای رو کسی که

 وقتتون نداشتم،، بدی قصد من ،، بخواید معذرت هم اقا اون از حال هر به ،، رو خودتون شخصیت

 بخیر،،

  ،، بود شده روح قبض اون از تر بد پیمان و میکرد نگاهم چشمی زیر کیان
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 مامت خشم شدت ،،،،، زدم اب کمی رو صورتم و روشویی کنار گذاشتم رو گوشی و توالت تو رفتم

 ،دوباره مبش مسلط اعصابم به بتونم شاید که تا کشیدم عمیقی ،،،نفس بود گرفته بر در رو وجودم

  ،،، حال تو برگشتم

  ،، بود شده من العمل عکس منتظر و میکرد نگاه چشمهام تو رویی پر با کیان

 ،، کرد صدا رو سولماز و شد بلند جاش از ها گرفته برق مثل پیمان

 ،، ارک سر بره باید صبح فردا هم نیاز وقته دیر ،، کنیم زحمت رفع کم کم دیگه عزیزم ،، سولماز-

 ،، گفتم پیمان به رو و داشتم نگه ثابت کیان به رو نگاهم و زدم پوزخندی

 ،، شیم سرگرم بیارم بازی یه میخواستم ،، شب سر تازه ،، جان پیمان کجا-

 ،، میزد حرف اضطراب با پیمان

 ببینه،، رو باباش مامان لواسون ببرم رو سولی باید فردا منم کار سر بری باید فردا هم تو دیگه نه-

  گفت و صحبتش تو پرید پیمان که بزنه حرف خواست سولماز

 اعتس بخوابیم و خونه بریم تا شده دوازده ساعت بیفتیم راه باید زود صبح فردا ،، عزیزم سولماز-

  باش،، هم بیچاره منه فکر ،، یک شده

 بشینیم،، میخواستیم تازه ،، تو دست از پیمان وای-

 حوصله بی رو مانتوش و شال هم سولماز ،، در دم رفت باد و برق مثل سولماز حرف به توجه بی

 ،، کنه خداحافظی همزمان که ایستاد کنارشون هم کیان ،، ایستاد در دم کنارش و کرد تنش

 ،، کیان نه مگه ،، خان کیان مهمون بعد بار ،، جان نیاز بهمون گذشت خوش حسابی دیگه خب-

 ،، کرد روبوسی من با همزمان و گفت اینو سولماز

 راحتی همین به بمونم ساکت اگر که میدونستم و میشه دیر داره باهاشون برخورد برای دیدم

 ،، نمیبره خوابم

 کار نای جوابگوی باید یکیتون باالخره ،، نمیشه که اینجوری ،،اخه شدید بلند هم با که همتون-

 ،، دیگه باشه زشت
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 ،، گفتم نگاهش جواب تو من و کرد نگاهم متعجب سولماز

  ،، تونیست با منظورم عزیزم-

 ،، بودم خشم از پر هنوز من اما ،، شد راحت خیالش کمی سولماز

  گفت و اومد حرف به سریع پیمان

 ؟ بریم وقته دیر عزیزم ،،،سولماز گرفته شوخیش نیاز-

 تلفن هب دست کی بفهمم باید من باالخره ،، که نمیخوره بر جایی به باشی اینجا لحظه چند پیمان-

 ،، زده من

 کردید،، کار چی تا دو شما خبره؟ چه اینجا پیمان-

 ،، گفت و کرد نگاهم و زد استرس روی از لبخندی پیمان

 ،، بریم بیا دادا کیان میزنی،،، حرف چی از نمیدونم که من ،، هیچی-

 گفتم،، کردی کار ،،چی نمیشه عصبی الکی چیزی از نیاز پیمان-

 ،، نداره ربطی ما به گفتم ،   کن بس سولماز-

 از هست اتیشی هر شدم مطمین دیگه ،، داد تکون رو سرش کیان به رو و بست چشمهاشو پیمان

  ،، هست کیان سر زیر

  گفت و کرد من به رو جدی کیان

 بردار،، بازیات بچه این از دست نیاز-

 رو عالقش مورد نوشیدنیه خودش ،، نخوردم ای ذره هم نوشیدنی اون از ،،، چرا نمیدونم بودم داغ

 شدت از شاید ،، بود چی برای داغی این پس ،،،، پیمان با خورد رو تهش تا هم خودش و بود اورده

 ،،، خشم

 مونمه یک عنوان به رو احترامت کنی؟ دخالت االن گفت تو به کی گفتن،،اصال برای داری چی تو-

 به ،، هن چی؟ یعنی غریبه ،،میفهمی بکنی باهام میخواد دلت کاری هر که نیست قرار اما داشتم نگه

 هیچ خدا به نداری،، شخصیت ،، نداری غرور چون ،، نه ،،، چیه محلی بی میدونی ،، بفهمی اگه خدا

 حال به بزار کن ول ،، باره یک همین گفتم دیدمت که پریروز از هی نبردی،، انسانیت از بویی
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 به زدی دست اجازه بدون چرا داری،، کارم چی نمیداری،، بر سرم از دست چرا ولی بمونه،، خودش

 رب قفل رو از رو تلفن راحتیم برای خونه تو من داشتم،، اعتماد حداقل تو به من پیمان ،، تلفنم

 هم وت پیمان ،، اوردید در که بود بازیایی مسخره چه این ؟ کردم بدی بهتون اینقدر یعنی ،، میدارم

 کی چرا؟ دیگه تو ،، شدم گور و گم تمام سال یک چی برای من شنیدی که ؟تو اریا اون شدی

 کرد،، کارو این ،،کی باالست شوخیم جنبه من که گفتش بهتون

  ؟ میزنی حرف چی از عزیزم ،، نیاز-

 که گفتن بهش چی نمیدونم امیر شماره به کردن ردیال من تلفن با خود سر جون سولماز هیچی-

  ،اوففففف،...  های دختر اون از من کرده فکر طرف

  ،، بود کرده وحشت سولماز

  ،،، قباحت همه این از کردم وحشت تو مثل منم سولماز-

 ،،، کرده قاطی باز این ،، خونه برو بگیر رو زنت دست پیمان-

 ،، اومدم جوش به بیشتر کیان صحبت فرم از

 ،، گفتم و دادم هلش کمی در سمت به و کمرش پشت گذاشتم رو دستم

 وت به کی ،، میزاری من خصوصیه حریم به پا اجازه چه به ،، بیرون بزن خونه این از تو همه از اول-

 وت که خدا به ،، شد باز من زندگیه خونه به دوباره پات چجوری اصال ؟ دارم صنمی تو با من گفته

 بشم هات غلط همه منکر که من پای و دست به بودی افتاده بیان ها بچه اینکه قبل تا تو ،، مریضی

 پارسال همون من اگه میدونی ،، نزدم حرفی که داشتم معرفت اینقدر من داره،،، حد قباحتم اخه ،،

 مغز وچیکک اخه ،، اکبر و اهلل مثله،، ،،، مثله چون ،، نه ؟ بگیرم بدجوری حالتو میتونستم میخواستم

 زشکپ هم بعدش کالنتری میرفتم سره یک و میداشتم بر رو تلفنت روز همون میخواستم اگه من

 پایین اومد برام ارزشت اونقدر چون ،،، چرا؟ میدونی نخواستم،، ،،، دادگستری هم بعدش قانونی

 کاش میبینم االن ،،،اما بکنم ازت شکایت صرف که دیدم این از تر ارزش با رو وقتم حتی که

 ؟ ومدمی روزش به چی. میکردم کارو اون اگه که گفتی بهش پیمان ببینم ،، میکردم ادمت اونجوری

 لپو شدن محروم از میندازه غبغبش تو باد و ایستاده روبروت که ای شازده میدونی سولماز نه،،

 قیقهد چند همین تا پست مردک این که میدونی پیمان ،، افتاده لرزه به بدنش و تن بزرگش مامان

 دِ نه ؟ بگیرم پس فامیل و تو جلوی رو ریختش مثال ابروی تا بود افتاده پام و دست به پیش
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 یمانپ نمیشدید،، همدست باهاش اینجوری االن مارمولکیه چه جونور این بدونید اگر ،، نمیدونید

 فنمتل به دست گذاشتی چرا ،، بردی سوال زیر من پیش رو شخصیتت اینقدر که گفت بهت چی

 ینا دیگه پس کردن غلط برای اومده تون سفید ریش تا چند اصرار به این میدونم که من بزنه،،

 البج براتون اینقدر من تنهاییه یعنی ،، چیه واسه احمقانتون های گرفتن رل این و بازیا مسخره

 ریمی جا هر ،، برو میکنم التماست ،، برو کیان ،، کردید خودتون سرگرمیه رو ازارم و اذیت که شده

 دگیمزن با که تو ،، مسمومه من برای میکشی نفس توش تو که هوایی ،، باش من چشم از دور فقط

 یخیل من کارهات این مقابله در خدا به ،، کردی ابروم بی کس نا و کس جلوی که تو ،، کردی بازی

 از رو پات ،، میدم هشدار بهت تا دو این جلوی االن ،،، نیاز همون نشدم و دادم خرج به متانت

 میندازمت،، کردن غلط به میارم،،، روزت به رو پارسالم روز و حال ،،وگرنه بیرون بکش من زندگیه

 بهم خودت ابلهیه با خودت میزدی پا و دست چجوری که یادته تنهاییمون پیش ساعت دو

 تضعف نقطه همون طریق از قسم خدا خداوندیه به کن باور ،، کجاست ضعفت نقطه که فهموندی

  ،، اعصابمی رو بدجور دیگه چون زندگیت خونه سر برو بردار،، من دمه رو از پاتو پس ،،، میشم وارد

 اشک باید چرا ،، اشک قطره یک از دریغ ،، اون از تر بد سولماز و میکرد نگاهم واج و هاج پیمان

 بازوی نون وقتی میدادم نشون ضعف باید چرا ،، بودم خودم خدای محتاج تنها وقتی میریختم

 نیاز نیاز با صحبتهام بین ما مدام و میکرد نگاهم حرص با کیان ،، میخوردم منت بی رو خودم

 بسه،،، دیگه مثال که میداد هشدار گفتنش

 ،، میشد خاموش درونم اتیش مگه اما

 ،، گفت و کرد من به رو پیمان

 ،، گیدب خودش به رو اینها رفتیم ما وقتی میتونستید ،، نبود اینجا جاش ها صحبت این جان نیاز-

 ،، بیدارشدن ها وقته،همسایه سولماز،،،دیر بریم

  ،، شدم عصبی بیشتر پیمان العمل عکس دیدن از

 ،، کرد سکوت و گرفت خودش به مظلومی صورت کیان

  ،، کرد من با رو زشت شوخیه این کی ،، نگرفتم رو سوالم جواب هنوز من پیمان-

 ،، گفت و اومد حرف به اینبار سولماز
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 اه،، دادید،، انجام که بود چی احمقانه کار این ،، میگه راست نیاز خب ،، دیگه بزن حرف پیمان،،-

 داشتی،،، دست هم تو که نگو پیمان اخه،، چی یعنی

 نه بزنم حرفی نه بهش راجع نمیخوام هم دیگه نیست مربوط ما به میگم کلمه یک من سولماز-

 فطر که میفهمیدی باید اول دادا ،،کیان دارن هم با تا دو این که شخصیه دعوای یه این بشنوم،،

 رفتیم،،، ما اقا ،، میشدی کار به دست بعد نه یا داره شوخی جنبه

 بود،، ساکت هنوز کیان

 ،، نمیگفت هیچی

 ودمب گرفته استرس کمی ،، کردند ترک رو من خونه غلیظی اخم با هم پیمان و ناراحتی با سولماز

 ،،، نباختم رو خودم اما ،، کیان مقابل در خودم تنهای حضور برای

 مه نیم و قورت دو ،، میکرد نگاهم اخم با و بود ایستاده دیوار به سینه به دست ،، بود باز هنوز در

 ،، شدم بدهکار

 ،،، ببند رو در-

 ،، بیرون برو-

 ،،، گفتم ببند رو در-

 بیرون،، برو گفتم منم-

 ،،، ببند رو در( قاطع و بلند صدای با)،،، میگم بهت اخر بار برای-

  ،، بیرون میکنم پرتت بیرون برو نمیگم بهت دیگه اینبار منم-

 دیدم ،، کوبید رو در و زد پس محکم دستش یک با رو من و سمتم اومد که طرفش برم خواستم

 ،،،، نشد بسته کوبیدن محکم شدت از در که

 ،، بودم اومده سطوح به هاش زورگویی از

  بودم،، راه دنبال میگشتم الکی خودم دور

 ،، کنه ارومم بخواد که راهی یک دنبال
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 ستادهای ام سینه به سینه میداشت بر قدم دو که بود کوچیک اونقدر خونه فضای ،، حال سمت اومد

 ،،، بود

 بگیرم حالتو بخوام که اونی از تر جوجه نداری،،، لیاقت نمیفهمی،،، میکنم نرمی باهات چی هر-

 تیمیی بچه ،،، سالی بچه گفتم دادم رد کردی احترامی ،،،بی نگفتم بهت هیچی کردی بلند ،،دست

 دیگه اام ،، خیال بی کفتم باز گرفتی حالمو فامیل تو زدی ،، شدم ،،بیخیالت روته زندگی فشار ،،

  ،،، بگیرم ندید نمیتونم اینبار

 وبارهد میشدم غافل ،،، نمیکرد کار فکرم ،، بود مشغول ذهنم ،، افتادم پته تته به میلرزید بدنم

 ،،، میگذاشت دستم کف رو حسابم

 کافیت تنها منه یه که تو ،، میزدی انچنانی حال و عشق از دم که تو ؟ غربتی ،، شدی الل چرا-

 هب میکردی،، هم سر که بود پرتهایی و چرت چه این ،،، میگشتی بهترونش ما از دنباله و نبود

 دیدیمیخن بهم دلت تو و میخوابیدی راحت خیال با تخت میرفتی هم تو و میشد تموم شب خیالت

 عین داری االن که تو بیدار؟ قلندر و درازه شب که نکردی فکر این به هم صد در یه دیگه ؟ نه

 تابرو بی ،، میشونمت سیاه خاک به ،،، میبافتی بود چی اراجیف اون پس!!!! میلرزی جلوم سگ

 ،،، دادم نشون بهت رو نمونش یه فقط ،، میکنم حالت به وای میکنم،،،

 ،، توالت سمت برم که ،،برگشتم توالت میرفتم باید ،، بدم رو جوابش نمیگذاشت تهوع حالت

 ،، نمک خرابکاری جلوش و بشه خارج دستم از کنترل وقت یه نکنه تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 ،، توالت تو پریدم اختیار بی

 ،، گفت خنده با که میاد یادم فقط

  ؟ کیه از میدونی ،،، نکنه ،، دیگه فیلم یه بازم-

 تهوعم ،،حالت بستم خودم به رو محکم رو در و توالت تو رفتم ،، اخر سیمه به زدم ،، شدم تر داغ

 اعصابم رو جور بد ،، دیوار به کوبیدم محکم رو سرم بار دو ،، دیوونگی شدت از ،، بود شده قطع

 اعصاب بی که نیازی ،،، نیاز همون شدم ،، شدم خل ،، زد جرقه سرم تو فکری یک ان یک ،، بود

  ،، نمیکرد فکر ای دیگه چیزه هیچ به لحظه اون جز و میکرد قاطی

 و تمبرداش رو تلفن ،،، افتاد اتفاق دقیقه یک از کمتر تو حالم شرح این تمام ،، میگشتم خودم دور

 گفتم،، و کردم اروم رو صدام گرفتم،،، رو ده و صد شماره
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 ،، ،،بفرمایید ده و صد-

  ،،، بیاید تر سریع چی هر ،، من خونه تو اومده زور به یکی ،، میکنم خواهش اقا ،، اقا-

  ،،، لطفا ادرستون ،، خانوم باشید خونسرد-

 ،،، باشید زود خدا رو تو ، اول طبقه ،، چهار پالک ،، شرقی بیستم ،،کوچه گیشا-

 نکنید یکار و نخورید تکون هستید که جایی از کنید سعی هم شما ،، اونجاییم دیگه دقیقه چند تا-

  ،، بده نشون واکنشی طرف که

 ،، زدم حرص روی از خندی پوز نکردم،،، فکر اصال کارم غلطیه و درستی به و کردم قطع رو گوشی

 کبودی ایج دقیقه چند از بعد بکشم بدنم روی اگر تومنی پنج و بیست با که بودم شنیده علیرضا از

 ،، میفته روش

 ساعدم روی بود اویزون حموم در پشت که کاپشنم جیب تو که ای سکه با و بستم رو چشمهام

 ،، کشیدم محکم

 ،،، بیاد نظر به پریشون موهام تا و کردم پایین و باال بار دو رو سرم

 پشت به قلبم ،، میکرد نگاهم و بود ساکت ،، ایستاده اتاق تو جلوم که دیدم و بیرون رفتم در از

 ،، بود اومده میون به پلیس پای اینبار بود بزرگی ریسک ،، بود افتاده

  ،، بیارم در بازی کولی تا بزنه حرفی یه که نبود دلم تو دل

 ،، گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو تخس

 ،، بیرون من خونه از برو-

 وگرنه ،، سوخت حالت به دلم بخت بد ی،، افتاد در من با بد نیاز،، میندازمت غلط به ولی میرم-

 که همونایی جلوی میگم بهت که جایی میای فردا هم حاال ،،، بگیرم حالتو چطوری میدونستم خوب

 ،،، میکنم سیاه روزگارتو وگرنه کیان،،، کردم غلط میگی کردی زر زر

 تو خوابوندم محکم یکی و جلو رفتم قدم یک ،، شد گرم دلم ته ،، اومد ده و صد بوق تک صدای

 نداشتم،،، ای چاره اما خورد جا حرکتم ،،،از گوشش

  ،،، بود گرفته هوا تو رو دستم مچ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

634 

 

  ،، بیاد در اشکم گذاشتم که بود گرفته محکم اینقدر

 ،، افتاد اتفاق میخواستم که ای صحنه ،، خدایا اخ

  ،، دید حالت اون تو رو ما و اتاق تو بود اومده مامورین از یکی

 فکر چی همه به ،، میریختم اشک ،، وجب صد چه وجب یک چه بود گذشته سرم از که اب دیگه

 ،، میکرد خشک رو اشکم انتقام داشتم رو تجربش اخه ،، انتقام جز لحظه اون میکردم

 ،،،، میخوای جونم از چی ،، کن ولم-

 ،، بود مامور به پشتش چون بود نشده اتاق داخل مامور حضور متوجه هنوز کیان

 دخترهء ،، میخوام جونت از جی میگم بهت االن-

 ،،، زمین رو بشین اروم سرت پشت بزار دستتو-

 ،،، کنین رعایت. رو حجابتون هم شما خانوم

 ،،، داشت دیدن کیان قیافه

 ،، شده گرد چشمهای

  خبره،، چه اینجا-

 ،، بکن رو گفتم بهت که کاری ،، نباشه حرف-

 و یستب که سربازی و بود ساله چهل تقریبا مرد یک که مامور کنه سرپیچی و کنه گالیه خواست تا

 کردن،، محاصرش و طرفش پریدند میرسید نظر به فوقش سال سه

 گرفتن،، جانی انگار گرفتند همچین رو بخت بد

 ،، ماشین تو ببرش ،، اطهری-

 محل،،، کالنتری بیاید ما با شید اماده هم شما خانوم-

  ،،، تر اروم یخورده-

 بیفت،،، راه ؟ میرسه جماعت زن به زورت-
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 ههم وحشتناکی اضطراب همه از مهمتر و بودم گرفته خاصی ارامش هم میسوخت براش دلم ته هم

  ،،، بود گرفته بر در رو بدنم

 ،، نداشتم باهاشون برخوردی اصال ،، میکشید کالنتری به کارم که بود بار اولین برای

 ،، رفتیم جدا ماشین یک با کدوممون هر

 و طرفم اومد بود بقیه از تر تیره لباسش و بود تر مسن که مردی ،، حرکت از قبل ماشین در دم

 ،، گفت

  ،،، شده چی ببینم بگو ،،، باش اروم دخترم-

 ،،، خواست ،، خواست و موند این رفتن که همه. بود خونم مهمون ،، کنه حمله بهم میخواست-

 ستنمیدون دیگه ،، بگم چیزی نمیشه روم کرد فکر بیچاره مرد اما میگشتم خوب حرف یک دنبال

  ،،، اخر سیم به بودم زده باالکل من

  گفت بهم و ماشین تو شد خم باره دو و کرد رها رو نفسش و کرد راست کمر شیشه کنار از

 کایتش ازش هم میتونی ،، بره بدیم بهش حسابی مالی گوش یه ما همینجا بدی رضایت میتونی-

 یب سطحیه و خونوادگی دعوای یه میدونی اگه ،،، بری کارهاش و دادگستری دنبال فردا از ،، کنی

  ،، شو خیالش

 ،، بگذرم ازش نمیتونم ،، نیست سطحی نه-

 ،، گفت بقیه به رو و داد تکون تایید نشونه به سری

  ،، اونجا میایم هم ما ،،، ستاد برو ،، خب خیله-

  ،، ببینمش نتونستم اصال من و بود پشت بود گرفته رو کیان که ماشینی

 ،،، کرد حرکت ماشین و بستم رو چشمهام

 ،، پرسید ازم بود فرمون پشت که سربازی راه تو

  ؟ خونت تو اومد زور باالست،،،به ،،،جرمش تعرض-

 ،، اره جورایی یه-
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 بریدن،، براش حبس ماه شش کم کمه ،، کنی ثابت بتونی اگه-

  ؟ کیان قلقلکه خرده یه با چیه ،،نظرت خانمون،، کیان برای داره نیاز این یعنی

 نمیدادم،، خودم به تردید اجازه وجه هیچ به که بود زیاد درونم خشم شدت اینقدر

  ،،، میومد چشمهام ،،،،جلوی همکار همه اون مقابل در شدنم خرد و هتل جلوی شب اون مدام

 میگرفتم،، رو انتقامم باید

 ،،، میشدم تر راسخ تصمیمم به میکردم فکر هاش اذیت و گذشته به بیشتر چه هر

 ،،، میکرد تمؤم رو بازیاش مسخره این جایی یک باالخره باید

 ،، رسیدیم کالنتری به

 جلوه ،، میشدم دیده کالنتری تو که بودم دختری تنها شب موقع اون ،، بود من روی نگهبانان نگاه

 ،،، نداشت جالبی

 بودند،، اورده برام عجیبی فشار همه و همه کالنتری،،، سنگین جو ،، ها سرباز نگاه سنگینی

  ،، شدم کالنتری رنگ کرم و سبز نیمه سالن وارد کیفم و تلفن تحویل از بعد

 ،، نشسته سرباز یک کنار صندلی روی زخمی گرگ یک مثل که دیدم رو کیان

 ،، نشستم روبروش رفتم قصد از حرکتی هیچ بدون و بودم تنها

 ،، لذت ماورای ،،حسی بود داده دست بهم کیان مقابل در قدرت حس که بود بار اولین برای

 همه اون برای دلم هم میبردم لذت بسته پا و دست کیان اون دیدن از هم ،، بودم شده خل

 ، میسوخت شدش مهار قدرت و ناتوانیش

 ،، گفت و کرد نگاهم و زد ذل چشمهام تو

  اره؟ تو؟ خونه اومدم زور به من-

 ،، گفتم خونسرد اضطرابم پر درون عکس بر و زدم پوزخندی

 ،، بگو سروان جناب به داری حرفی هر-
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 ،، میدی رضایت بگی نفعته ،،به نیاز-

 گفت خنثی حالت به سرباز

 میشه،، رسیدگی مشکلتون به تو اون ،، نباشه حرف-

 ت،میگف و میکرد نگاهم چشمی زیر که بود زمانی جالبتر همه از ،، کردم نگاهش و زدم خند پوز باز

 ،، بیارم سرت بالیی یک-

 ،، میشه تموم ات علیه بر نکن،، تهدید-

 ،، شد ما نوبت باالخره

 دهکشی عشقش فقط ،، نبود اتاقش تو هم ،،هیچکی بود خلوت سرش واقعا سروان جناب که هرچند

 ،، بوده این کاریش پرستیژ هم ،،شاید کنه صدا تر دیر کمی مارو بود

 بیرون،، رفت احترامش ادای از بعد سرباز و نشستیم هم کنار تایی دو

 حیطه این تو بود بار اولین ،، بود ساله پنجاه تقریبا مرد یک بود نشسته میز پشت که سروانی

 شدرز ال مو انگار که میکرد رفتار طوری و بود جدی ،،،خیلی میدیدم تیغه سه رو نفر یک شغلی

  ،، نمیره

  ،، شمایید پیداست که اینجور شاکی خب-

 سروان،،، جناب بله-

  ،، داشته رو شب دوازده ساعت هم اون شما به تعرض قصد که شده ،نوشته گزارش طبق اقا این-

 ،، نداشتم قصدی همچین من ،، کردن شلوغش زیادی ایشون سروان-

 ،، گفت کیان به رو جدی خیلی و کرد اخمی

  ؟ ،،خانومه میرسه هم تو نوبت ،، نمیزنی حرفی نپرسیدم چیزی ازت تا-

 ،، بهرامی نیاز ،، سروان جناب هستم بهرامی-

 شب موقع این بگو هم همه از اول ،، شده چی ببینم بده توضیح من برای درست بهرامی خانوم-

 میکنه،، کار چی شما خونه تو محرم نا مرد
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 وقتی شب اخر ،، بودند دعوت هم ایشون که داشتم خونوادگی مهمونی یک من سروان جناب-

 ،، درفتن و کردند خداحافظی بقیه تا داد لفت اینقدر حافظی خدا هوای به اقا این شد تموم مهمونی

 یحت سروان جناب ،، نکرد که نکرد قبول بیرون برو من خونه از گفتم بهش چی هر که هم بعدش

  ،، کرد بلند هم دست من رو

  ؟ میکنید زندگی تنها شما-

 ،، بله-

  ؟ دارند تشریف کجا والدینتون-

  ،، نیستند حیات قید در دوشون هر-

  سالته؟ دیگه،،چند کرده استفاده سو شما کسیه بی از اقا این بفرمایید پس-

 ،، ساله هشت و بیست میشم دیگه روز چند سروان جناب هفت و بیست-

 میگه و میکنه نگاه دوباره کیان به و میشینه صورتش تو دوباره اخمی

  سالته؟ چند تو-

 ،، سال ای خورده و سی-

 ،، سالته چند دقیق ،، میزنی حرف من با اینجوری که نیستی بابات خونه تو-

 ،، پنج و سی-

 داری،، گفتن برای چی ،، شنیدی رو بهرامی خانوم حرفهای-

 ناپدید یکسال کاره ،،یک کردند نامزد من با پارسال ایشون میگه،، دروغ خانوم این سروان-

 بدی هچ من بپرسم ازش تا بیارمش گیر تنها تونستم امشب ،، کردم پیداش یکسال بعد شدند،،

 تو ،، کرده خاص و عام نمای انگشت وو ،،،من کردی بازی من ابروی با یهو تو که کردم حقت در

 نگذاشته،، برام ابرو فامیل،، تو ،، کارم محل

 چیه،، شغلت-

 بودند،،، من رسیپشن کارمند هم ،،،ایشون دارم،، هتل-
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  خودته؟ مال ؟ کجاست هتلت-

  ،، هستم صاحبش ،، بله ،، هیراد هتل-

  تهران؟ تو هیراد هتل-

 بله،،-

 چیه،، واسه ها کار این پس نداری،، کسر و کم چیزی که ؟ تو-

 برن همه تا کردم صبر فقط میزنه،،،من من به که چیه ها تهمت این موندم هم خودم واهلل سروان-

 ،،،، ممیخواست باش رفته،،منو گذاشته بیخبر سال یک این چرا بپرسم ازش بشیم تنها نفری دو

  ؟ هستید نامزد که شما بهرامی خانوم-

 بشید خودتون اصال ،، اسمونه و زمین ما میگه،،فرق دروغ خوردن اب مثل اقا این سروان جناب-

 صدق ،، اونجا ،، بودم کارمند یک فقط من ،، باشم نامزد ایشون با من که میاد در جور عقل با قاضی

 جناب وگرنه ،، شدم پدید نا امنیتم حفظ برای ترسم از کال هم من داشت رو من اذیت و ازار

 ،، ندارم سنخیتی هیچ ایشون با من سروان

 یشنم محسوب سرپرست بی که خانوم ،، باشید داشته چیزی شاهدی یک باید باشید نامزد اگر-

 چطور،، ،،شما

 مقیم هم خودم من ،، نیستند ایران حاضر حال در اما ،، هستند هم شاهد هستند مادرم پدر من-

 دارم،، موقت اقامت و نیستم ایران

 اومدی،، کجا از-

 بلژیک،، از-

 غیر بودند شما خونه داخل شما رضایت وبدون هستند نامحرم مرد یک چون اقا کار صورت هر در -

 فردا از تا همیش داشت باز موقتا اقا وگرنه کنید حل تا دو خودتون رو مشکلتون میتونید ،،اگر قانونیه

 باشین،، بازیش برگه و دادگستری کارهای دنبال

 میگرفتم،، رو نهایی تصمیم باید که بودم من باز اینبار و کرد نگاه صورتم تو کیان
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 بگیرم ایشون از خودم روحیه ارامش و جانی امنیت برای تضمینی نمیتونم من سروان جناب-

  بدم،،، رضایت ،،نمیتونم

 کی ،، میکنند زندگی دارن ابرو با هم اقا این هرحال به ،،، کنید صحبت هم با کمی نیست بهتر-

 ،، بشن محسوب دار سابقه ایشون که میشه باعث شما عصبانیت روی از و سری سر تصمیم

 بهشون اعتمادی نمیکنم جرات کنید باور من که ترسونده رو من اینقدر ایشون سروان جناب-

 ،، باشم داشته

 قبمرا بیشتر باید هستید تنهایی خانوم هم شما شدند،، اشتباهشون متوجه هم اقا حال هر به-

 ،، باشید هاتون امد و رفت

 تا تو اون بندازم شب یک برای شده روحتی ایشون باید من اما شماست با حق سروان جناب-

 میخواد جور هر بیاد کنه باز رو مردم خونه در که کیه هر کی هر مگه ،، داره قانون مملکت بفهمه

 رایب نیاد من قانونیه پزشکی جواب که زمانی تا سروان ،،جناب نیست که اولش بار کنه،، توهین

 ،، نمیدم رضایت من جرح و ضرب

 ،، گفت و کرد کیان به رو ناچار به سروان

 سرتون هب بخوره ازاد هوای یه ،، بیرون بفرستمتون دقیقه ده ،، بکنم براتون میتونم که کاری تنها-

 تا ایرانه اینجا ،،،وگرنه بگیری رو رضایتش که بهتره ،، بیاد پایین شیطون خر از خانوم شاید

 تویی،، این فردا تا بزاری بخوای هم وثیقه تو اون بفرستمت

 سروان که بیرون میرفتم داشتم سرش پشت هم من ،، بیرون زد اتاق از حرفی هیچ بدون کیان

 برگشتم،، و زد صدام

 بهرامی،، خانوم-

 بله،،-

 ،، کنید صبر لحظه چند شما خانوم-

 سروان،، جناب امرتون-

 تو این بتونی فردا تا فوقش میزاری،، داری شیر دم رو پا ،، میکنم نصیحت پدرانه بهت دخترم-

 میگم بپرسی اگه من از میکنه،، پیدا اذیتت ازار برای دیگه راه هزار ،، چی بعدش ،، داری نگهش
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 رو قضیه قال و بده رضایت نداری،، خودت از حمایت برای سرپرستی اینکه مخصوصا بیا،، کوتاه

  بکن،،

 برام اینطور هم قانون حمایت حتی که بودم کس بی اینقدر یعنی شد،، جمع چشمهام تو اشک

 گفتم،، و کردم نگاه سروان به بغض با و کردم لج هم خودم با ،،  میشد تموم

 ونبیر که ،،من میشید مواجه کیان و من مثل تا ده با روز در قانونین مرد خودتون ،، سروان جناب-

 ،، بزرگه خدا بیرونم بیاد ،،تا بدم مالی گوش بهش اینجا اقل حد بزار نمیرسه بهش زورم اینجا

 اخرش تا بزار پس گرفت من از رو کینش شما به زدم زنگ و کردم اقدام که اول همون از اینکه

 ،، برم

  ،، بگم برات تجربم از که بود وظیفم من ،، دانی خود ،، بگم چی-

 گفت،، و کرد اخم دیدنم محض به داده،، دیوارتکیه به جیب به دست دیدم بیرون رفتم در از

 میگیرم،، حالتو-

 میزنم زنگ امشب نباش هم کارت نگران ،، بخور خنک اب شب یه فعال بکن،، میخوای غلطی هر-

 ،،، خوریت مفت شریف پست سر بری نمیتونی فردا چی برای که میگم ولیان به

  ،،، بکنی اینکارو تو میخوام فقط من-

 ،، بیارم در رو حرصش ذره یک شده حتی بتونم که زدم لبخندی

 ستنی هات حالگیری از درصد صدم یک بیام،،این کوتاه تا کنی خواهش دیگه،،باید ،،،نشد دِ  نه دِ-

 یشبتوند اتاق با امشبتون اتاق که بخوابم،،،ببخشید برم میخوام خستم،، خیلی ،،االنم دادفر جناب

  ،، خوش شب داره،، فرق اسمون تا زمین

 گفت،، و شد بلند صداش دیدم که رفتم تر جلو کمی

 اگر،، نیستم مرد ،، نمیزارم ات زنده نیاز-

 ،، گفتم اهسته و گوشش کنار رفتم و برگشتم سریع که بده ادامه خواست

 لیشوناص تخصص که میدونی ،، بپرونن سرت از رو مستی اینجا برادرهای میدم بزنی حرف خیلی-

 الکله،،، تست یه هم مایعش ،، کاره این تو
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 رو گونش همونجا میخواستم که بودم دلتنگش اینقدر ،، میکرد بیخودم خود از داشت عطرش بوی

  ،، میداشت وا حرکت به رو درونم بیشتر قدرتم دادن نشون و انتقام حس اما کنم بوس

 گفتم،، و سروان اتاق تو رفتم دوباره و شدم دور کنارش از سریع

  ؟ هست اجازه ،، سروان جناب-

 ،، گفت و داد تکون سری سروان

 اطهری،،،،-

 ،، سروان بله-

 ،، تو بیار رو دادفر اقای-

 ،، چشم-

 ،، نشستیم باز همگی و داخل اومدند ثانیه چند از بعد

  ؟ دخترم شد چی خب-

 نخوام معذرت تو از اما بمونم تو این روز صد حاضرم میگه ،، داره پا یک مرغش سروام جناب-

 هم دهز که کتکهایی برای قانونی پزشک برم فردا من تا دارید نگهش همینجا لطفا سروان ،،جناب

 بینیدب رو من ،،دست بکنه میتونه کاری هر کارم و کس بی چون من کرده فکر اقا این ،، بگیرم برگه

 انیج امنیت برای تضمینی شما بدم رضایت امشب اگر من ،، نداره اعصاب کنترل اصال مرد این ،،

  میدید؟ من

 گفت کالفه کیان

 ،، باشم داشته تماس یه میتونم من ،، بره فقط این بزار ،، سروان جناب-

 امشب رو مردم جوون دادی گیر ،، داره پا یک فقط دخترم هم شما مرغ که اینطوریه اگه ،، باشه-

 بخوابونی،، هلفدونی تو

 ،، بیرون میرم باالخره که من ،، بکنه میخواد کاری هر بره این بزارید سروان-

 جدر هم رو اینها بدی ادامه ازاین بیشتر ،، میشه محسوب جرم خودش تهدید ،، پسر نکن تهدید-

  اطهری،، پروندت،،سرباز تو میکنم
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 اقا،، بله-

  ،، هستند ما مهمونه امشب اقا-

 ،، باشم داشته تماس یه میتونم فقط ندارم موندن اینجا با موردی من-

 ،، پسر داره باد خیلی سرت-

  ؟ ندارید امری من با سروان جناب-

 ،، سالمت به ،، نه-

 بگیره،، برام اژانس یک که کردم خواست در نگهبانی از سریعا و بیرون اومدم در از

 ،، بود شب نصفه نیم و یک تقریبا ساعت خونه برسم تا

 ،،، حمام توی مستقیم رفتم و کردم عوض رو لباسهام

  ،، خورد زنگ تلفنم که بودم دوش زیر ساعتی نیم

 تداش تماس درخواست بیرون میومدم داشتم وقتی چون ،، پیمان یا ،، باشه سولماز میزدم حدس

 وساطت،، برای بودند زده زنگ هم اینها صد در صد ،،

 ،، برداشتم روشویی ازکنار رو موبایلم و پیچیدم خودم دور سریع رو حوله

 بله؟-

  خودتی؟ ؟ جان نیاز الو-

  ،، بفرمایید هستم خودم-

 کیان،، مامان هستم شیما من-

 رو استفاده نهایت هاتون ایده ،،،از نزارید تنها لجباز تا دو این با رو من و بیاین ،، کمه ها نظر

  ،، میکنم

 ،، شما عزیزم،،احواله ،، جون شیما سالم-

 ،، عزیزم حالی چه ،، دخترم ،، جان نیاز سالم-
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 ،، جون شیما شده چی-

 یشپ دلم همش خدا ،،به نشد باورم اصال شنیدم وقتی من عزیزم،، بود کاری چه این دخترم نیاز-

  ،، کیانه

 ،، اما ،، نبودم کار این به راضی منم خدا به جون شیما-

 من پسر اخه ،، میکردی رو کار این عزیزم نباید تو بود بینتون که چی هر اما عزیزم میدونم-

 ور تو برو ،،.بود،،،عزیزم نشده باز جاها اینجور به پاش حاال تا اما زیاده مخالفش ساز که درسته

 ،، داریم ابرو ما خدا ،،به کنید حل خودتون بین رو مشکل ،، بده رضایت خدا

 وزیر و حال چه من میدونید ؟ کرد کار چی من با کیان میدونی ،، بودم ابرو بی من مگه جون شیما-

 و جد دص عمر تو نوا بی این بابا بگه بیاد که نداشتم مادری اصال کیان مثل من چون نه ،، داشتم

 دونه یک و بیاد که نداشتم ،،بابایی نمیده کاری هر به تن شبش نونه برای نرفته کج راه ابادش

 ابروش یب شبه یک تو که نیومده عمل به بته زیر از من نیاز این بگه و پسرتون گوشه تو بخوابونه

 شباها رو احساسم من که بود ادمی اولین کیان خدا به ،، بودم یتیم فقط من جون شیما ،،، کردی

 بزار روز یک اقل بکنم،،،حد رو نیستم راضی که کاری که نخواه ازم جون شیما ،، شدم مشترک

  ،، باشه اونجا

 من ،، میدم مالی گوش بهش خودم خدا ،،،به خوردیم هم با که نمکی و نون اون حرمت به نیازم-

 میشیم پا کاؤه با خودم خدا ،،به کن تعریف برام وقت سر فردا اما نمیدونم بینتون اتفاقات از هیچی

  ،، میکنه دق بچم بمونه،، تو اون پسر این نزار االن فقط ،، میگیریم حالشو اونجا میایم

 جون،، ،،،شیما میخواید چی من از االن-

 ،، بده رضایت برو شو پا-

 ،، میرم زود صبح فردا وقته،، دیر که االن-

 ،، زمین ننداز سن این با رو من روی دخترم نیاز-

 بگید بهش من طرف از ،،اما میدم رضایت من ،، دارم خواهشی یک ازت جون شیما ولی ،، چشم-

 یهمیگم،، چی میفهمی زنی خودت شما جون شیما بشنوم،،، جایی رو اسمش نمیخوام حتی دیگه

 ور زندگی این حضورش با بگو کیان به پس سخته خیلی براش کردن زندگی ایران تو تنها زن

 نکنه،، تر سخت برام
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 ،، میدم بهش حسابی مالیه گوش یه خودم من کنه،، اذیتت بخواد کرده غلط-

 میرم االن من نباشید نگران ،، ترسوندنش مامورا کافی اندازه به ،،،امشب نیست احتیاجی-

 ،، بیرون بیاد تا میدم رضایت

 میکنم،، جبران عزیزی،، خیلی ،، خانمی خیلی-

 نگهدار،، خدا عزیزی،، من برای هم شما-

 ،، اژانس زدم زنگ و پوشیدم رو مانتوم و کردم سرم رو شالم خیس موهای همون با

 یرم،،میگ پس رو شکایتم که گفتم بهش و ایستادم سروان همون پیش و کالنتری رفتم سریعا

 خونه،،، برگشتم تاکسی همون با و بیرون رفتم در از سریعا و کردم امضا رو جا چند

 ،،داشتم، ضعف کیان جلوی باز من بودم،،، کالفه اما نبودم درمونده بودم،، خسته داشتم،، بغض

 ،،، میشد انتقامم مانع که بود دردی بزرگترین این و داشتم دوستش

 استعالجی مرخصی امروز گفتم و زدم ،،،زنگ شدم بیدار خواب از معمول حد از تر دیر کمی صبح

 ،، کار سر برم نمیتونم و میخوام

 کردمی درد بدنم ،، میزدم هم سختی های سرفه تک ،، بود باال بدنم دمای وو میکرد درد. خیلی سرم

  خوابیدم،،، و کشیدم. خودم روی رو پتو ،،

 ،،، داشتم عجیبی لرز باز بدنم باالی دمای وجود با که بود بد حالم اینقدر

 بارون و باد اون تو هم اون بیرون،، رفتم خیس موی با ،، بود دیشب واسه اهان شدم،، مریض چرا

 پاییزی،،

 ،،، بود شده مهمونم شیرین خوردگی سرما

 ،،، اومد در صدا به در زنگ که بود ظهر از بعد سه ساعت نزدیکهای ،ً  بود گذشته هم ظهر از

 در،،، دم رفتم و شدم بلند جام از زور به

  دیشب صدای و سر از کنجکاوی برای بودن،،، ها همسایه از صد در صد

،، 
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 رد پشت رفتم و شدم حجاب خیال بی که داشتم درد بدن ،،اینقدر بود تنم زانو تا پیراهنه یک

 کردم،، باز رو در و ایستادم

  بله؟-

 نشنیدم،،، صدایی

 ببینم،، کامل رو بیرون تا شدم تر خم کمی

 نداشتم،، زدن حرف نای واقعا اما ،، کردم ،،تعجب بود در جلوی خشمگین که دیدم رو کیان صورت

 گفت،، و داشت نگه پاش با رو در که ببندم رو در اومدم

 اومدم،، شیما خاطر به نمیگذاشتم،، اینجا رو پام بود خودم دست-

 دیگه،،، که گفتم هم شیما به من ،، کردی اشتباه-

 باهات،، دارم تو،،حرف بیام بزار لطفا نیاز-

 نزار،،، سرم به سر ندارم،، کل کل حاله هم اصال ندارم،، حرفی باهات من-

 تو،،، نه کسی،،منم دست از باشه ناراحت باید که اونی ،،، نیست حرفها این وقت االن نیاز-

 کن،،، ولم ،،،تویی، باشه-

 بودم،،، ایستاده پا رو سختی به که داشتم گیجه سر اینقدر

 گفتم، ،، و کردم باز کمی رو در

 داری،،، کارم چی بگو جا همون از نیا،، تو ،، خب خیله-

 کردی،، کوچیک خودتو چرا پس نیستی کارها این مال میدونستی که تو-

 ،، بودم هشیار اما ،، داشتم گیجه سر

 گفتم،، و جلوش رفتم

 الیباح اونقدر تو نه کنم،،. حال بازیات مسخره این با که دارم حال اونقدر من نه ،، پسر اقا ببین-

 ناال تو هم نمیکرد وساطت مامانت اگر بشم،،االنم سرگرم ذره یه بخوام بازیات بچه دست از که

 خیلی االن که ،،،حیف بودم پروندت کردن سنگین برای مدرک دنبال االن من هم بودی تو اون
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 بزنی نگز که بده خیلی ،، نکنی تکرار دیگه کن سعی که بگم باید اومدی تشکر برای اگه ،، خستم

 ازت اباب مامان رسیدی،،،انتظار تکامل سن به دیگه نکنم اشتباه بکشی،، وسط رو مامانت پای و

 ،،، اینهاست از بیشتر خیلی

 در به دش کوبیده ،،دوبار خوابیدم مبل رو اومدم و بستم رو ،،،در بود ایستاده در مقابل میخ یک مثل

 ،،، ندادم اهمیتی ،،اما

 م،،کن خالی سرش دارم دلی و دق چی هر و بایستم پا رو محکم بتونم که بودم اونی از تر حال بی

 ،، بستم رو چشمهام و کشیدم دراز تختم رو رفتم دوباره

  ،، شدم بیدار ازخواب موبایلم زنگ صدای با که بود شده شب هشت ساعت

 بله،،،-

  ،، نیاز الو-

  ،،،بفرمایید جانم-

 ،، کیان مامان ،،، شیما منم عزیزم-

 هستید،،، خوب ،، اوردم جا بله،،به-

 ،، بودم شده مزاحمت وقت دیر دیشب ببخشید ،، عزیزم مرسی-

 ،، بیرون اومدند که هم خان کیان سالمتی ،،،به باشید راحت جان،، شیما میکنم خواهش-

 بپرسم،، سوالی یه ازت هم کن تشکر ازت این بابت هم زدم زنگ ،، مرسی اره-

 ،،دادم رضایت رفتم خان کاوه و شما احترام به فقط من میگم هم میکنم،،باز خواهش دلم،،، جونه-

  ،، مداشتی تو خانومیه به دختر یه بود ارزومون کاوه و من خدا به ،، ماهی که اینقدر عزیزم،، میدونم-

 ستم،،،ه اشنا شما مثل کماالتی با و مهربون اقای و خانوم با که منه افتخار باعث ،،، لطفتونه نظر-

 وقتی از چرا نمیدونم ،،، نیست پسری همچین اصال کیان این کن باور جان نیاز ،، عزیزی تو-

 بود خوب بینتون چی همه ایران اومدیم ما که کرده،،،پارسال قاطی سرش به زده ایران اومده

  ،،، کشید حرفها این و کالنتری به کار که شد که،،چی
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 شهمی رنجشم باعث همش چون نکنیم اوریش یاد بهتره ،، عزیزم گذشته ها گذشته جون شیما-

،،، 

 دادی انصراف کارت از و زد غیبت یهو تو شنیدم وقتی من ،، نمیشه که اینطوری اخه ،، بابا ای-

 پسره این میگفتم بود اروم اعصابم مدت یه خدا به ،، خورده بهم هم کیان با میونت زدم حدس

 صُلحه،،، دختر یه با میونش میشنوم و میبینم که باره اولین برای

 رافانص یهو گفت شما به که کسی بزنه،، غیبم یهو که دارم روحی بیماری من ،،مگه جون شیما-

 و کردم جمع شب سه عرض در رو زندگیم یهو گفت شما به که کسی نگفت؟ رو ،،علتش دادم

 یدست دو رو زندگیم ارامش تنها و تک چرا من نگفت اینکه یا نگفت؟ رو دلیلش شما به رفتم

 ،،، نبود الیقش هم ذره یک حتی که کردم کسی تقدیم

 اییچیزه یه من به شیرین ،، میکردم رو فکرش که هستی اونی از تر ناراحت ،،خیلی دخترم نیاز-

 ،، نازم دختر شده چی باشه،، پر دلت اینقدر نمیکردم فکر ،،اما گفت بسته سر

 ،، بگیره حرصم خودم حماقتهای از که میشه باعث تعریفش چون نپرس جون،، شیما نپرس-

 ،، بیاد بدم خودم از هزارم بار برای که میشه باعث

 ،، ممیکن تعریف تو کوشیه سخت از کاوه مامان برای همیشه من ،، عزیزم خودت با کارو این نکن-

 رو زندگیش تنها و تک ،، کمه دنیا تو خوبه که ایران تو تو مثل کن باور ،، هستی محکمی دختر تو

 بچرخونه،،،

 دارم ،،دیگه شدم ،سنگ جون شیما دیگه من اما ،، میده انرژی بهم تعریف همه این جون شیما-

 ،، میرم ایران از هم همیشه برای

 حرفو،،، این نگو کجا؟ ؟ میری ایران از-

 ،، واسم شد مشکل افتاد که اتفاقاتی با ،،،ولی بود خوب من برای ایران دیگه نه-

 ،،، بخوام چیزی یه ازت میشه ،، دخترم کن،، صبر ،، نیاز-

 جونم،،-

 تو و یننساخت هم با و بودین صباحی جند یه کیان با تو که میدونم من ،، بده توضیح برام اولش از-

 ،، نیومد دنبالت هم ،،اون کردی ولش همیشه برای
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  ؟ جون شیما شنیدی کی از رو اینها-

 داره،، عهده به رو هتل مدیریت ولیان،، ،، خواهرم دختر میشناسیش،، انگار شیرین،، از-

 کجا از اون ،،اما شدیم همصحبت هم با هم باری باهاشون،،چند هستم اشنا دور را دو بله،، بله-

 میدونن،، همه دیگه کرد کیان که کاری با چند میدونه،،هر

 هم با برادرن و خواهر مثل ،، میکنه اون با داره دل و درد چی هر ،، عالیه شیرین با رابطش کیان -

،، 

 ،،، نیست راست رو انگار هم خواهرش با خان کیان پس-

 جبران که کرده خطایی من ،،پسر میپرسم که ببخش میکنه،،اما زیاد اشتباه که میدونم دخترم نیاز-

  ناپذیره؟

 طهراب این تو اما ،، کنم قاضی رو خودم نمیتونم هستم قضیه یکطرف خودم من چون جون شیما-

 هماهران خیلی پسرتون جون شیما ،، بستم بهش دل که بودم من مقصر ،، بودم مقصر من همش

 ،، اینجوریه که ایرانش تو اقل حد ،، بود من از ،،اشتباه کرد رام شب یک برای رو من وحشیه دل

 وت مرد چون چرا میدونی ،، دخترست ،،مقصر بیاد سرش بالیی هر اگه ،، ببینه صدمه دختره اگه

 ،رو ناسالمه،، بکنه کاری اگه زن و کرده نیاز رفع کنه کاری اگه ایران تو مرد ،،مَرده،،،چون ایران

 بهش نم ،، جلو اومد کینه با شما پسر اما جلو رفتم دلم به من جون میزارن،،،شیما صفحه نجابتش

 دیوز زنگ شما که دیشب مثل ،، ساده خیلی ،، بست اعتمادم ریشه به تیشه اون اما کردم اعتماد

 ،، برم ینب از تا کشید طول صبح تا شب یه منم برای بشه ازاد تا کشید طول صبح تا شب یه کیان

 اما اشتمد بزرگتر ،، بودم یتیم سالگی ده از من ،، میگم چی میفهمید هستید زن ،خودتون بشم خرد

 این ،، ندنب لرزوند قلبتو که کی هر به دل نیاز بگه بهم بیاد که کسی ،، نداشتم مادر مثل دلسوزی

 هاش پایه لرزشی هر با خونه ،، خونست عکس بر ،، میکنه تر محکم رو جاش لرزشی هر با قلب

 این انومخ نیاز بگه بهم نبود ،،کسی میشه تر محکم و تر استوار لرزشی هر با قلب اما میشه تر شل

 ماریش ثانیه براش روزها میریزیو اشک براش شبها و میکنی اعتماد بهش اینقدر داری که اقایی

 کنه،، حتمنصی نبود کنه،،هیچکی ولت سرسری هم همینقدر ممکنه بشنوی رو صداش فقط تا میکنی

 رو نظرش ،، بدم نشونش یکی به و ببرمش اشتباهم از قبل نتونستم حتی که بودم کس بی اینقدر

 التونس شش و بیست دختر دل که پسریه همون این بابا،، ،، ،،مامان بگم و بدم نشونش ،، بپرسم

 خجالت حیاست،،دیگه بی دختره این چقدر بگی خودت با ممکنه االن جون شیما ،، لرزونده رو
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 برام ،  خوردم رو سادگیم این ضربه ،، خوردم رو حماقتم این ضربه چون چرا؟ میدونی نمیکشم،،

  ،، گرفتم یاد اما شد تموم گرون

 هک وقتی ،، کردم تعجب ،، زدی بهم کیان با تو گفت بهم وقتی شیرین ،، دخترم ،  نیاز ، نیاز-

 بوده اولت بار تو که بود شنیده انگار شیرین چون ،، کردم تعجب بیشتر رفتی گذاشتی تو شنیدم

 ،، نمیگه چیزی که من به ناراحته،، دستت از یخورده همین واسه هم کیان شاید ،، ،،،میدونی که

 چی لفنشت تو اونروز فردای من که بود نگفته خانوم شیرین به ،،کیان جون ،،شیما!!!رفتم گذاشتم-

 پوزه تا ندبود کرده یکی به دست دوستش با پسرتون که نگفتند بهتون رفتم،، گذاشتم ،،که دیدم

 ذشتگ کار کاراز که بعدش و جلو اومد نیت اون با وقتی که نگفتند ،،،بهتون بمالونن خاک به رو من

 راشب ،،چقدر بوده نخورده دست بگیره ازش رو انتقام نوع بدترین خواسته که دختری فهمید تازه

 باید هک میشدند طرف اویزونه سریع بودند من جای اگه ها دختر از خیلی شاید ؟ شد تموم سنگین

 ارزش خودم برای چؤن نبودم،، ادمها دسته اون از من کیان خوب. شانس از حاال بگیری،، رو من

 ،   قایلم

 بهبکنه،،، ای احمقانه کاره همچین کیان ممکنه چطور اخه ؟ میکنی شوخی داری تو ،، دخترم نیاز-

 ،، مبود شنیده دیگه چیزه یه من نمیکنم،، حاللش رو شیرم باشه داشته صحت حرفهات اگه خدا

 دید رو تو وقتی پیمان دوستش اون خونه تو کیان پارسال حتی ،، کردی خالی جا یهو تو شنیدم من

 اون کنه،،ب تو با باید کاری همچین کیان چرا اخه نیاز ،، رفتی گذاشتی باز تو که بپرسه ازت خواست

 وستتد خیلی میکنم فکر من کن ،،باور میکرد دنبالت داشت همش نگاهش با ما خونه تو اونروز که

  ،، داره

 یک چون نیست هم خودتون ،،،تقصیر داره فرق خیلی واقعیت با شما های برداشت جون شیما-

 درما یه منم کاش ،، کاش جون،، شیما فقط میبینه،، بخواد که طور هر رو پسرش مادر یه مادرید،،

 الپارس همون وقتی کاش ، میشد حامیم تا داشتم پدر یه منم ،،،کاش داشت باور رو من تا داشتم

 ،، ردممیب پناه بهش که داشتم فامیلی یه تهران تو شب نصفه میکردم فرار وقتی ابروم ترس از

 خترمد نخور ، غصه میگفت و میکرد بغلم کرد رو کار این باهام کیان وقتی تا بود زنده بابام کاش

 یتزندگ تو باشم واقعی مرد یک سنبل که هستم من نیومد در اب از خوبی مرده رویاهات پسر اگه

 چطور که میبینم شما های رفتار تو رو مادر محبت کمبودهای تمام میفهمم،،،چون رو شما منم ،،

. تلیاق چون نباشید ناراحت من برای هم االن جون شیما ،، میکنید غنی ها کمبود این از رو کیان

 به ریبازت چشم با بتونن تا بخوره سنگ به سرشون شکست یک با که اینه من مثل هایی دختر
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 از رو مایند بتونم من تا داده پا موقعیتی اینکه برای برم میخوام هم ایران از کنن، نگاه اطرافشون

 یشزندگ دنبال اصال هم چشمم ،، بخشیدم رو کیان من باشید ،،،مطمئن ببرم باال اجتماعی لحاظ

 ،، نیست

 روز همون باید تو ،، کرده ناراحت رو تو که کرده غلط کیان ،، مهربونم دختر خوشگلم،، نیاز-

 لبتها ،، ایران میام دیگه هفته چند تا من پسرهء،،،نیاز اون و میدونستم من ،، خودم پیش میومدی

 ینا به دختر ،، بدم پسر این به حسابی مالیه گوش یه ،،تا میام خودم من اما بیاد کیان قراربود

  ،، کنه پیدا میخواد کجا از خوبی

 که مه من گذشته،، هم ها گذشته ،، شده که کاریه ،، نکنید اومدنتون برای اقدامی هیچ جون شیما-

 به رو نم شدی حاضر که بود شیرین انتقام مزه ،،اینقدر بگید من قول از کیان به ،،،فقط میرم دارم

 بزرگه،، هم ما خدای نداره،، ،،،عیب بندازی؟ روز این

 ،،،. بگم چی نمیدونم واقعا من نیاز-

 نیهبا و باعث خودش مثل ندارم عادت ،،من شد مستقل دیگه سنی یه از شما پسر ،،، گلم هیچی-

 بدی ازش فقط من که بفرستم،،،درسته نفرین و لعن اونها به و بدونم مادرش پدر رو زشتش رفتار

 ،، باشن گوش دعا ها خیلی که داره هم خوبی اخالقهای صد در صد اما دیدم

 و درست درس یه که میدم بهت هم رو قول این و میخوام معذرت طرفش از من جان نیاز-

 بدم،،، بهش حسابی

 رو زچی همه من که بود این بر مبنی سعیش تمام شیما و کرد پیدا ادامه کمی مکالممون شب اون

 تداش سازش به نیاز ،، نبود شدنی فراموش من درد که کنه درک نمیتونست ،،اما کنم فراموش

  ،، میساختم درد اون با باید ،،من

  نیاز طرفدارهای

 نه؟ مگه اومد جا که خورده یه کیان حال

 ،،، میخوره سنگ به سرش ججوری تخس کیان اقا این ببینیم باید. حاال

 ، بزن رس یه نمیبینم،، نظرات و نقد بخش تو رو اسمت راستی ،، باشید بعدی جذاب بست منتظر

 بینوا،،،،،، نویسنده سر میزاری منت
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  دارم دوستتون

 حتی که انقدر ،، نمیکرد اروم رو من هم اشکهام حتی ،، بود گرفته بدجوری دلم و بود شب اخر

 همش امه تصمیم و بود نتیجه بی هام فکر ،، بودم گیر در خودم ،،با چندم چند خودم با نمیدونستم

  ،، بودم محتاجش من کیان خود از بیشتر که حالی در میروندمش خودم از احساس،، روی از

 من تا بودند داده هم دست به دست همه و ،همه گذشته خاطرات من،،تداعی ،تنهاییه خونه سکوت

  بکنه،، رو کیان هوای دلم دوباره

 نارک رفتم و ریختم خودم برای چای لیوان یک و گذاشتم موزیک روی رو تلفنم شیما تماس از بعد

 نشستم،،، زمین کاناپه،روی

 (زیادی-باران)

 هم؛ از کنیم دوری بیا؛

 کم؛ کم بشیم تنها بیا؛

 شو؛ بدتر تو من با بیا؛

 . شو رد شو؛ رد تو من از بیا؛

  احساس؛ از میره سر دلم وقتایی یه گاهی ببین

  پیداست، من چشمای این از بیدارم نه میخوابم نه

  گرماته، محتاج تنم

  بستم، تو به دل زیادی

 تنگ دلم..ازحد بیش میشه تنگ دلم خستهام، زندگی این از من نیست، حد این در دردی هیچ

 ،،،، حد از بیش میشه

 ،، بریده رو امونم اشکهام چرا

 دنیاست،، تو رنگی هر از زیباتر برام کیان چشمهای سیاهه رنگ هنوز چرا ،، ندارم قرار و ارام چرا

 ،،، چرا
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 ،، تنگشه دلم

 بشه،، مجسم خوبی به پلکهام روی تصویرش میزارم و میبندم رو چشمهام

 بگم،، بهت رو دلم حرفهای االن مثب میتونستم کاش

 و هستی مردی تنها من زندگیه توی هم ،،،هنوز دارم دوستت هم هنوز من،،، من،، کیان،، ،، ،کیان-

 دلم ،، شده تنگ برات دلم ،، معرفت ،،،،بی کرده تو هوا دلم' ،،، داشت رو ورود اجازه که بود خواهی

 فکر من هب هم تو معرفتی،،،اصال بی ،،،خیلی بگیرم دستهاتو شده هم دیگه یکبار برای حتی میخواد

  میزنه؟ سرت به اونروزها هوای هم تو میکنی؟

 ،،، رفت هم روی چشمهام کیان فکر با باز ،، برد خوابم دلتنگی با باز

 نسنگی های نگاه زیر ،،،حتی میرفتم کار سر سختی به و بود همراهم هفته یک تا بدم روز و حال

 ،، برسه اتمام به هتل تو اقامتش زمان تا میکردم محلی بی ناچار به هم امیر

 که متولد تبریک برای نفر یک از دریغ ،، گذاشتم سر پشت همیشه از تر اروم خیلی رو تولدم روز

  ،، بزنه زنگ بهم

 تجربه که اونجایی از برم،،،اما دیدنش برای خواست ازم و زد زنگ بهم سولماز تولدم از بعد هفته

 اشهب شاپ کافی یک تو دیدارمون اینبار که خواستم ازش نداشتم ها دیدار جور این از جالبی زیاد

 بیشتر و بود پیمان بدون ای بهانه هر به ما های دیدار هم بعدش ماه یک تا ترتیب همین به ،،،

 ،،، ،، باشه داشته تداخل پیمان کاری ساعت با که میکردم تنظیم رو ها دیدار این زمانی

 تر راحت خیلی اواخر این که حد این تا ،، بود اش روحیه بهبود تو زیادی کمک سولماز با دیدار

 ،،، میگفت برام شدن باردار دوباره برای تصمیمش از کمابیش و میخندید

 فتندگ بهم و گرفتند تماس باهام روز یک میگذشت ویزا برای درخواستم از که نیم و ماه یک از بعد

 ،،، شده موافقت درخواستم برای و اومده ویزام جواب که

 ،، نمیگنجیدم خودم پوست تو خوشحالی از

 توی رو ویزا برگه تا برم هواپیما بلیط و بیمه با تا دادند وقت بهم ماه همون چهاردهم برای

 برگردونند،، بهم و بزنند پاسپورتم

 ،، داشت دستی مسافرتی اژانس تو که سولماز از بهتر کسی چه هواپیما بلیط برای
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  ،، ماه اذر نهم و بیست ،،دقیقا بگیره ماه اخر برای رو بلیطم تا سپردم بهش

 ون زندگی یک مایحتاج اوری جمع و خونه تحویل برای هم اون نداشتم زیادی وقت نهم و.بیست تا

 ،، غربت در تازه و

 رمب مغازه تا دو تا نهایتا که میکردم وقت کارفقط از بعد شبها و بودم کار سر ظهر از بعد تا ها روز

  ،، نبود نیاز هم چندانی بار که چند هر ،، بگیرم رو الزم بار تا سه دو و

 اج همه دلتنگ میکردم احساس ،، میومد چشم به قبل از تر عزیز برام چیز همه من و بود اخر هفته

 ،،، میشم

 نداشتم،، داییم و مادر و پدر دیدار برای رویی هنوز

 ،، ردمبرگ تا بمونه براهم چشم یا و بشه دلتنگم که نداشتم رو کسی ،،حتی بودم کس بی چقدر

 رویو به تبدیل رو بودم کرده انداز پس روز اون به تا که پولی مقدار و رسیدم کارهام به اخر هفته

 بستم،،، رو چمدانهام و کردم

 ،، بود سولماز رفتنم از بود ناراحت که فردی ،،،تنها پروازم به بود مونده شب دو

 برای گیشا تو من اقامت زمان مدت اون تو که ای وابستگی و روحی شرایط هم خاطر همین به

 کنم،،، سولماز صرف تنها رو اخر شب که میکرد ایجاب بود داده پا سولماز

 تو رو قرارمون و دادم رد نشم روبرو کیان با اینکه برای باز اما برم خونشون به تا خواست ازم

 هیچ خودم که بود ای خداحافظی مهمانی مکانش و مالقات این برای رو ام وبهانه گذاشتم دربند

 ،،، نداشتم،اوردم بهش اعتقادی

 میکردم،،، تحمل هم رو پیمان وجود بودم مجبور ناچار به

 و ردمک ست باهاش رو رنگی اجری کنفیه شال و کردم تنم رنگی کرم کوتاه ،،،پالتوی میومد برف

 ،، پوشیدم،، بود ست شالم با و بود زانوم پایین تا روکه رنگم اجری های چکمه

 نشوندم،،، صورتم رو هم مالیمی ارایش و کردم رها پشتم صاف و ساده خیلی هم رو موهام

 ذوق یکل با که رنگی مشکی پشتی کوله ،، بود در جلوی که کردم ام بسته چمدان تا دو به نگاهی

 ،، خریدم خودم برای تجریش از و رفتم
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 ،،، بود حال توی همه و همه

 زرومی یک ،،و رفتم رستوران اولین داخل بند در تو که بود هفت ساعت طرفهای و گرفتم رو اژانس

 میرسند،، دیگه لحظه چند تا همراهانم که گفتم و گرفتم خودمؤن برای

  بود شیرینی دوران چه ،، افتادم داییم ،،یاد بود پخش فضا تو بخشی ارامش موزیک

 ،، میومد در زندایی داد که میخوندیمش اینقدر بخیر یادش ،، میخوندیمش دایی با قدیمها

  من ساز نغمه من ناز گل ای

 من راز و من از ای مانده خبر بی

 گل ای مفتونم تو زلف بوی ز

 گل ای خون دل تو روی رنگ ز

 قرارم بی عشقت ز عاشق من

 گل ای مجنونم من و لیلی چو تو

 قراره بی دائم تو بی ما دل

 نداره کاری مو آزار جز به

 من یاد کنی کی من آزاد سرو

 من شمشاد شاخ قامتم شده خم

 جدایی درد و غم از عزیزم

 روشنایی نمونده چشمونم به

 درد و غربت دام به گرفتارم

 آشنایی نه همدمی و یار نه

 من دلدار تویی من یار من گل

 من غمخوار تویی من یار من یار
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 آیی تو تا نشینوم راهت سر

 گشایی ما روی به شادی در

 نشینی ما روز به روزی آید

 وفایی بی سخته چه تا ببینی

 قراره بی تو بی ما دل

 نداره کاری مو آزار جز به

  من سوزان عشق من جانان جان

 من پیمان و عهد نظر از ای برده

 آییه ته مژگان ز اشکم تو بی

 آیه بر بی حیاتم نخل تو بی

 روز و شب تنهایی کنج در تو بی

  آیه سر مو عمر که تا نشینوم

 ،، بودم رفته خلسه تو حسابی

 به وقت هیج اما میخوندمش دایی با همیشه ،، بود داده دست بهم عجیبی حال و حس بدجوری

 ،، مبود نرفته مصرعش به مصرع معانی عمق تو اینبار مثل وقت هیچ ،، نمیکردم فکر معانیش

 ،، بود سرد

 برسن،، ها بچه تا دادم رو داغ چای یک سفارش

 یمانپ و سولماز دیدم که بکشم سر خواستم و کردم پر رو استکان اولین من و اوردند برام رو چای

 رسیدند،،، راه از

 که بودن اونقدری اما میرسید نظر به مضطرب سولمازکمی ،، کردم احوالپرسی باهاشون و شدم بلند

 ،، بپرسم ازش بخوام

 ،،، برم دیگه خواستم-
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 گفت و خندید من حرف با پیمان

 نمیدیم،، سفارش زیاد نترس خسیس،،، ای--

 گفت و خندید هم سولماز

 ،،، کنی حساب خودت رو مابقیش باید کرده چنج رو پولهاش همه نیاز بدی سفارش هم زیاد-

 ،،، باشه شوهرش پشت که اونیه خوب زن خانوم،،، ؟ هستی کی طرفه هست معلوم تو-

 دوستم،،، پشت هم هستم شوهرم پشت هم هستم خوبی ادمه کال من-

 ،، گرسنگی از مردم من که بدیم سفارش رو غذا بیاید بابا،، خب خیله-

 و داوم بود ساله بیست حدودا پسر یه که گارسون دیدم که بودیم نرسیده غذا سفارش به هنوز

 گفت،، گوشم کنار اهسته

 ،، دارن کارتون در دم اقایی یک خانوم ببخشید-

  هستند؟ کی ؟نگفتند من با-

 ایستادن،، اونجا نخیر-

 ممنونم،،-

 ،ً  نیاز شده چی-

 ،، داره کارم در دم یکی میگه هیچی-

 گفت و خندید پیمان

 ،، کردی پارک بدی جای شاید-

 ،، بنداز ما به هی اخری دمه هم تو ،، کردم پارک بدی جای رو نداشتم ماشینه اره-

 خوای،،می منتظرتیم اینجا ما برو ،   کردنه شوخی حال در مدام ؟ نمیشناسی رو پیمان تو نیاز وای-

  ؟ بیام باهات منم

 خصوصی کار طرف شاید ،،نمیگی درک به من اصال ؟ نیاز با بری بزاری تنها میخوای رو من-

 ،، باشه داشته
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 ،، نشست جاش سر اروم پیمان خواسته به و رفت فکر تو کمی سولماز

 یدبگ خواستید چی ، هر دیگه نکنید تعارف ،، اومدم منم بدین رو غذاتون سفارش شما تا ها بچه-

  میخورم،، برگ کباب چلو منم ،، بیارن

 که کردم تعجب باز ولی ،، شناخته و دیده رو من هتل های مسافر از شاید که بود این رو حدسم

 ،، نیومد میزم کنار چرا

 دایص که تو بیام دوباره گشتم بر ، نبود کسی از خبری ،، کردم نگاه رو اطرافم و بیرون رفتم در از

 ،، کرد خودش مشغول رو فکرم تمام اشنایی

 ،، نیاز-

 ،، برگشتم

 چقدر که فهمیدم تازه ،، خودم داشتنیه دوست عزیز ،، خودم کیانه ،، بود کیان میدیدم،، درست

 بودم،،، دلتنگش

 ،، ای قهوه های رده با ای سورمه گردن شال مشکی کت اور ،   بود شده خواستنی و جذاب چقدر

 ،، ای قهوه چرم کفش و جین شلوار

  ،، کرد تپیدن به شروع ،، پارسال مثل درست ،، ،،،قلبم وای ای

 ،،، بیاد من روز به چی قراره اخر شب

 ؟ میکنی ارک چی اینجا االن ،، نکنی هواییم اینکه برای ،فقط ببینمت میکردم،،،نمیخواستم فرار ازت

 که بود قرص دلم اما نمیدیدمت االنم تا اینکه با ،، برم و کنم ول تورو چجوری من اخه

 ایچشمه ببینمت،،تو کی دیگه نیست ،،معلوم برم االن اگه اما ،، نیست سخت بهت.دسترسی

 ،، گفتم و کردم نگاه سیاهش

  ؟ میکنی کار چی اینجا-

 میشدم،، رد-

  گفتم و زدم پوزخندی

  ،، تصادفی چه-
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 ،، میکنی کار چی اینجا تو-

  گفتم و نیاوردم طاقت باز اما نگم بهش که کردم دل دل

 ،،، پارتی گودبای جورایی یه-

  ؟ شدی رفتنی دیگه ؟ میگی ،،جدی به-

  نبود هم خیالش عین ،، اون به من عالقهء همه این حیف ،، کرد برخورد خونسرد چقدر

 میرم،، فردا خدا امید به. اره-

  ؟ بزنیم قدم کم یک ؟ داری ،،وقت بسالمتی-

 باز اما ،، خوبه که ،،قدم میشه و شده تو صرف زندگیم تموم من گفتم و زدم داد هزاربار دلم تو

  گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو خونسرد

 ،، باشم دوستهام با رو امشب میدم نه،،ترجیح ،،ولی ببخشید-

 دیگه،، هستند پیمان و سولماز همون دوستهاتون اونوقت-

  میدونی،، کجا از ؟تو موردیه ،، بله-

  ،، باشین خوش ،،، داری کارها این به کار چی-

 ،،، دیدمت شدم خوشحال حال هر به ،   مرسی-

  ؟ میگی دل ته از اینو-

 گفتم،، دل ته از کن فکر تو-

  ؟ فردا برای کردی کارهاتو-

 شدن،، انجام همش ،،تقریبا ، نداشتم بخصوصی کار-

 فرودگاه،، ،،ببرمت دنبالت بیام میخوای-

 ،، بیشتره اژانس به اطمینانم ،  مرسی سرته،،،نه تو چی باز ،، شدی مهربون چه اخری دم-

  تره؟ اعتماد مورد من از اژانس-
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 ،، بده نجات دستت از رو من تا نمیشه پیدا هم عرفانی حتی دیکه. اینبار چون اره-

  گفت و زد پاش پاشنه رو دور نیم یه و خندید

 خوابمب سگ یه مثل شب تا صبح ،،از بندازه سلول تو رو بدبخت منه که نیست هم ماموری مثال یا-

،، 

  خندیدم بلند

 ، حرفیه هم اون-

  گفت و کرد مکث لحظه چند و کرد نگاه چشمهام تو

 ،، شدی خوشگل چه-

 ،، میرسن نظر به تر عزیز هم برای همه اخر رسمه،،شبه-

 ،، بودی خوشگل همیشه تو-

  ؟ اره خوندی اونکاره رو من که بود خوشگلی این خاطر به توهم حتما-

 ،، میگه و بیرون میده کالفه رو نفسش

 ،، دارم کارت لحظه چند بیا-

 منتظرمن،، دوستهام که گفتم-

 نکن،، هم ،،لج بیفت راه-

 میکنم هم لج باشه الزم ،، نمیام-

 میگردونم،، برت ،،زود بریم بیا ،، نیاز-

 ،، دارم نمیام،،کار ،، کیان-

  ،، رستوران داخل رفت و افتاد راه من از تر جلو

 ،، پیمان و سولماز سمت رفت مستقیم
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 و درازکرد سمتم رو دستش و شد خم کمی حرکت یه با و نشست تخت روی رفت کفش همون با

 ،، خودش سمت کشوند و گرفت رو دستم

 ،، نباشه هم ،،حرف بشین-

 ، نخوردند جا هم چندان کیان دیدن از که بود معلوم پیمان و سولماز صورت از

 ،، ورا این از دادا ،، عشقه رو کیان اقا-

 ،، خوبید شما خانوم ،،سولماز گل خان پیمان مخلصیم-

 شما،، مرحمت به ،، مرسی-

 ،، کیانه دستهای تو ساعدم هنوز دیدم بیام خودم به اومدم تا و کردم اخمی

 نگاه رو من نادم حالت به دیدم که کردم سولماز چشمهای تو نگاهی و کشیدم رو دستم اهسته

 پیمان از رو من امار و کرده استفاده سو سولماز و من دوستیه از کیان باز که فهمیدم ،  میکنه

 گرفته،،

 الیهم گوش شاید چند هر ،، بودمش ندیده حال سر اینقدر حال به ،،تا داشت ای نقشه چه اینبار اما

 ،،، بود کارساز شیما

  یا دادید سفارش غذا-

  ،، شما مثل هم خودمون ،،ماله گرفتیم نیاز مثل هم تو برای ،، دادیم سفارش دادا نه-

 ،، میگیرم فاکتور رو مورد یه این امشب نره در طرف که ازاونجایی اما نشستم دستهامو-

  گفت و انداخت صورتم تو نگاهی نیم پیمان و سولماز به توجه بی و بود نشسته کنارم

  ؟ راحتی-

  گفتم و کردم اخم اما بود غوغا دلم تو اینکه با

 زور به مجبورم کردی مهمون رو خودت زور به چون باز ،اما نیست جالب برام اصال کارهات-

 ،، کنم تحملت

  گفت و داد تکیه پشتی به کمی و باال انداخت رو ابروهاش
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  ،، میشه تر سخت کارت بعد به این از که باشه اینجوری-

 ،، گفتم و داشتم نگه رو اخمم

 رداف من شازده ،، پارتی بای گود گفتم ،، هست چی برای امشب مهمونیه که نشدی متوجه انگار-

 ،،، بار تو میدم چمدونهامرو دارم موقع این شب

  ؟ نمیشه تنگ ما برای دلت ؟ هستی رفتنی جدی جدی-

 گفتم،، اخیر وقت چند این روال طبق و زدم حرص روی از لبخندی

 ،، بشم خالص دستت از میخوام تازه-

 ،، گفت و کرد نگاه چشمهام تو و صورتم نزدیکه اومد جمع به توجه بدون باز

  ،  نداشتم خبر خودم و شد تنگ اینقدر برات دلم کِی از اخه-

 ،،، شد خالی دلم ته

  ،، بود گرفته رو بدنم تمام استرس

 ید،،،رس بهم غیب از انگارنیرویی لحظه یک برای اما ،، بود مشکل نهایت بی اعصابم روی کنترل

 که داره برام ای نقشه چه نیست معلوم باز ،   جدیدشه شگرد هم این که گفت بهم یکی انگار

 ،، بکنه اشکارا اینجور هم اون عالقه ابراز بهم اینبار شده حاضر

  فتمگ و ندادم نشون ضعفی قبل مثل ،، نمیکشیدم خجالت قبل مثل ،، کردم نگاه چشمهاش تو

 برسه رس پروازم ساعت تا میکنم شماری ثانیه ندیدنت برای که شدی تکراری اینقدر برام کِی از-

،، 

 ،، گفت و کرد نگاه صورتم تو و تر نزدیک اومد

 ،، بخوری حرص و ببینی منو هرشب تا میکنم خودم مال رو تو شده هم حرصت برای-

  میگم و میکنم نگاه صورتش تو و میزنم حرفش بودنه مسخره برای پوزخندی

  ؟ کجاست بدونی رو خودت جایگاه قبلش نیست ،،بهتر باالست خیلی نفست به اعتماد-

 ،، دیگه میگم میدونم چون-
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 ،، داری قاطی کال که ،شدم مطمئن دیگه پس-

 ،، کردند پهن وسط ای نفره چهار کوچیک سفره و اوردند رو غذا همزمان

 ،، میخندید و میکرد صحبت مثبتی انرژی با کیان

 ،، نخوردم غذا باز فضای تو فصل این هم اون سرما تو حاال تا من-

 ،، گفت و خندید ن کیا به پیمان

 ،، داریم رو تجربه این سولماز و من بخواد دلت تا عوضش-

 گفت،، پیمان صحبت ادامه در سولماز

 ،، اینجا میاره رو من خواهی معذرت برای میکنه زشتی کار پیمان وقت هر میگه راست-

 گفت،، و خندید بلند کیان

 ،، ذلیله زن پیمان که اینقدر-

 بی و سوخته غذای خونه تو اینقدر ،، انداخت قلم از رو این سولماز ،، دیگه گرم ،،دمت دادا نه-

  ،،، رگ تو بزنیم رو بیرون غذای که همینه بهونه بهترین میخوریم شور و نمک

 ،، گفتم و کردم ای بامزه خندهء

 ،،، ای مزه با شوهر و زن چه-

 ،، نشست لبهاش روی لبخندی و کرد نگاهم چشمی زیر کیان

 میگرفت،، اتیش نگاهش هر با قلبم

  ،، میومد در حرصم میافتادم که گذشتش کارهای یاد هم داشتم دوستش هم

  بود کرده پر رو مشامم تمام عطرش بوی که بودیم نشسته هم نزدیک اینقدر

 ونست رو چپم دست و بودم کرده حایل چپ سمت به رو خودم اینقدر ،، میشد تشنم داشت کم کم

 ،، بود رفته خواب دستم که بودم داده قرار خودم

 کنه،،، برخورد کیان با بدنم و بشینم صاف مبادا ،،،تا خوردم دست یک روبا غذام تمام
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 کرد باز رو نوشابه و شد دستم درد متوجه کیان که کنم باز رو نوشابم بطریه تا باال اوردم رو دستم

 بشقابم کنار گذاشت کالمی هیچ بدون رو بطری. میزد حرف سولماز با داشت که همونطور و

  شد صحبتش ادامه مشغول ،،دوباره

 ایدب بود خودم دله به اگر ،، میدادم نشون العملی عکس چه باید ،،نمیدوىنستم بودم شده کالفه

 یزهچ منطقم اما ،، عزیزه برام چقدر که میگفتم و بغلش میپریدم اول لحظه همون و میکردم تشکر

 ،، ممیکرد رفتار باید خشک و سرد پس ،، بشم اش بازیچه دوباره مبادا اینکه ،، میگفت ای دیگه

 ،، میکردم باید اتفاق اون قبل پارسال که کاری همون

 لیلد شاید برم کلنجار خودم با تنهایی کمی توالت هوای به برم که شدم بلند جام از کردم اخمی

 بفهمم، رو کیان عجیب های رفتار این

  ؟ میری جایی-

 گفتم و کردم نگاهش اخم با

  ؟ داری کاری-

 ،،من،،، بگو میخوای چیزی اگه گفتم فقط نه-

 ،، میام االن من ها ممنونم،،،بچه نه-

 ،، میبردم رو لذت نهایت شیرینی این از من و میکرد نگاهم شیرین

 یا و صمیمی ارتباط هم با ما واقعا انگار که میکرد رفتار طوری ،، بود کلماتش بیان تر جالب همه از

  ،، داریم ای عاشقانه

 ،،، دسر گرفتن سفارش با شد همزمان ،،برگشتنم برگشتم و شستم رو دستهام رفتم

 ،،، کنیم بسنده چای به تنها بودیم مجبور نتیجه در نداشت دسر برای چیزی اونجا

 ،، کشید من سفر به بحثمون ،، اوردند که رو چای

 ،، میشم تنها باز من بری اگه نیاز-

 ،، گفتم سولماز جواب در و خندیدم
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 و ترنتاین برسم اینکه محض به نمیشه،، قطع که تماسمون اما میشه تنگ برات دلم منم عزیزم-

 ،،، باشم تماس در باهات راحت که میکنم ردیف رو تلفن

 بر مه مشکلی ،، باشیم کارات جریان در ما تا بده ما به رو شمارت بگیر تماس رسیدی که همین-

 ،،، بزن زنگ تعارف بی دیگه خوردی

 هدیگ نمیداد،،انگار نظری ،،،کوچکترین کرد چای خوردن مشغول رو خودش و بود داده تکیه کیان

 دممیز حدس که حس این کمی اینکه برای و کردم ای ببینم،،خنده رو ناراحتیش از ای ذره میشد

 گفتم،، کنم تشدید کیان تو رو باشم فهمیده هم درست

 سممیبینم،عک میرم رو دارم دوست که جایی تا جاافتادم،چند که خرده یه اونور برم دیگه ایشاهلل-

 میفرستم،، براتون هم

 گفت و اومد حرف به اینبار کیان

 ،ً  میشه سختت وگرنه ،، اونور و ور این بری اشنا یه با باید-

 گفتم،، و دادم رو پاسخش اینبار معمولی ،،،،،خیلی هدف به خورد تیرم

 قرفی و دوست تا هزار اونجا برسم تا من ضمن در دیگه،، مسافرته ،،، کنم هوا اپولو میخوام مگه-

 ،،، دارم هم رو اشنا تا چند ،،شماره هست ایرونی پر المان ،، میکنم پیدا

 رست دلم ته المان،، از شناختی نه و داشتم اشنایی نه ،، میشدم همیشه از تر گفتم،،،تنها الکی

 و میشم،،،تک اقیانوس یک وارد تنهایی به میکردم احساس ،، داشتم سفری همچین از عجیبی

 ،،، تنها منه برای بود سنگین ای تجربه ،، غربت تو تنها

 جا تا ندچ میام بگو بهم قبل از اومدم وقتی اما نه که فعال ،، نکن اعتماد هیچکی به میشنوی من از-

  میگردونمت،،

  گفتم نبود عمد از بگم دروغه که نازی با و کردم ای خنده تمسخر به

  ،، میفتی زحمت-

 ،، بدم اشتباه رو ادرس نیستم ها بعضی نوازیم،،مثله مهمون ادم کال من ،، نیست ،،زحمتی نه-
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 حائل ور خودم کمی بودند صحبت مشغول که سولماز و پیمان مقابل و کردم بیشتر رو نازم اینبار

 گفتم،، بشنوه خودش فقط که طوری و کیان خودِ  سمت به کردم

 تنها هم روز یک باش مطمئن ،،پس داره طرفدار اونجا خیلی ها ایرونی ما تیپهای شنیدم ،، -

 نمیمونم،،،

 دمب نشون خیال بی و مستقل رو خودم کمی کیان جلوی اینکه برای اما زدم زشتی حرف میدونم

 ،، بگم اینو شدم مجبور

 گفت،، و انداخت سمتم به ی خند پوز کیان

  میری،، داری قبلی ریزی برنامه با میگی داری که اینجور-

 نیستم،،، تنها که گفتم ،، کن فکر اینجور تو-

  ؟ کردی شروع باز-

  گفت و پرید حرفمون وسط پیمان

 ،،، میگردی بر کی بگو ،،حاال نیاز راستی-

 ،، گفتم و خندیدم

 ،، میگردم بر بستم رو خودم موقع کنم،،هر زندگی میرم دارم تازه ،، نمیگردم بر دیگه-

 ،، پرسید جدی سولماز

  کردنه؟ چیه؟شوهر منظورت بستن اما میکنی رو کار بهترین-

 گفتم،، و خندیدم

  نه،،، که ،،چرا بشه پیدا خوب مورد اگه ،، باشه هم اون میتونه-

 پرسید خند پوز با و باال زد عجیبش شخصیت اون باز پیمان

 حرفها،،، این از و ندارم ازدواج تصمیم من گفتی که تو-
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 ونجاا اما ،، میگم همینو باشم اینجا هم دیگه ساله صد اگه ،، میزنم رو حرف همین هنوزم ایران تو-

 میتونمن ،، دیگه انسانم منم باالخره ،، بزنم حرف صد در صد نمیتونم نبودم اجتماعش تو هنوز چون

  میکنم،،، فکر صد در صد روش بخوره پستم به خوبی مورد اگه ،، که بمونم تنها عمرم اخر تا

 تو به اونم ،، کنیم معرفی یکی به رو تو ایران همین تو اکه ،،یعنی چیه منظورت نفهمیدم من-

 تو ور خواستگاری همین اگه اونوقت ؟ نمیدی جواب کنه خواستگاری اینجا طرف کنیم،،بعد معرفی

  کنی؟ زندگی اونجا باهاش حاضری بکنه اروپا

 ور دلم حرف وسیله این به نمیومد بدم هم خودم ،، فهمیدم هاش شیطنت از رو قصدش کمابیش

 برسونم،، کیان به جوری یه

 گفتم،، و خندیدم بلند کمی

 مزندگی تو یکی شاید ،، بزار من واسه هم جایی یه ،، میزنی حرف مطمئن تو چقدر ،،، پیمان وای-

 باز حساب من برای خواستگار کردن پیدا و مجردی رو زیاد ،، باشم داشته هایی تصمیم ،،یه باشه

  خودمم فکر به تو از بیشتر ،،خودم نکن

 ،، گفت هاش خنده مابین و خندید پیمان

 افتادیم،، رو عروسی پس ،، دادی شکنی دندون جوابه چه دندونم،،، ،،، ،،هو ،،هو،،هو اوه-

 ها،،، خیلی سوزوندن برای بود موقع بهترین

 تدعو کارت دادم سفارش رو عروسیم لباس اینکه محض به ،، برم کن صبر ،، زودی به ایشاهلل-

 ،،، میفرستم براتون رو سولماز و تو

 ،، میکرد بازی گوشیش با و بود کرده اخم که میدیدم هام خنده مابین رو کیان

 گفت،، هاش خنده وتو کرد اشاره کیان به و خندید پیمان

  ؟ میفرستی کارت تا دو ما برای فقط یعنی-

  ؟ خوبه ،، بده خواستی کی هر به میدم بهت کارت تا چند من نه-

 ،، گفت و شد بلند جاش از کیان اینبار

 ،،پاشین،،، نمیده ،،حال شده سرد هم چاییش ،، دیگه بسه-
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 ،، گفتم و انداختم کیان به نگاهی نیم

 بِکَنَم، دل ازت نمیاد دلم ،،،سولماز گذشت زود چه-

 گفت،، سولماز یهو که بزنه حرفی تا کرد نگاه بهم و پایین اومد تخت روی از و کرد اخمی کیان

 ،،، میرسونیمت ما بیا نیاز،،-

 گفتم،، و نوشیدم شدم سرد چای از کمی و زدم لبخندی

 جا همین از ،،، برام بود دنیا یک خودش دیدمتون من و اومدید همونقدر ،، خوشگلم مرسی نه-

 ت،،دوس شلوغه خیابونها هنوز ،، خونه میرم بعدش میشینم دیگه خرده یه منم ،، کنیم خدافظی

  ،، تو هم کار سر میره پیمان هم فردا چون برید شما بمونم،،، بیشتر یکم دارم

 ،،، برم کیان با تا دادم ردشون عمد از من کرد فکر پیمان

  دیگه،، تماسیم در باهات رسیدی ،،،اونجا باشه خطر بی سفر پس ،، باشه-

 گفت و بغلم اومد سولماز

 ،، باش خودت ،مواظبه میشه تنگ خیلی برات دلم نیاز-

 ،، ممیکن پست براتون من بگید خواستید چی هر هم شما ،، نباشید نگران ،،، ،،مراقبم بابا ای-

 پلیهتًِ  نی نی یه میبینمتون که دیگه دفعه دارم دوست ،، باشه خیلی سولماز به حواست پیمان

  ،، باشه بغلتون هم خوشگل

 گفتم،، و کردم دراز رو دستم و کردم کیان به رو بیرون اومدم سولماز. اغوش از وقتی هم اخر در

 شاهللای ،  ببینمت هم اخر بار تونستم شد صورتی هر به حاال که شدم خوشحال جان،،خیلی کیان-

 ونبرس سالم من طرف از هم خان کاوه و جون شیما ببینم،،به گلت خانومه کنار هم شمارو بعد بار

  کن،،  حالل دیدی چی هر هم بدی و ،،خوبی

 من و گرفت رو دستم ،، حافظی خدا برای بده دست باهام اینکه جای به ،،اما جلو اورد رو دستش

  گفت و کشید خودش سمت به رو

 میرسونمت،،،-

  گفتم؟ و گرفت ام خنده بیانش فرم از
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  ؟ مناسبت چه به اونوقت نشدم؟ متوجه ؟ ببخشید-

 با رو من و سینی توی انداخت رو تومنی هزار پنجاه تراول تا چند و اورد در اورش تو از رو کیفش

  گفت و کشوند خودش دنبال دستش یکی اون

 ،، بیا راهتو فعال ،، میگم بهت رو مناسبتش بعدا-

 گفتم،، سولماز و پیمان زده بهت چشمهای مقابل در و ایستادم محکم جام سر

 نزار شده هم اخر بار برای و باش داشته شخصیت ،، جیبت تو بزار بردار رو پولت اون همه از اول-

 ماش مهمونیه نه منه مهمونیه امشب گفتم ،، شه برداشته هست بینمون که دیواری خرده یه همین

 باد تا جیبت روی بزار هم دستت جیبت تو بزار ،پولهاتو جیبت تو میکنی رو دستت که

 اریمک هیچ برای بنده جون اقا نمیام،،، جا هیچ تو با من ،، گفتم بهت یکبار اینکه نبرتشون،،دوم

  اینو،، میفهمی ،، ندارم وصی وکیل به نیاز

 گفتم،، و کردم نگاه رو اسمون. جالبی ناز یه با بعد

  کردما،،، گیری چه خدا وای-

  گفت و کرد اخمی

 ،،، بیفتی راه نمیکنما،،بهتره سکوت دیگه اینبار-

 ،، گفتم و ایستادم حرفم سر تر محکم

  نیام؟ اگه و-

  گفت و کرد نگاه صورتم تو و خندید

  ؟ نمیخوای که ،میشه،،تو بشه نباید که کاری-

  گفتم و بیرون کشیدم دستش تو از رو دستم

 کن،،ن ساز خاطره دیگه رو اخری شبه این ؟ میشی تر جذاب هات گویی زور این با گفته تو به کی-

  ؟ اخه منی چیکارهء تو اصال

  کشید دستم از رو کیفم و طرفم اومد
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 از آه ،میده، فشار داره بدی طور به رو دستم مچ دیدم که بیرون بکشم دستش از خواستم رو کیفم

 و کردم اخم تر تمام چه هر قدرت با چشمهاش تو باز اما گرفت درد دستم ،،،مچ اومد بیرون نهادم

 گفتم

 بکش راتو ،، بیارما در بازی کولی وسط این نکن کاری من،، به میزنی دست ای اجازه چه به تو-

 ،،،، عوضی مرتیکهء ،، برو

 ،، لبهاش رو دلنشینی خنده و داده باال ابروهای به داد رو خودش جای اخمهاش

 درست تو عوضی شود،،،قبول،،من ،چه بندازی راه هم بازی کولی میخوای هستی کولی خودت تو-

 نیرفت دم که نمیخوای ،، میشی تر خواستنی میخوری حرص ،،وقتی نخور حرص ،،انقدر حسابی و

  ؟ کنم سخت برات رو ،رفتنت

 مرا اینقدر حاال میکرردم،،،تا نگاهش مبهوت و مات ،، بلرزونه رو دلم که بگه چی میدونست خوب

 ،،، بودمش ندیده

 پرسیدم،، و کردم تمرکز دقیق چشمهاش تو و کردم اخم

  سرته؟ اون تو چی ایندفعه-

 گفت و کرد ریز رو چشمهاش و خندید

 برسونمت،،، میخوام ،،فقط هیچی خدا به ،، هیچی-

 چولوکو خدافظی یک با جفتشون اخر در و بود گرفته اش خنده کیان و من نزدیک فاصله از پیمان

 کردند،، ترکمون

 ،،، تخت رو نشستم دوباره و کشیدم رو دستم

  نشستم تخت ته کیان جای رفتم و برداشتم خیز اینبار

 زانوهام،،، دور کردم قالب رو دستم و شکمم جلوی کردم جمع رو پاهام

 منگاه چشمی زیر و میداد ماساژ رو پایینش لب چپش دست با و بود جیبش به راستش دست

 ،، میکرد

 بود،،، ایستاده روبروم
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 ،، ندارم رو رفتن خونه قصد فعال من ،،،چون بری که بهتره-

 ،،، نشناختی رو من هنوز انگار-

 دو شیطون نیاز همون شدم اینده از ترسی هر از دور به و دریا به زدم رو دلم بود اخر شب چون

 اشتمد گرمی و صمیمیت حس یک کنارش در اما بود نکرده بد کم بهم کیان اینکه با ،، پیش سال

 داشتم،،، دوستش ،،،اخه،،واقعا

 گفتم و کردم نگاه مستقیم و دقیق چشمهاش تو بودم نشسته که همونطور

 میکنم،،، دوری ازت هم همین واسه شناختم،،-

  ،، کرد نگاهم قبل مثل و نداد خودش به حرکتی باز

  ؟ میکنی دوری ازم-

 گفت زدو پوزخندی

  بدم؟ اینقدر یعنی-

  گفتم اکراه با گذشته اوریه یاد درد از و خندیدم

 وناس یکی سخت یکی حاال من،، از تو هم گذشتم تو از من گذشته،،،هم ها دیگه،،گذشته کن ول-

 ،، یمنیست هم مال که رسیدیم نتیجه این به کنه پیدا بیخ کارمون اینکه از قبل که اینه ،،،مهم

 ،،، نشست کنارم و پشتی به کشوند رو خودش کمی و تخت لبه نشست و اومد

  ؟ نکرد پیدا بیخ بگی میخوای یعنی کنه؟ پیدا بیخ کارمون اینکه از قبل-

 کنه،، پیدا بیخ باید نه،،چرا-

  گفت و شد خیره دوباره چشمهام تو

 ،،، یکبار تو با من که نیست مهم برات-

 گفتم،، و پریدم حرفش وسط

 نمیبینم،، تکرارش تو نیازی ،،دیگه باشی روگرفته جوابت قبال میکنم فکر-
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 اولین که نیست مهم برات ،، بشم مطمئن تا بشنوم دوباره شبه اخرین که االن دارم دوست-

 بارت،،

 گفتم و نشوندم لبهام رو زور به رو لبخند

 هم با چقدر تو منو ،، شدی تموم همونروز بودی بد اگه بودی خوب اگه تو ،، خوب کیان،،،پسره-

 ،،، کردم فکر بهت ساعت ده همون اندازهء چرا دروغ خب ساعت؟ ده ساعت؟ شش بودیم؟ یکی

 تو صبح اونروز بدم،،،من هدر نمیزاره ارزش خودش برای خودش که کسی برای رو عمرم باید چرا

  ،، ردمک ولت ،،من کنار گذاشتم رو تو نرفته،،،،من که ،،،یادت کنار گذاشتم بدیهات و خوبیهات روبا

 گفت و کرد حرفهام شنیدن از درد روی از ای خنده

 از تربه نتونستم هنوز چرا دروغ خودت قوله کنم،،به فراموش نمیتونم رو اونشب طعم هنوز من اما-

 کنم،،، تجربه رو شب اون

 ه،،،،او یعنی ؟ چی یعنی ،،، میکرد تعریف من از که بود اول بار برای ،،اون افتاد تپش قلبم،،،به

 نداره،،، امکان من خدای

 ،، بودم خورده خال و خط خوش مار ازاین محکمی ضربه قبال من میدادم وا نباید

 ،، گفتم و خندیدم

 باشه،، داشته تورو نظر همین هم کنم زندگی عمر یک قراره باهاش که بعدی نفر کنه خدا-

 تگف و چرخوند سمتم به رو سرش ها گرفته برق جمله،،مثل این شنیدن ،،با بود پایین سرش

  چیه؟ منظورت ؟ بعدی نفر-

 بسوزم،،، شب یک اون پای به عمرم اخر تا قراره که کردی فکر نکنه-

 دیگه یکی ،نصیب اوردم دستش به ، بودم نفری اولین من که کسی نیست قرار ،،نه،اصال،،،اما نه-

 ،، منی مال اخرش بشه،،تو

 یخوادم بودم ،، مطمئن ایستاد حرکت از ثانیه چند برای و زد ثانیه در بار هزار قلبم اخرش تیکه با

 دمکر نگاهش قبل از تر گرگ اینبار و خندیدم تر ،،،بلند بریزه شده هم اخر بار برای رو زهرش باز

 گفتم،،، و
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 مهم اصال براش مهمه تو برای که اصلی این دارم نظر در من که کسی اون برای شکر خدارو-

 نداره،، کاری هم من گذشته ،،،با میخواد خودم برای رو من ،،اون نیست

 زندگیمه،،، تو شخصی که بود شده باورم هم خودم

 ، بود گرفته خودش به عجیبی خشم صورتش

 میرسونمت،، ،،بیا ای خسته-

 گفتم،، و کردم نگاهش لبخند با باز

 ،، باشم تنها خرده یه میخوام که گفتم ،، مرسی نه-

 کن،، ریلکس خونت تو برو میرسونمت،، بیا ،، ندارم تنهاییت به کاری ،،،من نیاز-

 کنم،،، ریلکس اینجا میخوام که وقت هر تا دارم دوست نمیخوام،،،-

 ،،، برگردی بخوای تا میشینم پیشت همینجا منم باشه-

 مایلی،،، طور هر-

 نشست،،، کنارم اومد و کرد عوض رو جاش

 ،، دادن اس ام اس به کرد شروع و اورد در رو تلفنش

 کنم،،، فضولی نشد روم حقیقتا

 ، کردم نگاه اسمون به و دادم تکیه پشتی به رو سرم ،،، نباشم کار بی اینکه برای هم من

 بود،، شده سردم کم کم

 ،،، بغلم زیر گذاشتم و اونها و مالیدم بهم رو دستهام اندازه از بیش سرمای از اگاه خود نا

 گفت،، و برگردوند طرفم به رو سرش

  سردته؟-

 ،،، شده سرد خیلی امشب-

 یخبندونه،، اونجا ،،االن هیچه اونجا برابر در سرما این ور، اون بری میخوای چطوری تو پس-
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 ،،، دارم زیاد سرما تحمل و نشستن خونه تو برای بهونه ،،اونجا نیست مهم-

 مثال؟-

  راهه؟ چقدر المان تا بلژیک از راستی-

 ،،، مگه چطور ،، دوساعته نیم و ساعت یک کلن تا بروکسل ،،،از ندادی رو جوابم باز-

 پرسیدم،، همینجوری-

 نیستی،، تنها میزنم،، سر بهت میام نترس-

 گفتم،، و کردم نگاهش و کردم اخمی

 اومدنو هشب یه که وقتی ،،،از بودم ساله یازده که وقتی از ،، نمیترسم تنهایی از که وقته خیلی من-

 ،، کنی بغلش بخوای که نیست مامانی دیگه امشب توِ،،،از اتاقه این گفتن بهم

 ،،، نمیزد حرفی و بود کرده سکوت کیان

 دادم،، ادامه

  میپرستیدم؟ رو مامانم میدونی-

 میداد،، هم رو. جوابم و بود موبایلش تو سرش

 نرماله،،، خب-

  ؟ میکردم گریه وقت چند تا رفت وقتی میدونی ،، اره،،نرماله-

 سال،،، یک ،،،تا دیگه دختری-

 میکردم قبول باید زندگیم ء ادامه برای ،، کردم قبول رو رفتنش زود خیلی ماه،،اما یک تا ،، نه-

 کردممی قبول باید جورایی یه هم رو تو ،،رفتن کردم قبول توزندگیم از رو تو رفتن که ،،همونجوری

  ،، میکردم تر سنگ و تر سخت رو خودم باید بیشتر تو بعده ،،،اخه

 ،،، کرد نگاهم. و برداشت موبایلش رو از رو سرش
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 جنس یک وجود برام کیان وجود لحظه اؤن تو دیگه چرا نمیدونم ،، میکردم نگاه اسمون به هنوز

 کی بودم،،، دنبالش بود مدتها من که چیزی ،، میکرد گوش فقط لحظه اون تو کیان ،، نبود مخالف

 شنوا،،، گوش

  کیان؟-

  هوم؟-

 ،،،نه،،،،بله،،،، ،،هوم دادی یاد بهم تو اینو صبح روز اون میاد یادت ؟ بله نه هوم -

 ،، بودم خیره اسمون به اروم هنوز من ،،و خندید

 ،، ودب خدا کاره کنم فکر ولی ،،نمیدونم بود قسمت شاید ،،، شدم تنها خیلی مامان رفتن از بعد -

 هر با ،، گمب باشه که میومد پیش کم و ،،،میشنیدم ،،،نه کم ،،خیلی میرفت پیش میلم طبق چی همه

 خودم پای رو خواستم خودم که این ،،،تا کردنش فراهم برای میشد قدم پیش داییم ام خواسته

 اون هباش چی هر خب ،، باشه زندگیم تو زنداییم چشم نمیخواستم چون ،، داشتم غرور ،، بایستم

 کنم میشدم،،،خالصش صاحب رو اون های بچه حق ناخواسته و خواسته من و ،، داشت بچه هم

 هساخت خودم برای دنیایی چه وای ،، بود تو هتل کردم شروع رو کارم اولین توش که هتلی برات،،،

 خیلی چیز ،،همه بود خوب چیز همه ،، بود ماشین یک و خونه یک ،،داشتن ارزوهام سقف ،، بودم

 در خودت رو همش ،، نیست روزها اون تعریف به الزم ،، اومدی تو که این تا ،، کیان بود خوب

 ،،نبود کجاست از ش منشا   تنهایی این که نمیدونستم اما میکرد اذیتم تنهاییم ،،،خیلی جریانی

 ستهواب فکر بدون شد باعث ها ندونستن ،،همین همدم،،خالصه یک نداشتن بابا،،یا مامان،،کمبود

 دلم ودز به فرهنگیه،،،زود چه از و کیه نمیدونستم حتی که کسی به ببندم،، دل فکر بدون بشم،،

 بایدن ،، میکردم بیشتر رو هام لجبازی بهش شدن تر نزدیک برای زود به زود و میشد تنگ براش

 داشتمن تقصیری خدا به ،، رسیدم نتیجه این به االن اما میکردم بچگی میدونم ،، بگیری خرده ازم

 کی حقوقه روزش یک خرج که شدم پسری یه عاشق میگم بهش وقتی که نداشتم مامانی اخه ،،

 هم ممامان اگه کیان میخورم قسم اما نکن،، ،،نادونی نکن بچگی بگه و گوشم تو ،،بزنه کارمه ماه

 خودم خدای کیان ولی ،،، نمیکرد باورم شدم خودش عاشقه من مامان که میگفتم و بود زنده

 خودم خواسته اندازه من ،، پولی بی از ،،نه میبردم رنج تنهایی از من بودم،، تنها من که شاهده

 حالی چه میگرفتم سبز چراغ یک ازت که باری هر میدونی ،، میخواستم همدم داشتم،،من درامد

 ونا اومد؟ روزم به چی بوسیدی پارکینگ تو رو من و کردم لج باهات که اونروزی ،،،میدونی میشدم
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 نفری ناولی که میگفتم بهت کاش ،، میگفتم کاش ،، بگم بهت رو حقیقت میکشیدم خجالت موقع

 شاید هدیگ میگفتم بهت اگر میکنم فکر االن فهموندی،، رو شدن یکی شیرین طعم بهم که بودی

 برخ هم روحم من میکشیدی،،،کیان پس پا انتقام گرفتن از شاید ،،، نمیرسید شب اون به کار

 های ازیلجب و لج از بود پر من بیفته،،دنیای تالفی فکر به من از تر عمیق یکی ممکنه که نداشت

 سمها به یکی زندگیت تو گفتی که روزی اون که میدونستی اگه کیان،،، اخ کودکانه،، و سرسری

 میخواستم خودم خدای از بار هزار روزی ،، میسوخت حالم به دلت شدم حالی جه من هست دنیا

 و باشم خودم بار اولین برای اومدم پارک تو شب اون ،،وقتی میبودم دنیا جای کاش ای که

 تو جورایی یه ،، میدم انجام رو زندگیم کناه بزرگترین دارم کردم ،،،فکر بدم خرج به جسارت

 تیدس دو رو تو میکردم ،،فکر کردم بوست ،، میکردم شکنی تابو داشتم خودم برای خودم قانون

 ،، ودمب خواه خود خیلی من کیان ،،، نمیدونستم حقش رو تو اصال که کسی به میکنم تقدیم دارم

 حس این داشتن و احساس این از که اینجاست ،،،جالب میاد بدم خودم از میکنم فکر که االن

 یک یبرا شده حتی رو لذتش رو عشقش گفتم ،، کردم معامله خودم با اینکه تا نمیومدم هم ،کوتاه

 شدم پذیرا ازت دلم با و بستم رو ،،،چشمهام بخر جون به هم عواقبش اما کن خودت ماله ساعت

 ایدنی یک به بردی بار اولین برای رو من که شدی ای کشتی دار سکان نمیدونستی هم خودت ،،

 ور اینها شکوندی،،،همه رو تابو اون ،،تو هست تابو بزرگترین دختری هر برای که دیگه،،،دنیایی

 خودم پوست تو خوشحالی از دوش زیر رفتم وقتی صبحش فردا احمق منه وای ،، کردم قبول

 داخ کوتاه،،،،،به زدنم پر برای سقفش و بود کوچیک اوردنم در بال برای اتاق ،،فضای نمیگنجیدم

 از عدب من ،،اخه باشه بوده موندنی یاد به و شیرین اونشب بشت ماجرایی همچین نمیکردم فکر

 قطف حس این ،،اما نبود تنها دیکه نیاز ،، بود قشنگی حس ،، میشدم نوازش دوباره سال پونزده

 همونجا شدم،،،میخواستم ،،داغون خوندم رو اریا اس ام اس که وقتی تا ،، بود ساعت یک برای

 هنتیج این به کردم فکر که خرده یه ،میزدمت،،اما میخوردی تو و میتونستم تا و روت میپریدم

 که میگردم؟گیرم بر معصوم و نخورده دست روزهای اون به من دوباره فایده،،مگه چه که رسیدم

 او که بودم باختم،،،من که بودم من وسط ،،این بدی که داشتی رو جوابم چی میکردم دعوا باهات

 از لکردم،،قب زرنگی میگیره،،مثال میپرستیدم،،،خندم بسته چشم رو تو من اخه ،، بود دادم،،حقم

 ای رهذ شاید تا بگیرم باال دست و نیارم روت به که اومدم کنار خودم با بیرون بیای حموم از اینکه

 لحظه اون باید ،، زدم بهت رو حرفها اون وقیحانه و بستم رو جشمهام بمونه،، باقی برام غرورم از

 من بازنده میکنم،،اونروز اعتراف میکرفتم،،،کیان رو کردن زندکی دوباره قدرته تا میکردی باورم

 خترد یک دیکه من کنم زندکی موجود شرایط با ولی صفر از کرفتمدوباره تصمیم ،،بعدش بودم
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 نهعاقال و سنگین رفتارم زنها مثل حداقل باید بودم،پس خورده شکست زن یک من نبودم تنها

 ،،، میشد

 موقع اون ات کیان ،، نبود تو تقصیر اصال اما داشت زیاد ،،سختی خوبش و بد با زندگیم به چسبیدم

 فرینتن به زبونم یکبار ،،،حتی بودم قائل حرمت برات که ،،اینقدر بودی ،،عزیز بودی بت برام هنوز

 سولمازوپیمان پیش دوباره ماه شش از بعد که این شرایطم،،تا ترین سخت تو نچرخید،،حتی

 هک ارش مثل ادمی هم میفته،،یکیش براش اتفاقی هر تنها زنه حالی،،،خب چه تو ،،،اونم دیدمت

 فرار کردی حقم در که کاری و تو از من اونشب نشه،، بهم تعرضی دوباره که خواست خدا واقعا

  بکنم؟ اعترافی یه میتونم کیان ،، کردم

 اعترافم من و داد تکون موافق معنی به رو ساکت،،،سرش و بود الود حزن کردم نگاه چشمهاش تو

 اوردم،، زبون به براش رو

 سخت رفتیگ ازم تو که انتقامی که نمیدونستم سالگی شش و بیست تا من که میشه باورت کیان-

 که زمانی تا نمیدونستم رو لحظه اون ارزش وقت هیچ من اخه دنیاست؟ تو موجود انتقام نوع ترین

 کی قدرت که حالی در میکردم مقایسه مرد یک با رو خودم همیشه من کیان ،، رسیدم اوج به تو با

 منکرش جاها خیلی تو مردها روشما زن یک قدرت که همونطور ،، نداشتم باور جاها خیلی تو رو مرد

 ن،،م نمیکردم فرار تو از من میکردم،، ،فرار حالت اون تو هم ،اون باختم شرمِ  از من میشید،،کیان

 وزههن که هم هنوز انتقامت دلیل برام که درسته ،، میکردم فرار بازیهام بچه و حماقتها یاداوریه از

 به یدم،،رس باوری خود به که اینه دلیلش تنها نشستم اینجا االن میبینی اگه من کیان اما سواله

 ،، رمشبپذی و ببرم اشتباهم به پی تا شد اما سخت خیلی اینکه ،،به جایزالخطاست انسان اینکه

 تپیش ضعفی دیگه کردم حس دیدمت که باری سه همین پذیرفتم،، بود من از اشتباه که جا هر

 یک از کیان کردم،،که ثبتش زندگیم قانونهای تو و کردم سند رو باور این دیگه چون ندارم،،

 هم با کدوم هیچ فرهنگمون نه بیانمون طرز نه فکرمون ،،نه فرهنگ یک از من بود فرهنگ

 اب مساوی کیان پس ،، باشه برام الی ایده شخص نمیتونه وقت هیچ کیان پس نداره،، همخونی

 انپیم مثل رو تو که وقته خیلی من ،،کیان شدیم رد هم کنار از روز یک که عابری رهگذر،،یک یک

 تو زمانی هی که اینه داری اونها با که فرقی تنها فقط میبینم،، دیگه های خیلی مثل ،،،و سولماز ،،مثل

 باشه وت پادشاهیه جای بخواد قلبم که کیم من ،، نباش ناراحت االنم داشتی،،، تختی و تاج من قلبه

 تهناخواس و خواسته تو که کنه،،همونجوری دگرگون تورو زندگیه و بیاد دنیایی روزی یک ،،شاید

 گوت دعا همیشه باش مطمین ،، کردی تر سنگ و تر سخت غربت تو زندگی برای رو من اومدیو
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 تو هک قبولوندم خودم به االن که ،،همونقدر کنی باور دارم دوست میگم بهت دیگه چیزه یه هستم،،

 برات بودم باهات که همونروزهایی حرمت به که میکنم اعتراف هم همونقدر شدی تموم برام

 کیانه،،، همون من برای کیان جا همه و همیشه بدون اما میرم شب فردا که من قائلم،، احترام

 رو طراوت اون و بشاشی اون دیگه ،،،صورتش میکرد نگاهم خیره ،، بود زده ذل چشمهام تو

 هم م،،،خود میرسید نظر به خسته کال اینکه یا بودش داده قرار تاثیر تحت صحبتهام نداشت،،یا

 زنده شخصیت مهمترین به رو دلم حرف اخر روز حداقل که بودم خوشحال بودم،،،اما خسته

 گفتم،، زندگیم

 گفتم،، و کردم نگاه چشمهاش تو

 بی دمدی منم نباشی،، تنها تا میمونم باهات گفتی و موندی خودت زدم،، حرف خیلی اگه ببخشید-

 بزارم،، برات صوتی طور به رو فکرهام ،،گفتم کنم فکر گذشتم به تنهایی ادبیه

 از اشک خنده شدت از که قدر این خندیدم،، بعدش و انداختم هام گفته تو رو طنز لحن کمی

 میومد،، چشمم گوشه

 ،، بود حرکاتم و رفتار تو خیره هنوز و بود روبروم شدند،،کیان گرم دستهام کردم احساس

 میخندیدم،،، درد شدت از

 وستد اصال میبینی االن که ای دیوونه این کیان که بگم بهش نتونستم باز زدم،،اما رو دلم حرف

 باشه تنها نداره

 بلند امج از نگاهش به تفاوت بی میکرد،،، سنگینی روم داشت نگاهش کم میکرد،،،کم نگاهم فقط

 گفتم،، و ایستادم تخت جلوی رفتم و شدم

 گوش رو همه هم تو و زدم حرفهامو شدیم،،،من حساب بی هم با کال دیگه ما ،، دادفر جناب خب-

 همچین باز و بگذره سالها میبینیم،،،شاید همدیگرو که اخریه بار که مطمئنم هم ،،،االن کردی

 باقالی هوای دلم بدجوری بخوای بزنم،،راستشو قدم کم یک دارم دوست ،،،من بده پا موقعیتی

  ای؟ ،،پایه من ،،،مهمون کرده رو داغ

 ،، افتاد راه دنبالم و پایین اومد تخت از کالم بی و صدا بی
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 شیطنت همون و خنده با و جلوش ،،،پریدم دستهاشه تو هنوزکیفم دیدم کردم نگاهش یکم

 گفتم همیشگیم

 پسره کمیگه،،ت ببینتت اشنا یه االن دستهاته؟ تو کیفم ساعته سه که هست خان،،،حواست کیان-

 من،،، کرده،،،بده پیدا بیخ کارش بدجوری ببین رو دادفرها

 داد،،، بهم رو کیفم و زد تلخی خنده

 ،،، شدیم خارج رستوران از و گردنم دور انداختم رو کیفم

 خارب و بود روشن اطرافش مهتابی با که ارابه یک کنار رفتیم ، شدیم دور کمی محیط شلوغیه از

 میخورد،، چشم به لبو و پخته باقاال داغیه از دلپذیری

 گفتم،، و ایستادم کنارش

 بخوریم،، میده مزه جاده پایین تا بگیرم این از یخورده کن صبر کیان-

 ردم به و شد قدم پیش خودش دیدم که کنم کیفم تو رو دستم خواستم ،، کرد نگاهم و ایستاد

 گفت بود ساله چهل تقریبا که فروشنده

 بده،،، این از ظرف یه و این از ظرف یه-

  بزرگ؟ یا کوچیک-

 نداره،، فرق-

 ،، بیاره در پول جیبش از تا دستم داد و کرد پر رو ظرف تا دو

 گفتم،، و ارابه رو ،،گذاشتم بودم کرده اماده من رو پول فاصله اون تو

 میشه،، برابر دو دشتت بشه تموم شب تا ایشاهلل سبکه خودت،،دستم ماله بقیش-

 ،،، ابجی درست دستت-

 کن،، دعا برام فقط-

 میرسی،،، مرادت به ایشاهلل-

 شدیم،، دور ازش و خندیدم
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 نهایت در باشه،،،و کنارم همیشه و بده ارامش بهم کنه؟ ارومم خدا اینکه جز داشتم؟ مرادی چه

 کنه،،، مشخص برام رو کیان جایگاه

 نکن،، جیبت تو دست پیشته مرد یه وقتی-

 گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو

 رو پیشنهادش من بودی،،چون من مهمون تو داشت،،یک دلیل تا دو امشب اما میدونم رو این -

 ن،،ک فرو گوشت تو نمیشه،،اینو دیده جنسیتی اختالف دوست تا دو بین اینکه ،،،دو بودم داده

 ازومب که پایین سمت به برم خواستم خودش دست دادم رو باقال و گرفتم دستم من رو لبو ظرف

 گفت،، و گرفت رو

 پارکه،، همینجا ماشین-

 بخورم،، هوا میخوام که گفتم-

 ،، بخور راحت ماشین رو بزاریم بریم بیا نمیتونی که اینها با-

 بودم گرفته تصمیم هم من و بود اخر شب ،، نبودم فراری ازش دیگه که من ،، نبود بدی فکره

 کنم،،، سازش خاطره

 ماشین،،، کنار رفتیم و شدیم رد خیابون از

 و ندوقص روی گذاشتیم رو ،،ظرفها باشیم چشم تو کمتر تا ایستادیم ماشین عقب صندوق پشت

 دهنش،،، گذاشت لبو از خرده یه دیدم شدم،، باقال خوردنه مشغول

 رو حس این که بارشه اولین میکنه،،فهمیدم نگاه مردم به داره ،،دیدم خوردم رو ها باقال تااز دو

 میکنه،، تجربه داره

  ؟ نمیخوری باقال از-

 ،، نمیاد خوشم قیافش نکردم،،از امتحانش حاال تا-

 گفتم،، و خندیدم ،، بود عجیب نخوردن برای دلیلش

 خوردم،، ازش هم ،،قبال ،،تازه نمیاد خوشم طعمش از ندارم،،اما دوست لبو قاطعی،،منم دلیل چه-
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 گفت و زد تلخی لبخند و کرد نگاهم

  میخوریش؟ چجوری-

 دادم،، نشونش و باال بردم و برداشتم ازش دونه یه

 از خودش تا میدی فشارش ته از بعد شه پاره پوستش تا میزنی بهش کوچولو گاز یه اول-

 هم،،، ،،اخرش میخوریش میبندیو رو دهنت هم دهنت،،بعد تو بره بیاد پوستش

 گفتم،، خوردم،،و رو انگشتم رو نمک و دهنم تو گذاشتم رو انگشتم

 ،، میکنی تمیز رو انگشتت اینجوری-

 گفت،، و کرد شیرینی اخم

 ایه مزه چه-

  نه؟ اینرو اما کردی امتحان رو لبو تو-

 گفتم و چسبوندم لبش جلوی بردم و گرفتم یدونه

 نمیکنی،، ،،،ضرر بخورش یاهلل-

 کنه،، باز رو دهنش شد مجبور من دست تعقیب و اصرار با اما برد عقب کمی رو سرش اول

 کارهایی همون کرد شروع و گرفت دهنش جلوی رو دادم،،دستم یادش که فرمی به تسلطش برای

 داد،،، انجام رو گفتم بهش که

 ،، دهنش تو انداختم حرکت یه با رو باقال و کردم نگاه چشمهاش تو اخرش

 خندیدم،، و شدم خیره چشمهاش تو

  خوشمزست؟ نداشت؟ کاری دیدی-

 داد،، تکون نیومد هم بدم یعنی که جوری یه رو سرش و جویید رو باقال و زد ذل چشمهام تو

 گفتم،، و خندیدم باز و خوردم رو نمکش همه و باال ،،بردمشون بود نمکی انگشتهام

 باقال،، یا تره خوشمزه لبو نمیدم،،،حاال پیشنهاد بدی چیزه دیدی،،من-
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 شون،،، دوتا-

 گفتم و برداشتم روش از رو نگاهم

 سلیقه،،، ایشش،،،بد-

 گفتم،، و جلوش کردم خم رو سرم ،،یکم میبارید چشمهام از شیطنت

 ،،، بگم بهت راستشو باید رو چیزی یه-

 گفت و کرد نگاه چشمهام تو چشمهاش سییاهیه اون با باز

 بگو،،-

 نخوردم،، لبو تاحاال تو مثل منم-

 گفت،، تعجب با و باال داد رو ابروهاش

 ،،، میخوری تیکه یه االن پس-

 گفتم،، و خندیدم و دهنم تو گذاشتم باقال دیگه دونه یه

 خوردنش،،، به برسه ،،چه دارم الرژی هم شکلش به نداره،،من امکان-

 گفت و خندید

 ،، بخوری ازش تیکه یه باید شد اینطور که حاال-

 گفتم،، و دهنم تو بردم عادت طبق بودنش نمکی هوای به روباز انگشتم و دادم تکون رو سرم

 میاد،، بدم لبو این ،،از بیشتر مرغ شرمنده،،از و مورد یه این-

 گفت و لبم ی جلو اورد و چنکال به زد بزرگتر قند حبه یک اندازه و برید چنگال با تیکه یه

 کن،، باز دهنتو-

 بستم،، رو چشمهام و دادم فشار هم رو رو لبهام

 اممم،امممم-

 ،،، کن اعتماد هم ،،تو خوردم و کردم اعتماد بهت من-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

683 

 

 گفتم و کردم نگاهش و کردم باز رو چشمهام

 بودم،،، کرده اعتماد بهت منم-

 و ادمد تغییر میکرد پیدا ربط داشت گذشته به که رو حسم گرفت،،سریع رو منظورم و کرد نگام

 ،، حال به اومدم

 میاد،،، بدم هم قیافش از خدا نمیخورم،،به-

 ،،، دهنش تو بزاره تا و خودش دهنه سمت برد رو چنگال

 نداره،، باشه،،عیبی-

 رو چنگال و دهنم سمته روکشیدم دستش دستم با و جلو بردم رو سرم که دهنش تو بزار خواست

 ،، کردم خالی زدن بهم چشم

 میومد،، بدم لبو از واقعا ،،من وای

 بود العملم عکس کرد،،منتظر نگاهم دلنشینی خنده با

 نیومد،، خوشم طعمش از اصال گرفت،،چون خودش به بدی فرم صورتم

 میشد،، بیشتر هاش خنده صورتم رفتن درهم با

 کن،، نگاه قیافشو-

 خندید،، تر داد،،بلند دست بهم تهوع حالت

 شدی،،،، باحال نیاز،،،خیلی وای-

 گرفت،، قیافم از عکس یه همزمان و اورد در رو گوشیش

 بده،،، قورتش-

 بدم،، قورتش نمیتونستم دادم،،واقعا تکون رو سرم

 میومد،،، چشمهاش از اشک خنده شدت از

 میکردن،،، نگاه بهمون عابر تا جند
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 ،،، شد کبود بده،،صورتت قورتش نیاز-

 دادم،،، تکون رو سرم دوباره

 هگرفت خندم هم ،،من هم در ،،صورت پر دهن با چون شد بدتر خیلی موقعیتم کیان خندهء شدت از

 ،،، بود

 ،بستم،، پر دهن و خنده به تسلطم برای رو چشمهام

 ،،، شد داغ چپم سمت گونه لحظه یک

 کردم،، باز اروم رو چشمهام و گذاشتم بود داغ که همؤنجایی رو بردم رو دستم

 لبو چجوری بود،،نفهمیدم شده اتیش کوره به تبدیل بود،،،سرما ایستاده برام دنیا همه انگار یهو

 دادم، روقورت

 ،، کرد خوردنش به شروع من مثل و گرفت و ها باقال از یکی کیان

 گفت،، و کرد نگاه چشمهام تو هم ،،اون میکردم نگاهش

 دادی،،، قورتش باالخره -

 ریخت،،، بهم رو من دنیای اما نیاورد خودش روی به

 زا برم خواستم بود شده ،،تشنم نیاوردم خودم روی به هم من نیاورد خودش روی به که اونجایی از

 ،، گفتم قبلش اما بگیرم اب روبرو مارکت سوپر

 ،، میخوای چیزی تو بگیرم اب یه روبرو اون از میرم دارم من-

 میارم،،، برات من االن وایسا-

 ،، مارکت سوپر تو رفت اون و ایستادم دیگه اینبار

 می رد کیان ماشین روبروی از ساله سی تقریبا پسر. تا دو دیدم که میکردم نگاه روبرو به داشتم

 ،،گفتن و ایستادن ،،،سرخوش منه به متعلق ماشین این میکردند فکر که اونجایی از و شدند

 کوچولو،،، باشی،،خانوم تنها نبینم-

 ،، کردم ور اون رو روم و نکردم نگاهشون
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 داریه،،، شاسی عجب ماشینش عکسه ،،،،بر دافیه عجب رامین-

 گفت،، و طرفم اومد تمام وقاحت با یکیشون

 بگیری،،، ژست جلوش اومدی خرکی کالس برا یا کردی گم رو سوییچ-

 گفتم،، جوابش تو و کردم اخم

 اقا،،، نشو مزاحم بفرما-

 لنزه،،،، چشمهاشم ،،،عروسکمون حامد-

 مگه،،، رنگیه چه-

 من،، دله دریا،،،،،مثله-

 دره اینجا رو منه،،وقتت پای زیر االن ترش پایین مدل یه نیست خودت ماشینه اگه رامین جونه-

 بزنیم،،، هم با دوری دور یه ببرمت بریم ،،بیا نده

 طرفم،، میاد و هست نوشابه بطری تا دو دستش که دیدم رو کیان زمان هم

 میکنم،،، شونش اروم اروم برات باشیم،،،خودم خدمتتون در ،،شب داری توپی موهای چه-

 ،ماشین، توی برم که نداشتم هم سوییچ ،، کلید اینقدر نه اما بودم دیده زیاد رو ها صحنه این

  شد باز ماشین در و زد رو ماشین االرم و شد نزدیک کم کم کیان

 ،،، ماشین تو. برو نیاز-

 داره،،، صحاب طرف بیا رامین اوه-

 گفت و زد داد تری بلند صدای با و کرد تر تند رو قدمهاش کیان

 ماشین،،، تو برو گفتم بهت-

 سقف رو انداخت رو ها نوشابه و اومد ،،،کیان نشستم ماشین تو رفتم و شدم رد پسره کنار از

 پسره،، سینه تو زد محکم دست کف با و ماشین

 ،،، چاک به بزن-
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  ؟ نکنه بازی باهاش کسی داره توقع بعدم میکنه ول تنها رو عروسکش ادم-

 به ،،بزن نکردم عروست ماشین همین پشت خودم تا چاک به حرومزاده،،،بزن مرتیکه شو خفه-

 چاک،،،

 متلک من به و میزد حرف باهاش داشت دور از که پسری ،،، بودند شده یقه به دست تقریبا

 کیان،،، سمت اومد و شد رد ماشین کنار از مینداختند

 الزمه،،، کتک ،،طرف رامین-

 کرد،، طرف صورته مهمونه جانانه مشت یک و پسره سمت رفت و برگشت کیان

 داد هل رو کیان دستی دو و اومد دوستش دفاع به پشت از دست دو با بود رامین اسمش که پسری

 من،،، کنار شیشه به

 بیرون،،، رفتم ماشین از و نیاوردم طاقت دیگه

 کنین،،، ،،،ولش دارین کارش چی-

 کلشون،،، و سر به میزدم محکم کیفم با

 بیرون،،، بیای گفت بهت ،کی ماشین تو برو تو-

 ،،فقط نداشت فرقی مرد و زن براشون معرفتها میزدند،،بی مارو هم اونها و میزدیم ما

 لیورهپ که رو یکیشون دست نامردی نکردم هم من نمیکردند خیرات حلوا و بود دعوا میزدند،،،وسط

 یادش رو کیان طرف که گرفتم گازی ،،چنان گازگرفتم میتونستم که اونجا تا بود تنش رنگی سبز

 هک بود محکم زیادو اینقدر ضربش ،،،شدت عقب داد هلم قدرت تموم با منو سمت برگشت و رفت

 ،،، شد بلند دادم یهو که اونقدر گرفت درد خیلی ،،کمرم شدم زمین نقش

 آی،،،،-

 فرار،،، به پا دوتا اون و سمتم اومد کیان

 کیان،،، تا بودند من سمت بیشترشون من افتادنه دورمون،،با بودند شده جمع مردم دیگه

 چت ،،بیاری در باید بازیتو غد جا بیرون،،همه نیا ماشین تو از نگفتم من مگه دیوونه خوبی؟ نیاز-

  شد؟
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 ردمد تحمل ،رو تسلطم تا خوابیدم حرکت بی و بستم رو چشمهام و خیس زمینِ رو خوابیدم کامل

 بشه،، ،بیشتر

 شده،،،، چت ببینم بزن کن،،حرف نیاز،،نگام-

 گفت بودند کرده دورمون که ادمهایی از یکی

 باشه،، دیده اسیب هاش مهره ممکنه نده تکونش-

 کنار،،، میزد رو موهام و میکشید دست رو پیشونیم مدام و بود گرفته استرس کیان

 گفتم،، بهش دلم تو ،، دیدم چشمهام جلوی رو کیان همه از اول و کردم باز دیگه رو چشمهام

 میشه،،، تنگ خیلی برات دلم-

 کشتی،،، منو که تو نیاز-

 گفتم،، و گرفتم کیان بازوی به رو دستم حرفی هیچ بدون اروم

 بریم،، پاشو خوبم،،فقط من-

 گفت و کمرم دور انداخت رو دستش و گرفت رو بغلم زیر اهسته

  میکنه؟ درد شو،،جاییت بلند اروم-

 ،، گفتم و ماشین سمت کرد هدایت رو من

 رفت،، مرسی،،ابرومون-

 ،،، شد ماشین سوار هم کیان و شدند پخش همه مردم

 ،،، شدیم تنها هم با کیان و من باز

  خوبی؟ تو-

  گفت و کرد نگاهم عصبانیت با

 باش،، خودت فکر اره،،،تو-

 گفتم،، و خندیدم بلند همین کنم،،برای گریه بخوام که نبود هم اونقدر اما نبود کم دردم
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 ،، بود کرده وپار لت رو جفتمون طرف که نمیکردم غش اگه-

 گفت و سمتم برگشت تعجب با و داشت نگه درخت از بر خیابون گوشه رو ماشین

 ،، بود فیلم همش یعنی-

 گفتم و خندیدم

 ،،، ودب فیلم بود بسته چشمهام که اخر تیکه خب ،،اما نمیشه کمر برام دیگه که ،،،کمره خدا به نه-

 گفت و دستش رو گذاشت رو سرش و فرمون رو گذاشت رو دستش

 میکشی،،، منو اخرش ،،تو نیاز-

 گفتم،، خنده با

 به هک اینجاش ،،تا میبینیم همدیگرو که باریه اخرین ،،،امشب دیگه همینجاست اخرش نترس-

 نمردی،،، من دست

 گفت،،، و بود فرمون رو سرش همونطور

 باش،،، ساکت ثانیه چند فقط نیاز-

 پشت موهای و سرش سمت رفت دستم اگاه ناخود و خندیدم بلند باز اما کردم تعجب حرفش از

 ،،، ریختم بهم رو سرش

 نمگرفتم،،او گاز رو پسره بیارن،،،دست بالیی سرت موقع یه ترسیدم نشده،،،من چیزی که حاال-

 تو ریمی نرسیده راه از بزنی،،،یهو حرف امیز مصالحه نمیتونی تو خودتی،،،اصال تو چرا داد،،،تو هلم

 میاره،،، جا حالتو میاد معلومه طرف،،خب سینه

 شیطنتم،،،، بود گذشته تالفیه میکنم،،اما روی زیاده دارم نداد،،میدونستم نشون العملی عکس هیچ

 گفتم و خندیدم نبود اینطور حقیقت در میدونستم اینکه با عمد از و کرد گل

 ،،، نندازه بهش خط کسی تا بود ماشینت به حواسم من چون دیمیترسی نباید-

 ،، نیاز شو ساکت-

 گفتم،،، و کردم پافشاری
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 اختمیند برق زیاده،،همچین توپ نقاشیه صافکاری اینجا مینداخت خط اگه هم فوقش خب خیله-

 ،، نمیموند ازش اثری هیچ که

 باش،،، ساکت نیاز-

 ،،، باد به دادی رو من کمره که داشت ارزش برات اینقدر ماشین ببین-

 گفت،، و کشوند خودش سمت رو من و کرد بلند رو سرش و نیاورد طاقت دیگه اینبار

 نه ،انگار میکنی ناز نیا در ماشین تو از میکنی،،میگم ناز توماشین برو میگم ای،،بهت بچه هم هنوز-

 دیر اگه چیه،،،اخه خرابشده این تو مرد و زن فرق میگفتی داشتی پیش ساعت یه همین که انگار

 که،،، میرسیدم

 گفتم و زدم میزدم،،،پوزخندی روش به رو زشتش کارهای باز بود،،،باید وقتش

 برسی ردی نکنه که میزد قلبت بارش یه همین که بودی کنارم تو سال هشت و بیست این تو مگه-

 باشی رفیق هم باشی مرد هم برام میخوای اومدی شبه یه بزنه؟ عسلت ظرف به دست کسی تا

 رقیف ادمیزاد با هم تو که کنم قبول تا کن کاری ،،یه بشه باورم بگو چی یه باشی،،،اخه حامی هم

 میزنی،،،مرد مالیمت از دم و میای که شده چی بستی من ریشه به تیشه دیروز تا که نداری،،تو

 دیگه گفتم که دادی گوش هم این پس دادی گوش رو حرفهام همه پیش ساعت یه همین حسابی

 نیش هک میکنه،،وقتی زنبور لونه تو دستشو بار یه ادم نمیخورم،، رو کسی گول نیستم،،دیگه احمق

 ساعت تو که همونیم نگرانمی،،من میکنه،،،چرا فرار میبینه زنبور لونه فرسخیش ده از دیگه خورد

 ونا برابر در که وضع،،،االن و سر اون و کوتاه دامنه چی،،،با ،،اونم کردی ولش خیابؤن تو شب یکه

 تو ،،چون شمال رسوندم،،اره شمااااال تا رو خودم چطوری اونروز ،،میدونی بود پادشاهی روز

 این امثال ،، بود نمونش یه این کردی؟ ها کار چی من با نداشتم،،،میدونی کاری و کس تهران

 سر بالیی که نترسیدی تو ،،، نکن بازی فیلم من برای ،،االنم بگم؟ ،،میخوای دارم زیاد ها نمونه

 گفتی همب چی هتل در جلو که رفته یادت بشه،،انگار چیزیش ماشینت نکنه که ترسیدی تو بیاد من

 فتینمیام،،،گ تو به ،،من بابا داری حق دیدم ،، کردم گوش حرفتو نمیای،،،من من به تو گفتی ،،بهم

 مندار هم بابا مامان حتی هیچکی،،من! ؟ هستم کی من میگی راست دیدم فرهایی،،، داد پسر تک

 ،،االن خوندی ،،، و سالم نا رو من خودت که نمیاد یادت انگار خاندان،،،نه و فامیل به برسه ،،چه

 چی تو و میگفت چی شنیدم من باش؟ عروسکت مواظبه گفت بهت اومد یکی که برخورد بهت

 جلوی تا داشتی اصرار اونروز خودت تو چون ،، نکردم باور هم رو اش ذره یه اما ،، میدادی جواب
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 هی برای جوری رو بزنه حرف نمیکنه باز دهن غرور سر از که کسی بی دختر همین هتلت پرسنل

 نم رو دست و بیاد کسی که برخورد بهت بدی،،چرا بخوابه،،نشون یکی با شده حاضر نون لغمه

 نیدمیک فکر که اینه اونم دارید بزرگ ایراد یه مردها ،،شما بودی کجا نیم و سال یه این بزاره،،،تو

 ،، میاید راه دوشمون به دوش که زمانیه تا ها خطر کل

 پسر این میزنم حرف من وقت هر چرا که بود تعجب باعث برام ،، میکرد نگاهم دوباره و دوباره

 میکنه،،، سکوت

 میکنه،، نگاهم فقط

 این از تر پر دلت نگو زدی؟ رستوران تو که بود همونهایی دلت حرفهای کل کردم فکر من-

 حرفهاست،،،

 کنار تورو من گفتم هم قبال که ،،همونطور نبخشیدم رو تو من ،،کیان کرده رد پر از پر؟-

 چنانیان تحصیالت و دکترا از نیستی،،،دم بشو درست تو ،،چون میدونی خوب هم گذاشتم،،دلیلش

 طلبکاری،، کنی،،همیشه صحبت خانوم یک با ساله ده بچه یک اندازه نیستی بلد اما میزنی

 گفت و کرد نگاهم اروم و ساده

  بریم؟ شدی؟ اروم زدی؟ رو حرفهات-

 ،،، شده خنثی رفتارش اینقدر دوگانگی،،چرا همه این از میشدم خفه داشتم

 گفتم،،، عصبی و زدم داد

 ینمیش مستقیم صراطی هیچ از روز اشتی،،یه روز ،،یه قهری روز هستی،،،یه روانی تو که خدا به-

 باهرو جلد تو رفتی باز یا کیانی همون نمیدونم که میشی مالیم همچین االن مثل دیگه روز یه

 صفتیت،،،

 گفت،، و زد پوزخندی

 کن،، فکر خوب چیزهای به هست رفتنت نزدیک-

 ،، میکردم نگاهش تعجب از باز چشمهای با

 ،،، بود خونسرد عجیب
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 خونم،،، در دم رفت و افتاد راه

 ،،، پیشت میام شش ساعت نزدیکهای شب فردا-

 نکرده،،، الزم-

  میام که میدونی-

 ،،،نمیبینمت،، ،،دیگه زودی به که ممنونم خدا بده،،،از کن،،،ازار مایلی،،،اذیت طور هر-

 بودیم،، پارک هم کوچه،،،روبروی تو رسید ما با همزمان هم همسایه دختر که بود شب اخر

 که بود نمونده ذهنش تو ای عشوه ثانیه چند همون تو ،،،دختره شد چشم در چشم باهاش کیان

 نمیبرد،،، لذت کم هم باشه،،،کیان نریخته کیان برای

 نماشی متریه پنج از بلند صدای وبا شدم پیاده ماشین از بیارم در باز رو حرصش اینکه برای

 پرسیدم،،

 نکرد،،، قطع رو جیبیت تو پول بزرگت مامان زندانیت ماجرای از بعد راستی-

 گفت،،، من به رو و خندید کیان و زد کیان به پوزخندی دختره

  ،،، میدم بهت رو جوابش فرودگاه تو شب فردا-

 نمیاوردم،،، در سر ازش اصال که میزد حرفهایی معمول طبق

 خونه،،، تو رفتم و بستم رو در خندونش نگاه به اهمیت بی

 ور باشه،،اسبابم اماده تحویل برای تا کردم تمیز رو خونه ،،کمی شدم پا خواب از که صبح فردا

 دوش،،، رفتم و انداختم نگاهی

 بود،،، ظهر از بعد سه ساعت طرفهای

 تو اتفاقی نگرانی،،کم و تشویش از بودم،،پرز داشتم،،مضطرب نشدنی وصف و غریب حسی

 ،، نبود زندگیم

 رو اسمش وقت وای،،،هر کلن،،،ای تو هم المان،،،اون برم تنها و بودم،،تک گرفته بزرگی تصمیم

 میلرزه،،، بدنم عزمم عظمتِ از میشنوم
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 ودب که هم بار اخرین برای تجریش،،،باید رفتم اژانس بدون همیشه عکس بر و بستم رو خونه درِ

 بخواد مامان که وقت هر میکردم فکر بچگی خودم،،از خدای میکردم،،با خلوت خودم خدای با کمی

 سن،،، این به تا دادم پرورشش خودم تو رو باور امامزاده،،این تو میره بزنه حرف خدا با

 میکردم،، حس بیشتر امامزاده تو رو خودم خدای من

 دنیا انکی که بود،،،وقتی ،پارسال تو این اومدم که باری اخرین بخیر ،،یادش صالح امامزاده تو رفتم

 شدم،،، دور خودم از من ،،،چقدر کرد خراب سرم رو رو

 شدم،،، غافل خودم خدای از

 تو،،، رفتم درش سر از و گرفتم چادری امامزاده خادم از

 ،، بود سرد

 شد،،، سردم

  داد؟ بهم تو اون که غریبی حس از یا بود هوا از سرما این

 کردم،، تغییر چقدر من

 کردم،،، تر بلند رو قدمهام همونم؟ من

 بود،،، خلوت

 تو،،، برم و بسپرم نگهبانی به رو کفشهام تونستم راحتی به که اونقدر

 میدید،،، تار رو جا همه چشمهام

 میاره،،، در سینه از رو قلبم داره ارامش جای فضا این دیدن چرا میکنم؟ گریه چرا

 کردم،، طی رو ورودی فضای قدم به قدم

 ،، بود گرفته جور بد روراستم،،دلم که خودم با

 نشستم،،، دیوار سمت ای گوشه یک رفتم و کردم نگاه اطراف به کمی

 زدم،، حرف خودم خدای با و بستم رو چشمهام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

693 

 

 داری؟ دوستم دیدی،،،هنوزم رو زندگیم که خودت ،،اما میام کم معرفتم،،،میدونم بی میدونم--

 دارم خودت امید به کال ها،،ایندفعه داره فرق خیلی دیگه ایندفعه جون داری،،،خدا هوامو هنوزم

 مثله بود شده برام اینجا دیدی که نداشتم،،،خودت ای دیگه راهه دیدی که میکنم،،،خودت اقدام

 میرم،،،هیچکی دارم همینم کسم،،،برای بی صدامو،،،خیلی تنهام،،،خدا،،،میشنوی قفس،،،خیلی

 که ومیکنم،،ت دق که نذاری تنها دیگه اونجا،،،تو یا باشم اینجا داره فرقی چه نیست،،پس منتظرم

 و انمام چیه نوازش بفهمم اومدم میکشم،،تا سختی اینقدر من چرا مهربونی،،پس اینقدر میگن

 بهش بدین حق االن اما دیوونتونه نیاز که بگو بهشون خوبه؟ جاشون گرفتی،،،راستی ازم رو بابام

 یهچ نمیدونی و نداری ،،،دلهره حالت به دیدنتؤن،،خوش بیاد خدافظی برای حتی نمیشه روش که

 خبر داری؟ خبر که احساسم کردم،،،از تجربش دنیات این برکت و خیر از من بخواد دلت تا ،،،اما

 یدیگه،،،همون میشناسیش بستم؟ بهش دل شدم،،بدجوری عاشق جور بد وقتیه چند یه که داری

 لیلرزوند،،،خی رو دلم اون فقط که میدونی داشتم،،،خودت گله دستش از و پیشت اومدم پارسال که

 رو کارهاش که نداره،،،خودت ثبات نه،،،اخه یا درستیه کاره دارم اماشک دارم دوستش

 روتنها نیازت جون ،،،خدا میشه تنگ براش بدم،،،دلم توضیح برات رو چی من میبینی،،،دیگه

 نپایی نشو،،،این غافل من از ،،تو شدم دور ازت من ،،،اگه محتاجتمم،،،اگه وقتی هر از نذار،،بیشتر

 به تا بزنی اپ و دست باید چجوری ببینی نیستی من جای سخته،،،اینجا چقدر زندگی ببینی نیستی

 میزدم بهت باید رو ،،،حرفهام میرم دیگه امشب اخه نه؟ زدم حرف برسی،،،زیاد میخوای که چیزی

 خلوت تباها تابیام بده پا االن مثل موقعیتی همچین کی که نیست معلوم ها فعال فعال دیگه ،،،اخه

 نذاری،، تنها منو که میگیرم رو قول این ازت زور به امامن نه یا دادی قول بهم کنم،،،نمیدونم

 ،، ردمخو و همبرگرگرفتم ساندویچ یک راه کردم،،،تو ترک دلتنگی کلی با رو امامزاده و شدم بلند

 تباهاش کارم جای یه میرفتم،،،انگار راه ولیعصر خیابون تو هنوز من و بود شب هفت تقریبا ساعت

 کاری بود درست ایا که میرفتم کلنجار خودم با بودم،،همش شک به دو همش اخری دم ،،این بود

 نه،،، یا کردم که

 ،،، خریدم فروشنده سفارش به رمان یک خودم برای راه تو

 خونه،، رفتم و گرفتم تاکسی شب هشت ساعت

 تایید مهر تنهاییم رو بدجور همه و بسته،،همه خونه،،،چمدونهای خونه،،سکوت خاموش چراغهای

 میزدن،،
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 اومد،،، در صدا به گوشم کنار ایفون زنگ که بودم نبسته رو در هنوز

 پریدم،،، جام از متر سه چرا دروغ

 برداشتم،، رو ایفون و گذاشتم باز همونطور رو در اهسته

  بله؟-

  باال؟ بیام میتونم-

 اتمامش برای که میداد بهم بدی حس خونه سکوت کارمیکرد،،،اینقدر چی اینجا بود،،،اما کیان

 وگفتم،،، زدم رو در کلید کردنی سنگین سبک هیچ بدون سریعا

  شد؟ باز-

 اره،،،مرسی،،-

 ،، باال بیاد تا نخوردم تکون جام از

 باال،، اومد ثانیه چند عرض در

 سالم،،-

 سالم،-

  بودی؟ کجا-

 جا هیچ-

  ایستاد در جلوی

 بخوریم هم با بیام گفتم گرفتم غذا ،،رفتم نبودی اومدم بار ،،،یه نکردی باز رو در چرا پس-

 ،، بودم سیر واقعا

 ،، خوردم چیزی یه بیرون همون من اما افتادی ،زحمت بودم بیرون-

  تو؟ نیام یعنی-

 کنم،،، نگاهش سیر دله یک میخواستم اقل حد اخر های لحظه ،،این سوخت براش دلم
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 نزدم،،،بیا،، حرفی همچین -

 داخل،،، اومد و کردم تر باز کمی رو در

 از مه قرمز دار کاله سوییشرت ،،یک ای سورمه جین یک ،،با بود تنش خوشگلی مشکیه کاپشن

 ،، میخورد چشم به کاپشنش زیر

 کنم،،، روشن رو چراغها تا اپن سمت رفتم و شدم رد کنارش از

 ندارم،، پذیرایی اسباب ببخشید-

 گفت و اورد در رو کاپشنش جدی

 نشده،،، سرد تا بخوریم بشین ،،بیا باش راحت-

 کیان،،، میشه تنگ برات دلم

 جونت،، ،،نوش بخور بشین تو ،، سیرم من که گفتم مرسی-

 گفتم،،، میخوردم،،بیا رستوران همون تو که بخورم تنها میخواستم اگه من خب-

 میکرد،، لج داشت باز

 بخوری،، غذاتو تا میشینم سیرم،،،کنارت من کن باور-

 بخورم،،، غذامو تر زود تا کن هواپیما مثل هم قاشق میخوای-

 ،،، کردم همراهیش و برداشتم برش یک اصرارش به ،،،اخر بود گرفته پیتزا

 میشه،،، تنگ اینجا های غذا برای دلت اونور بری چون بزن هم غذات اخرین-

 عذبم نشستن کنارش از ،،خیلی که دیگه چیزه یا بود خونه سکوت برای ،،،نمیدونم زدم لبخندی

 ،، میکردم نگاه پیتزا روی شدهء حلقه زیتونهای به و پایین انداختم رو سرم همین برای بودم

  ؟ کردی جمع هاتو وسیله همه-

 ،،، بودم معذب فرم ،،،بد نبود اینطور اصال اما میدادم نشون مسلط رو خودم

  پشتی کوله یه چمدون،و تا دو نداشتم،،همین خاصی اره،چیز-
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 دیگه،،، میدی بار اضافه فوقش چند نباشه،،،هر کیلو سی از بیشتر-

 نیستن،،، پر ،،،سبکن،،،اخه نمیکنم فکر-

 گفت،، و کرد نگاه من به باز و انداخت بهشون نگاه یه

  ،، نخوردیش که هنوز-

 که بود چیزی ترین ال ایده میرسید نظر به همون میرسید،،،اما نظر به خوب و خونگرم چقدر

 ،،، بگم میتونستم

  بگیریم؟ بریم نمیخوای ای دیگه چیز بازن ها فروشگاه تا-

 مرسی،، نه -

 تمرف پیتزا جعبه کردن جمع هوای به و شدم بلند کنارش از داد،،، لم کاناپه رو و خورد رو پیتزاش

 اشپزخونه،، تو

 نداشتم،،، جالبی حال نزدیکی همه اون از من و بود کوچیک کاناپه اخه

 ریاخ میرسونمت،،دمه من که بود گفته ،،دیشب نداشت سر به رفتن هوای بود معلوم که اینجور

 میکنه،،، تر سخت من برای رو رفتن کارهاش این با که شده،،نمیدونه دلربا و مهربون چه

 ،، سوال یه-

 گفت و کرد نگاهم

 ،، بپرس -

 صبحه،،، شش پروازم اخه خوبه؟ بگیرم شب دوازده برای رو اژانس من-

 گفت و کرد نگاهم کالفه

 خودم ،،،من باش نداشته کاری چیزهاش این به ،،،تو اینجا اومدم چی برای من پس-

 هستم،،میبرمت،،

 میگیرم،،، اژانس خودم ،،من برگردی راه همه این. ،،با ببری رو من چی برای نه،،،مرسی،،تو-

 گفت کالفه باز و کرد اخمی
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 تا مهست پیشت نمیکنم رانندگی که خودم من ،،تازه نمیگردم بر هم خالی دست اومدم که فعال-

 ،،، ه تر ،،راحت میشم خسته ،،،چون بیاد هتل راننده این

 برگردی دوباره بعد اونجا بزاری رو من بیای راننده با نمیخوام،،تو که ،،،گفتم خب کاریه چه-

 راهه،،، ساعت ،،،،دو نزدیکه بگم نیست که ،،مهراباد

 گفت،، و خندید اینبار

 بیفتیم،،، راه شب دو ساعت تا بکن کارهاتو جاش نکن،،،به ،،بحث لجباز-

 میشه،،، تنگ برات ،،،،دلم کیان

 اتاق،، تو رفتم و نکردم بحثی دیگه

 برداشته خودم برای که رمانی های کتاب از یکی و نشستم تخت رو و کردم مرتب کمی رو موهام

 خوندن،، به کردم شروع و برداشتم رو بخونم هواپیما تو تا بودم

 ،،بنده حال تو رفتم خوردن اب بهونه به نمیومد کیان از صدایی بودم اتاق تو که نمیشد ساعت نیم

 ،،، بود خوابیده نشسته حالت به کاناپه رو خدا

 بهتر تا سرش پشت بود گذاشته هم رو ،،دستهاش پاش رو بود انداخته هم رو پاش مزه با چه

 کنه،،، ریلکس

 ناال و بود اومده من برای بد یا ،،،خوب میشه سردش که کردم حس باز اما بود گرم خونه اینکه با

 ،،، بود شده بد خوابش جای من خاطر به هم

 ،،، روش انداختم بردم و روبرداشتم تخت روی لحاف و اتاق تو برگشتم اهسته

 اتاق،، تو برگشتم هم خودم

 برد،،، خوابم که بودم خونده رو کتاب پنجاه صفحه تا تقریبا

 میکرد،،، نوازش رو صورتم کنار دستی

 ،، شدم بیدار خواب از ها گرفته برق مثل

 میترسی،، ،،،چرا تر اروم-
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 میتپید،،، تند تند ترس از هنوز قلبم هم گرفتم ارامش دیدم،،هم چشمم جلوی رو کیان

  ؟ شده چیزی-

 بریم،،، ،،باید اومده علیرضا-

  کیه؟ علیرضا-

 دیگه،، راننده-

 گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و مالیدم رو چشمهام

 میرم،،، اژانس با من کن باور کیان ،،باشه،،اما اهان-

 ات کن چک رو خونه دیگه بار یه پاشو فقط ماشین،تو تو گذاشتم چمدونهارو من نباشه،،، حرف-

 بریم،،،

 یکم میشد باعث سفر استرس اما بکنم میتونستم که بود کارهایی این ،، بودم ممنون ازش

 ،،، بشه بیشتر خستگیم

 اخر در و کردم پهن مرتب تخت روی دوباره رو لحاف ، کردم مرتب رو ،،،،خونه پایین رفت کیان

 ،،، کردم قفل رو خونه در. و داشتم بر رو اشغالها

 یدکل خودمؤن ما گفت هتل امور به رسیدگی مسئول چون بردم خودم با قبلی قرار طبق رو کلید

 داریم،،،

 نشستند،، ماشین تو علیرضا و کیان دیدم شدم خارج که خونه از

 رس بسیار که فهمید میشد چشمش طبی عینک از که بود سال خرده و سی پسر یک علیرضا

 براهه،،

 ،، شدم سوارماشین رفتم ،و گذاشتم در دم مشکیه بزرگ سطل تو رو اشغالها

  ؟ کردی چک رو چیز همه-

 اره،،-

 ،،، زدیم که بود حرفی تنها این
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 ،،، بودم خسته خیلی خوابیدم،،اخه و بستم رو چشمهام دوباره

 ،، شدم بیدار که بودیم فرودگاه نزدیکهای

 بودیا،،، خسته-

 ،، خوابم من که میدونست کجا از و بود نشسته جلو کیان چون کردم تعجب

  بله؟-

 گفت،، و پایین داد رو اش شیشه جلوی اینه

 فرودگاه،،، دم تا خوابیدی راه اول از-

 سفره،، استرس شاید ،، نداشتم حسابی و درست خواب شبه دو اخه اره-

 ،، گفت و خندید

 رسیدیم،،، همونه،،تقریبا ،،مال اره-

 ،، بود شده بیشتر اضطرابم کمی ،، نگهداشتم محکم دستم تو رو کولم

 ، شدیم پیاده ماشین از و کرد پارک فرودگاه در جلوی علیرضا

 بیاره،،، چرخ یک که زد اشاره علیرضا به کیان

 چرخ،، دنبال رفت سریع علیرضا

 همه با و کنم تشکر لطفش بابت کیان از که دیدم رو فرصت بهترین من بیاره رو چرخ که وقتی تا

 ،، بسپارم خدا به رو اون ها خوبی و ها بدی

 تانیهادبس بچه مثل دستم گرفتم رو هاش بند و پشتم انداختم رو کولم و کردم نگاه چشمهاش تو

 گفتم و ایستادم

 وقت هیج ،، بود بزرگی لطف ،، اومدی باهام اینجا تا که مرسی هم اخرشه،،،باز دیگه،،اینجا خب-

 میتونم خودم رو کارهاش بقیه ،،چؤن برید بعدش به این از بهتره هم نمیکنم،،،شما فراموش

 الکیه،، معطلیه هم شما برسم،،برای
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 و ردممیک دق داشتم شدنش دور از ،،من میکرد اذیتم بیشتر این و نمیرسید نظر به ناراحت اصال

 ،،، میومد چشم به خونسرد بسیار اون

 تو،،، میام باهات-

 ،،، ،،نمیخواد مرسی که گفتم-

 یا کنم دراز براش رو دستم خداحافظی برای که بودم دل دو و خوردم تاب پام پاشنه و پا نوک رو

 نه،،

 .کردم دراز رو دستم و دریا به زدم رو دلم باالخره

 که میشد وقتی چند که ها پوزخند اون از و داد دست باهام و جلو اورد رو دستش و کرد نگاهم

 ،زد،،، بود گرفته ازم رو خواب

 شدی؟ رفتنی جدی جدی یعنی-

 نمیاوردی،،، زبون به رو حرف این راحت ،،اینقدر داشتی خبر دلم تو از اگه ولی اره

  گفتم و زدم لبخندی

 دستم،، از بکش راحت نفس یه ،،برو دیگه اره-

 ،، کرد بغل حرکت یه با رو من و خندید

 مهه میخواستم،،با رو اغوش این بود وقت بود،،خیلی شده اشک پر ،،،چشمهام بود گلوم تو بغض

 ،، میشدیم جدا هم از داشتیم مظلوم خیلی چرکینی دل

 باش،،، خودت مواظبه-

 بودم،، ایستاده پا نوک رو و بود شونش رو ام چونه همونطور

 ،، کردی همراهیم اینجا تا اینکه از ممنون هم همینطور،،باز هم تو مرسی-

 ،،، نکردم کاری-

 ،،هر، میکرد بیداد درونم رو غم چیزی هر از بیش این میکرد،،،و رفتار لبخند با اون داشتم بغض من

 ،،، بس و بود من سمت از تنها وابستگی این که چند
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 گفت،، گوشم در اهسته و داد فشار بغلش تو رو من محکم

 ؟ نمیخوای همسفر-

  چیه؟ منظورش همسفر؟ شنیدم؟ درست

 گفتم،، و کردم نگاهش تعجب با و بیرون اومدم بغلش تو از

 همسفر؟-

 بود،، نشده خواستنی اینقدر امروز به تا میخورم قسم که کرد نمکی با خنده

 ،، میام باهات هم من-

 بذاره،، کارم سر باز که ترسیدم و کردم اخمی

 ببینم،،،سولماز،،،وای کن صبر من؟ پرواز با هم تو هم،،یعنی یعنی،،،تو چیه؟ منظورت-

 داد،،، ندا بهت سولماز،،،،اؤن

 ،،، گفت و داد سر بلندی خنده

 نیستی،،، تنها دیگه که اینه ،،مهم نیست مهم ایناش-

 من با میخواست چی گرفت،،،برای من با رو بلیطش چی گرفت،برای رو دلم ته عجیبی ترس

 میپلکه،،، برم دور اینقدر یهویی بیاد،،،چرا

 گفتم،، و کردم تر غلیظ رو اخمم

 ،،، نکردی قشنگی کار بگم باید کردی رو اینکار من خاطر به اگر-

 گفت و جیبش تو کرد رو دستهاش

 هم ینباش تنها تو ،،هم باشم پرواز یه تو تو با که گفتم منتها بودم مسافر خودم من تو؟ خاطر به-

 باشم،،، داشته سرگرمی یه من

 چیه،، سرگرمی از منظورت-

 رتهمساف میری که اولته دفعه شنیدم تو،،تازه لجباز،،مثل و لوس همصحبت دیگه،،یه سرگرمی-

 شدم حالت کمک که باشه هم خدات از خارجی،،،خب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

712 

 

 بدون فرودگاه در از و برداشتم ماشین پشت از رو چمدونم تا دو و نگهداشتم رو اخمم همونطور

 افتادم راه کیان به توجه

  ،، میاورد درد رو قلبم حرفهاش از کلمه هر اما نمیداد نشون مستقیم رو احترامی بی

 به حتی بودم شناخته. ازش که اخالقی با چون ناراحت هم شدنش همسفر از بودم خوشحال هم

 بود،، محض حماقت کردن اعتماد هم سالمش

 بیام،،، وایسا،،منم نیاز-

 مامت جاش به بودم کرده فراموش رو سفر باشم،،اضطراب نکرده بارش که نبود بیراه و بد لب زیر

 ،، بود ه شد کیان مریض دار کج های رفتار مشغول فکرم

 ،،، ایستادم بار تحویل صف توی و تو رفتم مسافرین ورود قسمت از

 ،،، دادم گیت تحویل و باسکول رو گذاشتم چمدونهامو

 شدم،، شاپش کافی وارد و اصلی سالن تو رفتم دوباره ،، داشتم پرواز تا ساعتی یک هنوز

 ندیدم،، دیگه رو کیان

 نکنم،،، حس رو کیان وجود که میشد باعث همین و میکردم عمل مستقل

 ،، نشستم و دادم سفارش کاکائو شیر یک

 خوندن،، کتابم ادامه از کردم شروع و اوردم در رو کتابم

 گیت به تر سریع چه هر ،کلن تهران پرواز مسافرین که کردند اعالم پیج از زدم هم به چشم

 ،،، برن مربوطه

 کارم سر ممکنه که زدم حدس ،، ندیدم هم اونجا رو کیان ،، همونجا رفتم و شدم بلند جام از

 یشدنم هم گرفتم،،باز تصمیم زود معمول طبق من ،،و نبود کار در همسفری اصال باشه،،و گذاشته

 ،، کرد باز حساب حرفهاش رو

 هفلزی های صندلی رو ،،رفتم الزم اقدامات از گذشتن از بعد و دادم تحویل رو پاسپورتم و بلیط

 ،، نشستم انتظار سالن

 شد،، پروازمون به نوبت باالخره
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 ،، بودم کار سر که شدم مطمئن ،،دیگه نبود خبری کیان از هنوز اما شدم هواپیما وارد

 احدود مرد یک باشه راهرو سمت که کنارم ،،و بودم وسط صندلی من راست سمت صندلیه سه از

 ،، سیدمیر نظر به خندون هم خیلی و بود تنش. اسپرت لباس ،، بود نشسته ساله چهل یا نه و سی

  ،، اومد کمرم دور دستی که بودم سرم باالی صندوق تو پشتیم کوله کردن جابجا مشغول

 ،،، تهس کیان که کردم حاصل اطمینان ،،اما برگردم کامل نمیتونستم و بود ایستاده سرم پشت

  ،، میاری در چرا بازی گربه و موش-

  گفت و خندید که ببندم رو صندوق درِ خواستم و دادم جا رو کولم

 میبندن،،، میان خودشون بشین برو-

 رفت،، اعصابم رو باز

 کنه،، ضایعم خواست باز

 ور رفتم اروم و کردم باز کمرم کنار از رو ،دستش دستم با و زدم لبخندی نیارم کم اینکه برای

 نشستم،،، صندلیم

  هستید؟ کلن مقیم-

 پرسید،، ازم رو سوال این پنجره کنار مرد

 گفتم،، و کردم نگاهش صمیمی خیلی

 میرم،، المان که بارمه اولین من-

 گفت،، و زد تحسین منظور به لبخندی

 ،، باشید المانی که میخورد تیپتون قشنگیه،،به جای-

 گفتم،، و خندیدم

 زشتن،،، اینقدر المانیا یعنی-

 گفت گوشم کنار. و کرد خم. رو سرش کیان همزمان
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 کن،، عوض من با رو جات پاشو-

 گفتم،، نفهمه مرد که طوری اهسته

 راحتم،، من-

 هم من ارکن مرد که طوری بلند نسبتا صدای با بده حرص بیشتر رو من اینکه برای و نشست کیان

 گفت،، بشنوه

  ؟ خوبه جات ؟ نمیخوای چیزی تو-

 یانک به رو بود صورتم رو قبل از که لبخند با همین برای میکرد نگاه متعجب خیلی کناری مرد

 گفتم،،

 باشید،، راحت شما دادفر،،ممنونم اقای نه-

 بینهب هم کیان که طوری مرد به رو بخوره حرص بیشتر اینکه برای اینبار و کرد گل شیطنتم باز

 گفتم،،

  پروازه؟ ساعت چند دقیقا-

 گفت،، بود هم شیطون خرده یه که مرد

 نیست،،، کننده خسته قشنگه،، نیم،،،راهش و ساعت ساعت،،چهار چهار-

 گفتم،، و کردم نگاهش شیرینی لبخند با

 باشه،،، زیبا و سبز سر که شماله جاده مزه،،مگه با چه-

 گفت،، و خندید معمول حد از تر بلند

  میری؟ داری گرفتی،،،تنهایی اومد،،زود بود،،خوشم باحال-

 گفتم،، و زدم لبخندی بشه ساز مشکل بعدا ممکنه دیدم

 کاریه،، سفرمون این اومدیم،،بیشتر همکارم با نه-

 پرسید و شد جدی

  شرکتی؟ چه نظر اهان،،زیر-
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 ،،، میرم دارم هتلداری دوره برای من-

 خوب،، احسنت،،،چقدر-

 تلفنش بازی مشغول رو خودش هم میگرفتم،،،کیان نادیده رو کیان و میزدیم حرف هم با مدام

 بود،،، کرده

 پرواز،،، نوع حتی داشت تازگی برام چیز ،،،همه شد بلند زمین از هواپیما

 رو نحجابشو خانومها بیشتر دیدم که میگذشت هواپیما گرفتن اوج از که نمیشد ساعت یک هنوز

 حرکت،،، این برای بودم معذب کمی هنوز من ،،اما میکنند عمل تر راحت و برداشتند

 ،،، بود تلفنش تو سرش همچنان کیان

 شدند،،، مشغول نهار سرویس برای و بودند برخورد خوش خیلی هواپیما مهماندار پرسنل

 ،، بود ساله پنجاه تقریبا زنی جلو صندلیه

 مرتب،،، بسیار و بلند قد

 یک ،،،و بود همراهش هم ساله دو خوشگل و بلوند بچه دختر یک ،،،چون بود اش نوه با انگار

 بود نشسته کیان روبروی دقیقا یعنی صندلیشون کنار هم سال ای خرده و سی خانوم

 عقب،،، میکرد پرت میومد دستش چی هر که بود بازیگوش اینقدر دخترک

 ،، بدم بهش لبخند با و بردارم بودم مجبور ناچار به من و

 ،،گفت المانی زبان به من به و پشت برگشت نهایت در و داد تذکر بعش بزرگش مادر اینکه تا

 شده،،، شیطون خیلی امروز ما کوچولوی نانسی ،،،این ببخشید-

 ،، گفت انگلیسی با زن به رو و کرد بلند تلفنش از رو سرش کیان

 نیست،، مشکلی-

 اعتماد با همین برای شدم ناراحت کمی زد حرف من جای هم و داد دخالت رو خودش هم اینکه از

 گفتم،، خانوم همون زبان هم و المانی به تمام نفس به

 شیرینن،، هاشون بازی همین با ها نباشید،،بچه نگران-
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 ت،،گف و زد تحسین روی از لبخندی باشم همزبان باهاش تونستم خوبی به من اینکه از زن پیر

 حرکت پر بازیه یک میبینه کارتونی تره،،یک راحت کنترلش خونه تو ،،حاال موافقم شما با منم-

 ،، شه خالی کمی انرژیش تا میشه باعث

 گفتم،، و کردم ای مزه با خنده

 برسید،،، کارتون به میتونید ،،،شما میخوابه وشیرین ناز خیلی هم بعدش-

 میزدم،، حرف زن با غرور و افتخار با من و میکرد نگاه متعجب کیان

 تو ور پام که اولمه بار که میگم دروغ من بود کرده فکر که میکرد نگاهم مزه با اینقدر من کنار مرد

 میزارم،، المان

 گفت،، کیان میخوردیم رو غذامون که ای زمانی فاصله حد تو

 ،،، بندازی راه رو کارت میتونی المان خوبه،،تو-

 گفتم،، و گرفتم سمتش به رو صورتم کامال

 به من تسلط کردند تایید المان به هتلداری دوره برای رو درخواستم که هم دالیلی از یکی-

 ،، بود زبانشون

 میکنم،، کمکت من بگو بهم بری بلژیک یا فرانسه خواستی اگه حاال-

 فتم،،گ بدم نشون رو خودم استقالل اینکه بزاره،،برای نمایش به رو قدرتش جا همه بایستی حتما

 و تسلط حداقل من مقام و پست تو هم اون هتل تو استخدام شرایط که رفته یادت کنم فکر-

 م،،،درمسلط انگلیسی اندازه به هم رو فرانسه زبان هست،،،من المللی بین زبان دو به مدرک داشتن

 خشب دو به ای محاوره لحاظ از هم بلژیک که چند هر بخوره بلژیک به مسیرم نمیکنم فکر ضمن

 هم الهمک حتی میکنم سعی میتونم که اونجا تا ،،منم میشه تقسیم زبان نیدرلند و زبان فرانسه

 بگردم،، دنبالش زبانش فرانسه قسمت برم زد اگر ،،اما نزنه باد شما سمت

 گفت،، و خورد جا گفتارم تند لحن از

 ،، نزدم حرفی که داریا،،من ازم پری دلِ-

 گفتم،، و کردم اخمی
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 ای ازهت چیز امروز تا ،، میکنی تکرار حرفهاتو معموال تو ،، گفتی قبال رو میزدی باید که حرفهایی-

 ،، نشنیدم ازت

 کنم،،، رفتار مالیم باهاش نداشتم دوست اصال که بود حسی چه نمیدونم

 گفت و داد باال ابرویی

 شکاریا،،، بد-

 ،،، خوردنش به کردم شروع و غذام رو انداختم رو سرم

 ،،، هبش اماده لندینگ برای هواپیما تا بستیم رو کمربندهامون همگی که بود پرواز اواخر تقریبا

 گفت،، لبخند با کنارم مرد

 نیومدید،، المان حال به تا اما مسلطید المانی زبان به اینقدر چطوری شما-

 دادم،، رو جوابش حوصله با و خندیدم

 ینقدرا اما میزنند حرف ها انگلیسی خود از بهتر رو انگلیسی همشون که ایران مردم از خیلی مثل-

 استفاده زبانشون از حال به تا که ممکنه غیر و وسخت زیاد براشون بدوش بدو و سفر شرایط

 نکردند،،، بهینه

 گفت،، و من به داد و اورد در رو کارتش کیفش تو داد،،،از تکون تایید منظور به رو سرش

 المان تو هم میکنم،،،دفترمون کار چیزی هر صادرات و واردات هستم،،،تو رادمنش سهند من-

 داره،، شعبه

 گفتم،، و گرفتم ازش احترام با رو کارت

 بدم خدمتتون ندارم کارتی ،،من مرسی باز اما نمیخوره هم به کاریمون های رشته اینکه با ممنونم-

 ن،،،اشناییتو از ،،خوشبختم هستم بهرامی نیاز هم کنم،،،من معرفی همنجوری رو خودم میتونم اما

 و نمک قطع رو حرفم ببخشیدی با شدم مجبور من و زد پهلوم تو ای ضربه دستش با کنار از کیان

 ،، بوده چی کار این از قصدش ببینم تا بشم کیان به رو

  بله؟-
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 شیبک اب از رو گلیمت میخوای اومده،،،اینجوری کجا از و کیه نیست باهاشون،،معلوم نگیر گرم-

 ایران،، گردی بر و کنی جمع باید رو وبندیلت بار نشده هم روز دو تو که ،،اینجوری بیرون

 گفتم،،، حرص از پر اما اهسته و شد تموم شدم،،طاقتم عصبی

 حد هم رو ؟ بزنی چوب رو من سیاهه زاغ اومدی رو پر رو ،،پر گرفتی بلیط من با ؟ توچه به اصال-

 ،،اَه،،، خدا به داره

 ،،، کرد سکوت و بست فشار با رو چشمهاش

 کوچیک و دادن ،،،حرص بود شریفش شغل مدت یک که میدادم،،،کاری حرصش داشتم خوب

 موقعیتی هر تو من کردن

،، 

 تندگف بهمون هراپیما کامل ایست و نشست و هواپیما های چرخ اومدن در وتا کرد لندینگ هواپیما

  گفتند بهمون واقع در نشیم،،،اما بلند جامون از که

 بود،،، کاری مشغول کس بودند،،،هر ایستاده ،همه

 ،،، برداشتم رو پشتیم کوله و شدم بلند جام از من و کرد کامل ایست هواپیما باالخره

 ،، بریم بعد شه خلوت کن صبر-

 بریم؟-

 ،، شدم خارج هواپیما از مردم قاطیه و کردم اخمی

 زنه،،،ب ورود مهر و ببینه رو ویزام تا خارجی اتباع قسمت رفتم و گرفتم دستم رو ویزام و پاسپورت

 ویزا برای اینکه هم بود جدا صفمون ،،هم داشتم معطلی کمی من و رفت سریعتر من خالف بر کیان

 میکردند،،، مکث بیشتر کمی

 رفتم،، خروجی سالن سمت به و برداشتم ریل از رو چمدونهام حال هر به

 شدم،، رد بودند ایستاده پلیس تا دو که ای شیشه در از
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 نیایرو بودند اومده استقبال برای که مردمی تمامیه کردم خروج وقتی ،، داشت سنسور خروجی در

 ....حجاب بدون بودند،،همه

 ونجذابش بسیار تیپهای و ،، زن داشت،،،پلیسهای تازگی برام ورود بدو تو من که بود چیزی تنها

 میدیدم،، فیلمها تو بیشتر من که

 ،، میزد تند تند قلبم

 و مو ارایش فرم از میتونستم رو بیشترشون که اینجاست بودن،،،جالب مقابلم ایرانیها تمامیه

 بدم،، تشخیص صورت

 لبی ا،،،ب میرسیدند بودند اومده استقبالشون به که عزیزانشون به که میدیدم همسفرهامرو همهء

 میکردند،،، ترک رو فرودگاه خندون

 میداد،،، فشار رو گلوم بودم،،،بغض کرده ورود کشور اون تو کس بی که بودم من تنها انگار

 میگشتم،، کیان دنبال چشم با

 بود،، گرفته رو من بدی غریبیه حس

 ،، کردم گم رو کیان

 تهی لبغا بدنم یهو اما میرسوندم مربوطه هتل به رو خودم و میگرفتم تاکسی باید که میدونستم

 کرد،،،

 سخت درکش کمی برام کشور از خارج به هم اون سفر اولین ه فرودگاه،،المانیها،،،وتجرب عظمت

 ،،، بود

 زمین،، زیر بود رفته بود شده اب انگار کیان

 کنم،، شروع کجا از نمیدونستم که بودم کرده گم رو پام و دست اینقدر من

 مجبور و نداشتم من که میخواست یورویی دو سکه هم چرخ روی چمدونهام گذاشتن برای وحتی

 و نپایی انداختم رو بگیرم،،شالم دستم رو چمدونم تا دو و بندازم پشتم رو پشتیم کوله بودم

 شونها خیلی همانند هم ،،من نبود بقیه با متفاوت تیپم چنداد میدیم اطراف زنهای از که همونطور
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 کمح لحظه اون تو بیشتر گه هم رو ،،شالم زانو باالی تا پالتوی با بودم پوشیده ساده جین یک

 میکرد،، بازی رو گردن شال

 بود،،، گرفته رو وجودم تمام استرس

 حمل به کمک و چرخ همراهیه برای مرد دهها که ایران عکس بودم،،،بر کرده گم رو خروجی در

 نمیومد،، مسافر جذب برای هم نفر یک حتی اینجا طرفت میومدند چمدونها

 برگه توش از و جلو اوردم رو م پشتی کوله و گذاشتم رو چمدونهام و ایستادم سالن گوشه یک

 ،، اوردم در رو هتل ادوس شده پرینت

 تاکسی،،، دنبال برم که بود این بعدی کار حاال

 از من اما نداشت ای فاصله من تا هم ،چندان رسوندم خروجی در به رو خودم بود بدبختی هر با

 ودب گرفته رو بدنم بدی خیلی ،،سوز شد باز که ،در بود شده کم تشخیصم قدرت اضطراب شدت

 میرفت،،، هم استخونم توی تا میگفت،،سرما کیان که بود،،،همونطور سرد ،،،هوا

 یرغ به میکنند صحبت زبان همه به قهرند،،،همشون هم خودشون با اینجا متفاوت،،،ایرانیها چقدر

 ،،، فارسی از

 

 

 ،،، ردک پارک جلوم بلندی شاسی رنگ ای نقره پورشه ماشین دیدم که رفتم ها تاکسی سمت به

 ویت و کنم جرات تونستم خودم اسم شنیدن ،،با برگردونم نمیتونستم سرما شدت از رو سرم

 کنم،، نگاه رو ماشین

 ،، بود کیان

  میرسونیمت ما ،،بیا کن ،،،صبر نیاز-

 و داشت کنم،،همراه کمک درخواست ازش تا نمیداد اجازه غرورم هم کردم دلگرمی احساس هم

 کنم صحبت مودبانه بودم مجبور

 میگیرم،،، تاکسی یه همینجا من بفرمایید ،،شما مرسی-
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 گفت،، جوابم تو و کرد ای مزه با اخمه

 میریم،، رو مسیر همون داریم هم برسونیمت،،،ما بیا ،،گفتم نیست ایران دیگه اینجا نیاز-

 گفتم،، و کردم تعجب زد که حرفی از

  ؟ برم میخوام کجا من که میدونی شما مگه مسیر؟ هم-

 گفت،، و خندید

 باال،، بیا ،، میکنه کار نواب حسین ایه زنجیره هتلهای با هتل تا چند مگه-

  حالش به معروفه،،،خوش نواب حسین این چقدر گفتم خودم دل تو

 توِه،، با حق انگار که کردم خورد بر طوری و کردم نگاهش صدا بی

 ،،، دیگه بیا-

 میگیرم،، تاکسی یک من که ،،گفتم برات میشه زحمت-

 ماشین،،، تو بزاریم چمدونهاتو کنه پارک اونجا تا جلوتر ،،بیا نیاز-

 تو ور چمدونهام و شد پیاده ماشین از کیان جلوترو نداشتم،،،رفتم شرایط قبول جز ای دیگه راهه

 ،، داد جا صندوق

  الهس هفده یا شونزده دختر ،،،یک شدم هم دیگه شخص یک حضور متوجه نشستم که ماشین تو

 سالم برای شد قدم پیش دخترک کنم سالم بخوام اینکه از قبل

 ،، هستید خانوم،،،خوب نیاز سالم-

 ،،، نمیاد حساب به اصلیش زبان و گرفته یاد رو فارسی بود معلوم ای مزه با لهجه چه

 گفتم،،، و زدم لبخندی

 ،، هستید خوب شما ،، ،،مرسی خوبم عزیزم،،من سالم-

 گفت،، و کرد شیرینی خنده

  سفرتون؟ از ای خوبم،،،خسته مرسی هم من-
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 گفتم،، و خندیدم باز و اومد خوشم بندیهاش جمله فرم از

 نیستم،،، خسته ،،،زیاد عزیزم نه-

 ،،، نیست ایرانی که کردم پیدا یقین دیگه و میزد حرف شیرین خیلی

 دختر همانند هم مرد اون که اونجاست ،،،جالب رسید بود راننده که مردی به نوبت دخترک از بعد

 ،، بود دار لهجه

 ،، اومدید خوش المان خانوم،،،به سالم-

 گفتم،، لبخند با

 اقا،،، سالم،،،ممنونم-

 ،، کرد حرکت ماشین و بود نشسته دیگه هم کیان

 مامان دخترشونه،،از هم ،،کاترین اخریمه خاله شوهر کنم،،،کریستف معرفی رفت یادم نیاز-

 حرف طفق بزنه،،،کریستف حرف هم بخونه هم بنویسه بلده هم رو بلژیکی،،فارسی بابا از ایرونیه

 ،، میزنه

 بودند،،، شده جذاب برام چقدر

 بگیریم،،، یاد تونستیم رو فارسی که کرده ما با کار چی زن این ببین-

 ،، گرفت ام خنده بیانش طرز از

 ،،، میدمیفه بیشتر رو ارزشش ایران بیاید ،،،ایشاهلل شیرینیه زبان نداره،،فارسی ،،،عیبی آخی-

 هک روشن ای قهوه موهای با بود تپل میکرد،،نسبتا نگاهم داشتنی دوست و ناز خیلی کاترین

 ،،، میومد پاهاش روی تا بود نشسته وقتی بلندیش

 گفتم،، و دادم کیان به رو دستم برگه

 ببخشید،، هم هست،،،باز دقیقش ادرس این-

 گفت،، و کرد ای خنده

 ببینم،،، بده اطمینان برای اما بلدم رو ادرسش-
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 بودم،،، نشنیده حال به میشد،،،تا پخش ماشین. تو مالیمی موزیک

 بود،،، اشنا نا برام هم زبانش

 یلیخ بخوره من تعطیالت به ،،،اگر میاید هم ما بیش دیگه وقت چند شما که گفت من به کیان-

 اسکی،،، بریم بریزیم برنامه میتونیم چون میشه بهتر

 گفتم، و کردم نگاهی بود ما به هم پشتش که کیان به تعجب با

 میشم،،، ،،خوشحالم نه که ،،چرا بشه قسمت دلم،،،اگر عزیز-

 میشم،،، خوشحال آهان،،منم-

 یک هک صندلی تا دو مابین و برگشت کیان حال این با باز اما داشت دلپذیری گرمای ماشین توی

 گفت،، و کرد نگاه صورتم به و کرد چک دست با رو بود مانند هواکش

  ؟ شد گرمت-

 میده،،، من به رو رو گرم باد سمت داره که فهمیدم تازه

 مرسی،،خوبه،،،-

 ،،، برسیدم برگشت وقتی

  ؟ داریم دیگه راه خیلی-

 تقریبا،،-

 ونزدهش باالی که بود. معلوم کاترین دیدن با که میشنیدم،،،هرچند کریستف از جالبی های واژه چه

 نبود،، بعید همچینم ازش میکنه،،،پس زندگی ایرونی یک با که ساله هفده

 گفت،، کاترین به رو کیان

  خوبه؟ چطوره؟ کتی،،درسها-

 بانز روبه بقیش و گفت فارسی رو اول کلمه میکننددو صداش کتی بودم فهمیده که هم کاترین

 زد،،، حرف هلندی

 از،،،،،،،،،، ،من اره،،،خوبه-
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 نبودم،،، شنیدنش به مشتاق هم زیاد

 هاتوبانهاش،،ک وفرم بود المان سرسبزیه بود جالب برام که شهر،،،چیزی داخل به رسیدیم کم کم

 داشت فرق ایران با هم شاید و تهران با کامال

 میفهمیدم،،، کامال رو ها تابلو معانیه و میشناختم کمابیش رو ها شهر اسم ها تابلو روی از

 ،،، نبودند اشنا المانی زبان با کدومشون هیچ بود معلوم که اینجور

 ،،، کرد پارک ماشین پهن نسبتا های کوچه از یکی تو باالخره تا بودیم راه توی کمی

 ،، شد بیشتر اضطرابم

 رسیدیم،،-

 گفت، و برگشت کیان

 هست،،، سفیده ساختمون رسیدیم،،اون اره-

 یدهد خوبی به پرنسس هتل اسم هم درش باالی ،،،که رنگ مشکی ای شیشه بلند ساختمون یک

 ،،، میشد

 گفتم،، کاترین به بعد و کریستف به رو و اوردم در کیفم تو از رو پذیرش های برگه

 کنم،،، تشکر ازتون چطوری کردید،،نمیدونم لطف خیلی-

 دادیم،،، انجام رو ن وظیفمو خانوم،،،ما باش راحت-

 گفت کیان که کنم خداحافظی هم کیان از خواستم شم پیاده اینکه از قبل و کردم باز رو ماشین در

 بیارم،، در چمدونهاتو کن صبر-

 یک دادن فشار با صندوق در و اورد در رو من چمدونهای صندوق از وکیان شدیم پیاده تایی دو

 ،،، شد بسته خود به خود دکمه

 کردم،، نگاه چشمهاش تو و ایستادم روبروش

 بخورم،، لیز زده یخ زمین روی مبادا که بود این به حواسم همش من و بود سرد خیلی هوا
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 و مالیم خیلی همین برای بزنم حرف باهاش تهاجمی تا کشیدم خجالت دیگه کردنش همراهی از

 گفتم مهربون

 برسون،،، رو من ،،،سالم ،بابا مامان افتادی،،،به زحمت خیلی جان،، کیان مرسی-

 نشست،، صورتش تو شیرین اخم اون باز

 شدی،،میرم،، جا میام،،جابه هتل توی تا باهات-

 گفتم،، و زدم لبخندی

 رو بعدش به این ،،از بود کلی خودش رسوندین منو درش دم تا نیست،،دیگه مرسی،،،احتیاج-

 میتونم،،، خودم

 هتل،،، توی افتاد راه من از جلوتر و گرفت دستش رو چمدونهام خودش و نکرد بحث دیگه

 دنبالش،،، ناچار به هم من

 شدیم،، هتل البی وارد

 نبود،، غریب برام دیگه فضا

 ،، بود رفته بین از استرسم کمی

 ،،، هتل رسیپشن جلوی رفت مستقیم و گرفت ازم رو ها برگه کیان

 و کممدار به کردن نگاه دقیقه پنج از ،،بعد گفتن رو الزم موارد و زدن حرف انگلیسی به کرد شروع

 راشب یکمون درجه اتاقهای از گفت و کرد نگاهم لبخند با میرسید رو ها کار که دختری پاسپورتم

 کردیم،، اماده

 برام کی رو کاری شرایط که پرسیدم هم همه از اول ، شدم بحث وارد المانی با و جلو رفتم خودم

 میدن،،، توضیح

 شروع تعطیالت از بعد کالسهام و دارم اقامت هتل اون تو تنها من که فهمیدم هاش گفته طبق

 و کنار کشید رو خودش میندازم راه رو کارم المانی طریق از تر راحت من دید وقتی ،،،کیان میشه

 ،، برسم رو کارم من گذاشت
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 خواستم رو چمدونهام و گرفتم بود اتاق کلید همون منظور به که رو اتاق ورودیه کارت نهایت در

 هام،،، وسیله بردن برای بفرستند رو شخصی که گفت رسیپشن به کیان که ببرم خودم

 ،،، رفتم پنجم طبقه به کیان با همراه اسانسور طریق از و گذاشتم همونجا رو چمدونها

 زیر من و کیکرد نگاهم جیب به دست کیان ،،فقط نکردم صحبتی و ایستادم صدا بی اسانسور تو

 بودم،،، معذب نهایت بی ها نگاه اون

 ،، شدم اتاق وارد و داخلش زدم رو کارتم و کردم پیدا رو اتاقم

 ،، شد وارد من سر پشت هم کیان

 ،، کردم نگاه کیان به و نرفتم تو زیاد

 برم،،، دیگه من خب-

 نمیگشتم،،، تنهایی دنبال لحظه اون تو ،،،اصال داشتم عجیبی ،،،حس شد خالی دلم ته

 گفتم،، و کردم حفظ رو غرورم باز اما

 ،،، همراهیت از مرسی هم باز-

 میخواد خودش شیوه از خداحافظی برای که جلو،،،فهمیدم اومد قدم یک و کرد نگاه چشمهام تو

 کنه،، استفاده

 گفتم،، و طرفش به کردم دراز رو دستم تر زود همین برای

 باش،، خودت مراقبه حال هر ،،به ببینیم همدیگرو دوباره کی نیست معلوم-

 گفت،، و کرد ولش و فشردش کوتاه خیلی و گرفت رو دستم

 یهپایین دفترمه،،،اون ماله اولیه شماره شمارمه،،،اون هم منه،،این کارت ،،،این داشتی نیاز چیزی-

  بگیرم؟ برات نمیخوای ،،،چیزی بگیر تماس خواستی موقع همراهمه،،،هر هم

 گفتم،، و گرفتم ازش رو کارت و زدم لبخندی

 میکنم،،، فراهم خواستم چی هر شهر تو میرم فردا خوبه،،خودم چی ،،همه مرسی نه-

 گفت و کرد اخمی
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 بود سختت هم ،،اگر بگیر ادرس رسیپشن از بری خواستی ،،جایی خیابونها تو نری خود سر-

 میبرمت،، خودم پیشت میام میکنم جور رو هام برنامه من بزن زنگ وایسا

 ،، میگذاشت حدش از تر فرا پاشو داشت باز دیگه

 گفتم،، بیارم در رو حرصش اینکه برای فقط و شوخی به و زدم لبخندی

 یرمم شام کنم،،برای استراحت خرده میکنم،،یه پیدا خودم برای خوب لیدر یه فردا تا من نترس-

 ،، میارم در رو چیز همه توی ته البی تو

 گفت و رفت هم در بیشتر ابروهاش

 نیست،،، قشنگ هات شوخی نیاز،،،اصال-

 بلد رو ،،،جایی نرو بیرون هم زیاد سرده ،،هوا نباشه سختت تا بپرس هم رو نهار و شام ساعت

 میشی،، گم نیستی

 گفتم،، نرسم نظر به کس بی زیاد اینکه برای دروغ به و زدم لبخندی

 بیرون،،، بریم پیشم بیاد میزنم زنگ بهش اینجاست دوستهام از یکی نه-

 ،،،، داری اشنا بهتر چه خب اهان-

 تردخ یا پسره طرف که نگفتم بهش فهمیدم میشه،،بعد عصبی کمی کردم ،،،فکر کردم تعجب

 کردم،،، پرتاب رو تیرم ،،دوباره

 سالش سی خودمه،،هنوز ساله و سن ،،هم ایران بود اومده پیش ماه ،،چند خوبیه ،،پسره اره-

 ،،، میگذرونیم خوش ،،کلی زیاده بازیش خل خودم مثله همین واسه نشده

 ،،، نبود نتیجه بی انگار بود،،،اما شده باورم هم خودم ،، بود شده خوب پردازیم شخصیت چقدر

 گفت،،، و جیبش تو کرد رو دستش چون

 کار هر ؟،،،نه خطرن بی کبریت برات دنیا پسرهای ،،کل میترسی و میکنی فرار من از فقط انگار تو-

  ؟ نداری ،،کاری رفتم نگرانتم،،،من که باش رو بکن،،،م میخواد دلت
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 از من کیان بگم بهش که کردم دل دل و کردم نگاه چشمهاش ،،،تو خندیدم و شدم شاد دل ته از

 به زدن ذل و پنجره دم نشستن تنها میشه کارم من بری اگه االن ،، شدم تر کس بی ایران

 ،،، خیابون

 گفتم،، لبخندی با و گرفتم رو زبونم بازجلوی اما

 شده،،، معطل کلی فامیلت دیگه ،،برو مرسی نه-

 بیرون،،، رفت در از و کرد اخمی

 ،،یه بود غریب و تازه چیز کردم،،،همه نگاه اطرافم به کوفته و خسته و نشستم تخت رو رفتم

 سختیه،،، کار اتاق این با گرفتن انس که میگفت بهم حسی یه جورایی

 کردم،،، نگاه پایین به باال پنجره،،،از دم رفتم و شدم بلند

 ،،، شد ماشین سوار که دیدم رو کیان

 رفت،،،

 میشه،،، تنگ براش دلم

 ،، میخوام چی ،،نمیدونم کردم قاطی منم

 اجم،،،محت بودنش به که میفهمم تازه میره پیشم از داره وقتی میکنم تا بد باهاش کنارمه وقتی

 ،،، چیدم کمد تو رو همه و کردم باز دونه به دونه و برداشتم رو چمدونهام

 حموم،،،، رفتم و برداشتم راحت لباس یک

 ،،،، کنه باالنس محیط با رو بدنم دمای میتؤنست که بود چیزی ،،،تنها گرم اب دوش یک

 هاممو و کردم تنم رنگ کرم ساده پلیور یک و پوشیدم جین شلوار ،،یک بیرون اومدم که دوش از

 ،، کردم خشک رو

 ،، کردم نگاه سقف به و کشیدم دراز تخت رو

 ،، بودم برنامه بی و کس بی واقعا

 تنها،،، و تنها و تنها
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 ،، نداشتم هم رو کار این رمق اما برم البی تو کمی خواستم

 ،،، بخوابم گرفتم تصمیم

 ،،، خوابیدم و بستم رو چشمهام

 ،،، بیدارشدم تلفن صدای با

 ،،، میخوره زنگ بار چند داره تلفن نفهمیدم که بود عمیق خوابم چقدر نمیدونم

 ،،،، بود شده تاریک هوا

 ،، بود شب ،،نه کردم نگاه رو ساعت

 االن،،، تا خوابیدم پنج ساعت از من خدای

 ،،، شد ،،قطع رسیدم بهش تا که تلفن دنبال رفتم

 ،،، میکرد اذیتم گرسنگی نهایت ،،،بی کیه بدونم شدم مشتاق و کردم تعجب

 زدم یکمرنگ گونه رژ یک و انداختم نگاهی یک رو صورتم و اینه جلوی رفتم و شدم تلفن خیال بی

 به ارهدوب تلفن دیدم که بیرون میرفتم در از داشتم و لبهام به مالیدم رنگی صورتی لب رژ یک و

 ،، اومد در صدا

 ،، تلفن سمت رفتم و پریدم تخت روی از اینبار

-hello.... 

 ،،، نیاز-

-yes..i'm niaz 

 ،، کیان منم نیاز-

 اوردی،، گیر چطوری رو اینجا نمیگی،،شماره چرا سالم،،،پس-

 ،، دیگه کردن وصل هم اونها گفتم رسیپشن تو خب-

 ،،مُردم،،، زدم زنگ ،،،اینقدر بودی کجا ؟ خوبی-
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  ؟ داشتی کاری چرا؟-

 بودی،،، کجا بپرسم،،،نگفتی حالتو زدم زنگ نه-

 بودم،،، بیرون-

 ،،، خودت برای رفتی کجا نرسیده-

 ،، بگم تو به داره لزومی خودم،،،چه برای میگی داری-

 ،، خوردی نکن،،،شام شروع ،،باز بابا باشه-

 ،،، خوردیم، رفتیم دوستم با اره-

  دوستت؟ همون با-

 ،، بیرون بریم ،،میخوایم منتظرمه االن اتفاقا مگه چطور اره-

  ؟ باری ؟ نمیشم،،،کاری ،،مزاحمت باشه-

  رسیدی؟ کی ،،،تو نیستی مزاحم نه-

  ؟ برات مهمه مگه-

 بدونم،،، نیستم مشتاق هم چندان میکنم فکر که نه،،االن-

  هه،،هه،،-

 باش،،، داشته توش بازنگری کیان،،،یه نمیاد سنت به اصال کارهات-

 باش،،، خودت نگرانه تو-

 ای مادر یک ممکنه هم ،،،فردا موفق اجتماع ،،تو ،،خانومی موفقی این به ،،،دختر باشم نگران چرا-

 ،، باشم چیش ،،نگرانه باشم موفق همسر یک

 ،، میکنی شوهر زودی که مطمینی هم خودت از ،،،چه اخه میبره رو تو کی-

 نکن،،، صحبت من شخصیه مسائل با رابطه در لطفا کیان-

  ؟ ببینی رو من ،،نمیخوای خب خیله-
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 نه،،،-

 ببینمت،،، میخوام من ولی-

 هم تو جوابه پس ندارم دیدنت به تمایلی اصال من که اونجایی از ،،،اما جداست بحث یه اون-

 نه،،،، میشه

 میکنم،، بخوام که کاری هر من که میدونی-

 موندی مجرد سن این تا که هست هم همین ،،واسه ای دنده ،،یک لجبازی ،،، ای بچه که اینقدر-

  ؟ نداری هم فاب رفیق یک ،،،حتی

  ؟ ندارم چی-

 ار،،،،ی ،،،یعنی داداش یه ،،یعنی معرفت با ،،،یعنی ناب دوست ،،یعنی فابریک یعنی فاب رفیق-

 ،،، بود شده معنی کلمه یک این تو همش جالب چه-

 نهفته،،، معنی کلی توش که داریم ها کلمه جور ازاین خیلی ،،،ما دیگه اره-

  مثال؟ اهان-

 ،،، کیان مثال-

  چیه؟ من اسم معانیه ،،،اونوقت هاااهاااها-

 ،بازم، دیوونه خل،،،یعنی ،،یعنی جنس بد خواه،،،یعنی خود ،،یعنی نامرد ،،یعنی معرفت بی یعنی-

 ،، بگم

 ،، دیگه کردی ،،،سلکشن اهان-

 تو هک شخصیت یک ،، هستی تکی پسر تو میبینم میکنم فکر چی هر کن نه،،باور که چرا اره-

 ،،، گنجونده رو ها بدی گلچین خودش

  دلخوری؟ دستم از هنوز نیاز-

 منتظره،،، پایین ،،دوستم شده دیرم من کیان-

 بکنم،، ازت خواهشی یه میشه-
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 سریع،،، ،،فقط بفرمایید-

 میبرمت،، جا همه میام شب فردا خودم کنی؟ کنسل رو امشبه میشه-

  بخوام؟ چیزی یه ازت منم میشه کیان-

 جانم،،،بخواه،،-

 یتونی؟م بره؟ یادم که کنی کاری رو کردی بهم که بدیهایی میشه کنی؟ پاک رو گذشتمون میشه-

 نیک کاری میتونی نخندم؟ خودم حماقت به بار صد روزی تا دوران اون به برگردونی رو من میتونی

 هک اینه بدم،،،اون نشونت بهتر راهه ،،یه نداری قدرت اینقدر اگه ؟ بیارم دست به رو غرورم باز که

 یکرس به رو حرفت میخواد ،،واقعا میخوندیش سالم نا که دختری اون که ببین خودت جشمهای با

 کاری ،،،هر من که نگفتی ،،،مگه نکشونه خودش دنباله رو مفت حرف حداقل میخواد ،، بنشونه

 چرا هان؟ ؟ داره تو برای ارزشی چه من مثل ادمی همچین ،،خب کنم تامین رو ایندم تا که میکنم

 ،،،بهمیشه تموم چیز همه من برای تو از بعد میکنی فکر چرا ؟ بیام و نرم کسی با که میخوای ازم

 کیی تو جلوی اما برم جلو دلم به جا همه گرفتم یاد تازه ،،من کنی فکری همچین اگر مدیونی خدا

 ،، برم ،،،باید شرمنده ،،،االنم داره فرقی چه تو برای بعدش به این از ،،،دیگه بیام جلو منطقم با

 پیشتم،،، دیگه ساعت دو تا ،،من نیاز-

 نیار در هم بازیا مسخره این ،،از بیام کی نیست هم ،،معلوم نیستم من کیان-

 حرفهای همین بابت رو زندگیت سال ،،یک چیه حرفها ،،این میاری در تو رو بازی مسخره نیاز-

 ،، دادی باد به معنیت بی و پوچ

 رو تلفنی چهی میگم رسیپشن به پایین برم ،،،االنم نشو مزاحمم کیان،،،لطفا کیان دادم؟ باد به من-

 ،،، کردی نکنه،،،خستم وصل بهم

 ،،، اونجا میام االن من نیاز-

 نمیبینی،،، رو من هم بیای-

 میبینم،،، میبینم،،،خوبم-

 کن،،،خدافظ،،، ثبتش برو گینس کتاب تو دیدی منو وقت هر پس-
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 نیاز-

 ،، شدم خیره زمین به و کردم کز گوشه یک و کردم قطع رو گوشی

 پاهام،،، رو افتاد می اونیکی بعد یکی اشکهام

 ،،، بودم بخت بد چقدر من

 ،، زده زنگ بهم کیان که میاوردم در بال داشتم خوشحالی از

 ،، کردم ردش بیجام غرور با خودم

 کنم،،، ردش تونستم چطور نمیفهمم اصال

 میشنوم رو صداش تا چرا میکنم،،پس شماری ثانیه هنوزه که هم هنوز دیدنش برای که منی

 کنم،،، تالفی براش باید میکنم احساس

 من اون میکردم فکر سادهًِ  من ،،، کرد خرد رو من ،،،اون کرد دار جریحه رو غرورم اون ،،خب خب

 ،،، رسوند حماقتم باور به رو من واقع در اما رسوند عاشقی باور به رو

 ،نداشت،، قبول هم ثانیه یک برای حتی رو من اصال که حالی در کرد وابسته خودش به رو من اون

 شدم،،، پاییین به رفتن خیاله بی

 ازب یک رو گذاشتم اخر ،،در کردم پایین باال رو کانالها هی کنترل با و کردم روشن رو تلویزیون

 ،،، میکردم نگاه بهش خیره و اخبار پخش

 خوابیدم،،، دوباره گرسنگی همون با

 ،،، کردم نگاه بیرون به و نشستم پنجره کنار ،،رفتم شدم بیدار صبح چهار ساعت

 ،، بود گرفته بدجوری دلم

 ،، پیشم میاد نه و میزنه زنگ نه دیگه که بود معلوم کیان به من های گفته اون با

 ،،، میکنه زندگی المان ساعتیه دو تو یعنی پس پیشتم دیگه ساعت دو میگفت که اینجوری

 ،،، میخواد صحبت هم یه دلم

  بود پوشونده رو زمین تمام برف که بود سرد اینقدر هوا
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،، 

 نشستم،،، پنجره دم صبح شش تا

 ،،، زدم الک رو ناخنهام بیکاری از کردم شروع صبح شش

  شد خواب گرم ،،چشمهام کشیدم دراز تخت رو باز

 ،،، هتل رستوران تو رفتم و بیدارشدم که بود صبح نه ساعت

 خوردم،،، مفصلی صبحانه

 ،، بگردم شهر تو کمی گرفتم تصمیم و کردم عوض رو لباسم و باال اومدم

 بهم ور خرید مرکز ترین نزدیک ادرس و هتل ادرس تا خواستم رسیپشن از و البی تو رفتم قبلش

 ،،، بده

 امد و رفت طریق ترین ارزون که پرسیدم ازش و کردم صحبت د بو رسیپشن تو که خانمی با کمی

 چجوریه،، المان تو

 خرا تا میتونم میشه خودمؤن ترام یا ترن همون که بان تیکت یک با که داد توضیح برام هم اون

 کنم،،، استفاده ازش شب

 ،، بود گردشم برای راه بهترین

 بیرون،، زدم هتل از ذوق کلی با و پوشیدم گرمی لباس

 ،، دبودن شاد و میزدند قدم راحت خیلی سرما به بودند کرده عادت انگار مردم بود سرد هوا اینکه با

 تو که میکردم حس راحتی به که بود مواردی از یکی ارایش بدون های راحت،،صورت لباسهای

 هستم،،، المان

 ،، شدم اتوبوس اولین سوار هیجان و استرس کلی با

 ،،، داخلش رفتم و شدم پیاده من و داشت نگه خرید مرکز یک ،،جلوی داشت زگی تا برام جا همه

 دهاما کریسمس برای رو خودشون زیبا بسیار که هایی فروشی ،،لباس معروف های برند تمامیه

 ،، بودند کرده
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 میدادند،،حتی نو سال به اهمیتی ،،چه بودند شده تزیین رنگی توپهای با که سبز درختهای

 یزندگ برای کنم،،موجودیم خریدی خودم برای ،،،میترسیدم بود چراغونی هم خیابون تو درختهای

 پرسو یک تو رفتم کردم که خرجی تنها ،، میکردم ولخرجی نباید وجه هیچ به و بود کم المان تو

 مهه و پاساژ،،همه پایینه طبقه رفتم بعد و گرفتم چیپس و کیک مدل چند خودم برای و مارکت

 ،، بودند زبان ترک بیشترشون که بود جالب چقدر ،،،و بود رستوران

 داشت،، هم چینی رستوران

 لکف به سر های منو از ،،بهتر میکردم سر جوری یک باید باز اما بود گرون کمی من برای قیمتها

 ،، بود مجانی فقط هتل در صبحانه من ،،برای بود هتل کشیدهء

 ردمک شروع و نشستم پاساژ وسط نیمکت رو رفتم و گرفتم شده سرخ زمینی سیب پاکت یک

 ،، خوردنش

 ،،،، ایرانی از بود پر ،،المان میشدند رد جلوم از که دیدم ایرانی خانوار چهار یا سه باالی

 هتل،،، رفتم ظهر از بعد چهار ساعت نزدیکهای و کردم نگاه رو ها مغازه کمی

 ،، بودم خسته

 ،، دوش رفتم بشه دور بدنم از سرما اینکه برای باز ، شدم اتاقم وارد

 ،، شد زده اتاقم در که میکردم خشک رو موهام داشتم دوش از بعد

 ،، ایستاده در پشت کیان دیدم ، کردم باز رو در

 ،ً  سالم-

 گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو

  ؟ میکنی کار چی اینجا-

 ،، نیاوردم طاقت دیگه امروز ،،اما نیومدم احترامت به دیشب-

 گفت و روگرفت جلوم که ببندم رو در خواستم

 ،،، دارم حرف نیاز،،باهات-
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 کردم،،، نظر صرف در بستن از ،،،، کردم مکث کمی تعجب با حرفی؟ چه حرف؟

  ؟ حرفی چه-

 ،، گفت و کرد نگاه چشمهام تو

 بزنیم،، حرف هم با اروم جای یه بریم ،،،بیا نمیشه که اینجوری-

 گفتم،، و بهش کردم رو جدی اما گرفت خندم حرفش از

  ؟ داری سراغ رو جایی تر اروم جا این از اروم؟ جای-

 ،، گفت و کرد ای بامزه خنده

  تو؟ بیام دارم حسابی،،اجازه و درست جای یک که هست این منظورم-

 گفتم،، و انداختم بهش داری معنی نگاه

 باشم،،، پذیرات بتونم تر راحت و بهتر البی تو میکنم فکر-

 ،،، هست اتاقم به اومدن داخل برای درخواستش کردن رد قصدم که میفهمه سریعا

 منتظرتم،،، البی تو من ،،،پس خب بسیار-

 گفتم،، و کردم کوچیکی اخم

  ؟ منتظرمی-

 بیا،،، بپوش گرم لباس یه برو خب-

 ،،، در دم اومدم زانو تا صورتی پیراهن همون با ،،،،من وای ای

 گفتم،، و کردم جور و جمع رو خودم سریعا

 میام،،، منم باش منتظر پایین ،،تو خب خیله-

 بستم،،، رو در باشم العملش عکس منتظر اینکه بدون

 ،،، میکردم نرم پنجه و دست باهاش وقت چند این که ناراحت،،،حسی هم بودم خوشحال هم
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 دور تا ورد رنگی مشکی بلند روبان که سفید بلوز یک و مشکی کالسیک شلوار یک با رو پیراهنم

 کردم،،، عوض میومد کمرم تا هم بلندیش و بود گرفته رو یقهاش

 پوشیدم،،، هم رنگی مشکی رسمی کفش و کردم جمع سرم باالی رو موهام

 زدم،،، گردنم به رو همیشگیم عطر و مالیدم لب برق کمی لبهام به رفتم که اسانسور داخل

 روی انداخته هم چپش پای و نشسته مبل یک روی جذاب طور همون کیان ،،دیدم شدم البی وارد

 ،، راستش پای

 ،،، میکرد دنبال رو قدمهام نگاهش بدجوری چون دید رو من انگار دور از

 ،، میداشتم بر قدم خرامان خرامان و اهسته

 ،،، غرور و نفس به اعتماد از پر بیرون از و نگرانی و تشویش از پر درون از همیشه همانند

 گفت،، که شنیدم رسیدم که کنارش

 اومدی،،-

 بدون و نیاوردم خودم روی به اما بود میلش باب تیپم اینکه از بردم ،،لذت بود آمیز تحسین نگاهش

 استم،،،ر پای روی انداختم رو چپم پای خودش مثل و مقابلش مبل روی نشستم کنم نگاهش اینکه

 گفتم،، و کردم نگاهش

 ،،،امرتون،،، خب-

 گفت،،، لبخند با

 گذاشتیم،،، کاری جلسه انگار ندونه یکی-

 نداره،،، رسمی جلسه از کمی دست تو با مالقات من برای-

 ،،، نیاز کردی شروع باز-

 گفتم جدی و قاطع خیلی و زدم پوزخندی

 کنم،،، شروعش دوباره از بخوام باز که باشم کرده تموم رو چیزی نمیاد یادم-

 میخوری،،، چی ،،باشه،،،نوشیدنی باشه-
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 که چند ،،هر بگو رو حرفهات ،،،لطفا میدم سفارش خودم بخوام ،،اگر ندارم میل جیزی ممنونم-

 ،، نیستم شنیدنشون به مشتاق اصال

 کنیم،،، تازه گلویی یه قبلش بیا میرسیم،،اما هم من حرفهای ،،،به نباش غد اینقدر نیاز-

 گفتم،، و کردم نگاه چشمهاش تو

 ،،نمیکنم،، تحملت هم دقیقه یک حتی دیگه اینبار بذاری سرم به سر باز میخوای کیان،،،اگر-

 گفت و کشید موهاش تو دستی کالفه

 دنبالت ،،،اومدم میزنی رو خودت ساز باز تو میشم وارد باهات دری هر از که بابا،،من خب خیله-

 ،،، معذور و مامورم ببیننت،،،منم میخوان کاوه و ،،،شیما بلژیک ببرمت

 ،،، خوردم جا درخواستش از و کردم اخمی

  ؟ ببخشید-

 گفت،، باشه کرده تلقی ذوقم روی از رو من گفتن ببخشید انگار و خندید

 احساسیشون،،، سیستم رو رفتی ماهرانه دیگه،،خوب بردی رو دلشون خب-

 دیدار این کردن قبول برای دلیلی نیاز که بگو بهشون ،،ولی برسون زیاد سالم من طرف از-

 الشیت هیچ میکنم هیچ،،تکرار ،،بنده دادفر خان کیان جناب که بگم باید هم شما جوابه ،،در نداشت

 شامل رو لطفشون نهایت خان کاؤه و ،،ایشون نکردم گرامتون مادر پدر دله اوردن دست به برای

 میکنن،، حالم

 خیلی هقضی اون گفتم بهت هم میگیری،،یکبار گارد طرفم میبینی منو تا چرا نمیدونم ،،من نیاز-

 ،،، کنی فراموشش هم تو ،،،بهتره شده بسته درش که وقته

 تا بدنم تو میومد یکجا هست دنیا تو قدرت چی هر میخواست شدم،،دلم باروت حرفش این از

 کنم،،، پشیمونش جمله اون گفتن از ثانیه یک تو بتونم

  شدم بلند جام از و کردم نگاهش فقط جوابش تو و کردم کنترل رو خودم

 گفت و کرد نگاهم متعجب

  میری؟ کجا-
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 گفتم و کردم اخم اینبار

 ،، شبا حرفهات مراقبه که گفتم بهت نکنی،،،،قبال دخالت من شخصی کارهای تو اینقدر میشه-

 ،، گفت و اومد دنبالم دیدم که برم خواستم

 نزدم،،، رو حرفام هنوز من-

 شنیدم،،،. گفتی،،،منم-

 نگفتم،،، چیزی هنوز-

 نشو،،، مزاحمم لطفا هم ،،،االن فهمیدم هم ،،من گفتی رو میگفتی باید که چیزی اون-

 بودیم،،، خودش و خودم فقط که ،،جایی کشید راهرو کنار رو من و گرفت رو بازوم

 راه همه این نمیدی،،،من جواب میشم وارد باهات دری هر از میکنی،،چرا اینجوری چرا چته؟ تو-

 کنم،،، کار چی دیگه ،، بیارم در دلت از تا ،،،اومدم اومدم تو برای

 نه و برداشت رو دستش اون نه اما برداره بازوم رو از رو دستش بلکه تا گرفتم بازوم به رو دستم

 و کردم نگاه چشمهاش تو بکنم تونستم که کاری نهایت ،،،در رفت کنار دستش رو از من دست

 گفتم،،

 هاتن کنم،،،نمیذاری،،،،میخوام زندگی نمیدونم،،میخوام خودمم چمه؟ ،،من میگی راست چمه؟ من-

 قبل الح سر و شاد نیاز همون دوباره میخوام ،،تا میشه پیدا ات کله و سر کجا از نمیدونم یهو باشم

 نمیذاری چرا اومدی؟ چرا اصال بیا؟ گفتم بهت من ،،،مگه میکنی خراب رو چی همه و میای بشم

 ناراحت دستت از دیگه گفتم وقته خیلی که من ؟ بیاری در دلم از رو بکنم،،،چی رو زندگیم

 ه،،،اونیشد زمون ،،اخر شده عکس بر ،،،انگار نشدم اویزونت هم یکبار حتی که من نیستم،،نگفتم؟

  ،، میشه جانب به حق کرده جنایت که اونی میکنه سکوت باشه داشته اعتراض حق باید که

 ،، گفت و کرد نگاهم شده گرد چشمهای با

 ؟ بغلم تو اومدی خودت خواستهء با تو که بود این از غیر کردم،،مگه کارت چی من مگه ؟ جنایت-

 یماش پیش رفتی چرا ؟ کردی ابرو بی رو من چرا دیگه ،،پس نمیخوای منو گفتی بعدش هم خودت

 دادی نشون اشغال یه رو من چرا ،، زدی رو حرفها اون سولماز پیش چرا ،، گفتی خواستی چی هر

،،، 
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 ،،، بده ادامه ،،نمیخواستم زد بهم رو حالم وقاحتش

 ،، گفتم و پریدم حرفش تو و زدم بهش خندی پوز و کردم اخم

 ،خودمون تو و من که نگفتم،،،مشکلی تو کردن خراب برای جا ،،هـیچ هیچی کن،،من کیان،،بس-

 من زندگیه وت وقتی بگیرم،، کمک ای دیگه شخص از میتونستم چطور من رو کنیم حلش ،نتونستیم

 گرا کیان ،، گردونه بر بهم رو تو دوباره که بخوام کمک کسی از میتونم چطور من نداری جایی تو

 هتنگا دوست یک چشم به که هست این خاطر به فقط و ،،فقط ایستادم روت به رو االن میبینی

 تموم چی همه گفتم بهت یکبار که ،،،من چیه دوست یک جایگاه بدونی کنم ،،،فکر میکنم

 یک پیشت باید اتفاقا من ،،، کنم فراموش رو کردی که کاری که نخواه ازم اما شده،،بخشیدمت

 هک حاال که. فهموندی ،،بهم تنهام من که فهموندی بهم قشنگ خیلی تو ،،کیان بکنم هم اعتراف

 راگ ندارم ای خونواده که حاال که فهموندی بهم ،،، کنم اعتماد کس هیچ به نباید ندارم مادر و پدر

 میشهه که فهموندی اینو ببینه،،،بهم بار و بند بی ادم یک رو من ممکنه ادم اون بشم کسی عاشق

 کنم داعتما خودم پیش ،،میتونم کنم کمک خودم به میتونم که هستم من خود این فقط. همیشه و

 کردم تغییر تو لطف ،به اینقدر من، ،،،کیان کنار بذارم و ببوسم رو گذشتم راحت خیلی ،،میتونم

 مه همین واسه.،، باشی نداده انجام تو من برای که بکنه میتونست کاری چه دوست یک ،،دیگه

 ،، ببینمت دوست یک چشم به میتونم االن

 نگاه من هب دوست یک چشم به نمیتونی کردم،،،تو تغییر منم ،،،خب میزنی حرف تغییر از تو نیاز-

 ،،، داری احساس من به تو چون کنی

 ،،، نیاوردم گدا،،،،تحمل من و شاه شد اون باز

 ازت وحشیانه اونقدر رو عمیق حس اون جواب وقتی اومدم جلو احساسم با من کیان احساس؟-

 میممتص این از که نکن کاری ،،،کیان بدم شانس یک بهت نفرتم از قبل گرفتم تصمیم گرفتم

 فرش به اومد عرش از جایگاهت قلبم ،،تو بزنم گول رو خودم ،،نمیتونم ،،کیان بشم پشیمون

 اون جبران تضمین تا کنم کاری ایندم برای بتونم تا اینجا نیا،،،اومدم تر پایین این از ،،،دیگه

 لمث هم من تا بودند داده هم دست به دست دو هر منطقم و احساس که ،،،اشتباهی بشه اشتباهم

 باشه داشته پشتیبان و حامی ،،یک برداره قدم پاشون به پا یکی دارند ارزو که هایی دختر از خیلی

 از ،،اشتباه کیان ،، گفتم رو اینها مامانت به بزنم،،،من ورق رو جدیدی روزهای هام ارزو قهرمان با

 زود که دبو من نوای بی دایی و مادر و پدر از اشتباه ،، بود من تنهایی و کسی بی از ،،اشتباه نبود تو
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 واقبع گذاشتی گِرو که دلی این که بگن احمق منِ به که نداشتند این برای وقتی و رفتن من از تر

 ماحساس و من به زیست هم یک عنوان به که بود این گناهت ،،،تو ،،کیان داره دنبال به رو سختی

 رو هامچشم کنم نگاه جوانب به اینکه بدون ،،من بود این از باالتر خیلی من گناه ،،،اما نکردی نگاه

 جربهت ،،میدونم کردم تجربه هم ،،،حاال بدم تعلق تو به همیشه برای رو خودم میخواستم و بستم

 نماال ،، موند خواهم تنها همیشه و ، تنهام همیشه که فهمیدم تو وجود لطف به من ،،اما سنگینیه

 سمت باشی میخوای سرگرمی دنبال هم خودت اگر یا نگیر رو سراغم ،،،یا دارم خواهش یک ازت

 تیح برات دوستی چوب چهار تو میتونه که دوستی ،، باشم دوست یک برات میتونم ،،من نیا من

 نمیومد بدم تو از وقت ،،،من،،هیچ کنم،،،من اعتراف بهت میتونم من بده،،،کیان هم رو جونش

 دوستیمون ،،تو اومده در خامی اون ،،،از شده تر پخته حسم االن ،،،اما نمیاد بدم تو از ،،،االنم

 میتونی ر،،،اگ بشیم خوبی دوستهای میتونیم نکنیمش تابو خودمون برای اگر که کردیم اشتباهی

 ،،، بگو بهم بپذیری

 ردمک پنهونش مصنوعیم لبخند پشت زور به من که غمی ،،همون داشت عجیبی غم چشمهاش تو

،، 

 با دارم ،،خوب میرم پیش دارم خوب کردم ،،،احساس داد تکون مثبت منظور به رو سرش

 دلم چقدر ،، بردم پی پذیریش انعطاف به اومد نگاهش تو که حزنی از ،، میرم راه احساسش

 مها گفته با احساسم که ،،هرچند میکردم رو کار این باید من موقعیت اون تو سوخت،،،اما براش

 ،،، بودم محتاجش هم هنوز من ،، داشت فرق اسمون تا زمین

 هاینک برای و پایین اوردم رو دستش اهسته ،، بود بازوم روی دستم زیر دستش بود وقت خیلی

 گفتم،،، بیام کنار دوست یک مثل ام گفته طبق باهاش بتونم

  نه؟ ،،مگه غربت تو خوب دوست تا دو شدیم کردی،،،حاال قبول ،،انگار خب-

 گفت،، و جیبش تو گذاشت رو دستهاش و کرد کوچیکی. اخم

 ،،، خستم خیلی باشه،،،دوستیم،،،من-

  ،، شد پاره و تکه ناراحتیش برای بار هزار جیگرم

 ،، شد دور ازم و برگشت
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 هم و نباشم محروم دیدنش از من هم که بود راهی تنها ،، فایده چه ،،اما بود گرفته آتیش قلبم

 عاشقشم،،، هنوز ،،،من نشه له پا زیر غروروم

 ،،، هوا و حال این با هم ،،اون بزارمش تنها نمیومد دلم جورایی ،،یه رسید سالن ته به تقریبا

  ،، میخواد داغ نوشیدنیه یه ،،دلم نیستم اشنا اینجا با من-

 ،، کرد نگاهم سمتم به گشت بر و ایستاد همونجا

  ؟ ،،،هستی من مهمونه هم اون نوشیدنی یه پایهء-

 گفت،، و کرد نگاهم و کرد ریز رو چشمهاش

 منتظرتم،،، البی ،،،،تو نشه سردت بیار چیزی یه برو-

 ،،، اسانسور سمت رفتم و دادم تکون کردن قبول نشونه به رو سرم

 راه دو تنها ،،،اخه نه یا بود درست کردم که کاری این که میرفتم. کلنجار خودم با مدام راه تو

 و یکردمم فراموش رو چیز همه اینکه ،،یا کنار میگذاشتمش و میبوسیدمش همیشه برای یا داشتم

 نهات من ،،که میکردم معلوم براش رو خودم موضع و نکنم خرد جلوش رو غرورم میتونستم اقل حد

 ببینم،،،، دوست یک چشم به رو اون نهایت در میتونم

 ،،، پوشیدم زانو باالی تا رنگ مشکی کت اور یک و اتاقم تو رفتم سریع

 گفت و شد بلند جاش از من رسیدن ،،با بود نشسته البی تو مبل همون رو

  ؟ بریم-

 ،، گفتم و نیاوردم خودم روی به ،،اما بود پَکَر هنوز

 ،،، اره-

 موقت هتل های راننده از یکی دست در جلوی که ماشینی سمت به رفتیم و بیرون زدیم هتل از

 ،، بود شده پارک

 ،،، بود نازی و شیک خیلی ماشین

 ،، کردیم حرکت شدیم ماشین سوار
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 ،، نداشتم گفتن برای چیزی هم من بالطبع و نمیگفت هیچی

 ریممی ای دیدنی و بزرگ پل سمت داریم دیدم باالخره تا میگشتم رو ها خیابون ماشین تو کمی

 ،، اوردم زبون به رو ،،حدسم

  ،،نه؟ باشه راین رودخونه باید این-

  گفت جوابم تو جدی

 میکنه،،، وصل ور اون با رو ور این که پلهاشه از یکی هم ،،،این اره-

 ،،بودم، کرده کسب اطالعات محیط این از زیاد کتابها تو و فیلمها تو ،،اخه میکردم نگاه شوق با

 ،،، است العاده فوق-

 ،،، نشنیدم ازش هیچی

 دلم ماشینهای معدود که بود فرشی سنگ حیاط بیرون از ،،نما ایستاد کافه یک جلوی باالخره

 ایسنگه رو تمامش که بزرگ اما همکف ساختمون یک و ما ماشین جمله از بود پارک توش باالیی

 ،،، بود شده گذاشته کار دار اکریل سانتی دو ریز

  ،،، بشه پیاده ماشین از هم خودش تا ایستادم ماشین جلوی ،، شدیم پیاده ماشین از

 ،،، رفتیم ورودی سمت به و شدیم همقدم

  ؟ اینجا اومدی قبال-

 ،، گفت و انداخت بهم نگاهی چشمی زیر

 ؟ میپرسی چرا-

 بدونم،،، شدم ،،مشتاق همینجوری-

 ،،، میشه باری سه دو-

 ،، نباشه اولت بار که میزدم حدس-

 گفت و زد ذل چشمهام تو و روبروم ایستاد

 ،، منه مشغول فکرت تموم انگار-
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 گفتم،،، جوابش تو و کردم نازک ،،چشمی انداخت بهم ای تیکه بد

 وت امثال زندگیه ضمن گفتم،،،در اینو بود متروکه خیلی اینجا اینکه برای راضی خود از جناب-

 ،،، میشه دیده نگاه یک با ،،همش نمیخواد زدن حدس

 دنبالش به بالطبع هم ،،من رفت در سمت به و کرد جیبش تو رو ودستش بیرون داد رو نفسش

 باز رو در برامون هیکل درشت های بادیگارد از تا ،،،دو در پشت به رسیدنمون محض ،،،به رفتم

 ،،، رفتیم داخل هم ما ، کردند

 میدیدم،،، چی من خدای

 اذیت رو چشم اما میخورد چشم به فضا تو قرمز ،،،نور میشد دیده جا همه اما بود تاریک

 ودند،،،سالنب نشسته بار کنار هم نفری چند و میرقصیدند سالن وسط نفری بیست نمیکرد،،،تقریبا

 کل ،،درً  بودند گذاشته استراحت برای سالن دور دورتا شیکی نفره دو های کاناپه ،،، نبود بزرگی

 ،، میکرد منتقل من به غریب حسی ،،اما بود دلنشینی فضای

 ،ً  برد ها کاناپه از یکی سمت به رو من و گذاشت هدایت منظور به کمرم پشت رو دستش

 اِل مقابل طرف روی کنارم هم کیان و نشستم داشت قرار اِل صورت به که ای کاناپه روی

 نشست،،،

 ،، گذاشتم کاناپه روی کنارم و اوردم در رو اُوِرَم

 چی هک پرسید ما از و اومد المانی زیبای بسیاز دختر یک که بودیم نشسته نبود دقیقه چند هنوز

 مینوشیم،،،

 ،،، یخورمم نوشابه یک که گفتم انگلیسی به بالطبع هم من ،،و میزد حرف باهاش انگلیسی به کیان

 ،،، بود نامحسوس و عجیب. برام محیط کمابیش

 گره کیان نگاه با نگاهم ها گردش این حین ،،در بود گردش حال در مدام کنجکاوی از چشمهام

 ، خورد

  ،،، میکرد نگاهم محزون اما گیرا چقدر

  ؟ راحتی-
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 ،،، داره تازگی برام محیط چقدر که خونده چشمهام از که بود معلوم پرسشش از

 اوهوم،،،-

 ،، بله نه اوهوم-

 ،،،، بله نه ،،اوهوم افتادم بغلش تو صبح روز اون ،،یاد گرفت ام خنده

 ،،، گفتم منم میخواستی جواب تو داره فرقی چه-

 ،، گفت کوتاهی مکث از بعد و کرد تر عمیق رو نگاهش

 ،،، نیاز-

  هوم؟-

  ،،اوهوم؟ هوم میگی هی بیاری در منو حرص میخوای بابا،،تو ای-

 گفتم باز و خندیدم چشمهام با

 اوهوم،،-

 گفت و کرد کوتاهی خنده

 بیخیال،،-

 ،، بود رسیده همزمان هامون نوشیدنی

 کیان،، دار الکل نوشیدنی و من فانتای نوشابه

  ؟ نمیخوای تو-

  چی؟-

 من،،، درینک از-

 بخورم،، فانتا تشنگیم رفع برای میدم مرسی،،ترجیح نه-

 کرد،، نگاهم دوباره و خورد نوشیدنیش از کمی

 ،، نیاز-
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  هوم؟-

 بردارم دست شوخی از که فهموند بهم نگاهش با

  ؟ نداری صمیمی دوست یه چرا تو-

 ،، گفتم و خوردم رو فانتام از کمی

  ؟ هستی چی تو پس خب-

 میپرسم،، دارم جدی-

 بازی دوست برای وقتی ،،،شاید هاست قبال به منظورت اگر ،،اما دادم رو جوابت جدی منم خب-

 ،، نداشتم

 ،،، بازیه خاله انگار بازی دوست میگی همچین هه،، ؟ بازی دوست-

 ،، گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و زدم پوزخندی

 تهایدوس ،،ماشاهلل منظورمو بفهمی باید دیگه که ،،تو میشه تر بد هم بازی خاله از وقتها بعضی-

 مبرا گفتن نه ،، نمیتونم من ،،اما میزنی کاری هر به دست خاطرشون به که داری زیادی نزدیک

 ،، نمیشم نزدیک کسی به که خاطره این به شاید سخته

 ،، باشی من برای خوبی دوست میخوای چطوری پس-

 ،، میکنم حفظ خودمون بین رو مرز و حد خب-

  ؟ میاد بدت من از خیلی نیاز-

 گفتم،، و کردم ای مزه با اخم

 هیچ نمیاد بدم تو از ، من هستم حرفم سر من ؟ میاری یادم رو ها گذشته اینقدر ،،چرا کیان-

 ،، میاد هم ،،خوشم

 ،،، بود شنیده من از منتظره غیر حرف یک ،،انگار شد تا چهار چشمهاش

 ،،، میشه حالم به خوش که باشه اینجوری-
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 تو ،،از بیفتم در ها گرگ با چجوری میدی یاد من به چون میاد خوشم تو از ،،،من نکن اشتباه-

 اشهب تحمل قابل میتونه هم هاش سختی زندگی اوقات بعضی که میفهمونی بهم چون میاد خوشم

 حاال،،، نیست کم ،،،اینها کردی تکمیل سختی تو رو ظرفیتم غرور اوج تو چون میاد خوشم تو ،،از

 ؟ میاد بدت خیلی من ،،،از کیان چی تو

 اومد،، در تپش به قلبم

 ،،، میپرسیدم رو احساسش که بود بار اولین

  ازم؟ بشنوی چی داری دوست-

 گفتم،،، و خوردم فانتام از باز و کردم ای خنده

 یستن کلمه تا دو شنیدن به ،،،نیازی کردم درکت من نیاد بدت چه من از بیاد بدت چه تو بشنوم؟-

،،، 

 نداره،، اعتبار گذشته،،دیگه درکت مصرف تاریخ اما-

 ،، خندیدم بلند

 ،،، میدارم نگهش یادگاری عنوان به ،،من نیست مهم-

  ؟ شیرینه زبونت خیلی میدونی نیاز-

 ،،، شد اب قند دلم ته

 ،، گفتم و کردم ای مزه با شیطنت

 ،، باشم صحابم مبارکه پس-

 ،، دختر تو شیطونی چقدر -

  ؟ بد یا خوبه-

 ،، عالیه باشه من برای فقط اگه-

 بَده،،، پس-

 ،، گفتم کی من-
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 ،،، نیست مهم-

 میگه،، و میخوره نوشیدنیش از

 ،، برقصیم داری حال-

 نداشتم،، کار این برای نفسی به اعتماد

 ،، برقصی بری میتونی تو ،، مرسی نه-

 ،، گفت و کرد شیرینی اخم

 ،،، دلبازی و دست خانوم چه-

 خسیس،، هم میشم حسود هم موقعش به باش ،،مطمئن نیست میگی که هم همچینها-

  کیه؟ موقعش اونوقت-

 ،، شدم عاشق که موقع هر-

 ،، بزنی رو استارتش باید جا یک خب-

 گفتم،، و دادم تکیه و چپم پای رو انداختم رو پام

 برقصی،، بری دیگه،،،نمیخوای نباش چیزهاش این نگران تو-

 ،، برقصم تو با نه،،میخواستم-

 ،، ایران میگردی بر کی ،،،راستی آخی-

 برگردی،، تو وقت هر-

 ،، گردی بر نداری تصمیم پس-

 ، نداری برگشت قصد مگه-

 نه،،، که معلومه-

 ،، اومدی همیشه برای ،،مگه چی یعنی--
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 راچ ،،اصال برگردم نمیخوام که گفتم پیمان و سولماز پیش ، هم اونروز که ،،من میپرسی چرا-

 میپرسی،،،

 میدونم،،، خودم مال رو تو من اما ؟ میدونی جدا من از رو خودت هم هنوز تو نیاز-

  ؟ بود چی حرفها این از ،،منظورش میگفت ،،،چی شد وصل بهم عجیبی شوک حرفهاش از

  ؟ برام ی دار ای نقشه چه باز-

 ،، نزن حرف اینطوری نیاز-

 ،، بود کرده رو خودش کار بود خورده که افتاده،،الکلی گرم بود معلوم

 ،،، ندی بازیم به دوباره تا بخوام باید ازت که منم این کیان-

 ،، کردم فرق من نیاز-

 ،، کردم فرق منم نیست عجیبی چیز که این خب-

 تا ارمبی پیش موقعیتی بتونم تا برده زمان کلی ،،من نگیری شوخی به رو حرفهام میشه نیاز-

 ،، بزنم بهت رو حرفهام

 ،، هتل میرسونی رو ،،،من خستم ،،من کیان-

 میرسونمت،، خواستی جا هر بعد کن گوش رو حرفهام-

 کنیه،،، تلف ،،وقت ندارم شنیدنشون به اشتیاقی اصال من کیان-

 ،،، بری قاضی به طرفه یک که خودخواهیه خیلی که نمیکنی فکر نیاز-

 خونه،،، میرسونی رو نمیکنم،،من فکری همچین اصال نه-

 گفت،، و بیرون داد عمیق رو نفسش باز

 برسونمت،،، پاشو-

 ،، رفتم در سمت به و گذاشتم میز روی یورویی بیست یک و شدم بلند جام از

 تبیس و گرفته رو دستم دیدم بیام خودم به اومدم تا یانه،،،اما داره پول باقیه که نبود مهم برام

 گفت،، و کرد نگاهم غلیظی اخم با و دستم کف گذاشت رو یورویی
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 ،، نشی جیب به دست بیرون میای مرد یه با که نگرفتی یاد هنوز-

 ،،، بود زا تنش هم تعارفاتش ،،حتی شدم ناراحت

 ،، بشم مهمون بخوام که ندیدم ،،دلیلی خودم پیشنهاد به هم ،،اون بیرون اومدم دوستم با من-

 ،، گرفتی رو حالم کافی اندازه به ،،امشب بریم نیاز--

 والنیط نسبتا مکث یک با باز و کرد نگاهم کیان شدیم که ماشین داخل و بیرون رفتیم سالن از

 ،، گفت

  ؟ ،،میای باشی داشته دوست کنم ،،فکر رسید فکرم به خوب جای یه-

 ،، گفتم و زدم مالیم لبخندی باز اما بود گرفته حالم

  ؟ کجا مثال-

 میفهمی،   بریم-

 ،،، رودخونه همون سمت به رفت و گاز رو گذاشت رو پاش صدا بی

 ،، بشم پیاده تا خواست ازم و کرد پارک پلها از یکی زیر

 ،،، سیار کوچولوی بازیه شهر ،،یک میدیدم چی من خدای

 به حد بی ذوق ،،،با میرفتم بازی شهر من که بود بار اولین ،،،این میکردم نگاهش شوق با

 گفتم،، و زدم شوق سر از ای خنده و کردم نگاه چشمهاش

 ،،، کردی خوشحالم خیلی-

 ،، گفت و خندید تعجب از ،، بود شده گرد چشمهاش میدید من در که ذوقی از

 زدی،،، ذوق اینقدر چرا نه،،،حاال بگو هی تو میمونی ها بچه مثل میگم من-

 ،، گفتم و گرفتم رو جلوشون باز اما بود شده جمع چشمهام تو اشک

 مرسی،،، بگم میتونم فقط-

  گفت و بست رو کاپشنش زیپ و کرد قفل رو ماشین
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 ،، بریم-

 تفنن،،،، روی از و حوصله با خیلی کیان قدمهای و بود تند بچه یک مثل من های قدم

 ،،، گذاشتم جا رو کیان چجوری نمیدونستم که داشتم رو ها بازی به رسیدن تر زود شوق اینقدر

 ،،، بودند ایستاده نفر بیست ده از بیش بازی هر ،،،کنار بود شلوغ جا همه

 ،،، میتپید تند تند شادی شدت از ،،،قلبم میاوردند شعف به رو من رنگها

 ،،، کنم شروع کجا از نمیدونستم

 ،، کردم نگاه کیان به و برگشتم

 شی،،،، سوار میخوای که نگو-

 ،،، شم سوار میخوام-

 ، ً  گانست بچه خیلی بازی این نیاز-

 ،، دارم دوست رو بازی این خیلی ،،،من نداره فرقی ،،برام کیان-

 ،،، میچرخیدند گردون زمین یک روی هم دور همه که اسبهایی

 ،،، گرفت رو بلیطش برام نارضایتی کلی با

 ،،، کرد نگاهم و ایستاد کنار

 ،،، میکردم تجربه رو ای کودکانه تفریح که بود بار اولین برای

 ،، گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو و گرفتم دستش از رو بلیط

 نمیای ،،،تو-

 گفت و کرد کج رو لبش

 مخالفم،،  هم تو رفتنه با من-

 ،، گفتم و اوردم باال رو بلیط

 ممنونم،،،-
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 میکنم،،، خواهش-

 ،،، ایستادم رنگ سفید اسبهای از یکی کنار رفتم

 ،،، کرد گردش به شروع دستگاه

 ،، ترسیدم ،،،کمی زد که رو اول دور

 هر از دور به و گرفتم گردنش دور رو دستم راحت خیال با گرفتم امنیتش از اطمینان وقتی اما

 هک هایی بچه از خیلی از ذوقم میخورم ،،قسم میکردم نگاه اطرافم رنگهای به و زدم لبخند نگاهی

 ،،، بود بیشتر بشن اسبها سوار ریزشون جثه خاطر به میتونستن حتی

 ،،، بودم کوچیک هم من کاش

 ،،، کنم تجربه خودم سن تو رو لذت این میتونستم هم من کاش

 میکردم،،، نگاه اطرافم به و بردم لذت من دستگاه اخر دور تا

 از و گرفتم کنار حفاظی های میله به رو ،،،دستم میرفت گیج کمی سرم کرد توقف که دستگاه

 ،، شدم خارج دستگاه

 ،،، بود بخش لذت چقدر

  اومد نزدیکم کیان

  ؟ کردی خودتو کارِ داد؟ مزه-

 ،، گفتم و کردم نگاهش خجالت کمی با

 ،،مرسی،،، اره-

 ،، شیم سوار فلک و چرخ بریم بیا-

 به االب از و هتل بوم پشت رو رفتم یکبار که فهمیدم وقتی رو ،،این داشتم عجیبی ترس بلندی از

 ،، کردم نگاه پایین

 گفتم،، و دریا به زدم رو دل اما میترسم بگم خواستم

 ،، کنم امتحانش دارم ،،دوست بریم اما میترسم خیلی اینکه با-
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 ،،، کرد دراز سمتم به رو دستش و کرد بلند نسبتا ای خنده

 ،،، بودم مایل هم خودم چرا دروغ اما کنم رد رو دستش خواستم

 ،، رفتیم باجه سمت به و گرفتم رو دستش

 ،،، گرفتیم رو بلیطها

 ،،، نشستیم خالی کابین تو رفتیم

 ،، بودیم کابین یک تو کیان و من

 ،، کرد حرکت جلو سمت به کابین سنگینی تقریبا تکون با

 ،، ترسیدم

 ،، بود نشسته روبروم کیان

 بستم،، ترس از رو چشمهام

 ،، گفت و گرفت اش خنده ام چهره دیدن با کیان

 ،، بشینم پیشت بیام-

 گفتم،، و گرفتم باال سمتش به رو دستم کنه سنگینی کابین مبادا اینکه ترس از

 رو،،، کابین میکنه تراز وزنمون همونجا،،اینجوری بشین نه،،نه،،،-

 بستم،، رو چشمهام و گرفتم محکم رو کنار میله

 ،، بستم رو چشمهام که میشد ای دقیقه دو تقریبا

 گفت،، و کرد بغلم کیان دیدم

 چی ،،هر کردم بد خیلی بهت کنم،،،من جبرانش که خوردم قسم خودم ،،،با ترسوندمت یکبار-

 به اقل ،،حد کنی درکم که میخوام ازت اما سخته خیلی من به دادن حق ،،میدونم داری حق بگی

 خدا هب ،،،نیاز میکردم فکر انتقامم به فقط من و میکردی نگاهم عاشقونه که روزهایی همون حرمت

 کرد،، غلبه غرورم نشد اما بگم بهت اومدم بار پشیمونم،،،چند

 گفت،، و گرفت تر محکم رو من دوباره دیدم که کنم باز رو چشمهام خواستم
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 بهت رو حرفهام بتونم تا باش بغلم تو اروم ،،همینجوری نگو هیسسسسسسس،،،،هیچی-

 ،،به جلو اومدم دروغ با من ،،،نیاز نخوری لیز دستم از ماهی عین دوباره تا اینجا بزنم،،،اوردمت

 یدمد ،،وقتی شدم متحول شب اون من که میخورم قسم پاکیت به نیاز ،،اما میخوامت گفتم دروغ

 اومد بدم خودم از بخشیدی بهم رو ،،،تازگیت کردی هدیه بهم رو زندگیت اطمینانی چه با تو

 اما نداره اعتبار برات کالمم ،،میدونم خودت با قضاوتش ،،بعد بگم اول از رو همش دارم ،،،دوست

 ،،اما ودمنب عاشقت من ،،نیاز نیست کنم ول لعنتی وجدان ،،این میشم خفه دارم ،،،من بگم بزار نیاز

 هن اما میبردم لذت تو به شدن نزدیک از من ،،،نیاز میبازی داری رو دلت ذره ذره تو که میفهمیدم

 زا میکنم،،،همش فتح رو جایی دارم انگار که بود ،،لذتی ،،نه باشه عشق و عالقه سر از که لذتی

 کنی تلکه رو من تا داری قصد تو که گفتن و اومدند که بودند ،،،اونها شد شروع ارزو و اریا سر

 علی مدوست اون جلوی تو که روزی اون ،،اما نتونستند و خواستند خیلیا که گفتم بهشون هم ،،،،،من

 خیلی یکار همچین ،،یه نیستی مظلوم همچینم ،،،تو میگفتند راست انگار ،،گفتم کردی رو کار اون

 ساعت ،،یک دیدم رو اریا رفتم بعدش بیرون رفتم علی با که شبش ،،خالصه میخواد باز روی

 مه ،،،اریا شد پیچیده اشناهام و دوستهام بین دهن به دهن بودی کرده باهام که کاری که نمیشد

 تداش عوض که ،،چیزی کنم تالفی دادم قول بهش اینکه تا رفت اعصابم رو ،،،خیلی بود یکیش

 لتبدی حقیقت به رو دروغت که دادم قول عصبانیت اوج تو منم گفتی دروغ به ،،تو نداشت گله

 ،، نمیدادی ،،راه بودی سفتی ،،دختر کردنش عملی به داشتم شک وقتی کنم،چند

 همب تنفر شبیه حسی هم سوخت برات دلم ،،هم فامیلت برخورد اؤن ،،،با شمال بردمت اینکه تا

 هش تموم بکنم رو قضیه قال همونجا ،،،خواستم کردی حقم در که نبود کاری کم کار داد،،اون دست

 ریاا و ارزو از مختلف های ایده با ترفند هزار به اینکه ،،،تا عزاداری ،،،گفتم نیومد دلم باز ،،،اما بره

 ،،، سولماز و پیمان نامزدی بردمت گرفتم شب لباس برات

 این کردی که کاری اون برای میگفت دلم تو چیزی یه باز اما بگیرم حالتو مهمونی تو میخواستم

 باز ا،،ام کیم من که بفهمونم بهت اونجا شیرین،،،خواستم خونه ،،بردمت کردم کمه،،،صبر تالفی

 والس زیر غرورت تو میخواستم من ،،چون طرفم بیای خودت میل با باید دیدم کردم نگاهت وقتی

 بره،،

 وت که نمیشد باورم کردم،،،من زندگی تو با ،،من شب ،،،،اون شب ،،،اون ،،،نیاز اونشب اینکه تا

 خداوندیه ،،،به ،،،نیاز بود انگیز بر شک و اگاهانه خیلی رفتارهات ،،اخه باشی نخورده دست هنوز

 یدهرس اخر به برام دنیا فهمیدم بعدش ،،،،وقتی ای نخورده دست تو که نمیدونستم من قسم خدا
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 هر من ،،،اخه میگفتم ناسزا و فحش خودم به صبح تا من اما خوابیدی اروم خیلی تو ،،اونشب بود

 یاار ببخشی،،،صبح رو من نباید وقت هیچ که کردم گناهی ،،میدونم کار این جز میکردم غلطی

 زدم اس ام اس براش من بدی دم چایی رفتی تو که وقتی داد بهم رو دیشبش اسه ام اس جواب

 ،،،، میوفته کردن غلط به امشب دختره شد تموم که گفتم و

 و قول و من گذشته از که میکردم خدا خدا ظهر تا ،،،نیاز کردم غلطی چه ،،من وای،،وای،،،نیاز

 ،،، بخونی رو اس ام اس تو که بود خدا کار انگار نشی،،،اما دار خبر اریا با قرارم

 ،،، دیخون رو اس ام اس تو که نمیدونستم بود اینها پیمان نیه مهمو که پیش ماه چند همین تا من

 ،،، نیاز مقصری هم تو

 کردی،، بد هم تو

 ،،، کردی بد که کن قبول

 ،،، میسازم ذهنم توی تو از تصویری چه من زدی خودت از که حرفهایی اؤن با نگفتی

 رمف ،،،از اومد بدم وقاحتت از. نبودم میخوای که اونی گفتی ،،وقتی نمیخوای رو من گفتی وقتی

 گفتم ،،، اریا و ارزو به رفتم رو ،،،همش اومد بدم روییت پر ،،از گفتنت

 کردی،،، تجربه و میشناسی خوب رو ها ترمیمی روزگار و ای کاره این تو که گفتن هم دوتا اون

 ،،، شد باورم خر منه

 خودمی،،، پاک نیاز همون تو که میگفت بهم چیزی یه دلم تهه باز اما

 کردم،، ولت غرور سر از

 کردم،، موافقت استعفات با

 کردم،،، گمت اشتباه یک با

 ،، کردم اروم درسته اینها اریا حرفهای که خیال این با رو خودم فقط ماه چند اون تو

 نم ،،،نیاز بود شده خارج ذهنم از کال کنم،،،ادرست پیدات نتونستم اما شمال اومدم بار دو حتی

 گمت دروغه،،اما همش که بشنوم ازت ،،،خواستم بشنوم خودت از رو حقیقت که گشتم دنبالت

 ،، کردم
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 بیای،،، شاید زدم حدس سولماز مهمونیه تو اینکه تا

 نیستم،،، من که گفتم دروغ به

 ارزوم به دوباره دادی،،،انگار بهم حسی چه دیدمت وقتی کنی،،نمیدونی باور که دادم احتمال

 نیستی،،، دور که گرفتم،،،فهمیدم قدرت رسیدم،،،حس

 ستمخوا ،،،من کردم،،،نیاز خالی راه وسط اما اومدم انتقام قصد به من که میدادم توضیح برات باید

 ،اون،، عرفان اون کردی،،با اذیتم هم باز تو شده،،اما چی که بگم برات ،،خواستم بدم توضیح برات

 قتیو اومد درد به ،،قلبم شنیدم رو ،،حرفهات ،،،شنیدم بود کاری چه بگم،،اخه پسرهء،،،اوففف،،،چی

 نیازم،،،من ،،اما نبود این جز جیزی حقیقت ،،چون میدادم حق ،،بهت کردی بد برداشت ازم حق به

 بی و اونشب بردم،،،نیاز اشتباهم به پی هم خودم و کردم اشتباه که بگم بهت میتونستم چجوری

 قابل رو من رفتی،،،چرا عرفان با ،،چرا کردی بد تو نیاز اما بود جا بی دارم قبول احترامیم

 ،،منشدم، خرد من ،،نیاز بودم غریب برات اینقدر شدیم،،یعنی یکی که نگفتی ندونستی،،مگه

 یب اینقدر دیدم ،،،وقتی کرده ولت خیابون تو دیدم رفتی،،،وقتی اؤن با دیدم ،،،وقتی شدم داغون

 بودم،،،،حرصم ارزش بی برات اینقدر من کنی،،،یعنی قرض پول همکارت از اومدی که شدی کس

 همکارهات همه پشتم که نمیدونستم من پریدم،،،نیاز بهت بد اما بود اشتباه ،، میدونم اومد در

 نهات یکجا میخواست میدید،،دلم رو تو فقط چشمهام موقع ،،،اون دیدم برگشتم ایستادن،،،وقتی

 تگم هم دوم بار میخوردی،، سُر دستم از صابون مثل هی ،،،اما کردم غلط بگم بهت و بیارم گیرت

 کردم،،،

 بیراه و بد خودم به بار هزار باالی روز هر و بودم کرده گم رو نبودم،،،تو کیان من دیگه نیاز

 میگفتم،،

 شیرین تتلف پرینت قبلیت،،حتی ،،،خونه انقالب رفتم بار ،،چند زمین زیر بودی رفته بودی شده اب

 ردی شاید بیارم گیر ،،ارش،،،رو ،،اهان اسمش بود کی کثافت مردک اون شماره تا گرفتم ازش رو

 نمیداد،،، نتیجه زدم دری هر به خدا به ،،،نیاز نمیداشت بر کس هیچ ،،اما بگیرم ازت

 بس و بودی نیاز همون برام تو باز اما میرفتم کی هر ،،با میکردم زندگی پشیمونی و غم با دیگه

 ،،، بود کارها ترین احمقانه اصل در اما بود فکر با مثال کردم کاری هر من ،،نیاز
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 تشبود انداخته ارزو که مریم نقشه و شنیدم رو ارزو و اریا اعترافهای رفتنت از بعد شب اون وقتی

 دعوایی سر خودشون نپرسیدم من هم ،،اون کردم رابطه قطع همشون با کنه تلکه رو من که جلو

 دادن،،، لو رو خودشون داشتند هم با که

 سولماز،،، دنبالتم،،،حتی که بودند فهمیده همه نیاز

 میگرفتم،،، رو سراغت و پیششون میرفتم میگرفت دلم وقت هر

 ،، شد پیدا کلت و سر اینکه تا

 خونشون،، میری داری گفت پیمان وقتی

 باشی،،، کرده شوهر نکنه که بودم داشتم،،نگران هیجان بودم،،،اما بودم،،،خوشحال کرده قاطی

 و ردمک یکی به دست پیمان با ،،اما نمیام که گفتم الکی همین واسه بود ناراضی اومدنم از سولماز

 اومدم،،

 میده،، گوش حرفهام به خدا که اوردم ایمان کردم که دعاهایی به من نیاز اونشب

 وت که االن ،،نیازهمین بدم دستت از هم اسون بخوام که نیاوردمت دست به اسون رو تو من نیاز

 ودمب خوشحال من بازداشتگاه تو اداختی رو من که شب منه،،،اون برای دنیا میکنم احساس بغلمی

 اما بود تنگت ،،دلم میکنی اذیتم داری و شدی شیرین و تخس باز که بودم دارمت،،،عصبانی که

 ،،، فتمنگ کسی به رو این حال به تا من بفهمونم،،،نیاز بهت که نبودم بلد هم رو نمیفهمیدی،،راهش

 تو که بودم شنیده ،،حرفهایی نبودم خودم حال ،،،تو کرد نگاه چشمهام تو و اورد باال رو سرم

 ،، نداشتم رو شنیدنش انتظار زندگیم

 میخوامت،،، بفهم،،،من رو من میکنم خواهش ،،،نیاز عاشقتم دیوونتم،،من من نیاز-

 گفتم،،، و کردم نگاه چشمهاش تو

 وت گذاشتم،،،جات کنار رو تو من ،،کیان بدم رو احساست جوابه که نخواه ازم ،،،اما میکنم باورت-

 بپذیرم،،، رو عالقت ابراز دوباره نمیتونم من کیان اما محفوظه قلبم

 گفت،، و بست رو چشمهاش

 ،، حرفهاست این از تر خراب ،،حالم ،،نیاز نکن لجبازی-
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 ،، گفتم و کردم نگاه صورتش به بیشتری جرات با اینبار

 رو نم ناخواسته یا خواسته نیستم،،تو قدیم نیاز اون دیگه گذشته،،من لجبازی از من ،،کار کیان-

 با من کیان،،، کردم توهین خودم به اول نفر کنم قبولت ،،اگر کنم قبولت نمیتونم ،،دیگه دادی تغییر

 فقط هم تو و من رابطه ،،تو نگیرم تصمیم احساسم روی از وقت هیچ دیگه که کردم شرط خودم

 حماقت یعنی تو با رابطه ادامه کنی نگاه بخوای اگر منطقش از وگرنه داد ادامه میشه احساسی

 ،،، خوردم رو ضربه بزرگترین تو از ،،من محض

 گفت و زد کنار رو موهام اهسته اینبار و گرفت رو دستهام

 من ،،نیاز بری در دستم از نمیذارم دیگه شده قیمتی هر بفهم،،،به ،،،اینو منی مال فقط تو نیاز-

 ،،، کردم که کاری از نکن ،،پشیمونم گفتم برات رو احساسم تموم

 بار همون چرا بود من برای اگر میکرد دیوونت داشت وجدان عذاب چون گفتی رو احساست تو-

 ،،، بشم نابود خودت قول به ذره ذره من گذاشتی ،،،چرا نگفتی بهم اول

 ،،، نکن اذیتم این از بیشتر ،،تو بردم پی خودم اشتباه به ،،من نیاز-

 که هترهب میکنم اذیتت خیلی که میکنی فکر هم ،،اگر نکنیم صحبت موردش در پس ،،بهتره باشه-

 ،،، بدیم کات هم رو دوستانمون دیدارهای همین همینجا

 گفت،، عصبانیت با و برد باال کمی رو صداش

 ،،نیاز یکنیم بیشتر رو نازت بشی دار خبر احساسم از وقتی که ،،میدونستم ،،،نیاز،،،میدونستم نیاز-

 ،،، داغونم هم همینجوریش من

 یهودهب و پوچ حرفهای با بود زندگیم شب بهترین برام که رو امشب ،،نمیخوام کن تمومش لطفا-

 کنم،، خراب

  ؟ بیهودست و پوچ تو برای من ،،حرفهای میگی چی میفهمی هیچ نیاز-

 ،،، میام بازی شهر که بارمه اولین من که میدونستی ،،هیچ کیان کن ول-

 ،، گفت و کشید موهاش تو دستی کالفگی با و کرد جدا من از رو دستش تماس
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 ههمیش برای میگم بهش وقتی اما میکنه تجربه من با رو زندگیش جالب اتفاقهای همهء جالبه-

 ،،، خیلی که بود تفریح به اگه من بگه نیست میزنه،،،یکی پس منو باشیم هم مال

 ،، گفتم و کردم اخمی

 من ،،،مگه هستی چی ،،معطل اهلل ،،بسم خب ؟ بود برات من از بهتر های ،،موقعیت چی خیلی-

  ؟ بستم رو پات و دست

 ، کردی خودت دیوونه رو کیان ،،،تو ،،کیان ،،من ،،میفهمی کردی ،،عاشقم بستی اره-

 ،، گفتم و کردم نگاهش تمسخر ،،،با کرد استفاده بت یک عنوان به اسمش از باز

 ،،، بودی دیوونه ،،تو نکردم دیوونت من کردنت،،اما ،،،عاشق بود راحت چقدر که ،،،وای ،،،کیان تو-

 ،، گفت و کرد نگاهم چشمی زیر و کرد اخمی

 ،، گرفته شوخیت-

 برای جوابی ،،چون کنه پیدا خاتمه بحث این تا کنم عوض رو هوا و حال کمی که وقتشه دیدم

 ،،، نداشتم درخواستش

 چی همه باال این از چقدر ،،،میگم کنه شوخی میکنه جرات کی ارتفاع این ،،تو شوخی ،،چرا نه-

 ،،، کوچیکه

 ،،باشه،، ندادی رو جوابم باز-

  نمیرسه؟ نظر به کوچیک چیز همه باال این از چیه؟ نظرت-

 ،،، داد رو جوابم حوصله بی و کالفه

 ،،کوچیکه،،، اره-

 گفتم،، و بستم رو چشمهام

  ،،میدونستی؟ میترسم بلندی از من-

  بود حوصله بی باز

 ،،، گفتی بار یک-
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 ،،، بود کیان کاپشن گوشه به ،،دستم میکردم نگاه شیشه به کماکان

 ای،، خسته-

 نه،،،-

 ،، میدی رو جوابم حوصله بی چرا پس-

 ،، نمیبینی جدی رو من که هست این برای شاید-

 گفتم،، و کردم گرد رو چشمهام صورتش سانتیه دو فاصله تو و چشمهاش جلوی رفتم اینبار

  ،خوبه؟ میبینمت دارم جدی االن-

 نگه صورتش نزدیک و گرفت دستش با رو سرم دیدم ببرم عقب رو سرم اومدم تا و خندیدم

  گفت و زد ذل لبهام به و داشت

 ،،، دینمیز حرف پایین اون بزرگیه کوچیک و ارتفاع از میگرفتی جدی ،،،اگه حرفمو نگرفتی جدی-

 گفتم،، و داشتم نگه رو لبخندم

 ،، زندگیم قانون شده تو از کردن ،،دوری نیست خودم دست-

 میکرد صحبت عصبی

 ،،، میبینی ،،حاال میدارم ،،بر نیاز میدارم بر رو قانون این من-

 گفتم،، و کشوندم غقب رو سرم و زدم خندی پوز

 ،،، مطمئنی خودت از خیلی-

 ،، کردند باز برامون رو کابین در و رسید زمین به کابین همزمان

 شدم،، پیاده کابین از

 ،، بود شده سردم خیلی

 حسم از و میکردم بغلش سفت میخواست ،،دلم بودم تشویش از ،،پر بود کیان حرفهای شاید

 تا واستمیخ دلم که میگفتم ،،،بهش بیارم در بال بود نزدیک باال اون که ،،میگفتم میگفتم بهش

 م،،،،،عاشقت دیوونتم ،،نیاز که میخوند گوشم تو بار هزار اون و میموندیم باال اون تاییمون دو ابد
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 بگیرم قرار بازیچه هم باز اینکه ،،ترس میکرد غلبه داشتم که خوب حس چی هر به ترس اون اما

،،، 

 ،،، میومد راه من شونه به شونه کنارم کیان

 ،،، میرفتم راه ها ابر رو داشتم کنارش ،،انگار میزد پر کردنش بغل برای دلم

 بدم،،، نشون بهش رو حسم میتونستم کاش

 رفتیم،،، تر جلو کمی

 ،، میومد بیرون غرفه یک از عجیبی بخار

 ،، گفتم کیان به رو ذوق با

 ً  اونجا ،،بریم چیه اونجا-

 ،، گفت و کرد نگاهم قبل از تر حوصله بی

 ،، میده شکالت با ،،پنکیک بریم داری دوست اگه-

 گفتم،، و کردم ای مزه با اخم

 ،، میده ،،مزه ،،،گرمه دارم دوست اره-

 گفت،، و نشوند لبهاش رو تلخی لبخند

 بریم،،-

  ، ایستادیم صفش تو

 ،، بودند جلومون نفر دو

 گفتم،، و برگشتم اروم

  ؟ میگردی بر شب راستی-

 پرسید،، جدی و کرد اخمی

  کجا؟-
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 گفتم و زدم لبخندی

 نیست،، مگه دیگه،،بلژیک میدونم،،خونت چه-

 ،، گفت و زد پوزخندی

 ، نمیگردم بر که نیای پیششؤن،،،تا ببرمت گفته شیما ،،چرا،،، اهان-

 ،،، نکنی من معطل رو خودت الکی بهتره نمیام،،،پس گفتم که من-

 میبرمت،، شده هم زور به میدونی نیاز-

 ،،، بدیم رو سفارشمون تا رسید کیان و من به نوبت و افتاد راه کارشون هم جلومون دونفر همزمان

 ،،، دادم رو سفارشمون المانی زبان به

 گفت،، کردو نگاهمً  امیزی تحسین طور به کیان

 ،،، میندازی راه کارتو خوب-

 ، گفتم و خندیدم

 ،، نمیشم کسی محتاج گفتم بهت که من-

 ،، بودی گفته اره-

 ،،، کیان دست دادم رو یکیش و گرفتم فروشنده خانوم از رو ظرف تا دو

 ،، مرسی-

  ؟ چرا گفتی ،،،اگه میده مزه خیلی دیگه یکی ،،این میکنم خواهش-

 ،، گفت و کرد ای مزه با خنده

  چرا؟-

 ،، دیگه منی مهمونه ،،،چون سادست خیلی-

  گفت و داد سر بلند نسبتا ای خنده

 ،، دیگه نمیداد مزه بودی من مهمون که االن تا یعنی اهان-
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 ،، دیگست چیزه یه این مزه و طعم اخرش بازم اما میداد مزه چرا-

 ،، شیما پیش بریم بردار ،،لباسهاتو هتل بریم خوردیم رو ،،این باشه-

 نمیام،، جایی گفتم که ،،،من باشه خودت حرفِ  باید ،،حرف داری رو زشت عادت این هم هنوز-

 ،، گفت و دهنش گذاشت و کند رو شکالتیش پنکیک از کمی چنگال با

 ،،، کالریه پراز ،،اما خوشمزست خیلی-

 ،، گفتم و خندیدم

 ،، که نداره انتظاری تو از ،،کسی ،،بیخیال بخور-

 ،، گفت خنده وبا شد گرد چشمهاش

 ،،، نداره انتظاری من از کسی چی ،،،یعنی داریا زبون سر خیلی تو نیاز-

 ،، که ندارید ها رژیم این به نیازی مردها ،،شما باشیم هیکلهامون مراقبه باید خانومها ما اخه-

 ،،، نیست بد بشی تر چاق خرده ،،یه نصیحت تو به من ،،از نداری رژیم به نیازی هم تو-

 ،، گفتم و خندیدم

 ،، میگن چی به چاق ،،پس استخونم پاره یک انگار میگی همچین-

 ،،، شدی الغر ،،خیلی نبود پیدات که وقته چند این-

 ،،، اومدم فرم رو اتفاقا-

 ،، گفت و خندید

 ،،، بودی عالی که میگم دیدمت من اگه-

 گفتم،، بحث این به دادن خاتمه برای و کردم ای مزه با اخم

 ،،، راضیم خودم از خودم که ،،،فعال هرچی ،،حاال بگذریم-

 ، میکرد عوض رو بحث و میفهمید رو منظورم سریع که بود این بزرگم شانس
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 و اومد دنبالم دیدم که دور بریزم رو ظرفش تا اشغال سطل سمت رفتم و خوردم هم اخرش تیکه

 ،،گفت،، اشغال سطل تو بندازه رو ظرفش هم خودش اینکه بهونه به

 ،،، کنی جمع رو هات وسیله هم تو تا بریم تر زود-

 ،، گفتم ای مزه با خنده با و ایستادم

 نم طرف ،،از که گفتم ،،من میشی تر رو پر میبینی مخالفت چی عجیبی،،،هر خیلی تو کیان-

 ،،، بیام نمیتونم که بگو بخواه معذرت

 ،،، میشه چی ببینیم ماشین تو بریم بیا ،،،حاال من برای کن لج هی هم تو-

 ،، نشستیم ماشین تو رفتیم و نزدیم حرفی دیگه

 ،،، سرده اینجا هوا چقدر-

 ،،، بپوشی ضخیم های کاپشن باید اره-

 ،، میخرم خودم برای میرم بعدا حاال-

 ،، کن پخش صدا رو زد رو موبایلش کیان که بودیم راه توی نمیشد دقیقه چند هنوز

 ،،، جان کیان سالم-

 ،،، ،،چطوری ،،،سالم شیما الو-

 نکردین،،، که دعوا ،،باز ببینیش؟ تونستی خوبی،،،رسیدی؟ ،،تو پسرم مرسی-

 میشنوه،، رو ،،صدات نشسته اینجا خودش-

 ،، گفتم و کردم کنترل رو خودم باز اما خوردم جا بود کرده که کاری از کمی

 جون،،، شیما سالم-

 ،،، گلم اومدی خوش ؟ نیازم ،،خوبی نازم دختر سالم-

 ،،، خوبید ،،،خودتون هستند خوب خان ،،کاوه عزیزم ممنونم-

 ،، میگذره ،،خوش میرسونه ،،سالم نشسته کنارم اینجا هم اون عزیزم اره-
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 ،،، خالیه خیلی باشن،،جاتون سالمت-

  ؟ من پیش میاید کی ،،حاال خوشیم ما انگار باشین خوش شما-

 دیدم که بده بهشون رو من جواب یجوری خودت که بگم بهش خواستم و کردم نگاهی کیان به

 انداخته،، باال رو هاش شونه و نشسته صورتش رو ای مزه با خنده

 ،، شدم کار به دست خودم

 ،اما، هتل میرم دارم االن که من ،،اخه باشه بهتر شاید بپرسید کیان از رو سوالتون ،،این عزیزم-

 پیشتون،، بیام که میدم قول فرصت بهترین و اولین در

 اتاقت نم جان ،،،نیاز کنید حلش خودتون بین ،،حاال من پیش نیاد تو بدون که کیان به گفتم من-

 که گفت ،،،کیان ندونی قابل رو من اینکه ،،،مگه نیای اگه میشم ،،ناراحت کردم اماده هم رو

 تا ینجاا بیاید ،،،پاشین نداری کاری هتل تو تنهایی ،،پس میشه شروع تعطیالت از بعد کالسهات

 ،، باشیم هم دور هم کریسمس

 ، میکرد رانندگی مشغول رو خودش کنم اعتراضی میخواستم تا و میکردم نگاه کیان به مدام

 اب کمی تا باشم اینجا بدین اجازه اگه یخورده ،،اما شده ذره یک براتون دلم منم کن باور عزیزم-

 پیشتون،،، میام حتما بیفتم جا ،،،یخورده بشم اشنا خیابونهاش و کوچه

 ،از، بیارمت بیام پاشم خودم من نمیای ،،اگر ببینمت من اینجا بیا ،،اول که نمیخواد افتادن جا-

 ،،، نشد بلند بخاری که کیان

 ،، میخندید داشت کردم نگاه کیان به

 رو ،،،منظورش بودم گذاشته پام روی که دستم روی گذاشت رو ،،دستش بزنم حرف اومدم تا

 ،، بزنم حرف من تا کن صبر که کردم برداشت اینجوری

 ،،، برداره لباسهاشو نیاز تا هتل میریم االن ،،ما باشه اماده چاییت شیما-

 ، ندارم رو شرایطش واقعا ،من نده قول من طرف از لطفا کیان-

 ،،، بیاین ات نمیخوابم ،،من بیاین ،،،پاشین کنید جور رو شرایطش تونستید جوری ،،هر دخترم نیاز-

 ،، وقته دیر االن جون شیما آخه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

756 

 

 ،، کردم التماستون که بس اورد در مو زبونم که من جان نیاز-

 ،، حرفیه چه ،،،این دارید اختیار-

 ،، کن صحبت کاوه با گوشی-

 آخه،،-

 سالم،، جان نیاز الو-

 میشنوم،،، رو صداتون دوباره که خان،،،خوشحالم کاوه سالم-

 از بعد تا شنیدم که اینجوری هم المان تو غریبی شما هم االن دخترم،،دخترم همینطور منم-

 ها ،،اونقدر تببینیم بتونیم هم ما تا اینجا بیا کیان با ،،پاشو نیست کالس و درس از خبری تعطیالت

 ،،، نمیگذره بد ما پیش هم

  ،،خوبه؟ میریزم رو برنامه جان کیان با ،،من ،،چشم خان کاوه دارید اختیار-

 ،، برونه آهسته بگو هم کیان ،،،قربونت،،،به شد حاال-

 ،،، چشم-

 ،، عزیزم بال بی چشمت-

 ،، گفتم و کردم کیان به رو غلیظی اخم ،،با شد قطع که گوشی

 رودر تو رو من نمیاد خوشم اصال من ،،کیان عجیبه کارهات ،،،همه کاریه چه این ،،،آخه آخه-

 ،وگرنه، باشه گفتم مادرت پدر احترام به خدا به نیستم راضی اومدن این به ،،،من بندازی بایستی

 ندارم،، روزت هر دیدن و کردن تحمل به تمایلی اصال

 یکنمم ریس و راست کارهاتو رسیپشن با من تا ،،االن بگو میخواد تنگت دل چی ،،باشه،،هر باشه-

 ،،، بیا و ببند رو چمدونت برو هم تو

 چرا،، دیگه چمدون-

  ؟ اینه از ،،،غیر دیگه میخوای لباس هم روز سه برای خوب-

 ،، چیه هتل کار کردن ریس و راست از منظورت پس-
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 خدا هم بعدش تا میکنیم آوت چک ،،ما باشه مشغول اتاق نیستی هتل که روزی چند چرا خب-

 بزرگه،،

 بودن معلوم خودم با کنم،،حسابم دوری کیان از داشتم دوست هم بیام در تنهایی از بودم مایل هم

،،، 

 گفتم،، و کردم نگاهش اخم با هم باز

 ،،، کیان زشته خیلی کارت-

  دمکشی رو دستم ،،،سریع دستشه تو دستم هنوز فهمیدم دستم روی انگشتش دادن تکون با

 ،،، باشم نکرده من و میشناسی بهتری راه تو ،،اما زشته کارم میدونم-

 ،، سدم خیره روبرو به و صندلی به دادم تکیه محکم و دادم هم در رو ابروهام سینه به دست

 ،،،، مثال قهری االن-

 ،، کردم تر غلیظ رو اخمم

 ،،، نرو اعصابم رو این از بیشتر لطفا کیان-

 گفت،، و طرفم به کرد خم کمی رو سرش

 ،،، من برای کن ناز هی حاال خوشگله هم همت در قیافهء این که میدونی خودت-

 ،، پنجره طرف به گردوندم بر رو نگاهم سمت

 ،،، نگم بهت چیزی تا میکنم کنترل رو خودم دارم کن،،خیلی بس ،،لطفا کیان-

 م،،داد نشون العمل عکس سریع که بگیره رو دستم خواست دستم سمت به کرد دراز رو دستش

 ،، دار نگه رو خودت ،،حد بزنی دست من به که باشم داده رو اجازه این بهت نمیاد یادم-

 ،،، ریلکس ،،،جاست نیاز واو،،واو،،،اوکی واو-

 ،، دادم جواب طنزش لحن به عصبی

 ،، عصبیم خیلی بردار،،االن سرم از دست ،،،گفتم میبینی شوخی و تفریح رو زندگی همه-
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 همچین منم ،،،وگرنه بیاره در خانومش دله از که اونیه خوب مرد که خوندم جایی یه تو من اخه-

 ،،، نیستم خوشی سر ادمه

 که اینه ،،،مهم است بیان به حاجت چه است عیان که میکنم،،،چیزی بحث باهات چرا من اصال-

 ،،، محفوظه و معلوم من پیش تو جایگاه

 ،، پرسید و کرد نگاهم چشمی زیر و کرد عوض رو دنده

  ؟ داره قرار پستی چه در ارزشمند جایگاه این بپرسم میتونم اونوقت-

 ،، کنم زد گوش باز تا بود وقتش

 نظرم هب باشی،،حتی برام خوبی دوست نتونستی حتی معمولی،،تو دوستیه ،،یک حاشیه پست تو-

 ،، نگذاشتی احترام هم

 ،، گفت و فرمون به زد محکم دستش کف با

 جوری چه رو تعطیلی روز ،،،بیست نباشی تنها غربت تو میخواستم من معرفت ،،،بی ،،،نیاز نیاز-

 فکریست از هم ببیننت،،،خالم میخوان گفتن کردند لج هی هم اینها ،،،شیما بگذرونی میخوای

 راه که اعاوض و شرایط همه این با بگو تو ببینتت،،،حاال تا کرده کچلم هستی خوبی دختر که شنیده

 مونمب اگه هم اینجا ؟ پیشت نیام ،،،میخواستی میکردم کار چی من بلژیکه به تو اومدنه همش حلِ

 خودم هب گذشت بد بهت ،،اگه بیا روز دو بیرون،،،تو بریم هم با تا کنم راضیت باید بدبختی هزار با

 میگردونم،،، برت صدا سر بی بگو

 هک نبودی همونی تو ،،،مگه بدی نشون خالت به باید رو من نمیفهمم،،چرا چیزیو یه من کیان-

 که دهخور تخته کدوم به در کدوم االن خانوادم،،خب بی من نگفتی ،،مگه نمیام تو به من میگفتی

 ،، بشم معرفی گرانبهاتون فامیل به باید من شد،،،چرا عوض یکباره اینقدر شرایط

 من ،،اگر میخوامت من که اینه سوالهات همه جواب و ،،،دلیل نخور حرص ،،اینقدر باش ،،اروم نیاز-

 ،، کنم جبران تا بدی فرصت بهم میخوام من ،،،نیاز ای خاله نه و بود مامانی نه نمیخواستمت

 یکنهم تابو زندگیش تو رو مهم مسایل بخشیدمت،،ادم که وقته خیلی گفتم که ،،من چی. جبرانه-

 بدونمش دخیل زندگیم تو بخوام من که حرفهاست این از تر ارزش بی تو و من بین موضوع اخه

 الن،،،ا بود جفتمون سمت از اشتباه ،،،این مقصر نه و گناهگار نه بدون مدیون نه رو خودت ،،،کیان
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 ازت که ای خواسته تنها ،،من بکنی میخوای رو چی جبران تو نیستیم دلخور هم ااز دومون هر وقتی

 ،،، نشو پیچم ،،،،پا باشم خودم حال تو بذاری جبران جای به که اینه دارم

 برای یکن کاری هر تو ،،،نیاز نمیگفتی رو این اینجا االن میفهمیدی ،،اگه ،،،نمیفهمی نمیفهمی دِ-

 ،، ادستس ،،،نمیتونم،،،خیلی نبینمت روز یه نمیتونم ،،ببین بگم دیگه جوره یه بذار ،،اصال منی

 گفتم بشم پیاده ماشین از خواستم که ،،،همزمان بودیم رسیده دیگه

 ،،، کردی ،،،خستم میتونم خوب خیلی من ،،اما نمیتونی که درک به-

 ،،، اومد دنبالم و شد پیاده ماشین از هم خودش

  ؟ ،،خوبه بشیم موضوع این خیال بی ،،باشه میکنی بازی بچه داری نیاز،،باز-

 گفتم،، و کردم نگاهش برگشتم اهسته

 ،،، نکشی میون به زمینه این تو بحثی دیگه که میدی قول-

 ،، نزنم حرفی میکنم سعی ،،باشه هستم حرفم سر اینکه با-

 ،، گفتم و زدم پوزخندی لجبازیش از

 ،،، کنی کنسل مامانت با رو قرار این میتونی-

 ،،، منتظرمونه االن دونه،،،اون یه این جز بخواه کاری هر-

 گفتم،،،، و کشیدم کالفگی روی از نفسی

 ،، بیارم خودم برای لباس یه برم تا باش منتظر البی ،،،،تو تو دست از کیان وای-

 میکنم،،، آوت چک رو اتاقت ،،منم باشه-

 گفتم،، و سمتش به برگشتم. عصبانیت و تعجب با

  ،،، میگردم بر زود نه،،،من-

 هر در چون بیار داری چی ،،،هر میزنیم حرف هم با بعد کن جمع رو هات وسیله برو تو حاال- 

 ، کنی آوت چک که بهتره صورت

 ،،، نمیگفت بیراه کم
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 با مپوشید جین شلوار یک و ، کردم عوض رو ،،لباسم کردم جمع رو هام وسیله و باال رفتم صدا بی

 ،،،، رنگ قرمز سوییشرت یک

 ،، کنم چک رو اتاق تا در دم گذاشتم رو چمدونم

  گرفت دستش رو چمدونم و باال اومده کیان دیدم گردم بر اومدم تا

 ،،، شدی مزه با چه-

 گفتم،، و انداختم خودم به نگاهی

 ،، مزست با کجاش-

 ،،، میاد بهت ،،اسپرت تیپت-

 ،، ،،مرسی اهان-

 ،، کردی جمع رو هات ،،وسیله کردی چک جارو همه خب-

 ،،، اوهوم-

  گفت و ریخت هم به رو مؤهام و روسرم اورد رو دستش و جلو اومد قدم یک

 اوهوم،،، گفت ،،،باز اوهوم گفت باز-

 ،، کردم نگاهش اخم با و کردم بلند رو سرم

 ،،، افتادم راه تر جلو و بستم رو اتاق در

 ،،، میکنه هم اخمی چه-

 ،،، اسانسور تو رفتم بندازم بهش نگاهی نیم حتی اینکه بدون و. اسانسور سمت رفتم

 گفت،، و تو اومد تعجب با

 چمدون باید من وقت اون میکنن کار من برای پرسنل تا هزار ،، اوردی روزم به چی ببین. نیاز-

 ،،، ببرم دنبالش خدمتکار مثل رو خانوم

 ،، گفتم و کردم نگاهش غرور با
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 ،،، که ندارم ها شیرینی خود جور این به نیازی من وگرنه خواستی خودت-

 ،، دارم دوستت چون میخواد ،،،دلم میدم انجام میخواد ،،،دلم نیست خودشیرینی-

 ،،، نزن هم غر دیگه پس-

 ،، گفت و بود شده تا چهار تعجب از چشمهاش

  ؟ نیاز-

  هوم؟-

 ،،،،،، همینجا گرنه و رسیدیم که کن شکر رو خدا برو نیاز آخ-

 ،، گفتم و کردم نگاهش جدی و کردم گرد تهدید منظور به رو چشمهام

  چی؟ همینجا-

 ،، بریم هیچی-

 ،، گفت بهم کیان حرکت از قبل و نشستیم ماشین تو رفتیم

  ؟ نیست گشنت-

 ،، مرسی نه-

 ،،، بلژیکیم دیگه ساهت دو تا اتوبان تو برم سره یه پس-

 ،،، نداره ای فاصله چندان پس-

 رو همش ،،حاال هست همسایه لوکزامبورگ و المان و فرانسه و هلند با ،،،بلژیک ساعت ،،دو نه -

 ،،، میگردونمت میبرم

  زدم لبخندی

 ،،، شد وقت ،،،اگر مرسی-

 ،،، بشه ،،باید میشه وقت-
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 مدل های ،،ماشین اور سام سر های ،،،سرعت پهن. های اتوبان کردم،،، نگاه جاده به راه تو کمی

 ،،، بستم رو ،،،چشمهام شد خواب گرم چشمهام کم ،،،کم باال

 ،، شدم هشیار ماشین توی مالیم موزیک صدای از که بودم خوابیده چقدر نمیدونم

  از زیبا بسیار موزیکی

Brian Adams 

 نام به

Everything I do 

. 

Look into my eyes - you will see, 

 دید خواهی کن، نگاه چشمانم در

What you mean to me. 

 داری معنایی چه برایم که

Search your heart - search your soul, 

 باش روحت دمبال به بگرد، قلبت دنبال به آن در

And when you find me there, you'll search no more. 

 گشت نخواهی چیزی دمبال به دیگر یافتی، آنجا را من وقتی و

Don't tell me it's not worth tryin' for. 

 ندارد ارزشی کار این که نگو من به

You can't tell me it's not worth dyin' for. 

 بمیرم برایت که ندارد ای فایده حتی که بگویی من به نمیتوانی

You know it's true, 
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 دارد حقیقت که میدانی

Everything I do - I do it for you. 

 توست بخاطر فقط کنم، می که کاری هر

Look into your heart - you will find, 

 فهمید خواهی بنگر، قلبت درون به

There's nothin' there to hide. 

 نداری کردن پنهان برای چیزی آن در که

Take me as I am - take my life, 

 بگیر من از را زندگیم بخواه، هستم که همینطور را من

I would give it all - I would sacrifice. 

 کرد خواهم قربانی برایت را خودم داد، خواهم تو به را تمامش

Don't tell me it's not worth fightin' for. 

 ندارد ای فایده دیگر تالشم که نگو من به

I can't help it - there's nothin' I want more. 

 خواهم نمی تو از دیگری چیز بقبوالنم، خودم به را آن توانم نمی

Ya know it's true, 

 دارد حقیقت که دانی می

Everything I do - I do it for you. 

 توست بخاطر فقط کنم، می که کاری هر

There's no love - like your love. 

 ندارد وجود تو عشق مانند عشقی هیچ
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And no other - could give more love. 

 کند عاشق تو از بیشتر را من توانست نمی دیگری فرد هیچ و

There's nowhere - unless you're there. 

 ندارد معنی برایم نباشی آنجا تو که جایی

All the time - all the way. 

 ها راه همینطور زمانها، همینطور

Oh - you can't tell me it's not worth tryin' for. 

 ندارد ارزشی هیچ کار این که بگویی من به توانی نمی آه،

I can't help it - there's nothin' I want more. 

 خواهم نمی تو از دیگری چیز بقبوالنم، خودم به را آن توانم نمی

Yeah, I would fight for you - I'd lie for you. 

 ماند خواهم منتظرت جنگید، خواهم برایت آری،

Walk the wire for you – 

 کنم، عبور هم نازک سیم یک روی از "حاظرم حتی تو به رسیدن برای"

yeah, I'd die for you. 

 مرد خواهم برایت آری

Ya know it's true. 

 دارد حقیقت این که دانی می آری،

Everything I do - I do it for you. 

 .توست بخاطر فقط کنم، می که کاری هر

 ،،، کنم باز رو چشمهام نداشتم ،،دوست میداد ارامش بهم اهنگش
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 ،،، بود مطلوب برام ماشین ،،دمای میکرد رانندگی ارامش با کیان

 کنارم،،، در کیان وجود ،،،حتی بود داشتنی دوست و اروم چیز همه لحظه اون تو چقدر

 ،،، ایستاد ماشین همزمان و شد تموم اهنگ

 ،،، ببینم رو بیرون تا کردم باز نیمه رو چشمهام

 ،، بودیم ایستاده کوچیک خیلی نه بزرگ خیلی نه ویالیی ای خونه روبروی

 ،،، شدم جا جابه جام سر کمی و برگشتم خودم که کنه بیدارم خواست کیان

 ،، شدی بیدار-

 اوهوم،،،-

 رو دستش سریع شد روبرو من اخم با تا ،،اما کشید رو گونم گوشه اهسته و کرد شیرین ای خنده

 گفت،، و کرد ای مزه با حالت یه رو صورتش و عقب کشید

 ،،، بیاری در گفتنت اوهوم اون با رو من حرص داری دوست هم ،،،،هی نازی خیلی خه آ-

 گفتم،،، و نیاوردم خودم روی به باز اما حرفهاش این برای شد اب قند دلم تو

 ،،، رسیدیم-

 ،، شدم بزرگ اینجا رو عمرم نصف ،،من ،،همینجاست اره-

 ،، گفتم و کردم نمکی با خنده

 ،،، اومدی بار اینجوری ،،،که بودی کجا رو دیگش نصف-

  خندید

 میبینیش،،، بعدا ،،،حاال بودم بزرگم مامان پیش رو دیگش ،،نصف مزه با-

 ،،، اهان-

 ،،، چی یعنی اوهوم و ،،،اهان نیاز بابا ای-

 ،، نیست خودم ،،دست کالممه ،،تکه دارم دوست-
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 ،،، شو ،،پیاده باشه-

 تا مبرد پایین و باال بار یک رو سرم و کردم درست رو سوییشرتم کاله و پایین اومدم ماشین از

 ،،، بشه مرتب موهام

 ،، بشه پیاده هم کیان تا ایستادم منتظر

 با و اورد در خودش و بزنم چمدونم به دست من نگذاشت ،،،کیان رفتیم صندوق سمت به دو هر

 ،، کشوند زمین رو خودش

 ،،، رسیدم ورودی در دم

 ،،، نبود جالبی زیاد ،،،حس استرس با ،،همراه داشتم هیجان کمی

 ،،، داد لبانم رو ساده لبخند یک به رو خودش جای و رفت بین از استرسم تمام شد باز که در

 ،، سالم-

 اومدی،، ،،خوش ماهم ،،دختر نیازم وای-

 در ور بود تنش مشکی نگین از پر ابی رسمی بلوز یک با مشکی ساده شلوار یک که رو شیما

 ،،، کردم روبوسی کاوه با بعدش و کشیدم اغوش

 ربتغ تو که کنم حس نمیتونستم وجه هیچ به که کردند استقبال من از صمیمی و گرم اینقدر

 ،،، هستم

 ،،، تو بیان بذار سرده اینجا ،،،شیما دخترم اومدی خوش-

 ،،، کرد زد گوش رو تعارف شیما به که بود کاوه

 ودنب جاش سر حواسم و هوش کل که بود شده تنگ براتون دلم ،،اینقدر خدا تورو ببخشید وای-

 عزیزم،، تو ،،بیاین

  ؟ کردی فراموش رو من مامان-

 ،،، کرده پیدا رو خودش همجنس یه تازه مامانت ،،،این پسر نکن لوس خودتو تو بیا-

 ،، نشست لبهام رو اگاه خود نا شادی روی از ای خنده
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 خیلی که بود این برای ،،،شاید باشه میتونست چی دلیلش و بود چی از شادی این منشا نمیدونم

 ،،، شدند پذیرا رو من صمیمی خیلی و دادند راه گرمشون کانون به رو من زیبا

 ینا صاحب سلیقه خوش ایرانیه خانوم یک که کنم حس میتونستم ،،،کامال شدم که خونه داخل

 ،،، هست خونه

 هب خونه تو سفید و بژ ،،،رنگ امروزی و شیک بسیار ،،چیدمان کم نه و بود زیاد نه خونه اسباب

 ،،، بود چرخیده مهارت و زیبایی

 ،،، بود زیبایی ،خونه کل در

 ،،، ستمنش شیما سمت از تعارف و خجالت کمی ،،با رنگ بژ راحتی ،،مبلهای رفتیم نشیمن سمت به

 اشیم رسیدن، محض به که بود میز روی فنجون تا چند با رنگ سفید قوری یک تو داغی چایی

 ،،، گذاشت مقابلم و کرد پر رو ها فنجون از یکی

 ،،، بود نشسته نمیشد دور مامانش از که بچه یک مثل کنارم اخرش تا اول از کیان

 شستهن کنارم که طور همون شد شروع کاوه و شیما و من مابین صحبت شد مطمئن وقتی اینکه تا

 ،، گفت و گوشم سمت کرد خم رو سرش بود

 ،،، اومدم بخوری رو چاییت ،،تا میام زود و میکنم عوض رو لباسم میرم لحظه چند من-

 ،، گفتم گوشش دم اهسته و زدم میکرد نگاه بهمون خنده با داشت که شیما به لبخندی

 میگی،،، من به بکن،،،چرا داری دوست کاری هر-

 ،، گفت شد بلند جاش از و نداد رو جوابم

 شده،،، کوفته بدنم بودم بیرون حاال تا زود صبح ،،از بیام کنم عوض رو لباسم برم من-

 ،،، بده ماساژ برات رو پشتت بیاد کاوه میگم ،،االن بره قربونت مامان-

 ور ،،اتاقش کنه عوض رو لباسش بره بزار خستست هم دختر ،،شیمااین میام ،،،زود نمیخواد نه-

 ،،،، بده نشون

 ،،، میدم نشونش هم رو اتاقش بعد ببینیم رو همدیگه خرده یه ،،،ما حاال خب خیله-
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 ،،، داشت ربطی چه من به اما خوردم جا کمی کیان کردن صحبت دستوری فرم از

 ،،، شویی خشک دادم رو همه بود چمدونت تو که رو لباسهات ،،اون مامان کیان-

 ؟ من یا دادی شیما؟تو-

  ،،، بود نهفته محسوس ای گله هم کالمش هر ،،تو مزه با و میزد حرف کم کاوه

 ،،، برد رو همه ،کاوه ،،،کیان دادی تو بابا خب-

 ،،،مرسی،،، باشه-

 ،،،کاش نبودم خونواده گرم کانون تو بود وقت ،،خیلی داشت تازگی ،،برام جالبی های بحث چه

 ،،، بودم کیان جای من

 ،، شدیم صحبت گرم هم با دوباره و خواستند معذرتی شد تموم که بحثشون

 هوا و اب تا ،،گرفته میخورد چشم به المان با ایران شهرهای کالن بین اول لحظه تو که فرقهایی از

 ،،، کردیم صحبت ایران و بلژیک و المان مردم برخورد و رفتاری فرم و

 ،، رسید دادم به کیان ،،که میدید تار رو جا همه داشت خستگی از چشمهام کم کم

 ،، گفت کیان به باز شیما که بود کردنش خشک سر مشغول حوله یک با

 ،، میخوری سرما ،،شب میکردی خشک سشوار ،،با بگردم دورت-

 باشه،،، حواسشون گفتم ،،،مثال بدم نشون رو اتاقت ،،بیا پاشو ،،نیاز نمیخواد نه-

 گفت کاوه اینبار که رفتم دنبالش و شدم بلند ببخشید یک گفتن با جام از

 ،،،، بگو شیما به خواست چیزی اگه کیان،،،ببین-

 ،، باشه-

 ،، میشد ختم خوابها اتاق و دوم طبقه به که رفتیم مارپیچی های پله سمت

 هدایت رو من و کرد باز اهسته رو در و رفت راستی سمت اتاق سمت به من شونه به شونه کیان

  داخلش به کرد

 اینجا،،،-
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 هم من و بود موقتی ،،چون باشم کنجکاو بخوام که حد اون تا نه اما کردم نگاه رو اتاق تو کمی

 ،، نبودم که ،،طلبکار مهمان

 ،، مرسی-

 دیلبخن بود جیبش تو دستهاش که ،،همونطور میکرد نگاه من به و بود داده تکیه در چوب چهار به

 ،، بود نشونده صورتش رو هم

 هب دوباره نیست خبری ،،،دیدم کردم نگاه رو ،اطرافم دور نیم یک و برداشتم صورتش از رو نگاهم

 ،، پرسیدم و کردم نگاه چشمهاش

  ؟ داری الزم چیزی-

 ،، باشه ،،روشن کن چک رو ،،شوفاژ سرده هوا ،،شب ،،راستی بخوابی ،،خوب ،،نه نه ؟ جان-

 علت و بیام خودم به خواستم ،،تا داد بیرون کالفه رو نفسش دوباره و انداخت نگاهی رو اتاق تو

  گفت بلند کمی و کرد نگاه ها پله سمت به بپرسم رو رفتارش

 ،،، شیما-

 ،، پسرم بله-

 ،،، کن وصل باال بیار رو پایینی اتاق تلویزیون اون نگفتم مگه شیما-

 میگه،، چی کیان ،،ببین ،،،کااااوه گفتم بهش ،،من بگو کاوه به-

 ،، فردا برای ،،،بذار میاد خوابم شین بیخیال ،،حاال باشه-

 ،، گفتم و کردم ریزی اخم

 که کردم پیدا یقین ،،،دیگه داری دیدن تلویزیون بهونه وقت اون ای خسته میگی شبی نصفه-

 ،،، داری مورد

 ،، گفت پوزخند با و کرد نگاه بهم چشمی زیر و گذاشت لبش روی رو دستش

 اتاقت تو منم داری دوست تو اگه ،،دیگه باشه تلویزیون تو اتاق تو خواستم ،،،من خوشگلم-

 ،، دیگست مسئله یک اون بخوام
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 گفتم و دادم شدت رو اخمم

 تنهایی،،، هنوز مزگی با همه این با چرا موندم این ،،،تو نمک با-

 ،،، میایم در تنهایی از جفتمون صبح هشت بخواه ،،،تو نمیدی رو جوابم تو خب-

 ،، اوردم زبون به رو دلم حرف اگاه ،،ناخود کردم نگاهش و زدم پوزخندی

 ،،، اونروز صبح هشت مثل-

 ،،، رفته هم در حسابی که بود معلوم صورتش از چون نداشت رو حرف این شنیدن توقع انگار

 ،،، بیاری روم به رو موضوع اون میخوای کی تا نیاز-

 ،، کردم ای مزه با خنده

 ،،، بخوابم برم من نداری من با کاری ،،اگه نگفتم چیزی که وا،،من-

 ،،، میکرد نگاهم فقط

  گفت و کرد نگاه چشمهام تو و گرفت رو دستم دیدم که میبستم رو در داشتم

 ،، نیاز-

 هوم،،،-

 ،،،، کنارمی که مرسی-

 باید که منم این که میگفتم بهش و میکردم بغلش سفت همونجا میخواست ،،،دلم شد داغ بدنم

 نکنم،،، دق تنهایی از وقت یه تا اوردی خودت با رو من و اومدی که باشم ممنون

 ،،، بکن رو استفاده نهایت روز دو این از حسابی پس-

 اتاق،،، تو رفتم و کشیدم رو دستم

 صبح ات شبها من که ،،کیانی کیان خونه ،،تو هستم کیان کنار من که شد باورم تازه بستم که رو در

 اوج تو چرا اینکه ،،برایً  حماقتم برای میفرستادم لعنت رو خودم و میریختم اشک یادش به

  هیچ بهش نسبت عصبانیتم
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 خدای انیستی،،ام مهم برام میگفتم کیان ،،،به باشه میتونست چی ،،،علتش نداشتم تنفری حس

 ،،، میلرزید بار هزار دلم دیدنش بار هر با که بود شاهد خودم

 گلخوش گلدون ،،،یک کوتاه سفید نفره یک تخت ،،،یک در دو رنگ سفید ،،،کمد بود ای ساده اتاق

 وکش تا سه با کوتاه دراور یک با شکل مربعی ،،،أینه شاد رنگهای با اما مصنوعی گلهای از پر

 ،،، بود پوشونده رو جلوش خوشگلی. رنگ بژ پرده که قدی ،،،پنجره

 ممیگفت براش احساسم از و بود زنده مامانم ،،،کاش کردم نگاه سقف ،،به کشیدم دراز تخت روی

  ،،،، بگم بهش میتونستم ،،،کاش

 ،،، خوابیدم هام کاش ای از خیلی با همیشه مثل

 ،، میزنند رو اتاقم در دیدم که بود صبح هفت ساعت نزدیکهای

 ،،، کردم باز رو در رفتم

 مقابلم مرتب و شیک ،،خیلی رنگ ای سورمه رسمی شلوار کت با در دم ایستاده کیان دیدم

 ،، من به زده ذل و ایستاده

  بله؟-

 ،،، بپرسه تا بودم منتظر همین برای گذاشته جا اتاقم تو چیزی کردم فکر اول

 ینباش تنها خونه ،،،تو بریم بیا داری دوست ،،اگه نزدم سر وقته ،،خیلی شرکت میرم دارم من-

 ،، شد تا چهار تعجب از چشمهام

 ونهخ مامانت مگه ،، نیستم تنها که کردی،،،من بیدار صبح هفت ساعت رو من این خاطر به یعنی-

 نیست،،

 ،، برخوردم طرز از شد متعجب کمی

 تا یایب باهام ،،گفتم دستم از دلخورشی نیستم ببینی شی بیدار شاید گفتم خب ،،اما هست-

 ،،، نره سر حوصلت

 ،، زدم پوزخندی

 ،،، جالب ،،،چه بیرون بیام باهات خواستی همین خاطر به فقط یعنی اهان-
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 ،، نباشم تنها هم خودم خواستم ،، خب نه-

 ،، اشم نه هست خان کاوه و شیماجون برای فقط و فقط اینجام اگر ،،من میگم اینو اطالعت برای-

 ،، نیاز تو خشنی چقدر-

 ،،، نگیره پَرَم به پَرِت کن دقت ،،شما همینم من-

 ،، نمیشم مزاحمت میاد خوابت هنوز ،،انگار نیاز بابا ای-

 ،، اتاق تو رفتم و بستم رو در خداحافظی هیچ بدون

 شیما پیش پایین برم و بپوشم لباس گرفتم تصمیم همین ،،برای بود پریده سرم از خواب دیگه

 هم کمی شیما با تا بود فرصت بهترین ،،االن داشتم زیاد رو خودم با خلوت برای زمان ،،من

 ،، بشم صحبت

 اتاق،،، وت برگشتم و زدم رو مسواکم و شستم رو صورتم رفتم رفت پایین کیان شدم مطمئن وقتی

 ،،، بود ممکن تیپ ترین آل ایده و بهترین قرمز تنگ اسکی یقه بلوز یک با جین شلوار یک

 ،، کردم هم مالیم ارایش یک و گذاشتم آزاد رو موهام

 ،، بود خورده جا صحبتم فرم از بدجوری بیرون،،انگار رفت در از هم کیان پایین رفتم تا

 گفتم،، لبخند با و کردم ،،تعجب میکرد اماده برام صبحونه سینی داشت که دیدم رو شیما

 بخیر،، سالم،،صبحتون-

 ،، خوابی هنوز گفت کیان جان،،بیدار،،شدی نیاز سالم-

 میز مکن کمکتون میکنید؟،،میخواید کار ،،چی بشم بیدار زود دارم عادت ها بودم،،،صبح ،،بیدار نه-

  بچینید؟ رو

 صبحونه زمی وگرنه برات میچیدم داشتم منم باال بیارم رو صبحونت سینی خواست ،،کیان گلم نه-

 امادست، هم االن میچینم اشپزخونه تو همیشه من رو

 کاره،، همه و رئیس هم خودش و هتله جا همه کرده فکر ،،، بود زده کیان که بود حرفی چه این اخه
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 ماش اومدم بیشتر ،،،،مرسی،،من میکنه کارهایی چه هم ،،،کیان کارهارو این نکن جون شیما وای-

 رو رداف نمیتونم واقعا من بگیرید سخت بخواید اگر ،،، بود هم هتل تو که صبحونه ببینم،،وگرنه رو

 باشم،،، پیشتون هم

 باشی،، پیشم رو فردا قراره فقط وا،،،مگه-

 شروع ،،کالسهام بشم اشنا مسیرم و اطراف با خرده یه دارم،،برم کار خیلی ،،اخه دیگه خب،،اره-

 باشم،،، تر راحت میشه

 باشی،،، تنها. تو میزاره بچم کیان انگار میزنی حرف همچین-

  ،، بشم مستقل جورایی یه باید اخرش حال هر به ،، نیست چیزها این سر ،،بحث نه،،نه-

 بگی،،، راستشو میدی قول بپرسم سوال نیازیه-

 جونم-

  دلخوری؟ کیان دست از هنوز -

 دمخو که پرسید سوالی ،، میدادم جواب چی ،، شد مشغول آن یک فکرم تمام ؟ بود سوالی چه این

 بودم،،، نکرده پیدا براش جوابی و میپرسیدم خودم از مدتها

  بریزم؟ چایی نکنیم،،،براتون صحبت موردش در بهتره ،،، گذشته ها گذشته ،، جون شیما-

 اییچ برات خودم کن صبر عزیزم،، نه ،، نمیشد باورم ،،من دادن رد تو ماهری خیلی میگفت کیان-

 بریزم،،،

 میریزم،،، ،،،من بشینید نه،،شما نه-

 ،،، کنارش نشستم و ریختم چایی تا دو رفتم و کردم. رویی پر استرسم از

 هستیم،، هم دور همه ،،شام میاد کاوهًِ  مامان امروز-

 کنه،،، کوفتم بعد بخورم رو لقمه اولین نگذاشت

 ونببینم،،،تعریفش رو کیان مامانبزرک بتونم تا داشته دوست خیلی رو من خدا ،،پس خوب چقدر-

 شنیدم،،، زیاد رو
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 بنده پرسهن رو حالش روز یک اگه کیانه،،کیان میبینیش،،عاشقه میاد خوبیه،،حاال ،زنه برم قربونت-

 کیانه،، ، دنیاش ،،،همه نمیاره دووم فردا تا خدا

 داره،،، نگه هم برای رو جفتشون خدا-

 بگم چرا دروغ خرده ،،یه زدی برام رو حرفها اون که روزی اون ،،،از نیاز ،،عزیزم،،راستش مرسی-

  جفتتونه،،، با حق گفت کرد صحبت باهام کاوهًِ  مامان وقتی باز ،،اما شدم دلخور دستت از

 ،،، داشت خبر چی از کاوه مامانِ ،، کردم تعجب

  شدید؟ ناراحت چرا من دستِ  ،،از دادید؟ توضیح براش شما-

 که جوری اون اخه بشنون،، همه ،،تا بلندگو رو زدم کاوه اصرار به رو تلفن اونشب خوشگلم نه-

 اهل صالا کیان ،، بودیم شوک تو روز چند تا اصال ما رسید ما گوش به و بود گفته شیرین به پیمان

 کیان سخته،، برام درکش خیلی نیاز ،، نبوده میگم هم هنوز من و نیست ها بازی جنجال این

 حاال ات ،،اصال  نمیده گیر کسی به الکی میشناسم خوب رو پسرم من ،، بگم جوری ،،،چه مطمئنم

  بزنی؟ حرف باهاش خواستی روز اون از بعد

 نشست،،، پیشونیم رو محسوسی نا اخم

 ،،، گمب بهتون رو حقیقت خواستید ،،ازم شده بسته ما بین که وقته خیلی موضوع جون،،اون شیما-

 دوستیم،،، تا دو مثله هم ،،،االن کنار گذاشتیم رو ها گذشته همینه،،، همش حقیقت

 میگه،، دیگه چیزه یه که کیان-

 گذاشت،، مخمصه تو رو من کیان هم باز

 رنظ دارم وظیفه من اقل حد ولی میگذره چی دلش تو و میگه چی کیان نمیدونم من جون شیما-

 سوءتفاهی نکرده خدایی وقت یه تا بگم بهتون میدونم که اونجا تا رو ماجرا حقیقت و رو خودم

 ام عهدف این اومدنه مسایل از بعضی خاطر به اما دارم دوست خیلی رو شما من راستش نیاد،، پیش

 خوشحالم،، خیلی دیدمتون که هم حاال خب نمیدونستم،،ولی صحیح اصال رو

 گفت،،، و نشست من کنار و تو اومد در از کاوه که میزدیم حرف هم با همینطور داشتیم

 خونته،،، تو سحرخیزی که معلومه-
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 گفتم،، و زدم لبخندی

  دارم،، عادت من بله،،،-

 ،، خوابیدی ظهر تا کمش کمه داشتی دیشب تو که ای خستگی این با گفتم ،،من اره-

 گفتم،، و خندیدم

 دیگه،،، خبره چه بابا نه-

 گفت،، میگذاشت جلوش داشت که همزمان و ریخت کاوه برای چایی یک و شد بلند شیما

 با نم ،، بیارید بخرید داره دوست ،عصرونه صبحونه برای چی ببین فروشگاه برید نیاز با کاوه-

 ،،، نیستم اشنا غذاییش سلیقه

 میکردند،،، خورد بر راحت دیگه کردم،،خیلی تعجب

 دارم،، کار کلی اخه ،، میکنم زحمت رفع اجازتون با فردا عزیزم،،من نیست نیازی من؟ برای-

 گفت و کرد حل چاییش داخل رو شکر کاوه

 ،،، معذور و مامورم ،،من کن ریزی برنامه کیان با رو تصمیمات این-

 . زدم لبخند

 ،، نندازید زحمت رو خودتون ،، برم باید فردا من حال هر به-

 ،،، بگیر هم ،،،ماست میگیره،،،کاوه دلم نکش وسط رو بحث این باز جون نیاز-

  میاد؟ کی مامان-

 ،،، بیاید موقع اون تا که اینجاست،،،برید یازده ونیم ده گفت-

 میاد،، کی کیان-

 اج هر ،،نترس میزنه زنگ بهش مامان صد در صد اما داره کار خیلی میگفت که نمیدونم،،خودش-

 میرسونه،،، رو خودش سریع اینجاست مامان بفهمه باشه

 پرسیدم، و اوردم زبون به رو بود فکرم تو که همونی و خندیدم
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  بزرگشه؟ مامان به وابسته اینقدر یعنی-

 داد رو جوابم شیما و خندید کاوه

 ترسشه از بیشتر بَریش حساب ولی هست که وابسته-

 افتاد،، تازه زاریم دو

 اهان،،،-

 !!! میده اهمیت رو کوچیکی بزرگ بده ،، میذاره احترام بچم ،، کاوه نگو -

 میشه،، سرش احترام کیان ،، میگید شما که ،،همونی باشه -

 روشگاهف رفتیم شیما خواستِ  به کاوه، با همراه انجام سر و شدیم صحبت گرم باز و نشستیم کمی

 غذایی،،

 نداشت،، جذابیتی برام اصال ،اما جالب و بود بزرگ چند هر

 جاش،،، سر میگذاشتم و میداشتم بر سبد از اهسته من داره بر برام میخواست چی هر

 وظیفه،،، نیازو رفع کاوه برای و داشت تفریح جنبه من برای بیشتر خرید خالصه

  شدیم ماشین سوار نمیومد چشم به هم کمی خرید نسبتا  که کاوه خرید از بعد

 گفت،، که نبودیم راه تو خیلی

  ؟ میخوری بستنی-

 شدم متعجب

  سرما؟ این تو بستنی؟-

 ،، کردی؟ امتحان حاال تا -

 گفتم،، و خندیدم

 متاسفانه،،، نه -
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 لیهوانی بستنیه یه ببرم رو تو میخوام من اما داره خوبی های بستنی ،،،اینجا کن امتحان امروز-

 ،،، کودکی دورانه اون به میبره رو تو میخوریش وقتی که خوشمزه و ساده

 نداشتم،،، انتظاری همچین کاوه ،،از اومد خوشم لطیفش روحیهء از

 بدم،، نشون رو خودم مخالفت بود کرده چاشنی تعاریفش تو که ذوقی همه اون تو نیومد دلم

 کنیم،،، امتحان شده واجب پس-

 زد،، بهم لبخندی تحسین با. و کرد نگاهم

 زا پر و گرم خیلی ،،،فضای داخلش زفتیم و کردیم پارک رو شدیم،،ماشین دونالد مک نزدیکه

  میومد چشم به اور اشتها های عکس و رنگها

 که یا بستنی که فهمیدم ،،، سفارش گرفتن از نموندیم،،بعد منتظر چندان همین برای بود خلوت

 وانیلی،، قیفی بستنیه بیافته،،یک ایران یاد به کامال تا داشت حق میگفت

 گرفتم،، دستش از رو بستنی

 ،، بود خوشمزه که راستی ،،،،به کردم امتحان طعمش از کمی

 بود سالگیم نوزده یا هجده سنِ کردم تجربه رو حس این که باری ،،،اخرین بود جالبی حس

 ییدا و میزدیم قدم جمهوری خیابون تو دست به بستنی تهران تو دوتامون دایی با من که ،،روزی

 ،،، خیر به بود،،،یادش شدنم مستقل برای من اولیه های خرید دنبال

 ودکانک ی ها بازی قسمت ،،،رفتیم میره داره کجا دقیق میدونه انگار کردم ،،احساس رفتم دنبالش

 ،،، نشستیم درخواستش به ها نیمکت از یکی رو و

 زا ،،،کمی قسمت این اورد رو من سال و سن این با بود بزرگسالها برای جا همه ،،این کردم تعجب

 شدم،،، گیج رفتارش

  چیه؟ نظرت-

 ،،، شدم پاسخگو و اومدم خودم به که بودم ها فکر همین تو

 ،،، میکردین رو تبلیغش که همونجور خوشمزه،،درست خیلی-
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 ،فضا، بود شده خیره نمیشد هم متر دو بلندیش اوج که بسکتبال تور یک به و زد تلخی لبخند

 بودند،،، جامع و مبتدی خیلی ها بازی ،،چون شده سازی باز که میداد نشون

 یه با و رستوران همین میاوردیمش میشکست دلش ،،،تا بود کوچیک خیلی که وقتی کیان یادمه-

 میداد،،، جواب ،خوب بود بچه ،،خب میاوردیم در دلش از دستته که همینها از دونه

  ،،، میاوردش بزرگش مامان میگفت ،،اما بود کرده تعریف برام قبال که اومد یادم چیزهایی یه

 دستهای تو رو دنیا یک انگار ،، میخریدیم هم غذا کنارش شد بزرگتر که بعدش وقت چند-

 تر،،،بزرگ میزد برق بچگی و شیطنت چشمهاش ،،تو میشد خوشحال ،،، بودی گذاشته کوچولوش

 ازش دیگه میداد بچگی تو که رو جوابی اون اما ،،میاوردیمش شد کمتر ذوقش شد

 میرفت، تر باال هاش قهر زمانه نمیگرفتیم،،مدت

  ؟ بود ناسازگار خیلی بچگی ؟ میکرد قهر چرا-

 ،،،،. همونه هم االن بود همینطور بچگی ،،از هست و بود پذیری انعطاف خیلی بابا،،پسر نه-

 ؟ بود کجا مشکل پس-

 پا مشکالت ،،،این نمیشد اینجوری میکردم عمل تر مراقب اگر شاید ،،نمیدونم بود ما از مشکل-

 ،،، نمیداد

  مشکالتی؟ چه-

 ان،،کی کردیم کوتاهی حقش در که میفهمم ،،،االن بود ما ،،،تقصیر شیما و من از کیان شدن دور-

 هبگذرون محیطش با مناسب افکار و بازیها با رو سنی هر هاش سن هم از خیلی مثل میتونست

 بالدن وقتی وقتها بعضی ،،،نمیدونم بود باال ازش مسائل از خیلی درک از توقعمون ،،، نشد ،،،اما

 هم شیما ،، بود کم سالم و سن ،،،من نداشتیم گناهی هم ما خب میگم میگردم کارهامون علت

 ات میزدیم خط چوب روز ،،هر شیما بارداریه دوران که ،،اینقدری داشت باد مون تا دو ،،سر همینطور

 برسیم،،، تفریحامون به باز ،،،تا میشه تموم. ماه نه این کی ببینیم

 بودید،،، گذار و گشت اهله-

 وت بریم و بزاریم مامان پیش بهونه هر به رو کیان که بود این ،،کارمون هفته هر آخر فرم،،،، بد-

 هفته اخر میکردیم کار رو بچه،،،هفته بدونه یا بودن مجرد یا همه که دوستامون اکیپ
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 که مبودی خوشحال هم شیما و من ،، بزرگترمیشد و بزرگ کیان و میگذشت ها خوشگذرونی،،،هفته

 ینباش داشته سال و سن این با پسر یه نمیاد بهتون. میگه میبینه رو ما هرکسی میریم جا هر

 مونبهون بهترین هم ما و بود تنها مامان ،،، کنیم بازش سرمون از تا بودیم موقعیت دنباله ،،،همش

 کیان و میگذشت روزها ،، نمیگفت ،نه دیگه بود نوش که هم پیشش،،،مامان بذاریم رو کیان تا بود

 هب نمیدونست امینش رو من که شده بزرگ کیان فهمیدم وقتی ،،،من میشد تر دور و تر دور ما از

 رفتارمون از هم ،،مامانمً  مامانم پیش میرفت بزنه حرف باشم من که باباش پیش اینکه جای

 دیدم گذشت سالی چند ،، میکرد حال کیان با تنهایی شدت از هم خودش خب اما بود ناراضی

 بدن جازها تا کن صحبت اینها بابا با که بود گفته مامانم به و بیاد نداره دوست هم خونه دیگه کیان

 یماش با ،، ،،فرستادیمش بود فاصله دقیقه ،،پنج نبود زیاد برم،،مسافت مدرسه شهر این تو من

 ،،،،فکر کاربود و مسافرت و دوستی روابط گرم سرمون اما داشتیم کیان به رو عالقه نهایت

 ما کیان،،، بود محض اشتباه ،،اما میبندیم و میکنیم اماده رو خودمون داریم اش آینده برای میکردیم

 ،،، میخواست رو

 رایب قدم یک میخواست وقت هر. شد بزرگ مامانم پیش کیان بگم تا کردم چینی مقدمه رو اینها

 وضوح به که جوری نه حاال ،، میزدیم پسش طریقی هر به شیما. و من برداره ما به شدن نزدیک

 عزیزم رها میگفت شیما سینما بریم میگفت ،،،مثال میاوردیم منطق و دلیل براش. ،،،نه بشه دیده

 خودمون دست با ،،خودمون بود زیاد سال تو ها دیگه هفته ،،،این دیگه هفته بذار ،،ولی میریم

 ،،پسرمون داریم پسر ما افتاده یادمون تازه سال سی از بعد. ،،حال کردیم کم دلش تو رو مهرمون

 بتمح اگر ،،،کیان کردیم بد کیان به ،،ما نیاز ،، کنه پسری برامون داریم توقع ،،،ازش شده بزرگ

 رو احساسش نیست بلد ،،اما قلبیه خوش بده،،،پسر جواب چجوری میگرفت یاد میدید رو خالصانه

 ،،،مامان دید مرفه پسر یک نگاه از رو زندگی ،،،چون ندادیم بهش رو فرصت این ما ،،چون بگه

 کیان ،،االن کنه تفهیم رو کیان باید که اونجوری موارد از خیلی تو نتونست اما بود خوب تربیتش

 که دیره خیلی دیگه االن ،،،میدونم میدونه مامانش رو مامانم و میکنه صدا اسم به رو شیما و من

 بهش تنهاست که االن میخوام ،،،اما بدم نشون بهش رو داشتن خونواده و ورزیدن محبت بخوام

 بفهمونم بهش ،،میخوام دارم دوستش چقدر که بفهمونم بهش جوری یه ،،،میخوام بشم نزدیک

 شیما و من نیاز ،،، میدادم اوف و اخ با رو احساسش جواب تجربگی بی و نادونی سر از قبال که

 همزیستی که ادم تا دو ،،مثل برادر و خواهر مثل رو ماها نکشیدیم،،،اون زحمتی هیچ کیان برای

 کباری فقط یکبار اما بدم رو عمرم همه ،،،حاضرم نگذاشتم براش وقتی من ،،چون میبینه میکنند

 نیاز ،، ،ببینم میدیدم بچگیش تو که خندون چشمهای همون با حال سر و شاد که ببینم رو کیان
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 به هرظ امروز مثل میخواد که باره ،،،اولین میده نشون ما به رو دوستش یه کیان که باره اولین این

 میگه ندیدم،،،مامان ازش رفتارهایی همچین حاال تا ،،من کنه معرفی رو دوستهاش از یکی جمع

 با داشت پیمان که روزی اون ،،، نیستم اشنا احساسش با چون نمیکنم حس من اما کرده تغییر

 یلیخ کیان ،،اخه بود جالب برام میکرد تعریف کیان با لجبازیهات تو وجود از و میزد حرف شیرین

 میگذشت حقش از و میکرد سکوت ،،،همیشه نبود کارش تو لجبازی و ،،لج بود پذیر انعطاف

 کوتاهیه این تو جوابش ،،،تنها شد بزرگ خودش منّت بی و گذشت شیما و من از که ،،،همونطوری

 بگم تربه یا میشه دیر کیان ،،، مامانمه به عالقش اوج ،،، بود ما به نسبت احساسش بودن خنثی ما

 باهاش ستسیا با همه میکنه ،،فکر کنه باور خربش احساس با بتونه رو کسی که ممکنه غیر تقریبا

 به هم شیما برای پذیرفتنش تظاهره،،ممکنه داره دوستش کسی اگه اینکه میکنن،،یا خورد بر

 از همش هست و شده چی هر کیان که قبولوندم خودم به من اما باشه سخت اوردتش دنیاش

 میکنه خیال ،،چون نمیشه تنگ هیچکس برای دلش من ،پسر ،،،نیاز مادرشه و من های کوتاهی

 الاص ایران بفرستتش خواست که روزی میکنن،،،مامان عالقه ابراز بهش تظاهر برای دنیا تموم

 میکنم مامان برای فقط اما نیستم راضی هم خودم گفت زدم حرف باهاش وقتی ،  نبودم راضی

 خنثی ههمیش مثل العملش عکس ،،با میشه تنک برات دلم من بری اکه گفت کرد گریه کلی ،،شیما

 به تنها ایران رفت وقتی که دادیم دستش از عاطفی لحاظ از رو کیان فهمیدیم وقتی ،،،ما بود

 ،،،از خالی و خشک تلفن یک از میداد،،،دریغ رو دقیقش و ساعت و روز گزارش و میزد زنگ مامان

 معم خیلی ،،براش بس و بود قوی مامان با ،،ارتباطش میدیدم کم رو خندش سالگی ،هجده هفده

 هبش کور هم احساسش روزنه تنها مبادا میترسید ،چونً  میکنه فکر چی موردش در مامان که بود

 هم کرا و نداره دوستش مامان جز دنیا تو هیچکس میکنه فکر کیان اما بکم نباشه درست ،،،شاید

 اررفت مامان میل باب انروز به تا رفتارش با که هست خاطر این به فقط و فقط دلواپسشه مامان

 کرده،،،

 یانک ،،اخه نمیشه دیده زیاد توش میگید که رفتاری این ،،چون شدید حساس خیلی شما شاید-

 ،،،، داره دوست خیلی رو شما

 ،،، میرسه نظر به اینجوری شده عاشق که االن شاید-

 ،،،،، محاله کیان؟ ؟ شده عاشق-

 گفت،، و خندید
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 هر گفته مامان به ،،،انگار داد اطمینان ما به مامان ،،،اما میکردیم فکر تو مثله هم شیما و من-

  ،،   میداره نگه رو عشقش شده هم دندون و چنگ با شده طوری

 !؟!؟!؟ ،،، باشم من مخاطبش میزنه عاشقی از دم که طرفی بود ممکن یعنی

 خونه،،، رفتیم و رسوندیم انتها به کم کم رو حرفهامون و خندیدم

 انکی دیدم که بشم وارد خواستم ،، گرفتم رو ها نایلون از یکی کمک ،،برای داخل رفتیم که در از

 هب نگاهش که بعد و زد لبخندی من دیدن با ،، داده تکیه میز به اشپزخونه. تو دست به سیب

 ،، گفت و کرد ریزی اخمه. افتاد دستم نایلون

  ؟ اوردی چرا تو-

 ،،، نباشم خالی دست میخواستم میومدم رو راه همین ،،داشتم نداره فرقی-

 ،،، میز روی گذاشت و گرفت رو نایلون

 ،، کشید طول چقدر بودید کجا کاوه با-

 تم،،گف و کردم نگاه چشمهاش تو رفتم نباشه کسی که اطرافم به توجه با و کردم ریز رو چشمهام

 ،،، میخوای پس کتاب حساب چیز همه برای چرا-

 ،، گفت و بست رو چشمهاش ثانیه چند برای

 ،،، نیا نزدیک اینقدر-

 ،گفتم،، ندادم نشون اما باختم رو خودم کمی ،، اومده بدش کردم فکر

 ،،،، بخواد هم دلت-

 ،، گفت و شد گوشم نزدیک پشت از و گرفت رو بازوم دیدم که شم دور ازش همزمان که برگشتم

  ،، گفتم بهت میخوادت خیلی دلم چون-

 اوردنش زبون به اما بود احساسش گونیه دگر گواه روزهاش این حس اینکه کردم،،،با تهی قالب

 ،،، بشنوم رو قلبم تپیدن تند صدای هم باز که شد باعث و کرد خودم بی خود از کمی

 گفتم،، هم همزمان ، کنم جدا دستش از خواستم رفتن جلو قدم چند با رو بازوم اهسته
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 کنم،،، عوض رو لباسم میرم-

 نارک اخر در و داشت نگه بغلش تو ای ثانیه چند و کرد مقاومت بیشتر اما میکنه ولم کردم فکر

 ،، گفت گوشم

 ،، منی ماله که میدونی رو این خودت ،،، میشی تر خواستنی دقیقه به دقیقه-

 دهدی باید هم عالقش ابراز تو حتی اقتدار این ،،که کردم تعجب هم و بردم لذت هم گفتنش فرم از

 ،، بشه

 نداره،، خوبیت میاد یکی االن ،، کنی ولم میشه-

 ،،، ببینه اینجوری رو ما کسی نداره فرقی برام یعنی منی ماله میگم وقتی-

 ،، بود گرفته رو من اینها از تر محکم ،، نمیشد بگیرم،،اما فاصله و شم جدا ازش خواستم

 ،،، توام ماله من که کردی فکر چرا-

 ،، پیشمی خودت خواست به االن همین چون-

 میشدم،،، عصبی کمی حرفهاش با

 ،، میاد یکی االن کیان کن ولم-

 ادبی کسی مبادا که داشتم دلهره ،،،همش بود گرفته در سفت روهمؤنطور من و میکرد ناز رو موهام

،، 

 ،،ً  بیان میخواد دلم اصال-

 هشب گرفتم،،خواستم طرفش رو اشارم انگشت و برگشتم ،، کنار کشیدم رو خودم بود زورهم به

 گاهجای و موقعیت اون تو صد در صد ،، اشپزخونه تو اومد دست به لیوان شیما دیدم که بدم تذکر

 یه با و کردم شیما به کوتاهی سالم لبخند ،،،با شدم میکردم،،منصرف سکوت باید بودنم مهمون

 ،، اتاقم تو باال رفتم و شدم رج خا سالن از هم بعدش اشپزخونه از ببخشید

 تلخ،،،، و خنک ،، بود گرفته رو کیان تن خوب بوی هم بلوزم

 گذاشتم،،، قلبم روی ترس با رو ،،دستم ایستادم در پشت کمی
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 میزنه،،، تند قبل مثل هم هنوز و میتپید باز ؟ میکردم حس درست

 گرمیه احساس و دستش لمس هنوز ،، میده فشار ام سینه تو رو قلبم صداش شنیدن هنوز

 باز نکنه ،،اما غریبیه و داشتنی دوست حاله و حس چه میکنه،،،این بیخود ، خود از رو من نفسهاش

 ،، بخورم رکب

 ،،، باشه شوم هدفش و قصد باز نکنه

 ،،، گذاشتم پیشونیم روی رو دستم کالفگی از و روبستم چشمهام

 طفق رو ارایشم. و کردم عوض بود حریر پشتش که تیره سبز ژاکت یک با رو لباسم انجام سر

 ،،، شدم سالن وارد و بیرون رفتم دلهره کمی با در از ،،، کردم تمدید کمی

 میکنه،، نگاه تلویزیون داره که دیدم رو کیان

 ً  میکنه نگام و برگشته دیدم. که اشپزخونه تو برم خواستم

 کنم،، نگاهش خیره نگاه اون مقابل در بودم مجبور مسیرم تو

  هوم؟-

 ،، گفت و زد لبخندی

 ،،، هومت این با جونم ای-

 وت کیان احساس و حرفها شدن اشکارا و شدن خبر با از ترسم تمام من و بود بلند کمی صداش

 ،، خودم،،بود ،وحتی مادرش و پدر کنار ،و خونه

 ، گفتم اهسته

 ،، کارش پی رفته شده داغون پاک ،،،روانت خلی تو-

 ،، اومد در زنگ صدای یهو که نبینم رو نازش های لبخند این از بیشتر تا بشم رد ،،،خواستم

 ،، بودم گرفته دلهره تپش همه این از خودم ، بود رفته باال ضربانش شدت قلبم

 ،، شد رد کنارم از در کردنه باز برای و پرید مبل پشتیه رو از و شد بلند جاش از تند کیان

 ،،، میشد رد فقط کاش اما
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 ،،، بوسید ،رو ام گونه ،روی لبم ،،کنار شدن رد از قبل

 ،،، احساس پر اما کوتاه خیلی

  ،،، میکرد بازی احساسم با حقی چه به بشر این ،،،اخه شد دگرگون وجودم ، احساسم باز

 ،،، کرد زمزمه گوشم کنار و طرفم برگشت اهسته

 ،،، باشیا داشته رو هوام-

 ،،، میداد ترجیح رو دوری منطقم و ترس ،،اما داشتم ،،دوستش وای وای وای

 ،،، گذاشتم صورتم داغیه جای رو دستم و کردم اخمی رضایت بدون

  ، شد باز در

 علومم و تیپ خوش بسیار ،،،اما متوسط قد و الغر کوتاه،،نسبتا عسلیه فرسوده،،موهای خانوم یک

 داشته،،، ظاهرش تو بسزایی تاثیر اروپا که بود

 ،،، کیان بزرگ مادر و هست کاوه مادر خانوم این میگفت ذهنم تو چیزی یک

 لذت هدار بغلش تو ساله هشت یا هفت بچه پسر یک مثل کیان دیدم ،، رفتم جلوتر کمی لبخد با

 ،، میبره

 ،، میفشرد آغوشش تو سفت رو اون هم زن

 هست،، کیان مامانبزرگه خانوم این بودم کرده حاصل یقین دیگه

 ،،، بگو هم شیما به میکنی کار چی ،، شدی جوونتر مامان-

 ،، میکرد نگاه کیان به خاصی مهربونیه و احساس با و میخندید بزرگ مامان

 ! ؟ میندازی متلک من به که کشیده جایی به کارت حاال سوخته پدر برو-

 ،،، حالی سر خیلی خودم جونه به مامان-

  ؟ بزنم سر بهت باید من دیگه حاال ،، ببینم رو بیمعرفتم نوه اومدم ناسالمتی-

 گفت و کشیدش اغوش در باز کیان
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 میرسونمت،، ارزوت به دارم که بکشم،،،گفتم رو نازت هم من و کن ناز تو که اخ-

 به ،، من سمت اومد شیما با ساده روبوسی یک با و بیرون اومد اغوشش تو از بزرگ مامان

 رفتم،، سمتش به و کردم تندتر کمی رو قدمهام احترامش

 ،، سالم-

 گفت و زد مهربونی لبخند

  ،، اشناییتون از خانوم،،،خوشبختم سالم-

 ،،،، سرد خیلی نه و کرد سالم گرم خیلی نه

 ، زدم لبخندی

 ،،همچنین،، هستم نیاز-

 میکنه،،، زیاد رو تعریفتون ،،،کیان هستم کیان ،مامانبزرگ فروغ هم من-

 نگهداشتم،، رو لبخندم

 ،، لطفشونه نظر-

 نشستیم،، مبل رو و سالن تو رفتیم خوشامدگویی و احوالپرسی از بعد

 مه نشست،،،کیان نفره تک مبل یک روی روبروم هم مامانبزرگ و نشستم ای نفره سه مبل کنار

 ،،، نشست مبل روی کنارم و اومد

 ،، بودند اشپزخونه تو هم وکاوه شیما

  خوبه؟ چی همه ببینم بگو مامانی خب-

 گفت و خندید

  ؟ کنی درستشون میتونی باشه خراب اگه مثال-

 گفت و خندید بلند

. و بوده شما کار همیشه کردن جور و کردن ،،،درست کارها این و من ،، بکنم غلط ،منً  بابا نه-

 ،،، هست
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 ،،، کنم درست من میکنی خراب تو سوخته پدر-

 ،، میزدند حرف طعنه پر خیلی چون ،، نمیاوردم در سر حرفهاشون از

 ،، قرارگرفتم بزرگ مامان مخاطب که کشیدم موهام تو دستی

  میگذره؟ خوش ،،اینجا جان نیاز-

 ،،،ممنونم،، مرسی بله-

 ،،، گردوندتت کجاها کیان-

  ،، تفریحی تا اومدم کاری سفر بیشتر من نبوده،،، اینکار برای زمانی حقیقتا ،،خب جا اوم،،هیچ-

 ،، میندازه کیان به معنایی پر نگاه

 ،،، اومده که روزه چند تازه ،، میگردونمش جا تا چند میبرمش حاال-

 ،،، میدونید بهتر خودتون ،، واهلل بگم چی-

 ،، گفت خندان و رو خوش خیلی و بیرون اومد اشپزخونه از شیما

 ،،، بفرمایید ،، امادست غذا خب-

 انگار یول ،، شه بلند بزرگ مامان اول تا کردم صبر اما کردم استقبال شیما دعوت و نگاه از لبخند با

  گفت و کرد من به ،،رو شد بلند که جاش از چون بود گرسنه خیلی کیان

  ،،، دیگه پاشو دِ-

 راونقد رابطمون واقعا اخه ،، نبودم راضی چندان بود گرم و صمیمانه اینقدر که صحبتش فرم از

 ،،، نبود نزدیک

 ،، گفتم و برداشتم پام روی از رو پام

 ،،، جان فروغ اول مرسی-

 ،، میام هم من ،،، جان نیاز پاشو-

 ،،، بفرمایید هم ،،شما ممنون خیلی-
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 ،، میرسید نظر به سنجیده و ارام رفتارش و ،، میکرد نگاه متین خیلی بزرگ مامان

 ،، کرد وادار ایستادن به رو من و گرفت رو دستم حرکت یک تو کیان

 ،، ایستادم دستم شدنه کشیده از ناچار به

 ،، بزرگتون مامان به شما ،، میام االن که گفتم ،،چشم کیان-

 ،، بشه تموم حرفم نگذاشت

 ،،، میاد هم مامان دیگه بیا-

 شکار این از ،، شده حلقه کمرم دور کیان دست دیدم که برداشتم اشپزخونه سمت به رو هام قدم

 مبل کنار و و داشت نگه رو من کمی فشار ،،،با کردم تهی قالب بیشتر اما شدم ناراحت کمی

 ،،، ایستادیم بزرگ مامان روبروی

 ،، میکنه غریبی ،،،نیاز پاشو مامان-

 ،،، معذب حد از بیش من و میکرد نگاه کیان به تحسین با بزرگ مامان

 تر ودز تا گذاشتم انگشتش روی و پهلوم کنار رو دستم همزمان و اشپزخونه سمت به کردم حرکت

 ،، گفت و گرفت دست همون با رو دستم ،،اما کنم جدا کمرم از رو دستش

 ،، من پیش بشین بیا ،، نیاز بیا-

 ،،، بود هضم قابل غیر من برای ها رویی پر این ،، رفتارش این وای

 ،،، بودند پذیرفته اطرافیان انگار اما

 ت،،،نشس کنارم ها بچه مثل هم کیان و نشستم بود کشیده عقب برام کیان که ای صندلی روی

  ،،، اومد خوشم ،،، بود اروپایی غذای مدل ،،یک کشید هم من برای غذا از

 ،،، نشد گفته خاصی حرف غذا بین ما

 ،، میکردم حس خودم روی رو بزرگ مامان نگاه سنگینیه فقط

 ،،، میکرد اسکن نگاهش زیر رو من دقت با چقدر
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 نشون حرکاتم رو مسلط بسیار رو خودم کردم سعی و کردم تموم بود ای بختی بد هر با رو غذام

 ،،، بود کیان صمیمانه رفتار میداد ازارم که چیزی تنها ،، بدم

 ،، گفت بزرگ مامان ،که بودیم نشسته میز سر همگی ،، شد تموم که غذا

 که اشهب باهات پاریس بری میخوای بدم رو ها برگه تا پیشم بیا رفتی که رو فردا ،،،سمینار کیان-

 ،، مهندس دسته بدیشون

 میدادم،،، گوش صدا و سر بی باز ،،اما نمیاوردم در سر حرفهاشون از

 دوساعت تا باید شد تموم که سمینارم من چون ،، کن میلشون ،،بهم نرسیدم هم ،،اگر باشه-

 باشم،،، پاریس بعدش

 هک شد مشغول موضوع این به فکرم ای لحظه برای ،،،من میکرد نگاه بهم چشمی زیر مدام کیان

 ،،!،؟ المان میگردم بر کی من پس

 ،، کردم شیما به رو ،، میسوخت براشون جورایی یه دلم ،، بودند ساکت خیلی شیما و کاوه

 ،،، مرسی ،، عزیزم بود عالی ،،دستپختت جون شیما-

  ؟ داشتی دوست ؟ اومد گلم،،،خوشت جونت نوش-

 ،،، بود خوشمزه عزیزم،،خیلی مرسی-

 ،، من به شد خیره و داد تکیه چونش زیر و گذاشت میز روروی دستش کیان

 و من به جالب خیلی کیان ،،آخه داشت هم حق خدا ،،بنده گرفت خندش کیان نگاه از. بزرگ مامان

 ،، بود شده خیره شیما

 ،،، کردی داغون رو خودت ،،پاک کیان-

 ، کردم نگاه بزرگ مامان به بعد کیان به اول من مامانبزرگ حرف این با

 ،، میبینم رو ها صحنه این وقتی داره لذتی ،،چه جان ،،نیاز هاشه نگاه این به منظورم-

 گفتم،، و کردم ریزی اخم همین ،،برای بودم معذب میکرد نگاه رو من همچنان که کیان نگاه زیر

  هوم؟-
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 ،، میگه و میزنه نمکی با لبخند

 ،، بدم نشونت رو اتاقم باال بریم شدی سیر اگه ؟ چیه هوم-

 رو نم برگشت برنامه کنی لطف اگه فقط ،، باشم بقیه پیش اینجا دارم دوست اما ،ْ شدم سیر-

 ،، ازت میشم ممنون دنیا یک بدی ترتیب

 ،،، برداشت رو نگاهش کالفه

 ،، بود خوشمزه ،،مرسی شیما-

 ،، پسرم جونت نوش-

  ؟ میگذره بد بهت ما پیش اینقدر ،، بری اینکه برای داری ای عجله جه دخترم جان نیاز-

 ،، میپرسید ازم رو اینسوال که بود کاوه

 دادید راه خوبتون جمع تو رو من شما که خوشحالم هم خیلی من ،،، حرفیه چه این ،، خان کاوه نه-

 ،،زودتر گفتم که همونطور هم دیگه،،،من. داره هم رفتنی یه اومدنی هر همیشه اینکه فقط ،،

 ،،، نمیشم سیر دیدنتون از که هرچند ،، بهتره برگردم

 ،، گفت و شد بلند جاش از کیان

 ،، میکنیم صحبت موردش در هم با بعدا نیاز حاال -

 برگردوندم،، طرفش به رو سرم

 ،، من آخه-

  ،، نیاز-

 من،،، جان کیان-

  ؟ ندی ادامه ،،،میشه نیاز-

 ،، گفت و وسط پرید معطلی بدون و سریع بزرگ مامان

 نکردن،، که میبردت،،دنبالت کیان بعد بیاید من پیش هم روز یه حاال-

 ،، گفتم و زدم لبخندی
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 دوستهای از کدوم هر اگه هم میموندم،،اینجوری میشد اگه کنید باور اما دارید لطف واقعا شما-

 !نمیمونه براتون ارامشی شما دیگه که بمون روز چند من مثل اینجا بیان بخوان جان کیان

 ،، گفت و خندید شیما

 ور دوستهاش که همیشه هم کیان ،، باشیم راحت باهات هم ما ،،بذار نباش تعارفی اینقدر نیاز-

 ،،، بودید استثنا شما اینبار ،، ما پیش نمیاره

 ،،، لبخند یک جز نداشتم جوابی

 لطفتونه،،، نظر-

 ،، کنم عوض رو لباسم میرم من-

 ،، بودم شاکی جوری بد بود اورده سرم به که کاری از و کردم نگاه کیان به اهمیت بی

 ،،، میگردونه بر رو من بود داده قول بهم اخه

 ،، میدونستم اضافه اونجا رو وجودم اما ،، بود خوب هم خیلی نگذره،،اتفاقا خوش بهم اینکه نه

 ظرفشویی،، تو گذاشتم بردم و کردم بلند رو بشقابم و شدم بلند جام از کیان رفتن از بعد

 ،، ظرفشویی تو میذارم رو همه نزن دست جان نیاز-

 گفتم،، و کردم نگاهی

 ،، کنم کمکتون بذارید خب-

 ،، کن استراحت برو تو ،، میدم انجام خودم رو ،،همش گلم نه-

 کنم،،، کمکتون میخوام نه ؟ کنم استراحت من شدید خسته کردید کار شما-

 اوهک و بزرگ مامان ،، کردم کمک شیما به میز و ظرفها کردن جمع تو بود ای بدبختی هر با خالصه

 ،، میکردند نگاه رو من و بودند نشسته جاهاشون سر هنوز هم

 نکنه،، درد دخترم،،،دستت نیاز -

 گفتم،، و برداشتم رو لیوان

 خوشمزش،، پخت دست این با نکنه درد جون شیما دست ،، میکنم خواهش-
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 ،، نداشته حرف پختش دست همیشه شیما ،، اره که اون-

 ،، نیستم بلد رو اروپایی غذاهای اصال من ،، من عکسه بر-

 ،، که شنیدیم زیاد رو تعریفت-

 گفتم،، و خندیدم

 ،، دارمن خوبی پخت دست اصال من واقع ،،در داشته لطف من به نسبت خیلی گفته کی هر ،، ازکی-

  ،، راضیه خیلی کیان که هست چی هر-

 ،، میرسید نظر به بودار کمی حرفهاش

 رسیدم،، کارم ادامه به و زدم لبخندی

 ،،، کردنمونه زندگی تنها هم اون ،، داریم تفاهم مورد یه ،،تو جان نیاز تو و من-

 گفتم،، و خندیدم باز

 ،، تنهام که میشه سالی نه یا هشت تقریبا من بله-

 تو،، ساله و سن تو دختری برای زیاده خیلی جدی-

 رت راحت شکر رو خدا اما ،، نمیده نشون ادم به که رو خوشش روی همیشه زندکی دیکه اما ،، بله-

 ،،، اومدم کنار باهاش میرسه نظر به که چیزی اون از

 ،،هنوز رفت پیشمون از کاوه بابای وقتی ،،از نیومدم کنار باهاش اصال من ،،اما خوب چقدر-

 وقت ندچ ،، راهی اول تازه جوونی، تو ،،اما نداشت هم سنی خدا بنده ،، بیام کنار رفتنش با نتونستم

 میچشی،،، رو شیرینش طعمه تازه اومد بچت کردی ازدواج که دیگه

 و مامان و بود سالم ،یازده ده وقتی از من اما ،، میکنه اذیتم که درسته ،، کردم عادت کمی هم من-

  ،، گرفته شکل تنهایی این با خمیرم جورایی یه پس ، شدم تنها دادم دست از رو بابام

 ،، بیای در هم تنهایی از که وقتشه دیگه-

 گفتم،، و خندیدم

  ،، زوده فعال-
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 ،، بود سالش شش کاوه بودم تو سن من-

 ،، خوبه خیلی که این ،، دیگه بودید جوون مامان ،،،پس آخی-

 ،، بدم رو حرفم ادامه نگذاشت و تو. اومد در از کیان

 ،، بریم بیا ،، دارم کاری جلسه یه ،،من بیا من با شو حاضر برو نیاز-

 ،، زد حرف باهام دستوری باز

 میمونم،،، اینجا من ،، برو تو مرسی نه-

 گفت،، و کرد تنظیم رو کراواتش گره و کرد اخی

 ،، منتظرتم باش زود ،، بریم بیا میگم بهت-

 ،، موندن ،،برای شدم دل دو کمی

 نره،،، تنها هم کیان این ،، میزنیم حرف هم با برگشتی ،، جان نیاز برو-

 کمی میبودم،،با صاحبخونه مطیع باید و بودم مهمون چون ،، نمیدیدم موندنم برای اصرار تو دلیلی

 ،،، بیرون رفتم در از کوتاه ببخشیدی با همراه. صورتم میمیک از پنهون اما دلخوری

 ،، نشستم کمی و اتاقم تو رفتم

 ،، خورد بهش ضربه چند اتاقم در دیدم که بودم نشسته هنوز

 ،، تو اومد کیان و شد باز در ضربه یک از بعد

 میکنی،، کوک رو مخالفت ساز هی جمع جلو چرا-

 گفتم،، بودم نشسته که همونطور و کردم اخم

 ،،، بگیر اتوبوس برام اقل حد ؟ میگردونی بر رو من کی-

 ،، میکردم تهی قالب نزدیکی همه این از ،، نشست تخت روی کنارم اومد و بست رو اتاق در

 ،، بده رو جوابم کنده پوست و رک میپرسم چیزی نیاز،،یه-

 ،، نزدم حرفی و کردم نگاهش
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 ؟ همیشگیم جای همون قلبت تو هم هنوز-

 میزد،، حرف مطمئن

 کردم،، نگاهش پوزخند با

 ،، دوست یک ،،مثل اره-

 گفت،، و موهاش تو برد رو دستش. کالفه

  ؟ داری دوستم ،، بگو راستشو ،، نجنگ احساست با نیاز-

 نشون بهم خالصی نا اینقدر باشم داشته هم دوستت اگر ،،حتی نه ،، بجنگم احساسم با باید چرا-

 ،،، کنم فکر حتی شدنت همراه به نمیتونم که دادی

 گفت و انداخت بهم نگاهی نیم و شد تر کالفه

 خواستم،،، معذرت ازت بار چند که من-

 گفتم و شدم بلند جام از

 بودم که هتلی همون تو المان برگردونی رو من میشه-

 میبرمت،،، خودم شد ،وقتش وقت هر که چی؟گفتم یعنی-

 گفتم،، عصبی و کردم اخم

 نیست کی هست وقتش کی میدونم خودم میکنی،،من تکلیف تعیین من واسه که باشه اخرت بار-

 تمگرف یاد بیامرزم خدا بابای مامان از که خاطره این به فقط میکنم رو مراعاتت دارم اگر هم االن ،،

 بذارم،،، احترام بزرگترم به که

 گفت،، و زد خندی پوز

  میذاری؟ احترام من به داری مثال االن-

 مامان هب منظورم چون بزرگتر ،،گفتم نکن شوخی من با ایه جدی این به ای مسئله سر لطفا کیان-

 بینمون از رو کوچیکی بزرگ احترام وقته خیلی که تو ،،وگرنه بود بزرگت مامان و بابات و

 برداشتی،،،،
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 گفت،، و ایستاد روبروم و اومد نزدیکم و شد بلند

 بپوش،، گرم لباس منتظرتم،، پایین-

 بودم،،، مانده وقتش بی و وقت های سکوت به مبهوت و مات من و بیرون رفت اتاق از صدا بی

 در از و برداشتم رو رنگم مشکی پالتو و کردم عوض زانو تا ای قهوه تنگ پیراهن یک با رو لباسم

 بیرون،،، رفتم

 بود،، ایستاده در پشت هنوز ،،، بود عجیب

 ،، کرد اندازم بر نگاهش با و جلو اومد من دیدن با

 دلربا،، ،، همیشه مثل-

 کردنش،،، نگاه لذت در غرق همیشه مثل من و

 متوجه سیک اینکه از قبل کیان و ایستادیم اشپزخونه روبروی پایین رفتیم ها پله از و کردم سکوت

 صحبتهاش با کیان و اومدم خودم به دیر من باز ،، گذاشت کمرم دور رو دستش بشه حضورمون

 ،، کرد حضورمون متوجه رو همه

 نباش،،، منتظرمون ،، بیایم دیر شاید شب رفتیم،،، ما شیما-

 گفت،، بزرگ مامان بکنم اعتراضی بخوام تا و کردم کیان به اخمی نیمچه

 منتظرتونم،، شب فردا نبودم اگر شب من ،، باشید هم خودتون مراقب باشید خوش برید-

 گفتم،، و دادم نشون العمل عکس سریع

 ،، اما ،، ممنونم-

 میرسونم،، رو خودم زود بتونم که اونجا تا من ،، مامانی باشه-

 ،، نشد برده من از اسمی چون نکنم مخافتی شدم مجبور کرد استفاده که فعلی از

 ،، شدیم ماشین سوار و رفتیم خداحافظی از بعد

 گفت،، و کرد سمتم به رو روش و نشست پهلو به کیان بستم که رو بندم کمر
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 دارم کوچیک کار یه من دفتر بریم قبلش اما ،، کنی حال ،،، خوب جای یه ببرمت میخوام خب-

  چطوره؟ ،، بریم بعد برسم

 کردم،، سکوت

  موافقی؟ ،، چیه نظرت بودم،، شما با-

 گفتم،،، و کردم نگاهش چشمی زیر

 ،،، بیام نداشتم دوست که دیدی ،، مخالفم میدونی هم خودت-

 گفت،، و خندید

  بشه باورم تا بگو جیزی اینجایی،،یه االن چرا پس-

 تو داشتم دوست که پیشش؟ بمونم نمیخواست خونه تو هیچکس که ،، بشه باورت رو چی-

 فهمید؟ن مِنم و مِن از کس هیچ اما بیام باهات نمیخواستم که بیام؟ باهات گفتن اما باشم جمعشون

 ماله باالسرم سقف بچگی از چون ،، بوده صاحبخونه خر قدیم از مهمون که میدونم روخوب این

 هوس ،،، نهار نهار و بود شام ،، شام میکردم،،، زندگی زیرش مهمون مثل من و بود خونه صاحب

 کانالی یک تو باید رو دلخواهم تلویزیونیه برنامه بکنم،،، نمیتونستم گاز روی غذای از غیر غذایی

 و یادب دایی شب تا مبکردم صبر باید رو تنقالت هوس میکردم،، پیدا بود روش شب تا صبح از که

 ،،اینجام االن چرا بخرم،،،فهمیدی خودم برای و بیرون برم خرید بهونه به فردا تا بگیرم پول ازش

 فتم،،،گر یاد ،،،،چون بگم چشم مجبورم بگم،، چشم نمیرسه زورم وقتی تا گرفتم یاد اینکه برای

 ،، میکرد نگاهم عمیق و دقت با

 نداشتم،،، رو کردنت ناراحت قصد من ،، من ،،، نیاز-

 نیست،، مهم-

 واسه ،، معذبی کردم فکر من نداره،، موردی خونه،، برو گرد بر خب بیای من با نداری دوست اگه-

 بیای،، باهام خواستم همین

 گفتم،، و انداختم بهش نگاهی نیم

 بریم،، نمیکنه،، برام فرقی شدنم همراه با برگشتنم دیگه االن-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

796 

 

 شدیم،،، خارج کوچه از و کشید عمیق نفسی

 خلوت،،، بسیار اما تمیز خیابونهای

  نبودی مدلی این ،، شدی رنج زود چقدر-

 گفتم،، و کردم کوتاهی خنده

 ،، بودی نکرده دقت تو ،، بودم همین اول از-

 ،، شدی تر رنج زود. ،،،جدیدا نه-

  بگذریم،،-

  ؟ کی از-

 من،،، از-

 نداره،، وجود امکانش-

  ،،، هست هم تو واسه پس پذیره امکان من واسه-

 گفت،، و زد لبخندی

 نمیذاره،، جا تورو جواب واسه وقت هیچ ،، تو زبون سر این-

 بزرگیه،،، نعمت خودش هم این خب-

 حرفیه،،، هم این-

 ،،، شد حاکم بینمون سکوت باز

 ،،، بشه خارج شهر از میخواد که بود ،،،معلوم شدیم اتوبان وارد

 ،،، میکردم نگاه جاده به و نزدم حرفی

  بلدی؟ رانندگی-

 ننشستم،، فرمون پشت حاال ،،،،تا نه-

 ،،، اینجا مخصوصا ،، الزمه ،، میدم یادت خودم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

797 

 

 میگیرم،،، هم رو کارها این دنبال شدم جا جابه که یخرده ،، زیاده اینکار واسه وقت حاال-

 ینهم باشه،،،واسه افتابی شاید هم اون ،، ماه سه ،، برفیه و بارونی و ابری سال ماهه نه هوا اینجا-

 میرن هم اکثرا  ،، میرن گرمسیری جاهای به مسافرت یه صد در صد رو بار یک سالی مردمش

 ،،، اسپانیا یا فرانسه جنوب

 ،،، زدم لبخندی

 جالب،،،-

 ،،، میریم هم با بعدا-

 گفتم،،، و کردم نگاهش باز اینبار

 من با میخوای تو دارن،،،اونوقت دوستش که کسی با میرن زوجشون با همه دیگه رو مسافرت-

  ،، بری

 گفت،، و کرد بهم نگاهی نیم

 رو دنیا جای همه تو با دارم دوست ،،،من نظری مورد شخص همون تو من واسه خب-

  ،، باشی کنارم همیشه دارم بگردم،،،دوست

 ،،، کردم اخم

 میشه،،، چی نباشم یا نخوام من اگر اونوقت-

 مچینه که نمیگنجه هم فکرم تو حتی ،،،اصال میشینه سیاه خاک به کیان ،،، میشه داغون کیان-

 بیوفته،،،، اتفاق دوباره بخواد چیزی

 خدای ؟ میاورد زبون به داشت رو حقیقت یعنی من؟ به هم اون ،، عالقه ابراز ،، میزد حرف چی از

 میشنیدم،،، چی من

  ؟ میریم داریم کجا االن-

 ،،، کردم عوض رو حرف فهمید

  خوبه؟ ،،، سینما میریم ،،،بعد بگیرم هست برگه تا چند شرکتم،،،یه میبرمت دارم-
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 ندیدم،،، مخالفتم برای دلیلی بودم راضی برنامه از

 ،،، خوبه ،، باشه-

 رسیدیم،،، مقصدمون به تا بودیم راه تو ساعتی نیم

 ،،، بود هیراد دفتر سومش طبقه که ،، ساده اپارتمان یک

 ،، ایستادیم دفتر در پشت

 گفت،، بعد و کرد مکث کیان که تو بریم خواستیم

 میکنن،، کار چی ببینم کنیم،،، غافلگیرشون تو بریم اروم ،،، هیسسسس-

 ،، میشد جور روحیاتم با بیشتر ،، میومد خوشم داشت کم کم شیطنتهاش از

 ،،، تو رفت و کرد باز رو در اهسته و ایستادم

 شغولم ساله چهل تقریبا مرد یک ،،، نشسته میز روی تپل نسبتا دختر میدیدم،،یک ،،چی ،به به

 ینفر دوازده یا ده کل در ،، کاری مشغول کدوم هر هم افراد باقی و دیگه،، میز یک پشت کامپیوتر

 ،، میشدند

 بیچاره ،،،دخترک شد صحبت به مشغول هلندی زبان با و کرد هم در رو اش چهره کیان ما ورود با

 گرفت،،، خندم من که پایین اومد رومیز از و ترسید چنان

 میکنه،،، خورد بر جدیت با داره همشون با که بود معلوم گفتارش لحن از

 تمدس نمیدیدم صحیح جمعیت اون کشوند،،تو خودش کار اتاق سمت به رو من و گرفت رو دستم

 کنم،،، خارج دستش تو از رو

 ،، میکردم حس خودم روی رو ها نگاه سنگینیه

 اتاق وارد خواستیم تا و دنبالمون اومد میرسید نظر به تر پخته همه از که ای ساله چهل مرد اون

 یا من هب رو چشمها همه ، برگشتم چار نا به هم من ،،و برگشت کیان که گفت چی نمیدونم ،، بشیم

 ،، بود کیان
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 گاهن همشون به و میده فشار بیشتر رو من دست دیدم که ،،، میداد رو جوابش همزمان داشت کیان

 تا ،، صحبتش از ناتوان من و میکرد ،،،صحبت میکنه نگاه هم من چشمهای تو بیش یا کم ، میکنه

 ،، میده ادامه صحبتش به و شده همراه لبخند با هاش نگاه دیدم اینکه

 میگید،،، دارید چی نمیفهمم اصال من-

 اینبار ، خندیدند ،همه زد حرف هلندی باز ای کلمه. چند و کرد نگاه همه به رو باز و کرد ای خنده

 ،، کرد زدن حرف انگلیسی به شروع

 صحبت انگلیسی میزنیم حرف چی مورد در ما که بفهمه هم من دل عزیز اینکه برای مجبوریم-

 هم رو یچ برای ، میبینیدش کنارم همیشه تا بعد به این از که کسی ،، هستند نیاز ایشون کنیم،،،

 ،، میفهمید کامل طور به بعدا

 چه این ،،، بودم کیان رفتار شوک تو اما ،، شدم جوابگو هم من و کردند احوالپرسی باهام همه

 ،،، بود کاری

 خوبیه،،، پسر کیان ،، ،،نیاز میگم تبریک-

 داشتم،،، مشکل کمی درکشون تو من و میشد انجام داشت خود به خود چیز همه

 همینطوره،، صد در صد بله ممنونم،،-

  ایران؟ به سفرت تو ،،، شدید اشنا هم با حاال چطوری-

 ،، اندام خوش و ،،، بسیارزیبا اما ،، ساله سی تقریبا دختر یه

 داد،، رو جوابش کیان بعدش و انداختند بهش باری مالمت نگاه همه

 میخوای ای دیگه سوال شدم،، دیوونش اول نگاه همون از ،، بود ایران توی همکارهام از نیاز-

 میشه شما جلوی االن همین ،، کردم بوسش که هم بار ،،،اخرین بپرس باش ،،راحت بپرسی

 ،، بار اخرین

 مه اون ،، بوسید رو لبم نزدیک و گوشه صورتم رو ، اورد باال رو صورتم ،، زدن هم به چشم یک تو

 ،،، احساس با خیلی

  ،،، بود غریبی حس
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 ،، بدیم جواب رو چی دیگه حاال خب-

 تو شوک همه بودم،،،این مبهوت و مات هنوز گفتن،،،من تبریک و زدن دست به کردن شروع همه

 ،،، بود زیاد برام خیلی لحظه یک

 ،، فتیمر کیان اتاق سمت به کیان با جالبشون های نگاه زیر لحظه چند از بعد ، مرسی میگفتم مدام

 ،، مدرن و شیک اما ساده خیلی اتاق یک

 ،، بشم هاش رفتار دلیل جویای کیان از و بشه بسته در تا بودم منتظر

 به اصال ؟ کجاست دخترت دوست نمیگن نباشم باهات من و بیای فردا اگه تو ،، بود کاری چه این-

 میبوسی؟ جمع تو رو من ای اجازه چه

 ،، گفت بکشه اغوشش تو رو من اینکه از قبل و گرفت رو بازوم و جلو اومد

 دوست نگفتم من ،،، نداری خبر و شدی من ماله که وقته چند ،،چون بوسیدمت اجازه این به-

 کرف نمیبینم،،،،،من دیگه رو تو من گفته کی ،، دلمی عزیز واقعا ،،چون دلمی عزیز گفتم ،، دخترمی

 ،،، نزن حرفها این از دیگه پس ،، میکنه دیوونم. ببینم رو تو روز یک نتونم اینکه

 ،، کشید اغوشش تو محکم رو من

 حس دلم ته ،، اما ،، ،،،اما بود شده تنگ براش دلم چقدر ،، گرما همون دوباره ،، بو همون دوباره

 ،،، بشم بازیچه دوباره مبادا که بود بدی

  کیان؟ کنی ولم میشه-

 میکنم،،، ولت بعد. باش بغلم تو لحظه چند-

 ،،، متنفرم میذاری شده انجام کار مقابل رو من که این از من باشه،،، ،بگو کن ولم گفتم کیان-

 کار ،، دارم دوستت میگم اینکه شدست؟ انجام کار منی مال میگم اینکه ،، ای شده انجام کار چه-

  شدست؟ انجام

 گفتم،،، و بیرون اومدم اغوشش از

 ینکها بدون جمع جلوی اینکه ،، شدست انجام کار مینشونی کرسی به رو حرفت زور به اینکه نه-

 زهنو رو مسئله این انگار تو شدست،، انجام کار میکنی معرفی نامزدت رو من بخوای رو من نظر
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 یک و موجود یک ،، کیانی فقط تو من احساس تو من فکر تو من قلب تو میگم که نکردی درک

 حد این تا نباید رفتارش دوست ،،،یک دوستی یک کامال برام تو ،، خنثی حس یک و عادی انسان

 ،، کیان کن درک ،، نمیبینم تو با رو خودم اینده من ،، باشه نزدیک

 ،، گفت و کشید حالتش خوش موهای تو کالفگی روی از. دستی

  ؟ میکنی فراموش رو گذشته ،، کردم غلط بگم اگه-

 ،،، کردم موش فرا که وقته خیلی رو گذشته ؟من گرفته شوخیت-

 وت میکوبیش مدام که نکردی فراموش ،ً  نکردی روفراموش هنوزگذشته تو ،، نیاز بهم نگو دروغ-

 احساس بهم ،،،نیاز متنفرم میدی بهم مدام تو که حس این از من ،، میخوامت من نیاز ،، سرم

 بگو،،، رو واقعیت

 گفتم،، و کردم اخمی

 مدار و داشتم دوستت که گیرم! بشه،،؟ چی اخرش که بگم رو واقعیم احساس واقعیم؟ احساس-

 که طوری رو داشتنم دوست جواب باز که دارم دوستت بگم بهت میکنه،،، حالم به فرقی چه ،،

 راگ من ،، کیان ،،نه بیاری سرم خواستی بالیی هر تا.کنم اعتماد بهت ؟ بدی داری دوست خودت

 کیان ،، ترسیده چشمهام ،،،کیان نیست تو با شدن همقدم به راضی قلبم باشم داشته هم دوستت

 یچ پارسال تا من دنیای که میفهمیدی کاش ،، کیان ،، کردی خورد خواسته نا خواسته رو من تو

 ادهس من ،، نیستم ناراحت هم تو از ،، بودم خودم مقصر ،، شد چی به تبدیل دنیا اون امسال و بود

 ،، خوردم رو سادگیم این ضربه و بودم

 ،،من نمک زندگی نمیتونم تو بدون من ،، نگیر رو دنبالش ،، بگم اخه زبونی چه به من ،، نیاز ،  نیاز-

 برانج فرصت بهم اما ،، کردم بد دارم قبول ،، کن درکم ،،،نیاز دارم گمشده یه انگار نبینمت روز یه

 رو ،،نیاز،،،من نیاز ،،، میزنم زانو دارم جلوت خودم اما میارم در زانو به رو ادم و عالم من ،،، بده

 بذار، ،، نادونیم پای رو اشتباهم ،، پشیمونم من ،، بفهم

  ذره ذره

 موج صداقت ،، نبود ریا برق اون دیگه چشمهاش تو وجودم،،، تو میکرد رخنه بیشتر حرفهاش ،

 صمیمت لحظه به لحظه ،، میرسوند گوشم به رو ندامتش قاطعیت با و بود دستش تو بازوم میزد،،،

 گفتم،، و بستم رو داشتم،،،چشمهام جواب از ،،،ترس میکرد تر سخت من برای رو
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 دارم،،، زمان به نیاز هم کردن فکر این کنم،،برای فکر کیان،،،باید کافیه-

 ،،، گفت و کرد بغلم مهربونی به

 که بده امیدی یه بهم اما سهله،،، که زمان ،، میریزم پات به ،، بخواه رو دنیا ،، بخواه جون تو-

  ،، محتاجتم من نیاز ،، باشمت، داشته خودم خود ،،برای خودم مال رو تو میتونم

 ،، میبردم لذت اغوشش گرمیه تو

 کنم اورتب صد در صد نمیتونم هنوز من چون ،، بکنم رو هام فکر تا بگم بهت نمیتونم هیچی کیان-

 ستشک دوباره مبادا اینکه از ،،ترس نیست این جز چیزی حقیقت اما میگم بهت رک که ،،،ببخش

 میکنه، خورد رو من بخورم رو قبل از تر بد

 مه با خودشون زبان به باز و تو اومد لوند و بلند قد دختر همون ،،، شد قطع حرفهامون در صدای با

 زدند،،، حرف

 ،، گفت و اومد سمتم به کیان دیدم که کشید طول ای دقیقه سه صحبتهاشون تقریبا

 ،، دیگه بریم-

 رفتیم،،، ماشین سمت به جمع با حافظی خدا از بعد رو شدیم همقدم هم با

 با میخواست دلم خیلی ،،، دیدیم رو معروفش میدان ،،، تهران مثل شلوغ ،، بروکسل رفتیم

 دمق کمی ،،، شدیم پیاده ماشین از کیان با ،،، بگم کیان به نشد روم اما بندازم عکس میدونش

  ،، گفت باالخره تا زدیم

  ؟ میخوری قهوه-

 گفتم،، و زدم لبخندی

  دارم،،،، دوست رو داغ کاکاائو شیر اما نیستم قهوه اهل-

 ،، گفتم خنده با و زدم چشمکی هم اخر در
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  ؟ من مهمون-

 ،، گفت و کرد ای مزه با اخم

 ،، هستم تو مهمونه که وقته خیلی من-

 ،، گفتم و شد گرد تعجب از چشمهام

 ،، میگی رو ساندویچ اون نکنه من؟ مهمون-

 شغولم همه ،،، بودند شده تنظیم زیبا خیلی میدون ،،نورهای ایستاد روبروم و کرد تری بلند خنده

 ،، گفت و کشید اغوش در رو من زدن بهم چشم تو ،،، بودند انداختن عکس

 زیبا روزهای به میکنی دعوت روز هر رو من تو ،، دادی هدیه من به رو ها احساس قشنگترین تو-

 ،، تبدم دست از مبادا که ،، میشه خالی دلم ته میخندی وقت هر ،،نیاز هست لطف بزرگترین ،،،این

 ،،، میدا یه شدی دنیا،،، یه شدی من برای نمیدونی خودت ،، ،،،نیاز نبینم دیگه هارو خنده این نکنه

 ،، ارزو یه شدی

 ،، گفتم و بیرون اومدم اغوشش تو از و خندیدم

  ،، نبود نیاز کدومش هیچ اما ،، اسم شد همش که اینها-

  گفت و کرد نگاهم جدی

 ،،نیاز، نیاز ،تویی بودن به نیازم ،،، تویی زندگی به امیدم تمام نیاز ،، هست تو داشتنه ارزوم من-،

 قدیمت بهت دستی دو رو قلبم ،، داره تلخی اگه نکن نگاه کالمم به نیاز ،، کنی باورم میخوام ازت

 ،، نیاز ،، نکشونم عمر اخر تا خودم دنبال رو بدیهام اون عذاب کن ،،کاری کن ،،قبولش کردم

  ،،، ببخش من به رو زندگی نیاز ،، دارم دوستت من ،،، کن ،،باورم نیازِمن

 ،، نیست وقتش دیگه دیدم اما کنم سکوت خواستم ،، میپرستیدمش وار دیوونه

 ،، شدم خیره چشمهاش تو

 کردم باورت من کیان ،، کردم باورش من شب اون که برقی همون ،، میزنه برق چشمهات ،، کیان-

 وت کیان اما ،، بودم پذیرفته وجودم تموم با رو تو من کیان ،، کردی باطل رو باورم خودت تو اما ،،،

 که تو ،، کردم تجربه رو اینها من ،، دادنم دست از ترس همین مثل داری که حسهایی تموم
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 دل با نم میدونستی که تو ،، داشتم باورت من میدونستی که تو ،، کردم اعتماد بهت من میدونستی

 از دیر اما ،، بستم دل زود خیلی بهت من کیان ،، رفتی خودت تو کیان ،، بودم کرده قبولت جون و

 بیغری حس چه میدیدمت بار هر میدونی کیان ،، بودی دنیام همه هم تو کیان ،، کردم بیرونت دلم

 ام هبوس با عشق با میخواستم وقتی میدونی ،، نبودم اشنا باهاش که حسی ؟ میکردم تجربه رو

 تو از برخوردی چه با نهایت در و میرفتم کلنجار خودم با چقدر کنم ابراز بهت رو پاکم احساس

 قعاش نیاز. گفتم ،، دارم احساسم به باور گفتم ،، نرفتم رو از باز من اما کیان ،، میشدم مواجه

 یم پاش اخرش تا ،، شد باز قلبش در ،، افتاد دلش تو اتفاق این وقتی ،اما نمیبنده ،،دل نمیشه

 با ور زندگیم شب قشنگترین تو ،، کردی نامردی تو ،، رفتی تو ایستادم من کیان اما ،، ایسته

 داخ از تا چهار لبخند هدیه رو زندگیم ناب های لحظه ترین خصوصی تو ،، شدی شریک دوستهات

 و همف به همه از اول نمیکنی فکر کیان ،، بپذیرمت االن میتونم چطور نظرت به ،،   کردی. خبر بی

  میکنم؟ توهین خودم شعور

 گیهگان دو این اما ،، میکردم بغلش سفت میخواست دلم ،، میخواستش دلم ،، میکرد نگاهم فقط

 ،، گفتم ، کشیدم عمیقی نفس ،، میکردم کار چه رو میکشید چالش به رو کارم درستیه که احساس

 تو برای هم داغ تلخ قهوه یه و من برای داغ شیرین کاکائو شیر یه بریم چطوره کن ولش اینهارو-

  چطوره؟ ،، رگ تو ،،بزنیم

 ،،، گفت و زد پوزخندی

  ،، تو مال ها شیرینی و باشه من سهم ها تلخی بعد به این از قراره انگار-

 ،، گفتم خندیدم

  ،،، خواستی خودت ،، ننداز من تقصیر-

  گفت و کرد دراز رو دستش

  ،،، بریم پیاده خرده یه اونجا تا باید

 ،، گفتم و ندادم نشون العملی عکس. هیچ و کردم نگاه دستهاش به

  ،،، رویم پیاده عاشق من ،،، بریم خب-

 ،، بده رو دستت اما ،، دارم دوست روی پیاده هم من-
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 ،، گفتم و دستش تو گذاشتم رو دستم اینبار

 ،،، دستم اینم ،،بفرما داره من دستهای به ربطی چه روی پیاده-

 ،،، منی مال میکنم حس ،، دارمت میکنم حس اخه ،،، بیام راه باهات و بگیرم رو دستت خواستم-

 ،، گفتم و خندیدم هم باز

  ،،، داری طرفه دو حس به نیاز کار این برای-

  کرد نگاه دستهام به

 ،،، هیکی من با دلت توهم که میگه دلم ته چیزی یه من "" میکنه طرفه دو رو حسمون دستها این-

  ،،، میخواستمش هم من ،، میگفت درست

  ،، میشه بدر و رد حرفهایی چه دلت ته-

 و لمس انگشتش با رو دستم اهسته هم اون دستهاشه تو دستم راه نصف دیدم اومدم خودم به

  ،، میکنه نوازش

  ،،، بود بخش لذت چقدر ،، میرفتم راه کنارش قدم به قدم

  ،، اینجا باشی اومده خیلی باید ،، خوشگلیه خیلی جای-

 ،،،، اینجا میومدم میخواست شلوغی دلم که وقتها بعضی ،،، نه هم دوبار یکی اما ،  نه که خیلی-

  ؟ شلوغی میگی تو میخواد سکوت و خلوت دلم میگن همه-

 ،،، شدم تو شیطون و شاد شخصیت عاشقه من ،، بوده. خلوت و سکوت زندگیم همه من نیاز-

 شلوغ های شهر از یکی تو مشترکمون زندگیه برای میخوام ازت ،،اما باشه سخت باورش شاید

 ،،، ادمی بدم تنهایی از من ،، بیاد ادمها صدای ،، باشن تکاپو در مدام مردم که جایی ،، بگیریم خونه

  ،، میگنجوند ایندش تو مطمئن از تر مطمئن رو من جالب چه

  ،،، داری من وجود به اطمینان چقدر-

  ،، دونستم خودم مال شب همون از رو تو که همونقدری-

 ،، شدی تموم اجبارا  من برای روز اون فردای از تو اما-
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 اینجا تا. تورو که همونطوری ،، میکنم خودم مال رو قلبت دوباره من ،، جام سر میگردم بر من-

 ،، کشوندم زندگیم توی تا ،، خونم توی تا ،، اوردم

  گفتم و زدم پوزخندی

  ؟ کشوندی رو من تو ااینجا بیام تا کردم جور بدبختی با من-

 من نظر زیر جلسات اون تموم نداشتی خبر اما ،،، هتلداری پروژه تو دادی ایده. بدبختی با ،،تو اره-

 تمدوس هتل شعبه تو اومدی و شدی توقبول ، باشمت داشته میخواستم من چون ،، میرفت پیش

 چون ،،، خریدم سوخته سهام ازش کار اون ازای در و خواستم ازش من چون شدی کار به مشغول

 ناو رفتم عشق کلی با من زحمتت این کنار اما ،،، کشیدی زحمت تو ،،، داشتم ایمان قدرتت به

 مکرد سکوت من ،،، بودم گرفته ازت رو خونت سقف من چون ،، چیدمش و گرفتم برات رو سوییت

 از بدتر من و ریخت بهم تورو ارامش اشغال پسرهء اون شب اون چون بازداشت شب یه رفتم و

 ور موافقتت میخواستی وقتی بود استرسی پر شبهای چه ،،،نمیدونی نیاز ،، کردم رها رو تو اون

 ،،، یهچ دلیلش بگم نمیشد روم اما ،، بودم کنارت جا همه من نیاز ،،، کنی قبول المان به سفر برای

 تو ونروزا فهمیدم وقتی نمیدونی ،،، کنم اعترافش نمیتونستم اما ،، کردم قبول رو اشتباهم من نیاز

 ات کردم بازی موشک قائم چقدر ،، شدم خوشحال چقدر هست فعال پرسنل تو اسمت شمال هتل

 ثلم خوبی دختر میتونم چطور من نیاز ،،، ببینم رو هتل مدیر برم من و نخوریم بر هم به روز اون

  ،، ببخش خودت به بعد خودم به اول رو من نیاز ،،، ببخشم نیاز نبینم،،، تورو

 شانسانیت به میکرد امیدوار رو من این و میشد ثابت بهم تر عمیق لحظه به لحظه وجدانش عذاب

،،، 

 یکی خوبه چقدر ،، باشم داشته حامی بخشه لذت چقدر کردم حس لحظه یک تو ،، بودم شوک تو

  ،،، کنه حمایت رو من ،،، باشه کنارم مامان مثل یکی ،، بابا مثل ،یکیً  دایی مثل

  ،،، ریخت شوق سر از ،، شد جمع چشمهام تو اشک

 ، ً  میلرزید لبهام

 ""داشتم ها تنهایی این تو که اندوهی و غم سر از

  هام،،، گونه روی افتاد چشمهام از چشمهاش مقابل در اشکی ،،،قطره بود کرده یخ دستهام

 ،،، داشتم دوست رو کیان من چقدر
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 ، میکردم نگاه کیان به تار دیدی با همچنان اختیار بی

 اب نکن دیوونه رو من نیاز ؟ میریزه داره چرا اشکت ،، بخند ،، نیازم پس؟ اینجوری چرا ،، نیازم-

 الل دیگه ،، ببخشید ،، نکن اذیت حرفها این برای رو نازت چشمهای ،، خیست چشمهای این

 نم ،،، نده زجرم ،، نیازم نکن گریه ،، اوردم در رو اشکات کافی اندازه به من ،، نکن گریه ،، میشم

  ،، هستم صداقتت و پاکی اونهمه مسئول ،، مسئولم تو به

 رو ام گونه ،، بود همیشه از گرمتر بدنش ،ً  کشید اغوش در محکم رو من و کرد پاک رو اشکهام

 ،، گفت و زد کوتاهی بوسه

  ،، میدم کاکائو شیر بهت بهتر جای یه میبرمت ،، ماشین تو بریم بیا ،، گلم زدی یخ-

 تباهاش ،، نبود بد هم ها اونقدر کیان ،، بودم متحیر انسانیتش همه این تو ،، میکردم نگاهش هنوز

 ،،   بود برابر چندین جبرانش اما بود کرده

 نگس هم میدادی نشون که ها اونقدر که فهموندی بهم گفتی بهم که ای کلمه تا چند تو ،، کیان-

  ،، نبودی دل

  نه؟ مگه ،، شدم الزم جایزه پس-

 ،، گفتم ترم چشمهای همون با ، خندیدم

  ،،، واهلل بگم چی-

 ،، بدی نشون بهم رو حست دل ته از و عمیق میخوام بار اولین برای فقط،،ازت ،، نگو هیچی-

  ،،، کنی فرار ازش نمیتونی که حسی همون

 ،، کفتم و خندیدم ،، شدم خیره تونگاهش

 اب که میترسم همونقدر ،، میترسم تو با شدن همقدم از من کیان ،،اما تنهام خیلی من ،، کیان-

 ،،، میجنگم دارم احساسم

 ،، گفتم و بستم رو چشمهام

  باشه،،، اینطوری نباید میدونم ،،،اما دارم دوستت من-

 ،، کرد زمزمه گوشم تو و گرفتم جا باز اغوشش تو
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 نای ،، منه تقصیر ،، من دل عزیز ،، من دونهء یه یکی ،، دارم دوستت منم که ،، بگردم دورت الهی-

 ،،، ،،،میدونم گلم منه تقصیر تردید همه ،،این بدبینی همه

  ،،، نزنم حرفی دادم ترجیح و کردم سکوت

 ،، گفتم و کردم نگاه اسمون به و بیرون اومدم اغوشش از

 ،، شده سرد دیگه خیلی-

 ،،، کنم فرار فضا اون از میخواستم معمول طبق من و بود بهانه سرما واقع در

 تا ،،، رامب بود جالب بسیار ،،، وُک رستوران یک رفتیم کیان خواسته به و رفتیم ماشین سمت هم با

 دمیکر درست چشمهام جلوی میدادم سفارش بهش چی هر و بود بروم رو اشپز ،، بودم نرفته حاال

  ،، تلویزیون های برنامه مثل درست ،،

 افهک یک به رفتیم شام از بعد ، خوردیم کیان گذشته خاطرات از شنیدن کمی و صحبت با رو غذا

 ،، ترکی بامزه تریای

  " نبودیم زمان گذر متوجه. ما و میگذشت زود زمان که اینقدر ،، میگذشت خوش کیان با

 مونتایی دو بود شده مشخص برامون که جایگاهی طبق ،، نشستیم نفره دو کاناپه روی کافه تو

 بودیم،، نشسته هم کنار

 از ماا نداشت من با تماسی که طوری ،، من گردن و صندلی پشت به بود انداخته رو دستش کیان

 نداشتیم،، هم ای فاصله هم

 ترکی،،، باقلوا با نداره حرف چاییش-

 ،،، سیرم خیلی ،، میخورم فقط رو چاییش من-

 بخور،،، داشتی ،،،دوست میدم سفارش من حاال-

 ،، زدم لبخندی

 گفت منتظره غیر خیلی که بودیم نشسته کمی

 ،، نیاز-
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 ،، گفتم و نگشتم بر بودیم نزدیک هم به خیلی که اونجایی از

 بله،،-

 ها،، داره حال هم رفتن بیرون نفره ،،دو میگم-

 گفتم،، و خندیدم

 که هاولت بار انگار میگی همچین داری درخشانی سابقه که تو!؟ میزنی حرفها این از چرا دیگه تو-

 ،،، میذاری قرار خانوم یک با دونفره

 ،، بود منظورم هست قرار بر که احساسی این با خب-

 ،، گفتم و سادگی به زدم رو خودم

 ! ؟ قراره بر احساس کدوم-

 ، ، میگم رو محبت و عشق این-

 ،، گفت گوشم کنار کنان زمزمه و برد سرم کنار کم کم رو سرش

  ،، نشستی پیشم و دارمت االن که احساس همین-

 ،، نمیکنم درکت من شاید نمیدونم ،، نیست نابی حس همچین ،،این داشته برت خیاالت-

 ،، گفت و بوسید رو ام شقیقه و موهام کنار اهسته

  ،، اخالقتم این عاشقه منم ،، دختر تخسی خیلی تو ،،نیاز کردی درک رو حس این که قبال-

 سرم ها بال ،،این بودم تخس ،، شدم تخس خوبم شانس از منم ،،، داره اخالقی یه کی هر خب-

  ،، میشدم چی بودم ساکت و مظلوم اگر ،، اومد

  ،، بودی خودم پیش هم باز-

 تا ، بدم نشونشون هم رو تو ،، کردم شوهر وقت هر باشه یادم ،، کیان هستی خوبی حامی چه-

  ،، نیستم تنها که بگی و کنی دفاع ازم

 ،، گفت و بوسید رو سرم کنار باز و کرد ای خنده

 !!! ؟ بدی نشون میخوای خودم به رو من! شوهر؟-
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  ،، شد سابیده قندی باز دلم ته

 ما شیکش ،یک میبردم لذت مخفیانه زیبا خیلی اما میگرفتم نادیده بود اهسته چون رو هاش بوسه

 بود کرده مستم ادوکلنش بوی ،،، میکردم اجتناب ازش دوری و گیری کناره از مدام که بود بینمون

 ،، داشت توصیف ماورای حسی. میشد نوازش داشت انگشتهاش با که هم موهام دنباله انگار ،،

  ،، میداد خوبی حس بهم نهایت بی چون

 ،، کنم باورت منم مونده کم که جور یه!!! ؟ میگیری تحویل مطمئن رو خودت چقدر-

 !!!؟ داری مگه این جز ای دیگه راهه-

 ،، گفتم و کردم نمکی با خنده

  ،، بودنه تو با خوشبختیم راه تنها ،، نه پس-

 ،، گفت و فشرد آغوشش تو قبل از تر محکم رو من و بوسید رو گونم روی واضح اینبار

 برای تا شدنیه هم تو طرف از بگو نیاز ،، میری حاشیه اینقدر چرا میدونی رو دلم حرف که تو-

  ،، بشیم هم مال همیشه

 ،، اوردم زبون به رو تردیدم و شک خنده با باز و خندیدم

 ،، منه موافقت به احتیاجی چه پس ،، توام مال نخوام چه بخوام چه گفتی که تو-

 ،، گفت و کرد نگاه چشمهام تو و کرد جدا خودش از رو من کمی

 ! ؟ میمونی من مال همیشه برای پس! بخشیدیم؟ پس!! ؟ کردی قبولم پس-

 ،، گفتم ، زدم لبخندی فقط و شدم خیره چشمهاش تو

 !! ؟ نیست بهتر بخوریم رو چایمون-

 ،، گفت و بست کالفه رو چشمهاش

 ،، ندارم میل من ،، بخور-

  ،، بکنی. امتحانش باید اول خودت ،،،بس کردی معرفی اینجارو تو ،، نمیشه که اینطوری-

 بخور،، ، نیست سمی نترس-
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 !! ؟ که میاد ،،یادت نذاشتی محروم نیتت خلوص از رو من قبال تو ،، معلوم کجا از-

 ،، گفت و کرد اخمی

 وریاینج پس چرا ، باشه ،، میزنی روم به راه به راه که نرفته یادت تو ،، رفته یادت میگی دروغ تو-

 روشن ور تکلیفم نیاز ،، نمیدی نشون گفتنت نه روی رو جسارتت هم همینقدر میشکونی رو دلم که

  ،، شدم گیج من نیاز ،، گفتنته نه تا صد از تلختر کالمت اما ،   اره میگه بهم نگات ،، کن

 چون ،، نه ،، میگه منطقم ،، رو منطقم حرف کالمم اما میزنه رو دلم حرف نگاهم من ،، کیان-

 مدل اما ،، دارم شک حرفهات اعتبار به ،، ندارم خوشبختیم به تو رو شناختم به توجه با اعتمادی

 وشبختیخ شانس ،،منطقم بگیرم نادیده رو منطقم نمیتونم ولی ،، عاشقته هنوز دلم میخوادت، هنوز

 لبخند و ونمابینم سرد جنک جز تو با من بودنه کیان ،، تو تا میکنه تایید بیشتر رو غریبه مرد یه با

  ،، نمیاره ارمغان به رو چیزی زورکی های

  میگه و میکشه موهاش تو دستی

 نیب دست نمیذاره ،، میزنه خط رو همه خودش کنار میکنی رد داری که کیانی این بگو منطقت به-

 هتب باشه الزم هم دیگه بار میلیون صد ،، گفتم بهت هم قبال ،، نیاز ،، بخوره نیازش به بشری

 مخواست چی هر امروز تا بفهمش،، ،، نکن گوش ،، بفهم رو این ،، منی مال ،، فقط،،فقط تو ،، میگم

 !! ؟ خودمی مال صد در صد دیگه که تو ،، اوردم دست به

 ،، بودم شده عصبی دستش از ،، بیرون اومدم کافه از و کردم ترکش جدی ، شدم بلند کنارش از

 بخواد که نمیرسیدم نظر به خور سری تو هم همچین من ،، میکردم ترک رو اونجا لحظه اون باید

 ساده خوردن آب مثل براش اوردنم دست به. که میزد حرف طوری ،،، کنه خورد رو من کالمش با

  ،، باشه

  ،، بود محسوس خاص امنیتی اما ،، خلوت و بود تاریک ،، رفتم رو کوچه های نیمه تا

 وقت هیچ وگرنه ،، میاد دنبالم میدونستم ،، داشت وا حرکت از رو من و اومد شونم روی دستی

  ،، نداشتم رو غریب جای تو زدم قدم تنها جرات

 ،،، میری میندازی رو سرت چرا-

 ،، گفتم و نباختم رو خودم باز اما اومد بدم لحنش از کمی
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 ودخ از اینقدر چرا. ،، میخوای پس کتاب حساب ازم که میشی من کی تو کنار،، بکش رو دستت-

 که منم این که میکنی صحبت طوری هم هنوز ،، بگیرمت نادیده نمیتونم میکنی فکر چرا! مچکری؟

 اینقدر تو ،، دادی دست از رو چی همه که تویی این که نره یادت اما ،، میزنم بختم به لگد دارم

 یانیک همون تو ،، وایستی هم سرش برو گفتی وقتی و کنی فشاری پا حرفت رو که نداری شهامت

 هم برای ما کن قبول کیان ،،، کنم باز حساب االنت، میخوامِ  ،میخوام رو ،من میخوای چطور ،،

 ،، بدی درخواست من به حسابی و درست نیستی بلد هنوز تو ،، کنار به اینها اصال نشدیم،،، ساخته

 نم به ،، میخوای چی نمیدونی هم خودت تو ،، کنی بیان رو احساست آدم مثل درست نتونستی

 ایدنی مادیات با رو عشقت میزنی اوردن دست به از دم وقتی اما ،، شدی عاشق که اولیه بار میگی

 به شعور و فهم و عقل کیان ،، سنجیدنی نه پرستیدنیه عشق اون که ،،نمیدونی میسنجی کوچیکت

 رو بهتره ،، نرسیدی فکری بلوغ اون به هنوز تو من نظر به ،، باالست درک به ،، نیست سن

 تممیخواس هم اگر حتی من معنویات،،، نه باشه نظرش مد مادیات بیشتر که بذاری دست شخصی

 خیلی من از تو کیان ،، باشم دور منطقم از نمیتونستم باز کنم نگاه بهت مادی بُعد از باشم مادی

 راوردند پول با باید تو یا شم برنده التای باید من یا هم فاصله این برداشتن برای ،، داری فاصله

 پاییارو لوکس زندگیه تو رفاه اما بود گیشا تو سوییت همون حد در من زندگیه رفاه ،ً  بدی استپ

 هک روزی ،، زدی تلنکر من به تو رو این ،،چون نیست فکرت تو هم تو نگو ،، میفهم اینهارو من ،،

 رو حرفت من ،، نمیای من به تو کفتی بهم اومدم درش جلوی نیاز سر از من که هتلت،،هتلی جلوی

 به و کردی توجه امر ظاهر به کالمم احترام به اقل حد دادی گوش رو من حرف هم تو ،، دادم گوش

 کالمم هم االن ،، بیا خودت به تو اما نمیام تو به من که درسته خواستم ازت من جون اومدی خودت

 تالشت تموم تو که هستم دختری همون هنوز من ،، نشده عوض چیزی هیچ ،، کیان نزن زمین رو

 ،،چون نکردی میخکوبم ،،اما زمین زدی رو من ،، زمین بزنیش اریا دوستت قول به که بود این

 محکم ،، شدم بلند راحت خیلی من ،، نبود کوبیدن میخ برای مناسبی جای بودم روش من که زمینی

 ودتخ قول به اما ،، دادم دست از چیزی یه ،، شد بیشتر تو امثال رو شناختم ،، شدم بلند ازقبل تر

 جای هب و کنم بلندت بتونم که تو جایگاه همین هم یکیش ،، اوردم دست به خوب چیز میلیون صد

  ،، هستی خوبی دوست تو ،، بمونی قلبم تو وزیر عنوان به بذارمت قلبم تو پادشاهی جایگاه

 ،، گفت و گرفت دستش تو رو بازوم

 ،، وابمنمیخ دوستم با من ،، بشم تو برای دوست یه که نکردم صبر اینهمه من ،، نیاز باش ساکت-

 کاش دوستم برای من ،، نمیگم قلب ته از رو دارم دوستت کلمه بهش و نمیبوسم رو دوستم من
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 ،،بهم بده اعتماد بهم ،ً  بده اعتبار بهم نیاز ،، نمیدم رو خوشبختیش قول دوستم به من نمیریزم،،

 من ،، میخوام زن من ،، دارم زیاد دوست من ،، شم ظاهر کنارت قهرمان یک مثل تا. بده فرصت

 همه این با میدونی چون ،، خوابیدم باهات اینکه خاطر به نه ،، میخوام تورو من ،، میخوام همسر

 نم نیاز اما ،، نخواستی تو که راحت، رو وجدانم و میکردم ولت نبود پیشت دلم اگر زدن رد دست

 ،، کن ازدواج من با نیاز ،، میخوام خودت برای تورو

 ،، زدم ذل چشمهاش تو

  نیاز،، ،، بگو بله درخواستم به و کن نگاه چشمهام. تو-

 ،، کردم نگاه چشمهاش تو باز

  ،، نیاز-

 هوم،،-

  ؟ باشه ،، کن ازدواج من با-

 ،، باشه ،، بله میگفتند گوشم تو ها صدا تمام ،، شد داغ بدنم

  ،، بودند حس بی لبانم اما ،، بله میگفت دلم ،، میکردم نگاهش فقط

 ! میکنی؟ ازدواج من با ،ً  منتظرم نیاز-

 ،،، بود اعتراف از ترس شاید ،، نداشتم جوابی

  ،، هاش زمزمه بود بخش لذت چقدر ،، هام گونه روی پی در پی های بوسه ،، کرد بغلم سفت

 بهت که قسم خدا به ،،نیاز میکنم بهشت برات رو دنیا ،، باش من برای نیاز ،، شو من ماله ،، نیاز-

 مال ،، نشکون رو غرورم ،، کنم التماس جلوت این بیشتراز نذار نیاز ،، میدم نشون رو واقعی کیان

  ،، کن ازدواج من با ،، نیاز شو من

 ،، گفتم اگاه خود نا ،، بستم رو چشمهام ،، ها زمزمه از ،، ها بوسه از ،، بودم شده خل ،، وااااااای

 ،، کردم قبولت عمر یک برای امشب که نکن پشیمونم فقط کیان-

  ،، شد قطع هاش بوسه
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  ،، داشت نگه فاصله با رو من کمی

 ،، شد خیره چشمهام تو

 !!! چی؟ یعنی-

  ،،، گرفتی رو بله جواب کردی خواستگاری خب! ؟ کنم خواستگاری ازت من میخوای-

  ،،، اومد لبهاش رو شوک سر از ای خنده

 ،،،، نیاز ،، نمیکنم پشیمونت وقت هیچ ،، کردی باورم که مرسی ،، دیوونتم نیازم،، ،، نیاز-

 رو دنمب ترسی ،، میتپید تند تند داشت قلبم ، اومد لبهاش رو ،لبخند کرد طوالنی نسبتا مکث

  ،، هستم کار سر باز مبادا که گرفت

  ،، کردم نگاهش تعجب با

 ! بله؟-

 ،، دارم دوستت-

  میکرد،، تحمل قابل برام رو فضا که بود کیان بدن گرمای سرد هوای اون تو دوباره اخر در و

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

  ،، بود کیان و من مجردیه شب اخرین و ترین خاطره پر شب اون

 عقد ،، کیان ء خانواده به لحظه همون تو ازدواجمون خبر اعالم ،،، گذشت باد و برق مثل چیز همه

 کیان و من ء روزه سه مسافرت ،،، بزرگ مامان خونه تو شب اون از بعد دوهفته کیان و من ایرانیه

 ایران،،،،، به بعدمون ماه سفریک اخر در ،،،و پاریس به عسل ماه عنوان به

،،،، 

 ،، گفتم و گرفتم رو کیان دست لبخند با و کردم کیان به نگاهی ،، ایستادیم که مزارشون سنگ سر

 خودت مثل بابا،، ،،،، باشیم هم مال همیشه برای میخوایم کیان و من ،، دایی بابا،، ،، مامان-

 قول وت مثل ولی ،، دایییییی ،، نباشم ناراحت وقت یه که مراقبمه همش تو مثل ،، مامان مهربونه،،،

 تو دایی!! چی؟ تو بابا!! ؟ ،، پیشت نیومدم که میبخشی رو من ،، ،،مامانم نذاره تنهام یهوی که داده
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 وقتی تا منیومد اینقدر ،، نیست معرفت بی نیاز که میگی بابا مامان به ،،اونجا میشناسم خوب که رو

  ،، بگم براتون افتخار با زندگیم از میام

 گفتم،، و فشردم رو کیان دست

  دارم،، دوست خیلی رو کیان من دایی،،-

 اهسته و زد شالم روی از سرم بر ای بوسه ،و کشید اغوشش تو رو ،،من صحبتهام ادامه در کیان

 گفت،،، دایی و بابا و مامان مزار به رو عشقمون به اعترافم جواب در

 ،، منه ارامشه باعث خوشبختیش چون ،، کنم خوشبختش میدم قول-

 کیان خواست به و ، زدیم سر پدریم خونه به رفتیم دایی و بابا وو مامان کنار نشستن کمی از بعد

 دامبا برای تا ، دادم انتقال بانکی سپرده به رو اجاره و سپردم خانواده همون دست به باز رو اونجا

  ،،، باشه اندازم پس

  ،، گذاشتیم پا هتل به و تهران اومدیم

  ،، اومد یادم اول روز شدم که البی وارد

 ،، گفتم کیان گوش در اهسته

 ،، کردی اخراجم ،،همینجا بخیر یادش-

 بر رو دوم قدم داشتم میرفتم جلو اعتمادی خانوم با احوالپرسی قصد به ،، داد سر ای خنده

 ،، گفت گوشم کنار کیان که میداشتم

  ،، گوشم تو خوابوندی ابدارهاش اون از دونه یه همینجا ،، بخیر یادش اره-

 ،، گفتم و خندیدم

  ،، بود در دم ،، که نبود اینجا-

  ،، دختر برم روتو-

 و دیدج پرسنل به بیتا زده بیرون حدقه از چشمان مقابل در و ،، کردم احوالپرسی اعتمادی خانوم با

 ،، شدم معرفی کیان زبان از جدید سمت با قدیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر/verliefd/تکمیل ظرفیت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

816 

 

 پایبند رو ما جوری بد شما همکار و دوست این خانوم! اعتمادی؟ خانوم هستید خوب شما-

  ،، کرد خودشون

 ،، پرسید حدسش از ناباوری عین در و زد لبخندی اعتمادی خانم

 ،، نشدم منظورتون متوجه ببخشید-

 ،، گفتم و خندیدم

 عزیزم،  منم منظورش-

 ،، گفت و کرد نگاهم لبخند با باز اعتمادی خانوم

  ،، بگید تر واضح میشه-

 ،، گفت و خندید کیان اینبار

  ،، کرده پیدا ارتقا امروز از سمتشون دادفر خانوم-

 !!!!! نه؟ ،، دادفر به،،به،،،بهرامی،، خانوم منظورتون ببخشید-

  ،، بودم شده خسته کمی ها نگاه اسکن زیر ،، شدیم روبرو قدیمی همکارهای شادیه و تبریک با

 ناخری سولماز از ،، باشیم داشته پیمان و سولماز با ای نفره چهار مهمانی بود قرار هم شب برای

  ،، میذاره سر پشت رو نخست های هفته داره و هست حامله باز که بود این داشتیم که خبری

 تبریک و کردم بغل شوق با رو سولماز ،، شدیم البی رستوران وارد و گرفتیم دوش ،، شب برای

  ،، کردم تکرار باره دو رو تبریکاتم و دادم دست هم پیمان با ،، شدنش مامان برای گفتم

 ،، نشستیم که میز سر

 گفت،، خنده با پیمان

 ،، و کالنتری تو ،، اوردین در مارو پدر چرا بودین هم مال اول اون از که شما ، نیاز-

 ادامه کیان و خندیدند کیان و پیمان ،، تذکر منظور به سولماز سرفه و پیمان به سولماز ضربه با

 داد،،
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 طاقت من اما میخوردیم،، رو خنکمون اب و میبودیم تو اون باید ها فعال فعال ما که بود نیاز از-

 ،، باشیم دور هم از این از بیشتر نداشتم

  پاش،، روی گذاشت و فشرد و گرفت رو دستم

 دیدم که روز اون من قسم موال ،،به گرفتی عروس از رو بله باندی جیمز ، کردم حال کیان ولی-

 ،، برسن هم به دو این محاله گفتم سولماز به ، بازداشت انداختت نیاز

  ،، میشه زدنی مثال عشقشون دوتا این گفتم ،، گفتم چی من بگو پیمان اما-

  ،، نم واسه دونست یه نیاز ،، هستم هم نوکرش شخصه به که من ،،، زدنیه مثال عشقمون که بله-

 چینهم تو مخصوصا ، بخورم رکب مبادا ،، جمع تو احساساتم ابراز از میترسیدم و میکردم سکوت

  ،، بدم چطوری رو مهم خبر این میرم کلنجار خودم با دارم مدام که موقعیتی

 ؟ نه مگه ،، میشه ما نوبت ،، اومد دنیا به بچشون پیمان و سولماز ،، نیاز ،، میگم-

 ،،، میکنی زمزمه رو حرفهایی همچین گوشم در که کیان تو دست از

 گمب داره اتفاق این تو بزرگی سهم که کیان به رو روزم چند راز تا دیدم فرصت بهترین و خندیدم

،، 

 ،، بپوشم عروس لباس داشتم دوست خیلی من ،، شد حیف-

 گفت،،، گوشم در دوباره تعجب با

 ،، ممیکنی اقدام چیزارو اینجور و سالن و لباس میزنیم رو استارتش دیگه ماه برای ،، عشقم خب-

 !!!خوبه؟

  ،، میشه بزرگتر شکمم ،، دیگه ماه-

  بگیری،،، گوشت تا بخوری بیشتر خرده یه باید نداری شکم هم االنش تو-

 ،، که نیست تو منو دست شدنش بزرگ اون ولی ،، جداست بحث یه اون خب-

  ،، میمونی ناز االن مثل کنی ورزش-

 نمیکنه،،، استپ شدنش بزرگ هم ورزش با-
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  ،، واااااااااای ،، داریم تو منو نیاز ،، من ،، نیاز ،، تو!!! نیاز؟ ،، نکنه!!!! چی؟-

  ،،، جمع جلوی دوتاییمون زدن چرخ و اززمین من کردن بلند و افتاد کیان پریدن شدت از صندلی

 ،، میشم بابا دارم من ،، خدایا وای ،، میشم بابا دارم من ،، من عشقهای ،، بگردم دورتون الهی-

 رو من تا واداشتن چرخیدن از رو کیان بعد و زده شوک اول پیمان و سولماز خبر این شنیدن با

 ،، بذاره زمین

  نکن،،، ،، حاملست. االن زن این ،، نکن ،، بابا ،، کیان-

  ،، کرد بوسه غرق رو من پای تا سر و ایستاد کیان

،،،،،،، 

 جدید سبک به بزرگ مامان خونه چیدن و خونه لوازم و سیسمونی خرید و خنده و شادی با روزها

 ،،، دخترمون فردای برای نقشهامون و ارزوهامون گفتن با شبها و میگذشت خودمون

        

                       

 نکردیم،، صحبت اسم مورد در اخر شب تا اش خواسته طبق

 ور اسمش و کنم شیطنت باز خواستم ،، داد رو صبح فردا زایمان وقت بهمون دکتر وقتی اخر شب

 بپرسم،،

 کیان،، -

 عمرم،، بگو کیان،، جون-

 اسمش،،،-

  ،،، میاره خودش با رو اسمش ،،، نباش نگران-

 باشیم،،، موافقش جفتمون باید ولی کیان-

  ،، بذاریم داری دوست چی تو-

 نمیدونم،،!! من؟-
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  اسم،،، نشد که نمیدونم-

 !!!!قشنگه؟ نفس-

  ،، من نفس ،، نفس ،،،نفس،، کیان ،، نفس ،، نیاز ،،، نفس!!! بابا؟ نفس!!! نفس؟-

،،،،،، 

  بود گرفته رو سالن ءنفس گریه صدای

 !!! چطوره؟ نیازم حال!!!! ؟ اومد دنیا به-

  ،، داره رو مامانش خوشگلیه دخترتون پدر ،،اقای میگم تبریک ،، سالمن دو هر دختر و مادر-

 ،، گفت و بوسید رو پیشونیم و سرم باال اومد و گرفت بغلش تو رو نفس تو اومد در از کیان

 مگه میمونیم هم مال همیشه تا سه ،،،ما کردی هدیه رو خوب روزهای این من به که ،،مرسی نیاز-

 !!نه؟

  عزیزم،، اره-

،،،، 

 پایان،،،

  چهارشنبه۱8:2١

 ۰۲۱1 اکتبر ۱2

 ،، اوردید لبهاتون به لبخند نیاز خنده با و شدید همدرد نیاز با که ممنونم

  حق یا

  بهرامی،،، سحرناز
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