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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 

      Mozhgan.g| حوا جنس از آرامشي

  

 هوا جنس از آرامشي : رمان نام

 Mozhgan.g :نويسنده کاربري نام

 عاطفي ، اجتماعي : رمان ژانر

 مقدمه

 است بودن عاشق نه آرامش

 نيست محرمت که دستي گرفتن نه

 ....اي ثانيه چند هاي صدقه قربان و عاشقانه حرفاي نه

 ....خداست حضور آرامش

 ...نميکند نابودت ها نبودن اوج در وقتي

 ... ميفهمد بگويي آنکه بي را هايت گفته نا وقتي

 ...کني التماس بودنش براي نيست نيازي وقتي

 ... او با باشي مطمئن وقتي ببري پيش نابودي مرز تا را غرورت

 ...هرگز

 ..بود نخواهي ...تنها

 داري را خدا شرطي و قيد هيچ بي تو همين يعني آرامش

http://www.romankade./
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 اول فصل

 !!!وايستا نازنين نازنين-

 رو ذاشتيگ دانشگاهو چخبرته: گفتم بهش رسيد بهمون وقتي برگشتيم عقب به مژده با سپيده ي عربده باصداي
 ؟ سرت

 داري؟ رو باقري استاد جزوه-

 ؟ چطور آره-

 برم؟ بايد منتظرمه در دم ارسالن بده-

 کالس؟ نمياي االن مگه : گفتم اوردم مي درش کيفم از که طوري همون بعد ! کن صبر بابا باشه-

 هافو؟؟ هاف اون کالس سره مياد ميکنه ول رو بازي نامزد کي بابا ن-

 !! نيستي بشو آدم تو بيا-

 بازيش زدنام به تا رفت بدو بدو گرفتو رو جزوه نبود خيالش عين که اونم دادم تکون سرت بر خاک عالمت به دستمم
 ...برسه

 بفهمم تا کنارشون رفتم بود بااليي سال هاي بچه از يکي شقايق با زدن حرف سرگرم مژده ديدم که برگشتم عقب به
 قراره چ از موضوع

 !!خوشگله خيليم اتفاقا جديده بابا نه-

 داره؟؟ ديدن پس-

 .برگشته خارج از تازه مرادي اميرحسين اسمش.خوردش نميشه عسلم من يه با مغروره زيادي ولي آره-

 .ميخوره بهم حالم هميشگي چرت بحثاي بازم نکردم گوش بقيشو ديگه

 اون متس بره تا تره پولدار يا قشنگتر فعليش پسر دوس از کي ببينه اينکه دنبال هميشه نچسب دختره عه عه

 ينکارا به کال دانشگاه حياط زدن ديد به کردم شروع کنم پرت خودمو حواس اينکه واسه ...متنفرم دخترا مدل اين از
  گوش از االن اما نداشتم عالقه

 

 افتاد جو حق مرتضي اکيپ به چشمم ميکردم نگا رو محوطه داشتم که طور همون بهتره اينا چرت بحث به دادن
  و پدرم شريک پسر جو حق مرتضي
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 ... خالمه شوهر

 ژدهم به کردم رو کنم پيدا نجات دوتا اون دست از چون منم داد تکون دست واسم و ديدتم دور از مرتضي نامزد سارا
  ميرم من جان مژده :گفتم و

 

 .اينا سارا پيش

 !!عزيزم باشه-

 .کرد قبول سريع که بود من جانب از حرف همين منتظره انگار هم مژده

 مبرداشت قدم گنده لبخند يه با کردم پيدا نجات دوتا اون دست از اينکه از خوشحال و کردم حرکت سارا طرف به
  شش اکيپ يه جو حق مرتضي اکيپ

 

 بود نفره

 ليو بودن تعداد همين هميشه ....مرتضي عمه پسر الياس و ميثم داداشش ،مينا سارا و ،مرتضي خالم پسر حامد
  بود بينشون ديگم نفر يه دفعه اين

 

 !!!نازي سالم : گفت شاد صداي با سارا شدم نزديک که بهشون نميشناختم من که

 يه سالم جواب جاي به نميشناختم که پسره همون اما دادن جوابمو خوشرويي با هم اونا که دادم سالم بهمشون
 ... کرد نثارم پوزخند

 هب کلمه يک و دارن ها چادري به نصبت و ديدگاه همين دانشگاه هاي بچه از خيلي بود بودنم چادري خاطر به حتما
 ?امل?مياد ذهنشون

 ... بدرک

 کنم متقاعد اتقاداتم به نسبت کسيو نيس قرار من

 .ستمود کندي !!بابا؟؟ چته: مينا سمت کردم رو و کردم نثارش پوزخند يه منم مينا جانب از دستم شدن کشيده با

 ..مردمو بچه دادي قورت بگم خواستم-

 ؟؟؟ اصال هست کي اين راستي ميرسه نظر به حرفا اين از تر تلخ گوشت نترس-

 .مرادي آقاي پسر :داد جواب سارا
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 خارجه؟ که اون مرادي آقاي-

 . نيس ديگه عزيزم بود :مينا

 بره تا جو حق آقاي به فروخت سهمشو ها بعد که بود بابام شرکت اصلي دار سهام مرادي آقاي...... اوووف !!!!نه
  درس اونجا که پسراش دوتا پيش

 

 ميخوندن

 ميخواد؟؟ چي اينجا پسرش اصال برگشته کي-

 بده ادامه دانشگاه اين تو ليسانشو فوق اومده اميرحسينم ميشه ماهي يه-سارا

 اميرحسين؟؟؟-

 ..ديگه اميرحسين بابا خنگي چقد تو :گفت سرمو تو زد يکي مينا

 اون راچ بگو اينه اميرحسين ،پس اوپس. زد اشاره ميخنديد داشت اينا مرتضي کنار که پسره اون به دست با بعد
  اونجا خودشو داشت شقايق

 

 ميکشت

 !!اها-

 .بگيره ايران به بازگشتش مناسب به مهموني يه قراره مرادي آقاي اها،راستي و کوفت: مينا

 چي؟؟ مناسب ؟به!!!جاااانم: گفتم و کردم کج لبامو

 .خره ديگه بازگشتشون مناسب به:سارا

 با انگار ؟ يهچ واسه جشنشون برگشتن که برگشتن خب بازگشتشون مناسبت به بازايا لوس اين از مياد بدم.... عه-
  جهاني جام مسابقات طالي جام

 

 !برگشتن

 !افتاديم مفتي شام يه که کن فک اين به کن ول اونشو :مينا

 ... کالس سره برم بايد ديگه من بروبچ ديگه خوب .. شکمتي دنبال سره يه که صاحاب بي اون به بخوره کارد-

 ديگه؟؟ مياي مهموني واسه : سارا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 7 

 نع-

 شدم دور ازشون و ندادم بهشو زدن حرف فرصت ديگه

?******* 

 خونه تو رفتم و انداختم طرف يه کدوم هر کفشامو کردم باز درو و انداختم و کليد. گرما از پختم اووووف

 !!! ،مام ،مامي مامان : زدن صدا به کردم شروع در دم همون از

 تحرک يک با هم رو مقنعه مبل رو انداختم کيفمو و چادر کولر سمت ميرفتم که همونطور ! نميده جواب چرا عجبا
 عسلي رو انداختم و اوردم در

 داره بادي عجب به به کولر جلو رفتم و

 ! سرت رو گذاشتي رو خونه چخبرته: اومد سرم پشت از صدايي يه يهو بودم کولر جلوي که طور همون

 سکته نميگي ميشي ظاهر آدم سره پشت از يهو اومدن طرز چه اين من مادر: گفتم قلبمو رو گذاشتم دستمو
 ميکنم؟

 . سالم اوال:گفت جاش سره ميزاشت رو سيمي بي تلفن که طور همون مادرم

 سالم ببخشيد-

 هي که زدم نما دندون لبخند يه ...کشي عربده به کردي شروع در دم از اومدنه خونه تو طرز چه بگواون خودتو دوما-
  :گفت و رفت توپ غره چشم

 

 بعد نم که نندازي جا يه وسايالتو از کدوم هر ميشي خونه وارد وقتي نگرفتي ياد هنوز سال چند و بيست بعد سوما
  دنبالت کوزت مثل نشم مجبور

 

 .. کنم جمعشون و بيفتم راه

 نه فتمگ درست ميخوري سرما ميگيره بدنت کولر جلو نرو مياي بيرون از وقتي ضمن در ، بگم خودم چهارميشو بزار-
 مگه؟

 . کنم تکرار هي من ميخواي چرا ميدوني رو اينا خودت که تو خوب دختر آخه: گفت و گرفت خندش

 .ميکنم ضعف دارم که داريم چي ناهار بگو کن ول رو بحثا اين حاال-

 و خونه پزآش تو رفتم صورتم و دست شستن از بعدا ميکشم ناهارو من بشوري صورتتو و دست تو تا ، استانبولي-
  بهم دستامو نشستم ميز پشت
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 . خوشگلم مامان کرده چه ببين به به : گفتم و ماليدم

 .جان نوش : گفت جلوم ميزاشت رو ماستا که همونطور زدو لبخندي

 کوشن؟ بقيه پس :گفتم دهنم تو ميزاشتم برنجو از پر قاشق که طور همون

 ستراحتا بايد گفته ،دکتر زندگيشه خونه سر که هم بچم ،نسترن دانشگاست که هم ،نريمان شرکته که بابات-
 . نخوره تکون زياد و باشه مطلق

 کوچولو فنچ اون قربون من که آخ :شد گشاد خود به خود نيشم بشم خاله ديگه وقته چند قراره اينکه آوردن ياد به با
 .بشم شکمش تو ي

 . ترم راحت خودم خونه تو ميگه اينجا بيا ميگم بهش سختشه خيلي بچم : گفت و زد لبخند يه هم مامانم

 اونجا؟ نميريد شما چرا خوب -

 .پيشش برم بشه ماهه هفت که ديگه ماه يک شايد حاال باشه، خودم زندگي خونه سر کي برم من-

 .ميکني خوبي کار اوهوم-

 ! مرادي آقاي خونه بريم قراره امشب راستي : گلوم تو پريد مامان حرف با که خوردم آب قلپ يه

 فتمگ دفعه صد ، يهو شد چت :ميگفت ميزد که همونطور و پشتم اومد ميز طرف اون از مامان کردن سرفه به افتادم
 !نتيجش اينم بيا بخور يواش

 تو من ارهند فرقي ،يعني کرد داغونم حرفاش ! ميبرد نخاع قطع مرز تا منو پشتم به زدنش با داشت اينکه بر عالوه
  حال همه در باشم حالي چه

 

 .ميکنه نصيحتم

 .بشه بيخيالم بلکه تا باال گرفتم کافيه حالت به دستمو

 ؟ بهتري : گفت و نشست کناريم صندلي روي و کشيد زدنم از دست خوشبختانه

 هچ اين من مادر آخر ! نميبره در به سالم جون مطمئنن شما زدناي از نميره خفگي از نفر يه اگه يقين به قطع -
  ضربه هر با کردنه کمک طرز

 

 !!اومد مي در کاسه از چشمام
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 .نيفتي حال اين به تا بخور غذا يواشتر حرفا اين جاي به ، تشکرشه جاي اينم بيا -

 گفتي؟ چي االن شما مامان: گفتم و نشستم راست همين واسه افتادم مامان حرف ياد دوباره يهو

 !بخور؟ يواشتر اينکه-

 ..قبلش نه ، نه-

 !تشکرته؟ جاي -

 ...تر قبل بابا نه -

 .مرادي آقاي ي خونه بريم قراره امشب گفتم آدم واسه نميذاري که حواس آها-

 برگشته؟ مرادي آقاي مگه : گفتم راهو اون به زدم خودمو

 .گرفته بازگشتش بخاطره کوچک مهموني يه االنم ميشه وقتي چند يه اره-

 بريم؟ هم ما قراره که نگو : گفتم و دادم بينيم به چيني

 ليک جون شيال خدا بنده چي پس :گفت برميداشت برنجمو بشقاب که طور همون و شد بلند ميز پشت از مامانم
  تو که موقعي همون کرده سفارش

 

 ميزدم حرف باهاش داشتم ميکردي کشي عربده داشتي

 شمب تحقير دوباره نميخواست دلم اما بودن هم سارا ميناو که هرچند نداشتم رو يکي اين ي حوصله اصال اووووف
  خانواده يه مرادي آقاي ي خانواده

 

 . دمبو ديده رو خانوماشون وضع و بودم کرده شرکت هاشون مهموني تو بودن ايران وقتي باري چند بودن آزاد کامال

 نمميدو خودم که کاري خاطر به کسي نميخواد دلم اما ندارم کاري ديگران عقايد و تفکرات به من نبود مهم اينش
 . کنن تحقيرم درسته

 تره؟ باکالس باشه تر باز هرچي آدم ميکنن فک چرا ، بود حجابم نوع خاطر به تحقيراشون اين بيشتر و

 . ميپرونن تيکه و ميکنن برخورد باهام خودشون شکل به صفره من کالس اونا نظر از چون خوب و

 من امسلم خوب و ميشن ظاهر جمع يه تو روسري بدون بازم اما تره معقول رفتاراشون اينکه با هم سارا و مينا حتي
  بودن چشم تو و بودن تک اين
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 .نميخوام رو

*******  

 !ميدي لفتش قد اين و نداري زنانه مانتاالي سانتال اين از تو خوبه دختر ، نازنين-

 !اومدم اومدم، -

 بدون نريمان قول به !عالقم مورد رنگ آبي سبز شيک دامن و کت يه خوبه. کردم آينه ي حواله نگاهمو آخرين
  آرايش همون يا زنانه مانتاالي سانتال

 

. 

 هب نيازي کردم تنظيم سرم رو چادرمو. کندم آيينه از دل ميزد صدا اسممو داشت دوباره که نريمان ي دوباره داد با
  از بعد نبود پوشيدن مانتو

 

 آمادم نم: گفتم همزمان ميرفتم پايين ها پله از داشتم وقتي. رفتم اتاق در سمت به تخت روي از کيفم برداشتن
 !بريم

 .بدي لفتش ديگه يکم هنوز ،ميخواستي عجب چه -

 .نکن اذيت ،دخترمو نريمان -

 بابا سمت رفتم و اوردم در نريمان واسه زبونمو

 . بياره پارکينگ از و ماشين تا بود رفته تر زود هم نريمان شديم خارج خونه از بابا مامانو همراه به

 ؟ بياد نميخواد نسترن مگه : گفتم و مامان به روکردم

 .بياد ميخواد کجا حالش اون با بچم نه-

 . اورد در پارکينگ از و ماشين نريمان مامان حرف اين با همزمان

 .نبود زيادي نسبتا راه مرادي آقاي خونه تا ما خونه از

 اومدن؟ پسراشم : گفت مامان به رو و کرد تنظيم رو جلو آيينه نريمان

 .بودن غريب مملکت تو سالگيشون 51 از معصوما ،طفل آره -مامان

 ؟.نه مگه داشتن پسر دوتا يادمه من که جايي تا :نريمان

 .رضا حميد و اميرحسين آره -مامان
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 .بخونه درس ما دانشگاه تو قراره يکيشون کنم فک :من

 کدوم؟ :گفت و باال داد ابروشو يه که ديدم آيينه توي از نريمانو

 .اميرحسين کنم فک : گفتم انداختمو باال اي شونه

 .ميکنن کارا چه مردم بده تحصيل ادامه اينجا اومده حاال بوده اونجا وقت همه اين که اون :نريمان

 دشاي کنه چيکار ميخواد که داره ربطي چه تو به درضمن . کن صحبت درس مردم درمورد ، نريمان :زد تشر بابام
  مملکت تو ادامشو خواسته دلش

 

 بخونه خودش

 اومد خارج از آقازاده اين حاال خارج ميرن تحصيل ادامه واسه مردم ميگفت درستم البته. نگفت چيزي ديگه نريمان
 .بده ادامه اينجا

 . بود ما خونه دوبرابر شايد بزرگ خيلي دوبلکس خونه يه .مرادي آقاي خونه به رسيديم ربع يه بعد

 . شديم خونه وارد نريمان و بابا و مامان همراه به

 .نخوري،اوکي تکون من کنار از: گفت گوشم کنار آروم نريمان

 .اوکي: گفتم و زدم بهش لبخند يه!غيرت جونم

 ديمش اتاق وارد وقتي. کنيم عوض لباسامونو تا اتاقي يه سمت کرد راهنمايي مامانو منو که بود در دم کار خدمت يه
  :گفت لب زير آروم مامانم.

 

 ...استغفرا

 .بود بدتر يکي اون از وضعش يکي بودن اونجا که دخترايي داشت حقم خب

 . ميکردن تجديد رو آرايششون داشتن هاشونم بعضي

 .نداشتيم سنخيتي هيچ اونا با اصال مامان منو ميترسيدم همين از

 بعضي و تحقير با هاشون بعضي بودن اونجا که زنايي.شد کار اين به مجبور هم مامانم آوردم در چادرمو اکراه با
  اضافي موجود يه چشم به هاشونم

 

 .ميکردن نگاه بهمون
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 رتمسخ با زدو پوزخند يه بعدم کرده؟؟؟ دعوت کي هارو گشنه گدا اين :گفت و نياورد طاقت شون يکي سرم آخر
 .کرد نگاه منو تاپاي سر

 اکتس که فهموند بهم باچشماش مامان که کنم بارش اليقشه که چيزي يه خواستم و چرخوندم کاسه تو چشمامو
 . برم تا برگشتم ناچار به باشم

 

 ! هه !!گداگشنه؟؟؟

 !منه کشوره فرهنگ اين واقعا يعني

 !گرفتن اشتباه مسجد با اينجارو اينکه مثل :گفت ديگشون يکي که برم خواستم

 .خنديدن مسخرش حرف به بقيشونم

 ساده همونيم اين شما اينکه مثل عزيزم نه: گفتم مسخره لبخند يه با بهش رو و کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه
 .گرفتي اشتباه مد شوي با رو

 بود کاري چه اين نازنين:زد تشر بهم مامان بيرون رفتيم تا.بيرون زدم اونجا از و گرفتم مامانو دست بعدم
 !ميزدي حرفارو اون دختر؟نبايد

 .....چي نديدي خودت مامان اما-

 خانوم، اکرم واي:گفت ميکرد بغل مامانمو که همونطور خانوم شيال. بدم ادامه حرفمو نتونستم خانوم شيال اومدن با
 .بودم تنگت دل چقد ، خوبي

 وريدچط شما ،خوبم جون شيال ممنون:گفت و زد محجوبانه لبخند يه بيرون اومد خانوم شيال بغل از وقتي مامانم
 .بودم دلتنگت منم

 .اونطرف بريم ،بيا خوبم منم عزيزم ممنون:خانوم شيال

 .شدي بزرگ ،چقد خودتي دخترم نازنين ...ماشاءا:گفت باشه شده من متوجه تازه انگار بعد

 شما؟ ،احوال خانوم شيال ممنون-

 .اونجان هم (بابام)يوسف آقا ، اونجا بريد بفرماييد گلم پرسيت احوال از مرسي:خانوم شيال

 .نريمان و مرادي آقاي باباو سمت کرد هدايت مارو خانوم شيال

 .شد مردها با زدن حرف مشغول باباهم کنه معرفي دوستاش به مامانو تا رفت خانوم شيال احوال و حال از بعد

 اومديد؟ دير اينقد چرا:گفت و سمتم کرد رو نريمان

 .افتادم کن خورد اعصاب دختره اون ياد باز
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 گشنه گدا ناي ميگه ما به برگشته عملي دختر يه کنيم عوض مونو لباسا مامان با رفتيم که نميدوني نريمان عه عه-
  ديگه کرده؟يکي دعوت کي رو ها

 

 .گرفتيد اشتباه مسجد با رو اينجا ميگه برگشته شونم

 نگفتي؟ هيچي تو: گفت همو تو رفت اخماش نريمان

 ماييدش اين نخير گفتم همين واسه ميترکيدم نميدادم جوابشو اگه رو دومي اما بدم جوابشو نزاشت مامان رو اولي-
  شوي با رو ساده مهموني يه که

 

 .گرفتيد اشتباه مد

 اشکال: گفت بلند بعد.دراز زبون: گفت اروم. لبش رو نشست محو خيلي لبخند يه و شد باز اخماش از يکم نريمان
  نده نشون توجه بهشون تو نداره

 

. 

 .باشه-

 نريمان سمت رفت و داد سالم يه من به مرتضي اول سمتمون ميومدن داشتن که ديدم رو مرتضي و سارا دور از
  ، سالم :من سمت اومد هم سارا

 

 !!اومدي هم تو که ميبينم

 .ندارم حوصله نذار سرم سربه ساري-

 .بگو تازه چيز يه ! نداشتي حوصله وقت هيچ تو-

 .دارم رو هميشگي مشکالت بازم مهموني بيام اگه ،ميدونستم ميکنه فرق ايندفعه بابا نه-

 .مينا پيش بريم پاشو .باو باش خوش مهموني اومديم وقت چند يه بعد ! حال زده توهم بابا کن ول-

 اومده؟ مگه-

 .رسيدن اينا خالت با همزمان اره-

 مفراموش ماجرا اون کل به که دادن حرصم و گذاشتن سرم سربه اونقد دوتاهم اون مينا پيش رفتيم سارا همراه به
 .شد
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 به ودنب نشسته مون روبرو که دوتادختري از لباس کدوم اينکه سره سارا ميناو هاي کل کل به داشتم که طور همون
  گوش مياد بيشتر سارا تن

 

 . ميدادم

 هشب تاحاال چرا عه .ميکرد نگاه پوزخند با اول دفعه مثل داشت که اميرحسين همون يا پسره همون به خورد چشمم
  ميگم يجوري.بودم نکرده دقت

 

 .نکردم توجه بهش زياد کرد برخورد اونطوري چون اونم نبود بيشتر بار يه ديدمش بار چند انگار

 .ميشه چيزي يه نخوره ترشي.... هي بگم ميتونم االن اما

 بود پوشيده زيرکتش هم رنگ قرمز تيشرت يه و مشکي اسپرت کت با بود پوشيده مشکي کتون شلوار

 که مبد نشون يجوري خودمو و نکنم نگاه بهش تابلو زياد کردم سعي.داشت مشکي رنگ به انگليسي حورف که
  گوش دوتا اون حرفاي به دارم يعني

 

 گفتم دوتا اون به آروم سمت اين ميان دارن ديدم يهو که بودن اونجا هم ميثم و مرتضي حامدو و نريمان .ميدم
 .ها بچه اونجارو:

 !استايل جونم:گفت مينا يهو.برگردوندن روشونو شدنو ساکت يهو جفتشون

 . کن درويش چشماتو بدبخت هيز:گفتم کلشو پس زدم يکي

 .فيسه بي بي چه بچم ببين مينا جون: مينا

 .سرجام نشستم!متشخص خانوم يه مثل منم رسين بهمون اونا ديدم که بگيرم ازش نيشگون يه خواستم

 .پايين انداختم سرمو دادمو سالم اروم رسيدن بهمون وقتي

 مشد رو روبه عسلي چشم دوتا با که باال اوردم سرمو لحظه يه واسه کردن احوال و حال به کردن شروع هم دوتا اون
. 

 ايه ابرو عسلي درشت چشماي داشت جذابي ي قيافه خودمونيما ولي شديم چشم تو چشم آقا اين با ما باز بعله
  و صورتش با متناسب بيني پرپشت

 

 باال بود داده وري يه موهاشو بود کرده خوش جا صورتش روي زيبايي به که ريشي ته
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 يه با هميشه مثل اونم اميرحسين به زدم زل طوري همين ساعته يه ديدم و اومدم خودم به سارا ي سلقمه با
 .ميکرد همراهيم مسخره پوزخند

 شد؟ تموم-

 بله؟ -

 .باشيد باشي هيزي اهل نميخوره قيافتون به شد؟ تموم ميگم زدنتون، ديد-

 مينه بخاطر نبود ما به حواسش کسي سارا بجز خداروشکر.کنم منفجرش همينجا که حقشه !هيز ميگه من به احمق
  من زديد حدس درست :گفتم

 

 باالست؟ بنفستون اعتماد اينقد که داري چي شما بدونم خواستم ولي. نيستم بازي هيز اهل

 شما و بنفس اعتماد اين:گفت کردو جور و جم خودشو.نداشت من جانب از رو جوابي همچين يه خورد،انتظار جا
 .داديد بهم دخترا

 .زد اشاره ميدادن قورتش داشتن تر اونطرف کمي که دخترايي از دسته به دست با بعدم

 کردن توجه به اي عالقه من ميبينيد که همينطور چون دخترا از بعضي بگيد بهتر:گفتم و چرخوندم کاسه تو چشمامو
 .ندارم خودم به شما

 .بوديد من زدن ديد مشغول پيش لحظه چند تا شماهم ولي-

 .شده بنفستون اعتماد باعث چي ببينم ميخواستم که گفتم-

 .کردم باور منم:گفت و زد چشمکي

 .مرادي آقاي نيستم شما هاي باور مسئول من:دخترام اون مثل منم کرده فک بيشعوور

 اما فتنگ شفاف البته.اومده خوشت من از تو ميگه من به برگشته راست راست پرو پسره اونطرف کردم رومو بعدم
  به خالصه داشت منظورو همين

 

 خودکشي رزم تا مجلس دختراي پسر نماند گفته نا البته کرديم رفتن عزم و!کرديم کوفت رو شاممون بود بدبختي هر
 .رقصيدنشون با رفتن پيش

*****  

 .ميکرديم بحث عروسش لباس مورد در سپيده با داشتم کالس تو گذشته مهموني اون از هفته يک

 .بزنه حرف بهتر بتونه تا بيرون رفت بود ارسالن خورد زنگ سپيده گوشيه
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 کنم کوتاهشون بايد بلندشده يکم ميرفتم ور ناخونام با داشتم بيکاري سر از منم

 .ميزد حرف دستيش بغل با داشت که شدم مژده بودم،متوجه درگير ناخونام با که طور همون

 . گرفتم شمارشو باالخره بابا اره-

 متشس ها بچه از کدوم هيچ تاحاال که مغروره اونقد اون بکني اينکارو تونستي چطوري! هستي کي ديگه تو بابا-
 .نرفتن

 .نيستم کسي هر من ضمن در... اينم ما ديگه ديگه-

 .شدم بيخيالش اما ميزنن حرف کي مورد در بدونم ميخواست دلم خيلي

 ندپوزخ يه ناخودآگاه. بده شماره پسر يه به بره و کنه کوچيک اونقد خودشو حاضره که متاسفم مژده براي واقعا
  واسه اينقد ،يعني لبم رو نشست

 

 . طرفش بياد پسره کنه صبر که نشده قاعل ارزش خودش

 رفتي ساعته هي که ميگفتي چي شده منفجر:گفتم و گرفتم نيشگون يه پهلوش از.نشست کنارم و اومد سپيده باالخره
  گلگون قيافه با تازه

 

 اومدي؟؟ها؟ها؟ها؟

 حرفاي: داد ادامه و انداخت باال ابرويي بدجنسي با... درضمن.کن سياه عروسي واسه منو بزن حاال ! وحشي چته -
 ..داره ضرر مجردا واسه من

 !!داره؟؟ ضرر که-

 اوهوم-

 .خانوم سپيده ميشه منم نوبت خب خيله-

 .. شاده کال ،بچم خنده زير زد

 ؟ سپيد ميگم:گفتم همين واسه ميداد قلقلکم داشت عجيب فضوليم حس

 ها؟؟؟-

 دوسته؟ کي با مژده نميدوني تو -

 چطور؟؟؟!مرادي اميرحسين با-
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 .همينجوري هيچي-

 چون. دنميش بيخيال نمياورد در ماجرارو توي و ته تا وگرنه شد من کردن پيچ سوال بيخيال سپيده استاد اومدن با
  سوال الکي من ميدونست

 

 .نميپرسم

***** 

 اي هوهق شلوار با رنگ کرم تونيک يه اينجا بياد اعظمم خاله قراره امشب شد تموم ديگه کننده کسل روز يه دوباره
  ايم قهو ساتن روسري پوشيدم

 

 نسترن کنار و رفتم بيرون اتاق از. کنم سرم اومدن وقتي تا برداشتم گلدارمم سفيد چادر. کردم سرم هم رو
  کردن پوس حال در نسترن.نشستم

 

 حاله؟؟ چه در خاله فنچ: گفتم و شکمش رو گذاشتم دستمو که بود سيبش

 ميکشيد خجالت نريمان و بابا پيش بحث اين کردن مطرح از ماه هفت گذشت بعد هنوز شد سرخ نسترن يهو

 بچمو؟ داري چيکار نازنين عه- .

 .زد و حرف اين اومد مي بيرون داشت خونه آشپز از که همونطور مامان

 !ميپرسيدم رو خاله جيگلي حال داشتم فقط خودم جان به هيچي-

 نسترن؟؟؟ نه مگه :گفتم نسترن به رو گرفتمو خودم به معصوم قيافه يه بعدم

 ... نگفت چيزي و زد لبخند يه نسترن

 کو؟؟؟ صابر اقا راستي -مامان

 ..بيمارستان بره شد ،مجبور بود شده بد مادرش حاله راستش-نسترن

 بود؟ شده چش خدا بنده-مامان

 .بود رفته باال فشارش اينکه مثل-نسترن

 .بشه خوب حالشون که ...انشاءا :گفت و شد بحث وارد بود نگفته چيزي موقع اون از که بابا

 .گرم دمت...... گل:هوا پريديم متر سه کدوم هر نريمان صداي با يهو که گفت انشاءاللهي لب زير مامان
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 .ميشه سقط بچش نسترن االن گفتم من که زد عربده چنان

 .نديد بودو تلويزيو به نگاهش نريمان البته رفت نريمان به اي غره چشم بابا

 .اومدن گفت شدو بلند جاش از مامان شد بلند که زنگ صداي

...... 

 .بفرماييد: گفتم ارومي صداي با حامد به رسيدم ميکردم تعارف هارو چايي که همونطور

 .ممنون-

 .کردم تعارف بقيه به و پايين انداختم سرمو من که کرد نگام خاصي حالت يه و برداشت رو چايي

 تينا و نمتي و حامد داره بچه تا سه خالم. نشستم نسترن و مامان و خاله کنار کردم تعارف چايي همه به اينکه از بعد
  و نريمان. هستن دوقلو که

 

 هم المخ شوهر و بابا ميخوندن کري هم واسه و ميکردن نگاه فوتبال داشتن و بودن نشسته تلويزيون جلو پسرا
  ميزدن حرف شرکت مورد در داشتن

 

 کني؟؟ ازدواج ميخواي کي تو خاله جان نازنين:گفت منو سمت کرد رو خاله.

 !!نداره سني هنوز که نازنين! اعظم.. وا :داد جواب من جاي به مامانم

 .. خودش واسه شده خانومي...ماشاءا... سالشه دو و بيست جان اکرم:خاله

 بتونه دباي کرد ازدواج که فردا کنه،پس اداره رو زندگي يه ميتونه بهتر باشه بزرگتر چي هر دختر من نظر به: مامان
  باز سر از رو زندگي يه و بچه يه

 

 !نه يا کنه

 بياره؟؟ بچه نسترن مثل ميخواد نازنين!! مامان :تينا

 !کن بازي متين با طرف اون برو ؟بدو ميکني چيکار اينجا تو تينا وا:خاله

 !اشمب خانوما بين بايد شدم خانومي خودم واسه ديگه منم بعدشم! ميکنه نگاه فوتبال داره متين مامان آخه:تينا

 ها؟؟ بدم شوهرم هم تورو تا ميخواي:خاله

 .بدم تحصيل ادامه ميخوام هنوز من ممنون نه:تينا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 19 

 وشمگ زير اروم نسترن. گودزيالن هشتاديا دهه که الحق . خنده زير نزنم که ميکردم کنترل خودمو داشتم خيلي
  نه شرمي نه واال خوبه:کرد زمزمه

 

 !ميگشتن موش لونه دنبال دخترا ميشد ازدواج حرف تا قديما بازه گوشش بنا تا ،نيششم حيايي

 کجا هب بحثشون ببينم تا ميدادم گوش و ميکردم نگاه و مامانم و خاله بر و بر داشتم من چون داشت حقم نسترن
  تينا حرف که آخريم اين ميرسه

 

 .بگيره خندم شد باعث

 يخوابهم همه خونه در که شتريه اين ،بعدشم نيس کارم تو شدن سرخ بکشم خجالتم اگه من چيه من تقصير خوب-
 .کنم فرار ازش چي واسه

 بايد وزير يه که باالخره بشم سفيد و سرخ بايد چرا خوب زدم بهش نما دندون لبخند يه.شد گرد چشماش پروييم از
  از نيشگون يه.کنم ازدواج

 

 .بچين شامو ميز برو حرفا اين جاي به: گفت گرفتو بازوم

 .دراومد اشکم که گرفت نيشگون ازم محکم چنان وحشي. دادم فشار محکم لبمو و دادم فشار هم رو چشمامو

 خاله؟ چيشدي! مرگم خدا واي: گفت خالم يهو

 !گرفت درد دستم يهو نيس چيزي: گفتم و زدم مصنوعي لبخند ناچار به

 مءنيمط گفت کردو نگاهم نگران هم کردمامانم شل واسم نيششو که رفتم نسترن واسه توپ غره چشم يه بعدم
 خوبي؟؟

 

 .بچينم شامو ميز برم من اجازتون با! مامان اره-

 .عزيزم برو:مامان

 و!!يآ آي : گفت يهو که. کردم حمله سمتشو به.اومد هم نسترن چيدم که ميزو از يکم رفتم خونه آشپز سمت به
 . گرفت شکمش کمرو رو دستشو

 

 ...! اينجا بشين بيا.. ؟؟بيا يهو شد چت: گفتم و گرفتم و دستش و شدم هل
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 .خنده زير زد پوقي نشست که همين ولي بشينه که کردم کمکش بعدم

 .کرده جا جابه مغزتو هاي عصب مغرت به زده درد کنم فک نسترن:گفتم بهشو کردم رو.شد خل بچم... وا

 .ميشه دار خنده خيلي قيافت ميترسي وقتي..دختر باحالي خيلي... خدا واي:گفت خنديد خوب که وقتي

 ميندازي؟؟ دست منو ديگه حاال:گفتم شو بازو تو کردم فرو بودو دستم که چنگالي

 يزنيم االن گفتم کردي حمله طوري يه آخه:گفت خنديد که يکم...خنده زير زد بازم بود گرفته شو بازو طورکه همون
  هم با بچمو هم منو هم

 

 ..ميکشي

 دارم حق گرفتي نيشگون بازوم از وحشيا مثل.خو دارم حق : گفتم ميز روي ميزاشتم ساالدو بشقاب که طور همون
  اون موندم من !کنم لهت بزنم

 

 .مياره دووم باتو چطوري بدبخت صابر

 .کنه مراقبت خودش از چطوري ميدونه خودش اون باشي اون نگران نيست الزم باشه خودت به حواست تو-

 ..بود خوبي شبه کال. چيديم ميزو نسترن کمکه با

 سابيح که بود چيزي يه امشب. تخت رو شدم ولو رفتمو اتاقم سمت به منم.رفتن اينا خاله که بود يازده ساعتاي
  اونم بود کرده خودش درگير مغزمو

 

 گاهن دختر يه به اينطوري بودم نديده تاحاال من يعني.. نبود پروايي بي ادم وقت هيچ حامد. بود حامد خيره نگاهاي
  امشب خاله که حرفايي با. کنه

 

 فردا دخري بريم تا دنبالم بياد سپيده قراره فردا. نداره کشش مغزم بيخيال پوووووف.بودم فهميده چيزايي يه زد
  فک با تنهاست اونم و نيس ارسالن

 

 اومد چشمام به خواب کم کم سپيده به کردن

******  
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 من اومد مهدوي استاد :گفتم کنارمه سپيده ديدم که شدم بلند و خاروندم و دماغم يکم دماغم تو خارش احساس با
 . ندارم جزوشو

 ؟؟؟ چي: گفت سپيده که بالش رو گذاشتم سرمو دوباره

 ....من مياد داره مهدوي استاد : گفتم مالوندمو صورتمو از طرف يه-

 .برد خوابم دوباره و پايين اومد صدام طور همون

 خنده زا و بود افتاده اتاق کف که سپيده به زدم زل باز چشماي با و نشستم جام تو سيخ نفر يه ي خنده صداي با
 .بود شده سرخ

 زير زدي صبحي اول چته.... ساعته 84 حناق..مرض :گفتم و سرش به خورد که سمتش کردم پرت بالشتمو حرص با
 .ميکنم نميگي سکته من خنده

 .بود کرده ترکم زهر کنم چيکار خوب ولي..حلقم تو بنديم جمله.. اوپس

 دهبري بريده و روش شد خم کردو بغل بالشتو بود گرفت شدت خندش دوباره من بنديه جمله با که ديوونم اون
  خيلي خدايي.....باحالي خيلي.:گفت

 

 ...بده خيرت خدا...کردم حال

 خيرت خدا :گفت خندش ي مونده ته با کردو پاک چشماشو کنار اشکاي شد تموم که خندش بود گرفته خندم خودمم
  موجب صبحي اول که بده

 

 .شدي من شاديه

 ميخنديدي؟؟؟ چي به حاال کوفت-

 ميزني؟ حرف خواب تو هميشه تو.. نازي واي :گفت و گرفت خندش دوباره

 بابا؟؟؟ نه من؟؟؟-

 !!!نفرم اولين من پس -

 . زدي توهم که خوردي چي صبحي اوله نيس معلوم باو گمشو-

 .ميگم راست کن باور :گفت تختم روي ميکرد پرت و بالشت که طور همون سپيده پايين اومدم تخت از بعدم

 .دستشويي سمت رفتم دادمو تکون براش بابا برو عالمت به دستمو
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 بيرون زديم خونه از سپيده همراه به لباس پوشيدن از بعد بيرون اومدم که دستشويي از

******  

 لب زير داشتم طور همون. برد اونور اينور منو بس از کرد داغونم چرخ هجده زير بره الهي. بگيره جيگر جز ،الهي
  که ميکردم غر غر خودم واسه

 

 .زدي بهم حالمو.ميزني غر ها پيرزن مثل چرا. شدم رواني بابا چته :گفت شدو کالفه سپيده سر آخر

 دنبال داري تشنه و گشنه منو صبح از...سپيد بشي منفجر الهي:گفتم و چپم دستم دادم راستم دست از خريدارو
  غر داري انتظار ميکشي خودت

 

 .نزنم

 

 کيه؟:گفت کنجکاوي با سپيده. خورد زنگ گوشيم موقع همون

 .نريمانه -

 نريمان؟ جانم:گفتم و کردم وصل و تماس

 نازنين؟؟ کجايي -

 .خريد اومديم شده گور به گور سپيده اين با هيچي-

 الت؟؟؟دنب بيام مياي!بياي بگم هم تو به گفت ،سارا رستوران ميريم اينا مرتضي با دارم بگم خواستم اوکي آها -

 .سپيدم با من ولي. ميام که اومدن -

 .دنبالت اومدم بده آدرس بياد بگو اونم به نداره اشکال-

 يهچ :گفت و برگشت واستادم جام سر من ديد که سپيده.واستادم سرجام و کردم قطع و تلفن آدرس دادن از بعد
 گفت؟ چي ؟؟نريمان واستادي چرا

 ويت...رستوران بريم دنبالمون بياد قرار هيچي:گفتم و کردم مرتب چادرمو زمين گذاشتم رو خريدا که اين بعد
  حاال ندادي ناهار يه منو که خسيس

 

 .شيم خراب داداشم سر رو بريم بايد شام
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 بود؟ چي گرفتم واست بزرگي اون به کيک اون پس عه -

 دوما... ناهار ميگي اون به تو اوال :گفتم کردمو نگاش چپ چپ برداشتمو رو وسايال

 ثانيا-

 ها؟؟؟-

 .ثانيا بگو ميگم-

 .ميکني بحث من با داري واستادي پيادرو وسطه اونجا بريم بيا همون باو برو-

 . اومد نريمان باالخره ربع يه بعد

 توام االخرهب باشه مبارک سپيده خوبي :گفت سپيده به بعد.داد جوابمونو اونم که داديم سالم بهش شديم سوار وقتي
 .مرغا قاطي ميري داري

 اين و مهستي صميمي باهم خيلي باهميم راهنمايي دوران از سپيده منو چون پايين انداخت سرشو و شد سرخ سپيده
  هم هامون خانواده به صميميت

 

 من چرا گهب من به يکي!!نيس مهم اينا حاال ميکرد برخورد راحت اينقد سپيده با نريمان همين واسه بود شده منتقل
  قرمز ميکشم خجالت وقتي

 

 نميشم

 .شده سرخ چطور ببين داري چيکارش :گفتم و کردم نريمان به رو.برام شده معضلي

 !!!نازنين:سپيده

 ازدواج بايد که روز يه باالخره !که نداره خجالت :گفت و انداخت سپيده گلگون صورت به نگاهي آيينه توي از نرمان
  کورو يه کن دعا فقط .ميکردي

 

 .بکشيم راحت نفس يه ماهم تا بگيره و نازنين اين بياد شه پيدا کچل

 وامميخ عمرم اخر تا من چيه ميدوني اصال .. داداش خان نکنه درد شما دست: گفتم و نريمان بازوي به زدم مشت با
  جاي ببينم باشم بابام ريش بيخ
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 .کردم تنگ رو کي

 .صاحابشه ريش بيخ بد مال گفتن قديم از اصال....باشي بابا ريش بيخ بايد خوب اره :نريمان

 .نداشتم خوردن حرص بجز کاري که منم خنده زير زدن سپيده هم خودش هم حرفش اين با

 .ميشي زشت من عروسي واسه ميشه خراب پوستت بخوري حرص نميخواد حاال : سپيده

 .دستمون رو ميمونه واقعا که بشه زشتتر اين از اگه باز.هست خدايي زشت اينکه: نريمان

 !! نريمان: گفتم اميز اعتراض.شد بلند کرکرشون باز

 

 وهايابر.متوسط قد با چهارشونه دختر يه.نداشتم هم رويايي زيبايي خوب ولي نبودم زشت.نداشت اي فايده ولي
  باريک لباي سفيد پوست و مشکي

 

 مرمک تا بودو خرمايي موهامم.اومد مي صورتم به اتفاقا باشه زشت که اونقدري نه البته بود گنده دماغم يکمم و
  قيافه با دختر يه همين.ميرسيد

 

 ....شرقي

 جيغ رشونس اونقد.کنن کوفتم شامو پيش پيش که دادن حرص منو اونقد سپيده نريمانو اين رستوران به تارسيدن
  پاره دونم جيغ کنم فک که کشيدم

 

 از بعد يمشد پياده هم سپيده منو شد پياده ماشين از و کشيد رو دستي ترمز نريمان.رستوران رسيديم باالخره.شد
  به کرد دراروقفل نريمان اينکه

 

 .افتاديم راه رستوران سمت

 نريمان به رو. نشستيم صندلي يه روي کدوم هر هم سپيده منو. نشست نفره ده ميز يه صندلي روي نريمان
 .پس کوشن:گفتم

 .بيان ديگه که االناس :گفت ميرفت ور گوشيش با داشت که طور همون نريمان

 .برگشت دوباره اونم دوستامونيم منتظره گفت نريمان که بگيره سفارش ازمون که اومد گارسون
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 هست؟؟؟ چي واسه شام اين حاال:گفت سپيده

 .اومدن اوناهاشن ،صبرکنيد نميدونم منم :نريمان

 و برگردم راچ پس سرميز ميان خودشون که باالخره داره معني چي. برنگشتم من ولي ببينتشون تا برگشت سپيده
  امير اون:سپيده. کنم نگاشون

 

 نيس؟؟؟ مرادي حسين

 دماغش نوک مياد بدش پونه از مار. سرجام برگشتم اروم.اومده که اينم اوووف. کردم نگاه عقبو و چي؟؟برگشتم
  اين از من هرچي . ميشه سبز

 

 حاال تا ماينطوري بهش نسبت چرا نميدونستم خودمم البته.بشم رو روبه باهاش بايد براه راه هي باز مياد بدم پسره
  کسي از نشناخته و نديده نشده

 

 مين خوشم ازش حال هر در بود اولش روز برخورد دليلش شايد بود گرفته لجم پسره اين از اول روز از اما بياد بدم
 .اومد

 شناييآ ها بچه با سپيده. افتاد راه احوال حالو بسات و شديم بلند جامون از احترامشون به رسيدن ما ميز به وقتي
  سپيده با بار چند يک و داشت

 

 .بوديم رفته بيرون سارا و مينا

 . دمکر  سالم بود سرش پشت که الياس با و ندادم محل بهش کنم سالمش رسيدکه اميرحسين به نوبت وقتي

 !!!ماجرا سخته ي مرحله وقتي

 ها بچه اينکه بود شده کنجکاويم باعث موضوع يه وسط اين بشينيم جامون سر که داديم رضايت باالخره شد تموم
  اونکه آشنان حسين امير با کجا از

 

 بوده؟ خارج سالگي پونزده از

 شامه اين قضيه نگفتي الياس داش :ميگفت که شد جمع حواسم مرتضي صداي با.بيارم در رو ماجرا توي تهو بايد
 چيه؟
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 شام يه هتونب گفتم همين واسه خانومه مينا منو نامزديه جشن پنجشنبه راستش: گفت کردو مينا به نگاه يه الياس
 ...ندادم سور نگيد بعدن که بدم

 نداده خبر بهمون قبل از چرا که داديم قرار عنايت مورد رو مينا هم دخترا ما شدن خراب الياس سره رو همه پسرا
  شدو سفيد و سرخ فقط هم مينا

 

 !خاستگاريم اومد الياس که شد چي نفهميدم خودمم من بخدا شده يهويي:گفت

 .ميشه خوشبخت الياس با که بودم مطمئن من و بود خوبي دختر واقعا مينا شدم خوشحال واسش خيلي

 هک مني اينو.داشت غم چهرش ته ولي نشون شاد خودشو ميکرد سعي اينکه با که بود نريمان ي چهره وسط اين
  .ميکردم درک خوبي به خواهرشم

 .بفهمم اينا با همزمان بايد منم يعني عمتم پسر من مثال نامرد:مرتضي

 .خاستگاري رفتيم ديشب تازه دادم خبر بهشون که هستيد نفرايي اولين شما راستش.بگم چي واال:الياس

 .الياس آقا طلبت يکي ،ولي نشدم قانع که يکي من:سارا

 مينطوره هم شما .بياريد تشريف اگه ميشم منه،خوشحال عروسيه جشن آيندم ي يکشنبه راستش ها بچه :سپيده
 .مرادي آقاي

 .بزنيد صدا حسين امير و من. باشيد راحت لطفا هم شما.حتما :اميرحسين

 .کنيد صدا حسين امير منو اييشششششش.نگفت چيزي زدو لبخندي سپيده

 جا يزيچ که مينوشت تند و تند هم بيچاره گارسون ميگفت چيزي يه کس هر بگيره سفارش دوباره تا اومد گارسون
 .نندازه

  

 .مينوشت تند تند بيچاره اون و ميگفتن ميديدن چي هر يني ميرسم باشه کوفت باشه مفت بارز مصداق به دارم االن

 :فتگ ميثم آوردن که شامو. بود اعصابم رو حامد خيره نگاهاي بازم .ميخنديد فقط بره قربونش مينا که الياسم
 وت بدبخت:گفت و ميثم کله پس زد يکي اميرحسين .خرج تو انداختيد خواهرمو شوهر خوب کاري اول که بخوريد

 .باشي جيبش نگران اينکه نه بکشي حجله دم رو گربه بايد االن

 ؟؟ ساکتي چته نريمان :حامد.خنديديم حرفش به همه

 .زد ژيکوند لبخند يه بعدم.همين.مشغوله فکرم يکم...چيزه يعني....؟؟؟نه ها :نريمان

 .کردن بازي به کرد شروع غذاش با و کرد نريمان به نگاهي چشمي زير مينا
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 .شده چيزيش يه که بودم مطمئن که نريمانو . بود دلخور مينا نگاه کردم احساس اما چرا نميدونم

 !!کردم کشف امشب زيادي چيزاي من کردي دقت

 و گاهمن شد خالي دلم ته يهو ولي چرا نميدونم نشست عسلي چشم جفت يه به نگاهم دوباره آوردم باال سرمو وقتي
 و ينحس امير به کرد رو سپيده يهو که بودن پروني مزه مشغول همچنان پسرا. پايين انداختم سرمو گرفتمو ازش
 نياورديد؟؟ رو مژده چرا امير آقا :گفت

 و شپشت زد بود بغلش که حامد.کردن سرفه به کرد شروع و گلوش تو پريد يهو ميخورد آب داشت که اميرحسين
 .بخور يواشتر پسر چته :گفت

 نفر يه اگه يقين به قطع:گفت حامد به رو و داد پايان هاش سرفه به اي سرفه تک با و باال اورد دستشو حسين امير
 ضربه هر با کردنه کمک طرز چه اين من برادر آخه.نميبره در به سالم جون مطمئنن تو زدناي از نميره خفگي از

 .اومد در کاسه از چشمام

 مامانم دهن از مهموني قضيه شنيدن بعد من که زد رو حرفي همون دقيقا گفت؟؟؟ چي اين االن ..!!!ابوالفضل يا
 (گفتم چي ديگه فهميديد االن )زد گفتمو مامانم به بعد افتادم سرفه به

 !ميشه مگه ! داريم مگه!داره جن نکنه ...!!ا بسم

 کرديم؟ کمک کي به باش مارو : گفت دادو تکون بابا برو عالمت به دستشو حامد

 .ممنون.نکن قهر بابا باشه -حسين امير

 ؟ گفتيد چي االن شما : گفت نشستو جاش سر بعدسيخ

 !کرديم کمک کي به باش مارو اينکه :حامد

 .خانومم سپيده با که نيستم تو با :حسين امير

 نياورديد؟؟ رو مژده چرا گفتم هيچي اها: سپيده

 ... واي :گفت و پوشوند دست با صورتشو حسين امير يهو

 شد؟؟ چي:گفت ميثم شدن نگران همه

 اره؟؟؟ دوستم باهاش من که کرده پر و دانشگاه کل حتما احمق دختر:حسين امير

 رياينجو که من به ولي.. ندارم خبر دانشگاه کل از من :داد جواب سپيده همين واسه. ميگفت سپيده روبه رو اينا
 !گفت

 .ميگفت ها بچه از يکي به داشت که شنيدم اونروز منم اره-

 !خانوم نازنين گفتيد چيزي يه باالخره شما عجب چه :مرتضي
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 .کنم شرکت توش من که نبوده جوري بحثاتون .بگم چي ميخواستم مگه خوب عه-

 امير؟؟ شده چي مگه حاال :گفت مرتضي منو به توجه بي نريمان

 ولي رسوندمش جايي يه تا بعدم کردم کمکش شدن مزاحمش پسر تا چند ديدم اونروز بابا هيچي :اميرحسين
 .کنم مردي جوون خواستم مثال. ها بچه بين بندازه چو اينطوري قرار که نميدونستم

 غيرت با بابا

 مرد جوون بابا

 آرنولد بابا

 ....بابا

 .خوشه دلش بچم بگه بزار بابا ولش. شده چي گفتيم ما حاال اووف:ميثم

 .زاييده گاوم بفهمه شون يکي اگه دارم زياد دانشگاه تو دختر دوست من خوب بابا :حسين امير

 اينطوري شده درموردش نابجا قضاوت که ازاين اقا کرديم فکر بگو مارو ناراحته چي از اقا بگو پس....اوپسسس
 .شده حرصي

 تک کت واسه قراره فوقش. باشي نگران نميخواد توام بخوريد شامتونو بابا :گفت و زد اي مردونه ي خنده تک حامد
 ...نکردي خيانت بهشون که بدي توضيح دخترات دوست

 اهمنگ با حسين امير نگاه موقع همون.نشست لبم رو پوزخند يه فقط من ولي خنده زير زدن همه حامد حرف اين با
 داختمان سرمو و نکردم بهش توجهي. باال داد جذابي صورت به هاشو ابرو ميزنم پوزخند ديد وقتي کرد پيدا تالقي
 همه زا اول الياس شد چندشم شدم غذا توي موي متوجه بريزم برنجام روي خورشت از يکم خواستم که همين پايين

 راحت بود روم روبه چون بده نجاتم زد لب مو به رسيد و گرفت نگاهمو رد وقتي و شد من مچاله صورت متوجه
 که دمز  چشمک کنم توجه جلب اينکه بدون اروم نفهميدم بده نجاتم از منظورشو اما ميگه چي بفهمم ميتونستم

 لپو عالمت به شصتشو و اشاره انگشت تا ودو انداخت اونطرف و طرف اين به نگاهي چشمي زير اونم چي يعني
 لب مينه واسه نگرفتم منظورشو که فهميد کردم نگاه بهش مظلوم قيافه با و خاروندم شقيقمو کنار اروم ماليد بهم

 اونم که زدم آميزي شيطنت لبخند. افتاد کجم دوهزاري حاال اها. انداخت ميز به کلي نگاه يه بعد ندارم پول زد
 .شد شل نيشش

 !! گارسون:گفتم بلندي صداي با

 .ونگارس: زدم داد دوباره و دادم نشون جدي قيافمو اما بود گرفته خندم هوا رفتن دومتر ها بچه همه بلندم صداي با

 ميزني؟؟ داد چرا نازنين :گفت کردو نگاهم اخم با نريمان.بود شده جلب بهمون همه نگاه

 ميزنيد؟؟؟ داد خانوم؟چرا شده چيزي :گفت و بود اومده گارسون موقع همون چون بدم جوابشو نتونستم
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 روبه و شدم بلند و برداشتم ميز روي از خورشتو ظرف. ميکني وادار هايي کار چه به منو که الياس بشي منفجر الهي
 چيه؟؟؟ اين : گفتم و گرفتم باال ظرفو گارسون

  خورشت؟؟ ظرف معلومه خوب:گفت و کرد بهم متعجب نگاه يه گارسون

 آقاي:فتمگ بود شده بلند کمي که صدايي با.گرفتم بدبخت اين جلوي رو خورشت ظرف چرا ببينن بودن منتظر همه
 چيه؟؟ بگيد ميشه و هست تو اين که ايني ولي خورشته ظرف اين که ميدونم منم محترم

 جمع چندشي رو از صورتمو بيرون کشيد رو مو و ظرف تو کرد دستشو يهو انداختو ظرف به اجمالي نگاه يه گارسون
 ؟خانوم چيشده :گفت و رسيد راه از هم رستوران مدير موقع همون کردم بغل دستمو و ميز رو گذاشتم ظرف. کردم

 هوي انداخت گارسون دست به نگاه يه مدير ؟؟؟ داريد توضيحي چه:گفتم و کردم اشاره گارسون دست به سر با
 ... شد سرخ

 ...ميشن سرخ همه چرا امروز

 !خانوم ميخوام معذرت واقعا من: گفت من روبه

 !همين فقط! ميخواين ؟؟معذرت اقا چي يعني :گفت و شد بلند الياس يهو

 وشمخ يعني خنده زير نزنم که گرفتم خودمو ي جلو خيلي کردن حمايت الياس حرف از و شدن بلند هم پسرا بقيه
 زا وقتي. کنن حساب ميزو نصف پول فقط که شدن موفق جدل و بحث بعدکلي خالصه.خدمتن به آماده همه مياد

 .خنده زير زدن همه بيرون اومديم رستوران

 .بود شده سرخ چطور ديديد و بدبخت گارسون اون قيافه :سارا

 .گرخيدم من که زد داد خوب اونقد نازنين نميشه، باورم واي :الياس

 ..من سمت کرد رو کردو اخم نريمان يهو

 ويت مو که درسته ثاني در بده پس جواب بايد بدبخت گارسون اون االن نازنين بود زشت خيلي کارت :نريمان
 .بديم پولو نصف نبود حقشون ولي بود غذاشون

 .ميدي سور ميکني غلط نداري پول که تو ديگه ميگه راست:گفت و الياس کله پس زد يکي اميرحسين

 زدم؟ حرفي همچين کي من: نريمان

 در هب همون يعني.براشون کردم سازي شفاف من!گفتي نامحسوس غير :گفت و زد اي مسخره لبخند اميرحسين
 .بشنوه ديوار که ميگي

 گفت و چشمام رو کشيد چادرمو و اومد نريمان.پايين انداختم وسرمو کشيدم خجالت !!!مثال منم خنديديم همه
 .پخ پخ وگرنه.کردي کارا اين از نبينم دوباره ولي .بکشي خجالت نميخواد حاال:
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 اون.شدس منفجر الياس اين تقصير همش :کردم غر غر کنم درست مقنعم رو چادرمو داشتم سعي که طور همون
 .کرد مجبور منو

 .گفتم کي من ..اااا:گفت و دهنشو جلو گرفت دستشو الياس

 مخر  رستوران مدير اون جلوي کردي قلدري و شدي بلند تو که طوري.جان خواهر شوهر راه اون به نزن خودتو :ميثم
 .ميفهميد بود

 .بودم تابلو اينقد يعني:گفت و خاروند سرشون پشت الياس

 .بيشتر حتي شايد خيلي:حسين امير

 اشهب روم روبه اميرحسين همين ديدم دانشگاه تو اول روز که اميرحسيني اون نميشد باورم.خنده زير زدن همه باز
 .باشه شيطون انقد نميکردم فکرشم حتي واقعا.

 .بخوريم بستني بريم موافقيد ها بچه:مينا

 يه واسه يا شنگه الم چه شوهرت االن نديدي بخوريم، بستني بريم بگو بعد بگذره ساعت يه بزار الاقل عزيزم :سارا
 .انداخت راه مو دونه

 .کنه حساب رو بستني پوله ،الياس گفتم کي من عه:مينا

 .ميکشي خودتو شوهرت جيب واسه داري االن که کردي نامزد ديشب هنو خوبه سفيد، چش دختره :سپيده

 گفتم؟ کي من :گفت و پايين انداخت سرشو مينا

 و ندهخ زير زد حامد يهو .گرفت غم نريمان نگاه بازم ولي.شد سرخ بيشتر مينا و خنديديم ربطش بي حرف به همه
 .شدي باحال چقد نازنين واي :گفت

 .....داره خنده من قيافه مگه کردم اخم.خنده زير زدن شدو جلب من به نگاهشون همه يهو.شد خل بچم وا

 .کرد کج مقنعمو و جلو اومد نريمان

 به غيظ با. شده کج مقنعم ميکردم درست بودو روچشمام که چادرمو داشتم وقتي.دادم گافي چه فهميدم موقع اون
 ميخواد؟؟؟ بستني کي :گفت که کردم نگاه نريمان

 .ميرسم حسابت به بعدا.ها شدم بيخيالت نکن فک :گفتم گرفتمو بازوش از نيشگوني

 !!کرديا پيدا بزن دست نازنين :نريمان

  ...بخوريم بستني و بام تو و بريم که دادن رضايت همه باالخره خالصه

 ميايم بعدا.يکي با آقايونم ما برن ماشين يه با خانوما بروبچ : گفت مرتضي همين واسه بوديم اومده ماشين چهارتا با
 .ميبريم رو ماشينا
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 ميکنه؟ رانندگي کي :گفت و گرفت جلو سويچشو نريمان .کردن موافقت همه

 .فرمون پشت بشينه اون بهتره رانندگيش همه از نازنين : سپيده

 !که کنه اوراق و ماشينم قراره کي نگفتم بشينه فرمون پشت ميخواد کي گفتم سپيده :نريمان

 مگه؟؟؟ نه !ميشيم تنها باهام خونه تو ما که باالخره داداش خان-

 .شما به متعلق من ماشين اصال عزيزم نه :نريمان

 تو ماننري شيرين عطر بوي .شدم ماشين سوار و گرفتم و سويچ کنون خنده. جلوم گرفت دودستي رو سويچ بعدم
 ختنواندا راه بازي مسخره ماشين تو کلي ها بچه .شد کنده جاش از ماشين و چرخوندم و سويچ .بود پيچيده ماشين

 .ميزاشتن مينا سره سربه

 ورجو جاش تو خودش واسه داشت که سپيده کردم خاموش و ماشين ضبط همين واسه افتاد يادم چيزي يه يهو
 کردي؟؟ خاموشش چرا نازي عه :گفت آميز اعتراض ميکرد وورجه

 احتر  اينقد باهاش چطوري اصال ميشناختين؟ کجا از رو مرادي حسين امير شما ها بچه :گفتم سپيده به توجه بي
 نبود؟ خارج سالگي پونزده از اون مگه ؟ ميکنيد برخورد

 باباتو شرکت سهام اينکه از بعد بوده دوست قبل از مرتضي پدر با مرادي آقاي راستش !يکي يکي... بابا اووف :سارا
 فتر  همون از هم مرتضي .اميرحسين با بلکه تنها نه اونم!ايران اومده بار چند ساال اين طي اما خارج ميره ميفروشه

 .کرد معرفيش ها بچه بقيه و ما به بعد شده دوست امير با آمدا و

 نديدمش؟؟ باهاتون االن تا من چرا پس -

 شهرستان؟ بودي رفته بزرگت مادر ديدن واسه تو اما شيراز بريم خواستيم يبار يادته :مينا

 ،خب؟؟ اره-

 .بريم ميخواستيم اون مابا و بود اينجا امير ،اونموقع جمالت به خب : سارا

 !طور اين که اها-

 !همينطور .بله : مينا

 نميشناستش؟ نريمان چرا پس-

 .اومد مي بيرون کمتر ما با و نداشت خوشي حال نريمان روزا اون نميدونم-سارا

 .نيومد شيرازم يعني-

 .ايرانه امير که نميدونست البته.بياد نتونست نبود ميزون حالش که ،گفتم نه :سارا
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 فعهد چند اگه بوده چي واسه بازگشتشون جشن پس :گفت ميداد گوش حرفامون به داشت موقع اون از که سپيده
 ايران؟ اومدم قبلم

 .گفتمش هم رو اي افاده دختر اون ماجراي حتي.بودم کرده تعريف سپيده واسه رو مهموني قضيه

 ننک اعالم خواستن خوب ولي بوده اقوام به امير داداش رضا حميد نامزد مالني معرفي واسه اصل در جشن اون :مينا
 قايآ شرکت از جنساشونو دوباره و بشن خبر با بازگشتشون از مرادي آقاي هاي مشتري تا هستن ايران االن که

 .کنن تهيه مرادي

 .نديدم نامزدش با رو رضا حميد شب اون من چرا پس -

 .بوديد رفته شما که رسيدن شام بعد همين واسه بود شده مشکل دچار پروازشون -

 .نشد زده بينمون حرفي ديگه بام به رسيدن تا و گفتم آهاني

 .حامد خيره هاي نگاه يکيم اون.نريمان غمزده حالت يکي دوتا ميمونه. سوالم يه از اينکه خب

 . ميناليدن کفشاشون بلند پاشنه از همش سارا و مينا باال رفتيم ها بچه با و کردم پارک و ماشين

 رفتم يکم و شدم بلند صندلي روي از .نشستيم نيمکت يه روي هم ما بگيرن بستني تا رفتن ميثم حامدو و نريمان
 . جلو

 .بود قشنگ خيلي شهر نماي باال از

 .افته مي اتفاق توش داره هايي کاري کثافت چه که انگار نه انگار

 .بخوابه گشنه شکم با اي بچه شايد انگار نه انگار

 .ميشه شکسته داره پدري غرور شايد انگار نه انگار

 .همراهه بغض با مادري انگار نه انگار

 شون ديگه يکي کرده نامزد دوستام از يکي بودم خوشحال من امشب .مردم هاي غم تموم اندازه به ميکشم آهي
 .ميکنه ازدواج ديگه وقته چند

 .اشهب نداشته هارو شادي اين شهر اين از گوشه يه تو کسي شايد ولي منتظرمه کسي برم اينجا از وقتي مطمئنم

 ميکني؟؟ فک چي به -

 .قلبم رو گذاشتم دستمو و کشيدم خفيفي جيغ.هوا رفتم متر يه حسين امير صداي با

 اومدنه؟؟؟ طرز چه اين...واي -

 .بترسونمت نميخواستم.. ببخشيد-
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 .نداره اشکال -

 .نازنين -

 .خانوم-

 بله؟؟؟؟ -

 .کرديد اضافه خودتون شخصيت به بزاريد اسمم قبل خانوم يه ميگم-

 .ميزني حرف رسمي انقد ،چرا بابا بيخيال -

 باشيم؟ دوست باهم ما نمياد يادم ببخشيد-

 باشي؟؟؟ دوست باهام ميخواد دلت نکنه چيه :گفت شيطنت با

 !توهمي چه :گفتم و زدم پوزخند

 شونن تر زيبا خيلي و شهر که هايي چراغ به مقابل به دادم نگاهمو منم آسمون سمت گرفت سرشو و نگفت چيزي
 .ميدادن

 نميخوره؟ چادريا به اخالقياتت -

 باشن؟ چطوري چادريا قراره مگه-

 !نيستي اونا شبيه اصال تو بنظرم اما.. نميدونم-

 !اشتباست چادريا از شما تصورات شايد-

 .گفتن ذکر حال در دائم و باشن خشک خيلي بايد چادريا بنظرم -

 .اشتباست که ميبينيد ولي جالبيه نظريه -

 به يبستن ميثم و حامد و نريمان موقع همون چون رفتم کنارش از هم موقع به که البته و. گذشتم کنارش از بعدم
 .ميکشت منو حتما ميديد حسين امير با منو نريمان اگه.اومدن دست

 .. غيرتيه برادرم

 کوشن؟ دوتا اون پس :گفت و انداخت بر دور به نگاهي ميثم

 . پيچوندن مارو اينکه مثل: سپيده

 مينا هاي گونه که حالي در هم دوتا اون کله سرو زديم بستني به ليس يه که همين کردن تقسيم هارو بستني پسرا
 يه يدادم الياس به رو بستني داشت وقتي .الياس دست يکي ميناو دست داد بستني يه حامد .شد پيدا بود سرخ

 .خنده زير زدن پسرا همه که گفت چيزي
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 بچه از افظيخداح از بعد برداريم رو ماشينا تا رستوران برگشتيم ها بچه با بستني خوردن بعد .بود خوبي شب کل در
 .کرديم پياده خونشون در هم رو سپيده و افتاديم راه خونه سمت به ها

 رو مينا تو :گفتم نريمان روبه مقدمه بي يهو بود فکر تو بدجور نريمان.بوديم نشسته ساکت ماشين تو نريمان با
 داري؟؟ دوست

 اي دهرانن با و پايين رفت سريع نريمان ولي شدم روح قبض منکه بهمون زد پشت از ماشين يه که ترمز رو زد يهو
 رفح رانندهه با داشت نريمان. کردم نگاه سرمو پشت و دادم جرئت خودم به باالخره کنه صحبت بهمون بود زد که

 فيکيترا بود شده بلند سرمون پشت هاي ماشين داره؟؟بوق دوست رو مينا واقعا يعني. کرد اينطوري چرا اين.ميزد
 .انداخت راش سريع و شد ماشين سوار و کرد راضي رانندرو اون نريمان باالخره.بود اومده بوجود

 شد؟؟؟ چي-

 .برداشت خراش صندوق يکم و شکست ماشين چراغ فقط هيچي-

 چي؟؟ مرده اون ماشين -

 .بود نيوفتاده جديه اتفاق خداروشکر.بود شکسته چراغش فقط اونم-

 . ترمز رو زدي يهو که شد چي راستي !خداروشکر-

 .دادم فشار و ترمز گاز جاي به اشتباهي يهو .هيچي-

 تره دار شاخ منم مال از نريمان دروغاي يعني

 .نيستم من ميکنه فک که گوش دراز حيوونه اون يعني که کردم نگاش جوري يه

 داري؟ دوس رو مينا تو نگفتي-

 .اره-

 مغزم وت کلي ميکنه انکار االن ميکردم فک.کنه اعتراف راحت اينقد نميکردم فک !! تنيس توپ دوتا قد شد چشام
 ..بيرون بکشم زبونش زير از چطور که ميگشتم حل راه دنبال

 !چيييييييييي؟؟؟-

 ميزني؟ داد چرا چته-

 گفتي؟ چي تواالن -

 !شنيدي که هموني -

 داري؟ دوسش تو که ميدونه اونم چطوري؟ آخه ولي -

 ...ندارم،دوما ديگه داشتم اوال -
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 ثانيا-

 ها؟؟؟-

 .بده ادامه هيچي -

 !ميدونست اره دوما اها،-

 کرد؟؟ نامزد الياس با چرا پس واقعا -

 بهت رو چي همه شد وقتش موقع هر باشه !ندارم سواالتتو به دادن جواب و دادن توضيح ي حوصله االن نازي-
 اوکي؟؟ ميگم

 .باشه-

 !نداشتم گرفتن جواب واسه اسراري هم ميمردم فضولي از اگه حتي بود طور همين هميشه

 پس هميد توضيح واسم جريانو خودش وقتش به گفت نريمان که االنم.بده جوابمو نميخواست مقابلم طرف شايد
 نبود کنجکاوي واسه دليلي

****  

 تمداش. نداشت هم تعريفي خب ولي نبود بد نمراتم .بخونم خر مثل بايد من و شد شروع امتحانات فصل دوباره
 به نگام يه من هم همينطوري بشه منفجر هس کي هر الهي.خورد زنگ تلفنم که ميخوندم فردا امتحان واسه بکوب
 .ميشه پرت حواسم کال ديگه که بدم جواب هم رو گوشي اگه کتاب به نگام يه قاليه گالي

 روي مودست.کردم مينا نثار فوش تا چند و کردم نگاه صفحش به.بردارم تخت روي از رو گوشيم تا شدم بلند جام از
 .شد برقرار تماس و کشيدم گوشي

 الو؟-

 .شپشو گودزيالي بر سالم -

 . مهربان جغد مادر بر سالم -

 اي؟؟؟ چيکاره : گفت کردو اي خنده

 چطور؟؟ ميدم قرار عنايت مورد استادو ي عمه دارم که فعال هيچي -

 !خريد بريم که دنبالت ميايم داريم سارا و سپيده منو ببين !المصبو جزو اون کن ول بابا -

 تونستن خودش بدبخت نکشيد زحمت که اينطوره اگه.کنيد خريد ميخواين بيم بي جهازيه سر واسه نکنه خريد؟؟ -
 .!!شتافته باقي ديار به که ميشه سالي سه يه باشه عروسيش تو
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 دوشب وزهن خوبه !نامرديمه پنجشنبه کردي فراموش نکنه المصب !سارا سر تو بخوره بيت بي جهازيه سر !!!نازي -
 .داديم سور بهتون پيش

 .دارم تحانام فردا بخونم بشينم بايد دارم لباس منکه بيام باهاتون االن نميتونم کن باور ولي ميگي راست اوه اوه -

 .دنبالت ميايم داريم پايين بيا.... نياي کردي توغلط :ميگفت که اومد سارا صداي

 ...آخه -

 .کن قطع مينا :سارا

 کارچي رو فردا امتحان حاال !عه...بياما نميتونم ميگم بهش ديوونه دختر پووووف.کرد قطع خدافظي بدون هم مينا
 .اون با روز يه خريد برو عروسي واسه اين با روز يه کشتن منو هم اينا.کنم

 غمزده گاهن دوباره الياسه با مينا نامزدي پنجشنبه اينکه اوردن بياد با.کرده نامزد ديگه يکي اون نرفته يکي هنوز
 .جلوم گرفتم رو گوشي دوباره اس ام اس زنگ صداي با. چشمم جلو اومد نريمان

 .ميبرمت زور به ميام نياي منتظرتم در دم ديگه دقيقه 51 -

 .کمدم سراغ رفتم غر غر با و تخت رو انداختم رو گوشي. بود سارا طرف از پيام

....... 

 .ببين اينو مينا واي -

 به تفکر اب داشتيم و بوديم وايستاده صف به نفرمون چهار هر .کرديم نگاه ويترين به تامون سه هر سپيده صداي با
 .ميکرديم نگاه لباس

 .بازه زيادي نچ -

 .خزه خيلي رنگش:سارا

 .زياده خيلي دامنش چاک:مينا

 .کرديم نگاه سپيده به تامون سه هر بعد

 .کناريش نه اون:سپيده

 .کرديم نگاه ويترين به تامون سه هر دوباره

 قشنگه؟ عروس واسه نارنجي واقعا يعني -

 قشنگه؟ عروس واسه کوتاه بنظرت :سارا

 .بپوشم اينو اگه عمرا عروسم من اگه :مينا
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 کرديم نگاه سپيده به همه دوباره

 .بريم دنبالشيم که نيس چيزي اون اين ميبينم ميکنم فک که حاال.نچ : سپيده

 سينه زير از هک بلند مشکي لباس يه هم سپيده .بود گرفته اي نقره ماکسي يه سارا.گشتن به کرديم شروع دوباره باز
 يه ها چهب اصرار به ولي داشتم لباس اينکه با که منم .بود گرفته بود شده دوزي سنگ سينش روي و ميشد گشاد

 شال يه بپوشم باز لباس نميتونستم بود مختلط مجلسشون چون.گرفتم ميخورد کت يه روش که مشکي پيراهن
 .گرفتم سبزم

 .شد لبج رنگ شيري لباس يه به توجهم يهو .نشد پيدا گشتيم هرچي که اونم مينا خود لباس بود مونده فقط االن
 .بود برازنده خيلي و داشت پف قشنگي حالت به دامنش حرير هاي آستين با لباس يه

 چطوره؟ اون: گفتم و مينا ي پهلو به زدم آرنج با

 .ميخواستم که همونيه اين ها بچه: کرد جيغ جيغ يدفعه و گرفت نگاهمو رد مينا

 .دنبالش افتاديم راه ميرن مامانشون دنبال که اردکيايي جوجه عين ماهم رفت مغازه طرف به بعدم

 . کرد حرکت پرو اتاق سمت به بعدم گرفت و لباس و گفت سايزشو مينا

 .ببينيمش بريم تا زد صدامون کرد تنش لباسو که وقتي

 .کرديم نگاه لباسش به و واستاديم در جلو مون تايي سه

 محشره:سارا

 معرکست:سپيده

 ديگه منه انتخاب -

 ..بودم دنبالش که چيزيه همون اين :گفت و زد چرخي يه مينا

 ميشديم رد ها مغازه جلو از داشتيم وقتي..شديم خارج مغازه از پولش پرداخت از بعد و بيرون اومد اتاق از مينا
 .مخمل وپارچشم بود لجني سبزه رنگش افتاد شيک خيلي شلوار و کت يک به نگاهم

 .رسوندم بهشون خودمو و کردم تند قدمامو ميزد صدا اسممو داشت که مينا صداي با

 بودي؟ زده زل چي به:سارا

 .هيچي: گفتم انداختمو باال اي شونه

****** 

 رستانشه بودن رفته بابا مامانو بازه بالکن در ديدم که شدم خونه وارد....رفتن خودشون و خونه رسوندن منو ها بچه
 .بوديم خونه تو نريمان منو فقط و
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 رفتم و کردم ول در دم همونجا رو وسايال اومده دزد نکنه ترسيدم لحظه يه

 . برداشتم خونه آشپز از ماهيتابه يه

 

 رسيدم الکنب به وقتي.ميخورد ليز دستم تو هي ماهيتابه بودو کرده عرق دستام.بالکن سمت رفتم پاورچين پاورچين
 .هست معتادم يارو شد بيشتر ترسم ميکشه سيگار داره مرد يه ديدم

 فتادروا دستش از سيگارشم چسبيد سرشو دودستي و شد بلند دادش که زدم سرش تو رو ماهيتابه معطلي بدونه
 .بچسبه رو کجا نميدونست بدبخت شلوارش

 به يهو ميزد داد داشت که نريمان به زدم زل شده گرد چشماي با .نريمانه اينکه.... اينکه ببينم وايسا لحظه يه
 که مزد بال بال همين واسه زمين بخورم بود نزديک کردو گير پام زير چادرم که کنم کمکش خواستم و اومدم خودم

 .نريمان سره تو خورد ماهيتابه دوباره که کنم گيري جلو افتادنم از

 .کنم گريه يا بخندم نميدونستم لحظه اون تو

 .کنم کمک نريمان به تا رفتم و کردم حفظ تعادلمو باالخره

 !!!کمکي چه اونم

 :گفت دفعهي بچسم سرشو اومدم..بدتره اينکه خوب پايين بکشمش خواستم.نميشه ديدم باال بگيرم شلوارشو اومدم
 ميکني؟؟؟ کار چي داري....بابا کن ولم

 !کنم کمکت ميخوام-

 .کني کمک بهم شلوارم آوردن در با ميخواي بعد ميکني رو مسخره شوخي اين اول -

 .اومده دزد کردم فک کنه؟؟من شوخي خواست کي بابا برو-

 .ميکشه سيگار بالکن تو مياد دزد متفکر مغز آخه-

 .انداختم باال شونمو بعدم.خواست دلش ديدي يهو ديگه دزده......ميدونم چه من-

 ونهردوم نگاه.نشستم کنارش همونجا درآوردمو چادرمو منم نشست اونجا هم و بيرون داد حرص با نفسشو نريمان
 .بود رو به رو به

 ميکشي؟ سيگار کي از-

 .ساله يه -

 نديدم؟؟ من چرا پس -

 .ميکشم خرابه حالم که ،وقتايي نميکشم هميشه چون-
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 خرابه؟؟؟؟ حالت چرا االن-

 ميکنم؟ تعريف واست وقتش به رو مينا قضيه گفتم يادته-

 آره،خب؟-

 کنم؟ دل دردو يکم واست داري حال-

 !داداشي دارم حال تو واسه هميشه من :گفتم و زدم لبخندي

 يشنامزد واسه که شدم،گفت خوشحال واسش خيلي کرده نامزد که گفت اومدو روز يه مرتضي:گفت و کشيد آه يه
 فتاراشر  ولي بود حجاب بي که اين با بود خانوم خيلي ديدم دخترو يه مجلس تو رفتم وقتي.کردم قبول منم دعوتم
 .بود خانومانه خيلي

 بيرون وقت هر ديگه روز اون ساراس،از دوست که گفتي و پرسيدم تو از اومدم اومد، مي نظر به خاص واسم خيلي
 .اومد مي اونم ميرفتيم

 ميل بي من به نسبت اون که بودم فهميده اينم دارم دوسش که فهميدم کم کم:داد ادامه کردو فوت نفسشو
 با نميتونست اون بوديم متفاوت کامال دنياي دوتا از اون و من.دارم دوسش که بگم بهش نميتونستم ولي.نيس
 رو حرفا اين اونقد .بپوشه روسري خانوادگيش هاي مهموني تو من خاطر به نميتونست بياد کنار من تعصب و غيرت
 .ميشد خراب حالم دوباره ديدنش هربار با بود فايده بي اما. کنم فراموشش بتونم بلکه تا گفتم

 دمز  و دل و شد تموم طاقتم روز يه باالخره :کرد فوت باال به رو دودشو زدو محکمي پک .زد آتيش و اورد در سيگاري
 چيزو همه و گذاشتم قرار باهاش دريا به

 

 قتيو ولي. شدم آروم تا گفتم و گفتم.شدم رنگش ميشي چشماي ديوونه ديدمش که روزي از گفتم.گفتم بهش
 عداب قراره اينکه اسم به که نبودم آدمي منم.نداشتيم باهم اي آينده اون و من زدم گندي چه که فهميدم شدم آروم

 حاضر خودمي خواهره که تو حرمت به .شم دوست باهاش و سوال زير ببرم دخترو يه هاي ارزش کنيم ازدواج
 با داره دوستم گفت بهم اونم .کردم کارو اين ناخواسته روز اون اما.ازدواج براي مگه بزارم دختري رو دست نميشدم

 هيچي که گفت مينا اما خاستگاري بريم که بزنم حرف بابا مامان با ميخواستم.سرم به زد واقعا ديگه حرفش اين
 گفتم ام، بيتعص من که گفتم گفتم، بهش .نکردم مخالفتي منم .بشه آشنا باهام بيشتر ميخواد و نميدونه من راجب
 يتاذ که ميديدم من اما بود هم واقعا .هست پام تعصبات اين همه با و قبوله گفت دارم غيرت زيادي ناموسم واسه
 خاطر هب نميخواستم و عذاب اين من ولي .ميکنه قبول من خاطر به ولي عذابه براش تعصباتم .نميزنه دم و ميشه
 عزيز که دشخو جون به نتونستم اما شکستم و دلش و کردم بد ميدونم بود اشتباه کار که ميدونم کنار کشيدم همين

 .نتونستم ترينمه

 هگري مينا خاطر به نريمان نميشه باورم. کرد پاکش خشونت با که پايين اومد چشمش گوشه از اشک قطره يه
 شجلو اروم بزارم تنهاش شرايط اين تو اومد نمي دلمم اما بشکنه من جلوي داداشم غرور نميخواست دلم. ميکنه

 بغلم تو کشيدم و نشستم
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 چي هک ميفهميدم اومد در منم اشک لرزيدن که شونهاش .داشت نياز بهش شرايط اون تو واقعا انگار نکرد مخالفتي
 ولي آشنام تعصبات اين با و شدم بزرگ تربيت نوع همين با چون نداشت مشکلي من واسه نريمان غيرت .ميگه
 نميخواست دلش اينکه و مينا به عالقش روي از شايد هم نريمان آوره عذاب ها محدوديت اين مينا مثل کسي واسه

 .کرد گيري کناره بکشه عذاب

 اما دنميکر  سرش روسري درسته بودم ديده رو مينا وقت چند رفتاراي من .ميداد مينا خود به رو انتخاب حق بايد اما
 ..... ميموند پاش نريمان اگه بياد کنار تعصبات اين با ميتونست اون که ميدونم من نبود لختي لباساش

 اهنگ بدون همين واسه بشه خرد غرورش اين از بيشتر نميخواست دلم بيرون اومد بغلم از شد خالي خوب وقتي
 واسه بايد خودشون ها آدم:گفتم برگردم اينکه بدون و ايستادم اخر لحظه اما بيرون زدم بالکن از بهش کردن

 .نداريم اونا گيريه تصميم تو حقي ما بگيرن تصميم خودشون

 اتاقم تو رفتم باشم داشته جواب انتظار اينکه بدون بعد

******  

 منو که امين ديروز لطف خاطر به.بگيره چايي و کيک تا رفته که ميشه ساعتي نيم.بودم سپيده منتظر محوطه تو
 هک من نخورديم شام هيچکدوممون ديشب نريمانه پي فکرم همش اون بجز .زدم گند و امتحان خريد برد برداشت

 .....نميدونم نريمانم اتاقم تو رفتم

 شب گينمي ميکني؟ اينطوري چرا الکردار د :گفت اومدو در اخش که گرفتم بازوش از نيشگوني.اومد سپيده باالخره
 زارهب عيب کاري اول ميخواي اينطوريه؟ بدنت چرا نميگه ؟ ارسالن پيش برم کبود بدن اين با چطوري من عروسي

 ؟ها؟؟؟؟ روم

 !!!پره دلت چقد-

 !تو دست از-

 کردم؟؟ چيکارت مگه من؟؟؟:باال پريد هام ابرو جفت

 .کن ولم باو هيچي -

 .بده رو چايي قبلش ولي. کردم ولت باشه -

 چايي؟؟؟ کدوم چايي -

 !چايي کدوم ميگي برگشتي االن تازه.بگيري چايي بري پيش ساعت يه بود قرار تو خوبه حالت سپيده-

 !بوده چايي نگو .کردما فراموش ولي بگيرم بود قرار چيزي يه ميگم :گفت و مالوند انگشت تا سه سره با پيشونيشو

 .زد نما دندون لبخند يه بعد

 ميکني؟ چيکار داري ساعته يه پس:ميکردم نگاش داشتم باز دهن با منم
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 .منتظرمه در دم برم بايد االنم ميزدم حرف ارسالن با داشتم هيچي-

 دهاوم من منتظرمه در دم ارسالن شد چي ديدي ...واي :گفت و پيشونيش به زد دست با شدو گرد چشاش يهو بعد
 .کنم خدافظي تو از بودم

 .خدافظ :گفت ايستادو راه وسطه يهو.شد دور ازم بدو بدو برداشتو کيفشو بعدم

 .ميکردم نگاش داشتم باز دهن با طور همين منم داد تکون خدافظي عالمت به دستشو بعدم

 ..کنه ازدواج باهاش ميخواد که اومده خوشش اعجوبه اين چيه از ارسالن موندم من

 آيد خوشش ببيند ديوانه چو ديوانه :گفتن قديم از که هرچند

 

 .کرده جور هم با خوب رو تخته درو خدا سپيده مثل يکيه ارسالنم .داره کاربرد االن دوتا اين واسه دقيقا

 .نگرفت واسم هم چايي يه المصب.خونه برگردم چي با من رفته شده منفجر اون که حاال خب

 راه هب دانشگاه خروجيه سمت به کيفم برداشتن بعد و دادم تکون چادرمو فرضيه خاک شدم بلند نيمکت روي از
 و گرفتمي قرار ابروهام بين ارادي غير کامال نبود خودم دسته اخم اين.داشتم اخم هميشه مثل و بود باال سرم .افتادم
 .ميداد نشون مغرور چهرمو

 هم غرور چادر اين چند هر.ميکنن فک بقيه نيس اونقدي اما دارم غرور درسته نيس طور اين که خودم بنظر ولي
 محدود بديم انجام رو کارو از بعضي اگه ميکنيم فک مردم ما گاهي .افتخار باعث و زهراست حضرت يادگاري داره

 .ميکنن درک رو ازادي معني تازه چادر با نميدونن اما.... کردن سر چادر همين مثل .ميشيم

 .زد بوق برام ماشين يه ديدم که ميرفتم زنون قدم خودم واسه داشتم همونطور

 شيشه....اميرحسينه ديدم که کردم نگاه عقبو و برگشتم .ميزنه بوق چادري دختر يه واسه کي وگرنه آشناس حتما
 .برسونمت بيا ...سالم:گفت و پايين داد ماشينشو

 .شد خاله پسر اين باز

 .نميشم مزاحم ...ممنون-

 .ميرسونمت بيا رفت سپيده ديدم:گفت و کرد اخم يهو

 .بشه اتوبوس سوار داره حوصله کي برم بزار بدرک .کرد اخم چرا اين وا

 .کنم اررفت باهاش راننده يه مثل نميشه دليل ولي نمياد خوشم ازش که درسته حاال.کردم باز رو جلو يمت در و رفتم

 .بشم شما مزاحم نبود نيازي ميرفتم خودم .ممنون-

 .بزني حرف رسمي اينقد نيس الزم گفتم بار يه درضمن.بره تنها رفيقم ناموس نميزارم من بيخيال-
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 .بزنم حرف راحت باهاتون که نيستيم دوست هم با ما گفتم بار يه منم و-

 .کرد روشن ماشينو و انداخت بهم نگاهي نيم يه

 .ميکني برخورد راحتتر بقيه و مرتضي با-

 .دوستمه نامزد اون ضمن در.ميشناسم خارج رفتن و فروختن رو سهامشون پدرتون وقتي از رو مرتضي عاقا من-

 .نداره فايده تو با کردن بحث.اوکي-

 .نميام پايين موضعم از وقت هيچ باشه درست حرفم وقتي من.ميگن همينو همه ميدونم-

 .هستي شقي کله دختر پس-

 .نيستم شنيدن زور اهل-

 .هستي جالبي دختر اوهوم-

 .برسي شون اصلي حقيقت به و بزني ورق کتاب مثل هاشو اليه که ميشه معلوم وقتي آدم بودن جالب -

 است قلنبه زيادي حرفات-

 .بزني قلنبه حرفاي من مثل ميتوني کني مطالعه هم شما اگه مطالعه-

 .ميارم کم تو با کردن بحث تو که کنم اعتراف بايد-

 .ميگن همه که چيزيه اين-

 

 .نمياري کم اصال مياد خوشم يعني :زد اي خنده تک کردو نثارم نگاهي نيم دوباره

 .نبودم نازنين من بود اين از غير اگه-

 .باشه داشته زبون اينقد چادري دختر يه نميکردم فک وقت هيچ من-

 .بشن مطلع هم بقيه کنيد رساني اطالع لطفا فهميديد که حاال خب -

 .تسليمم من:گفت و برداشت فرمون روي از دستاشو لحظه يه

 .نداشت شدن ساکت قصد اون انگار ولي.نگفتم چيزي ديگه زدمو لبخند يه

 .چادر با نيس سختتون گرما اين تو-

 .بود شده گرم هوا و بود خرداد اواخر

 .سختمه که وقته اون باشم چادر بي اگه.گرفتم خو چادر با من نع-
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 هووووم: گفت و باال داد هاشو ابرو

 .بود فکر تو انگار .نگفت چيزي و شد ساکت خونه به رسيدن تد و شد ساکت باالخره و

 .داخل بفرماييد:گفتم و شدم پياده ماشين از ترمز رو زد خونه در جلوي

 منم .منونم ميگفتي اگه ميشد خسته زبونت حاال مچکر خود از ايشششششش کرد اکتفا سرش دادن تکون به فقط
 شدمن داخل کانل وقتي تا شدم وارد و انداختم و کليد رفتم خونه در سمت به و بستم رو ماشين در خدافظي بدون
 رفته که شدم متوجه الستيکا جيغ صداي از بستم و حياط در وقتي نرفت

*****  

 اخد.مينا نامزدي فردا پس و امتحانمه آخرين فردا.مونده بهار از ديگه روزه هفت فقط .کردم حرکت خونه سمت به
 هي کدوم هر کفشامو هميشه مثل و شدم خونه وارد.بکشم نفس يه ميتونم سال يه بعد شد تموم ديگه شکر رو

 مکليپس کردن باز بعد و آوردم در سرم از حرکت يه با رو مقنعم مبل رو گذاشتم کيفم با چادرمو انداختم طرف
 چاليخ سمت رفتم راست يه شدم خونه آشپز وارد وقتي .کردم حرکت خونه آشپز طرف به .عسلي رو انداختمشون

 ادهد اگه نميده حاجت يخچال اون:گفت يکي يهو که ميکردم نگاه داخلش محتواي به داشتم باز در با طوري همين
 .اومد مي بايد عقل سر نريمان االن تا بود

 !کني وجود ابراز من ترسوندن بدون شما موندم دل به آرزو من :گفتم مامان به رو و گذاشتم سرم رو دستمو

 .کني سالم بندازم يادت من اينکه قبل بار يه موندم دل به آرزو منم-

 سالم ببخشيد آخ -

 سالم عليک اما ديره اينکه با-

 کنم سالم بمونه يادم تا نشديد ظاهر من سره پشت از جن مثل يهو من مادر خب -

 .جن بگه بهت آخرش کن بزرگ بچه بکش زحمت عمر يه -

 جن؟؟ گفتم کي من:گفتم و شد گرد چشمام

 .جنم مثل من نگفتي االن شد اضافه بيماريات ليست به آلزايمرم که ...ا الحمد -

 .جني مثله شما که نگفتم عزيزم ميشي ظاهر جن مثل گفتم من -

 .کردم بغلش پشت از و گاز سمت رفتم بعد

 اومديد؟؟ کي -

 .پيش ساعت يه-

 چشه؟؟ نريمان ميدوني تو نازي :گفت و سمتم چرخيد بعد
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 .گوشه نيس چش-

 .بازيه مسخره وقته االن -

 .گرفتم ياد منم گفته شده منفجر ميناي اون بس از آخه: گفتم و خنديدم

 .بزن حرف درست چيه؟؟ شده منفجر دختر عه-

 .چشام جفت روي به چشم-

 چشه؟؟ نريمان نگفتي حاال خب -

 .....گو -

 هک نريمانم !ها ......گفتم گوشيمو :گفتم زدمو اي مسخره لبخند بجاش نزدم حرفمو ادامه مامان ي غره چشم با
 .باشه چش قرار مگه خوبه حالش

 .نيست سابق نريمان اون نريمان اين هست چيزي يه ميکنم فک همش ولي هيچي -

 .ميده انجام ناراحته وقت هر که کاري.هم رو گذاشت بدنش جلوي و دستاش کشيد اهي بعد

 .اومده بوجود براش مشکل يه حتما نباش نگران:گفتم بوسيدم گونشو

 .ميگم چي بفهمي مادربشي خودت ....انشاءا .نميگيره آروم دلم ... مادرم !واال چميدونم -

 .بزنه هم غذا تا کرد بهم پشتشو دوباره بعدم

 .اتاقم سمت رفتم و بيرون اومدم خونه آشپز از منم

******* 

  

 .کردم پيدا نجات !!!!مرحله غول دست از و دادم هم رو امتحانم آخرين ديروز .ميناست نامزديه امروز

 که بدم انجام تا داد بهم کار اونقد اينجا اومدم که االنم .کنم کمکش و پيشش برم که بود زده زنگ صبح از مينا
 .خورد بهم حالم عروسيه هرچي

 الهي .ميشم منفجر دارم که منم وسط اين.ميده دستور زير اون از هي آرايشگرو دست زير نشسته که خودش
 .ندارم ذهن حضور ديگه .....الهي.شه خراب موهاش الهي شه پاره لباسش

 و کردم جور و جم يکم خودمو بودم داده لم مبل روي که منم طرفم اومد مينا مادر.کافيه هم همينا خب ولي
 .شدي خسته خيلي امروز جون نازنين ببخشيد واي :گفت رسيد بهم وقتي سرجام نشستم !!!خانومانه

 .کنه تشکر ازم بايد که نفهميد الدنگش خود اما فهميد مادرش بيا
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 .وظيفس خانوم مهتاج داريد اختيار -

 .بکشم کار اينا از خر مثل عروسيم روز ميشه منم نوبت گفتم دلم تو

 کني؟ آرايش نميخواي تو راستي چيه؟؟ وظيفه عزيزم نه -

 .ترم راحت اينطوري منم مختلطه مجلس راستش نه -

 .کنم تشکر ازت فقط اومد برسم کارام بقيه به برم من.راحتي خودت طور هر .عزيزم باشه-

 .ميکنم خواهش-

 ...شد دور ازم و داد لبخند با جوابشو که زدم لبخند يه بعدم

 اطشونحي چون ميشد برگزار مينا عموي خونه تو عروسي.بزنم شده منفجر ميناي اون به سري يه تا شدم بلند منم
 ظرشن مورد آرايشگاه تا عموش خونه گفته الياس بره قربونش هم مينا.بود داده و پيشنهاد اين عموش بود بزرگ
 .اينجا بياد گفته آرايشگرو همين واسه دوره

 از ميخواست وپول البته بره کرد ردش تشکر از بعد هم مينا .شده تموم آرايشگر کار تقريبا ديدم رسيدم بهشون وقتي
 .رفت دستمزد بي نکنيد فک ها بگيره مامانش

 افرين خودم قهسلي به ديدم تنش تو و لباس وقتي .بپوشه تر راحت لباسشو بتونه تا کنم کمک مينا به تا رفتم منم
 .گفتم

 .داشت ديگه صفاي يه مينا موي و صورت آرايش اين با االن ولي بودمش ديده پرو اتاق تو ......شيک لباس يه

 .شدي ناز چه مينايي واي -

 .قشنگه خيلي اره-

 .ببينمت بزار لحظه يه -

 يچ: گفتم و بغلم تو کشيدمش اروم .شده جمع اشک چشماش تو ديدم که خودم سمت برگردوندم اينه از روشو
 .کنيم ازدواج همه بايد روزي يه که باالخره که نداره گلم؟گريه شده

 يه من درد ولي ميکنن ازدواج روزي يه همه ميدونم منم جان احمق :گفت سرمو تو زد مشتش با ارومي ي ضربه
 .ديگست چيز

 چي؟؟؟:گفتم بود بغلم تو که طور همون

 .بيخيال هيچي :گفت و بيرون اومد بغلم از

 نريمانه؟؟ به مربوط -

 ميدوني؟ کجا از تو :گفت شدو گرد چشماش
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 .گفت برام چيزو همه خودش:گفتم انداختمو باال اي شونه

 ميمتص خودش ميگرفتم تصميم بايد من که چيزي به راجب که گفت ...چيزو همه :گفت و تخت رو نشست مينا
 گفته؟؟ بهت اينارو گذاشت؟؟ تنهام و کنه ثابت نتونست ولي داره دوسم گفت اومد که گرفت؟؟گفت

 رو وت نميخواست دلش اون کشيد کنار خودت خاطر به که گفت اينم ولي گفت آره:گفتم و نشستم کنارش منم
 .کنه محدود

 چي؟؟؟ باشم محدود ميخواست دلم من اگه و-

 . باشي شاد بايد ميشي عروس داري امشب .شده منفجر کن ول رو اينا -

 به ميتونمن که من:گفتم و کردم بلندش تخت رو از و گرفتم رو مينا دستاي.کردم روشنش و ضبط سمت رفتم بعدم
 .نمونم دل به ارزو که برقص باهام االن بيا الاقل پس برقشم تون مختلط جشن خاطر

 !!!رقصي چه اونم رقصيدن به کرديم شروع و خنديد هم مينا

 .ميکرديم روي پيش گريه مرز تا داشتيم االن تا رفت يادمون پاک که خنديديم قد اون بود بازي مسخره همش

***** 

 .ميکنم منفجرش رو مينا صد در صد باشه مونده عمرم به روز يه اگه يعني

 ..رحممممممم دل که منم .کن کمک من به يکم بيا نميرقصي که تو عزيزم گفت اومد مادرش مراسم بعد يکم

 ....افتادم خوردن چيز به االن ولي.کردم قبول

 ارک دارم(جونم از دور البته )خر هو عين .نرقصه و کنه کمک که نبود اي ديگه کس من از غير به کنم فک يعني
 ميتونم ولي واجب احترامش و بزرگتره حال هر به کنم کاري نميتونم که رو مينا مادر .ميميرم دارم خستگي از .ميکنم

 ...کنم نفرين رو مينا که

 ميداد بهم ديگه کار يه وگرنه نبينتم مينا مادر ميکردم دعا دعا فقط بيرون زدم خونه آشپز از و شد تموم کارم باالخره
 .بدم انجام که

 و سپيده وسط صندلي روي نشستم سالم از بعد سمتشون رفتم بودن نشسته ميز يه سره که ديدم رو ها بچه دور از
 .پاشون روي زدم محکم و پام و سارا

 .داشت برشون هول شون شوهرا که شد بلند جفتشون آخ

 شدي؟؟ چي سپيده :ارسالن

 خوبه؟؟ حالت عزيزم سارا :مرتضي

 .خوبم اره ... اره:گفتن باهم جفتشون که کردم بهشون نگاه يه
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 صبح زا شما:گفتم و دوتا اون سمت کردم رو شد راحت خبالشون مرتضي و ارسالن وقتي زدن مسخره لبخند يه بعدم
 رمس رو داشتن پيش هفته از کار هرچي مادرش بکنم مينا به کمک يه اومدم سرم خير هستيد؟بابا گوري کدوم
 !کرد خراب

 !بگيره ازت منو حق شد پيدا يکي باالخره:گفت و خنده زير زد سارا

 .داره خنده من خوردن حرص کوفت-

 .....خيلي اره:گفت لبخند يه با سپيده

 !دستتون از بشن راحت ملت يه شين منفجر تاتون سه هر الهي مرض-

 !تويي ميشه منفجر حرص از داره که اوني فعال:سارا

 سپ خودم خوردن حرص با مساويه اينا با کردن بحث چرخوندم کاسه تو چشمامو.خنده زير زدن سپيده خودشو بعد
 .ندادم کش و بحث ديگه

 ......که باال اوردم و سرم بپوشونه رو يقم کامل تا کردم مرتب شالمو اينکه از بعد

 .ميشم چشم تو چشم اين با هميشه من چرا .شدم مواجه عسلي چشم جفت يه با دوباره بعله

 انداختم سرمو خجالت با ميشه حالم اين باعث که چشماس اين تو چي.ميشه خالي دلم ته يهو چرا بدتر اون از
 .اومدم در وضع اين به اميرحسين ديدن با چرا نميدونم ولي نشدم اينطوري پسري هيچ با من .پايين

 .شده ديدني واقعا لجني سبز شلوار و کت اون تو االن که حسيني امير

 اميرحسين کردم نگاه بهش و باال اوردم و سرم يهو ديدم روز اون من که کتس همون که اون ....کن صبر لحظه يه
 ادد جذاب ابروشو يه .ميکنم نگاه شلوارش و کت به دارم من ديد که سمت اين کرد روشو داد رو مرتضي جواب که
 .باال

 .باال بدم هامو ابرو نميتونم چرا من

 دومک هيچ از متاسفانه ولي باال بدم مو ابرو يه بتونم اينکه هم دومي و گونه چال يکي .بود ارزوم چيز دو بچگي از
 ...نبردم بهره

 هگوش خجالت با شدم هيز اينقد چرا من بگورم خاک واي .داره شو دوتا هر شده منفجر حسين امير اين بجاش ولي
 .بشم چشم تو چشم باهاش بتونم عمرا ديگه يعني پايين انداختم سرمو دوباره گرفتمو گاز لبمو

 .فکر تو رفتم و پسره اين به زدم زل همينطوري که ساعته يه

 مخمل کت اون با .نميشه گرمش اون ولي.شده محشره شلوار و کت اون تو واقعا نگذريم حق از ولي

 .نداره خوني هم تو تربيت با حرفا اين دختر شده چت تو نازنين واي

 .شده جذاب واقعا چيکارکنم خب ولي
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 .کردم بلند سرمو نفر يه پرسيه احوال صداي با

 يرام .بودن ايستاده اخه شدم بلند صندلي روي از ميکرد احوال و حال مرتضي با داشت خارجي دختر يه با مرد يه
 .بغلش تو کشيد دخترو و رفت حسين

 .تانداخ باال ندونستم عالمت به شونشو اونم که کين اينا يعني که زدن چشمک سپيده به .شده چخبر اينجا

 برگشتيد؟؟ کي حميد:حسين امير

 .رسونيدم رو خودمون نامزدي واسه ميشه ساعتي چند يه -

 .هست قشنگ واقعا ايران .دوست کيلي کيلي ايران من امير:گفت بود بانمک خيلي که اي لحجه با دختر

 .ميگفت کيلي رو خيلي .بود گرفته خندم

 کيلي تورو هم ايران مرسي :ميزاشت نمايش به گونشو هاي چال تمام سخاوت با که کرد اي خنده حسين امير
 .دوست

 .کرد مسکره من تو :دختره

 .کرد مسخره رو شما اگه کرد غلط من: حسين امير

 .نک معرفي دوستاتو بياري در منو زن اداي که اين داري؟؟بجاي چيکارش امير:گفت بود حميد اسمش که پسره اون

 .شرمنده اوه اوه:اميرحسين

 .مالني نامزدشون و رضا حميد داداشم ها بچه:گفت و ما سمت کرد رو بعد

 رو مالني راحت حسين امير ديدم اميرحسين داداش حميد پس اينطور که.کرد معرفي اون به رو ما يکي يکي بعدم
 ..عاديه براش چيزا اين و شده بزرگ خارج تو اون حال بهر خب.کرد بغل

 .هستي کوشگل چقد تو واي:گفت رسيد من به وقتي داد دست هممون با مالني

 .خوشگل ...نه کوشگل عزيزم:حميد

 وشکلک گفت نتونست خخخخخوشگل:گفت و حميد سمت به کرد رو بعد.هست خخخخوشگل کيلي تو اره اره:مالني
 .است تر راحت

 .عزيزم ممنون-

 .زيبا هستي واقعا تو نکرد تعريف من-

 . بگن ميناتبريک به تا رفتن هم دوتا اون .نگفتم هيچي زدمو لبخندي
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 تبرگش مالني وقتي .داشت سگ عجيب که ابي چشماي و زرد موهاي ها خارجي همه مثل بود خوشگلي دختر مالني
 .مردا پيش هم رضا حميد نشست ما پيش

 .مينداخت خنده به هم مارو لحجش اون با و ميخنديد همش بود شيريني دختر مالني

 اين دليل پس ميرقصن دارن الياس و مينا ديدم کردم نگاه مجلس وسط به وقتي اومد مي سوت و دست صداي
 . اينه صدا و سر همه

 هم اون رو مينا ديدن طاقت ميکردم درکش .رفت دنبالش هم حامد باغ ته سمت رفت و شد بلند جاش از نريمان
 .بره تهش تا بايد و کرده انتخاب خودش که راهيه اين اما .نداره عروس لباس تو

 . گرفتم بود شده بلند نريمان که جايي از نگاهمو

 ودشخ واسه يار يه هم ميثم افتادم تک من فقط بعله ديدم کردم نگاه و مجلس وسط وقتي.کوشن ها بچه پس عه
 کردم هک نگاه کنارم صندلي رو نشست يکي يهو.نميديدم و حسين امير ولي ميرقصيد داشت بودو کرده جور و جفت
 .پرتقاله آب بيا:سمتم گرفت بودو دستش که ليوانايي از يکي حسينه امير ديدم

 .ممنون:گرفتم دستش از بودم غريبه تعارف با کال که منم

 داري؟؟ قبول رو خدا:گفت سکوت لحظه چند بعد.کرد نگاه وسط به و گفت لب زير ميکنمي خواهش

 باشم؟ نداشته قراره مگه.....دارم که معلومه خب:کردم نگاه بهش گرد چشماي با و خوردم جا سوالش از

 بگي؟ برام ازش ميشه-

 .بگم خدا از مبگفت چي داشت ديوونه اين بودم کرده تعجب واقعا

 .کرد حس بايد رو خدا کرد بيانش حرف تا چند با بشه که نيس چيزي خدا-

 .نميکنم حسش من چرا پس-

 .نخواستيد شايد-

 .نميخواد اون شايد نشد خواستم-

 .زدنه صدا يه منتظره فقط خدا مطمنم-

 .نداد جواب اما زدم-

 نبوده صالح-

 نکرد خواستم کمک ازش وقتي من چرا پس هست خدا نميگي مگه تو متنفرم چرت حرفه اين از-

 نبوده صالح که گفتم-
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 چيه؟چطوره؟ صالح بگيد ميشه:زد پوزخند

 .نداريم خبر ازش شما منو که چيزيه صالح-

 .بگو خدات از کلي تعريف يه-

 .نمياد بدست چيز هيچ با که آرامشي ....آرامشه يه خدا-

  :کردم زمزمش اختيار بي و افتادم دکلمه يه ياد

 است بودن عاشق ن آرامش

 نيست محرمت که دستي گرفتن نه

 ....اي ثانيه چند هاي صدقه قربان و عاشقانه حرفاي نه

 ....خداست حضور آرامش

 ...نميکند نابودت ها نبودن اوج در وقتي

 ... ميفهمد بگويي آنکه بي را هايت گفته نا وقتي

 ...کني التماس بودنش براي نيست نيازي وقتي

 ... او با باشي مطمءن وقتي ببري پيش نابودي مرز تا را غرورت

 ...هرگز

 ..بود نخواهي ...تنها

 داري را خدا شرطي و قيد هيچ بي تو همين يعني آرامش

 .جاشون سر برگشتن هم پيست وسط افراد و زدن دست به کردن شروع همه شد تموم آهنگ موقع همون

 .شد پيدا حامد با کلش سرو دقيقه چند بعد هم نريمان

  .خونه برگشتيم و کرديم خداحافظي الياس و مينا از شام از بعد

 .کردم پيداش بالش زير و گشتم گوشي دنبال پتو زير همون از شدم بيدار خواب از گوشي زنگ صداي با

 الوووو-

 خوابي هنوز تو-

 دوشم زير نه-

 نمياد اب صداي چرا پس-
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 .گفتم طوالني و ميکشيدم کلمه کشيدم خميازه اينکه واسه.ميکشششششششششم پا سنگ دارم-

 ميکشه؟ خميازه داره االن من ننه پس اها-

 .نميبينمش! نميدونم-

 .حالت به واي پايين نياي خونتونم در ديگه دقيقه ده تا نازنين-

 .ريختم هم به موهامو نشستمو تخت رو کردم قط خدافظي بي و کشيدم ديگه خميازه يه بعدم .اوکي-

 سالم.....ده ساعت خواباي سالم....آزادي سالم:گفتم زدمو لبخندي.بود ده ساعت انداختم ساعت به نگاهي
 .تعطيالت

 االنم .نيمک تميز رو سپيده خونه بريم ها بچه با بود قرار امروز.رفتم دسشويي سمت به و پايين اومدم تخت از بعدم
 .دنبالم مياد که بود زده زنگ مينا

 .بيرون زدم اتاق از بيرون اومدم دستشويي از

 لقمه نريمان واسه داره که ديدم مامانو که افتادم راه خونه آشپز طرف به.اومد مي خونه آشپز از مامان صداي
 رديک کار چي هر ديگه بسه.مادر شدي استخون تيکه يه.بگيري جوون بخور ...برم قربونت بخور:ميگه و ميگيره

 .ميکني نابود خودتو داري

 .ترکيدم بسه مامان واي-

 .نخوردي چيزي که تو وا-

 !ها ميکني لوسش داري مامان کن ولش:گفتم و دادم تکيه خونه آشپز ديوار به

 کنم؟ لوس رو کي نکنم لوس و اين بچمه وا-

 ! منو:گفتم گرفتم ديوار از مو تکيه که همونطور اومد اتاق از تلفنم زنگ صداي

 .خواب اتاق سمت افتادم راه بعدم

 چيه سپيده...الوو:ترسيدم اومد مي هق هق صداي کردم وصل تماسو وقتي بود سپيده.کردم نگاه گوشي صفحه به
 .ميکني؟الوو گريه چرا دختر

 . نازي-

 .شده چي نازي کوفت-

 .شد کنسل عروسي-

 شده؟ دعوات ارسالن ؟؟با چرا وا-
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 نع-

 شده؟ چيزيشون اينا بابا-

 نه نه-

 شده؟ خراب سرتون رو خونتون-

 نچ-

 شدي؟ منفجر-

 نعععع-

 شده؟ چي پس مار زهر-

 .مرده ارسالن دايي زن پدر-

 خب؟؟-

 .کنيم صب چهلم تا بايد ديگه هيچي-

 خدابيامرزتش اووف-

 همين؟-

 ميگيري؟ آبغوره اينطوري روز چهل واسه بگم چي خب-

 اره-

 روش ديگم ماه يه کردي صبر ماه هفت!ديگه خلي-

 .احساسي بي خيلي-

 بگير عروسي االن برو پاشو احساس با بابا-

 .کنيم دل و درد خواستيم کي با باش مارو.نداره فايده تو با زدن حرف-

 .نيستن بلد سالم و خدافظي کدوم هيچ خداروشکر. کرد قطع خدافظي بي بعدم

 بيرون زدم اتاق از و تخت ر کردم پرت رو گوشي. بدبخته منه دور چله و خل چي هر

***** 

 .ميکنم باز من:گفتم بلند اومد که در زنگ صداي

 .کنم باز درو بيام بودم مجبور همين واسه بود خراب خونه آيفون بيرون زدم خونه از کردمو سرم چادرمو بعدم
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 ....طع امروز شرمنده:گفتم کردم باز که درو

 ميکنيد؟ چيکار اينجا شما:گفتم جاش به و خوردم حرفمو بقيه

 داخل؟ بيايم کني تعارف نميخواي-

 .ببخشيد اوا-

 نفر يناخر  داخل ريختن ها بچه بقيه و الياس و مينا ساراو اون بعد داخل بياد مرتضي تا رفتم کنار در جلوي از بعدم
 .ازنينن خداحافظ:گفت و گرفت بغلش تو منو خنده با مالني اما ندادن نشون توجه بهم اصال که بقيه بود مالني

 بري؟ کجا قراره مگه:گفتم تعجب با.داد تحويلم گنده لبخند يه بعدم

 ه؟ميگ چي ببين حميد جان اخه .نکن مسخره منو زن بگو هي باز:گفت و زد پيشونيش به دست با حسين امير

 .سالم بگي نه،بايد خداحافظ عزيزم:گفت مالني به رو کردو اي خنده حميد

 خدافظ گفت بايد کرد فک من...ساري اوه:مالني

 بود؟ کي مادر .....نازنين :گفت خونه آشپز از مادرم کردم راهنمايي داخل به رو همه.خنديدن همه

 . مامان با احوال و حال به کردن شروع همه ها بچه.شکفت گلش از گل ها بچه ديدن با شدو ظاهر خودش بعدم

 .بشينيد بفرماييد... عجب چه ها بچه سالم-

 هب دستشو و مامان سمت اومد لبخند با مالني و گفت چيزي مالني گوش دم اروم حميد مالني سمت کرد رو بعد
 .افخمي کانوم خدافظ:کرد دراز سمتش

 خدافظ:گفت دادو فشتر دستشو شک با مامان

 انگار....اوه:گفت زدو اي پاچه دست لبخند ميخنديدم داريم ما ديد وقتي مالني.رفتيم ريسه خنده از حرفش اين با
 .سالم گفت بايد اشتباه کرد من باز

 يماننر .خونه آشپز سمت رفت تعارف يه بعد نگفتو هيچي و زد لبخندي آورد نمي در سر مالني حرفاي از که مامان
 :گفت همونطور .ميکرد خشک موهاشو حوله يه با داشت و بيرون اومد حموم از کمرش دور حوله يه با موقع همون
 .خندست طرز چه اين نازنين چخبره

 مارو بود بسته چشماش اون و بود گرفته چشماشم جلو ميکرد خشک موهاشو باهاش داشت که اي حوله بخاطر
 .نميديد

 صداي که رو صدا همه اين چطور موندم من کنار به اينا حاال.بود گرفته خندم هم ميشدم آب خجالت از داشتم هم
 ميدونه من مال فقط قاطيه توش مردم

 ماشات حال در پسرا منو فقط اونور کردن روشو دخترا البته ميکردن نگاه نريمان به داشتن باز دهن با همه ها بچه
 . بوديم
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 .....جو چرا: گفت و کشيد سرش از رو حوله يهو

 .ماسيد دهنش تو حرف بقيه

 ندشب پشت هم پسرا خنده زير زد که بود نفري اولين حسين ميکرديمامير نگاه هم به باز دهن با داشتيم همه حاال
 .لرزيد خونه هاي ستون که خنده زير زدن چنان

 .پايين بودن انداخته سرشونو خجالت با هم دخترا

 و زد گچن لپشو و بيرون اومد خونه آشپز از مادرم يهو. منو اونم ميکردم نگاه نريمانو باز دهن با بر و بر داشتم منم
 .نريمان وضعيه چه اين برسرم خاک:گفت

 دور از هحول اتاق تو بره اومد تا شد گرد چشماش و کرد تنش پايين به نگاه يه چون اومد خودش به تازه انگار نريمان
 ..... و شد باز کمرش

****  

 کنارش بعد و گرفتم سپيده جلوي شربتو ليوانو آخرين.ميزاشتن نريمان سره به سر و ميخنديدن داشتن هنوز پسرا
 .نشستم

 نازي؟ رفت کجا مادر :مينا

 اينجا؟ اومديد پاشديد همتون يهو که شد چي نگفتيد راستي!خالم خونه رفت باشيم راحت ما اينکه واسه -

 .ميگي راست واي : گفت و خورد شربتشو از جرعه آخرين سارا

 چي؟؟؟ واسه اينجا بيايم بود قرار مرتضي:گفت مرتضي به رو بلند ميزو رو گذاشت ليوانو بعدم

 .گفتي شد خوب بودا رفته يادم:گفت و خاروند دماغشو روي مرتضي

 افرتمس يه پس گفتيم خورد هم به سپيده و ارسالن عروسيه که ديديم ما راستش:گفت نريمان و من به رو بعد
 .بريم بچينيم

 بريم؟ کجا ولي نيس حرفي اوکي:نريمان

 .شمال:سپيده

 .ديگه خورده بهم حالم شمال رفتم بس از که يکي من واال:ميثم

 .بدهم نظر يک من ميشود:مالني

 .ميشود آري:حسين امير

 .يزمعز  بگو:وگفت مالني سمت کرد رو بعد کرد باز نيششو بيخيال اونم که رفت بهش غره چشم يه رضا حميد

 .آنجا به رفت خواست من شما براي هست مقدس که هست ايران در جايي يک شنيدم من:مالني
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 .مشهده منظورت کنم فکر-

 .انجا ديد داشت دوست من. مشهد آره آره:مالني

 نبود؟ بهتري جاي:حسين امير

 .موافقم مالني خانوم نظر با منم اتفاقا:حامد

 بگذره؟ خوش بهتون مشهد تو ميخواد چطوري بگيد ميشه:حسين امير

 .نگذره بد بهت ميدم قول من:گفت و حسين امير پشت زد يکي ارسالن

 چيه؟ نظرتون اينا و سبزوار و نيشابور بريم ميتونيم هم مشهد بعد: سپيده

 امير زبج ميرسيدن نظر به راضي همه .بشيم راهي فردا پس شد قرار و چيديدم رو مسافرت ي برنامه همه موافقت با
 بوده؟؟؟ چي حرفا اون از منظورش يعني .کرده مشغول فکرمو مينا عروسيه تو شبش اون حرفاي هنوز .حسين

**** 

 ?اميرحسين?

 وادميخ چيزي يه دلم که شبايي اون از شباست اون از امشب.زدم بهش محکمي پک و کردم روشن ديگه سيگار يه
 .نميخواد هيچي و

 دريچا دختر يه نميکردم فک وقت هيچ.لبم رو ميشينه پوزخند يه .چادريه دختره به بره و دور همش فکرم امشب
 . باشه مهم واسم

 .داره فرق همه با دختر اين انگار ولي بودم دخترا از خيلي با آنا جريان بعد!! درازش زبون نوع از اونم

 آسمون به رو گرفتم سرمو

 بگي؟ برام ازش ميشه- )

 .کرد حس بايد رو خدا کرد بيانش حرف تا چند با بشه که نيس چيزي خدا-

 .نميکنم حسش من چرا پس-

 نخواستيد شايد-

 .خواد نمي اون شايد .نشد خواستم-

 .(زدنه صدا يه منتظره خدا مطمنم-

 آنا رخاط به که موقع اون مثل بده؟شايد جواب معلوم کجا ؟از کنم صداش بايد االن يعني!زدنه صدا يه منتظره خدا
 !نده نداد،اينبارم جوابمو اون و خواستم کمک ازش
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 باال گيرنمي سرشونو بزنن حرف خدا با ميخوان وقتي معموال مردم کردم نگاه ماه به.کنم صداش ديگه باره يه بزار ولي
 .نميرسيد ذهنم به اي کلمه هيچ بود ماه به نگاهم .بپرسم شق کله اون از اينم باشه يادم چرا؟ نميدونم

 :افتادم جمله يه ياد يهو

 آنالينه هميشه خدا

 کني رساني روز به رو دلت کافيه

 در که ميبيني موقع اون

 بود خواهد و هست و بوده کنارت لحظات تک تک

 .ميکني قبولش شه رساني بروز ميخواد دلم االن خدايا کشيدم عميقي نفس

 کمکش .کنه صدات دوباره ميخواد چادري دختر يه حرف بخاطر ولي بود برگردونده ازت رو جلوته االن که ايني
 !پاشه؟؟ سر ميکني

 کرد؟ فکر چي به داشت-

 رتپ و بود شده تموم که سيگارم .ايستاد کنارم و تراس داخل اومد اروم مالني .برگشتم عقب به مالني صداي با
 .کردم فرو جيبم تو دستامو و کردم

 .ها چيز خيلي به-

 کرد فک هم نازنين به-

 ميکنم؟ فکر نازنين به من ميدوني کجا از تو:گفتم و کردم بهش نگاهي

 .زد حدس-

 .درسته حدست بگم بايد-

 .کرد فکر اون به داشت هم من-

 جدي؟؟-

 هاي زن من البته ميکند سر بر سفيد گاهي و سياه چيز يک اون!هست متفاوت ديگر هاي دختر با اون ...بله-
 .دارند ها اين از که ديد را زيادي

 هست؟ چي انها اصال:گفت سمتمو کرد رو

 .کامل حجاب چادر ميگيم بهش ما-

 .نداشت ها چادر اين از همه چرا ولي زيبايست نام چادر-
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 .نميدونم:گفتم انداختمو باال اي شونه

 داري؟ دوستش:گفت و کرد نگاه و سمت اون هم مالني.زياده نورش عجيب ماه امشب ماه به دادم نگاهمو دوباره

 بابا؟؟ ؟؟نه کي-

 گفتم؟ کي من دانست تو-

 .نازنينه منظورت ديگه آره-

 .آنجاست تو ذهن انگار ولي نگفت رو اون من:گفت و کرد نگاهم مشکوک

 .شقيقم کنار زد انگشت سر با بعدم

 کيه؟ پس نيست نازنين منظورت اگه-

 .آنا-

 .شدس تموم من براي اون نه-

 .است بوده زيادي روابط شروع ولي-

 آره:دادم بيرون مانند آه نفسمو

 .نکرد گيري کناره ها دختر از تو-

 .نميدونم-

 .داشت ايمان تو به من تونست تو-

 مه به زندگي اين از حالم داره خودمم شده نواخت يک زندگيم...نکنم فکر ...ميتونم.خونه تو رفت و زد پلک اروم
 .ميخوره

 سونيآ همين به داره انتظار نازنين اونوقت .شدم غريبه خدا با من که ساله ده نزديک افتاد اسمون به نگاهم دوباره
 يگارس يه نداره کشش ديگه مغزم.داشته اون ولي بگه واسم رو چيزا اين که نبود کسي خارج تو .بزنم صدا رو خدا

 بهش محکمي پک و کردم نزديکش لبام به و گرفتمش ميانيم و اشاره انگشت دوتا بين زدم آتيش و آوردم در ديگه
 .افتادم راه اتاقم طرف به و خونه تو برگشتم شد تموم وقتي .زدم

 ليو داد و پيشنهاد اين مالني چرا نميدونم مشهد بريم قراره فردا سرم زير گذاشتم دستامو و شدم ولو تخت روي
 يول نميدونم.هاش فرستاده پيش برم وقت اون ندارم قبول هم رو خدا حتي من مشهد به چه منو نيومد خوشم ازش
 رفتنن واسه ميتونم .تره قوي نرفتنم حس از هست هرچي ميداد نشون عالقه رفتن به وجودم تو هم حسي يه انگار

 .ميرويم پيش نوشت سر با باو ولش .ميشه مانعم حسه اون اما کنم جور بهانه يه

****  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 58 

 بينمب کردم نگاه چشم يه با برداشتمش عسلي روي از کردمو دراز دستمو شدم بيدار خواب از گوشيم زنگ صداي با
 الو :کردم وصل و تماس ديدم و نريمان اسم وقتي .زده زنگ کي

 کجايي الو-

 .خونه:گفتم و کشيدم اي خميازه

 نشدي حاضرم هنوز حتما !خونه؟؟-

 چي؟ واسه آماده:گفتم دستشويي سمت ميرفتم که همونطور و پايين اومدم تخت از

 .مشهد سمت بيفتيم راه قرار ديگه ساعت يه کردي فراموش اينکه مثله بابا-

 ! رفت يادم پاک شرمنده واي:پيشونيم به زدم و واستادم راه وسط يهو

 .بگو هم حميد به.دنبالت ميام ديگه ساعت يه که شو حاضر سريع فقط نداره اشکال حاال-

 .اوکي-

 هوهق تيشرت يه بيرون اومدم اي دقيقه پنج دوش يه بعد .حموم تو پريدم سريع و.کردم قطع خدافظي بدون بعدم
 .گردنم رو انداختم هم اي قهوه نازک شال يه پوشيدم مشکي شلوار يه با اي

 .بسته واسم هم رو ساکم پرتم حواس من که ميدونسته مالني شکر خدارو

 نميخور صبحونه دارن و ان نشسته ميز پشت آماده مالني و حميد ديدم که بيرون زدم اتاق از و برداشتم و ساک
 .نشستم کنارشون و رفتم منم

 نکرديد؟ بيدار منو چرا بخير صبح سالم-

 .نخواست حميد .خواست من .سالم:داد جواب مالني و سمتم گشتن بر شون دوتايي هر

 شيع عار عي خواست عي عم د:گفت ميچپوند دهنش تو رو لقمه داشت که همونطور حميد.کرد نگاه حميد به بعدم
 .بعنيديم عکم

 .بزن حرف بعد بخور لقمتو اول المصب خب:گفتم بهش رو همين واسه .گفت چي نفهميدم منکه

 ميخواست دلم ميگم:وگفت خورد شيرينشو چاي از يکم حميد .نشستم ميز پشت و بيرون کشيدم صندلي يه بعدم
 . بخنديم يکم نشي بيدار

 .داره خنده من نشدن بيدار مگه-

 ردمک نگاه ميکرد اشاره که جايي به خنده زير زد بعدم.....داره خنده اون نه:گفت کردو شلوارم به اي اشاره يه حميد
 وارمشل زيپ توي گوشش يه پيرهنمم بستم کج هامو دکمه نصفه و شدم آماده هولکي هول من باز بعله ديدم که

 رد؟ک زيپ داخل پيرهن گوشه توانست چطوري تو:گفت يهو و ميکرد نگاه رو جا همون داشت هم مالني .افتاده گير
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 ....خنده زير زد حميد دوباره حرفش اين با

 نريمان هب رو عقب صندلي مالني و حميد و نشستم جلو صندلي من .دنبالمون اومد نريمان خورديم که نو صبحونمو
 ديگه؟ اومديم مي خودمون بود چکاري:گفتم

 !بريم ماشين تا سه با قراره نه:گفت و انداخت راه رو ماشين نريمان

 

 تا؟ سه چرا:حميد

 !ديگه بيشتره کيفش اينجوري خب-

 .نيست حرفي اوکي-

****** 

 يدمد نازنين به رسيدم وقتي کردم احوال و حال همشون با اومدن ديگم هاي بچه ديديم خونشون در رسيديم وقتي
 ؟؟؟کوبي.نازنين واي:گفت و گرفت دستشو سرم پشت از مالني يهو که کردم تعجب کرد دراز طرفم به دستشو

 !! کوبم عزيزم ممنون: نازنين

 !سالم:من سمت کرد رو زدو بهش لبخند يه بعدم

 .دخترا پيش برگشت اونم دادم سالمشو جواب و باال دادم هامو ابرو

 .ماشين دوتا با هم پسرا ما برن ماشين يه با دخترا شد قرار بام رفتيم که روزي مثل

 .بريم ارسالن ماشين با ميثم و ارسالن و من و نريمان

 .الياس ماشين با هم الياس و حامد و مرتضي و رضا حميد

 راه ساعتي هشت مشهد تا.افتاديم راه مشهد سمت به و شدن ماشينا سوار همه باالخره.نريمان ماشين با هم دخترا
 .افتاديم راه که 51 ساعت االن هم ما بود

 يهو.نميگفت چيزي کسي.بودند نشسته عقب صندلي هم ديگه دوتاي اون کنارش منم.بود فرمون پشت نريمان
 بگيد؟ چيزي يه خوب دپرسا عه:گفت ميثم

 بگيم؟ چي خب-

 بدم؟ اطالعات بهت تحميلي جنگ مورد در ميخواي:ارسالن

 .نه اون:ميثم

 چطوره؟ سومالي قحطي:نريمان
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 .نيست خوب اونم نع:ميثم

 چي؟ ايران ديپلماتيک روابط از-

 .نيست خوب اونم نه:ميثم

 .ميديم ادامش ما کن شروع رو بحثي يه خودت مرغ شتر خوب:نريمان

 چطوره؟ من گرفتن زن راجب:ميثم

 .کلش پس بزن يکي ندارم دسترسي بهش من ارسالن-

 و بحث اين چطور که ميکردي ريزي برنامه داشتي موقع اون از ......بيشعور:گفتم که ميثم کله پس زد يکي ارسالن
 نه؟؟ بکشي پيش

 .شدم تابلو زيادي گذاشته تاثير منم رو الياس با همنشيني اثرات:گفت و خاروند کلشو پشت ميثم

 .دونستم نمي دليلشو من که بود پوزخند يه فقط نريمان لب رو ولي خنده زير زديم

 شديم بر روده خنده از که درآورد بازي مسخره ميثم اونقد مشهد به رسيدن تا

**** 

 ?نازنين?

 پا کي من بعد:ميکرد تعريف داشت همچنان مالني.خنديدم که بس شداز بلند دادشو صورتم هاي عضله ديگه واي
 متوجهيد؟؟ .خورد شکمش که زدم او به

 .بده ادامه فهميديم اره :گفت ميخنديد که همونطور مينا

 .کرد کم اون که بعد :مالني

 کرد؟؟؟ کم رو چي کرد؟ کم :سارا

 ...ديگر کم :مالني

 .شد دوال بعدم

 !خم منظورش بابا: سپيده

 .نميخورد بر بهش اصال مالني که بود اينجا جالب شديم منفجر دوباره سپيده حرف اين با

 .کند کاري نميتوانست درد از !او پشت زد آرنج من....همون: مالني

 !!هستيا بروسلي پا يه هم تو دختر بابا-

 .جاده به داد نگاهشو دوباره و کرد بودم دستش کنار که من به نگاهي مالني
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 هست؟ کي ديگر اون:مالني

 .بده ادامه تو نيست مهمي فرد:مينا

 من ستميخوا مرد ان.کشيدم خجالت کيلي کيلي من موقع ان.کانوم کرد کمک شما به من که گفت مرد ان بعد:مالني
 .کرد ناکار را او زد من کرد کمک رو

 .توحلقم هات اصطالح:سارا

 بردي؟ حلق به را اصطالحاتم چگونه:مالني

 ..دلم... مامان واي:سپيده

 رو کاريهيچ توان ديگه که بوديم خنديده اونقد .بود کوب کيلي کيلي مالني قول به خنده از رفت ريسه دوباره بعد
 .عاشقشم که يکي من .بود اخالقي خوش و مهربون دختر واقعا مالني .نداشتيم هم

 تساک عالمت به بينيم روي و دستم و کردم اي خنده تک بود نريمان .خورد زنگ تلفنم شديم مشهد وارد وقتي
 نريمان؟ جانم:کردم وصل تماسو بعد گذاشتم

 .ميشيد گم وقت يه نيستيد بلد رو جايي شما بيايد ما سر پشت نازي-

 هتل؟ سمت ميري داري االن ..اوکي-

 .لواسون ميرم دارم نه-

 .مزه بي-

 . کنيدا گممون نازي-

 .باشه-

 .کردم قطع و تماس بعدم

 بود؟ نريمان:سپيده

 .نکنيد گم رو ما باشيد مواظب نيستيد بلد رو جايي ها شما ميگفت اره-

 .هست مواظب من نه:مالني

 بود؟؟ کي پسره نگفتي مالني:گفتم يهو بعد جلو به دادم نگاهمو و زدم پلک اروم

 .بود حميد آها......پسره؟ :مالني

 حميد؟ شکم تو رفتي تو يعني:مينا

 .نشد جا حميد شکم تو من ....زد اونو فقط من نه:مالني
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 .بود جديد بحث يه شروع دوباره اين و

*** 

 مونگير  جا هتلي هيچ تو شلوغه مشهد و تابستونه تعطيالت چون شديم ولو جا يه کدوممون هر کوفته و خسته
 االن کنه رزو جا هتل تو که نميرفت يادش اگه شده منفجر مرتضي اين .خونه مسافر اومديم مجبوري و نيومد

 .نبود اين وضعمون

 غروب کاينزدي.حرمه نزديک که اينه کثيف خونه مسافر اين مزيت تنها.اتاق يه تو هم پسرا بوديم اتاق يه تو مادخترا
 و دمش بلند جام از بودن کاري يه مشغول کدوم هر ها بچه االنم گذشت ساعتي يه شديم مستقر تا و مشهد رسيديم

 .ميکني نگاه چي به: گفت سر پشت از سپيده.اومد مي خنکي نسيم کردم بازش و پنجره سمت رفتم

 متس رفتن و شدن بلند هم ديگه دختراي.اون به: گفتم و کردم اشاره بهش دست با بود طاليي گنبد يه روم روبه
 کرد؟ طوري اين چرا:گفت تعجب با مالني.داديم سالم و کرديم خم سرامونو هم با هم يهو.پنجره يکي اون

 .ميديم سالم داريم:سارا

 کسي؟ چه به:مالني

 .اونجا به:گفت و کرد اشاره گنبد به مينا

 .ميکنيم رضا امام به احترام اداي نوع يه داريم ما عزيزم:گرفت رو مالني هاي شونه و رفت سپيده

 .کرد احترام اداي کليسا رفت وقتي هم من:مالني

 .ميکنيم رضا امام به هم ما ميکني احترام اداي صليب به تو که طور همون... درسته-

 .همين... متفاوته هامون شيوه فقط:مينا

 

 نرفت؟؟ جا آن شما:مالني

 .کرد اشاره گنبد به بعد

 .بگن اذان باشه!ميريم عزيزم چرا-

 .خودشون کار سر برگشتن همه دوباره

*****  

 ?اميرحسين?

 مشکي چادر هم مالني حتي مشکي چادراي با همه.اومدن باالخره که بوديم دخترا منتظره در دم اماده و حاضر همه
 .بود سرش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 63 

 اوردي؟ کجا از چادر تو مالني:پرسيد تعجب با حميد

 اوردم زاپاس يکي باشه نداشته چادر مالني که ميدادم احتمالو اين چون دادم بهش من:نازنين

 .مياد بهت خيلي:گفت و زد لبخندي حميد.بود دستش اون هم ديگه پالستيک يه.

 اون هميش سرخ خجالت از خارجيه اينکه بفرما:گفت نازنين يهو.شد سرخ خجالت از و پايين انداخت سرشو مالني
 .نميشم سرخ شده منفجر منه وقت

 !!من ي گنده دماغ ميکشي خجالتم تو مگه:گفت و کشيد شو بيني و جلو رفت نريمان

 شمميک که بعله:گفت ميداد ماساژ شو بيني دست کف با که طور همون کردو جدا دماغش از نريمانو دست نازنين
 .گشاد دهان

 .داشت آستينش تو اماده جواب يه بگي چي هر يعني خنده زير زدن همه

 گنبد به نگاهم و ميرفتم طور همون.افتاديم راه پياده نداشت حرم تا زيادي مسافت چون بيرون زديم خونه مسافر از
 هک بود جوري داشت خواستي درخشندگي يه گنبد.مهمه واسم مگه زيارت ميرم دارم چرا اصال يا اينجام چرا من.بود

 .بکني دل ازش نميخواست دلت

 ميکنيد؟ فکر چي به-

 کفشاي باشه قدم هم هميشه اينکه واسه آنا بود هام شونه روي تا قدش کردم نگاه کنارمو و برگشتم نازنيم صداي با
 شيدمک و آوردم در جيبم از دستمو شد خورد اعصابم کردم مقايسه نازين با رو آنا اينکه از ميپوشيد بلند پاشنه
 .گردنم پشت

 نداشت؟ جواب من سوال-

 .ميکنم فک اينحام چرا اينکه به دارم-

 باشيد؟ اينجا نميخواست دلتون يعني-

 با نازنين که داشت تعجب جاي برام اومدن مي باهم داشتن تايي سه يا دوتا دوتا ها بچه کردم نگاه سرم پشت به
 .شده قدم هم من

 .نخواد منو دلش خونه صاحب شايد ميگم ولي.نميدونم-

 .نميطلبيدتون نميخواست اگه-

 .ندارم اعتقاد حرفا اين من-

 نبراشو شهر تو بزار پاشونو تاميخواست ولي مشهد اومدن مي دنيا سره اون از که بودن زيادي آدماي.دارم من ولي-
 .نتونسته و اومده پيش مشکلي

 .نميشه دليل اينا-
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 بشيد؟ کسي خونه وارد اجازه خونه صاحب تا شده حاال تا-

 .نه-

 خوب؟؟-

 .طلبيده منو ميکني فک چرا-

 ميکنن کتمان خودشونو حقيقت ها ادم از بعضي ميکنيد فکر که نيستيد چيزي اون شما چون شايد-

 ......شايد .همينطوره واقعا يعني بود ضريح به هنوز نگاهم کشيدم عميقي نفس

 

 ودب گنبد به نگاهم دوباره من ولي. ضريح پيش داخل برن تا گرفتن وضو ها بچه از بعضي شديم که صحن وارد
 وضو من ات ميداري نگه منو کت زحمت بي پسرم:گفت و بود کنارم مرد پير يه.کنم نگاش فقط ميخواست دلم عجيب
 .حتما:گفتم طور همون و بگيرم ازش کتو تا کردم دراز دستمو و زدم لبخندي.بگيرم

 لب رزي و ميگرفت وضو داشت خواستي ارامش يک با .کردم نگاه گرفتنش وضو به زد لبخند و بهم داد و کت اونم
 .بود پيش ساله هفت که پدربزرگم ميت نماز شايد بود کي خوندم نماز که باري اخرين من.ميکرد زمزمه و قدر سوره

 نگاه اطراف به داشتم که طور همون. بده جوابمو خدا دارم توقع چطور پس زياد چند.نخوندم ديگه زمان اون از
 ميخوند نماز داشت گلدار سفيد چادر يه با که نازين به افتاد چشمم ميکردم

 اصيخ ارامش يه با کردم نگاه بهش و نشستم زمين روي همونجا بوده چادرش بود دستش که پالستيکي اون پس
 شچهر  ميداد تکون شو چادر اومد مي که بادي نداشت اي عجله گرفتن وضو واسه که پيرمرد اون مثل ميخوند نماز

 !نياوردم دست به دخترا با من که خداست؟آرامشي فقط آرامش ميگفت راست يعني.بود شده نوراني واقعا

 از بعد.گرفتن وضو به کردم شروع و باال زدم هامو آستين حوض سمت رفتم و شدم بلند جام از آني تصميم يک با
 يچه من اومد يادم خوندم که حمد سوره خوندن به کردم شروع بستم قيام و برداشتم مهر يه .شد تموم کارم اينکه
 .نکردم شکر خدارو وقت

 نکردم؟ خم سرمو خدا جلوي وقته چند سجده رفتم رکوع از بعد

 هگل هميشه که ادم يه ام کي من.ميرفت رژه چشمام جلوي گناهام تمام گنبد دوختم چشم شد تموم نمازم وقتي
 داخ حرفاي به چرا من که نکردم فکر اين به بارم يه اما نداد جوابشو خدا ميکرد فک چون گردوند بر رو خدا از داشت
 .نکردم گوش

 و قرآن قعمو همون کنارش رفتم و شدم بلند ميخوند قرآن داشت فاصله با کنارم که نازنين سمت شد کشيده نگاهم
 .آسمون به دوختم نگاهمو.کردم بغل هامو زانو و نشستم کنارش بوسيد و بست

 ميکنن؟ نگاه آسمون به ميزنن حرف خدا با دارن وقتي آدما چرا-

 .بکنيد وجود ابراز يه زدن حرف از قبل ميشه:گفت و کرد نگاه بهم قلبشو رو گذاشت دستشو
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 .نبود ترسوندت قصدم شرمنده-

 .نيس مهم-

 ندادي؟ جوابمو-

 .ميندازه خدا ياد مارو وسعتش چون:گفت آسمونو به دوخت نگاهشو اونم

 .جالبيه تعريف-

 گرفتيد؟ آرامش-

 .آره-

 بود؟ همين فقط سوالتون-

 نميشه؟ ديده چرا داره اگه داره وجود خدا مطمني کجا از !نه-

 ور خدا اگه شما درضمن .ميميريم ما نباشيم اگه و نميشه ديده ولي هست نميشه،هوا ديده ولي داريم مغز هم ما-
 .نميخونيد نماز نداشتيد قبول

 .نکنيد طوري اون:گفت يهو بود ديده پس باال دادم مو ابرو يه تعجب با

 چطوري؟-

 .باال ميديد ابروتونو يه اينکه-

 چرا؟ :پرسيدم تعجب با

 .ميخورم حرص اينطوري بکنم کارو اين نميتونم من چون-

 .رفت قنج براش دلم که گفت مظلوم حالت يه با اينو .خنده زير زدم

 .سرم به زده اوووف...... گفتم چي االن من

 بود شده بيشتر تعجبش شدم ساکت يهو که اين از حاال بود کرده تعجب من خنده از اول که نازنين

 .دش پيدا هم ها بچه وکله سر کم کم کرد عوض مشکي چادر با سفيدشو چادر و شد بلند نگفت چيزي خوب ولي

 ندي؟خو نمازتم تازه که .شد تموم زيارتت کي تو شده ذليل گفت و گرفت نازنين بازوي از نيشگون يه سپيده

 :گفت و زد نمايي دندون لبخند نازنين

 .باالست عملم سرعت

 ميکني؟ گريه چرا مالني:گفت و جلو رفت نازنين بود سرخ مالني چشاي



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 66 

 عدب .کرد گريه من شد باعث مکان اين اما... ندونست من:گفت کردو پاک دستش توي دستمال با دماغشو مالني
 هق هق که گفت گوشش دم چيزي يه و کرد بغلش جلو رفت نازنين کردن باز راهشونو اشکاش چشم گوشه از دوباره
 .بيرون اومد بغلش از و شد قطع مالني

 خدا ميگفت که آرامشيايي همون از.کنه آروم رو کسي هر ميتونه که داره خودش با آرامشي عجيب دختر اين
 ....حوا جنس از آرامش يه.کنه منتقل نازنين طريق از ارامششو از يکم خواسته خدا انگار.داره

*****  

 ?نازنين?

 .خنده زير زد که نشستم سيخ جام سر و شدم بيدار خواب از مينا جيغ با

 .ميدي چي ايندمو شوهر جواب دستت رو بيفتم کنم سکته ،نميگي بز کره خر، زهر:دادن فوش به کردم شروع

 .چرخ نوزده زير بري الهي... احمق .کني نگاه خودم روي تو ميخواي چطور بدرک اون حاال

 .کرد حساب زاپاسشم نامردي خيلي:گفت حرفمو وسط پريد سارا

 .خفه تو:گفتم سمتشو کردم پرت بالشو

 خورد اعصابم ميشم بيدار خواب از خودم وقتي من بهم بود ريخته عجيب اعصاب.خنده زير زدن هم با همشون
 از بعد.دستشويي سمت رفتم و بيرون زدم اتاق از داغون اعصاب با.کنه بيدارم کسي که وقتي حال به واي . ميشه

 يافهق نازي....اوه :گفت ديد منو وقتي مالني.بودن شدن اماده حال در همه اتاق تو برگشتم صورتم و دست شستن
 .است خشن زيادي ات

 .چمدونم سمت رفتم و ندادم جوابشو همين واسه نداشتم هم رو مالني حوصله حتي

 .بيخيال نازي که نبودي جنبه بي:گفت سمتمو کرد پرت لباساشو از يکي سپيده

 گلت دببخشي:گفت يواش و کرد بغلم پشت از مينا.شدم چمدونم سرگرم دوباره و پايين کشيدم سرم از لباسشو
 .کلدم

 .خري حيلي:گفتم سرشو تو زدم اروم

 اسبي هم تو-

 .خوشگال بلند يال اين از-

  

 .اره..... اوهوم-

 .بخشيدم پس-
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 .خنده زير زديم جفتمون بعدم

 .بگيد هم ما به خب:سارا

 .نميخوره ها بچه درد به .....نچ:مينا

 .نميخوره ها بچه بدرد که:سارا

 .نچ:گفت و انداخت باال ابرويي مينا

 کاريش ميزنيم هشت و شيش کال.خنده زير زديم هم تا سه ما. بيرون رفت اتاق از اونم که کرد ميتا دنبال سارا
 کرد نميشه

*** 

 ..سي ام پي الويو وي بشيم ترن سوار قراره ما بازيه شهر اينجا سالم-

 ... لوس دختراي اووووق.خنده زير زدن بعدم

 .ميميرم دل به آرزو من و نميشي آدم تو آخرش ميدونم من:گفتم و سپيده ي کله پس زدم يکي

 .ميکنم فکري يه مرگت بعد بمير تو نداره اشکال:سپيده

 .کردم تنگ رو تو جاي مگه.شده منفجر... کوفت-

 .تر اونور برو يکم!کردي تنگ عجيب منو جاي عجيب ولي نه اون:مينا

 .وسط اين چپوندي خودتو اومدي زور به تو بودم نشسته صندلي رو قبال از که من بوفالو اخه-

 .ديگه ميگه راست:سارا

 نفر؟ يه به نفر چند:گفت و برچيد لب مينا

 .هست تو طرف من:مالني

 . لحجت قربون من آخ: مينا

 .شو بلند صندلي رو از هست تو طرف من که حال خب:مالني

 .خند زير زديم هممون

 !بدبخت حسوداي:گفت و شد بلند صندلي روي از هم مينا

 شهريور 51 ات شرق الماس از رفتيم رو بازا تموم بازار رفتيم اول ميگشتم داشتيم يکسره بيرون اومديدم که صبح از
 پسرا و پارک کوهستان اومديم االن و خورديم حرم اطراف ناهارم گشتيم رو همه.حرم اطراف هاي مغازه و رضا بازار و

 . ايستاد من بشين بيا: گفت مينا به رو و شد بلند جاش از مالني.بگيرن کباب برامون تا رفتن
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 .نشست فور فل هم مينا

 .گلم داره نيومد اومد تعارف :گفتم مالني به رو

 چه؟ يعني اين:مالني

 .غريبن تعارف با هم بعضيا کردي تعارف که ميفهمن بعضيا يعني:سارا

 .نشست مينا که خواست واقعا من نکرد تعارف من اما:مالني

 . کن ولش:سپيده

 ام يهو زمين بخوره مالني بود نزديک که زدن طعنه پشت عمد از و شدن رد مالني کنار از پسر تا چند موقع همون
 .مالني سمت رفتيم و شديم بلند جامون از دخترا

 کرديد؟ که بود چکاري اين: گفت پسرا به رو مينا

 .زديم طعنه بهش نبود معلوم:گفت بود تر بلند همه از که يکي

 .ميکنيد هم افتخار کارتون به چه-

 .باشيد مسجد بايد االن ؟شما ميکنيد چيکار ها جوجو اين بين شما خانوم حاج:گفت بود زده طعنه که هموني

 .خنده زير زدن تاشون سه هر بعدم

 کجاست؟ ميدونيد مسجدم شما عه-

 ستميتون کسي اگه عمرا که بود خورده گره هم به طوري اخماش.کردم نگاه و عقب و برگشتم حسين امير صداي با
 .بيرون بود زده هم گردنش رنگ.کنه بازشون هم از

 باشن؟ کي جنابعالي:گفت و جلو داد سينشو سوميه پسر

 ردنک دفاع به کردن شروع و رفتن هم ديگه دوتاي اون.صورتش تو زد مشت يه بده جواب اينکه بدون حسين امير
 طوريچ دختر پنجتا بود اعصابم رو هم دخترا جيغاي جيغ وسط اين زدن به کرد سروع هم حسين امير دوستشون از

 .کنن کمک بهش ميتونستن

 نفر؟ يه به نفر چند نامردا:ميگفت که اومد الياس صداي يهو

 کردن شروع و سمت اين ميان دارن بدو و کردن ول رو پالستيکا خودمون هاي بچه ديدم که صدا سمت کردم رومو
 تا سه اون زدن به

 .بکشنشون امکانداشت نميگرفتم جلوشونو کسي اگه بودن شده سه به هشت حاال

 .ميکشينشون داريد .بسسسسسسسسه:زدم جيغ يهو

****** 
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 بيآ بطريه .ميکرد گريه رضا حميد بغل تو داشت هم مالني بودن جايي يه پسرا از کدوم هر بود بدي خيلي وضع
 .اميرحسين به بده ببر:گفت و دستم داد رو بقيش و خورد رو آب از يکم و نريمان سمت رفتم و برداشتم

 به کشيدمي دستشو و ميداد تکون پاشو عصبي و بود تنهانشسته جا يه کردم نگاه بود حسين امير که سمتي به
 .حسين امير سمت رفتم و دادم تکون نريمان واسه فهميدن عالمت به سرمو گردنش

 شوگردن بايد:گفت عصبي که گرفتم ازش .دستم داد خاليشو بطري کشيدو سر نفس يه که دستش دادم و آب
  جايي به حاال.چيز همه بي پسره ميشکستم

 .بکنه اينکارو من ناموس با که رسيده

 ميکني؟ نگاه اينجوري چرا چته؟:گفت که کردم نگاش حالت بي

 چطوري؟-

 .کردم نگاه کسي ناموس به و بودم مقصر من که انگار ميکني نگام طوري-

 .نزدم حرفي همچين من-

 .ميگه اينو نگات ولي-

 .نداري فرقي اونا با شما ميگه نگام شايد-

 چيه؟ منظورت:خورد گره بهم بيشتر اخماش و خورد جا حرفم از

 .واضحه-

 .نيستم اونا شبيه اصال من-

 .مردميد ناموس دنبال هم شما داريد فرقي چه-

 .اينکارن که ميرم کسايي طرف فقط من-

 ينا به شما مثل يکي و.داشتن غيرت روشون شايد که بودن کسي دختر و خواهر هم اونا.نبودن اينکاره که اول از-
 .انداختتشون وضع

 .ميشد ديگه يکي نميشدم دوست باهاشون من اگه.طرفم اومدن مي خودشون اونا-

 .ميخوره ديگه يکي نخوريم ما اگه ميکنه ديگه يکي نکنيم ما اگه .همينجاست هم ما اشتباه-

 .بدي شعار بلدي فقط تو-

 .ميشه گفته و ميگيره شکل هدف يه به رسيدن در هم شعار-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 70 

 رگگ خودت چرا پس ميدري رو ميپرن ناموست به که گرگايي که شما:گفتم و کردم رها تيرمم اخرين و شدم بلند
 .ديگري ناموسه واسه ميشي

****** 

 باسل طرح مينا واسه داشت مالني.ميکرد بازي گوشيش با داشت سپيده بوديم نشسته اتاق تو حوصله بي همه
 وزشر خوشيه تمام که ديشب قضيه از بعد .بود بسته چشماشو بودو کشيده دراز هم سارا.گوشيش تو ميريخت
 و رداشتمب گوشيمو همين واسه زد سرم به فکري يه.بودن شده دپرس همه انگار.نزد حرفي کسي ديگه شد کوفتمون

 .نريمان به زدم زنگ

 ها؟؟:داد جواب بوق دومين با

 ادب؟؟ بي چيه ها-

 .شماست ي الو همون-

 .صفر ادب-

 .بگو حرفتو ادب با آبجي تو قربون-

 .ما اتاق تو بياين بگم خواستم-

 علت؟ چه به-

 .بشه باز دلمون بگيد پرت و چرت يکم اينجا بياين الاقل نميبريدمون که بيرون-

 .شماييم دلقک ما مگه چي؟؟درضمن بمونه بسته همونطور شما دل مابخوايم اگه اونوقت-

 .نداريد دلقکم از کم ثانيا.کنيد باز مارو دل که بخواد دلتون هم خيلي که اوال-

 .بيايم اگه عمرا حرفت اين با اما بيايم ميخواستيم-

 .بدرک -

 .کردم قطع و تلفن بعدم

 گفت؟ چي:سارا

 .نمياد گفت هيچي-

 .گوشياشون تو رفت دوباره سرشون هم بقيه و بالشت رو گذاشت سرشو دوباره حرفم اين با

 رو هم رو چادرو و سرم رو انداختم شال يه سريع ميان ميدونستم. اومد در صداي که بود نگذشته دقيقه ده هنوز
 .پاهام

 بيايد؟؟ تيدنميخواس که شما:گفت کمرشو به زد دستاشو سپيده.اتاق تو ريختن پسرا کردو باز درو و شد بلند سپيده
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 .مراميم کنيم،کشته چه:گفت ميشد ولو تخت روي که همونطور حامد

 .ايد مرده شما االن يعني: مالني

 دي؟ن نشون توجه ها اصطالح اين به تو ميشه .عزيزم نه:گفت و مالني شونه دور انداخت دستشو و رفت رضا حميد

 .گفتي گل آخ:سارا

 .گفت چي نفهميد من خب:مالني

 عايا؟ کنيد تموم و بحث ميشه:حسين امير

 تختا روي همه .ميرسيد نظر به حوصله بي و بود شده زخم ديروز دعواي از پيشونيش گوشه کردم نگاه بهش
 . نشستن

 کنيم؟ چيکار حاال خوب-

 موافقيد؟ بازي با:ميثم

 بازي؟ چي:الياس

 !فاميل اسم ميگم من:سپيده

 نبود؟ فاميل اسم از تر بچگانه:مرتضي

 مگه؟ چشه:مينا

 !گوشه نيس چش:رضا حميد

 !حقيقت يا جرءت ميگم من:نريمان

 .خوبه اين:ارسالن

 .موافقم منم:سارا

 .نيس بلد من.داد ياد هم من به:مالني

 .ميدم يادت خودم نباشه غمت:حميدرضا

 طريب کردو دراز دستشو ميثم.بوديم نشسته زمين روي همه آورد گير بطري يه و رفت حامد. همه موافقت اعالم با
 .گرفت قرار حامد و ارسالن روي روبه که.چرخوند رو

 حقيقت؟ يا جرءت:انداخت باال ابرويي ارسالن

 .جرءت:گفت و انداخت باال اي شونه حامد
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 .برقص کرم بابا يه پاشو:ارسالن

 چييييييي؟:حامد

 .برقص بدو ياال حاال!جرءت نگي سريع که بعدت دفعه واسه اين:ارسالن

 ودب مونده کم رقصي چه اونم رقصيد و شد بلند مجبوري هم حامد.کرد پلي و اهنگ آوردو گوشيشو سريع سپيده
 تا کرد نظيمت نامحسوس گوشيشو مرتضي.ميرفتيم ريسه خنده از که ميداد تاپ و پيچ کمرشو چنان.بزنيم گاز و فرش

 .زديم دست و کشيديم جيغ براش همه .شد تموم آهنگ باالخره.بگيره فيلم حامد از

 . افتاد اميرحسين و مالني دفعه اين چرخوند رو بطري دوباره ميثم جاش سر نشست اومدو حامد

 حقيقت؟ يا جرءت :گفت و مالوند هم به دستاشو حسين امير

 .جرءت:مالني

 .هزار شيش سيخي کباب سيخ سه.....بگو بار سه :حسين امير

 .گفت اين نتونست من:مالني

 .بگو تر ساده چيز يه بابا کن سوژه منو زنه هي که هم تو امير بابا:رضا حميد

 .مالني باش زود. نداره راه نخير: حسين امير

 :گفت و بست چشماشو و کشيد عميق نفس يه مالني

 هزار شيش سيکي کباب سيک سه

 هزار سيس سيکي کباب سيک سه

 هزار سيس کبابسيکي سيک سه

 رو <خ>حرف نميتونه وقتا بعضي مالني ميدونست اميرحسين اومد مي اشک چشمامو از که بوديم خنديده چنان
 .گفت سيس و شيش و کرد قاطي مالني که هم و آخر جمله دو اين زد و حرف اين همين واسه کنه تلفظ درست

 رارق نريمان و مينا روي به رو که چرخوند هم اينبارو ميثم .خنديدم خوب وقتي بود گرفته خندش هم مالني خوده
 حقيقت؟ يا جرءت:پرسيد مينا به رو نريمان.کردم نگاه نريمان به و شد تا چهار چشمام گرفت

 .حقيقت:مينا

 .ميگذره نريمان سره تو داره چي نميدونستم

 داشتي؟ دوست رو کسي حاال تا:نريمان

 .آره:گفت مينا که زديم زل نريمان به تعجب با همه
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 داري؟ دوسش هنوزم:نريمان

 .آره: مينا

 کيه؟ اون:پرسيد سختانه سر نريمان.فرش به رسيد فکم کنم فکر

 .الياس.... نامزدم االن اون:گفت اطمينان با و زد لبخندي مينا

 بخندل داشت تصورم خالف بر نريمان به دادم نگاهمو سختي به زد لبخند بهش اونم که الياس سمت کرد رو بعدم
 .زدم لبخند و کردم جور و جمع رو فکم اومده کنار خودش با پس.زد چشمک کردو نگاه منو نريمان ميزد

 .ميثم منو بگير شد رمانتيک زيادي هوا :حامد

 .آوردن در ادا کلي و بغلش تو گرفت حامد سره کردو باز دستاشو ميثم

 .کوهسنگي بريم شب شد قرار و کرديم بازي هم ديگه دسته چند اون بعد بود خوب خيلي

******  

 بردن نامزداشونو رضا حميد و مرتضي و الياس و ارسالن حرم اومدم تنها من االنم مشهديم که آخريه شب امشب
 بغي يهو اون..... فقط نميدونم رو حسين امير. نگفتن ما به که جايي يه تا رفتن حامدم و ميثم و نريمان.خريد
 .ميشه

 .ديدم و حسين امير تر اونطرف کمي شدم بلند جام از.سختيه خيلي کاره حرم اين از کندن دل. دوختم چشم گنبد به
 چشم ضريح به مستقيم و نبود اطراف به حواسش اصال کنارش رفتم ؟اروم ميکنه چيکار اينجا شده منفجر اين!وا

 .نشستم فاصله با کنارش.بود دوخته

 مگه؟؟ نه قشنگه-

 ميکني؟ چيکار اينجا تو:گفت و شد گرد چشماش ديد منو تا اومد بيرون هپروت از تازه انگار حسين امير

 کنم؟ چيکار کجا ميخوام پس-

 اومدي؟ کي با اينه منظورم نه:بود گرفته خندش

 .رفت خودش بعدش رسوندم نريمان:گفتم انداختمو باال اي شونه

 تنهايي؟ :حسين امير

 .اوهوم-

 زدي؟ رو حرفا اون چرا اونروز :گفت و بود گنبد به نگاهش

 کدوم؟-

 .پسرام اون مثل منم اينکه-
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 .گفتم و واقعيت-

 .ديگست چيز يه واقعيت ولي-

 .بياريد درم اشتباه از ميتونيد-

 .کني گوش داري حال-

 ستون سرش پشت دستاشو و کشيد عميقي نفس.ميکرد نگاه گنبد به داشت سماجت با اون ولي دادم تکون سرمو
 دختر هي با اونجا ميکرد نابودم داشت طرف يه از غربتم طرف يه از دلتنگي بودم خارج ميشد سالي چهار :کرد بدنش

 محبت ودکمب که منم کنه نزديک بهم خودشو ميکرد سعي .ميرسيد نظر به مهربوني دختر .بود آنا اسمش شدم آشنا
 ذات کم کم اما بود خوب خيلي اوال ....دختر يه با من دوستي اولين شد اين و شدم دوست باهاش سريع داشتم
 .ميکرد کاري کثافت و ميخورد مشروب مهموني ميبرد منو ميداد نشون خودشو واقعيه

 دمکر  ولش اما بودم شده وابسته بهش خيلي اينکه با خودشم لنگه منم ميکرد فک ....هه:داد ادامه و زد پوزخندي
 .بودم دنبالش من که نبود دختري اون

 رادخت از خيلي با بعد به اون از دخترا با من دوستي آغاز سر شد اون مالني قول به:بيرون داد مانند آه نفسشو
 ....آنا مثل شدم جورايي يه شدم دوست

 بهتر هک ميخوريد بادوم تا چند تند تند بندش پشت ميشه مزه بد دهنتون و ميخوريد تلخ بادوم يه وقتي ديديد-
 انا اب بودن تلخي ميخواستيد شما همينه هم شما قصه .نميفهميد ديگه هاي بادوم مزه از هيچي وسط اين اما بشيد

 .نشديد قائل خودتون به اونا عالقه واسه ارزشي هيچ وسط اين ولي ببريد بين از ديگه دختراي با رو

 .ميکردم نگاه ضريح به سختانه سر که بودم من ايندفعه اين ولي.کرد نگاهم تعجب با

**** 

 من مثل هم ديگه هاي بچه.... سبز درختاي از پر بود قشنگي جاي چقد واقعا .بودم بيرون تماشاي محوي
 .زيباست کيلي اينجا.....هست کوشحال کيلي من واي:گفت و سمتمون کرد رو مالني.بودن

 .خيلي اوهوم:سپيده

 .بيشتر حتي شايد-

 شد توقفم جلومون ارسالن ماشين.بود درخت از پر ميرفتيم داشتيم که رو مسيري بود قشنگي شهر واقعا نيشابور
 .بخريم ادرچ بهتره بمونيم نيشابور تو شب يه قراره چون ميگن پسرا :گفت و سمتمون اومد ارسالن وايستاد هم مينا

 .چادرم تو خوابيد عاشق من واي:گفت و زد بهم دستاشو شادي با سارا

 .خيام آرمگاه بريد موقع اون تا پايين بيايد هم شما بگيرن چادر رفتن اونا: گفت و داد تکون سرشو ارسالن

 .شد متوقف سرمون پشت و رسيد راه از هم الياس ماشين
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 کرديد؟ تموم بنزين چيشده:زد داد ماشين داخل از مرتضي

 .کنه پارک امين تا شديم ومنتظر شديم پياده ماشين از هم ما بده توضيح اينا مرتضي به باز تا رفت بدو بدو ارسالن

 .افتاديم راه به خيام آرامگاه سمت به هممون اومد مينا وقتي

 .مقبره کنار رسيديم و رفتيم باال آرامگاه جلوي هاي پله از

 بگيريم؟ فالم بايد االن ميگم:حامد

 .بگيريم حافظ فال خيام مقبره کنار کن فک:رضا حميد

 شما:فتگ و سنگ روي گذاشت دستشو مالني.بخونيم فاتحه براش تا نشستيم بعد و خنديديم حرفش اين به همه
 کرد؟ چيکار داشت

 .ميخونيم فاتحه ماهم ميکنيد روشن شمع هاتون مرده واسه شما که طور همون:مرتضي

 !بود بلد من است آسون فاتحه:مالني

 بلدي؟ چطوري!!جدي-

 .چيزي همچين يا پيس پيس پيس گفت فقط شما گرفت ياد االن من:مالني

 .بگيريم گاز قبرو سنگ بود نزديک حرفش اين با

 .ميکنيد پيس پيس الکي فقط نميخونيد که فاتحه ميگه راست......خدايي خوب:ارسالن

 وناا کرديم تعريف براشون رو ماجرا وقتي.شدن ملحق بهمون هم ديگه پسراي.خنده زير زديم دوباره حرفش اين با
 رد به نگاهي ضريح پشت از مالني.کرديم حرکت قدمگاه طرف به خيام از بعد.بود شادي جو کال خنده زير زدن هم
 هست؟ چي اين: گفت کردو رضا امام پاي

 .امام پاي رد:گفت کردو جيبش توي دستاشو اميرحسين

 کرد؟ زيارت اينجا شما چرا:مالني

 .داره داستان:سپيده

 گفت؟ من به:مالني

 يشدهم پخت نون روش که بوده سنگي يه قديم هاي زمان اينکه مثل:گفت و برد فرو موهاش توي انگشتاشو نريمان
 ونجاا پاشون جاي و سنگ اون روي ميزارن پاشونو هم رضا امام ميکنه شکايت ميسوخته هميشه اينکه از سنگ اين

 ازش و اينجا اوردنش ميشه محسوب معجزه يه تقريبا و بوده نيفتاده اتفاق حاال تا امر اين اينکه خاطر به ميمونه
 .ميکنن نگهداري

 (ميخوام معذرت ازتون من ديگست طوري داستان اگه ولي شنيدم اينطوري من گلم نيشابوري دوستاي)
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 زد؟ حرف سنگ مگر:گفت و داد تکون سرشو مالني

 .نبود اينجا االن نميزد اگه:گفت و انداخت باال اي شونه ميثم

 معروف خوراکياي تا بگير اي فيروزه بند گردن و انگشتر از اوووف کرديم خريد ها بچه با کلي بود خوبي روزه
 از داشت که ردم يه با ايستادو جلمون الياس ماشين کجاييم نبود معلوم چون بوديم شده گم داشتيم تقريبا.نيشابور

 بعد دنش پياده ماشينا از هم پسرا بقيه ميگن چي نميفهميديم بود زياد فاصله چون زد حرف اومد مي بيرون باغش
 .ما ماشين سمت اومد بدو الياس ربع يه حدود از

 شد؟ چي-

 گها که گفت و داد آدرسو اونم بزنيم چادر جا يه ميخوايم شب و شديم گم و مسافريم گفتم بهش هيچي: الياس
 .بخوابيم باغش تو بريم ميتونيم ميخوايم

 کرديد؟ قبول هم شما حتما:سارا

 .اره:الياس

 .ما گردن افته مي بشه کم باغش از چيزي يه اگه کل عقل آخه: مينا

 .بمونه اونجا شب ميخواد خودشم نترس:الياس

 .نديد ايران هاي باغ تاحاال من:مالني

 ....آخه ولي-

 .ميکنيم چيکار داريم ميدونيم خودمون ما نترسيد:الياس

  .برديم باغ سمت به رو سمت به رو ماشينا و رفت الياس

 ?حسين امير?

 جايي يمگفت بهش وقتي .بشن پيدا قبيل اين از آدمايي هم هنوز نميشه باورم.کرديم حرکت مرده ماشين سر پشت
 تو يمميتون پس گفت بهمون اونم .زياده مون عده گفتيم بهش اما خونش ببرتمون خواست اول نداريم موندن واسه

 از يکم و بود باغ وسط تو که کوچيک خونه يه نزديک تقريبا برد مارو کرد اعتماد راحت چقد.بزنيم چادر باغش
 .شديم پياده ماشين از کرديم پارک و ماشين .بود خالي محوطش

 ديوننم مستن چيزه اگه .شما اختيار در مو باغ:گفت و سمتمون کرد رو باغشيم تو که مردي همون يا ابراهيمي آقاي
 .نگن بهم اگه

 .خيليه خودش داديد راه رو ما باغتون تو که همين.داريد اختيار:مرتضي

 .بودن شده پياده هم دخترا

 .نباشيم دزد ما معلوم کجا چي؟از نداره ميوه باغت ديدي اومدي صبح اگه عاقا:ميثم
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 شير از بردن که اگرم.هست مو باغ هوادار هم همو .داده قرار مو راه سر د شمار که همون عاقا اي:ابراهيمي آقاي
 .جان بچه نمته لو خودشه خودش کنه دزدي مو باغ از بشه مسته که ادم او درضمن.راضيم مو تر حالل مادر

 نشپيره رو جلقه يه سرش رو کاله يه و سفيد موهاي با مرد کردميه نگاه بهش بردم فرو شلوارم جيب تو دستامو
 .بود کرده داشتني دوست قيافشو که چشماش رو هم استکاني ته عينک يه.بود دستش تو تسبيح يه و بود پوشيده

 .موروم دگه مو اجازه با خب خيله.بخوابن خنه تو متنن هم خانوماشما:گفت و کرد اشاره خونه به رو

 .نميمونيد اينجا خودتون مگه آقا حاج کجا:الياس

 .خداحافظ.ميام شب اخر مو دوما نرفتوم حاجي هنوز مو که اوال:ابراهيمي آقاي

 خارج باغ از عقب دنده از بعد و رفت ماشينش سمت به کردن خدافظي هم دخترا و داديم دست باهاش پسرا ما
 .شد

 .بشه پيدا ادمايي همچين هنوز نميشه باورم:اميرحسين

 ميشن اپيد هم ادمايي اما.خودمونن مثل همه ميکنيم فک ميکنيم اعتماد سخت و نيستيم خوب خودمون چون:نازنين
 .بدن انجام کاري خدا راه تو که

 من :فتگ کردو بود رفته ابراهيمي آقاي که جايي به نگاه يه مالني يهو.داديم تکون سر حرفش تاييد عالمت به همه
 مو؟ چه؟؟يا يعني گفت؟؟خنه چي اين نفهميد چرا

 زدن جيم سريع هم بقيه.بدم توضيح نميتونم که يکي من داداش خودته کار:گفت و رضا حميد پشت زد يکي نريمان
 گرفتمو باال دستامو.ميکرد نگاهم داشت مظلوميت با حميد و تعجب با مالني.دادن نشون مشغول خودشونو و

 .بده يحتوض مالني براي تا رفت هم حميد.کردم کمکشون و ها بچه سمت رفتم بعدم .نکن حسابي هيچ منم رو:گفتم

 راحت يزدنم آسيبي باغ به و بود باز فضاي يه بوديم ما که جايي چون بوديم نشسته آتيش دور همه و بود شده شب
 زا تا چند همين واسه بخوريم ها ميوه از ميتونيم که بود کرده صادر اجازه هم ابراهيمي آقاي.کرديم روشن آتيش
 .ميخورديم داشتيم و بوديم چيده آلو زرد تا چند و انگور هاي خوشه

 نه؟؟ مگر .جده ميشود هم جاده پس خنه ميشود خانه اگر:گفت مالني يهو

 ....!مالني واي: گفتيم صدا يک همه

 زد؟ بدي حرف است؟من شده چي:مالني

 .نپرس ديگه سواال اين از ميشه اگه فقط گلم نه: سپيده

 .بيارم گيتارمو برم تا شدم بلند منم.داد تکون سرشو مظلوم مالني

 .ميداد قر وسط اون داشت هم نريمان بوده غذا توش که اي قابلمه پشت ميزنه نازنين ديدم برگشتم وقتي

 ميخوند ها بچه
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 مبارک نو تنيون خارک و پنير و نون

 حلقم تو نوت تنبون شلغم و پنير و نون

 داشتن واسش هم ها بچه بود خريده راحتي شلوار يه خودش واسه بازار از امروز نريمان رفتن ريسه خنده از بعدم
 .ميخنديد فقط ميگن چي اينا بفهمه اينکه بدون برم قربونش که هم مالني. ميخوندن شعر

 .رقصت ينا با شصتت گرم،ناز دمت:گفتم پشتشو زدم يکي.ميخنديد و بود شده خم که نريمان سمت رفتم خنده با

 گماهن اين با حاال وسطي که تو:گفتم و زدم بهش چشمک يه و کردم تنظيم پام رو گيتارمو.خنديديم همه دوباره
 .برقص

 .بزن من با همزمان:گفتم نازنين به رو بعدم

 بديد اجازه بديد اجازه:گفت ميثم که کنم شروع خواستم

 بقيم بگير فيلم مرتضي.بزنيد شما ميخونم من. گرفتم ياد مشهدي آهنگ يه من:گفت دستشو گرفت بطري يه بعدم.
 .برقصه نريمانم بزنيد دست

 داري؟ اضافه چادر:گفت نازنين به رو نريمان

 .عقبه صندلي رو کيفم تو مالني به دادم مشهد تو که همون آره: نازنين

 رسيد تيوق ميرفت راه خواستي کرشمه يه با و بود زده گره کمرش به چادرو برگشت دقيقه چند از بعد و رفت نريمان
 .زد پلک تند تند بعدم!هاني بريم:گفت شونشو رو گذاشت دستشو ميثم به

 .بريم برو امير.برم قربونت بريم:ميثم

 هنپ زمين کف همه.ميچرخيد خودش دور و ميگرفت چادرو سره دو يا .ميداد تاب پيچو کمرشو نريمان ميخوندو ميثم
 .ميخنديدن و بودن شده

 .....فدا تي:گفتيم صدا يک همه شدن خم باهم دوتايي و گرفت و نريمان دست ميثم شد تموم که اهنگ

 .خنده زير زديم دوباره بعد

 اوردي؟ گير کجا از و اهنگ اين تو اي قهوه شانپازه:ارسالن

 پدر گرفته ياد ددر رفتيم من و جووون حامي با مشهد تو که اخري روز: داد جواب نازک صداي يه با نريمان
 .کشيد و ميثم لپ بعدم.سوخته

 خط لپش کنار و ميدرخشيد چشماش.ميخنديد قشنگ چقد.نازنين به افتاد چشمم يهو.خنده زير زديم همه دوباره
 و بود گرفته و ميثم ي يقه که دوختم چشم نريمان به و کشيدم بهش کردن نگاه از دست نريمان حرف با افتاد مي

 .بگيري منو بياي بايد داري صدايي چه سوخته پدر:ميگفت

 .بگيرم تو گوريلي به زني اگه بخندم نداشتم گور به من:ميثم
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 .اليق چه هر چمه؟خاليق مگه وا:نريمان

 ؟ ميگيري منو تو جوونم حامي:گفت و حامد کنار نشست رفت قهر حال به بعدم

 .ميل کمال با بزني پاتو و دست پشماي بدي قول اگه: حامد

 ديده موش از پر دستاي و بود تنش کوتاه استين تيشرت يه نريمان.رفتيم ريسه همه دوباره حرفش اين با
 .بشه دخترا شبيه بيشتر تا بود پيچيده کمرش دور چادرو و باال بود داده زانو تا شلوارشم.ميشد

 .بکنيم بازي يه بياين ها بچه خب: ميثم

 .بازي اين با مارو کشتي هم تو عه-

 داري؟ حوصله نرفتن سر براي بهتري کار راه:گفت و کرد نگاه من به ميثم

 .نه:گفتم و کردم فکر يکم

 خب؟:ميثم

 چيه؟ بازي با نظرتون: گفتم و ها بچه سمت کردم رو

 .خنديدن همه

 بازي؟ چي:سپيده

 ايدب ما که ميگه اهنگ يه اون باز داد ادامه کي هر..بديد ادامش بايد شما ميگم اهنگ يه من ببينيد ها بچه:نازنين
 چطوره؟ بديم ادامش

 !عاليه دراوريت من هاي بازي کال:نريمان

 .ميکنم شروع اول من خب .منفجرتيم:نازنين

 ....آذري دختر آي:گفت کردو فکر يکم

 .فروش ماس واسم کمتر:گفت مالني يهو

 .کرد ميشه چه ديگه مالنيه خب ولي بود فروش ناز واسم کمتر اصل در.خنده زير زديم همه

 .....مالني بشي منفجر الهي:گفت ميخنديد که طور همون نازنين

 .....مهربونه سياه کوبه کيلي سياه:بگه شعر يه که بود مالني نوبت االن.پوکيد خنده از دوباره بعد

 ...منه نوبت االن خب.زعفرونه سياه:ارسالن

 ...عيلکم سالم عليکم سالم:گفت و کرد صاف صداشو يکم
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 .....ا يا خانوم عزرا:گفتن يکصدا همه

 .خنديدن بعدم

 .منه نوبت:الياس

 .منه نوبته نخير:مينا

 .بگيد شما چي هر چشم:الياس

 ...بگير ياد من از.زليلت زن سره تو خاک:گفت کلشو پس زد يکي مرتضي

 گفتي؟ چيزي جان مرتضي جانم:سارا

 گفتم؟ خوب....زنش طابع و باشه زليل زن که اونيه مرد اصال....خانوم نه من کي: مرتضي

 .امتياز سه: ارسالن

 .بود خوبي مسافرت کال.بود خوبي خيلي شبه خنديدن همه دوباره

*******  

 کرف اصال يعني.بودم کرده خدا ياد کمتر که بود ها سال فکر تو بودم رفته و بودم نشسته سنگ تخته يه روي
 اون ثلم من واقعا يعني شد اکو گوشم تو نازنين حرفاي باز ....ذهنم تو اومده فکرش يهو که شده چي پس نميکردم

 ميگفت...ميگفت چي نازنين ولي ميگيرم اون مثل امثاله از رو آنا انتقام دارم که ميکردم فکر اين به هميشه.پسرام
 رايب فقط نميفهميدم دخترا اون با بودن از هيچي من بود اون با حق شايد....تلخه بادوم يه خوردن مثل من قضيه

 ولي تنداش دوست منو ميگفتن ميشدم جدا ازشون وقتي اونا اما ميکردم استفاده ازشون جنسيم نياز کردن برطرف
 به صالا......بمالن شيره سرمو آنا مثل ميخوان هم اونا ميگفتم و ميخنديدم بهشون دلم تو بود پوزخند يه من جواب

 .ميگن و حقيقت دارن شايد که بودم نکرده فک اين

 .شدم رو به رو نريمان با و برگردوندم مو رو کنارم کسي نشستن با

 ميکني؟ فک چي به:نريمان

 شد چي هاينک فکر تو فکرم تو بدجوري روزاي اين چون شايد.پرسيدن ازم رو سوال اين خيليا جديدا تکرايي سوال چه
 .رسيدم اينجا به که

 .گذشته به-

 .بياي کنار باهاش کن سعي-

 سخته-

 ميفهمم-
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 .کنم بيرونش ذهنم از جوري هيچ نميتونم-

 .ميفهمم-

 .ندارم کردن صبر جز به کاري-

 .ميفهمم-

 .شديا فهم با هم تو-

 .ميفهمم-

 .بريم ميخوايم که پاشو.بياري فشار خودت به زياد نميخواد:گفت و شد بلند جاش از خنده زير زد بعدم

 .افتادم راه به نريمان سره پشت دادم تکون شلوارمو پشت خاک و شدم بلند جام از

 .بريم نخواد دلمون که بود گذشته خوش بهمون اونقد سفر اين تو بودن غمگين همه

 .دوتا تو هم پسرا ما نشستن ماشين يه تو دخترا قبل دفعه مثل

****** 

 ?نازنين?

 از که ميشه هفته يه.ميکردم نگاه سقف به و بودم کشيده دراز جام سر همچنان ولي بودم شده بيدار خواب از
 حسه.ونببينمش اونجا نميتونم و شده تموم ديگه دانشگاهم نديدم رو ها بچه از کدوم هيچ هنوز و برگشتيم مسافرت

 پاشودن حس.داده ارور مغزم ديگه کال.چيه نميدونم که چيزيميخواد يه دلم .کردم گم رو چيزي يه انگار دارم بدي
 .بپاشون منو خودت خدايا .پاشم بايد ولي .نداشتم

 !!!!!!!!سختي به

 کمال با ولي خونه آشپز سمت رفتم بيرون اومدم دستشويي از وقتي دستشويي سمت رفتم و شدم بلند جام از
 باشه هميتون کجا مامان ميکردم فکر و ميکردم نگاه خونه آشپز به داشتم که همونطور نيس اونجا مامان ديدم تعجب
 .کردم وصل و تماس و گوشم و پشت دادم موهامو بيرون رفتم خونه آشپز از شنيدم و تلفن زنگ صداي

 .الو-

 .نازنين الو-

 .مامان جانم-

 .بيمارستانيم ما نازنين-

 .شده چيزيش کسي چرا-

 .اومده دنيا به نسترن بچه نه-
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 شد؟ منفجر نسترن مامان؟باالخره جدي:گفتم و کشيدم کوتاهي جيغ

 .شد منفجر اره ولي.ميدونه خدا بندازم تو زبون از رو کلمه اين ميتونم کي من دختر واي-

 .نيس ماهه هشت نسترن مگه.زود چقد مامان ولي:گفتم و خنديدم

 .وبهخ دوتاشون هر حال االن شکر خدارو ولي بميره الل زبونم بچشم بود نزديک شد اذيت خيلي بچم چرا،اتفاقا-

 .ميام االن نريمان با من شکر،پس خدارو-

 . بياي نميخواد نه-

 چرا؟-

 .بگيره شيريني و ميوه يکم بره بگو هم نريمان به کن تميز يکم و نسترن خونه برو تو-

 .باشه اها-

 .کن درست سبزي قرمه هم ناهار واسه-

 .چشم باشه-

 .رفتم من ديگه خوب مادر بال بي چشم-

 خدافظ باشه-

 خداحافظ-

 شده؟ چي:گفت گوشم کنار نريمان يهو که کردم قطع رو گوشي

 ...ترسوام اينقد من چرا بگه من به يکي اقا گذاشتم قلبم رو و دستم و کشيدم جيغي

 يهويي يکي چرا نميدونم ولي ميکنم شل براش و نيشم ببينم تمساح من خوبه بترسم چيزي سوسکي يه از اگه حاال
 ...ميرم سکته مرز تا ترس از کادر وسط بياد

 بگم؟ چي تو به من جان احمق آخ:گفتم نريمان به رو و برگشتم

 چرا؟-

 .چيزي اوهمي يه اهمي يه جان بردار .....من سره پشت مياي يهو زرو اسب مثل چون-

 شده؟ چي نگفتي حاال خب-

 .شد منفجر نسترن:گفتم و زدم گنده لبخند يه اومده دنيا به تازه که بچش و نستدن اوردن ياد به با

 ها؟؟؟؟:گفت و کرد نگام گنگ حالت يه با نريمان
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 !!اومد دنيا به نسترن بچه ميگم بابا-

 !!جدي-

 .اره-

 .بريم شو اماده پس خب-

 کجا؟؟-

 .ديگه نسترن پيش-

 .بخري شيريني و ميوه يکم هم تو کنم مرتب خونشو من نسترن خونه بريم گفت مامان نه-

 .بريم شو حاظر پس اوکي-

**** 

 هک ميشه اي هفته يک يه نسترن کنم فک.شدم هالک خدا واي.کردم پاک و پيشونيم رو عرق و دادم لم مبل روي
 چه جااين االن نبود معلوم وگرنه ميکرده مرتب خونشو يکم و کمکش اومد مي مامان خوبه بازم نکرده تميز خونشو

 .بود پا به شامي بازار

 صابر اقا و مامان حال کمک تا بيمارستان بود رفته نريمان بچينم هارو ميوه تا خونه آشپز تو رفتم شدم بلند جام از
 .باشه

 مداو در صداي که ميذاشتم ظرف تو رو ها ميوه داشتم که طور همون.ونبود شهرستان بود رفته کاري واسه هم بابا
 ؟ کيه:گفتم و برداشتم و ايفون.کنم باز درو تا رفتم

 .کنيد باز درو ميشه شيدا منم-

 .تو بيا عزيزم اره-

 ...خفن بودم کرده تعجب

 به ودب شده طرد خانواده از يجورايي که بود دامادمون صابر اقا خواهر شيدا نديدم رو شيدا که ميشه سالي يه نزديک
 .داره چيکار اينجا يعني..... حاال ولي.شدنش معتاد علت

 هيچي الغر و معتاد دختر اون از نشناختمش اصال ديدمش وقتي.تو بياد تا شدم منتظر و گذاشتم باز و اپارتمان در
 .طرفم اومد مي داشت خانومانه خيلي که بود مشکي ابرو و چشم دختر يه بجاش و نبود

 .سالم-

 جديدا شده عادي کال مردم بچه به زدم زل ساعت يه با گورم به خاک ديدم و اومدم خودم به سالمش صداي با
 .ميشم خيره زيادي
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 .جون شيدا سالم-

 .کردي فرق چقد:گفتم بيرون اومدم مي بغلش از که همونطور.کردم بغلش بعدم

 .نيستن نسترن آبجي با صابر:گفت و پايين انداخت آروم سرشو

 .تو بيا عزيزم نه-

 کجان؟:گفت شد خونه وارد که همونطور

 کردي؟ گير مکافاتي چه تو نداري خبر اينکه مثل-شدم خونه آشپز وارد

 چي؟؟: گفت ترس با

 .ميشي عمه داري:گفتم و شدم آويزون اپن از خنده با

 مکافاته؟؟؟ کجاش اين خب ولي بودم شنيده اره:گفت و خنديد

 .هست پسرم بچه که مخصوصا !ميخوري تو فوششو بکنه کاري هر بعد به اين از !!!ها شوتي زيادي-

 .برم قربونش من الهي!بده؟ کجاش اين آخه:دل ته از خنديد

 کرده؟ زايمان امروز:گفت که زدم لبخندي پيشش رفتم و برداشتم و بودم ريخته که چايي سينيه

 . اره-

 اينجا؟ اومدي که شد چي-

 !بگم؟ چطوري.....امممممم.....راستش:گفت کردو بازي دستش انگشتاي با

 .باش راحت:وگفتم دستاشو رو گذاشتم دستمو

 برم؟ ايران از ميخوام من :گفت و کشيد عميقي نفس

 چيييييي؟چرا؟؟؟؟-

 دلم.دمبو اعتياد ترک کمپ يه تو نبودم که مدتي اين تو...نازي نداره دوست منو هيشکي:گفت دادو قورت بغضشو
 امروز وت ميدونستم.....برم صدا و سر بي گرفتم تصميم نگرفت سراغي ازم کسي وقتي اما .کنم تغير ميخواست

 .باشه جريان در يکي افتاد اتفاقي واسم اگه که بگم يکي به الاقل خواستم اينجايي

 چي؟ نريمان پس-

 داره؟؟ عالقه مينا به ميدونم نداره دوست منو ديگه اون:گفت کردو نگاه بهم بودن خيس االن که چشايي با

 !ميکنه ازدواج داره مينا ولي اوهوم-
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 االح نشد اما کنم عوض خودم به نسبت اونو ديدگاه تا زدم دري هر به وقتا اون من نميکنه عوض رو چيزي اين بازم-
 .بکنم اينکارو ميخوام چطوري

 !نکني چه کني قبول اينو چه نازنين نداره دوست منو اون:گفت و کرد پاک اشکاشو

 بجنگي؟ و واستي نميخواي چرا-

 يشهم خورد حرفي ترين کوچک با که يکي.نازنين ضعيفم ادم يه االن من!نمونده برام جنگيدن واسه تواني چون-
 و ردک تزريق مواد بهم اون که بوده عوضي يه دست به شدنم معتاد گفتم خانوادم به چقد نيس يادت.ميشه نابود
 هک ميديدم روزا اون ولي بود پشتم نريمان اگه ميتونستم من اما.....نکردن قبول اونا و انداخت روز اين به منو

 ....کوفتي همون به کردم رو منم درد اين از.ميناست پي نگاهش

 تورو اون ديدست درد هم نريمان االن:گفتم و دادم ماساژ پشتشو بغلمو تو کشيدمش اروم شد بلند هقش هق
 انتاو داره االن ولي گرفت فاصله ازت کرد نابجا قضاوت شدو عوض تو به ديدگاهش وقتي اما شيدا داشت دوست

 نيطوال جنگ فقط نشيني عقب با دختر بيار طاقت و بمون خودتو هم بدي نجات اونو هم ميتوني تو ولي..... ميده
 .ميشه

 رويي؟؟؟ چه خانوادم؟؟با پيش برگردم چطور:گفت و باال کشيد دماغشو و بيرون اومد بغلم از اروم

 .پشتتم من ندارن نظير من هاي حل راه !بامن اون:گفتم و زدم چشمکي

 .کنيم درست رو غذا تا کمکم بيا و بشور صورتتو پاشو هم حاال:دادم لبخند با جوابشو که زد بهم لبخندي

 .خونه آشپز سمت رفتم و شدم بلند جام از بعدم

 چته بگه خودم به نيس يکي ولي عاشقي امداد پا يه شديم خدايا

 برسرت خاک روزگار هيييييي

*****  

 .برم من بذار نازنين-

 .بذاري بيرون خونه اين از پاتو بزارم اگه عمرا-

 .شقي کله خيلي:گفت و کرد اي کالفه پوف

 .ميدونم: گفتم و زدم بهش چشمکي

 محکم کن سعي قدمه اولين اين:گفتم بهش رو.بود پريده رنگش کردم نگاه شيدا به.اومد در زنگ صداي موقع همون
 .نلرزه پات بعدي قدم واسه تا برداري

 سانسورآ از خوشحال همه.بيان بقيه تا شدم منتظر و زدم ايفونو کليد.کنم باز و در تا شدم بلند منم نگفت چيزي
 بر قدم سختي به داشت هم نسترن صابر و ،نريمان مادرم.خانوم ثريا مادرش اقا احمد صابر پدر.بيرون اومدن
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 که اشمب کرده خوبي کار اميدوارم.باشه داشته بينشون جايي نميتونست شيدا چرا.گرفت دلم لحظه يه مبداشت
 فنج الهي.کردم احوال و حال خانوم ثريا و اقا احمد با و گرفتم نريمان دست از رو بچه باخنده.داشتم نگهش

 تا باشه خالي دستم بايد من ماجراس سخت قسمت االن.نريمان دست سپردمش دوباره بود خواب خالش کوچولوي
 .بدم نجات خوردن کتک از رو شيدا بتونم

 داخل رفتم سريع اقا احمد داد با که بياره در کفشاشو تا ميکردم کمک نسترن به داشتم

 ميکني؟ها؟ چيکار اينجا تو بيشعور دختره:اقا احمد

 و اقا احمد ي جلو رفتم.ميکنه گريه داره که ميداد اينو معني لرزونش هاي شونه و بود پايين سرش بيچاره شيداي
 .بياد که خواستم ازش من اقا احمد:گفتم کردمو باز هم از دستامو

 چي؟:گفت تعجب با اقا احمد

 .بديد بهش فرصت يه نميخواين چرا اقا احمد کرده تغيير اون!بره ايران از ميخواست شيدا چون...گفتم من اره-

 .خانوادست ننگه مايه اون:اقا احمد

 اين با کرديد فکر رونديد خودتون از اونو که کرديد فکر چي شما. داره احساسات که دختره يه اون...نيست نه-
 دخترتونه؟ از تر مهم ابروتون يعني.... ميکنيد حفظ آبروتونو کارتون

 .اره-

  

 ......در سمت رفت و شد رد کنارم از بدو بدو شيدا.بغلم افتاد دستام.شنيدم هم من رو شيدا دل شکستن کنم فکر

 .هکن چيکار ميخواد شده منفجر اين باز کردم نگاه نريمان به تعجب با.شد رفتنش بيرون مانع دست يه ولي

 غذا روزه که شما خونيد نماز که شما اما نداره خواهرم منو به ربطي هيچ شما خصوصيه مساءل احمد اقا:نريمان
 .ترسيدنمي خدا از ميکنيد کارو اين داريد چرا پيغبريد و خدا اهل ميزنه داد پيشونيتون رو مهره جاي که شما....نداريد

 .خدافظ ببخشيد بود اشتباه اولم از من اومدن برده خانوادشو ابرو که کسيم من پدرمه با حق اقا نه:گفت هول با شيدا

 بره يداش اگه:گفت و کرد باز خودش از بودو داشته نگهش که و مامانم دستاي بود نگفته چيزي تاحاال که خانوم ثريا
 .ميرم منم

 .مامان:گفت بهت با شيدا

 .ندارم يدونمو يکي دوريه طاقت ديگه ولي بودم محروم ديدنت از سال يه دلم،عزيزکم جان:خانوم ثريا

 که يدونمم خوب ميکرد گريه هم صابر.گريه زير زدن جفتشون کرد پرواز آغوشش به شيدا که کرد باز دستاشو بعدم
 .کنه پيدا کردشو عزيز خواهر تا بود زده دري هر به سال يه اين تو
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 کمکش و نسترن سمت رفتم پيوست خواهرش و مادر جمع به هم صابر کارش اين با.بيرون زد خونه از اقا احمد
 هيال:گفت و خنديد هاش گريه بين شيدا شد بلند خاله فنچ گريه صداي موقع همون بشينه مبل روي تا کردم

 چيه؟ اسمش حاال برم قربونش

 .نيما:صابر

 شيدا کردن نگاه بهم و زد خشکشون جفتشون يهو که شد چي نميدونم ولي بگيره نريمان از رو بچه تا رفت شيدا
 .موهاش تو کشيد دستشو هم نريمان.گرفت نريمان دست از رو بچه و اومد خودش به سريع

 .بخوريد پز نازنين سبزيه قرمه قراره که بريم بسه رمانتيک جو خب خب-

***** 

 بي.مياد ديگه هفته و ميکشه طول يکم کارش گفته باباهم نسترنه خونه مامانم ميگذره ماجرا اون از که روزه سه
 ......بشه باز ادم دل نميزارن هم اسفنجي باب يه. ميکردم رد تلويزيونو کاناالي و بودم نشسته حوصله

 .داد جواب بوق دوتا بعد.بزنم سارا به زنگ يه تا برداشتم تلفنمو و کشيدم اي خميازه

 صحرا بانوي بر سالم-

 آکفاريوم بانوي بر سالم-

 داشت ربطي چه-

 .مهمه اصلش جمله يه براي.بود توش بانو که بود اين مهم نيس مهم زياد ربطش-

 .نکردم فکر موضوع اين به حاال تا.....هوممممم-

 .کردم فکر بجات من نترس-

 .تو دوش رو افتاده ايران علمي بار تمام نکنه درد دستت-

 .اره اوهوم-

 کردي؟ مسخره منو کوفت-

 .دور دور بريم زدم زنگ بود رفته سر حوصلم سارا جان به نه-

 .بيا هم تو بازارم تو االن من-

 .اومدم بده ادرس اوکي-

 بيان بگو هم سپيده و مينا به تو هست هم مالني ببين:گفت ادرس دادن بعد

 اوکي-
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 .خي بي صفر شده ادبم گذاشته تاثير منم رو اينا با گشتن اثرات کردم قطع خدافظي بي بعدم

 خبر مه شيدا به چطوره زد سرم به فکري يه مينا و سپيده به زدن زنگ بعد.بشم آماده سريع تا شدم بلند جام از
 .بيرون مياد خودش الک از يکم اونم اينطوري اوهوم....بدم

 !شيدا الو: بهش زدم زنگ

 نازنين؟ جانم-

 .پايين بپر شو اماده سريع اونجام ديگه دقيقه بيست تا من ببين-

 بريم؟ کجا قراره مگه-

 سيتي صفا-

 ....اخه ولي-

 .پايين بيا زود نداره اخه ولي-

 .رننست خونه سمت افتادم راه بعدم رفتم اونم دنبال همين واسه بود نزديک بهم سپيده خونه.کردم قطع بعدم

 اينجا؟ اومدي چرا:سپيده

 .ميگم بصبر-

 کارم اين با.زدم محکم سوت يه و دهنم داخل بردم و اشارم و شصت انگشت دوتا و بيرون بردم ماشين از سرمو
 نکارشاي با شد ماشين سوار و کرد باز عقبو سمت در و اومد و داد تکون برام دستشو بود خيابون طرف اون که شيدا
 دختر؟ خودتي شيدا واي:گفت و کشيد جيغي شيدا

 .اوهوم:گفت و زد لبخندي شيدا

 زورب کرد فوران احساساتش اين باز.بغلش تو کشيد رو شيدا و عقب سمت برد خودشو جلو صندلي از سپيده
 .جاش سر نشوندمش و کشيدم مانتوشو

 .بريم هم مينا دنبال بايد فعال بعد برا باشه پرسي احوال-

***** 

 بند يه يدهد رو شيدا مالني که وقتي از ميزد حرف شيدا با داشت هم مالني ميخورديم قيفي بستني داشتيم ها بچه با
 .بودن قديمي دوستاي سالي چند انگار ميزنن حرف باهم دارن

 .رو اونجا بروبچ-
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 يه با تداش تر اونطرف قدم چند حسين امير لرزيد دلم تو چيزي يهو که کردم نگاه ميکرد اشاره سپيده که جايي به
 سارا.وشت بکنم و دستم و جلو برم ميخواست دلم شدم لوپش چاالي محو.ميخنديد نميشناختمشون که پسر تا چند

 .مردمو پسره خوردي:گفت و پهلوم تو زد آرنج با

 ميگيد؟ رو کي:گفت شيدا که پايين انداختم سرمو نديدم تر تابلو تو از که نازنين بزنن گندت اي

 .داره چال لوپاش و ميخنده داره که ميبيني رو عسليه چشم پسر اون:مينا

 .ديدم اره:شيدا

 .هست حسين امير اون:مالني

 نه؟ مگه شوهرت برادر و مرادي اقاي پسر اها:شيدا

 .اره:مالني

 .سمت اين مياد داره ببينيد بروبچ:مينا

 امير ميخوام که اولمه دفعه مگه دارم استرس چرا شده چم من لرزيدن به کردن شروع پام و دست چرا نميدونم
 .شدم اينطوري چرا اخه ميخوره بهم خودم از حالم اووووف ببينم و حسين

 اونم ردمک سالم ارومي صداي با کردم بلند و سرم من به رسيد تا کرد احوال و سالم همه با مون بهم رسيد اميرحسين
 رموس سريع همين واسه هپروت تو برم نذاشتم ايندفعه ميزدن برق عجيب که چشاش تو افتاد نگاهم داد جوابمو

 .پايين انداختم

 .نميکنيد معرفي و دوستتون:حسين امير

 ..نيس اينم نه.....شوه برادر چيز نه..... زنه برادر شيدا-

 ترننس شوهر خواهر من:گفت خودش شيدا کنم تمرکز نميتونم چرا شد خورد بازيام شوت اين دست از اعصابم عه
 .هستم

 .خوشبختم: اميرحسين

 .همچنين: شيدا

 .برم بايد ديگه من ديدنتون از شدم خوشحال خيلي: اميرحسين

 خدافظ:گفت کردو نگاه من به بعد

 خدافظ-

 .بريم:گفتم ها بچه به کردنرو خدافظي هم ها بچه بقيه

 .بازي شهر بريم ميخواستيم کجا؟تازه:مينا
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 .بريم بهتره نيست خوش حالم من-

 ياينطور ديدي و حسين امي تا شد چي بود خوب حالت که االن شده؟تا چيزي:گفت و کرد نگاهم مشکوک سپيده
 شدي؟

 .ميرم تنها.... بدرک عه-

 .اخالق بد.... بريم بابا باشه ميکني ترش چرا:سپيده

 .شديم ماشين سوار و کرديم خداحافظي مالني و سارا با داغون اعصاب با

 .نازنين چته معلومه:شيدا

 نه-

 !شدي خلم شکر رو خدا:مينا

 .برداريد سرم از دست ميشه شدم ديوونه شدم خل اره-

 يشترب بودم کرده ناراحت هم رو ها بچه اينکه از بود شده چم نميدونم خودمم.نگفتن چيزي و گرفتن خون خفه ديگه
 اومد نمي بر دستم از کاري ولي شدم عصبي

*****  

 ملهج يه به خوردم يهو ميکرد نگاه فيلم داشت هم مامان رفتم مي ور گوشيم با داشتم و بود مامان پاهاي روي سرم
 :خوندمش بلند و

 ليلي بهر از نوشت مجنون شبي

 تريلي زير بري که الهي

 نداري سر در دگر عشق اگر

l) اين دارد معني چه ast seen recentl y) ؟؟ 

 اشتد دوس رو ليلي اونقد مجنون.ميزد حرفا اين از ليلي به مجنون کي ديگه چيه اين وا:گفت برگشت يهو مامانم
 بشه کم ليلي سره از مو تار يه نبود حاظر که

 .بود جوک من مادر:گفتم و برداشتم پاهاش روي از سرمو

 .ميداده قرارشون هم راه سر خدا که داشتن دوست رو ديگه هم اونقد مجنون ليلي ميدوني بدتر ديگه-

 چي؟ فرهاد شيرينو.....اوهوم-

 .مجنون ميگفتن بهش که داشت دوس شيرينو اونقد فرهاد-
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 .مجنونه ليلي اونکه خانوم:بابا

 سعک زمين زير تو فرهاد بعد ميکشه و فرهاد باباي ميزنه شيرين باباي....اها.....نبود اون نه ميگي راس اوا:مامان
 ...ميبينه و شيرين

 .بود رومي ارسالن امير اونکه مامان:نريمان

 خنده زير زديم ارسالن حرفه اين با

 .ميکردن طلسمش و نميدادن اجازه بقيه ولي کنه ازدواج لقا فرخ با ميخواست که بود اون ها ميگي راست:مامان

 نگفتي؟ فرهادو شيرينو خب-

 بود؟ کدوم:مامان

 .کن کوه فرهاد:نريمان

 فرهادم يرونب بياد اب تا بکني کوه بري بايد کني ازدواج شيرين با ميخواي اگه گفتن فرهاد ميگي،به راست اره:مامان
 فتگ و زد فرياد يه اونم کشتن شيرينتو که کجايي که گفت بهش اومد پيرزن يه موند کوه از ديگه يکم وقتي

 .شد خراب روش کوه و کوه به زد و چکش بعدم شيررررررررين

 مرد؟؟-

 رهادف....چيز نه.....اميرارسالن رو کوه و رسيده دير ديد که زندم من بگه که اومد اسب با شيرين بعدشم ديگه اره-
 .کرد خودکشي اونم شده خراب

 چي؟ شيرين و خسرو اها،پس-

 .شد چي فيلم نفهميدم که زدي حرف چقد ببين.نميدونم ديگه اونو-

 .شارژ به بزنم اتاقم تو گوشبمو تا شدم بلند منم شد ديدن فيلم سرگرم دوباره بعدم

 .رفتم اتاقم سمت وبه برداشتم ميز روي از شکالت يه راهم سره

 اونطوري حسين امير جلوي روز اون چرا کردم نگاه تخت به شدمو ولو تخت روي شارژر به زدم که گوشيمو
 اب شدن رو روبه از دارم استرس که چيشده مگه چرا که فکرشم تو هنوز شدم اونطوري که پيش دوهفته از.....شدم

 بله؟:گفتم و نشستم تخت روي شد زده اتاق در.اميرحسين

 گنده؟ دماغ هست اجازه:گفت و تو ورد کلشو نريمان

 گشاد؟ دهن گرفتي ياد گرفتن اجازه تاحاال کي از -

 نميزاري؟ خودت کنم برخورد باهات ادم مثل خواستم که بار يه بيا:گفت و داخل اومد کامل

 .نمياد تو به ادميزاد کاراي اخه-
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 .بزرگترتم داداش من بکش خجالت:کشيد و گرفت موهامو از دسته يه و نشست تخت رو کنارم و اومد

 .کندي موهامو کن ول...کردم فراموش هامو رنگي مداد آخه.....آي آي-

 .نمياري کم شرايطي هيچ تو مياد خوشم يعني-

 ردا از:گفتم و.ميدادم ماساژ و بود کشيد موهاشو نريمان که جايي دست کف با که طور همون کرد ول موهامو بعدم
 .شي راحت بشم کچل تا بکندشون تو اونم قشنگه موهام دنيا

 .خوشگله کچلتم-

 ؟ جااااانم-

 .ميکنم تعريف ازت دارم چيه-

 ميخواي؟ چي:گفتم و کردم ريز چشمامو

 .نزده حرف باهات من مورد در شيدا ببين.....تيزي مياد خوشم:گفت و زد اي گنده لبخند

 چي؟ واسه:گفتم و دادم رو دوتا هر باال بدم ابرومو يه نميتونستم چون

 .ولش هيچي:گفت موهاشو تو برد دستشو

 .ميزنه زياد اتفاقا تو از:گفتم و انداختم باال اي شونه

 گفتي؟ چي االن تو:شد جا جابه هاش مهره از تا چند کنم فکر که سمتم برگردوند يهو سرشو

 زدمو چشمکي....ميزنه حرف زياد معشوقش از عاشق ادم کال ميگه زياد ازت گفتم: نشستم زانو چهار تخت روي
 مگه؟ نه:دادم ادامه

 چييييييي؟:گفت دفعه يه بعد ميکرد نگاهم داشت باز دهن با

 ميزني؟ داد چرا کوفت-

 گفتي؟ چي االن نريمان جان-

 !شنيدي که همون:گفتم انداختمو باال هامو شونه

 .موال به ميخوامت خيلي:گفت و کرد بغلم و برداشت خيز يهو

 ! در دم رفت شدو بلند تخت روي از و کرد جدا خودش از منو بعدم

 ..نداريد باور شما طرفم چل و خل مشت يه با ميگم من

 ...نمونش يه اينم بيا
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 .شدم ولو تخت روي دوباره

 ......حسين امير منو ميشه چي اميرحسين سمت رفت فکرم يهو.من اال دارن ياري يه همه ميشم تنها دارم ديگه

 رفتي دست از ام تو:گفتم و خودم سره تو زدم يکي شد گرد چشمام خودم فکر از

*******  

 ?حسين امير?

 خودمم ميترکم دارم.نداره کشش ديگه مغزم شدم ولو روش خودمم و مبل روي انداختم کتمو کوفته و خسته
 .مرگمه چه نميدونم

 جايب در پشت ولي.کنم باز درو تا رفتم.خودشه حتما شد زده در زنگ.پيشم بياد امشب تا سيمين به زدم زنگ
 .شد ظاهر نريمان سيمين

 سالم-

 ورا؟؟ اين چطوري؟؟از سالم -

 .کرد هواتو دلم ديگه کنيم چه... خوبم-

 .تو بيا....بابا نه-

 رايب چيزي يه تا خونه آشپز تو رفتم منم.نشست رحتي مبالي روي و رفت.داخل اومد اون و رفتم کنار در جلوي از
 تنهايي با من.ميکردم زندگي حميد از جدا هم اونجا خريدم خونه يه خودم واسه ايران امديم وقتي.بيارم خوردن
 :ميگه شاعر اصال خوشم

 تابستون گرم روز توي

 زمستون سرد شب تو

 خوشبختيم باهم خودم منو

 ميتونم ميبيني ميشه اره

 زمونه دوره اين تو ديگه

 ميمونه برام من غير کي

 خوشبختيم باهم خودم منو

 ميتونم ميبيني ميشه اره

 .بردم و کردم درست چايي يه نداريم خونه تو هيچي ديدم وقتي



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 .ببينم خودتو اومدم من کشيدي زحمت چرا عزيزم اوا:گفت مسخرگي با نريمان

 .نشستم کنارش خودمم و ميز رو گذاشتم هارو چايي و خنديدم

 ورا؟ اين از نگفتي خب-

 .ببينم خودتو اومدم چلغوز-

 ميزني؟ چرا بابا باشه-

 .دارم کاري يه ميبينم ميکنم فکر که حاال نه-

 .يکنينم ازم يادي که باشي نداشته کاري من به اگه تو ميگم دارم که من خب:گفتم شونشو رو زدم يکي و خنديدم

 .برم پاشم من اصال...... ببين عه-

 .جاش سر برگردوندنش و گرفتم پيرهنشو که شد خيز نيم بدم

 .بشين بگير کني قهر نميخواد حاال-

 خب؟:گفتم بهش رو نشست وقتي

 .جمالت به خب-

 چيه؟ کارت بگو بزغاله نيار در بازي مسخره:گفتم کلشو پس زدم يکي

 .ميخوام کار:گفت و کرد قالب هم تو دستاشو

 .کار دنبال برو خب-

 نه؟؟ يا ميکنه استخدام منو بگو بابات به بگم اومدم جان احمق-

 نميکني؟ کار بابات شرکت تو چرا خوب....اون اها-

 ...بخوام من که نيس چيزي بابا کاره-

 .ميزنم حرف باهاش اوکي .....هوممممممم-

 .داداش مرسي-

 افتادي؟ کار فکر به که شد چي خب ولي....قربانت-

 .کنم ازدواج ميخوام:گفت و برداشت ميز روي از شو چايي

 کي؟؟ با-

 .نميشناسيش تو.....شيدا-
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 .ديدمش دخترا با تصادفي پارک تو روز اون ميشناسم چرا-

 !جدي؟ عه-

 شدي؟ عاشق .....اره-

 خوبيه دختر اما شيدا ....دادم دستش از خودم حماقت با و شدم عاشق يبار من:سقف به داد نگاهشو و کشيد اهي
 اگرگ اسير دوباره نميخواد دلم ايه ساده دختر اون.....من به اون هم و کنم کمک اون به ميتونم من هم ديدست درد

 .بشه

 نداري؟ دوسش پس-

 .کنم ازدواج باهاش ميخواد دلم مينا از بعد که کسيه تنها شيدا.نيستم عاشقش ولي دارم ....چرا-

 بودي؟ مينا عاشق تو:زدم فرياد تقريبا شدو گرد چشمام يهو

 ...نريمان بزن گندت:گفت خودش با اروم پيشونيشو رو زد يکي حرص با

 .چرا نپرس.نشد اما.... اره: گفت بلند بعد

 .سقف به زدم زل خودش مثل و نگفتم چيزي ديگه منم

 شدي؟ عاشق هم تو-

 .ميخوره کتوب توي درد به فقط عشق من ي عقيده به.....خوردم شکست اما اره-

 تنرف واسه رو بدي راه ما شايد نخوره بدرد چيز اون که نميشه اين بر دليل ميخوريم شکست چيزي يه از وقتي-
 ....رو بدي ادم شايد يا کرديم انتخاب

 من که نبود چيزي آنا..... صد در صد که اون....کردم انتخاب رو بدي ادم منم يعني انداخت فکر به منو حرفاش
 .ميخواستم که نبود چيزي اون واقعا داد نشون اصليشو ذات که ها بعد ولي شايد اوايل ميخواستم

 .بده بهم خبرشو بعدم بگي بابات به نره يادت....برم من ديگه خوب:گفت و شد بلند جاش از نريمان

 .ميکنم خبرت باشه-کردم دراز طرفش به دستمو و شدم بلند جام از منم

 .هست کي عروسي حاال

 بيارم رگي خوب کار يه ...انشاءا بعدم نه يا داره دوست منو اونم که بشم مطمنن بايد که فعال:گفت و داد دست باهام
 باال بکشم خودمو زندگي اول بتونم تا

 .شو مطمءن اون از تو من با که کار-

 .رفيق ممنون-
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 .قربانت-

 دويد و پايين اومد اسانسور از هم سيمين شد خارج خونه از نريمان اينکه با زمان هم کردم راهيش هم در دم تا-
 .هاني بود شده تنگ برات برام چق نميدوني اميري واي:کرد بغلم و سمتم

 ...تو برو:گفتم و کردم جدا خودم از رو سيمين.ميکرد نگاه بهم بهت با دداشت که نريمان به افتاد چشمم

 .جذابن خودت مثل دوستاتم هاني واي:گفت من به خطاب ولي نريمان به رو و نکرد توجه بهم ولي سيمين

 .خونه متس دادم هلش بعدم...تو برو نگفتم من مگه:گفتم و گرفتم و سيمين دسته.کرد وحشتناک اخم يه نريمان

 .خبرتم منتظر:گفت و داد دست باهام دوباره اخم همون با نريمان

 ...من نريمان-

 خدافظ بدي جواب من به نيستي مجبور تو.....کني مالي ماست نميخواد-

 خدافظ-

 کس يچه به رو چيزي هيچ نيست قرار من ميگفت درست.رفت آسانسور سمت به و بيرون کشيد دستم از دستشو
 بستم رود و خونه داخل رفتم و گردنم پشت کشيد دستمو کالفه کشيدم خجالت ازش چرا نميدونم اما...بدم توضيح
 .هاني بريم:گفت ديد منو وقتي بود نشسته هال تو شلوارک يه و دکلته تاب يه با سيمين

 ...اتاق سمت بردمش و گرفتم دستشو برد يادم از چيزو همه ت*و*ه*ش اما بود کرده خرد اعصابمو اينکه با

***** 

 ?نازنين?

 يارهم در و بدبخت منو پدر و ميکنه کوني خونه رمضون ماه واسه هميشه مامانم بود مونده رمضون ماه به هفته يک
 .... همينطور هم هامو آستين باال بودم داده شلوارمو هاي پاچه ....بشورم رو فرشا تا کرده مجبورم هم االن

 حتي مامان ولي....دورم بود ريخته موهام نصف االن و ميشد شل همش کليپس بودن پشت کم و لخت موهام چون
 ولي....داخل اومد نريمان و شد باز جياط در که ميکشيدم طي داشتم مجبوري. کنم درست خودمو که نميداد اجازه

 .چشه اين وا ...بود هم تو شديد اخماش

 .خونه سمت رفت و داد تکون سرشو فقط اون که کردم سالم بهش اروم

 ....االن ولي ميداد حرصم کلي مينداختو تيکه بهم ميديد وضع اين با منو اگه قبال

 .شدم مشغول دوباره و انداختم باال اي شونه ميزنه لنگ داره کار جاي يه

 . خونه تو رفتم دوال دوال شد تموم فرشا کار باالخره ميشه منفجر داره کمرم خدا اي

 ميري؟ راه اونطوري چرا نازنين وا:گفت ديد من تا مامانم
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 ..اومد در مهرهام داد که کردم راست و کمرم باالخره و مبل روط نشستم و رفتم

 .ميرم راه اينطوري چرا ميپرسيد وقت اون شستم تنها تنها فرشو تا سه صبح از-

 .شده چي گفتم حاال اووو-

 .بگيريد و شلنگ حداقل بکنيد من به کمک يه نيومديد که شما اره-

 ..ندارم اعصاب نکن جيغ جيغ انقد نازنين:نريمان

 .شده چش نريمان امروز شد گر چشام

 ..خوبه حالت نريمان-

 اره-نريمان

 .نمياد نظر به اينطوري ولي-

 .کنار بزاري تو بازي کاراگاه اين بهتره هم تو نازنين خوبم گفتم:نريمان

 .نزار سرش به سر نداره اعصاب بچم نميبيني نازنين:گفت مامان که انداختم باال اي شونه

 من اال شمان بچه همه اين تو ديگه بعله-

 ...عزيزمي ....بچمي هم تو: مامان

 .بشورشون برو پاشو هست خونه اشپز تو ظرف تيکه تا دو:گفت که زدم نمايي دندون لبخند

 ...واقعا مرسي:گفتم و ماسيد لبم رو لبخند

 .نداشت قابلي:مامان

 .رفته کي به من روي ميفهمم حاال شدم بلند جام از

*** 

 خخخخخخخخ.کردم ترک اتاق مقصد به رو خونه اشپز و شستم ظرفارو

 .گفتم خبري هاي گوينده مثل

 صبر اننريم اتاق وجلوي کردم کج راهمو.چشه بپرسم ازش که زد سرم به ميشدم رد نريمان اتاق کنار از داشتم وقتي
 .زدم در به تقه دوتا و اوردم باال دستمو کردم

 .بفرماييد-

 .بود جيبش تو دستاش و رود وايستاده پنجره به رو و من به پشت نريمان شدم اتاق وارد
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 اشه توت تازه داشت که توتي شاه درخت به زدم زل خودش مثل و کردم بغل و دستام و کنارش رفتم و بستم درو
 .رسيد مي تابستون اواسط که رود طوري هاش توت.ميشد قرمز

 .نيس خوب حالت امروز-

 نه-

 چرا؟؟-

 ...امير خونه رفتم امروز-

 .گفتي ميدونم-

 .ديدم دخترو يه اونجا-

 .بازه دختر اميرحسين ميدونستم من عاديه چيزه که اين-

 .ميکنن کارو اين خودشون با ادما چرا نميدونم-

 چيکار؟:گفتم و کردم نگاهش همين خاطر به نشدم متوجه منظورشو

 که ميشن متوجه کم کم کنن ازدواج وقتي ولي.ميرن پيش جنسيشون غريزه با دارن االن اونا:گفت و کشيد آهي
 .ميکنه سخت همسراشونو کاره اين و ندارن و الزم کشش همسراشون به نسبت

 ..ديگه خب ولي نباشه آوري خجالت چيزه شايد پايين انداختم سرمو خجالت با

 ميدي؟ زجر خودتو داري تو چرا االن-

 نوعت پسراش نصف و خوردن شکست دختراش نصف االن که کشوري..... کشورم اينده براي نگرانم اما... نميدونم-
 .طلب

 ليو باشه ادمي همچين حسين امير که ميزنم حدس شدم خارج اتاق از و.دادم تکون حرفاش فهميدن معني به سرمو
 .برن بيرون سرم از افکار اين تا دادم تکون سرمو دارم بدي احساس چرا.نميدونم

 افتادم راه اتاقم سمت به

****  

 گمب نميخوام .نيست توصيف قابل حسي يه همراهمه خوبي حس ولي تشنمه يکم رمضونه ماه از روز اولين امروز
 ...اينا و ايمانم با خيلي من اره

 داشت جت مثل ماشينه .ميکردم بازي گوشيم با داشتم بودم کشيده دراز مبل روي بود خوبي حس واقعا ولي
 بود دهنمون چيزي ديگه ميدادم تاپ و پيچ و خودم همزمان و ميکشيدم اليي ماشينا بين از و دادم فشار و گاز.ميرفت

 ....و کشيد دستم از رو گوشي يکي يهو.ببرم که
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 ...اور گيم

 روعش ميکردم دنبالش داشتم که طور همون ميکرد فرار دستم از اونم بردم يورش نريمان سمت به و کشيدم جيغي
 جرمنف... االرض الفي مفسدو... جامعه ننگ مايه ...شخصيت بي....بيشعور:دادن فوش و کردن جيغ جيغ به کردم
 .جيييييييييييييييغ......اصيل ي شده

 شپلققققق و فرش به کرد گير پام يهو

 .بدبختم چقد من اخه..گريه زير بزنم ميخواست دلم.شدم پهن زمين کف دماغ با

 راحت تو دست از من بشي منفجر الهي:دادم ماساژ دماغمو دست کف با و شدم بلند جام از خنده زير زد نريمان
 چي؟ باشه شکسته دماغم اگه.شم

 من هک ميخنديد چنان يعني خنده زير زد دوباره بود شده تموم تازه خندش که نريمان برداشتم دماغم رو که و دستم
 .بخوره جر دهنش نکنه شدم نگران براش

 .بود برگشته خريد از که بود مامانم شد باز در بعد و چرخيد در توي کليد

 که نم به بعد و کرد بود رسيده مبل دسته زدن گاز مرز به و بود شده ولو زمين روي که نريمان به نگاه يه اول مامان
 .بودم وايستاده نريمان سر باال

 شدي؟ اينطوري چرا نازنين واي:گفت و گرفت گاز لبشو يهو

 چطوري؟:گفتم و کردم نگاه يه خودم به

 ...دماغت-

 يه و کردم نگاه توش خودمو و بود در دم که اي آيينه سمت رفتم همن ي لنگه پسر و مادر بعله خنده زير زد بعدم
 شروع و ميخنديد داشت هنوز که نريمان سمت رفتم و کشيد بود رسيده سرخابي به بودو کرده رد بنفش از که جيغ
 .ميخنديد فقط حرفا اين از تر بيخيال اون ولي زدنش به کردم

 .قاطر....االغ....آوردي؟خر چي نازنينم دماغ سر ببين بيشعوري خيلي-

 ازب دوطرفش دستاشو و کشيد دراز کامل اونم شدم ولو زمين روي و شدم بلند روش از و شدم خسته زدن از ديگه
 ...موقع اون شدت به نه ولي ميخنديد داشت هنوزم.کرد

 .بدم شوهرت ميتونم راحت ديگه داري هم استاندارد مارک:مامان

 !مااااامااااان:گفتم و شدم بلند جام از بود گرفته خندم خودمم خنده زير زد دوباره نريمان مامان حرف اين با

 .زشته دختر نکش جيغ:مامان

 .شدي تابلو زيادي که روش بزن چيزي چسبي به برو کردن جيغ جيغ جاي به:نريمان
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 و ردماو در براش زبونمو منم چسبيد پهلوشو و گفت اخ يه که کردم پهلوش حواله لگد يه.خنده زير زد دوباره بعد
 .اتاقم سمت رفتم

**** 

 .نميام من ميگم سوم و هفتاد و شونصد دفعه براي مامان-

 .نباشه حرفم مياي ما با تو ميگم سوم هفتاد و شونصد دفعه براي منم:مامان

 .اخه بيام کجا داغون دماغ اين با من بگيد چيزي يه شما بابا-

 .بموني تنها خونه تو که ،نميشه روش بزن چيزي چسبي يه دخترم:بابا

 .بريم اذان از بعد نيس قرار شو اماده زود:زد داد مامانم اتاقم سمت رفتم و کردم اي کالفه پووووف

 .باشههههه: زدم داد خودش مثل منم

 ..عه .زدم بهم محکم درو اتاق تو شدن وارد از بعد

 .بود کبود اونطرفش تا دماغم طرف اين از هاله يه کردم نگاه داغونم دماغ به و ايينه جلوي رفتم

 فجيححححح قيافه به

 ور چسبوندم و کردم پيدا يکي گشتم زخم چشب دنبال و کردم باز کيفمو زيپ کنم چيکار دماغ اين با من حاال
 .دماغم

 الهي اومد در اخم که کندم و چشب.بود زخم صورتشون و ميکردن دعوا هميشه که شصتي دهه التاي اين شبيه شدم
 بادي اين با االن که بود گنده دماغم کم کردم فک کردم طرفي يه لبامو.کردم نگاه قيافم به دوباره نريمان بشي منفجر

 !!قشششششنگ کرده که

 کالفه دردش از ولي دماغم رو زدم و اوردم در کيفم از و پودر کرم و کشيدم اي کالفه پووف.معلومه گندگيش
 اشينوم تا بود بيرون احتماال هم نريمان بودن اماده هم بابا و مامان.بيرون زدم اتاق از و پوشيدم لباسامو بزور.شدم
 .بياره

 .بريم:بابا

 االن...واينازي:گفت و خنده زير زد ديد منو آويزون قيافه تا نريمان نشستيم ماشين تو وقتي بيرون زديم خونه از
 ...اي گنده دماغ واقعا ديگه

 .خنده زير زد دوباره بعد

 ...شدست منفجر تويه تقصير همش اينا....بگيري مرض.... کوفت-

 .دختر کن صحبت درست نازنين:مامان
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 .کن اذيت دخترمو کم هم تو نريمان:بابا

 

 .کردم پيدا مدافع يه من باالخره خوبه-

**** 

 . باز دهن با اونم ميکردن نگاه بهم داشتن همه

 .نازي شدي خوشگل چقد:متين

 .ميزد گاز و کنترل داشت هيچي که خالم شوهر نخندن که بودن گرفته گاز لباشو همه

 صابر و نسترن با االن و نسترنه خونه تو هنوز بزاره قدم خونش تو که ندادن اجازه احمد آقا هنوز چون هم شيدا
 .بود اومده

 .نيس بد زيادم درکل وگرنه کرده مضحک و قيافت و کرده باد ذره يه فقط:شيدا

 االن وگرنه بعيده من از که حيف.کرده مسخره منو بيشعووووووور.شن منفجر خنده از تا بود کافي حرف همين
 از که دختر يه بود افتاده فيل دماغ از واقعي معناي به که ادم يه حامد عمه دختر آزيتا.ميکردم منفجرش همينجا

 .االن مثل نميگذره من به زدن کنايه براي فرصتي هيچ

 صالا انگار که کرد محو و لکه اون جوري آرايش با ميشه وگرنه نمياره در سر آرايش از چيزي که جوون نازنين:آزيتا
 .نداشته وجود اول از

 .کنم عمليش دماغ حواله مشت يه ميخواست دلم

 ...نميدونستما و بودم ميدوني چاله منم

 مدماغ رو لک يه که بهتر همون بشم دلقکا شبيه تو االن مثل قراره اونطوري اگه عزيزم:گفتم خاص غرور يه با
 .باشه

 مبچيني رو سفر بريم جون اعظم:کنه منحرف و بحث کرد سعي و رفت بهم توپ غره چشم يه معمول طبق مامانم
 .ميگن اذان االن

 .بريم اره:گفت کردم ضايع شوهرشو خواهر دختر اينکه از شنگول هم خاله

 .کمک ميام منم-

 .شدم بلند جام از بعدم

 .بده بهش چادر يه اتاق تو ببر و نازنين جان حامد:خاله

 .باشه:گفت شدو بلند جاش از سريع حامد
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 .رفتم حامد دنبال و دادم تحويلش مسخره لبخند يه که رفت بهم غره چشم يه آزيتا

 .ميشه چي فرست ليدي پس شخصيت بي....تو رفت خودش اول کردو باز اتاقو در حامد

 .بيا:گفت دادو بهم چادر يه که تو رفتم سرش پشت

 اتاق زا بعدم خوشگلي باشي که جور هر تو نکن توجه آزيتا حرفاي به....ميکنم خواهش:گفت که کردم تشکر ازش
 .گذاشت بهت تو من و بيرون رفت

 .....گفت چي اين

****  

 اونجا اگه ديدم منم ميکردن خفه شويي ظرف تو خودشونو داشتن آرزو خواهرش و آزيتا افطاري خوردن از بعد
 هم دماغم واسه تازه دوستان دسته دادم رو ميدون و کردم گيري کناره همين بخاطر افته مي خطر در جونم بمونم
 ..داره ضرر

 .نشستم شيدا کناره حال تو و اومدم

 !بشوري رو ظرفا رفتي که تو:شيدا

 .هستن خواهران-

 .شوهرن مادر دنبال ها طفلي کن ولشون:شيدا

 ؟بخنديم مام شده؟بگين چي:گفت نريمان کنارمونو نشستن نريمان و حامد.خنديديم ريز ريز جفتمون بعدم

 .بازه شلوارت زيپ-

 .خنده زير زديم شيدا با که انداخت شلوارش به نگاه يه نريمان

 ميکنيد؟ مسخره منو:نريمان

 .کنم فک-

 هم؟ تو شيدا:نريمان

 .شد سرخ و پايين انداخت سرشو شيدا.ميشه خاله پسر نخورده چايي چه اوهوک

 ..نشد کنم فراموش شدنو قرمز خواستم من باز بيا

 نميرم يعني که اومدم ابرو يه سياه نخود دنبال برم که زد اشاره چشم با لبشو رو نشست جذاي خنده لب يه نريمان
 منو تا نوبيرو اومد خونه اشپز از ارزو که در سمت رفتم و شدم بلند جا از بهتره برم گفتم که داد تحويلم اخم به اونم
 .حياط تو بري ميخواي که نيومده خوش مضاقت به عزيزم بده هواش اينجا:گفت ديد

 .نبينم رو ها بعضي قيافه که برم ميخوام نه:گفتم نبود بهم حواسش کسي چون و زدم لبخند يه
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 .شهن خاکي تا کردم جمع يکم چادرمو بيرون زدم خونه از و دادم تحويلش لبخند يه اومد نمي در خونش ميزدي کارد
 حرف شباها تا ميبود يکي ميخواست دلم. رمضون ماه سوم شبه امشب.کردم نگاه ماه به و نشستم تاب روي و رفتم
 .موندم يار بدون که منم اين و ميرن دارن ها بچه تموم ميشم تنها دارم ديگه.بزنم

 نشستي؟ تنها چرا-

 .کردم جور و جمع خودمو يکم نشست تاب روي کنارم و اومد حامد.نترسيدم دفعه اين عجيبه برگشتم عقب به

 !همينطوري:گفتم و انداختم باال اي شونه

 شدي؟ ناراحت ازيتا و ارزو حرفاي از-

 .بيشتر کنايه و حديث و حرف و ميشن زياد دشمناشم ميرسه بااليي مقام به وقتي ادم-

 .توا با حق اره-

 .بيرون اومدي چرا تو-

 .ناراحتي چيزي از شايد ببينم اومدم بيرون اومدي ديدم-

 .ناراحتي واسه ندارم دليلي نه-

 .خوبه پس-

 .اوهوم-

 .بگم بهت رو موضوعي يه ميخواستم نازنين-

 .هست چي حتما باشه-

 .شدم حياط زدنه ديد مشغول منم بده جواب شد مجبور و زد زنگ تلفنش بگه چيزي خواست تا

 خب؟ :گفتم بهشو کردم رو شد تموم مکالمش وقتي

 .برن خوانمي بابات مامان کنم فکر داخل بريم پاشو فعال ميگم بهت ديگه وقت يه باشه:گفت و خاروند سرشو پشت

 ...خونه تو رفتم دنبالش به.بگه حرفشو که نکردم اصراري و دادم تکون سرمو

**** 

 آشپز اهر  بسته چشماي همون با هال تو رفتم و شدم بلند جام از.کردم قطع رو گوشي ساعت و کشيدم بلندي خميازه
 با پريد رمس از خواب کال که کلم پس زد يکي يهو بستم و چشما و دادم تکيه خونه اشپز ستون به.کردم پيدا رو خونه
 .سرمن پشت خاله فنچ با نسترن ديدم که سمتش برگشتم خشم

 .عزيزم واي-
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 .کردم ول خودشو و گرفتم بچشو من ولي کنم بغل اونو ميخوام کرد فکر نسترن کردم باز دستامو بعدم

 .بدي نيستي بلد که هم سالم.صفر احترام و ادب:گفت دادو تکون سرت بر خاک عالمت به دستشو نسترن

  

 .ميپره سرم از عقل ميبينم که رو کوشولو اين اصال من...شرمنده،سالم واي-

 .من بچه بندازيردن نميخواد بودي عقل بي اول از.... سالم عليک:گفت و زد لبخند يه نسترن

 .کنا صحبت درست......خوبي؟-

 مثال؟ ميشه چي نکنم صحبت درست...چطوري؟ تو ممنون-

 .ميکنم ماچت هيچي....چخبرا؟ مرسي خوبم-

 .ميارن رو ها ديگ االن که شو حاضر سريع برو ديگه بسه....سالمتي-

 .باشه-

 .شم حاضر تا اتاقم سمت رفتم بعدم و شستم صورتمو خونه آشپز سينک وتو نسترن به دادم رو نيما

*** 

 .بزنم هم من بديد خاله-

 .بياگلم:خاله

 چشمامو وقتي کردم دعا لب زير طور همون و بستم چشمامو همزدن به کردم شروع منم دستم داد رو مالقه خاله
 چهب همين براي.بديم افطاري قراره امشب.ميکنه نگاه ديگ به داره و وايستاده روم روبه اميرحسين ديدم کردم باز
 داري؟ اعتقاد:گفت بود ديگ زه نگاهش که طور همون حسين امير. کمک اومدن ها

 .نبودم اينجا االن نداشتم اگه-

 بده؟ حاجت بتونه که داره چي حليم ديگ يه مگه-

 .دهندست حاجت و ببخشنده ميگن همه داديم رو حليم ديگ اين بخاطرش ما که کسي اون ولي هيچي خودش-

 نميده؟ حاجت نديم رو حليم ديگه اين اگه يعني-

 دوما.ميدونه بهتر مارو صالح اون که گفتم چون داره دعا به بستگي اوال:گفتم همونطوري و همزدن به کردم دوباره
 خدا براي سودي هيچ ميديم داريم ما که حليمي اين سوما.ميکنه ورده برا خودش وقت به رو ها دعا هميشه اون

 گرسنه عزيز ماه اين تو که هست هايي بنده فکر به هم االن حتي اون...بخوره اينو نميخواد خودش اونکه نداره
 .خودش نه ميخواد هاش بنده براي چيزو همه خدا ميبينيد هستند

 شده؟ چي دماغت:گفت و ديگ به داد دوباره بود من روي موقع اون از که نگاهش
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 .ميشد ديده هنوز ولي همينطور کبوديشم رد و شده کمتر بادش دماغم رو کشيدم دستمو و وايستادم حرکت از

 .شيطونه زيادي خانوم اين آخه زمين خورده نيس خاصي چيز:حامد

 .بود هم تو وجيح اخماش که کردم نگاه حسين امير به.ايستاد کنارم و اومد حامد ديدم که کردم نگاه عقب به

 .شد چش اين واا

 .داد منم دل حاجت خدا شايد بزنم هم يکم منم ميدي:حامد

 .واستادم اينجا ساعته يه نميبيني بزنم هم ميخوام من اول نه نه:گفت تر سريع اميرحسين

 .ميام دوباره من پس...باشه:گفت و باال گرفت دستاشو حامد

 هانهب به...هه:گفت و گرفت ازم اخمش همون با اونم که حسين امير سمت گرفتم رو مالقه شد رد ديگه کنار از بلد
 .رياست همش کاروتون.ميزنيد خدا از دم اخرشم و ميکنيد بخواد دلتون که غلطي هر چادر

 .نميفهمم منظورتونو:هم تو رفت منم اخماي

 سرپ با خودت وقت اون ديگرانم ناموس گرگ من ميگي و ميزني پيغمبر و خدا از دم من واسه.....واضحه:حسين امير
 .جالبه.... دوستي خالت

 جازها خودم به من درضمن .کنيد گوش هم رو ديگران حرفاي قضاوت از قبل بهتره اوال مرادي اقاي:شد بيشتر اخمم
 ينا باشه باشم دوست حامد با من اينکه احتمال درصد يه حتي اگه .کنم دار لکه مقدساتمه جزء که چادري نميدم
 .کنار ميزارم و ميبوسم چادرو

 اريدد زمينه اين در بااليي تجربه که شما....نيستم دوست حامد با من:گفتم اخر لحظه ولي بشم رد کنارش از اومد
 .بفهميد بهتر بايد

 مالني سمت رفتم و شدم رد کنارش از بعدم

****** 

 ?اميرحسين?

 ناو حامد وقتي چرا شده چم من .بود اونجا که خانومي دسته دادم رو مالقه و گردنم پشت کشيدم دستمو عصبي
 ناموس اون خوب.... گردنم پشت کشيدم دستمو دوباره .زدم حرف اونطوري نازنين با چرا شدم غيرتي زد حرفو

 رو داره غيرت بيشتر تو از اون خالشه پسر حامد امير نگو چرت باشم داشته غيرت روش دارم حق رفيقمه
 بره يادت از غيرت که بودي اونور اونقد تو درضمن....نازنين

 .بشکنم و حامد گردن ميخواست دلم چرا اينکه نميدونم چيزو يه ولي ميدونم رو اينا همه ميدونم

 از براش تداش حتما.جيبم توي بردم فرو دستامو.ميکرد تعريف چيزيو يه مالني واسه داشت که کردم نگاه نازنين به
 يحرف هر کال ميداد جواب ميپرسيد مالني که هرچي به اروم خيلي.ميگفت حليم ديگه اين و رمضون ماه و افطاري
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 هالبت ميشناسم هم رو خدا دارم شدم اشنا دختر اين با وقتي از چرا.ميکرد قانعت آرامش با ميزدي خدا مورد در که
 .چيه ميزد حرف ازش نازنين که ارامشي ببينم تا خوندم نماز بار يه مشهد تو فقط نکردم قبولش هنوز

 قهرمان؟ چطوري:گفت شونمو رو زد يکي نريمان پسرا سمت رفتم و کشيدم نازنين به کردن نگاه از دل

 رادرب و خواهر اين با ولي نميدونم و خجالت معني حتي من عجيبه ميکشيدم خجالت ماجرا اون بعد بنوعي يه ازش
 .ميکنه فوران داره حسام از خيلي

 چطوري؟ تو خوبم ممنون:گفتم و زدم لبخندي

 !زدم حرف باهاش:گفت گوشم دم اروم بعد....خوبم-

 باکي؟:گفتم خودش مثل منم

 گفت؟ چي حاال خوب:افتاد دوهزاريم خودم که کرد بهم نگاهي يه

 .داره دوسم اونم:گفت و شد باز نيشش

 .داداش مبارکه پس جدي-

 .ميکنيد پچ پچ هم گوش دم داريد چي:مرتضي

 .هيچي:گفت و اونور برد گوشم کنار از سرشو نريمان

 .توا تقصير نازنين دماغ رو گله دست شنيدم نريمان:ميثم

 .زمين خورد سمتم ميدوييد داشت خودش بابا نه:گفت و خنديد ولي نريمان هم تو رفت اخمام باز

 .زدم مصنوعي لبخند يه فقط من ولي خنديدن ها بچه

 .بگيري ازش مارو زناي انتقام تو مگه گرم دمت:ارسالن

 خنديدن همشون دوباره

 دپرسي؟ نريمان چيه:رضا حميد.

 .ولش..نيس چيزي:گفتم و انداختم باال اي شونه

 از استخو رو نوشابه جعبه يه و بود بسته کمرش به چادرشو نازنين.بودند افتاده تکاپو به همه و بود اذون نزديک
 .برميدارم من بزار:گفتم و سمتش رفتم که برداره زمين روي

 .ميتونم خودم ممنون:گفت کردو بهم نگاه يه

 .بکشيد زحمت شما نبود الزم ميبردم خودم:گفت و کشيد عقب که گرفتم رو نوشابه جعبه و جلو رفتم

 .حرفيه چه اين-
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 قهري؟ من با:گفتم بهش رو و کردم بلند رو جعبه

 .نبوديم دوست هم با ما-

 .دختر اين حاله ضد خداي يعني

 !!بله؟؟؟:گفت و شد گرد درشتش چشماش.بشيم بيا پس-

 .داريد ها بچه با که دوستي همين!نه دوستي اون:گفتم هول با

 .باشم دوست ها غريبه با ندارم عادت من:گفت فکر يکم بعد و گفت اهاني

 .نيستم غريبه منکه-

 .....حاال-

 ببخشيدي؟:گفتم که بره خواست بعدم

 .نيستم اي کينه:گفت ميرفت داشت که همونطور

****** 

 بودن کرده پهن سفره يه زمين روي.بودن منتظر هم من مثل کسايي حتي بود جالب.بگن اذان تا بوديم منتظر همه
 نازنين مثل هم ها بعضي بشه تموم تا بودن منتظر همه کرد بگفتن شروع اذان.بودن چيده افطاري روش و

 گرفتم زهرو بار چند تاحاال من.گرفتم وجدان عذاب دفعه يه چرا نميدونم.ميکردن دعا داشتن و بودن بسته چشماشونو
 هشب هميشه ميگرفت روزه اما نبود کامل حجابش بود بازي ادم کردم نگاه مادرم به ميکنم چيکار ادما اين بين من
 اهم يه نميخواد ميگفت هميشه اونم.روزه به چه نداري حجاب که شما داره حجابم ميگيره روزه که ادمي گفتم مي

 روز هي انگار نه تنگار بودن شده مشغول و بود شده تموم اذون کردم نگاه بقيه به.کنه دريغ خودش از و بودن پاک
 چيزي ترننس جلوي داشتن که افتاد نازنين و نريمان به چشمم روزا بقيه مثله ميخوردن ارامش با خيلي بودن گرسنه

 .نيستم روزه منکه بسه بابا: ميگفت هم نسترن ميذاشتن

 نزد لب چيزي به اذان موقع تا هم بود مسيحي اينکه با هم مالني.بگن اذان تا کرد صبر ولي بچش خاطر به نبود روزه
 . کشيدم عقب مامان غره چشم با ولي کنم شروع ميخواستم من ولي

 .ميگفت چيزي يه زن يه واسه داشت خاصي متانت با نازنين سمت رفت نگاهم دوباره

 .شدم بلند جام از دارم و جمع اين تو بودن غريبه حس چرا

 نميکني؟ افطار کجا؟:گفت شدم بلند من ديد که الياس

 .داشتن روزه هم اونا ولي بودن باز هم ها بچه بقيه و الياس کردم بهش نگاهي

 .برميگردم االن بگيرم تماس يه بايد-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 108 

 که ودب نگاهش تو ناب و خاص آرامش يه.ميکرد نگاهم کنجکاوي با داشت که اي قهوه چشم جفت يه به افتاد نگاهم
 .بيرون رفتم و گرفتم چشماش از نگاهمو بزور.بکنه دل ازش نميتونست ادم

 اليهح چه اين.کنم تمرکز نميتونم چرا شده مرگم چه آسمون به دادم نگاهمو هميشه مثل و نشستم ها پله راه روي
 به دارم دختر دوست سرش موهاي اندازه که کسي مرادي اميرحسين من .دارم وجدان عذاب چرا کردم پيدا جديدا که

 دختر دوست اينکه خاطر به من .کردم نابجاش قضاوت اينکه خاطر به.دارم وحدان عذاب دختر يه حرفاي خاطر
 نگاه اسمون به وقتي ادم ميگفت اون....بود اسمون به نگاهم.مزخرفي حس چه.ميکشم خجالت برادرش از دارم

 .ميبره پي خدا عظمت به ميکنه

 خدا؟؟ کدوم:

 .کرده مشغول فکرتونو وقته چند که خدايي همون-

 بشناسيد؟ رو خدا نميخوايد چرا:کرد نگاه بهم و نشست کنارم فاصلخ با نازنين برگشتم عقب به

 چطوري؟:کردم نگاه ماه به دوباره

 .کنم کمک بهتون حاضرم:گفت و ماه به داد نگاهشو من مثل اونم

 .نداره اي فايده-

 چي؟ داشت اگه-

 .کنيم شروع کي از قبوله-

 .فردا از-

 چي؟ کني متقاعدم نتونستي اگه-

 .کنار ميزارم چادرو-

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 .کنم متقاعدتون ميکنم سعي شده چادرمم خاطر به نکنيد نگاهم طوري اون-

 .باشه-

 .زندگيه و ارامش از سرشار دختر اين.شد بلند جا از و زد بهم لبخندي

****** 

 شدم بلند جام از.....روش زدم دوباره و کردم بلند بالشت روي از سرمو ميکرد کالفم داشت ديگه موبايل زنگ صداي
 بلللللله؟؟:گفتم اتصال محض به.بردارمش بود افتاده اتاق کف که شلوارم جيب از تا

 سالم-
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 شما؟ سالم-

 .ميزنم زنگ بعدا من باشه نيس خوش حالتون انگار نه-

 .ميزنم زنگ فردا ميگيد حاال کرديد بيدار خواب از منو زديد زنگ خانوم-

 .نازنينم من خوبه حالتون مرادي آقاي-

 انگار و شد تا چهار چشمام بعد ميزدم گيج هنوز .انداختم بهش نگاه يه و کردم جدا گوشم از رو گوشي حرفش اين با
 بارهدو....مرادي آقاي الو:ميگفت نازنين شنيدم که گوشم به چشبوندم رو گوشي سريع شدم بيدار خواب از تازه

 .الووووو.شديد منفجر الو....برد خوابتون

 من..اممم...چيزه... بله بله... الو-

 کنيم؟ شروع اپروز از نبود قرار مگه بگم ميخواستم...نميديد جواب چرا-

 کنيم؟ شروع رو چي ببخشيد:گفتم و خاروندم گردنمو پشت

 .خدافظ.ميزنم زنگ دوباره بعدا من ببيني پووف-

 ...نرسيد ذهنم به چيزي.انداختم گوشي به نگاه يه دوباره.کرد قطع من جواب شنيدن بدون بعدم

 گوشي به نگاهي يه دوباره.بيرون اومدم دستشوييم از شستم صورتمو و دست اينکه از بعد رفتم دستشويي طرف به
 هک اي شماره همون روي و برداشتم رو گوشي سريع.کرد اندازي راه به شروع مغزم بود موقع اون تاطه که انداختم

 .کردم کليک بود گرفته تماس باهاش نازنين

 الو:داد جواب بوق دومين با

 سالم...الو-

 .بيداريد االن....سالم-

 .ام طوري اين اولش ميشم بيدار خواب از وقتي کال.ميزدم گيج موقع اون ببخشيد...اره-

 .کنيم شروع کي از خوب....نداره اشکال-

 .بگيريش جدي اينقد نميکردم فکر-

 .مصمم و جديم کامال ميبينيد که االن-

 .دنبالت ميام ديگه ساعت يه اوکي-

 خدافظ.منتظرم باشه-

 خدافظ-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 110 

 .ميدارم بر سرش از چادرو من يا ميده نجات عذاب اين از منو اون يا باالخره لبم رو نشست لبخند يه

 .شدم ماشينم سوا و بيرون خونه از زدم و پوشيدم لباس شير ليوان يه خوردن از بعد

 کنه؟ متقاعدم چطوري قراره ميکردم فک همش راه بين

***  

 ?نازنين?

 چطوري ميکنم فکر دارم ديشب از. انداخت راه و ماشين و داد جوابمو اونم دادم سالم بهش و شدم ماشين سوار
 .کنم چيکار قراره که گفتم هم نريمان به کنم منقاعدش

 .غيرتييييييه داداشم نيست

 .کنم چيکار ميخوام گفتم بهش کاري اوله همين خاطر به ميکشتم بهمه اگه وقت يه گفتم

 کنيم؟ شروع کجا از خب-

 .کتابخونه-

 چي؟ براي اونجا :جاده به داد نگاهشو دوباره و انداخت بهم نگاهي نيم

 .بخرم کتاب براتون قراره چون-

 کتابي؟ چه-

 .ميفهميد خودتون اونجا بريم-

 من اول دش منتظر و کرد باز و در.رفتيم کتابخونه سمت به و شديم پياده ماشين از باهم .داشت نگه کتابخونه جلوي
 .تو برم

 رو باييطباط اقاي هاي کتاب من ببخشيد... سالم:گفتم و افتادم راه کتابخونه متصدي سمت به.جنتلمنه چه بچم
 .ميخواستم

 .کنيد صبر لحظه چند البته....سالم-

 .ممنون-

 ميخونيد؟ که کتاب:گفتم و کردم نگاه حسين امير به و برگشتم

 .اره!باشه کردنم متقاعد براي اگه-

 کتاب چند .بدم هديه بهش ميخوام گفتم و ندادم اجازه که کنه حساب خواست خودش حسين امير اوردن رو کتابا
 .دادم بهش و گرفتم هم بود قران ترجمه فقط که کتاب يه همراه به ديگه
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 .قدم اولين اين....خب:گفتم.شديم ماشين سوار وقتي

 چيه؟ بعدي قدم:گفت و کرد روشن و ماشين

 .ميگم فردا رو بعدي قدم-

 بخريم؟ کتاب اومديم فقط االن يعني-

 .داره زدن داد اره... خب-

 .بديم انجام هم اي ديگه هايه کار قراره کردم فکر خوب نه:گفت و پايين اورد صداشو ولوم يکم

 برداريم خوب و اول قدم ما وقتي بره پيش خوب اينه مهم بکشه طول چقد نيست مهم ...نکنيد فراموش اينو-
 .ميداريم بر بيشتر اطمينان با رو بعدي قدماي مطمءنن

 .قبول-

 بعدي ايه قدم بدونيد بيشتر خواستيد و اومد جالب بنظرتون اگه.بخونيد کتابارو اين اول قدم براي شما حاال خوب-
 .ميداريم بر رو

 برسه؟ کجا به قراره قدما اين حاال-

 !خدا به-

 :خوندن به کرد شروع خواننده و کرد روشن و ماشين ضبط و نگفت چيزي ديگه

 خوبم تنهايي منو

 آيينه تو آدم منو

 تو از بعد زندگي منو

 ميسازه دوباره داره

 مردم با خنديدن منو

 ارامش احساس منو

 غصه بي خوابيدن منو

 لبخند با خوابيدن منو

 تازه احساس اين منو

 تازه زندگي منو
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 داريد؟ قبول آهنگو اين حرفاي شما:گفتم و بهش کردم رو

 چطور؟-

 .ميکنن قرار بر ارتباط باهاش که ميدن گوش هايي اهنگ مردم معموال آخه-

 .اره-

 باشيد؟ تنها ابد تا ميخواين شما يعني-

 .ميدم ترجيح رو تنهايي خوردم ضربه آنا از اينکه از بعد من-

 .مياره فشار بهش داره تنهايي که ميبينه باالخره روزي يه آدم.بزنيد حرف خورده شکست ادماي مثل نميخواد-

 .باشيد داشته زندگي تو هدف يه بايد که باالخره نه اينا اصال.داره نياز نفر يه به ميبينه که اونجاست

 .ميکنم کار پدزم کارخونه تو دارم هم فعال بدم ادامه درسمو ميخوام من دارم-

 کنيد؟ چيکار ميخواين پولو همه چي؟؟اون اخرش-

 برسي؟ چي به حرفا اين از ميخواي تو-

 .باشيد داشته تعهد يکي به نسبت و بزنيد کنار برتونو دورو رنگارنگ هاي دختر شما اينکه-

 .نميام تو طرف کنم ازدواج اگه من بکشي خودتو نميخواد هم تو.ندارم ازدواج قصد من.زوده حرفا اين واسه فعال-

 .بگيريد منو بيايد که نبود اين منظورم من:کردم جيغ جيغ و شد گرد چشام

 بود؟ چي پس:گفت شيطنت با

 .باشيد داشته تعهد يکي به نسبت که بود اين منظورم من-

 .چيه منظورت فهميدم من باشه-

 فجرمن تا بمونيد مجرد اونقد چه من به اصال.بديد انجام ميخواد دلتون کار هر:گفتم و کردم بغل دستامو باحرص
 .شيد

 .بده حرص منو ميخواد احمق شد تر شديد من اخم که.خنده زير زد بلند

 .دختر باحالي چقد تو نازنين واي-

 .دلقکم من بگيد باره يه نکشيد خجالت-

 دما قشنگن چقد خدا واي.داشت قرار لپاش طرف دو که قشنگي چال دوتا به افتاد چشمم من باز و.خنده زير زد باز
 .توش بکنه دستشو ميخواد دلش
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 .ميشه چروک پوستت نخور حرص:گفت و ترمز رو زد خونه در جلوي

 .خدافظ.ميکنم بوتاکس نباشيد نگران شما-

 .کرد خدافظي و خنده زير زد دوباره

** 

 و وشمگ پشت فرستادم موهامو.بود اميرحسين کردم نگاه صفحش به خورد زنگ گوشيم که ميخوندم کتاب داشتم
 .الو:دادم جواب رو گوشي

 .سالم... الو-

 شده؟ چيزي...سالم-

 بعد؟ قدم واسه بريم کي بپرسم خواستم نه-

 خوبه؟ االن:بود ظهر از بعد چهار.انداختم ساعت به نگاهي

 .خونتونم دم ديگه دقيقه بيست....اوکي-

 .کمد سمت رفتم و پايين رفتم تخت از

** 

 که يکار:گفت و کشيد آهي.ميکرديم نگاه ميکردن بازي که هايي بچه به داشتيم و بوديم نشسته نيمکت روي
 نداشتي؟

 .نه-

 .داشتم ازت سوالي يه چون اينجا بياي خواستم-

 .بپرسيد-

 هست؟ خدا که مطمءني چطوري-

 دادن؟ ياد بهت اينو بچگي از چون

 داخ که فهموندن بهم بچگي از اره......نه هم اره هم:گفتم و کشيدم عميقي نفس .کرد نگاه بهم حرف اين زدن بعد
 يه کار ميبيني اينو گفتن و دادن نشون بهم نقاشي يه.خداست کار ها زيبايي اين گفتن بهم .داره وجود

 بهم .افريده جهانو اين.... افريده هم مارو که کسيه نقاش اين ولي....نقاشه يه کار اينم ببين و طبيعت....نقاشه
 اينکه از تو که همونطور...داره دوستمون و داره مارو هم خدا داري دوسش و داري عروسک تو که طور همون گفتن

 .ميشه ناراحت بشيم گناه به آلوده و بريم اشتباه راه ما اينکه از هم خدا.ميشي ناراحت بشن خراب عروسکات
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 و شدم بزرگ اينکه تا:دادم ادامه و ميکرد تعريف رو چيزي يه تاب و آب با داشت که کوچکي دختر به دادم نگاهمو
 رچهه خدا بي و کنم پادشاهي ميتونم باشم خدا با اگه فهميدم کردم درک آرامششو اينکه تا!چيه!کيه خدا فهميدم
 !خواهم

 ما همه!نه ام پاکي مطهرو ادم من بگم خوام نمي...زياد کردم گناه منم.کنم درک بفهمم رو اينا تا کشيد طول سالها
 .نيست دير طرفش گردم بر وقت هر که .پذيره توبه خدا ولي.داريم اشتباه و گناه

 .بود فکر تو.انداختم حسين امير به نگاهي

 کني؟ افطار نميخواي اذان نزديک االن:گفت سمتمو برگشت يهو

 برگردونيد؟ منو ميشه.ميگيد راست آخ-

 .باش من مهمون امشب:گفت و شد بلند جاش از

***** 

 .نميشم مزاحم ممنون:گفتم و شدم بلند جام از منم

 نه؟ يا کنم جبران بايد منم بيرون اومدي من خاطر به تو خوب دختر مزاحمتي چه-

 ....ولي-

 .بريم بيا نداره اما و ولي-

 .نازنين: زد صدا سرم پشت از يکي يهو که افتادم راه دنبالش

 محکم همب رسيد وقتي سمتم اومد مي کوچيکش دختر با داشت که بود خانوم زکيه.کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم
 .دخترم ديدم اينجا رو تو نميشه باورم خودتي.....جان نازنين واي:گفت و کرد بغلم

 وندنبالت چقدر مامان منو ميدونيد...زد غيبتون کجا خوبيد خانوم زکيه:گفتم خنده با و بيرون اومدم بغلش از
 .رفتيد اونجا از شما گفتن ولي خونتون در اومديم.گشتيم

 .دارم مادرت و تو از دارم چي هر من ،دخترم مادرتم و تو شرمنده بخدا:خانوم زکيه

 .شرمنده دشمتون حرفيه چه اين-

 تنهايي؟؟ ديدمت اينجا که خوب چه:خانوم زکيه

 به رو و دمز  لبخندي ميکنه نگاه بهم داره حسين امير ديدم که کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم افتادم امير ياد تازه
 .مراديم اقاي پسر با...نه :گفتم خانوم زکيه

 کردي؟ نامزد:گفت مشکوک خانوم زکيه

 .اومديم همون خاطر به داشتن کاري ...بابا نه:گفتم و کردم هول
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 .شتهگذ افطار از خونتون بري تو تا نزديکيه همين افطار ما خونه بيا امشب: گفت شادي با يهو بعد و گفت اهاني

 .نميشيم مزاحم ممنون:گفتم و بوسيدم دخترشو لپ و نشستم پاهام دوتا روي

 .نميدوني قابل مارو:گفت دلخوري حالت با

 .حرفيه چه اين نه نه-

 .مرادي اقاي سالم:گفت و حسين تمير به کرد رو بعدم.نکن رد دستمو پس-

 .شما حال سالم:گفت و نزديک اومد حسين امير

 .ما خونه بيايد افطار برا بگم خواستم ...ممنون:گفت و کرد درست چادرشو خانوم زکيه

 .نميشيم مزاحم:گفت و کرد من به نگاهي حسين امير

 .پارکه روي به رو همين بفرماييد.بفرماييد ميشم خوشحال هم خيلي اتفاقا..داريد اختيار-

 و شدم دبلن مجبوري منم رفت دنبالش و انداخت باال اي شونه که کردم حسين امير به نگاهي.رفت جلو خودش بعدم
 افتادم راه و گرفتم خانومو زکيه دختر دست

 ?حسين امير?

 خودش و مجلو گذاشت رو چايي خانوم زکيه .ميکرد بازي خانوم زکيه دختر الميرا با که ميکردم نگاه نازنين به داشتم
 .حقيرانس خيلي ما کلبه که ببخشيد ديگه...اومديد خوش خيلي:گفت و مالوند هاشو زانو و نشست کنارم

 .خوبه هم خيلي چيه،اتفاقا حرفا اين داريد اختيار-

 مبده،اکر  خير خدا:گفت و ميچيدن هم روي آجرارو الميرا با خودش خواص ذوق يه با داشت که کرد نازنين به نگاهي
 .دارم خانواده اين از دارم که چي هر من جانو نازنين با خانومو

 .شد فوت باباش بود ساله دوازده ديگم دختر...السا وقتي:گفت کشيدو آهي.بده ادامه تا کردم نگاهش مشتاق

 .خدابيامرزدش-

 نبالد در به در.بکنم بايد چيکار نميدونستم ساله دوازده يه و ساله يه بچه يه و بودم من موقع اون.پسرم ممنون-
 يارمن درد سرتو.کردن کار به برسه چه ندارن زندگي براي جايي ما مثل ادمايي زمونه اين تو.کار کو ولي بودم کار

 وستد.باخبر زندگيم از و شدن اشنا باهام که بود اونجا.خانوم اکرم همين خونه رفتم کلفتي واسه روز يه....پسرم
 اصل اب خاستگار يه و دادن دخترمو جهاز.کرد معرفي بهشون منو نازنين.داشت بافتندگي کارگاه يه پدرش نازنين
 .زندگيشه خونه سر که ساله دو االن اومد براش دار نصب

 کرد؟ فوت شوهرتون که شد چي-

 .کرد تصادف راه تو بود کاميون راننده-
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 نکرد؟ طقبل رو چيزي بيمه-

 .شد قروضمون و قرض خرج اول ساالي همون ولي کرد کمک بهمون يکمي چرا-

 فتيدنگ خانوم زکيه:گفت ميکرد ناز رو الميرا موهاي که طور همون نازنين.بود برده خوابش نازنين پاهاي روي الميرا
 رفتيد؟ خبر بي چطور

 که هداشت عمو يه بيامرزم خدا شوهر معلوم قرار از ولي ندارم کاري و کس ميدوني که منو....بگم چي واال:خانوم زکيه
 اون رايب باشه ثوابي و بشه کم گناهاش بار از يکم بلکه تا ما به بدن اوالشو از يکم که کرده وصيت مرگش بعد

 .دنياش

 ديگه هترهب:گفتم نازنين به رو.بخوابونه جاش تو ببره رو الميرا تا شد بلند جاش از خانوم زکيه.گفت اهاني نازنين
 .بريم

 .ميشه نگران مامان.شده دير اره:گفت شدو بلند جاش از نازنين

 ندادي؟ خبر بهش مگه-

 .باشم بيرون شب اخر تا نيس خوب....بريم زود بهتره ولي چرا-

 .اوکي:گفتم و شدم بلند جام از منم

 کجا؟؟ اوا:گفت و بيرون اومد اتاق از خانوم زکيه

 مباز ...انشاءا.ميشه نگران مامان چون برم ديگه من.... افطاري بابت خانوم زکيه مرسي:گفت و رفت جلو نازنين
 .ميشيم مزاحم

 .ندارم رو کسي منکه بزن سر بهم هم تو پسرم.بياري تشريف حتما.دخترم مراحميت:خانوم زکيه

 .خانوم حاج حتما-

 .افتاديم راه خوشون طرف به نازنين همراه به خداحافظي از بعد

****  

 فتادما راه خونه اشپز طرف به مبل رو انداختم و اوردن در کتمو و صورتم رو کشيدم دستي.شدم خونه وارد بستم درو
 لويج کاناپه روي و هال تو رفتم.داشتم بر جاش از رو آبميوه پاکت و يخچال تو رفتم کمر تا.يخچال سمت رفتم و

 خواستم خوردم ازش و دهنم جلو بردم رو ابميوه پاکت راحت و عسلي رو گذاشتم هم پاهامو.دادم لم تلويزيون
 يکم رو يطباطباي مرحومه هاي کتاب.بود گرفته برام نازنين که کتابايي به افتاد چشمم که کنم روشن و تلويزيون

 و تمدس.برداشتم ميز روي از پاهامو و گذاشتم و کردم جدا لبم از رو ابميوه پاکت.نه رو قران ترجمه ولي بودم خونده
 تر شديد وجدانم عذاب احساس خوندنش صحفه هر با.خوندن به کردم شروع.برداشتم و قران و کردم دراز

 خواهم نزديک آنها به من که بدانند پرسند تو از من نزديکي و دوري از من بندگان چون و:541 ايه به رسيدم.ميشد
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 من به و بپذيرند (مرا پيغمبران و)مرا دعوت بايست پس کنم اجابت او دعاي خواند مرا که هر و بود خواهم بود
 .يابند راه سعادت به تا باشد بگروند

 الس سه به گشتم بر.برگردوندم رو خدا از چرا من.فکر تو رفتم و ميز روي گذاشتمش احترام با و بستم و قران
 نمم و بود عادي خارج توي چيزا اين.منه از که داشت ادعا اون و حاملس که شدم متوجه انا با رابطم اولين بعد.پيش

 چرا تمگف و شدم شاکي داد بهم سقطشو خبره بعد ماه چند.کردم قبول ساده خيلي.بودم شده بزرگ اونجا فرهنگ با
 ازش نواي اصليش پدر و نبوده من مال بچش که گفت بهم وقتي شد خراب سرم روي دنيا که بود اونجا.کرده کارو اين

 تموم با.بوده هم ديگه هاي خيلي با من با همزمان داشتم دوسش عاشقانه که دختري انا نميشد باورم.خواسته
 همه از دمش عصبي کنم قبول نميتونستم رو يکي اين ولي.داشتم دوسش ولي داره ميدونستم که هاي کاري کثافت

 فتر  يادم هم خدا زمان اون از.کرد من با انا که بکنم رو کاري همون دخترا با گرفتم تصميم بعدش ولي.اومد مي بدم
 .بود مامان خورد زنگ تلفنم که کشيدم اهي.نميده گوش حرفام به هست اگه چرا ميگفتم خودم با

 .مامان جانم-

 .پسرم سالم-

 . سالم-

 بودي؟ بيدار-

 داشتيد؟ اره،کاري-

 نذاري قرار جايي.کنيم دعوت افطار واسه رو احمدي و جو حق و فرهنگ اقاي خانواده شب فردا قراره بگم خواستم-
 .خونه بياي

 .باشه:گفتم و مالوندم اشارم و شصت انگشت با چشمامو

 نداري؟ کاري-

 خدافظ.قربانت نه-

 .پسرم خداحافظ-

 .خوابم اتاق سمت رفتم و کردم پوووفي

*** 

 ?نازنين?

 .کنم باز درو تا رفتم شد بلند خونه زنگ صداي

 کيه؟-

 .منم نازنين کن باز-
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 ميکني؟ گريه چرا تويي شيدا-

 .بگم تا صاحبو بي اين کن باز-

 .تو بيا ببخشيد اوخ-

 ستامود ترسيدم.گريه زير زد بغلمو تو انداخت خودشو داخل اومد وقتي.تو بياد تا شدم منتظر و دادم فشار و کليد
 .ديگه بگو ميکنم سکته دارم شده چي دختر شيدا:گفتم و دادم حرکت اروم پشتشو گذاشتم

 .بابام نازي-

 چيشده؟ بابات-

 .. بابام-

 .خب خب-

 .بابام خونمون رفتم-

 چي؟ بابات ديگه بگو بابام بابام هي منو کشتي عه-

 .. منو بابام-

 .بابام کوفتو-

 خالي ات کردم صب مجبوري بيارم اب براش نميتونستم بود روزه چون مبل رو نشوندمش و بيرون اوردمش بغلم از
 .بابام بابام نگه هي تا بشه

 خب؟:گفتم که باال کشيد دماغشو شيدا

 .بشم صابر جونو نسترن مزاحم ابد تا که نميتونستم...خونمون رفتم امروز-

 خب؟-

 .بيرون کرد پرتم خونه از و گفت بهم اومد در دهنش از چي هر بابام:داد ادامه و داد قورت دهنشو اب

 خب؟-

 .خب ميگي تو بيرون انداختم ميگم دارم خب خب هي چيو: گفت و گريه زير زد دوباره

 .ميشه حل باالخره....نکن گريه عزيزم:گفتم و کردم بغلش دوباره منم کرد پاک دستمال با دماغشو

 مرد يه ميکنه فکر ببينه پيشونيشو روي مهره جاي هرکي ميترسم بابامه ميگه که مرد اين از من نازنين-
 .مهمتره ابروش از دخترش مگه.کرد بيرون خونه از ابروش خاطر به خودشو دختر چرا باخداست اگه.باخداست
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 از همش ولي نميشه اونور اينور حجشون سال يه که هستند احمد حاج مثل زيادي ادماي.نداشتم گفتن براي چيزي
 ثابر و نسترن داره که اموالي همه اون با.نکرد کمک هم خودش بچه به حتي احمد حاج ميدن انجام رو کاري ريا روي
 احمد حاج ولي.رسيده هست که اينجايي به اي پشتوانه هيچ بدون خودش صابر و هستند اي اجاره خونه تو هنوز
 .چرا دخترو تا سه اون جهاز هاي ماشين ولي نميبينن خودشو بچه مردم چون ميده جهاز عروسو تا سه سالي

 کنم؟ چيکار من ميگي حاال:گفت بيرونو اومد بغلم از شيدا

 .بزنه حرف احمد حاج با بره بابام تا باش اينجا روزي چند يه فعال...واال نميدونم-

 .نميشم شما مزاحم نه-

 .افته مي پس خوشحالي از تواينجايي بفهمه اگه طفلي داداشمم نگران من ولي....بود کجا مزاحم بابا برو-

 .ميخواد منو نريمان واقعا نظرت به نازنين ميگم:گفت و پايين انداخت سرشو شيدا

 .نميره طرفش نخواد واقعا رو کسي واقعا تا نريمان.....ببينمت:گفتم چونشو زير بردم دستمو

 کجاست؟ مانت:گفت و داد تکون سرشو شيدا

 .مياره طاقت جا يه من مامان مگه واال نميدونم-

 .ماهه واقعا مامانت داري کارش چي-

 .مرادي اقاي خونه بريم قراره امشب راستي...نيس گفتم من مگه-

 .کنم چيکار تنهايي من پس...اوه-

 .ديگه مياي ما با هم تو خره-

 .بيام کجا من-

 .ديگه هستي ما خانواده عروس االن هم تو....باو بينيم گمشو-

 ..شد سرخ و پايين انداخت سرشو شيدا

  .بياد ما با که داد رو بعله خانوم عروس باالخره که خالصه

 ما وشگ حاال.ميزنه حرف داره بند يه اومده وقتي از ميدادم گوش سارا حرفاي به داشتم و بودم نشسته صندلي روي
 حاله هچ در مينا:گفتم سريع کنه شروع دوباره که گرفت نفس يه تا.ميگيره درد که خودشم فک نگران من بدرک
 .ندارم خبري ازش

 .نداشت خبر هم من:مالني

 .شده فوت الياس اقوام از يکي يزد رفتن کنم فک زدم حرف باهاش ديشب من:شيدا
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 .کنه رحمتش خدا اها-

 .ميکردما صحبت داشتم من:گفت دلخوري با سارا

 .ميخوردي مونو سر داشتي تو.نبود صحبت اون عزيزم:شيدا

 خورد؟ مي رو ما سر چطور اون:مالني

 .ميزد حرف خيلي يعني جان مالني-

 خورد؟ سرمونو گفت شيدا چرا پس:مالني

 کني؟ ول ميشه جان مالني بابا:شيدا

 .نگرفتم رو شما منکه ولي:مالني

 .بزن حرفتو تو جان سارا:گفتم و پيشونيم رو زدم دست با

 .حياط تو بريم دخترا گفت و اومد طرف اون از نريمان

 چي؟ واسه حياط-

 .بزنه ميخواد اورده گيتارشو حسين امير:نريمان

 خب؟ نميزنه اينجا چرا-

 ميپرسيا؟ سوال خيلي جديدا نازي:نريمان

 .کنم اضافه عموميم بهاطالعات ميخوام-

 ميخوره؟ کتاب به من قيافه نظرت به:نريمان

 ....که هستند دفتري ادما که نکن فراموش اينو ولي.نه کنم نگاه کلي اگه-

 نه؟ يا مياين حاال.بگي چي ميخواي گرفتم اوکي:نريمان

 وير و گيتار حسين امير.بودن کردن صحبت مشغول خونه تو هم ها تر بزرگ.حياط تو رفتيم ها بچه موافقت با
 بزنم؟ چي:گفت و کرد تنظيم پاهاش

 .بزنم چي ميگي تازه اينجا اوردي مارو حسابي مرد.بزن کارون لب:نريمان

 نداريد؟ خواستي در اهنگ ميگم انگل خب:حسين امير

 ...ميخونم خوندم منم.بزن رو پاشايي مرتضي جديد حس.دارم من چرا:حامد

 .ناقال شدي عاشق نکنه:مرتضي
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 .وقته خيلي:گفت مرتضي به رو بعد و کرد من به نگاه يه حامد

 هچ حامد رفتاراي اين ميدونستم و نبودم خنگ. بودم شک تو من ولي خوند حامد و کرد زدن به شروع حسين امير
 .ميترسيدم چرا نميدونم ولي.ميده معني

 .کنم فک حامد به بعد بهمم خودمو درد اول بايد.ام جوري يه جديدا

 .زدن دست همه و شده تموم اهنگ

 .کرد مخالفت که بزنه دوباره خواستن ها بچه.بود عصبي اونم انگار حسين امير به افتاد نگاهم

 .من به بده گيتارو اون اصال.بخونم اهنگ ميخواستم من هنو....عه: نريمان

 .کرد توليد خودش از ناهنجار صداي يه که زدن به کرد شروع الکي اونم که بهش داد گيتارو حسين امير

 .نيستي کاره اين تو کن ولش داداش:گفت و نريمان پشت زد يکي مرتضي

 و ميرا دست داد و گرفت دستاش رو و گيتار و شد گرد چشماش نريمان.شد کنده گيتار سيماي از يکي موقع همون
 .زديم بهم رو شريف اوقات ببخشيد... نيستيم کاره اين ما که مث شرمنده:گفت

 يشهم ادعات چرا نيستي کاره اين که تو بزغاله اخه:گفت و نريمان کله پس زد يکي و گرفت گيتارو حسين امير
 هاننننن؟

 .هست سنگينم همچين...ها خوبه زدنت به دست:گفت و داد ماساژ کلشو پشت نريمان

 .کردم کار بوکس سال يه:حسين امير

 جدي؟؟:گفت کردو درشت چشماشو نريمان

 .خب اره:اميرحسين

 .ميشم خسته ميرم ورزشي هر سمت چرا نميدونم که من ايول بابا: مرتضي

 .نيست ورزش فقط.اينطوريي کارا همه توي اصوال:سارا

 .باال ببري منو بار يه تو موندم دل به ارزو من يعني خانوم نکنه درد شما دست:مرتضي

 .نرسه بهت دستم ديگه يهو باال بري نگرانتم اخه:سارا

 .نميرسه بهش اي ديگه کس دست شما بجز االنشم همين:حامد

 .نميدونن خودشون حد در مارو ايشون کال....دهنت قربون اخ:نريمان

 .کنيد خراب منو که داديد هم دست به دست همتون االن:مرتضي

 .شخصيتي تخريب-
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 ؟؟؟؟!بله:مرتضي

 .شخصيتي تخريب بگو باش کالس آي ميگم-

 .همون:مرتضي

 .بگويم چيز يک هم من ميشود:مالني

 .بگو گلم اره:رضا حميد

 نه؟ نميگيد چيزي نگه چيزي مالني تا شما کال:شيدا

 .زليل زن عدد يک بارز نمونه:حسين امير

 .بود بد زليل زن مگر:مالني

 .بود خوب هم خيلي نه:سارا

 .بزن حرفتو کن ول رو اينا جان مالني-

 ... به برد ها ان خواست من و ايران بيايد رمضان از بعد است قرار ددي و مامي گفت خواست من....حرفم اها:مالني

 ....به:نريمان

 .رفت يادم اسمش:مالني

 .شمال:رضا حميد

 .شمال انها برد خواست من...بله بله:مالني

 خب؟؟: حامد

 .امد هم شما خواست من:مالني

 کجا؟ ديگه ما:سارا

 .نداره صفا که شما بدون:حسين امير

 .نداشت صفا شما بدون حسين امير گفت درست:مالني

 .ندارم حرفي منکه:نريمان

 .همينطور منم:حامد

 .ديگه ميديم خبر بقيم به پس:رضا حميد

 .شد تصويب پس:حسين امير
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**** 

 .دختر بدو نازي-

 .اومدم اومدم-

 .بريم:گفتم و شدم متوقف مامان روي روبه و بيرون زدم اتاق از

 .بريم: گفت و انداخت بهم نگاه يه مامان

 .بودن ماشين تو نريمان و بابا بيرون زدم خونه از مامان سره پشت

 .منتظرتونيم ساعته دو ميکتيد چيکار:بابا

 

 ...جوون بابا شرمنده:گفتم و بوسيدم گونشو و جلو کشيدم خودمو

 .جان بابا برسي خودت به زياد نيس قرار احياء بريم قراره ما دخترم:بابا

 .نه يا.باشم مرتب که بايد باالخره-

 اونم.سوگوارند همه انگار.داره عظيمي غمه يه جا همه امشب.افتاد راه مسجد طرف به و انداخت راه و ماشين نريمان
 .شديم مسجد وارد و شديم پياده ماشين از مامان همراه به داشت نگه و ماشين نريمان امامون اولين براي

** 

 .ونهخ اشپز سمت برگشتم و کردم راست کمرمو نميخوره کرد اشاره که گرفتم خانوم اخرين جلوي رو چاي سيني

 شدن؟ تموم:گفت ديد منو تا خانوم ليال

 .اره-

 .بشين برو نيس کاري ديگه کشيدي زحمت خيلي....گلم دستت قربون:خانوم ليال

 .بدم انجام تا هست هم اي ديگه کار اگه بود وظيفه ميکنم خواهش-

 .نکنه درد دستتم گلم نه:خانوم ليال

 يه.ردمک سرم برداشتمو بودو کنارش که چادرم ماان سمت رفتم...بيرون زدم خونه اشپز از و گفتم ميکنمي خواهش
 شروع سرم رو و قران و جلو کشيدم چادرمو.سرتون رو بزاريد قرانارو کردن اعالم که برداشتم طاقچه از هم قران

 تحضر  به دادم قسم چشمم حلوي اومد کردم که گناهي هر.کردن پيدا خودشونو راه منم اشکاي دادن قسم به کردن
 خدايا:فتمگ ناخواگاه حسين امير سمت رفت يادم.بشه بخشيده گناهانم که بکنن وساطتمو که فرزندانشون به فاطمه

 .کن کمکش

 .کن کمکش ميتونه اون
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 .جون اکرم:گفت يکي که شديم خارج مسجد از شد تموم مراسم

 اباب و نريمان با رضا حميد و مرادي اقاي هم تر اونطرف.شديم مواجه مالني خانوم شيال با که برگشتيم مامان منو
 و بود دهز  تکيه ماشين به و بود پوشيده مشکي پا تا سر ديدمش.گشتم حسين امير دنبال ناخوداگاه بودن واستاده
 هب دادم نگاهمو خورد بازوم به که مشتي با....ميخواد چي اسمون اين از نميدونم. هميشه مثل اسمون به نگاهش

 .مالني

 .ميزنم حرف تو با دارم ساعت يه دخترم جان نازنين:گفت خانوم شيال

 .شد پرت حواسم لحظه يه ببخشيد...امممم-

 .پرسيدم حالتو فقط... دخترم نداره اشکال:خانوم شيال

 ممنون-

 .خورد رو امير تو:گفت و انداخت باال ابرويي مالني.شد مامان با زدن حرف مشغول خانوم شيال

 .شده بيشتر اصطالحاتت ها ميري جلو داري خوب هم تو:گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 .گرفت ياد شما از من است شما هاي حرف خاطر به همش:مالني

 .کرد نگاه امير به چرا بگو و نپيچان را من هم تو

 ...موند جواب بي مالني سوال بقيه اومدن با

 نومخا شيال به رو مامانم.کرديم پرسي احوال و سالم بقيه با.حس همون دوباره ريخت فرو دلم تو چيزي يه دوباره
 .ما خونه بريم سحري براي تا بياين:گفت

 .بريم ما بهتر ولي جون اکرم ممنون:شيالخانوم

 .ميشيم ناراحت نياين اگه:بابا

 ....اخه ولي:خانوم شيال

 .خانوم بريم:مرادي اقاي

 .کرديم حرکت خونه سمت به و کردن موافقت باالخره

** 

 اين و.بگيره روزه که گرفته تصميم انگار.لبم رو نشست لبخند يه ميخورد سحري داشت که کردم نگاه حسين امير به
 .خوبه خيلي
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 دندون ولبم و گرفتم و نگاهم سريع رفت باال قلبم ضربان و خورد گره هم به نگاهمون و باال اورد سرشو حسين امير
 مساءل طري يه خاطر به شيدا.کرديم جمع رو سفره شيدا و مالني همراه به خوردن سحري همه وقتي.گرفتم

 !!!مسجد بياد نميتونست

 ...که جريانيد در

 .داشت سوال يک من:گفت و سينک توي گذاشت ظرفارو مالني

 جانم؟:شيدا

 .گرفت روزه هم من ميشود:گفت و پايين انداخت سرشو مالني

 .نه که چرا اره-

 .مسحي هست من و.نيس بلد انها من.داشت اداب شما ولي:مالني

 .ادابي هيچ بدون بگيري روزه فقط ميتوني تو ببين-

 .نداره امکان اين نازي ميگي چي معلومه:شيدا

 .داره خودشو فوايد روزه چون.ميتونه کنه امتحان رو روزه يکبار ميخواد فقط و مسحيه چون مالني داره چرا-

 .گرفت روزه تونست من يعني:مالني

 .کن سوال روحاني يه از بازم ولي واال بگم چي:شيدا

 .ممنون:مالني

 .رفتيم دنبالشون در دم تا کردن رفتن عزم سحري خوردن از بعد مرادي اقاي خانواده

 .خونديد رو کتابا:گفتم و اميرحسين به کردم رو در دم

 .اره...اوهوم-

 خب؟-

 القلوب تطمئن الله بذکر اال الله :گفت کردو فوت اسمون به رو نفسشو

 .دلهاست بخش آرام خدا ياد تنها که شويد اگاه مردم

 .ميکنم درک حرفاتو معنيه حاال

 .خوشحالم خيلي-

 ...ولي.ارامشم تو واقعا االن ميکنم فکر خودمم-
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 ....ولي-

 .ولش هيچي-

 .خب بگيد-

 .فضول گفته بهت کشي حاال تا-

 .نه-

 .نفرم اولين من پس-

 .کنم فکر-

 .داري هم درازي زبون-

 نفسب اعتماد يکي .دارم خوب و چيز تا دو ندارم زندگيم تو چيزي اگه اصوال من گفتم هم همه ميدونم،به ديگه اينو-
 ...دومي و باال

 دراز زبون-

 

 يهو...ناب عسل يه بود خاص طور يه نگاهش همينطور منم.موند خيره بهم لحظه چند و بهم داد نگاهشو خنديدم 
 .گردنش پشت کشيد دستشو و اومد خودش به اونم.دزديم نگاهمو سريع و اومدم خودم به

 يه:گفت شيدا به نريمان در دمه.افتاديم راه اتاقم طرف به شيدا با.خونه تو برگشتيم و کرديم خداحافظي هم بقيه از
 .اتاقم تو مياي لحظه

 و يدمخند بيخيال.رفت بهم مشت غره چشم يه که دادم تکون افسوس با سرمو.نريمان سمت رفت خجالت با شيدا
 .اتاقم تو رفتم

*****  

 جهموا حسين امير با يبار فقط مدت اين تو ميگذره رمضون ماه شدن تموم از اي هفته يک شمال بريم قراره امروز
 هم ونجاا که مرادي اقاي خونه رفتيم بعدم و گاه فرود رفتيم مالني پدر و مادر استقبال براي که بود وقتي اونم شدم
 .نشد زده بينمون اي ديگه حرف معپولي حرفاي بجز

 از هک وقتي حسو اين هم قبال.نميدونم چيشو ولي .دارم گم چيزو يه که ميکنم فکر يه همش ام جوري يه روزا اين
 .پيشونيم روي کشيدم دستمو عصبي حد اين تا نه ولي داشتم بوديم برگشته مشهد

 نازي؟ خوبه حالت:مينا

 . آره آره-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 127 

 مطمنني؟:سپيده

 .خوبم گفتم اره-

 شده؟ چي گفتيد اکه بگيد ها بچه:شيدا

 .داره دوست گفته نريمان-

 .حالي ضد خداي هميشه که نگذره ازت خدا:شيدا

 .شده؟ چي بگو تو حاال:گفتم و خنديدم

 .زده حرف بابام با بابات-

 .خودمي پرورده دست مياد خوشم:گفتم و زدم اي خنده تک

 زده؟ حرف ميگي؟؟واقعا جدي:شيدا

 .اره-

 گفته؟؟ چي اون خب:شيدا

 .بياريد تشريف پنجشنبه گفته-

 !ها؟؟؟:شيدا

 .خاستگاري ميايم ه.دي هفته پنجشنبه احمق-

 چيييي؟:شيدا

 .سپيده روي انداخت قش حالت به خودشو بعدم

 .شده چي بگه مام به يکي:سارا

 اقدام ود اين وصال براي پنجشنبه قراره ماهم.کرده قبول کله با ايشونم داده ازدواج پيشنهاد جوون شيدا به نريمان-
 .کنيم

 .کرد وصل بهم را شيدا با نريمان کله شما است قرار يعني:مالني

 رسيدي؟ نتيجه اين به چطوري بگي ميشه جان مالني:سپيده

 ....که گفت من ندانست من خب:گفت کردو فکر يکم مالني

 گفت؟ چي االن نازنين اصال

 !شيدا خاستگاريه برم قراره پنجشنبه گفت:مينا
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 .گفت ديگه چيز اون ولي:مالني

 .جان مالني کردم غلط من-

 ...خب نه:مالني

 ميخواد؟ چايي کسي:سارا

 .داد چايي بهمون سارا و کردن موافقت همه

 .موندي تو فقط نازي ميشن عروس دارن همه:سپيده

 .شم راحت دستتون از بريد بهتر چه-

 .ميگي راس که تو....اررره:شيدا

 .ميشه تنگ براتون دلمم ميبينم ميکنم فک که حاال نه-

 .ميکنم جور توپ خاستگار يه واست خودم نخور غصه ...دلت قربون من اخ:سارا

 .نميخوام ممنون باشن خودت مثله خاستگارات قراره اگه نکنه درد دستت نه نه-

 چشه؟ خاستگارام مگه:سارا

 .رفته يادت ارمانو اون.....گوشه نيس چش:سپيده

 .بود چپ چشاش که همون:گفت و خنده زير زد پوقي شيدا

 .است چي قضيه:مالني

 .بود طوري اين چشاش اورد خاستگار نازي واسه سارا بار يه:مينا

 .شده مزه با چقد که ميکردم نگاش جلو ايينه از داشتم منم خنده زير زدن همه کرد لوچ چشاشو بعدم

 .داخل بردم و ماشين ويال به رسيديم باالخره

 قيهب اومدن صابر ماشين با مامان بابا و نسترن دوتا با پسرا ماشين يه با دخترا با ما شدن پياده ماشينا از همه
 .اومدن خودشون ماشيناي با هم ها خانواده

 .باشيم راحت ميتونستيم همه و بود بزرگ کافي حد به مرادي اقاي ويالي

**** 

 چون بود ارزو يه حد در فقط خب ولي بخورم سر ها نرده از که داشتم ارزو هميشه کردم نگاه ها نرده به باحسرت
 .نداشت پله خودمون خونه

 .پايين رفتم ها پله از و زدم رو ها نرده از خوردن سر قيد
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 .ميزدم حرف داشتن و بودن نشسته هال تو ها تر بزرگ

 کجان؟؟ ها بچه:گفتم مامان روبه

 .پيششون بري تو بگم بهت گفتن بيرون رفتن:گفت و کرد بهم نگاه يه مامانم

 

 .واقعا نباشن خسته-

 ميزنن حرف باهم دارن و ساحل کنار کردن پهن انداز زير يه ديدم که بيرون زدم ويال از.در سمت افتادم راه بعدم
 .ميکردن بازي واليبال داشتن طرف يه هم پسرا

 .ميکنه قلوچ قلوچ ازتون محبت که عاشقتونم يعني:گفتم رسيدم که بهشون

 .سمتم برگشتن تاشون پنج هر

 .بزغاله ميخواي بيشتر محبت از ديگه برم عزيزم قربون الهي جونم نازي واي:نسترن

 .نشستم کنارشون و خنديدم

 .ساحل بياين بعد بيرون بيام حموم از من نکرديد صبر دقيقه يه-

 .اينه تقصير خودش جون نباشه خودم جون:مينا

 .اينه تقصير بابا نه من کي:گفت که کردم نگاه سپيده به کرد اشاره سپيده به بعدم

 صب تمگف منکه....من:گفت خودشو سمت گرفت انگشتشو شيدا کردم نگاه شيدا به باز.کرد اشاره شيدا به بعدم
 .بريم گفت اين کنيم

 .ريمب اينگفت اول.ميندازيد من تقصير رو همچي چرا:گفت سارا که.کردم نگاه سارا به باز.کرد اشاره سارا به بعدم

 تقصر شهم.بزنيد بهم خواهرمو منو بين ميخواين چرا:گفت که.کردم نگاه نسترن دوباره کرد اشاره نسترن به بعدم
 .بود اين

 .مالني به دادم نگاهمو دوباره کرد اشاره مالني به بعدم

 رفح چي از شما ندانست حتي من که صورتي در کرد مقصر رو من هميشه شما:گفت و انداخت باال اي شونه مالني
 .زد

 .خنده زير زديم هممون حرفش بااين

 .گرفتي ياد کجا از تو خود اصال.ميزنن حرف خوب اينقد چطور تو پدر و مادر مالني:گفتم و مالني سمت کردم رو

 .نگفت شما به من مگر... اوه:مالني
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 .گرفت ياد مادرم از منم.او از مادرش،مادرم از را فارسي من پدر .است دورگه يه من پدر است ايراني من بزرگ مادر

 .کشيدم اروم جيغ يه که روم ريخت اب يکم يهو که گفتم اهاني

 .ميداره برش داره امير و اب تو افتاده ها بچه توپ ديدم که کردم نگاه و عقب و برگشتم

 .ببخشيد:گفت و داد تحويلم جذاب نگاه يه و باال اورد سرشو اميرحسين

 .بود شده کنده وجودم از تيکه يه انگار ولي شد چي نميدونم بودم مونده مات همونطور من ولي رفت بعدم

 چته؟ تو:گفت کلمو پس زد يکي مينا

 ها؟؟:گفتم و مينا به دادم نگاهمو و بيرون اومدم فکر از

 چته؟ کرد عرض:شيدا

 .هيچي من-

 .عرعر مام:نسترن

 .خوبه حالم من.ميديد گير من به اينقد چرا ها شما-

 .نيستي قبل نازي اون تو المصب نيست:سارا

 .مشغوله فکرم يکم فقط...نيس چيزي:گفتم صورتمو روي کشيدم دستمو

 .يکم فقط:سپيده

 .نرسيد ذهنم به چيزي ولي.کنم پيدا بحث اين پيچوندن واسه موضوعي يه تا انداختم اطاف به نگاهي

 .نشه خيس تا باال کشيدم باال چادرمو اب تو رفتم و اوردم در کفشامو بگم چيزي اينکه بدون و افتاد اب به چشمم

 ميکني؟ چيکار داري:سارا

 دوش روي الياس.ما طرف اومد مي داشت و بغلشو زير بود زده توپو نريمان.پسرا به دادم نگاهمو و ندادم جوابشو
 .بياين بسته بازي کولي هوي:زد داد نريمان.ميخنديدن داشتن پسرا همه ميکرد هوهو و.بود ميثم

 انداز زير روي همه.بيرون اومدم اب از منم سمت اين افتادن راه پسرا بقيه با و پايين اومد الياس حرفش اين با
 رفت امير ماياخ يهو ولي.نشستم کنارش و رفتم.بود حامد کنار خوشبختانه يا متاسفانه خالي جاي تنها.بودن نشسته

 که ماننري به دادم و گرفتم ازش نگاهمو.ميده نشون حساسيت حامد به نسبت حسين امير چرا نميفهمم هيچ.هم تو
 هان؟ هان؟ نميگيري تحويلش چرا شده الغر چقد ببين خواهرمو:ميگفت صابر به داشت

 .الغره اينقد چرا دونم نمي ولي بخوره منم مونده کم تو خواهر واال:صابر

 خرس؟ ميگي خانوم نسترن به يعني:حسين امير
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 زدم؟ حرفو اين کي من:گفت و شد گرد چشماش صابر

 شفاف من بگي شما چي هر يعني.سازيه شفاف من کار جان صابر:گفت و خاروند گوششو پشت حسين امير
 .ميکنم سازيش

 و کرد بدنش وستون راستش دست ارنج و اومد در کش دراز حالت به نريمان.خنديدن حرفش اين با همه
 .نداره صفا اينطوري مجردي فقط شمال:گفت

 منظور؟:نسترن

 .گفتم کلي... هيچي:نريمان

 .کني خودت مثل منم شوهر ميخواي بزني حرفا اين از نکرده الزم:سپيده

 .کنه هوايي هم رو اينا ميخواد ديگه اره:مينا

 .شمال بياد تنها بعد به اين از مرتضي گذاشتم اگه من:سارا

 کرد؟ کار چي تنها مگر:مالني

 .بدن جو خواستن فقط اينا جان مالني هيچي-

 .خدا بنده گفت کلي....نريمان اقا به دادين گير چيه:شيدا

 کردن پيدا کار اين به اي عالقه چه جديدا نميدونم کشيدن هووو به کردن شروع پسرا همه

 يليخ پنجشنبه تا.زندگي زن ميگن اين به داريد اصال:گفت نريمان که پايين انداخت سرشو خجالت با شيدا
 مونده؟؟؟؟

 .بيار طاقت برادر اره-

 .ميکنم سعي ولي سخته:گفت و کشيد اهي نمايشي حالت به نريمان

 .بدون قدر نيستا خوب اونقدرام متاهلي ببري لذت کن سعي:ارسالن

 بله؟؟؟:سپيده

 ها؟؟...چي... کي:ارسالن

 يانب ميخوان توشن که اونايي ميمونه توالت مثل متاهلي.بود نوشته خوندم جا يه پيش وقت چند ميدوني:ميثم
 ...تو برن ميکنن پا اون پا اين بيرونن که اونايي بيرون

 .کنيد منصرفش تونستيد اگه حاال:گفتم و چرخوندم سرم کف تو چشمامو.خنده زير زدن پسرا همه

 .بازار بريم شام بعد شد اين به قرار بعد گفتن پرت و چرت ديگه يکم خالصه
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*****  

 وازمل مغازه تو يا دخترا بقيه.نه يا تو برم که بودم دودل بودم واستاده فروشي سيسموني يه ويترين روي به رو
 .فروشي لباس يا بودن آرايشي

 هدار  قرمز کاله و شنل که عروسک اون ميشه:گفتم فروشنده به رو مغازه داخل رفتم و دريا به زدم و دل باالخره
 .بياريد

 دنبال ها بچه مثل اينکه به نه. چادرت به نه خانوم:گفت و کرد پام سرتا به نگاه يه بود جوون پسره يه که فروشنده
 .عروسکي

 تدرس سيسموني دارم.ميخوام بچم واسه زديد حدس درست:گفتم مسخره لبخند يه با.اخه چه تو به پروو پسره
 .ميکنم

 .داريد شکم نه و بارداره زناي مثله رفتنتون راه نه چون باشيد حامله نمياد نظر به ولي جدي-

 دست چشاتون....واي:گفتم و ميزنم حرف باهاش احمق يه مثله دارم ميزد داد که دادم تحويلش ديگه لبخند يه
 .تخته به بزنم واقعا بسته پشت از و ذربين

 .اريدد خبر زنا همچيز از و زنکيد خاله که هست شغلتونم خاطر به کنم فکر کال:دادم ادامه و جلوم ميز به زدم بعد

 .اجازه با....شد عوض ،نظرم اقا ممنونم:گفتم و شدم جدي يهو

 و وجل اومد.بشه غيرتي يا بخنده نميدونست که افتاد حسين امير به چشمم که بيرون بيام مغازه از خواستم
 داشتي؟ الزم چيزي عزيزم:گفت

 به گرفتم دستمو.ميگه چي گرفتم که کرد پسره به اشاره عايا؟؟؟يه شنيدم درست گفت؟؟؟من چي اين جاااانم
 .ميفروشن جنسشونو بعد ميارن در مشترياشونو نامه شجره اول اقا اين انگار.....ممنون نه:گفتم کمرمو

 ....ايييشششششش مرتيکه حقشه ...هه.بود شده سرخ که کردم فروشنده به نگاه يه بعدم

 .ميگن درست خانومم:گفت و جلو رفت حسين امير

 مي ودوج به خوبي حس يه دلم ته خانومم ميگفت وقتي چرا نميدونم ولي!!عزيزم!خانومم...شده گير جو چه اين حاال
 .رفت شدم حيا بي سرم تو خاک...اومد

 .ميارم براشون االن چيزه...نه يعني.. نه...آر:گفت پتته تته با پسره

 !نه؟ ديگه قرمزه همون:گفت و کرد نگاه بهم بعدم

 .باشم سرپا زياد نميتونم من چون تر سريع يکم فقط اره: گفتم و زدم باد خودمو

 .ميارم االن چشم چشم بله:گفت پسره

 .گرخيدم اون جا به من بود کرده اخم حسين امير که جوري داشت حقم بدبخت بياره که رفت بعدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 133 

 .بيرون زديم مغازه از خريدم و عروسک که اين بعد

 زد حسين رامي که کردم راست جلو بودم داده يکم که کمرمو برداشتم کمرم از دستمو بيرون گذاشتيم پامونو که همين
 .... اشغال مرتيکه:گفت و شد جدي يهو بعد خنده زير

 چته؟:گفت و خنده زير زد دوباره بعد انداخت بازم دهن و قيافم به نگاه يه امير.داره مشکل بچم موند باز دهنم

 چته؟ شما ولي خوبم من-

 .ممنون خوبم من-

 اورديد؟ در مغازه از سر چجوري شما اصال-

 .برگردن ميخوان ها بچه بگم کنم صدات اومدم-

 .رفتن نکنه...عه:گفت و پيشونيش تو زد يکي يهو بعد

 .زد زنگ يکي به و اورد در جيبش تو از و گوشيش بعدم

 کجاييد؟ شما الو-

 .اومد پيش مشکلي يه خب-

 رفتيد؟ االن-

 .بيايم چي با ما مرض-

 .خنديدم هر هر هر-

 .خدافظ اوکي-

 .رفتن نامردا:گفت کرد قطع تلفنو وقتي

 زديد؟ زنگ کي به-

 .برگرديم خودمون بايد ميگه.ميثم به-

 .تنيس ممکن حسين امير با ولي کرده روي پياده هواي عجيب دلم انداختم خيابون به نگاه يه و کردم کج سرمو

 .بگيريم تاکسي بايد نيست اي چاره انگار-

 .ببينه مارو خيابونه اونطرف که داري تاکسي تا ميداد تکون هي دستشو اونم دادم تکون سرمو

 امير مکار  اين با.زدم محکم سوت يه گرفتم پناه حسين امير پشت و دهنم تو بردم مو اشاره و شصت انگشت دوتا
 !!!متشخص خانوم يه مثل و زدم نمايي دندون لبخند کرد نگاهم برگشت تعجب با حسين
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 متس ازن بياد تا و ميزنه دور ميدونو داره تاکسي ديدم که کردم نگاه اونطرف و بيرون اومدم حسين امير پشت از
 .نشستم و کردم تشکر کرد باز برام درو حسين امير کرد ترمز جلومون وقتي

 جنتلمنه بچمون بودم گفته

 .داد رو ويال ادرس و نشست جلو صندلي روي و رفت خودشم

***** 

 اروم خيلي حسين امير.کشيدم خجالت يکم بودم توجه مرکز اينکه از.سمتمون برگشت ها سر همه شديم ويال وارد
 .کلش پسه زد يکي.بهش رسيد وقتي.رفت ميثم سمت به

 نه؟ مگه گفتي دروغ هم اينا به:گفت حسين امير که کرد نگاهش تعجب با ميثم

 .اورديمت مي خودمون همون وگرنه مياي تاکسي با دونستم نمي داداش جون:گفت و زد نما دندون لبخند يه ميثم

 .نريمان مبل پشت پريد و شد بلند مبل رو از کهميثم بزنه ديگه يکي خواست حسين امير

 .چخبره اينجا بگه ميشه يکي:گفت تعجب با نريمان

 .ميشد بيشتر مومانم اخم لحظه هر و ميکرد پچ پچ مامانم گوشه زير داشت که خاله به افتاد نگاهم

 و انومخ شيال تا گرفته بابام از داشتن اخم نوعي به همه...چخبره اينجا.هم تو اخماش و بود نشسته گوشه يه حامدم
 .مرادي اقاي

 بريم؟ تا کن صدا و نازنين برو نگفتيد....بابا هيچي:گفت و مبل رو انداخت خودشو حسين امطر

 خب؟:شيدا

 هم اشم خونه ميريم داريم ما گفت کجايي که زدم زنگ اقا اين به بيرون اومديم مغازه از اينکه از بعد:حسين امير
 .بياين پياده بهتره

 خب؟:سارا

 .بود فروشي بستني تو اصل در شما.....خب که خب:حسين امير

 .بود مضاح:گفت و زد مسخره لبخند يه که کردن نگاه ميثم به و برگشتن همه

 منو گوب پسرت به عمو:گفت و بابام مبل پشت رفت و کرد فرار اونم که بزنتش که شد بلند مبل پشت از نريمان
 .نخوره

 .انداخت باال خالم واسه ابرو يه و بود شده باز اخماش که کردم نگاه مامان به خنديدن همه

 .بشين بيا شد حل:گفت و بود ايستاده در دم هنوز که من به کرد رو سپيده

 .نشستم بود خالي که سارا و نسترن کنار مبل روي و سمتشون رفتم خنده با
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 خريدي؟ چي:نسترن

 .دادم نشونش و اوردم در پالستيک از و عروسک

 .ببينم منم بده.نازه چه واي:سارا

 !!دادي دست از رو اي صحنه چه ببيني نبودي نازنين:گفت من به رو و سارا دست داد و عروسک نسترن

 شد؟؟ چي مگه-

 ادهخانو و مرادي اقاي خانواده مراعات هم اصال ميگه بد پشتت داره سر يه کرديد دير شما که وقتي از خاله:نسترن
 .نميکنه رو مالني

 و ردنک بهونه رو خستگي که مالني باباي مامان.حرفا اينجور از و باشه بيرون پسر يه با داره معني چه دختر ميگه
 .نداشتم رو توقعي همچين خاله از اصال اومد بدم خيلي.بخوابن رفتن

 هک عروسک به داشتم که همونطور کشيدم عميقي نفس.ميچرخوند دست به دست و عروسک داشت همونطور سارا
 ونهميت ادمم فاميل حتي که داد نشون کار اين با کن ولش:دادم هم رو نسترن جواب ميکردم نگاه بود شيدا دست

 .باشه دشمن

 .نازنين نرفته اينا به هيچيت مياد خوشم يعني:گفت سمت اون از ارسالن

 .دادنته شوهر وقته ديگه:گفت الياس که زدم لبخندي

 ميخواست دلش ادم بود خاص طور يه نگاهش ميکرد نگاه من به داشت اونم حسين امير سمت رفت نگاهم يهو
 .گرفتم گاز لبمو و.پايين سمت به دادم سوق و نگاهم بشه غرق نگاهش شيرينيه اون توي

 .ميارم گير شوهر براش خودم ميگم که من:گفت يهو سارا

 .نه تو خاستگاراي.....نه نه نه:گفتيم هم با همه دخترا ما يهو

 .پالستيک تو گذاشتم و گرفتم سپيده از و عروسک.خنديدن هماهنگي اين به همه

 .بخوابن برن تا کردن رفتن عزم همه

 کجا امير با...نازنين:گفت ميرفتيم باال ها پله از که همونطور.شد قدم هم باهام حامد باال برم ها پله از خواستم وقتي
 .رفتيد ها

 اومديم يمگرفت تاکسي بيرون اومديم فروشي بازي اسباب از که همين:گفتم و انداختم باال اي شونه.کردم نگاه بهش
 .خونه

 دير؟ اينقد چرا پس:حامد

 .شديم االف بنزين پمپ تو همون واسه بزنه بنزين خواست داره تاکسي-
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 .نپرسيد چيزي ديگه و گفت اهاني

 چطور؟-

 .بودم نگرانت همينطوري:حامد

 داشتم و بودم ايستاده سرجام من ولي.الياس و نريمان خودشو اتاق طرف رفت حامد باال طبقه به بوديم رسيده ديگه
 کرده؟؟ تغيير حامد رفتاراي اخيرا چرا ميکردم فکر اين به

******  

 من:تمگف سپيده و شيدا به رو و نشستم سرجام.مياد بدم مسافرت همينه از.بالشت به زدم ديگه بار يه زدم سرمو
 .بمونم اتاق يه تو دوتا شما با بکنم غلط ديگه دفعه

 ...وا:گفتن سمتمو برگشتن هردوشون

 ...هماهنگي جوونم

 .نزاشتيد برام اعصاب واال-

 مال ميکنيد دعوا سرش داريد که لباسي اون اطالعتون محض:دادم ادامه و کردم نگاه دستشون توي لباس به
 .بندست

 لباس زا پر که کردم نگاه اتاق کف به.سمتي يه رفتن کدوم هر کردن ولش يهو و انداختن لباس به نگاهي دوشون هر
 .بود

 ...ميخوام خونمونو من اقا.دستشويي سمت رفتم و شدم بلند جام از

 .ميشن بيدار زود اينقد چطور اينا موندم من.نميشم برخوردار نماز از بعد خواب لذت از سفر ميام وقتي

 .جنگل بريم قراره شو حاضر باش زود:گفت شيدا بيرون اومدم که دستشويي از

 چي؟ واسه جنگل-

 .بخوريم خاکي کرم اينکه واسه:سپيده

 .سپيده زني بهم حال خيلي:گفتم و کردم جمع چندشي از صورتمو

 .خودت نظر به چيکار ميرن جنگل.ميپرسي تو سواله اينم اخه... واال:سپيده

 .گذاشتم جواب بي سوالشو و ساکم سمت رفتم

 .دادم سالم و کشيدم خميازه يه.بيرون اومديم اتاق از چادرم کردن سر از بعد

 .دادن جوابمو همه
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 .من گنده دماغ چطوري:نريمان

 .گشاد دهن خوبم-

 .کردي خودت مال لقبم اين کنم فکر کشيدي خميازه که طوري:نريمان

 .نداري کم ابي اسب از چيزي ميفهمه ببينه خودتو کشيدن خميازه يکي اگه عزيز نه-

 .ميکني مسخرش راه به راه تو که نيست گشاد اونقدرام من دهن خوبه حاال:نريمان

 .گندست من دماغ نظرت به-

 . کنيد تمومش ها بچه:بابا

 .ميخنديدن خلم دادادش منو کله کل به داشتن همه.کرد پيدا خاتمه بحثمون بابا حرفه اين با

 . انداختيم راه و رفتن جنگل بسات صبحونه از بعد

*** 

 .ديگه استراحت يه جلو قدم دوتا.استراحت يه جلو قدم يه

 .نکردن فتح و اورست قله باتو خوبه نازنين بابا:نريمان

 .کمک بيا...نداره کشش ديگه خودت جان به نباشه خودم جان به:گفتم زدم مي نفس نفس که همونطور

 .داريم داداش هم ما دارن داداش همه بيا.شيدا پيش رفت و داد تکون بابا برو عالمت به دستشو

 .کوه بريم ما که دادن پيشنهاد بچه ولي جنگل رقتن همه بزرگترا

 زير يهو جلو رفتم ديگه يکم گرفتن سلفي واسه ميداد جون.بود نظير بي منظره يه کردم نگاه پايين به.کوه اينم بيا
 ....و شد خالي پام

 .باش مراقب گفت که شنيدم رو يکي صداي فقط

 رو مغزي رگم نميرم اگه.انداختم پايين به نگاه يه گرفتمش تر محکم و کردم نگاه داد نجات جونمو که سنگي تکه به
 .شاخمه

 شد ينما اخه مرتضي بشي منهدم الهي.الياس بگيري جيگر جز الهي.ميثم بشي منفجر الهي.بستم چشامو ترس از
 يا.االب بکش خودتو بگيرو طنابو نازنين:اومد امير صداي بندش پشت و شد اويزون باال از طناب يه يهو.پيشنهاد

 .نميتونم :زدم داد بلند.بود دور ازم خيلي صناب ابوالفضل

 .بود زياد ارتفاع.ميترسيدم واقعا کردن پيدا خودشونو راه اشکام

 .بود افتاده تر اونطرف بازم ولي کرد پرتش باز و باال کسيد طناب دوباره حسين امير
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 .بده نجاتم امير:زدم داد بلند کنم تحمل نتونستم ديگه

 .بود کرده پر کوهو کل صدام کردن هق هق به افتادم بعدم

 .ميدم نجاتت االن نباش نگران:ميگفت که شنيدم و حسين امير صداي

 ازنينن ميخوام معذرت:گفت بهم رسيد وقتي.پايين اومد طناب با خودشم بعد دفعه ولي باال کشيد دوباره و طناب
 .بدم نجاتت نميتونم وگرنه بغلم تو بياي بايد ولي

 کرد دراز طرفم به دستشو امير افتاد سرم از شدم پرت که لحظه همون چادرم.بده شرايط که ميبيني معذرت خدايا
 بهم:گفت تموسم اورد بيشتر دستشو.پايين بيفتم و کنم ول و سنگ ميترسيدم.بردارم سنگ از دستمو که بودم مردد

 سينح امير که کشيدم جيغ يه پايين شدم پرت که دستش تو گذاشتم کردمو ول ينگ از دستمو اروم.کن اعتماد
 نگه منو دست يه اب امير.باال کشيدم خودم و گرفتم سنگا از.باالتر بياره منو کرد سعي تقال کلي با.گرفت دستمو سريع
 ..طنابو ديگش دسته با بودو داشته

 امير از يا و ميزد صدا اسممو که اومد مي نريمان صداي افتم بي داشت امکان وگرنه ميکشيدم باال خودمو بايد
 .اومد نمي گريم که بودم ترسيده اونقد يعني نميکردم گريه ديگه.بده نجاتم ميخواست

 .بود طناب به دستش يه و کرد حلقه دورم دستشو يه که امير به رسوندم خودمو بود مشغتي هر با

 .ميکنم چيکار دارم نميدونستم دقيق خودم بود کرده قفل کامال مغزم لحظه تو.کردم کارو همين منم

 تامني احساس امير آغوش تو چون شايد نميدونم.چندن چند خودشون با نيست معلوم اشکامم گريه زير زدم يهو
 .گريه زير زدم ميکردم

 .باال بکشيدمون:زد داد حسين امير

 .پيشتم من.شد تموم همچي.اروم هيييس:گفت گوشم کنار بعد

 .هست که بشم مطمءن ميخواستم و کردم فرو سينش تو سرمو

 .اومد مي باال از اي همهمه صداي

 .نريمان بغل تو رفتم و اومدم بيرون امير بغل از باال کشيدمون باالخره

 دور انداخت دستشم يکي اون زانوهامو زير انداخت دستشو نريمان.ميسوخت پام رون و ميکرد درد بدنم تمام
 .مردي خيلي:گفت و امير سمت کرد رو بره خواست وقتي.پايين ببره تا کرد بلند منو کمرمو

  ....مطلق سياهيه بعد و هم رو افتاد چشمام کمکم که بودم شده بيحال اونقد.پايين رفت شيبي سرا از بعدم

 ?حسين امير?

 بودن هرفت تر حلو که دخترا پايين رفتم کوه از بدو بودن اونجا که ادمايي از تشکر از بعد و کردم باز دورم از و طناب
 .شدن سوار هم حميد و ميثم و ارسالن و الياس شدم ماشين سوار و پايين اومدن کوه از من با پسرا ولي
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 .کوشن بقيه پس:گفتم و انداختم راه و ماشين

 .رفت نريمان با حامدم.رفت دخترا ماشين با مرتضي:الياس

 .رفته نريمان با احمق پسره حقي چه به کرد باد غيرتم رگ يدفعه

 تا داشت ودب رفته نازنين با مرتيکه اين که طرفم يه از بودم نازنين حال نگران طرف يه از.بود شده خرد خيلي اعصابم
 .ميبردم جنون مرز

 .گرفت ازش و بيمارستان ادرس و نريمان به زد زنگ الياس.ميکشيدم اليي ماشينا بين نور سرعت با

 .بيمارستان داخل رفتيم دويديم هممون شدم پياده ماشين از و ترمز رو زدم بيمارستان جلوي

 .گرفت و نازنين اتاق شماره و پذيرش سمت رفت ارسالن

 .811اتاق دوم طبقه:گفت و سمتمون اومد

 خوبه؟ حالش شد چي نريمان:گفتم و طرفش رفتم.ديدم و نريمان دور از دوم طبقه به رسيديم و رفتيم باال ها پله از

 زتا خيلي افتاد مي براش اتفاقي چه نبود معلوم نبودي تو اگه....خوبه اره:گفت و انداخت بهم نگاهي يه نريمان
 .ممنونم

 گرفته و نازنين اون که جوري.نشد بد خودشم واسه همچين..... .هه:گفت حامد بدم و نريمان جواب اينکه از قبل
 .اينکار داشته نفعي يه واسش که معلومه بودم

 منظور؟:گفتم جلوشو رفتم

 امانج دختر يه به زدن دست واسه کاري هر که معلومه تو مثل بازي دختر از....واضحه:گفت و جلو داد سينشو اونم
 .بده

 و تدس تو دختر اونقد يعني باز دختر ميگي خودت خوبه:گفتم و شدم جدي بعد و کردم آميزي تمسخر خنده تک
 .يک اين.چادري دختر يه طرف برم نخوام که هست بالم

 .شدي فهم خر من ناموس ميشه خواهرش و دوستمه نريمان چون کردم اونکارو من دوما

 .ميکني افتخار کارتم به چه:گفت و کرد اخم من مثل اونم که کردم وحشناک اخم يه

 .نميکنم قايمشونم تو مثل ولي نه افتخار-

 .خوردي هي*گو چه االن:گفت گرفتو يقمو شدو جري

 .کنن مون جدا که اومدن ها بچه

 .ميخوري تو که اونو:گفتم و کردم جدا يقم از دستشو
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 .منه الم نازنين.کن فرو گوشت تو چيزو يه:گفت و کرد دراز طرفم به انگشتشو.گرفتنش پشت از ارسالن و الياس

 وسمتش گرفت وار تهديد و انگشتش خودش مثل و گوشش تو زد يکي نريمان که سمتش کنم حمله خواستم
 .ميزني حرف موردش در اينطوري داري که نيست کاال من کن،خواهر فرو گوشت تو خوب چيزي يه:گفت

 نکرده صبر تو مثل و داده نجات خواهرمو جون فعال باشه چي هر اون چون باشه هم امير با زدنت حرف به حواست
 .بياره در بازي بتمن ديگه يکي

 ساعت.يرونب بفرماييد.ها بيمارستانه ناسالمتي.تونه چخبره اقايون:گفت و سمتمون اومد راهرو انتهاي از پرستار يه
 زدم انبيمارست از و دادم نجات حميد و ميثم دست از خودمو.باشه پيشش ميتونه يکي فقط.بياريد تشريف مالقات
 .چرخوندم توش و سويچ و شدم ماشين سوار بيرون

 .مهمه هم خيلي مهمه برام نازنين بگم دروغ نميتونستم که خودم به.ميروندم فقط هدف بي

 .لرزونده دلمو هاش خنده اون با چادري دختر اون

 .کنه تصاحبش حامد ندم اجازه االن که شده مهم برام اونقد اون

 ......دارم دوسش من

 .نيست آنا داشتن دوست جنس از داشتن دوست اين ولي دارم دوسش اره

 .ميکنه فرق داشتنا دوست همه با جنسش داشتن دوست اين

 .....گونست حوا ارامشش که دختريه مخصوص داشتن دوست اين

 .بده قرار تاثير تحت ميتونه رو کسي هر که ارامشي.داده قرار وجودش تو خدا که ارامشي

 .بود حميد.زدن زنگ به کرد شروع بود داشبرد روي که گوشيم

 .حميد جانم-

 .پسر رفتي کجا-

 

 .شه اروم اعصابم بلکه بزنم چرخي يه اومدم..... هيچي-

 .اومده بهوش نازي بيا پاشو اوکي-

 .اومدم االن باشه-

****** 

 ?نازنين?
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 منميدونست حاال تا ولي.ندارها دادنمو نجات عرضه امير ؟؟؟گفتم.مردم من کجاست؟؟ اينجا.کردم باز چشمامو اروم
 .انداختم اطرافم به نگاهي.کرده سرايت بهشتم به تکنولوژي که

 ستودنيه جربزت اومد خوشم حسين امير گرم دمت....بيمارستانه اينجاهم زندم انگار نه

 !اومدي بهوش که ميبينم کوچولو خانوم سالم:گفت رويي خوش با و.داخل اومد جوون دکتر يه شدو باز در

 .کوري کردم فکر خداروشکر دوما....عمته کوچولو اوال

 .بهشت نه بيمارستانه اينجا نکن تعجب-

 .کجاست اينجا ميفهميدم اگه عمرا نميگفت اگه

 نداري؟ الزم چيزي-

 ...ميخوان چي ميان بهوش که مريضيايي معموال

 ..آب:گفتم و لبم رو کشيدم و لبم

 .بده اب بهت بياد همراهت ميگم االن-

 زا عزراءيلم ميدونستم:گفت و زد لبخند يه اومدم بهوش ديد وقتي داخل اومد نريمان و بيرون رفت اتاق از بعدم
 .نمياد بر تو پس

 .نشده جابجا مخت کجاست اينجا ميدوني االن:گفت و ريخت ميز روي پارچ از برام اب ليوان يه و رفت

 .خوبه حالش اقا... امير.سرجاشه مخمم....يادمه همچي نه:گفتم خوردم اب اينکه بعد و شدم بلند کمکش با

 .ميبوديم حوا بفکر بايد االن نبود اون اگه....بده خداخيرش اره:گفت و ميز روي گذاشت ليوان نريمان

 .بميرم تا ميخواي نکن تعارف:گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 .بدم اومدنتو بهوش خبره ها بچه به ميرم من...خدانکنه:گفت و خنديد

 ...بشم رو روبه حسين امير با بايد رويي چه با االن نميدونستم بيرون رفت اتاق از بعدم

  .کنم تشکر ازش چطوري حاال.گرفتم گاز و لبم.داد نجات منو اون و بودم بغلش تو من ازش ميکشيدم خجالت خيلي

***** 

 .بده نجات مجوج و اجوج قوم اين دست از منو بياد يکي

 .کنم ساکت رو اينا بايد من بدن انگيزه من به اينا اينکه بجاي.مردم جونم از دور انگار

 کدوم هر هم پسرا.مالوند مي رو خاله هاي شونه داشت طرف يه از حامد.مبکرد گريه داشت طرف يه از مامان
 . ميکردن ساکت خودشونو نامزداي داشت
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 .ساکت لحظه يه:گفتم شدو خطي خط اعصابم ديگه

 .اومد مي شيدا فين فين صداي فقط

 و مپيشوني به کشيدم دستمو عصبي.شد ساکت و کرد پاک دماغشو اونم ميکنن نگاه بهش دارن همه ديد وقتي
 .ميکنيد گريه اينطوري شما و نشتافتم باقي ديار به هنوز خوبه جونم از دور:گفتم

 .بودي حرفا اين از تر سرسخت تو ولي ببرنت کوه کمک با خواستن البته:نريمان

 .بچم خدانکنه.... نريمان:مامان

 .ميشه بد کنيد گريه يسره قراره اگه ولي خوبه حالم من کنيد بس ميشه-

 .نميکنيم گريه ديگه ما برم قربونت نه:خاله

 کنار ميز روي گذاشت و گل و کرد سالم پايين انداختم سرمو خجالت با داخل اومد حسين امير بعد و شد زده در
 .تخت

 .نشست بود خالي اما و بود کنارم که تختي روي بعدم

 ....نگرانش چشماي تو نشست که باال اوردم نگاهمو اروم

 که ردمک نگاه بقيه به و گرفتم ازش نگاهمو مجبوري.نميشم سير بهش کردن نگاه از که چيه چشما اين توي خدايا
 .زد پوزخند و کرد حسين امير به حامد

 چيه؟ زدنا پوزخند اين از منظورت:گفت و کرد وحشتناک اخم يه امير

 .ميدوني بهتر خودت:حامد

 .گرفتنش مرتضي و ميثم که سمتش بره خواست حسين امير

 .زدي زري چه:غريد شدش کليد دندوناي بين از.ميزد نبض داشت غيرتش رگ

 .امير کن ولش:گفت و شد بلند جاش از نريمان

 .چيه حسابش حرف ببينم بذار نه:حسين امير

 خلوت رو اينجا....تمومه مالقات وقت خانوما اقايون:گفت و داخل اومد پرستار يه که بگه چيزي يه خواست حامد
 .کنه استراحت مريض تا کنيد

 .سرمم داخل زد امپول يه منو طرف اومد بعد

 .کرد بيرون رو همه بعدم

 .برد خوابم و شد گرم چشمام کم کم
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 خارج اجازه و بمونم خونه تو بايد من ولي گردش ميرن همه.ميگذره پايين شدم پرت کوه از من که روزي از روز سه
 .بودم باهاشون منم االن اوردم نمي در بازي چلفتي پا و دست اگه.ندارم شدن

 .بيرون زدم اتاق از و سرم رو انداختم شالمو و شدم بلند پنجره پشت از

 .برداشتم و بودم کرده قايم کابينتا تو خودم واسه من بودو مونده ديشب از که چيپس بسته يه و خونه اشپز تو رفتم

 .کاناال کردن رد به کردن شروع و دادم لم کاناپه جلوي و اومدم

 تو بود هرفت دختره فيلم از جايي يه.شدم ديدن مشغول و نشستم زانو چهار مبل روي.ترسناک فيلم يه به خوردم يهو
 يکي دختره روي بپره خواست که همين.بود اويزون سقف از هم غريب و عجيب موجودات اين از يکي خونه شوفاژ

 ....پخ گفت گوشم کنار

 .ميکشيدم جيغ و ميدادم تکون دستامو تند تند و بستم چشمامو.طرفش کردم پرت چيپسو بسته و کشيدم جيغ يه

 

 وول زمين رو حسين امير.دوتاشو هر بعد کردم باز چشممو يه اول بگيرم خون خفه شد باعث خنده صداي يه يهو
 .ميخنديد داشت بود شده

 ...ايييييششششش پسره....ساعته 48حناق....کوفت

 .دمميش رد داشتم راستش من....امممم....چيزه:گفت و کرد اي خنده تک من قيافه به افتاد نگاش.خنديد خب وقتي

 نه؟؟؟ بترسونيد منم گفتيد-

 !چيييييي.رفت ضعف براش دلم که کرد کارو اين مظلوم اونقد.داد تکون سرشو مظلوم

 ...شدم اينجوري چرا من

 .بترسي اينقد نميکردم فکر ببخشيد!خوبه؟؟ حالت:گفت که پيشونيم به کشيدم دستمو

 و شيدمک جيغ يه من.تلويزيون به داديم نگاهمونو و ترسيديم جفتمو هر کشيد بنفش جيغ يا فيلم تو دختر يهو
 زير مزدي پقي و کرديم نگاه همديگه به جفتمون يهو گذشت که يکم..کردم خاموشش و برداشتم و کنترل سريع
 .....خنده

 .سرجام نشستم منم نشست کنارش مبل روي امير خنديدم خوب وقتي

 بازي؟؟ شهر بقيه با بوديد نرفته مگه ميکنيد چيکار اينجا شما:پرسيدم و بهش کردم رو

 !برگشتم؟ نبود خوب زياد حالم اما چرا-

 !شده؟ چيزي چرا: پرسيدم نگران
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 !مهمه؟:گفت و باال داد ابروشو يه

 .نميپرسيدم نبود-

 .نبود مهمي چيز:گفت و زد لبخندي

 .خاموش تلويزيون به دادم نگاهمو و.گفتم شکري رو خدا لب زير

 !بهتري؟-

 .بله-

 .کنم تشکر ازتون نشد وقت راستي:گفتم سمتشو کردم رومو

 .بود وظيفه:گفت و زد لبخندي

 .داريد اختيار-

 .باشيم ساکت نميخواست دلم....سکوت دوباره

 .ميخونيد نماز-

 .اره.....اوهوم:گفت و باال اورد سرشو

  .کرديد پيدا تونو واقعي خود که خوشحالم-

 بپرستيم؟ ميخوايم خودمون که طوري رو خدا نميشه چرا.... بخونيم نماز بايد ما چرا.....سوال يه-

 تو شخود روح از خدا چرا بپرسيد خودتون از شده حاال تا بپرسم سوال يه اول من بزاريد:گفتم و زدم لبخندي بهش
 از شده حاال تا...کرده عطا رو روح اين انسان به فقط نکرده کارو اين موجودي هيچ واسه خداوند داده قرار ما بدن

 هداشت ميتونه علتي چه حيوانات نه ها فرشته نه...نداده انجام موجودي هيچ واسه کارو اين چرا بپرسيد خودتون
 .باشه

 .نکردم فکر موضوع اين به حاال تا نه:گفت دقيقه چند بعد و رفت فرو فکر به امير

 و خودش لقاء براي خودش با مالقات براي خودش به شدن وصل براي خودش به رسيدن براي افريده رو انسان خدا-
 ديمش وصل وجودمون روح اون به وقتي .بشيم وصل هست ما وجود تو که خدايي روح اون به تا بشيم تربيت مابايد
 هطوري اين خوب و....الله خليفته ميگن بهش که..خدا قدرت ميشه قدرتمون الهي ميشه قدرتمون وجودمون، تمام

 اين تو بايد و شديم افريده خاطرش به که ماست وجود اصل اين بده ما به مخلوقاتشو کل سلطنت ميخواد خدا که
 ونا به رسيدن براي داره الزم ما روح که چيزي اون هم و کنيم پيدا رو مقام اون ظرفيت هم که بشيم تربيت دنيا

 بخودي خود کنيم عمل اگه گفته دين که چي هر....دينه دستورات به کردن گوش فقط راهش.کنيم کسب مقام
 .کنيم پيدا رو عظمت اين و قدرت اين توان اين خداوند به شديم وصل که زماني که...حد اون به ميرسيم
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 کنه شب و روز فقط کنه زندگي حيوون يه مثل که انسان يه شان از دور اين...بزرگه خيلي انسان شدن افريده هدف
 و فريدها بزرگ رو انسان خداوند که صورتي در...خاک زير بکننش و بشه تموم زندگيش بعدم بخوابه بگيره شب و

 در امونبر  خداوند که اصلي اون به تا کنيم طي بايد همه که مسيريه اين.نيافريدم بيهوده ميکنه فرمايش خودشم
 هبش وصل درونش روح اين به کسي اگه داده قرار خودش مالقات خودشه لقاء افرينش از هدف.برسيم گرفته نظر

 معرفت ميتونه روح اون وسيله به برسه بخدا ميتونه روح اون بوسيله کنه درک رو خدا به ميتونه روح اون وسيله به
 قرار موندرون تو که روحي اون به تا بکنيم حرکت طوري دين مسير تو بايد ما پس.کنه پيدا خودشو خداي به نسبت
 .برسيم دادن

 گرفتي؟ ياد کجا از رو اينا تو:گفت که کردم نگاه حسين امير به و بيرون دادم نفسمو

  

 .گرفتم ياد اونجا از هم رو اينا.رفتم رو زيادي هاي سخراني مامانم با من راستش-

 برگشتن هم بقيه که ميداد نشون بود حياط تو که ماشين يه بوق صداي که زد لبخندي

***** 

 اونقد شده منفجر امي اين ندارم چادر شدم متوجه که شدم بلند جام از شدن خونه وارد صدا و سر با ها بچه
 .بود مناسب لباسام نداره اشکال خب ولي.رفت يادم همچي پاک که بودتم ترسونده

 .داخل اومدن ها بچه بعد هم بزرگترها

 .برگردوندم قهر حالت به رومو رسيدن بهمون وقتي

 .باشه قهر من گنده دماغ نبينم:گفت و گردنم دور انداخت دستشو و اومد نريمان

 بابا که ار.ان نه انگار برس گذرونيت خوش به برو تو کن ولم: گفتم و کردم جدا دماغم از دستشو.کشيد دماغمو بعدم
 .برم ساحل لب تا نميديد اجازه حتي مامان و تو ولي بيرون برم ميخواد دلم منم ادمم منم

 .پره چقدم....خواهري دلت اون قربون اخ:گفت و سمتم اومد و صابر دست داد رو نيما نسترن

 رغ داري که باز:گفت سمتمو کرد رو مامان.دادن جوابمونو هم اونا کرديم سالم بهشون بهمون رسيدن ها بزرگتر
 .ميزني

 مسافرت؟ اوردي خودت با منو اصال چرا کني حبس ويال تو منو بود قرار که شما من مادر خب-

 .خودته بخاطر عزيزم:بابا

 .خوبه حالم من کنيد باور-

 .رستوران ميريم شب نزن غر خب خيله:صابر
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 اموه ابرو از يکي نميتونستم که جايي اون از.همه تو اخماش که حامد به افتاد چشمم که زدم نمايي دندون لبخند
 .دادم رو تا دو هر باال بدم

 شعلت نميدونم من ولي شدن دشمن هم با انگار يجورايي و کرده فرق اخالقاشون حسين امير و حامد وقت چند اين
 .....چيه

 ....شيدا و سپيده و من اتاق تو رفتيم دخترا همراه به

 .کرده تغيير امير با حامد رفتار بيمارستان تو اونروز دعواي بعد:گفت و زد زانو چهار تخت رو سارا

 !!!!دعوا؟:گفتم و شد چهارتا چشمام

 !دعوا اره:سپيده

 دختر يه هب زدن دست واسه کاري هيچ از باز دختر تويه گفت حسين امير به برگشت حامد بيمارستان تو اونروز:مينا
 .نميگذري

 به و جونم دختر يک به زدن دست برا نيست نياز....داشت زياد دختر دوست من گفت و شد عصباني هم امير:مالني
 .انداخت خطر

 .بيرون انداختنمون بيمارستان از کنن کاري کتک خواستن تا بعد:شيدا

 ....امردن ميکرديد چيکار تنها امير با خونه تو بگو تو حاال:پرسيد سپيده که دادم تکون فهميدن معنيه به و سرم

 .ميکرديم دعا شما سالمتيه واسه:گفتم انداختمو باال اي شونه

 .بده جواب سريع تند زود......بيشعورررر:گفت سمتمو کرد پرت بالشتشو سارا

 ....بخدا هيچي:گفتم و بغلم تو گرفتم و سرم به بود خورده که و بالشت

 .نکنيد مسخرم ميديد قول بگم بهتون چيزي يه اگه ها بچه:گفتم مکث يکم بعد

 .بله گفتن يکصدا هم با همه

 .شدم جوري يه وقتيه چند چرا نميدونم:گفتم و زدم لبخندي

 خوردي؟ سرما شايد:شيدا

 بخورد؟ نبود ديگر چيز مگر:مالني

 .سرماخورده که اينه منظورش جان مالني نه:سارا

 .گفت همينو که هم شيدا خب:مينا

 .شده مريض يعني ببين مالني،عزيزم:سپيده
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 خورد؟ سرما گفت چرا خب:مالني

 .مريضيشه اسم خب:شيدا

 است؟ خورده سرما مريضي اسم:مالني

 .ديگه مريضيشه اسم خوب:سارا

 .گفت همينو هم شيدا:مينا

 .نيست باکالس شما اسماي مثل شرمنده....جان مالني اره:سپيده

 .ها ميزدم حرف داشتم من اينکه مثل:گفتم حرص با

 خوردي؟ سرما گفتي!بده ادامه ببخشيد باشه:شيدا

 .شدم جوري يه وقتيه چند گفتم فقط خوردم سرما نگفتم من نخير-

 .ديگه خوردگيه سرما همون خب:سارا

 .داره حسين امير به ربطي چه خوردگي سرما اين بگيد ميشه-

 است؟ خورده سرما امير:مالني

 نه؟ يا بزنم حرفمو ميزاريد....اوووف-

 ...بگو اره:مينا

 ..وقته چند...وقته چند چرا نميدونم-

 ؟؟؟...وقته چند:سپيده

 بگم؟ چطوري.....اممممم.....وقته چند-

 !راحتي به:شيدا

 مهکاراش،رفتاراش،ه...شده مهم برام حسين امير وقته چند:گفتم و کردم بازي انگشتام با و پايين انداختم سرمو
 چرا؟ نميدونم چيش

 .کرد بلندش و گرفت رو مالني دست هم شيدا.کردن دورم پاشدن همشون که باال گرفتم سرمو

 .بودن زده حلقه دورم که کردم نگاه خل تا پنج اون به متعجب و شدم بلند منم

 .زدن بشکون و رقصيدن و خوندن به کردن شروع مالني بجز همه يهو

 ميگردي خودت دور انگاري دور وقتي -
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 کردي گم رو چيزي يه انگاري دوره وقتي

 حرفاشه تو داري که سوالي هر جواب

 باشه اون کاشکي ميگي ميزنه زنگ کسي هر

 عشقه اثراي همه اينا اخه

 عشقه اثراي

 عشقه اثراي

 ميندازه کار از نبضتو سينتو تو ميکوبه که

 عشقه اثراي

 عشقه اثراي

 ميندازه کار از نبضتو و سينتو تو ميکوبه که

 عشقه اثراي

 .بودم حسين امير عاشق من واقعا يعني کردم نگاه آيينه تو خودم به

 .گفت امير به بايد است،تو کوشحال کيلي امير و تو براي من:گفت و کرد بغلم پشت از مالني

 .بدي من به قولي يه بايد تو جان مالني :گفتم و سمتشو برگشتم

 .همينطور هم ها شما:گفتم و ها بچه سمت کردم رو بعدم

 .رمامي عاشق من که مطمئنيد کجا از شما اصال.نيست معلوم چيزي هنوز: دادم ادامه که کردن نگاه بهم سوالي همه

 .بدبخت ميزنه داد داره چشات:سپيده

 هيچ رهب بيرون اتاق اين از نيست قرار حرفا اين ببينيد..بده انجام من اجازه بي غلطي همچين کرده غلط من چشاي-
 .افتاد .نامزداتون از هيچکدوم نه و نسترن نه امير نه بدونه نبايد نفر شش ما بجز کس

 .گرفتمش من نه:شيدا

 .جديم کامال من شيدا-

 .بيافته که کردم ولش باشه:گفت و کرد اي خنده شيدا

 .ممنون-

 .داده قولشو صابر که رستوراني بريم که شديم اماده همگي
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 .ميکوبيد اومدن بيرون واسه سينمو قفسه داشت ماليمتي هيچ بدون قلبم و بود حسين امير به نگاهم

 .شده کم خيلي زمونه دورو اين تو که چيزي .عاشقشم من واقعا

 ....عاشقمه اونم چي اون ولي

 .باشه عاشقم ميخواد چطوري.دارم فرق خيلي بودن اطرافش که دخترايي با من

 !!چطوري؟ اما.کنم بيرونش سرم از بايد پوچه احساس يه اين نه

 ...کرده قبولش قوا تمام با قلبم و ميده رخ واسم داره که باره اولين براي حس اين

 .دلم با نه بشم عاشق منطقم با بايد من چي عقلم اما

 .کرده اخم ديدم که سمتش کردم مو رو.زد صدام نريمان

 !بهش؟ زدي زل ساعته يه که کني کشف امير توي ميخواي چي:نريمان

 .فکر تو رفتم لحظه يه شرمنده:گفتم و پايين انداختم سرمو

 .بود ساعت نيم و نبود لحظه يه اصالعت محض:نريمان

 .ببخشيد-

 .شد خوردن غذا مشغول و نگفت چيزي

 .بزنيم قدم يکم ها بچه:گفت مرتضي که بيرون زديم ساحل کنار رستوران از

 حميد با که است سال سه من:زدن حرف به کرد شروع و شد قدم هم باهام مالني افتاديم راه همه موافقت با
 زياد دختر اون از..... امممم... که شدم متوجه کم کم ولي است دوست دختري با که ديد رو برادرش اوال...هستم
 ليخي امير.است ديگر نفر يک انا بچه پدر که شد متوجه بعدن اما حاملست او از انا که کرد فکر اون...ديد ضربه

 و خواست چيز يک براي فقط را ها دختر که شد کسي... شد ديگر نفر يک امير سال يک از بعد...امممم....شکست
 ناي ولي بود امده ايران زياد امير هم ان قبل.ايران امديدم ما تا گذشت.بگيرد انتقام انها از خواست خودش قول به
 هب فقط اين ولي است کرده فرق اون ام ديده هم را هايش رفتن فکر به ام ديده را او هاي تغيير من.داشت فرق بار

 .توست خاطر

 تدانس و شد خبر با امير زندگيه حقيقت...اممم... از تو که گفت را ها حرف اين من:داد ادامه دوباره بعد و کرد مکث
 .بپذير را او االنش تغيير خاطر به نکن رد را عشقش اش گذشته هاي رفتار خاطر به.است کرده تغيير او که

*****  

 .حميد سمت رفت و شد رد کنارم از مالني
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 . هشد غريبه هم خدا با اينطوري ازش خوردن ضربه از که داشته دوست رو انا واقعا امير.داشت حقيقت واقعا يعني

 .نداره...دوست....منو....امير.ميگيريم کلي نتيجه يه پس

 ....اما نيستم مطمءن درسته

 و کنم بيرون سرم از و احساس اين بايد من.نميتونه بخواد اگرم حتي کنه فراموشش نميتونه و بوده انا عاشق امير
 .بتونم که وارم اميد

 توي زا گيتارشو تا بود رفته امير.نشستيم ها شن روي هم ما و کردن روشن اتيش ها بچه رسيديم که دريا کنار به
 .بياره ماشين

 .همراهشه گيتارش هميشه اينکه مثل

 .کرد تنظيم پاهاش روي گيتارو و نريمان و ميثم بين نشست رسيد بهمون وقتي

 بزنم؟ من ميخواي:گفت پشتشو زد يکي نريمان

 .کافيه پشتم هفت واسه زدي که بار يه همون قربونت نه-

 !درخواستي اهنگ خب :گفت دوباره حسين امير که خنديدن همه

 .بزني خواستي در بگي اينکه بدون و اهنگ يه خودت شد يبار:مرتضي

 .ميزنم و ميخونم خودم يبار اين باشه:گفت و کرد اي خنده تک

 مطرف اما دارم دوسش يجورايي خب و...عالقمه مورد اهنگ اين:گفت و کرد مکث و کشيد بار يه سيما روي دستشو
 .ايه قهوه نيست مشکي چشاش

 !بودم؟؟ من منظورش يعني لرزيد دلم

 .ها شدي خل هم تو....اي قهوه چشم دختر اينهمه بابا نه

 صداي يه.بودم نشنيد خوندنشو صداي حاال تا.خوندن به کرد شروع قشنگ صداي يه با و کشيد ها سيم روي دستشو
 .ميخونده قشنگ واقعا.ميکرد خودش شيفته رو کسي هر که مردونه بم

 رو ابري ها روز تموم از من

 رو ليلي ها قصه تموم تو از

 رو خاکي ها رنگ تموم از من

 دارم دوست تو با رو خاکي

 دارم دوست تو با رو ليلي
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 دارم دوست تو با و مجنون

 دارم دوست تو با و بارون

 سياه چشمون دو اهاي

 سياه چشمون تا دو

 بيا بارون زير من با و ببند تو چتر

 بيا بارون زير بيا بارون زير

 سياه چشمون دو اهاي

 سياه چشمون دوتا

 بيا بارون زير من با و ببند چترتو

 بيا بارون زير بيا بارون زير

 داري دوسم بگي سخته برات تو

 ميخونم اينو ولي چشمات تو من

 دل کاره تموم ميخندي وقتي

 نميدونم رازيه چه اين ولي

 بگم که لبامه رو حرفي يه من

 يکم تو نگاهه تو شرمه ولي

 ميلرزونه د پاي دستو

 ديوونه منه و بارون و تو

 ?بارون زير-مهرشاد?

 نزمي به داشت و بود کرده اخم که حامد به افتاد نگاهم.ميزدن بشکن و ميکردن همراهي باهاش داشتن ها بچه همه
 .ميکرد نگاه

 حس اون دوباره....عسلي نگاه اون دوباره.بود من به نگاهش ميخوند که همونطور امير به دادم نگاهمو دوباره
 .ناب شيرينيه

 .زديم دست براش همه شد تموم که اهنگ
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 .ها نميکني رو و داري خوبي صداي هم تو.....ابزي شتر:ميثم

 .ديگه کنيم چه:گفت و زد اي مردونه خنده تک امير

 .ميگن چي نميدونستم حتي.نبود بهشون حواسم اصال من ولي ميخنديدن و ميگفتن ها بچه

 اراک اين معني!داره؟؟ دوست منو اونم يعني.ميکرد نگاهم خاص جوره يه که بود عسلي گوي تا دو اون پيش حواسم
 !چيه؟ چشما اين راز نميفهمم چرا!چيه؟؟

*******  

 .اومدم.اومدم-

 نگاه بهش.اومد بيرون اتاق از من با همزمان هم نريمان.بيرون زدم اتاق از و کردم آيينه ي حواله نگاهمم اخرين
 .سفيد پيرهن با بود پوشيده کاربوني آبي شلوار و کت کردم

 .شدم چطور:وگفت زد صورتم جلوي بشکني

 .شدي ادم شبيه يکم حاال نيستي بد:گفتم چونمو زير گذاشتم دستمو

 .بگي دروغ نميخواد شدم خوشتيپ ميدونم اباجي برو:گفت پشتمو زد يکي

 خوشحالي؟ زيادي انگار نه-

 .داماديمه ناسالمتي نباشم چرا-

 .بيرون زديم خونه از و بابا و مامان سمت رفتيم باخنده

 ودب نزديک ديگه که اخري اين ميگرفت ضرب فرمون روي انگشتاش با و ميخوند اهنگ همش نريمان ماشين توي
 .بده کشتنمون به

 .اقا احمد خونه رسيديم الکرسي آيه و صلوات و دعا کلي با خالصه

 ....جامون سره نشستيم پرسي احوال بعد و کرد باز برامون و در رويي خوش با خانوم ثريا

 اه تحريم و کشور اقتصاديه وضع هوا و اب مورد در زدن حرف از بعد.پاهام روي گذاشتم و گرفتم نسترن از رو نيما
 دست که اومديم مزاحمت از قرض احمد حاج خب:گفت احمد حاج سمت کر رو بابام اصلي بحث به رسيدن باالخره

 .شما اجازه با البته هم دست تو بزاريم جوونو دوتا اين

 مدادي جوابشو هم ما داد سالم و بيرون اومد خونه اشپز از شيدا.بياره چايي که گفت و زد صدا رو شيدا خانوم ثريا
 .خانوم عروس مرسي:گفتم و برداشتم رو چايي من به رسيد کرد تعارف چايي همه به اينکه بعد.

 اقا احمد که نشست کنارم.نبود سختي کار کرده گريه که اين حدس.قرمزه چشاش شدم متوجه که باال گرفتم سرمو
 در يدمنم دختر اين به اي جهزيه هيچ من اينکه اول.بگم بهتون رو چيزا سري يه اول همين من بزاريد ببينيد:گفت
 .بدم بهش جهازي بخوام که نيست من دختر اين واقع
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 ....اقا احمد:خانوم ثريا

 هم مهره....ميگفتم داشتم خب.نکن دخالت شما....خانوم حاج:شد حرفش ادامه مانع و باال اورد دستشو احمد حاج
 .نميخوايم هم عروسي جشن نميگيريم نامزدي جشن ما درضمن .ميخواد خودش چي هر

 شنج نميخوايد اگه هم شما.دارم قبول هم تنش لباسه همين با خانومو شيدا من:گفت و کرد صاف صداشو نريمان
 .ميگيرم براش باشه شانش در که عروسيه من اما نداره اشکالي بگيريد نامزدي

 ناال همين از اون .بود راست واقعا بشه شيدا زخماي مرهم ميخواد ميگفت اينکه.کردم نگاه نريمان به افتخار با
 .بود کرده شروع

 اشکاشو جلو هک ميکرد اينکارو اون.نبود خجالت از کارا اين.بود گرفته گاز لبشو و بود پايين سرش.کردم نگاه شيدا به
 .بگيره

 شده جمع اشک حلقه چشماش توي. بودم زده حدس درست باال اورد سرشو.گرفتم دستشو و جلو بردم دستمو
 .مبارکه که موافقيد اگه باشه :ميگفت داشت که احمد حاج سمت کردم رومو زدمو لبخندي.بود

***** 

 .نميکنم درک و احمد حاج اصال:گفت و اورد در کتشو نريمان.شديم خونه وارد

 و صابر:گفت حالت همون در و ريخت خودش براي اب ليوان يه و برداشت و اب پارچ ميز روي از و شد خم بابا
 وشجل دستاشو هميشه عادت به مامان ميشدم خانواده اون با وصلت به راضي اگه عمرا وگرنه خوبن خودشون شيدا

 ويت تسبيح فکر به فقط که ادماست دسته اون از احمد حاج وگرنه خودشونه همت خاطر به اينا.... اره:گفت و گرفت
 .دستشه

 ؟ محضر ميريد کي:گفتم و افتادم راه اتاقم سمت به

 روز تا عقد بعد بمونه خونه اون تو شيدا نميخواد دلم ...بهتر تر زود چه هر:گفت و افتاد راه دنبالم هم نريمان
 .خونه اين تو ميارمش عروسي

 ....ميکني خوبي کار:گفتم و ايستادم در چهارچوب تو

 .کامپيوتر ميز رو انداختم و اوردم در سرم از مو چادر و بستم درو.اتاق تو رفتم و کشيدم اي خميازه

 .ميشه منفجر داره مخم که کردم فکر اونقد برگشتيم شمال از که ديروز از شدم ولو تخت رو لباسا همون با

 !دارم؟ دوسش واقعا يعني

 ميکنم؟ گم پامو و دست چرا باال ميره قلبم زبان ديدنش با چرا پس ندارم اگه

 !بود؟؟ مهم برام انقدر شدنش خدا با چرا.خوابيدم شکم به

 .بود مهم برام کنم کمک بهش بايد که ميگفت حسي يه دلم ته ته اون اما بوده خدا راه در که درسته
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 !چرا؟ اما.بود مهم اره

***** 

 .يرخ دعاي و تبريک يه از دريغ.رفت و شد ماشينش سوار کلمه يه گفتن بدون احمد حاج بيرون اومديدم محضر از

 .بود مرده پدربزرگم و مادربزرگ همراه به تصادف تو که داشت برادر يه فقط پدرم.اعظم خاله بودن اومده همه

 .بودن اومده خودمونم هاي بچه

 همب منطقمو تمام که چيه عشق اين.بود شده تنگ براش دلم چقد.شد عسلي گوي تا دو اسير نگاهم دوباره من و
 .گرفتم گاز لبمو گوشه و پايين انداختم سرمو.زده

 .ميخنديد نريمان و ميشد سرخ شيدا و مينداختن تيکه نريمان به پسرا

 در و جلو رفت مامان.کردن گريه به کرد شروع و شيدا بغل تو انداخت خودش و جلو رفت خانوم ثريا.بودن شاد همه
 .کرد پاک روسريش گوشه با اشکاشو و شد جدا شيدا از که گفت چيزي خانوم ثريا گوش

 يمونهم نريمانت از اينم جون اکرم:گفت اعظم خاله بشيم ماشينا سوار اينکه قبل.رستوران کرد دعوت رو همه بابام
 .خاستگاري بيام شب فردا بديد اجازه اگه اونم که نازنين يه

 .شد خشک بود ماشين گيره دست روي که دستم

 که امدح سمت رفت نگاهم.زده خشکشون من مثل هم اونا ديدم که بقيه سمت برگشتم بهت گفت؟با چي خاله االن
 .ميکرد نگاهم لبخند با داشت

 کم دمخو مثل که دخترا.ميکنه نگاهم داره خاصي غم يه با ديدم که کردم نگاه بهش.بود حسين امير نوبت اون بعد
 .بياد در اشکشون بود مونده

 رفح موردش در مفصل خونه بريم بزار.نيست حرفا اين وقت که حاال جون اعظم:گفت دستپاچه لحن يه با مامانم
 .ميزنيم

 اربرد دست نميگرفت خواهشو دل جوابشو تا وقت هيچ.بودم متنفر اخالقش اين از هميشه نبود کن ول اما خاله
 .نبود

 ؟ بزني من سينه به رد دست ميخواي تو نکنه اکرم ببينم.هستن همه که االن از بهتر وقتي چه اتفاقا:خاله

 .نيست حرفا اين جاي که االن..... خانووم:گفت مامانم جاي به خالم شوهر

 .ميرسيم خدمت يکشنبه ما پس خب خيله:خاله

 .شد ماشينشون سوار و نداد رو حرفي هيچ اجازه بعدم

 .بود زده خشکمون سرجامون که بوديم دخترا و امير منو وسط اين فقط شدن ماشينا سوار هم بقيه
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 چي؟؟ يعني اين

 االن؟؟؟ چرا

 .شدم عاشق فهميدم که االن

 .ام عسلي گوي تا دو اسير که االن

 .دور دور بريم قراره که شيد سوار:گفت و بيرون اورد پنجره از سرشو و زد بوقي نريمان

 .ماشين تو و نشست و کرد حوالم نگاهشو آخرين حسين امير رفت و داد گاز خودش بعدم

 .شدم سوار اون بعد منم شد سوار و زد محزوني لبخند که کردم نگاه بهش.گرفت مو ها شونه مينا

 واستيدخ جا هر خودتون بعد خونه ببر اول منو نيست خوش حالم يکم من سارا:گفتم بود فرمون پشت که سارا به رو
 .بريد

 وت ماشين االن اورديم در بازي مسخره اونقد که اومديم مي داشتيم وقتي عکس بر.روند خونه سمت به حرف بدون
 .بود رفته فرو سکوت

******  

 نمياي؟ مطمءني:گفت سپيده که شدم پياده ماشين از

 .باشيد خوش بريد اره،شما-

 ...شدم خونه وارد و گرفتم کوچه اخر از نگاهمو.شد دور و زد بوقي تک سارا

 .کولر جلو برم که کردم باز مو روسري نه و بندازم مبل روي که اوردم در چادرمو نه ايندفعه

 هک ميدونستم.کردن باريدن به شروع اشکام يدفعه که شدم ولو تخت روي.اتاقم سمت رفتم راست يک ايندفعه
 مرد اقاي همون حاال.زندگيه مرد حامد ميگفت هميشه.کنه نمي مخالفت وقت هيچ بابا.حتميه حامد منو ازدواج
 .خاستگاريم اومده زندگي

 ديدم مکرد نگاه صفحش به وقتي.شيدا يا نريمانه يا ميدونستم.اوردم درش مانتوم جيب توي از.خورد زنگ گوشيم
 .بود شده نمايان صفحه روي حامد اسم.زدم حدس اشتباه ايندفعه

 .چيه حامد بيگاه و گاه هاي نگاه دليل ميفهمم حاال

 ماز  رو سواال اون چرا.باشم تنها باهاش من نميخواست دلش چرا.حساسه امير به نسبت چرا که ميکنم درک حاال
 ....ميپرسيد

 .ميز روي انداختمش و کردم سايلنتش.شد قطع باالخره تا خورد زنگ اونقدر تلفنم
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 خدا هب نسبت نظرشو خوردم قسم که بود موقع اون ميخوند نماز مشهد تو که افتادم روزي اون ياد.زدم زل سقف به
 .ميکنه کتمانش داره اما ميخواد خودشم ميدونستم چون.بدم تغيير

 ....دلم دادن بهاي به اما اوردم راست راه به اونو من

 خودم با تکليفم من هنوز که نگفت پيش روز چند چرا.گذاشته پيش پا حامد عاشقشم فهميدم که االن چرا خدايا
 ....حاال چرا نبود معلوم

***** 

 خاله فحر  و نريمان مراسم ياد.بود برده خوابم کي من کشيدم صورتم به دستي.شدم بلند خواب از در زنگ صداي با
 بود چخبر.پاسخ بي تماس 48.چنده ساعت ببينم تا برداشتم گوشيمو.بود برده خوابم که بودم کرده گريه اونقد.افتادم

 .مگه

 4 ساعت.بزنم زنگ بهشون که نبود خوب حالم اونقدري.حامد و نسترن يا شيدا و نريمان يا بوده مامان از يا همه
 .بودن زده زنگ نهار براي حتما.بود ظهر از بعد

 کيه؟ يعني.شدم بلند جام از در زنگ دوباره صداي با

 کيه؟:گفتم و برداشتم ايفونو

 .جون ننه منم-

 .داخل بياين آقا بي بي واي-

 .در دم رفتم و دادم فشار ايفونو کليد

 و کردم بغلش و جلو رفتم.اومد مي نظر به نوراني هميشه مثل داشت ريزش گل مشکي چادر اون با اقا بي بي
 .بي بي سالم:گفتم

 خوبي؟؟.گل خانوم سالم:گفت بوسيدو سرم

 .داخل بريم بياين ممنون،-

 .بره باال در جلوي هاي پله از تا کردم کمکش بعدم

 :گفت که نشستم بي بي کنار

 .داده رضايت خونواده اون با دوباره وصلت به بابات چطوري.-

 .ميکشه رنج خيلي خونه اون تو هم دختر اون بي بي شيداست بخاطر-

 عروسي؟ نرفتي تو خوبي؟چرا خودت عزيزم کن ول رو اينا.گفت بهم اره،مامانت-
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 موقع اون نسترن خونه برن ميخوان بعدش ناهار رفتن االن هم اونا.نبود خوب حالم راستش.جون بي بي ممنون-
 .ميرم

 نخوردي؟ ناهار االن اهان،پس-

 .نيست گرسنم نه،ولي-

 توي براي چساندو تا چند بيا،من:گفت و برداشت و بود کنارش که کوچکي ساک.نباشي گرسنه ميشه چي؟مگه يعني-
 .تو مال يکيش بيا.مونده ديگش دوتا.کردم درست راهم

 اومد نمي لمد اما نداشتم ميلي اينکه با.گرفتم ازش لبخند با.دستم داد و آورد بيرون کيفش داخل از و ساندويچ بعدم
 .کنم رد دستشو

 .ببينم رت زود مو نتيجه ميخواد دلم نسترن خونه بريم بعد تا بخور:گفت دوباره بي بي که زدم ساندويچ به گاز يه

 بختشو دم دختر تا دو بزرگم پدر مردن بعد که زن شير يه.ميکرد زندگي يزد حواليه تو که بود مادرم مادر، اقا بي بي
 .تره راحت اونجا ميگفت.کنه زندگي اصليش زادگاه تو که رفت بعدم.کرد عروس و داد جهاز

 .تاکسي به زدم زنگ و برداشتم چادرمو خواب اتاق توي از رفتم و شدم بلند

***** 

 نشد خوشحال آقا بي بي ديدن از همه.مادرش بغل تو رفت و کرد فراموش منو کردن دعوا آقا بي بي ديدن با مامان
 .ميکشيد خودش سمت به رو همه که زن اين داشت خاصي جاذبه

 بي بي هم ادختر  و ميدادن سالم يکي يکي همه.رسيد افراد بقيه به نوبت اومد بيرون بي بي بغل از خاله اينکه از بعد
 .ميکردن بغل رو

 ..بي...بي.سالم:گفت و کرد بغل رو بي بي رسيد مالني به نوبت وقتي

 .دخترم سالم:گفت و بيرون اومد مالني بغل از بي بي

 .است مرد يک....بي....بي کرد فکر من:پرسيد ازم يواش مالني.بقيه سمت رفت بعد

 چرا؟:گفتم تعجب با

 .اقا گفت ان به چون:مالني

 .داده بهش و لقب اين هم دايش...داشته دوسش خيلي که داشته دايي يک بي بي عزيزم نه.....اهان-

 اقا؟ چرا خب:مالني

 .نميدونم:گفتم و انداختم باال اي شونه

 .رفت راه هزار دلمون بودي؟ميدوني کجا:گفت اروم کنارمو اومد حامد
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 .نبود خوب حالم:گفتم و کردم بهش نگاهي

 دکتر؟ بريم چي؟ميخواي واسه:گفت نگراني با

 .خوبم االن نه-

 .بود مامانم درخواست خاطر به:گفت و شد دلخور لحنش يهو

 .ميکرد درد سرم يکم همين خاطر به خوابيدم دير ديشب نه:گفتم اما...بود اره

 نکهاي از دريغ اما...بود برده خوابم صبح دماي دم که کردم فکر اينده و امير به اونقدر ديشب بود؟...نبود که دروغ
 ...ندارم امير با اي آينده هيچ من

 .اتاق تو بودن رفته هم شيدا و نريمان پاهاش روي بود گذاشته شو بچه و بود نشسته نسترن کنار بي بي

 .وسط بريزيد ارازل:گفت ضبط کردن روشن بعد و شد بلند جاش از صابر

 .گرفت و گرفت الياسو دست هم اون بعد وسط رفت ميثم نفر اولين حرفش اين با

 ?حسين امير?

 ريمانن سمت رفتم.بود سخت خيلي من براي جو اين تحمل ولي ميرقصيدن وسط اون داشتن همه.شدم بلند جام از
 .برم بايد که گفتم و اوردم و کار بهانه و گفتم تبريک بهش و

 ودب ميرقصيدن داشتن وسط اون که هايي بچه به نگاهش که همونطور.شد سبز جلوم حامد برم خواستم وقتي در دم
 باشه سمم به نگاهش که کسي به منم...منه سهم نازنين بودم گفته...کن قبول شکستو:گفت جيبشو تو برد دستاشو

 .ميکنم برخورد ديگه جور

 .يرونب زدم داغون اعصابي با.نبود دنيا اين تو انگار و بود پايين سرش کردم نگاه نازنين به.رفت کنارم از بعدم

 .هام ريه تو فرستادم دودشو و کردم روشن سيگاري.پايين دادم رو شيشه و کردم روشن و ضبط ماشين توي

 .رسيد پايان به همينجا نازنين و من قصه.شد تموم نشده شروع هنوز

 .بگيريش حاال که دادي قرار راهم جلوي و نين نا چرا خدايا

 .بگيريش من از ميخواي تو اونوقت.داد اشتي تو با منو اون خدايا

 .ندارم اونو لياقت کردم که کاريايي کثافت با من.خودمه تقصير شايدم

 .زدم سيگارم به اي ديگه پک

 يزهچ يه چال بدون هاش خنده نميدونست اما گونس چاله عاشق ميگفت اينکه با.چشمم جلوي اومد خندش تصوير
 .ديگست
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 .ميلرزونه رو کسي هر دل ميزنن برق خنده موقع که ايش قهوه گوي دوتا اون

 .بمونه زنده اون اما بدم و خودم جون بودم حاضر.ترسيدم خيلي افته مي داره ديدم وقتي کوه توي روز اون

 براي ميکرد هگري و ميلرزيد گنجيشک يه مثل بغلم تو وقتي.شدم زنده و مردم بار صد گرفتمش بغلم تو که وقتي تا
 .دارم دوسش چقد که فهميدم بار اولين

 .شد اينکار مانع نخواد منو ممکنه اينکه فکر اما.کنم خاستگاري ازش شمال تو جا همون ميخواستم

 طاقت نميتونم من نه.کنه ازدواج حامد با قراره اون االن اما.نخواد منو که داشت حق اون نبودم درستي ادم من
 .ميشم نابود ببينم حامد با اونو اگه وگرنه برم بايد.بيارم

 بودهن من مال بچه اون اينکه و بچشو سقط خبر آنا که بود وقتي اول بار.مردم دوباره من.شدم نابود هم االن چند هر
 .بود کرد خاستگاري نازنين از خانوم اعظم که وقتي امروز دوم بار و.......داد بهم

  .ندارم زندگي براي اي انگيزه ديگه.شدم نيست شدم تموم من

 ?نازنين?

 .منتظرته در دم دوماد اقا خانوم عروس-

 يدادم تکون رو نيما که طور همون نسترن.بندازه سرم روي و شنل تا شيدا سمت رفتم آيينه به کردن نگاه بدون
 .بکني خودت به نگاه يه نميخواي:گفت

 .نه-

 .شدم شکلي چه که مهمه مگه.بود کرده قبولش دلم که نبود اوني داماد وقتي....مهم مگه.نميخواست دلم

 منو عروسيه روز امروز.بيرون زدم اريشگاه از .همينطور هم و چادر سرمو روي انداخت و شنل خاصي غم يه با شيدا
 .ريمانن نه مادرم نه اقا بي بي نه بده تغيير پدرمو نظر نتونست هيچکس افتاد اتفاق سريع خيلي همچي.حامده و

 .ايه ديگه جاي دلش دخترش که نميدونست اينو اما ميددنه بهتر منو صالح بود معتقد پدرم

 .شد نسيبش پوزخند شبيه چيزي يه اما بزنم لبخند بهش خواستم طرفم اومد مردونه لبخند يه با حامد

 .ماشين داخل بشينم که شد منتظر و کرد باز برام و ماشين دره

 .فرمون پشت نشست و زد دور و ماشين خودش و بست درو نشستم وقتي

 .سممير  ارزوم به دارم سال چند بعد امروز نازنين خوشحالم خيلي:گفت اروم.تاالر سمت روند و کرد روشن و ماشين

 نمي يچيز من اما.زدن حرف به کرد شروع خودش نميگم چيزي ديد وقتي.نداشتم گفتن براي چيزيم.نگفتم چيزي
 تو .بود نريمان نامزديه روز ديدم و حسين امير که باري اخرين.ميگذره من از خاله خاستگاري از هفته يک شنيدم

 .بودم ديگه حال و حس يه تو انگار نفهميدم هيچي هفته يک اين
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 االح ولي اومد مي بدم نداشتن ذوق عروسيشون روز که عروسايي از هميشه باشه يکي نامزديمون و عروسي قراره
 .ميکنم درکشون خوب

 .اومدم بيرون فکر از حامد حرف با

 .ه*ز*ر*ه پسره ميوند ازشبدم اونقد.همينطور هم مالني و حميد.بره ايران از امشب قراره حسين امير:حامد

 کي؟ مقابل در اما کنم دفاع امير از ميخواست دلم شد مشت دستام

 .باشه همسرم امشب قراره که کسي مقابل در

 ...سابق عشق اره...سابق کنم؟عشق داري طرف سابقم عشق از

 رو زده جونه تازه که عشقي اين ريشه امشب بايد من بود رز گل يک عمره کوتاهي به عمرش که عشقي
 .بتونم بايد ولي سخته...بگيرم

 انا بعد ناو.فرار يا و ميکنه قهر يا نميجنگه چيزي واسه.اميره خاصيت اين.بود عاشق اونم انگار .کنه فرار ميخواد اونم
 .کنه فرار من عروسيه جشن از ميخواد حاال و کرد قهر خدا با

 .رفتيم داماد و عروس مخصوص جايگاه به و تاالر به رسيديم

**** 

**** 

 ?حسين امير?

 ييعن نداشتم نازنين از خبري که بود روزي چند.بودم رسيده داماد و عروس با همزمان انگار.شدم پياده ماشين از
 من و کرد خراب رو همچي مامان اخر لحظه ولي کنه کمک بهم اينکارش با ميخواست.بفهمم که نذاشت مالني

 عشقمه عروسيه شب امشب که فهميدم

 بودم تو بيتابه خيلي نبودو ازت خبري

 وجودم شد گريه پر اما سراغت اومدم

 نازم مهربونو گله بودم تو دلتنگ خيلي

 بازم شده چم اصال يا اينجام چرا نميدونم

 اما.ميرا کردي خراب بازم.بود عروس لباس تو عشقم که رسيدم وقتي من رسيدم دير چقد که ميفهمم اينجام که االن
 .ديگه هيچکس نه بود خودت تقصير ايندفعه

 بيارم يادت اومدم قرارو و قول همه اون

 ندارم برگشتن واسه راهي ديگه انگار اما
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 امشب بارون گل اينجا

 غريبه فضا اين چقد

 نميگم هيچي من چرا

 عجيبه ميخندم چرا

 تو اي مسخره کاره چه.زدن دست به کردم شروع منم ميزدن دست و ميکشيدن کل داشتن همه تاالر داخل رفتم
 .ميزنم دست براش دارم عشقم عروسيه

 بخندم مجبورم اخه

 نبينه اشکامو کسي

 شه باورم تا کو حاال

 همينه من سرنوشت

 و نازنين دحام که ميدونستم من.بودم خودم مقصرش ايندفعه تنهايي اين اما تنهاييه من سرنوشت.بود سرنوشتم اره
 .من به لعنت جنبيدم دير و ميخواد

 امشب که مياد نظر به

 باشم افتاده قلم از

 امشب من که بود ارزوم

 باشم واستاده تو پيش

 اما.نمبک چشمات فداي رو دنيا بودم حاضر.برسونم خواستت به بتونم تا.باشم حامد جاي امشب من ميخواست دلم
 ...حيف

 قشنگي لباساي چه

 عزيزم چقد مياد بت

 دور از من و ميخندي تو

 ميريزم اشکامو دارم

 ظارهن به سالن نقطه ترين دور من و مخصوصشون جايگاه توي رفتن داماد و عروس کردن پيدا خودشونو راه اشکام
 .ايستادم عشقم

 بودي که هم سليقه خوش
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 اونه من از بهتر اره

 عزيزم ازم تره سر

 همونه ميخواستي که اون

 به.خوايمي تو که ميشدم هموني داشتم منم ميتونستم منم کن باور اما.داره رو ميخواستي که چيزايي تمام حامد اره
 .ميشدم همون داشتم ميپرستي که خدايي همون

 حسودم فهميدم تازه

 اونه دست تو،تو دست

 اونم انگاري خدا اي

 ميدونه ضعفمو نقطه

 طورچ ايستاده کنارت حاال ولي.ميداد نشون توجه بهت وقتي ميشد نزديک بهت وقتي.بود حامد من ضعف نقطه اره
 نزنم؟؟ اتيش داري انتظار

 حلقس تو دست تو حاال

 دستات تو حلقه اون دست

 ميبينم اشتباه من يا

 حرفات همه بود دروغ يا

 مصبال بود مهم برات اينقد بودنم خدا با چرا ميکردي کمک بهم براه راه چرا بود چي توجهات اون نداشتي دوسم اگه

 من گل بگو بله

 نديدي خيري ازم تو

 ببينم که بود ارزوم

 سفيدي رختاي تو،تو

 داريم حلقه دو هر حاال

 دستت تو،تو

 چشمام تو من

 موندم اما زدي،من تو
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 حرفام قولت،روي زير

 اشهب مهم برام اينقد دختر يه نميکردم فکر وقت هيچ.کردن گريه به شروع من و کرد خطبه خوندن به شروع عاقد
 ارزش اب برام اونقدر چادري دختر يه حاال اما.نکردم گريه هم انا خيانت سر حتي من.کنم گريه براش باشم حاضر که

 .کنم گريه بخاطرش که شده

 عزيزم شي خوشبخت برو

 نديدي خيري ازم تو

 ببينم که بود ارزوم

 سفيدي رختاي تو،تو

 من گل بگو رو بله

 بکن شو شر و بگو

 تو بي زندگيه منو

 اصال نميشه باورم

 کردم احساس چرا.بياره گل رفته عروس ميگفت که بود شيدا صداي کنم فکر.کرد جاري رو خطبه اول باره براي عاقد
 داره؟؟؟ بغض صداش

 کم کم ميشه سردم داره

 لباسام اشکام از خيسه

 کردم هامو گريه همه

 واسه نمونده هم اشکي

 

 اينجا از بيرون ميزنم

 نباشم ميگي رو بله

 گوشه يه بيرون اون ميرم

 شم خدا دامن به دست

 حق رد که حماقتي بايد.کنم صبر بايد نه اما بيرون زدم سالن از کنه جاري رو خطبه خواست عاقد که دوم بار براي
 .کردم حامد تقديم دستي دستي و نازنين چطوري که ببينم.ببينم باچشم و کردم خودم
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 داد وسيدوب و قرآن اروم نازنين.خوند رو خطبه بار سومين براي عاقد.ايستادم تر جلو يکم رفتم و برگشتم رو رفته راه
 غمگينن؟؟؟ دخترا ميکنم حس چرا امشب.سپيده دست

 و خورد سر اشک قطره يه و نشست نگاهم تو نگاهش و کرد بودن منتظر که جمعي به نگاهي و کرد بلند سرشو
 ..... و پايان چکيد

 شد تموم گفتي و بله

 کاره اخر اين ديگه

 مبارک بگم ميخوام هي

 نميزاره بغضم ولي

 بود من تبريک هقم هق

 کردم گريه تو واسه من

 کردم هديه امشب تو به و اشک هاي قطره قطره

 عزيزم جشنت تو امشب

 کشيدم چي نميدوني

 نبودن اشکام کاش اما

 ميديدم تر واضح رو تو

 .بيرون زدم تاالر از گرفتمو دندون به اشارمو انگشت و کردم مشت دستمو .شد تموم طاقتم ديگه

 وشهخ اين به دلم من اما خارج برگردم باهاشون که بود گفته مالني.فرمون روي گذاشتم سرمو و شدم ماشين سوار
 .ميکنه زندگي عشقم که باشم جايي توي که

 از.اوردم در بام از سر يهو.ميروندم فقط کجا نميدونستم.دادم فشار گاز پدال روي پامو و کردم روشن و ماشين
 . شدم پياده ماشين

 االن.نبود مهم برام اما ميکردن نگاهم تعجب با بودن اونجا که مردمي.زدن داد به کردم شروع رسيدم باال به وقتي
 .بشم خالي ميخواست دلم فقط

 .گرفت اوج هقم هق و نشستم زمين وروي شد خم هام زانو

 امشب:گفت جلومو گرفت اب بطري يه و نشست کنارم جوون يه که کردم بلند سرمو.نشست شونم روي دستي يه
 نه؟ عروسشه

 . منن شبيه زيادي ادماي انگار. زدم پوزخندي
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 .خوردم ازش قلپ يه و گرفتم دستش از که گرفت سمتم بيشتر رو بطري

 .کرد خراب بدجور که يکي توام مثل منم اره:گفت و شهر به داد نگاهشو

 .بسوزم بايد عمر يه االنم.کردم عمل دير که بود خودم تقصير

 .خودمونيم هاي زجر از خيلي مسبب ماها از خيلي:کردم بهش نگاهي و شدم بلند جام از

 .شدم ماشينم سوار و گرفتم فاصله ازش

 ?نازنين?

 .شديم خونه وارد و کرديم خداحافظي بقيه از

 .کنيم زندگي اونجا تا بهمون بود داده خونشونو باالي طبقه هم خاله.بود اماده قبل از که من جهاز

 .کنم ازدواج زود خيلي من که داده هم دست به دست همچي انگار!خدا تورو ميبينيد

 از :گفت و اومد دنبالم هم حامد.اتاق سمت رفتم راست يه چيدن چطوري رو خونه ببينم نداشتم حوصله حتي
 عزيزم؟ مياد خوشت خونمون

 .قشنگ اره:گفتم سمتشو برگشتم.غريبست برام جورايي يه.نميشناسم حامدو اين چرا نميدونم

 بدون اون ولي.بود شده وصل بهم برق جريان انگار اينکارش با.هام شونه طرف دو گداشت دستاشو و طرفم اومد
 نيستي؟ خوشحال ميکنم فکر چرا...خوبه حالت:گفت درونيم حال به توجه

 وبمخ:گفتم و زدم معوجي و کج لبخند.کنم دور وجودم از رو لعنتي عشق اون امروز از بايد باشم بايد اما نبودم اره
 ...يکم فقط

 .عزيزم ميفهمم:حامد

 .برم من بعد تا بگير دوش يه برو:داد ادامه و گرفت فاصله ازم بعدم

 و يخوردم پهلو از لباسم زيپ خوشبختانه.رفتم حموم طرف به.فهميد منظورمو حامد خوشبختانه بيرون دادم نفسمو
 ديگه اام روح بي دختر کردم،يه نگاه آيينه تو خودم به.کردم باز همونجا موهامم هاي گيره.بزنم صدا و حامد نبود نياز

 بود؟....نبود زياد اونقدراهم امير عشق خوشبختانه باشه اينطور نبايد

 .....بود اره

 چرا؟؟ ولي بود گفته دروغ مالني يعني بود نرفته اون چکيد چشمم کنار از اشک قطره يه

 شايد.نمک امتحان ديدنش براي شانسمم اخرين ميگفت دلم تو چيزي بگم،يه بله خواستم که افتادم لحظه اون ياد
 ...بود اومده و.باشه اومده

 ...شد جاري بيشتر منم اشکاش،اشکاي ياد با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 166 

 که اي خاله سرپ با نميتونه و شده عاشق يدونش يکي دختر که...نميخوام که بگم بابا به ميتونستم کاش..ميشد کاش
 ...کنه ازدواج ميدونتش داداشش مثل

 .نتونستم هميشه مثل حيف،بازم اما

 .ميکرد نگاه سقف به داشت و بود کرده باز دوطرف از دستاشو حامد بيرون اومدم حموم از و شستم خودمو

 .ديگه بيا:گفت و تخت روي زد دست با و شد من متوجه که کنم چيکار بودم مونده

 حموم؟ نميري:گفتم و رفتم جلو

 .بيا اول تو اما چرا-

 نداري؟ دوست منو تو:گفت و بغلش تو کشيدم اروم کشيدم دراز تخت روي

 .بگم چي بودم مونده

 ...من نه-

 .نگو دروغم ولي.....نگو نگي ميخواي اگه:گفت و بدم ادامه نزاشت

 .حموم سمت رفت و شد بلند جاش از بعدم

 نم.ميکشم دلم تو رو مرادي حسين امير عشق فرهنگ نازنين من امشب.خوابيدم باز طاق که بودم من ايندفعه
 .کنم خيانت شوهرم به که نميخواد دلمم و شدم ديگه يکي همسر امشب

 ?بعد ماه شش?

 نزار؟ دهنشون به دهن بگم دفعه چند:کرد شروع دوباره و اومد سرم پشت حامدم شدم خونه وارد

 تساک احتراميشون بي جلوي نميتونم بگم دفعه چند من :گفتم همونطور و اتاق سمت رفتم و اوردم در چادرمو
 .بشينم

 .ميکني سرت چادر چرا خودي جمع تو ميگن گفتن چي مگه:گفت و اتاق داخل اومد دنبال

 جلوي يدار انتظار چطور اونوقت ميکنم سرم چادر خالمي پسر که تو جلوي من حامد ببين:گفتم سمتشو برگشتم
 .خاستگاريم اومدي چرا چادريم من ميدونستي که تو ببينم بگو اصال.بيارم در چادرمو عمت دختر شوهر

 .خريت-

 گيري لوج افتادنم از تا کردم بند کامپيوتر ميز به دستمو.کوبيد بهم محکم و در و بيرون زد خونه از حرف اين بعد
 .شده شروع هامون دعوا که ماهه يه االن و ميگذره حامد و من ازدواج از ماه شش.کنم

 نيست؟؟؟ زود يکم
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 .ميبينم رو اصلي حامد دارم که ماهه يک.ميده نشون اصليشو روي داره حامد که ماهه عيک

 ....نميکنم درکش واقعا و

 .بدم ادامه نميخواد ديگه که گفت بهم دانشگاه کالساي شروع موقع

 .بخونه درس زنم نمياد خوشم گفت و داد باال سر جواب.پرسيدم دليلشو ازش وقتي

 شب اخر تا و بيرون زده خونه از هميشه مثل بازم حامد.کشيدم دراز تخت روي و کردم عوض لباسامو.... اوووف
 اما يگهد چيز نه عاطفي نه.نداشتم زندگيم تو کمبودي هيچ پيش ماه يک تا.شد اينطوري حامد چرا واقعا.برنميگرده

 ....حاال

 .شد رو اون به رو اين از يدفعه حامد چرا نميدونم.ميندازم کل حامد با دارم که ماهه يک

 کرد خراب اما ميداد شوهرش به زن يه مهر به جاشو برادري مهري اون داشت تازه.اومد مي کنار حامد با داشتم تازه
 .کرد خراب بدم

 ازيتا.....آرزو و آزيتا همچنين و.بود حامدم ي عمه.بوديم دعوت پايين شام امشب .بود 51.انداختم نگاهي ساعت به
 اب خانوم.داشتيم جنگ شدم ظاهر شوهرش جلوي چادر با من چرا اينکه سر االنم کرده نامزد که ميشه وقتي چند

 .بود اومده پايين شوهرش جلوي شانش من اينکار

 .اومد چشمام به خواب کم کم و رسيد انفجار حالت به سرم که کردم فکر اونقد

****** 

 .بود خوابيده کاناپه روي حامد.هال تو رفتم و پايين اومدم تخت از و دادم بدنم به قوسي کشو

 .کنم ظحف زندگيمو بايد من شوهرمه باشه هرچي باشم قهر باهاش نيومد دلم بازم اما بوديم کرده دعوا باهم اينکه با

 نميخواي آقاهه:گفتم و زدم لبخندي.کرد باز نيمه چشماشو کارم اين با صورتش روي گذاشتم دستمو و کنارش رفتم
 شي؟ بلند

 يکم بذار:تگف و گرفتتم بغلش تو سفت گذاشتو دوطرف و دستاش.بغلش تو شدم پرت که کشيد و گرفت دستمو
 .بخوابم ديگه

  

 هي ميخواد دلش خشگل خانوم يه انگار....نچ:گفت بسته چشماي همون با که دادم حرکت صورتش روي دستمو با
 هووم؟:گفت و کرد باز چشماشو.کنم لقمش

 .ميشه دير اقاهه شرکت صورت اون در نخير:گفتم و بيرون اومدم بغلش از

 که زنمب کله و سر رءيس با يکم قراره فوقش...خوشگله خانوم سرت فداي: شد بلند جاش از و کرد ساعت به نگاهي
 .نيست مهم اونم
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 ..حامد....عه-

 .نداريم مامد...حامد:گفت و کرد بلندم هامو زانو زير انداخت دستشو و اومد

 .....باالخره و ميخنديد سرخوش اون ولي پشتش ميکوبيم مشت با و کردن جيغ جيغ به کردم شروع

******  

 .برنميگرده هم يک ساعت تا و رفته که ميشه دوساعتي يه حامد ميکردم درست ناهار داشتم خونه آشپز تو

 ..اومدم بيرون خونه آشپز از و قابلمه تو ريختم و اب تلفن زنگ صداي با

 .الو:گفتم شمارش به کردن نگاه بدون و برداشتم و گوشي

 ...پيدا نا دخي سلوم-

 .خوبي شيدي سالم-

 .نميشه که ميبيني خوب....نکني مخفف منو اسم تو نميشه-

 .بده مگه شيدي-

 نيست؟؟؟-

 .خوبه نريمان کن ول رو اينا حاال خب-

 .خونتون ميايم داريم ما بگم زدم زنگ راستي...اره-

 شما؟؟-

 .سپيده و سارا و مينا منو..ديگه اره-

 مياين؟ ناهار واسه-

 بدي؟ بهمون نميخواي ناهار يه نکنه...ديگه اره-

 .نمک زياد رو برنجا يکم برم گفتم ميکردم درست سبزي قرمه داشتم االن چون پرسيدم اين خاطر به بابا چرا-

 .فعال بکن برو اره-

 خدافظ-

 شستم ودستام.شد بلند هم خونه زنگ صداي شد تموم که ساالد کار. خونه آشپز تو رفتم دوباره و کردم قطع و تلفن
 .دادم فشار شو دکمه ايفون برداشتن بددن و

 .باال اومدن راحت خيال با ها بچه همين خاطر به نيست هميشه مثل حتما خاله
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 .ها بچه بقيه سرش پشت و اومد سپيده همه از اول

 .داخل بيان که کردم تعارف و کردم بغلشون خوشحالي با

 .بينيمب خودتونو اومديم ما نکشيد زحمت:گفت مسخرگي با سپيده.بيارم چايي براشون تا خونه آشپز تو رفتم

 .عروسان نو ميکنيد چه:گفتم و جلوشون گذاشتم رو سيني.هال تو بردم خنده با و برداشتم رو چايي سيني

 .نيستي خودت که نه:سارا

 .ماهه سه تازه که عروسين نو ها شما االن شدم کهنه ديگه ماهه شش منکه-

 .بگيري ما با عروسيتو هم تو ميشد نازي،کاشکي بدي خيلي:مينا

 .باشه باهم عروسي و عقد که داشت اصرار خاله ميدوني بهتر که خودت-

 .کنم خفه دستام همين با خالتو ميخواد دلم اوقات بعضي اما نشيا ناراحت:شيدا

 .شيدا....عه-

 .بشه شوهرمم مادر بخواد اينکه به برسه چه ندارم رو اي خاله همچين طاقت منم واال ميگه دروغ مگه:سارا

 .گرفت دندون اشارشو و شصت انگشت دوتا وسط بعد

 .نکرده که جرم بده سامون سرو تر زود پسرشو ميخواسته خدا بنده خب-

 .ميشد يکي عروسيمون ميکرد صبر کاشکي ميگيم کرده جرم نگفتيم مام خب:سپيده

 .من بجز بود باهم شون عروسي تاشون چهار هر ها بچه گرفت دلم يهو

 ....رو حرفا اين کنيد ول:گفت ها بچه به رو دستمو رو گذاشت دستشو مينا

 نداري؟ ني ني هنو:گفت من به رو بعد

 .چيه حامد نظر نميدونم اما ميخواد دلم خيلي که خودم-

 .بپرس ازش خب:سارا

 .زوده هنوز خب ولي ميپرسم-

 .خبره چه کردي ازدواج ماه شيش هنوز موافقم اره:سپيده

 .ها بشم دايي زن تر زود ميخواد دلم من هوي:شيدا

 کهنه زرو هر بياي بياد بشي دايي زن ميخواد دلت خيلي اگه....بشم بدبخت من تو شدن عمو زن خاطر به نيس قرار-
 .بشوري شو ها
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 .بشورم شوهرمو خواهر بچه ي کهنه بيام بعد.نميشورم داداشمم بچه کهنه من:شيدا

 .بشي دايي زن ميخواد دلت گفتي خودت:سارا

 .دلم نه مگه.کرد غلط من دل:شيدا

 .کرد دلش به نگاهي يه بعد

 .گرفتي عزا االن تو که نشدم دار بچه منم حاال-

 .بگو همينو:سپيده

 .ندارم دادن ادامه واسه انگيزه اصال نيستي که دانشگاه توي نازي واي:مينا

 .ميديدم رو ديگه هم دانشگاه تو ما که چقدم:سارا

 کني؟ ضايع منو بود الزم :گفت و رفت بهش اي غره چشم مينا

 وگرنه فهحي اخراشه ميگم ديگه منم دانشگاه بابا چيه:گفت و مينا سمت کرد رو سپيده.داد تکون سرشو مظلوم سارا
 .ميکردم ول

 خريد؟ بريم کي عيد واسه ها بچه راستي:شيدا

 .نخريدم هيچي هنوز من ميگي راس واي-

 .بريم چهارشنبه بياين:سارا

 .بهتره پنجشنبه....نچ:مينا

 .بريم اينجا از تا نازي خونه بياين پنجشنبه پس...اوکي:سپيده

 .موافقم:شيدا

 نداريد؟ خبري مالني از ها بچه-

 .بيان عيد واسه احتماال و ايران بيام ميخواد دلم خيلي ميگه خوبه.زدم حرف باهاش ديروز من چرا:سارا

 .ديگه شاخه يه ميپريد شاخه يه از مياد خوشم يعني:سپيده

 هم حامد.نفهميديم ناهار از هيچي که اورديم در بازي مسخره اونقد ناهارم موقع.خنده زير زديم همه حرفش اين با
 با مديشب دعواي و شدم خوشحال خيلي ها بچه اومدن با گذشت خوش کل در.نمياد چهار تا بود گفته و بدد زده زنگ
 .رفت يادم کل به حامد

  .نيست روز يه از بيشتر ما هاي دعوا چند هر
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 منو که بود فيلم محو انقدر اون ولي نشستم مبل روي کنارش و رفتم ميديد فيلم تلويزيون جلوي داشت حامد
 .شدم هاش دکمه با بازي مشغول و پاهاش روي گذاشتم سرمو.نميديد

 شده؟ چيزي:حامد

 نچ-

 ميخواي؟ چيزي-

 نه-

 چي؟ پس-

 .بزن حرف باهام يکم-

 مثال؟ بگم چي-

 .اخيرتو رفتاراي دليل-

 رفتارا؟ کدوم :گفت و کرد نگاهم و پايين اورد سرشو

 .شده مهم برات ديگران نظر و....کردي پيدا جديدا که رفتارايي همه:گفتم و برداشتم پاهاش روي از و سرمو

 .نشده:گفت و باال داد ابروهاشو

 .معلومه پيشت دوشب رفتار از قشنگ آره-

 کني؟ تموم بحثو اين ميشه نازنين:گفت و کشيد صورتش به دستي کالفه

 .چيه رفتارات اين علت بفهمم بايد من نه-

 .خودت رفتاراي من رفتاراي علت-

 .داره ايرادي چه من رفتاراي بديد توضيح ميشه اونوقت ببخشيد-

 .کنيم دعوا ميخواد دلت خودت ميکردم نگاه و فيلممم ارامش با داشتم االن من نازي ببين-

 .پرسيدم پيشتو دوشبه دعواي علت فقط من اقا نخير-

 .بکشي پيش رو بحثا اون ميخاي دوباره چرا.شد بحث موردش در پيش دوشب همون پيش دوشب دعواي-

 .دادم تکيه مبل به و کردم بغل مو دستا و نگفتم چيزي

 در کوره از زود همين خاطر به نيستم راه به رو زياد وقته چند:گفت اروم و پوشوند صورتشو دستش دو هر با حامد
 ..ميرم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 172 

 ميکني؟ خالي من سر چرا خب-

 .ميدي گير زيادي هم تو چون:کرد نگاه بهم و برداشت دستاشو

 .بفهمه کي پس چته نفهمم من اگه حامد هميم درداي شريک ما-

 .خستم کن ولم نازي-

 .ميلته طور هر:گفتم و شدم بلند جام از

 .افتادم راه اتاق طرف به بعدم

 يتق تا.شدم حساس جديدا چرا نميدونم.کردن پيدا راهشونو چشمم کنار از اروم اشکام.کردم پرت تخت رو و خودم
 دلم.شده بيشتر حساسيتم که حامدم به نسبت.مرگمه چه نميدونم خودمم.ميشن جاري اشکام ميخوره توقي به

 .کنه برخورد اونطوري باهام نميخواد

******* 

 نبود قرار همگ...سالم:گفتم و شدم سوار منم و زد بوقي تک سپيده.عيد خريد بريم ها بچه با قراره.پنجشنبست امروز
 .بشيد جمع ما خونه

 يرمم من که زدم زنگ همه به همين خاطر به نريم تاکسي با يگه گفتم هست ارسالن ماشين ديدم اخه نه...سالم-
 .دنبالشون

 چل و خل تا سه اون کردن سوار از بعد.بود سرد هوا هنوزم ولي بود اسفند اواخر اينکه با.شدم ساکت و گفتم اهاني
 .بازار سمت روند سپيده

 چه جون:گفت و پايين داد و ماشين شيشه بود وايستاده ما ماشين بغل که پسره يه يهو که بوديم قرمز چراغ پشت
 .بخورمتون جيگرايي

 دماغ هاي پنبه پهلوون ازين ديگه يکي يه و بود نما دختر پسراي ازين يارو سمتش برگشتيم مون تايي پنج هر
 .بود نشسته کنارش هم عملي

 .خودت واس بگردي شوهر دنبال بري بهتره شما دختريم ما جون عمو:گفت و انداخت بهش نگاهي يه سپيده

 .زد جلو ازشون و گرفت شو گاز هم سپيده و شد سبز چراغ لحظه همون

 .خنده از شديم منفجر هممون

 .ها نما دختر اين به انداختن تيکه واسه بود شده تنگ دلم اينقد واي:مينا

 .شده بسته بالمون و دست کرديم شوهر وقتي از اره:سارا

 .بشه باز دلمون که انداخت تيکه مامان خوشگل يه ايندفعه شايد بزن دور سپيده:شيدا
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 رتشوه خواهر بکش خجالت...خانوم شيدا هستم هم تو با.ديگه ميبينم رو شما شوهراي باالخره من روشن چشمم-
 .نشسته ايجا

 .بگذاريد احترام کله بي نازي بزرگ حاکم مخصوص عالمت:سارا

 .بخشيدمتون:گفتم و خنديدم.کردن خم سراشونو مسخرگي به همه

 بخريم؟ چي اول ميخوايم حاال خي:سپيده

 ..ماهي-

 .کرده ذوقيم چه بچم:سارا

 .دارم دوست ماهي خب...کوفت-

 .ميخلم برات اودم نداله اشالل.... الهي:مينا

 .نخواستم اصال-

 .ميخواد پاچ اب تفنگ دلم منم....ميخواد ماهي دلش خو....شوهرمو خواهر داريد چيکار:شيدا

 .پاچ نه پاشه اون دلبندم مجيد:سپيده

 .رفت فنا به کودکيم نوستالژي کل......عه:شيدا

 .پاچه اب ميکردي فکر خدايي:سارا

 که ودب نفري اولين اون بعد.ميگرفت زبونش که داشتيم همسايه پسره يه ما ميدوني اخه.داشتم شک خودم:شيدا
 .يادگرفتيم اون از ماهم پاچ اب تفنگ ميگفت بهش و داشت ازينا

 .خنده زير زديم همه دوباره

 .شيدا باحالي خيلي:مينا

 چشمم يهو که ميزنديم چرخ خودمون واسه داشتيم طور همون.خريدم هم و عيد چيزاي بقيه ماهي خريدن بعدن
 .ميشه محشر حامد تن تو اون.شيک اسپرت کت يه به افتاد

 .کنيد نگاه و کت اون ها بچه-

 .کردن نگاه سمتو اون و برگشتن همشون

 .ميکنه غش ببينه اينو ارسالن واي:سپيده

 .ميشه جيگري چه اين تو مرتضي واي:سارا

 .ميشه محشر اين تو الياس:مينا
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 .ميدوزدن قابشو کت اين با دخترا صد در صد بگو و نريمان:شيدا

 .بخرم ميخوام حامد واسه اونو من يواش خواهرا آي-

 .ديدمش اول من:شيدا

 .خودمه مال نخير:سپيده

 ميخرمش ميرم خودم االن من گفته کي:سارا

 .خريدمش من کنيد دعوا شما تا:مينا

 فروشنده هالبت که بياره و حامد سايز تا خواستم و مغازه تو رفتم سريع من ميکردن دعوا داشتن اونا که فاصله اين تو
 .هست حامدم سايز و مونده براشون کت دونه يه همون گفت

 تهداش بحث براي موضوع يه ميخواد دلشون کال.ميکنن بحث کفش يه سر دارن اونا ديدم و بيرون اومدم مغازه از
 .باشن

 .شده چي باز:گفتم کنارشونو رفتم

 زد؟ غيبت کجا تو:شيدا

 .بخرم و کت رفتم:گفتم و باال گرفتم و پالستيک

 حرف بااين .داشتن رو دونه يه همين و شده دير گفتم که بخرن برن هم اونا خواستن.دادن فوشم کلي سرمو ريختن
 .دادنم فوش به کردن شروع بدتر

  .نگذشت خوش ميشه مگه پوک کله چهار اين وجود با يعني.بود خوبي روزه

**** 

 .داداش زن سالم:گفت آش کاسه با من ديدن با.کرد باز درو متين.زدم در و کردم جا به جا دستم تو و آش کاسه

 .خان تپل سالم-

 داداش زن....عه-

 .خونست خاله:گفتم و خنديدم

 !مامان:زد داد بلند بعدم.تو بيا اره-

 المس و کشيدم عميقي نفس.پالسن اينجا سره يه چرا اينا نميدونم من اوووف.شدم وارد من و کنار رفت در جلوي از
 .کردم

 خيلي و شد بلند جاش از دوتا اون عکس بر که بود کنارشون هم ناز دختر يه.دادن جوابمو خاصي ادعاي يه با
 .دادم تحويلش خودش نازي به لبخند يه منم داد جوابمو مودبانه
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 داري؟ هم هنرا ازين نميدونستم جوووون نازي:گفت و زد پوزخندي آزيتا

 بخندل يه منم.بود تر بد فوش تا صد از که گفت جوري يه جووونو احمق دختره.کرد اشاره آش کاسه به دست با بعد
 .هنرن بي خودت مثل همه کردي فکر عزيييزم:گفتم و دادم تحويلش مسخره

 واي:گفت من ديدن با و بيرون اومد خونه آشپز از خاله.باشه خودش گفتن جوون جواب تا گفتم جوري يه و عزيزم
 .گلم عروس نکنه درد دستت....چيه کارا اين عزيزم

 .جان نوش-

 .عزيزم بشين:گفت که دستش دادم رو کاسه

 دل جبع چه :گفت و کرد بهم نگاهي يه آرزو.نشستم نفره تک مبل روي رفتم منم خونه آشپز تو رفت خودش بعدم
 .کندي چادرت از

 .نيس استفاده قابل ها محرم براي-

 .ميگيري رو هم ما از ميکردم فکر من جالب چه...... عه:ازيتا

 هستيد؟ چادري شما واي:گفت شادي با دوستشون

 .بله-

 .چادريه صميميمم دوست مياد خوشم چادري خانوماي از خيلي من-

 .نيستم چادري که ميبيني اونم که.منم صميميت دوست جون مرجان وا:اريتا

 .جانبازه باباشم تازه چادريه دختر يه اونم.....ليليه منظورم عزيزم نه:مرجان

 ميگي؟ بگيرو سهميه دختره اون....عه:ارزو

 .شده قبول دانشگاه خودش تالشه با ليلي اتفاقا:گفت دلخوري با مرجان

 .کنيد صحبت اينطوري انداخته خطر تو ماها خاطر به جونشو پدرش که کسي درباره نبايد هم شما ضمن در-

 .عزيزم بشين:گفت که شم بلند خواستم بيرون اومد خونه آشپز از چايي سيني يه با خاله

 .مرجان کنار نشست و ميز رو گذاشت رو چايي خاله

 .نکنه چي؟ميخواست که خب:گفت و کرد کج لباشو آرزو

 .بکنن کارو اين خواستيم ازشون ما انگار واال:ازيتا

 .ميزنيد حرف موردش در اينطوري شما اونوقت.باشيد رفاه تو شما امثال که کردن اينکارارو اونا اتفاقا نه:مرجان

 .شدي اضافه منبر باالي ميرن که کسايي جمع به هم تو حاال تا کي از جون مرجان:ازيتا
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 .نميدن تشخيص و حق نا و حق که شدن پيدا ادمايي وقتي از-

 .فهميده شما و نفهميم ما اره:ازيتا

 .فروختي پاپتي اين به رو ما ديگه حاال جوون مرجان نکه درد دستت:ارزو

 رو تا صد خودم من نبود مهم ولي ميکردن توهين من به داشتن اونا و بود نشسته جا يه صامت و ساکت خاله
 .بودم حريف

 .باش زدنت حرف مواظب-

 ميشه؟ چي نباشم:ارزو

 .کنيد بس ها بچه:خاله

 .دوستم ادمايي همچين با که متاسفم واقعا :مرجان

 .ارزو بريم شو بلند .کنيم کمک تو مثل لياقتي بي ادم به خواستيم که باشيم متاسف بايد ما:ازيتا

 .بخوريد تونو چايي جان ازيتا کجا:خاله

 بريم نذاشت خوردن چايي واسه جا رسيد زياد بهمون عروستون از دايي زن ممنون:گفت و شد بلند جاش از ارزو
 .ابجي

 .بريم:گفت بود شده بلند قبل از که هم ازيتا

 .بيارم لباستو کن صبر الاقل جان مرجان:گفت خاله که شد بلند هم مرجان

 .بياره و مرجان لباس خياطيش اتاق از تا رفت هم خاله رفتن و کردن خدافظي دوتا اون

 وندلش هرچي اونا که واستاده راست راست بودم شده ناراحت خاله از واقعا.باال برم خواستم و شدم بلند جام از منم
 .نخورديد چاييتونو ميگه تازه بعد .کنن بارم ميخواد

 ست و الکشونو شدن خشک فکر فقط ادما از بعضي باشي ناراحت نميخواد عزيزم:گفت سمتمو کرد رو مرجان
 .نميفهمن و کشور يه واحديت و ارمان معني.....شالشونن با کردنش

 نشسته دلم به مهرش عجيب دختر اين.زدم بهش لبخندي

 قصد منم شد خارج خونه از مرجان وقتي کرد خدافظي ازش مرجان به لباس دادن از بعد و بيرون اومد اتاق از خاله
 .نداشتم رو رفتاري همچين توقع تو مثل دختري از....نازنين بود زشت کارت خيلي :گفت خاله که کردم رفتن

 ينبخوا اينکه انتظار اما نداشتم حمايت انتظار ازتون درسته جون خاله:گفتم خاله به رو و چرخيدم پا روپاشنه
 .نداشتم هم رو کني سرزنشمم

 .واجب احترامشون و بودن مهمون اونا ميگم من ندارم ارزو و ازيتا و تو بين بحث به کاري من نازنين ببين:خاله
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 ....خاله ممنونم واقعا .نيستن کن جم مشتري جون خاله مطمءنيد.....مهمون اها-

 ....نازنين:خاله

 .کردم باز رو خونه در و رفتم باال ها پله از بيرون زدم خونه از و ندادم خاله زدناي صدا به محلي

 ابايب مثل کسايي براي واقعا .ميترکيد داشت سرم.ميکنه دفاع اونا از که کرده فکر چي خودش پيش خاله واقعا
 مثل يادماي اونوقت کنن دفاع ناموسشون از تا رفتن و گذاشتن دستشون کف جونشونو اونو.ناراحتم مرجان دوست

 رينکمت بگم جرءت به بتونم شايد حقشونه هم همون که چند هر.دانشگاه سهميه تو ميکنن خالصش ارزو و ازيتا
 همينه ميکنن ادما اين واسه که کاري

***** 

 .نازنين:زد داد و زد بهم شدت به درو حامد

 بجان از العملي عکس همچين حدس پس داده توضيح براش اضافه جزءيات با رو همچي خاله حتما که ميدونستم
 .نبود هم سختي چندان کار حامد

 .اينجام من:گفتم خونسردي کمال با

 .راهه تو حسابي دعواي يه االن که ميدونستم خونه آشپز تو اومد حامد

 زدي؟ گندي چه باز-

 .هيچي:گفتم سمتشو برگشتم

 .ميگه چي مامان پس...هيچي-

 .نيست من نفع به گفته هرچي مطمءنم ولي گفته چي بهت خاله نميدونم من-

 .بدوني حقيقتو بهتر بايد مسلما تو و گفته و حقيقت اون-

 .ميزني حرف چي راجب داري-

 .کردي بيرونشون وقاحت با اينه.آزيتا و آرزو جلوي امروز زشتت کار راجب-

 .کردم بيرونشون من:باال دادم ابروهامو

 .جنابعالي اره-

 .ميزني حرص داري چرا تو سواله برام اينجا چيز يه ولي....کردم بيرونشون من اره-

 ....خب...خب-

 خب؟؟؟-
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 .ميکردي برخورد اونطوري باهاشون نبايد تو نازي بودن ما مهمون اونا-

 .بشم سرزنش خاطرش به بخوام که نميدم انجام اشتباهي کاره وقت هيچ من:گفتم و کردم بغل دستامو

 .نبوده باهاشت اونم يا کردي برخورد اونطور من مادر با چرا بفرماييد ميشه اونوقت بعد:گقت و گرفت جلوم انگشتشو

 .کنن بارم خودشونه لياقت که چي هر تا بود ساکت دوتا اون جلوي خاله-

 .باشي داشته باهاش رفتارو اون نداشتي حق تو بازم چي هر-

 .ميکردن توهين اعتقاداتم به من به داشتن اونا حامد نميفهمي چرا-

 .کوفتيته اعتقادات اين و تو دست از ميکشم چي هر...عه-

 .کوفتيه اعتقاداتم من نميشه دليل نميخوني نماز تو اگه حامد اقا کوفتي؟؟؟ اعتقادات-

 .کشيدي لجن به مملکتو اين تو امثال و تو..... هست-

 داشته نم خوندن نماز به کاري تو نه دارم تو نمازيه بي به کاري من نه.کنيم توهين هم اعتقادات به نشد قرار ببين-
 .باش

 .تلخه حق حرف چيه.....هه-

 حرف؟ کدوم-

 .کشيديد لجن به و مملکت اين امثالت و تو اينکه-

 نماز و ندارند حجاب که هستن کسايي مطمءنم چون نميگم اما بزنم حرفو همين امثالت و تو به ميتونم منم ببين-
 .ميکنه خراب رو اونا ي وجه مياد هم تو مثل يکي ميدوني اما .دارن شرف اما نميخونن

 .نه بهتره من از حسين امير مثل يکي اينه منظورت-

 چيه؟؟ منظورم-

 .چيه منظورم ميدوني بهتر خودت-

 ردخت دوتا واسه اونم نيست زود يکم کردن دعوا واسه بنظرت.کرديم ازدواج نشده ماه هفت هنوز ما کن بس حامد-
 .ارزش بي

 .کنيم دعوا که ميکني کاري داري چرا المصب هينه منم حرف د-

 .نکردم کاري که من-

 .ميکني کم منو ي عمه دختر دوتا اون شان وقتي کردي چرا-

 .بيشتره من از ارزششون هات عمه دختر يعني-
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 .نيست نيست لعنتي د :گفت اون و کشيدم جيغ يه که شکست ميزو روي گلدون

 گذاشت باقي مبهوت و مات همونطور و من و بيرون زد خونه اشپز از بعدم

*****  

 ?حامد?

 .زدم خونشو زنگ و پايين اومدم ماشين از کالفه

 .باال بيا حامدي واي-

 .کرد باز درو حرفي شنيدن بدون بعدم

 ايو:گفت و گردنم دور انداخت دستشو و شد ظاهر جلوم اي بنده دو تاپ و کوتاه شلوار يه با آزيتا شدم خونه وارد
 .اينجا اومدي امشب نميشه باورم

 .ندارم حوصله اونور برو آزي:گفتم و کردم باز گردنم دور از دستشا

 .شده چيزي:گفت و نشست کنارم اومد اروم.انداختم مبل رو خودمو من و گرفت فاصله ازم

 ..اره-

 .شده دعوات دختره اون با بازم-

 اره-

 چي؟ خاطر به-

 .تو خاطر به-

 من؟؟-

 .افتادم در باهاش شد خورد اعصابم منم شده چي گفت بهم مامان اره-

 .مرسي:گفت و زد اي عشوه پر لبخند

 .ميکردم برخورد طور اون نازي با اگه عمرا نبود گير پيشت پام اگه نشو خوشحال زياد-

 .کني گوش حرفام به بايد گيرو پيشم پات که حاال خب-

 .نميدي بهم مدارکو اون چرا:گفتم سمتشو برگشتم

 .دارم نگه خودم پيش تورو نميتونم ديگه که بدم اگه-

 کجاست؟ آرزو:گفتم و کشيدم اي کالفه پووف
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 .شاهين خونه رفته-

 ينا ميخونن درس اينجا ارزو و ازيتا چون ولي ميکنه زندگي شهرستان تو عمم.ازيتاست و ارزو مجردي خونه اينجا
 که يرهبگ مامانم از براشون رو نازي منو خونه االن که مادرم خونه بااليي خونه ميخواست اول.گرفته براشون رو خونه
 من يشپ ارزو و ميکنه کار فروشگاه يه تو ارزو که االنم.کنن کاري کثافت نميتونستن چون.کردن مخالفت دوتا اون

 و هخبر  با شرکت اون تو من کالهبردارياي تمام از چون.بود ممکن کار ترين بد شرکت تو ازيتا آوردن.شرکت تو
 .داره مدرک

 .بيارم سرحالت يکم ميخواي:گفت و کشيد صورتم روي انگشتش با ارزو

 .نداشت عمل که بود جايي تنها چشماش البته داشت خاصي جذابيت يه کردم نگاه چشماش تو

 .کشيدم خط رو کارا اين دور کردم ازدواج وقتي از بگم بهت بار چند:گفتم شدمو بلند جام از

 .افته مي اتفاقي چه يبار مگه حاال:گفت و شد بلند جاش از حرص با اونم

 .خدافظ ميرم دارم من آزي ولش-

 .اومدي اول از چرا بري بود قرار اگه-

 .اومدم بيرون خونش از ندادم محلش

***** 

 روي و سمتش رفتم.بود برده خوابش تخت رو اروم نازنين اتاق سمت رفتم و انداختم شونم رو کتمو شدم خونه وارد
 .داشتم دوست دخترو اين من چقد.نشستم تخت

 ميکني؟ اذيتش چرا پس گفت درونم از صدايي يه

 .....چرا واقعا

 و وشهگ يه کردم پرت کتمو.ميساختم نازنين واسه عالي زندگيه يه االن نداشت و اسناد اون اگه...آزيتا اون خاطر به
 يگهد االن.شد پهلو به و خورد تکوني.گونش روي کشيدم نوازشگر و اروم دستمو.کشيدم دراز پهلو به تخت روي

 ....من نازنين.بود صورتم با مماس کامال صورتش

 ازدواج باهاش اينکه از آزيتا.داريم اعصاب جنگ هرروز وگرنه بگيرم آزيتا از اسنادو اون شده که طوري هر بايد
 .نميدم رو اجازه اين من ولي.کنه خراب رو نازي منو رابطه تا بده انجام ممکنه کاري هر و شاکيه نکردم

 .بشه نميخواد که بدتر اين از.کردم تباه زندگيمونو االنم تا من.ميزنم زر

 .شه تر خراب که بدم اجازه نبايد من ولي

 مايه ميکنم رفک و شدم حساس نازنين حجاب به نسبت که کرده تحريکم خيلي االنم تا نکنه تحريکم آزيتا اگه البته
 .شانمه کسر
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 .کردم نزديکش خودم به بيشتر بوسيدمو پيشونيشو

 بدم دستش از نبايد من

******* 

 ?نازنين?

 اسهو کاري بس از.خونن آشپز تو سره يه مامانا چرا ميفهمم حاال.ميکردم خرد پيازارو داشتم و بودم خونه آشپز تو
 از محال زدم همشون که يکم ماهيتابه تو ريختم رو پيازا و شدم بلند جام از.کنم آشپزي مجبورم ندارم دادن انجام

 ونهخ آشپز از که دودي با.شد چم يهو اومدم بيرون دستشويي از.دستشويي سمت دويدم خورد هم به پختنش بوي
 و کردم خانوشش و گاز سمت رفتم کنان سرفه.خونه آشپز سمت دوييدم و افتادم پيازا ياد تازه اومد مي بيرون

 .گذاشتم باز هارم پنجر.سينک تو انداختم رو ماهيتابه

 ربيدا خواب از که پريروز.دادم لم تلويزيون جلوي کاناپه روي و رفتم بود پريد سرم از اشپزي حال و حس ديگه
 اينکه ندلنشي البته و بود بعيد حامد از رفتار اين واقعا کرد خواهي معذرت ازم شد بيدار وقتي.بود کنارم حامدم شدم

 .داشت ارزش دنيا يه کرد خواهي معذرت و گذاشت کنار غرورشو من خاطر به

 گاهن آيينه تو خودم به.دستشويي سمت رفتم و خورد هم به حالم دوباره که ميکردم فکر خودم با داشتم طور همون
 ......نکنه کردم

 تو خونه رودا يه بيرون زدم خونه از و پوشيدم لباس اتاق تو رفتم و بيرون زدم دستشويي از سريع.ممکنه يعني....نه
 .گرفتم چک بيبي يه ازش و رفتم بود خونه نزديکيه

 .انداختم و تست و رفتم سريع.بيارم در بال بود نزديک خوشحال از خونه تا

 ....مثبت خدايا وايييي

 کنم گريه يا بخندم کنم چيکار نميدونستم

 .سپيده به بزنم زنگ که بود اين رسيد ذهنم به که چيزي اول

 .سپيده الو-

 .نازي شده چي جانم-

 سپيده واي-

 نازي واي-

 شده چي نميدوني-

 شده چي-

 ....من-
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 تو؟؟؟؟-

 .حاملم من-

 اي؟؟؟ حامله تو-

 .حاملم من ميگم دارم کوفت-

 چييييييي؟؟؟-

 .اينجا بيا پاشو سپيده واي-

 .مياد ديگه ساعت نيم ارسالن نميشه که االن-

 مياي؟ کي پس خب-

 .بشي مطمءن تا آزمايش بريم تا ميام فردا-

 .که ميکنم دق خوشحالي از فردا تا من-

 .ميشه سقط بچت که اونطوري خب-

 .بگير گاز زبونتو....عه-

 .فعال ديگه ميام فردا من توام حاال خب-

 .خدافظ-

 که کعروس ولي.چيه جنسيتش بفهمم بايد اول نه بخرم لباس براش برم بايد.نميشناختم پا از سر خوشحالي از
 ......خدا واي.بگيرم ميتونم

***** 

 سح يه ميشدم مادر داشتم من بودم شده ديگه ادم يه انگار.ميکردم سير آسمونا تو ديگه اومد تست جواب وقتي
 .نظير بي

 هب و بودم ايستاده آيينه جلوي .ميشه خوشحال حتما بدم هم حامد به خبرو اين عيده که امشب داشتم تصميم
 ينيس هفت سفره کنار حامد بيرون زدم اتاق از.برداشتم و حامد کادوي و کردم مرتب لباسمو پايين.کردم نگاه خودم

 اون به ديز  زل ساعته يه ميخواي چي:گفتم نزديکشو رفتم ميکرد نگاه ماهي به داشت و بود نشسته بودم چيده که
 ماهي؟

 .نه يا درسته ببينم ميخوام ميشه قبله به رو ماهي تحويل سال وقته ميگن:گفت کنه نگاهم اينکه بدون

 .بده ادامه اها-
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 و رانق تلويزيون گفتن القلوب مقلب يا صداي با.خوندن به کردم شروع و برداشتم و قران و سفره اونطرف رفتم
 .کردم گفتن به شروع تلويزيون با همزمان و جاش سر گذاشتم و بستم

 من به و کند ماهي تنگ از دل حامد باالخره و رفت هوا به نو سال توپ.بود ماهي تنگ به نگاهش هنوز ولي حامد
 ور گونم و گوشم پشت داد موهامو پاهاش رو نشوندم و گرفت دستمو سمتش رفتم و شدم بلند جام از.کرد نگاه

 .عزيزم مبارک عيدت:گفت و بوسيد

 .نه يا شد قبله به رو ماهي باالخره.مبارک هم تو عيد-

 .اره:گفت و کرد تنگ به نگاهي دوباره

 منه؟؟ ماله اين:گفتم خوشحالي با.اورد بيرون کادويي جعبه يه و مبل کوسن پشت کرد دست بعد

 با.دز  چشمک بهم ناز سفيد طال سروويس يه با ابي رز گل يه کردم بازش وقتي.مياد خوشت ببين کن بازش اره-
 .معرکست اين حامد واي:گفتم شگفتي

 .نداره نازمو خانوم قابل-

 .بيارم کادوتو منم بزار-

 تدس:گفت ميکرد بازش که طور همون.بهش دادم و برداشتم تلويزيون کنار عسلي روي از کادوشو و شدم بلند
 .نکنه درد گلم خانوم

 .اومد خوشت:گفتم کرد بازش وقتي

 .نياد خوشم من و بخري من واسه چيزي تو ميشه مگه-

 .دارم هم ديگه هديه يه من اومد خوشت که حاال خب-

 چي؟-

 .ميشيم بابا و مامان داربم-

 !نه:گفت و موند باز دهنش

 نشدي؟ خوشحال.اره: گفتم و کردم شل نيشمو

 ....ولي چرا-

 چي؟ ولي:گفتم ناراحتي با و خوابيد بادم

 .نيست زود يکم بنظرت-

 نشدي؟ خوشحال...خب..من-
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 .زوده يکم ميگم فقط من نشه خوشحال شدن بابا از که کيه!! چرا-

 .هستي ناراضي که ميزنه داد داره قيافت ولي-

 .ها عيد سالمتي نا رو حرفا اين کن ول.....عه-

 .نشد درصدم يه حامد شدم زده ذوق شدنم دار بچه واسه من که انقدري.دادم تکون اروم سرمو

*****  

 مرفت بابا و مامان بوسيدن از بعد.استقبالمون اومدن همه.شديم خونمون وارد ها بچه و خاله شوهر و خاله و حامد با
 .نريمان بغل تو

 .گنده دماغ مبارک عيدت-

 .گشاد دهن مبارک هم تو عيد-

 .شيدا بغل تو رفتم و بيرون اومدم بغلش از خنده با

 .مبارک عيدت نازي واي-

 .دايي زن مبارک هم تو عيد-

 .نازييييي عاشقتم واي:گفت و کشيد جيغي يه زدم بهش چشمک يه که کرد نگاهم تعجب با

 .کردم نثارش غره چشم يه و گرفتم بازوش از نيشگون يه سمتمون برگشتن همه

 .دخترم ميکشي جيغ چرا:مامان

 .جون مادر نيست چيزي:شيدا

 .کرد بغلم سمتمو اومد نسترن

 .ببينيم رو تو ما که بشه عيد بايد حتما-

 .نميديدنم ديگه اصال که نبود عيد اگه...واال:گفتم خنديدم

 و سمتم اومد سريع شيدا سنگين و بود شده تپل ....ماشاءا گرفتم ازش رو نيما و کردم احوال و حال صابرم با
 .نيست خوب برات تو من به بده:گفت

 نيست؟ خوب براش چي يعني وا:خاله

 نميدونن؟ هم اينا:گفت و بهم کرد رو شيدا

 .ميکنم درک رو نسترن خجالت دليل حاال پايين انداختم سرمو خجالت با

 .چخبره بگو هم ما به عزيزم خب:نريمان
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 .ميزد ضربه زمين به پاش با داشت و بود پايين يسرش حامد

 .ميشه مامان داره جونم نازي :شيدا

 جدي؟؟:نسترن

 رو پيشونيم هم خالم شوهر و بابا و کردن بغلم دوباره نسترن و مامان.پايين انداختم سرمو بيشتري خجالت با
 .بفهمه ما از تر زود بايد شيدا يعني جون نازنين ....واه:گفت اما خاله.بوسيدن

 .گفت من به االن هنوز نازنين اعظم خاله:شيدا

 .نازنين شدم دلخور ازت خيلي نميشه حاليم حرفا اين من :خاله

 .فهميدم روزه يه تازه خودمم من کنيد باور-

 .بايستي پا سر نيست خوب زياد جان نازنين گفت،بشين که االن بچم اعظم کن ول :مامان

 .شده گبزر  کوچيکه ابجي ميبينم:گفت نشوند خودش با منو سمتمو اومد نريمان.ميگيرن تحويلم همه خوبه چقد

 .نمياد بهت اصال که نکش خجالت......اوه :گفت که.انداختم پايين سرمو خجالت با

 .کرد رفتار ادم مثل نبايد شده منفجر تويه با:گفتم بازوشو رو زدم مشت با

 .افتاده سرت از ميکردم فکر....کالمت تيکه اين قربون من اخ:گفت و کرد اي خنده

 .ادد ادامه زمين به پاش با زدن ضربه به همچنان....فکر تو و بود پايين سرش حامد به افتاد چشمم خنديدم منم

 .شده اينجوري وقته چند چرا نميدونم

 يايب نميتوني ديگه وضعيتت اين با پس.....خب....خب:نشست سمتم اون اومد و کرد تعارف ميوه و آجيل شيدا
 نه؟ مگه مسافرت

 .ميريد من بي يعني نامردا.ميگي راست: شد بلند نهادم از آه

 .اره:گفت و زد نمايي دندون لبخند

 ..ها نکني بلند من زن رو دست:گفت نريمان که سرش تو بزنم خواستم

 ميشه؟ چي بکنم اگه مثال-

 .شه کبود که بزن چنان پايين بيارش کردي بلند اگه:نريمان

 .نررريييييمااااان:شيدا

 .نيست بردار شوخي نازنينه....خب چيه:نريمان
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 .خودمون بروبچ خونه بريم که گرفتيم تصميم ناهار بعد.خنديديم تامون سه هر

**** 

 ردد بدجوري کمرم.شدم خونه وارد انداختم و کليد.اومد سرم پشت هم حامد خونه سمت رفتم و شدم پياده ماشين از
 .داره ظرر بچه براي مطمءنن رفتم که راهي اينهمه ميکرد

 .اتاق تو رفت هم حامد.بخورم آب يکم تا خونه آشپز سمت رفتم

 .اتاق سمت رفتم و گذاشتم جاش سر و شستم و ليوان خوردم آب اينکه از بعد

 و وردما در لباسامو.ميکنه فکر چيزي يه به داره االن ميدونستم.سقف به نگاهش و بود خوابيده باز طاق بازم حامد
 ازب من براي جا و شد پهلو به ايستادم تخت کنار من ديد وقتي حامد.تخت کنار رفنم و پوشيدم راحت لباس يه

 يک يحت گفتن بدون بود افتاده اتفاق سکوت تو اينکارا همه.کردم نگاه حامد به و کشيدم دراز تخت روي منم.کرد
 .کلمه

 .خونه بيا زود بعد به اين از:شکستم سکوتو و کشيدم حامد به کردن نگاه از دست

 .نميتونم-

 .خطرناکه برام بودن تنها.نيستم تنها من االن حامد....بتوني بايد....ميتوني-

 .مادرت خونه بري مدتي چند يه ميخواي-

 .باشم باردار ماه نه قرار من چيه؟ مدت يه شدي ديوونه تو حامد:شد گرد تعجب از چشمام

 .خونه بيام يازده ساعت از تر زود نميتونم من نازنين خودته مشکل اين ببين-

 .باردارت زن پيش خونت تو بشين بيا تللي اللي جاي به.هست هم تو مشکل اقا نخيز-

 .داشت ارامش خونه اين تو شب يه نميشه....عه:گفت و اومد پايين تخت از

 

 يرد هشت ساعت از اگه.نيست اينطوريا اقا نه ولي کردي پيدا فرار واسه راهي خوب هم تو:گفتم که در سمت رفت
 .تو و ميدونم من خونه بياي تر

 ميکني؟ غلطي چه مثال :گفت سمتمو برگشت

 .ميدم نشونت اومدي دير وقت هر و غلط:بودم وايستاده خودش مثل منم حاال

 .شد روشن نميکني تکليف تعيين من واسه تو:زد نعره و گوشم تو زد يکي و اورد باال دستشو

 .بست محکم درو و بيرون زد اتاق از بعدم
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 لگ از پدرش که کسي من....زد منو اون.نفرت با بهت با.بودم وايستاده بود گونم روي که دستي با همونجا اما من
 .ردک بلند حاملش زن رو دست اون....بدرک اينا اصال....ميزارتش چشماش رو برادرش کسي....نگفته بهش کمتر

******* 

 هي باهاش مدت اين تو.بشه کبود صورتم که نبود زياد اونقدر ضربش خداروشکر ميگذره ماجرا اون از روزي چند
 به وزر منم حال.نشده زده بينمون حرفي ديگه روز اون بجز.ديدنيمون عيد اومدن که وقتي بجز نزدم حرفي هم کلمه
 .ميشه بدتر داره روز

 اذيت داره نرسيده راه از هم مامان کوچولوي اين دارم تهوع حالت سره يه و نميخورم چيزي.....جسمي هم روحي هم
 .دنياست واقعا نکردم تجربه رو مادري حس حاال تا که من براي.شيرينه هم هاش اذيت حتي ولي ميکنه

 ه؟کي :برداشتم و آيفون گوشيه و رفتم اومد در صدا به خونه زنگ که ميکردم شونه موهامو داشتم آيينه جلوي

 .براتون اوردم غذا مادرتون منم منم-

 ....تو بياين لوس-

 لمبغ همشون رسيدن بهم وقتي.باال اومدن صدا و سر با ها بچه.موندم منتظرشون خونه در دم و دادم فشار رو دکمه
 .کردن

 چيه؟ اينا:گفتم و گوشم پشت دادم موهامو.بود نايلون يه کدوم هر دست تو خونه تو کردم تعارفشون

 .لباس دست يه کدوم هر هم مينا و سارا کوکي ماشين يه سپيده.اورد بيرون خرس يه نايلون تو از شيدا

 چيه؟ اينا:گفتم و نشستم کنارشون

 .پرسيدي بار يه اينو:سپيده

 .نداديد جوابمو اول دفعه-

 .جوابي دنبال که نيست معلوم نظرت به:شيدا

 .چيه واسه کارا اين ميگم..شمام حاال خب-

 ..کيه واسه بگو....نه چي واسه:مينا

 ..خالست کوشولوي واسه:سارا

 .کشيديد زحمت چرا دخترا واي-

 .داييشه زن دل عزيز واسه... که نيست تو واسه:شيدا

 .عزيزم.....آخي:گفتن و کردن نگاه شکمم به هم ها بچه بقيه شکمم رو گذاشت دستشو بعدم

 .ها بچه راستي:گفت و سمتمون کرد رو سارا شديم خارج که حس اون از.نعمتيه هم چل و خل دوستاي
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 .مياد داره مالني:گفت که کرديم نگاهش سوالي

 کردم شتال خيلي که حسيني امير..حسين امير ديدن با برابر حميد و مالني ديدن ريخت فرو دلم تو چيزي يه انگار
 .باشم نکرده خيانت شوهرم به که نکنم فکر بهش

 نکردي؟ فراموشش:گفت بهم رو سپيده.اومدم بيرون فکر از دستم روي سپيده دست نشستن با

 .....يهو ميدوني..شد چيز يهو و افتادم يادش يهو االن ولي...چرا:گفتم و زدم مصنوعي لبخند

 .شهر همين تو بود اينجا مدت اين تموم اون خارج نرفته حسين امير....نازنين :مينا

 بهش مميخوا که وقت هر ولي.ميکردم فراموشش تر راحت نميدونستم اگه شاي نميدونستم کاش ولي....ميدونستم
 .ذهنم تو مياد داشته دوست منو اونم اينکه و گريونش صورت تصوير کنم فکر

 االن رفاح اين.ميشم مادر ديگه وقته چند... دارم شوهر االن من.کنيد تموم و بحث اين لطفا:گفتم و شدم بلند جام از
 .نميخوره من درد به

 .نگفتيم چيزي ماکه باش اروم عزيزم باشه:شيدا

 ..ارومم من-

 .افتادم راه خونه اشپز سمت به و کمرم روي... ..رو ديگم دست و پيشونيم رو گذاشتم دستمو يه

******  

 .سالم-

 چشاي.ودب رفته فرو سياه گودال دوتا توي عسليش چشماي و بود شده تر الغر.بود کرده تغيير چقدر.کردم نگاه بهش
 با و سمتم اومد مالني.دادم سالمشو جواب و پايين انداختم سرمو. کردن حفظ خودشونو بودن ناب هنوز که عسلي

 .شد مادر داشت تو که فهميد من....نازي سالم:گفت و کرد بغلم خوشحالي

 دوست نوم واقعا اون يعني.ببينمش بايد االن چرا خدايا.شد تر شکسته حرف اين با صورتش انگار کردم نگاه امير به
 از مالني.نکنم گريه که گرفتم خودمو جلوي خيلي.انداختتش روز اين به من عشق که کنم باور بايد يعني....داشته

 .ميگم تبريک:گفت و زد جوني بي لبخند حسين امير.شيدا سمت رفت و شد خارج بغلم

 وجهمت بقيه تا کردم پاکش سريع ولي.پايين بخوره سر چشمم گوشه از اشک قطره يه تا بود کافي حرف همين
 از.يامم کنار تر راحت طوري اين...نخواستي منو کنم فکر بزار:گفت و پايين انداخت سرشو ديدو.ديد اما امير.نشن
 و دل چه باز :گفت گوشم زير و کمرم دور انداخت دستشو سمتمو اومد حامد.ديگه سمت يه رفت و گذشت کنارم
 .ميکرديد بدل و رد هم با اي قلوه

 ...مسخره چه.ميکرديم بدل و رد اي قلوه و دل داشتيم ما ميکرد فکر واقعا.کردم نگاه بهش و برگشتم

 .جناب خراب ذهنت هميشه تو دوما...بردار کمرم دور از دستتو اوال-
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 .انداختي راه چيه بازيا مسخره اين-

 .گوشم تو زدي که کنم ماچت داري انتظار نکنه بازي مسخره اوه-

 .کردم کارو اين که کردي خرد اعصابمو خودت-

 .کن تمومش لطفا پس داريم مشکل ما که بفهمن هم بقيه نميخواد دلم حامد ببين-

 .نشستم دخترا بين رفتم و کردم باز کمرم دور از دستشو بعدم

 شستهن کنارم مالني.لواسون تو باغشون بيايم شد قرار مرادي اقاي اصرار به...بدر سيزده همون يا.عيد سيزدهم امروز
 لحجش به گاهي هم ها بچه.ميگفت شده تنگ برامون دلش چقدر اينکه و خارج خاطرات از داشت همش و بود

 ديگه هوقت چند ما.بديم ادامه اينطوري نبايد.کنم چيکار حامد با بايد من.بود ديگه جاي يه فکرم من ولي ميخنديدن
 .نيست خوب اصال رفتار اين و ميشيم دار بچه

 رداشتب نريمان.شد حاضر که سيخي اولين.ميچرخوندن منقل رو کبابا داشتن و بودن انداخته راه و کباب بسات مردا
 گرامت خواهر به خوب خان نريمان:گفت شاکي شيدا اينکارش با.دستم داد کردو جدا شو تيکه يه .سمتم اومد و

 .زنتم منم انگار نه انگار.برس

 .داريم کلمش هم با ما کنن فکر بقيه تا بگو اينجوري هي حاال:گفتم و بهش دادم و کردم جدا سيخ از گوشت تيکه يه

 .مياد بدم تو از چقد من ..نداريم نکه:شيدا

 .ها باشه من خواهر با زدن حرف به حواست....خانوم شيدا هوي:نسترن

 .بگن خانوم نسترن چي ه چشم...جان:شيدا

 اي نهبهو يه به خواستم ناهار از بعد.شد عسلي چشم تا دو قفل نگاهم چون نکشيد طول زياد خنديدنم اما خنديدم
 .ندادن اجازه ها بچه که خونه برم

 روشن و ضبط کاري اول همون سپيده.شدم اونا ماشين سوار منم دخترا اصرار به و شديم ماشينا سوار همگي
 قطف و ذوقشون تو بزنم نميومد دلم اما بود گرفته درد سرم.ميخوندن اهنگ با و ميکردن هوهو عقب اون دخترا.کرد
 ..خنديدم کاراشون به

***** 

 .باش در مواظب نريمان-

 .بيرون ببريش نميتوني نه نه-

 .نريزي رنگارو اون شيدا-

 چيه،؟؟؟:گفتم تعجب با.کردن نگاه من به و ايستادن تاشون دو هر يهو
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 .کن کمک يکم خودتم بدي دستور هي اينکه جاي به:شيدا

 .نميتونم منکه:گفتم کمرمو به گرفتم دستمو

 کجاست؟ الدنگت شوهر اون :نريمان

 ....نريمان عه-

 چيه؟؟ ها:نريمان

 .کجاست نميدونم الدنگم شوهر..هيچي چي-

 .بده جوابمو حسيني و راست ميپرسم ازت چيزو يه نازي :نريمان

 .بپرس جانم-

 داري؟ مشکل حامد با تو:نريمان

 چطور؟؟ نه:گفتم و پايين انداختم سرمو

 شدي؟ دروغگو کي از :گرفت هامو شونه و سمتم اومد نريمان

 .بگيرم ازش طالقتو تا کني تر لب کافيه فقط:گفت دوباره خودش که نگفتم چيزي

 ميگي؟ چي ميفهمي نريمان:شيدا

 جدا حامد از ميتونم چطور نريمان ميشم دار بچه دارم االن ميگي؟من چي داري هست حواست..ميگه راس شيدا-
 ميشه؟ چي بچه اين باباي پس بشم

 .باشه شوهرت ميخواست دلم که نيست اوني حامد:گفت و کشيد موهاش به دستي کالفه نريمان

 .بري در کار زير از که وسط اوردي و بحث اين نريمان :شيدا

 .اتاق تو ببريم رو اينا بيا...نه:نريمان

 من...انيهعصب االن :گفت شونمو روي گذاشت دستشو سمتمو اومد شيدا.مبل روي نشستم منم اتاق تو رفت نريمان
 .ميکنم ارومش

 اتاق تمداش تصميم .دادم ماشاژش و شقيقم رو گذاشتم شصتمو و اشاره انگشت دوتا.افتاد راه نريمان دنبال بعدم
 و شکمم روي گذاشتم دستمو.کمک بيان که زدم زنگ شيدا و نريمان به همين خاطر به کنم بچه اتاق حامدو کار

 .اريمد دعوا هم با ما فهميده نريمانم دايي حتي که طوري.ميکنه اذيت چقد بابايي ميبيني.مامان ميبيني:گفتم

 .ببرم وشيريني چاي براشون تا خونه آشپز تو رفتم و شدم بلند زحمت به جام از...هييي

*** 
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 چي شده رمنفج شيداي اين نميدونم.بيرون بودن اومده اتاق از شيدا و نريمان بيرون رفتم و برداشتم رو چايي سيني
 هنوز:گفت سمتمو کرد رو نريمان.گرفت رو سيني و سمتم اومد شيدا.بود شده شل نيشش که گفته نريمان به

 بخري؟ رو ديگه وسايل و کمد نميخواي

 .بعد بشه معلوم جنسيتش اول االن؟؟بايد-

 .نداره رو حرفا اين که تخت و کمد يه باو ولش داريد اي حوصله چه زنا شما اوووو:نريمان

 .بگيريم چيزي اصال نبايد ما باشه مردا شما به اگرم:گفتم و روش روبه مبل رو نشستم

 هزار النا تا بود نسترن اگه ولي نبود خجالت واسه دليلي نظرم به.بودم راحت خيلي نريمان با مساءل جور اين توي
 .بود شده سفيد و سرخ بار

 .کردم دق من بياد دنيا به بچت بخواد تا نازي دوماهته هنوز واي :شيدا

 .داري عجله بيشتر من از تو انگار-

 .دارم ذوق بچت واسه اينقد چرا نميدونم اره واي:شيدا

 .کرد سالم و باال داد ابروهاشو تعجب با.شد ظاهر حامد بندش پشت و اومد در قفل صداي

 .بريم کم کم ديگه هم ما شيدا:گفت و شد بلند جاش از نريمان.دادن جوابشو شيدا و نريمان

 بوده؟ سنگين من قدم پا کجا؟؟نکنه:گفت حامد که شد بلند شيدا

 .بريم بايد کم کم ديگه اومديم وقته خيلي ما حرفيه چه اين:شيدا

 .ابروش دو بين اخمي و بود پايين سرش نريمان

 واسه:گفت و مبل رو انداخت خودشو حامد.شدم خونه وارد و بستم و در خدافظي از بعد.رفتم در دم تا دنبالشون
 بودن؟ اومده چي

 .خونه آشپز تو برگردوندمش نخورده دست طور همون و برداشتم ميز روي از رو سيني

 .بودما تو با نازي:حامد

 .بدن انجام رو ميدادي انجام بايد عالي جناب که کاري بودن اومده-

 منظور؟؟-

 .کنن اماده رو بچه اتاق بودن اومده...واضحه منظورم:گفتم و سينک رو گذاشتم رو ظرفا

 کردي؟ بچه اتاق کدومو مگه-

 .تو کار اتاق-
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 پشت که دمش رو روبه حامد با که برگشتم شد تموم ليوان کار وقتي.شدم ليوانا شستن مشغول و کردم باز و اب شير
 .دهنم رو گذاشتم دستمو و کشيدم ارومي جيغ ديدنش با.بود وايستاده سرم

 .شده تنگ برات دلم چقد نميدوني :گفت گوشم زير اروم و کرد حلقه کمرم دور دستشو اما حامد

 .نخورد تکون جاش از هم متر ميلي يه حتي که دادم هلش يکم و گذاشتم خودش خودمو بين دستامو

 .کن تمومش لطفا....کردي قهر هرچي بسه نازي:گفت و زد گردنم به ارومي بوسه که کردم تالش دوباره

*****  

 ارب هزار صبح از ها بچه.سنوگرافي برم قراره امروز خوشحالم خيلي شده خوب حامد با رابطم دوباره گذشت ماه دو
 هر پسر و دختر.تره باارزش اي ديگه چيز هر از بچه سالمتي من براي اما.دادن نظري يه کدومشون هر و زدن زنگ

 .عزيزن برام دو

 ارمکن حامد اينکه جاي به حساس لحظات تو دوباره شدم بلند جام از استرس با اتاق داخل برم تا زدن صدا اسممو
 .کنارمه شيدا باشه

 . زد بهم بخشي اطمينان لبخند شيدا

 .شدم اتاق وارد و دادم لبخند با جوابشو

..... 

 .دختر يا شد؟پسره چي:گفت سمتمو اومد و شد بلند جاش از هم شيدا بيرون اومدم که اتاق از

 !!دختر:گفتم و کردم شل براش نيشپو

 .حالم خوش خيلي نازي....واي:گفت ميداد فشارم خودش به محکم که همونطور.کرد بغلم و کشيد کوتاهي جيغ

 .کردي خفم که کن ولم حاال....منم-

 .زياديه خوشحاليه اثرات ببخشيد:گفت و اومد بيرون بغلم از

 .شديم خارج مطب از هم با و خنديدم

 و ماشين و چرخوند و سويچ.گرفتم جا کنارش و کردم باز درو منم نشست فرمون پشت و زد دور و ماشين شيدا
 مامان ونهخ بريم بخريم شيريني تا فروشي شيريني يه برو:گفتم بهشو کردم رو رفتيم که راهو از يکم کرد روشن

 .اينا

 بگي؟ خاله به اول نميخواي راستي...باشه:شيدا

 چطور؟-

 .زد حرفي چه اي حامله گفتي که عيد موقع رفته يادت-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 193 

 .بگيم و بريم حامد با شب باشه ولي.يادمه اره اها-

 .داني خود نميدونم-

 همدم يبش قراره امروز از قشنگم دختر :گفتم و کشيدم دست شکمم روي.خونه سمت رفتيم شيريني خريد از بعد
 .ندارم واست که هايي نقشه چه.مامان

 .بريم شو پياده فعال نيومده بنديا که هنوز -

 مد همون از.رفتم سرش پشت منم داخل رفت خودش اول و کرد باز کليد با رو خونه در شيدا شدم پياده ماشين از
 دارم داشي مثل خونمونو کليد هنوز ولي خودمم خونه تو اينکه با حتي بود عادتم .مامانم زدن صدا به کردم شروع در
 .کشي عربده به ميکنم شروع اول همون از ميشم خونه وارد وقتي و

 شده؟ چي:گفت و بيرون اومد خونه آشپز از مالقه با مامان

 .سالم:گفتم و زدم نمايي دندون لبخند

 سونوگرافي؟ رفتيد سالم:مامان

 .رفتيم اره....مامان سالم:شيدا

 خب؟؟... سالم:مامان

 .دختره-

 .باشه مبارکت عزيزم بشم قربونت الهي:گفت و کرد بغلم اومد مامان

 .بزنم حامد به زنگ يه برم من...ممنون:گفتم که بيرون اومد بغلم از

 .عزيزم برو:مامان

 مونهب همينطوري ميخواد دلم ميگفت مامان.بود نخورده دست همچي.افتادم راه بود من مال قبال که اتاقي سمت به
 .اتاق همين مياد باشه دار دختر که اومد مهموني اگرم

 خط پشت از اي دخترونه صداي بوق تا چند بعد.حامد به زدم زنگ و اوردم بيرون مانتوم جيب از رو گوشي
 ...الو:گفت

 تدرس نه.کردم نگاه صفحه روي اسم به و کردم جدا گوشم از رو گوشي گرفتم اشتباه نکنه کردم شک لحظه يه
 .بفرماييد...الو:گفت دوباره صدا حامده شماره شماره گرفتم

 ..الو:گفتم و بردم گوشم نزديک زحمت به و گوشي

 .بفرماييد بله-

 .گرفتم و شوهرم همراه من ببخشيد-
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 .تويي جووون نازي....اوا-

 ممن:گفت خودش يهو که اوردم فشار مغزم به يکم.گفتنش جوون مخصوصا اشناست برام صدا ميکردم احساس
 .بدم جواب داشت کار کي هر که من به بود داده گوشيشو و داشت جلسه حامد راستش....آزيتا

 .حامدي شرکت تو االن تو مگه:گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 .حامدم همون يا شرکت عامل مدير راست دست واقع در.ميکنم کار اينجا من نميدوني مگه-

 .بزنه زنگ يه من به بگو اومد وقت هر ميکنم قطع من خب....اها-

 .باباي ميگم بهش حتما داشت حوصله اگه....هاني باشه-

 بدي دايص و افتاد دستم از گوشي.نيافتم که کردم ديوار بند دستمو زحمت به ميره سياهي داره چشام کردم احساس
 من تميدونس اون.بود نگفته بهم حامد چرا.کامپيوتر ميز پايه به زدم زل و گرفتم دهنم جلوي و دستم يکي اون.داد

 .کرد مخفيش ازم چرا پس حساسم ازيتا روي

 ....دختر ميخواد گنده دماغ که ميبينم:نريمان شاده صداي بعدش و شد باز اتاق دره

 .ببينم صورتشو حاالت نميتونستم بود بهش پشتم چون ماسيد دهنش تو حرفش بقيه

 بده؟حرف دکتر؟حالت بريم شدي؟ميخواي چي....نازي:گفت ترسيده ديد حال اون با منو وقتي و جلوم اومد
 .نازي...بزن

 .رفت گيج سرم يهو فقط نيست چيزي نه:گفتم زحمت به و کردم نگاه بهش

 .مطمءني-

 .اره:گفتم و دادم تکون سرمو

 .شده دعوات حامد با:گفت کردو بود اومده در باتريش که گوشيم به نگاهي

 .افتاد دستم از گوشي ديوار به گرفتم دستمو رفت سياهي چشمام که گفتم...نه-

 گفتم؟؟...نگفتم دروغ هم خيلي

 .شديم خارج اتاق از هم همراه به و شد بيخيال اما نشده قانع بود معلوم نريمان

 .کنيم سر دعوا بدون وقت چند نميتونيم چرا.باشيم خوش نميتونيم حامد منو چرا

 .افته مي اتفاقي يه باشيم خوب ميخوايم تا چرا

 چرا؟؟؟ خدايا

****** 
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 مرگم يه که بودن فهميده همه ديگه خودش از نه و شد تماسش از نه خبري بودم حامد تماس منتظر چي هر
 .خونه برسونه منو گفتم نريمان به شد که شب.شده

 دشمبع و شد باز اينا خاله خونه در که ميرفتم باال ها پله از داشتم.کردم باز رو خونه در و کردم خدافظي نريمان از
 هخال جواب که نميشد اما نداشتم رو چيزي هيچ و کس هيچ حوصله لحظه اون تو واقعا.زد صدا اسممو که خاله خود

 .خاله سالم:گفتم و برگشتم و بودم رفته که رو اي پله تا چند.ندم رو

 بودي؟ کجا صبح از عزيزم سالم-

 .پدرم خونه رفتم بعدم سونوگرافي رفتم شيدا با-

 چيه؟ جنسيتش بچت بگي من به نبايد اول يعني جون خاله وا-

 .بياد ونتونست بود شلوغ سرش يکم حامد که بگيم بهتون بيايم تايي دو حامد با تا بودم منتظ-

 .بزنه بيرون ازش ازيتا تا صد که ميدم نشون بهش کاري يه خونه بياد حامد باشه عمم ارواح اره

 .نشدم متوجه ببخشيد...بله:گفتم و اومدم بيرون حامد براي کشيدن نقشه فکر از خاله صداي با

 چيه؟ جنسيتش بچه حاال گفتم:گفت و کرد نازک چشمي پشت خاله

 .دختر:گفتم و کشيدم شکمم به دستي و زدم لبخندي کوچولوم دختر اوري بياد با

 .نشده پسر يعني وا-

 .ميکنه فرق پسر و دختر مگه:گفتم و کردم بلند سرمو تعجب با

 .بهتره بگيره پيري تو و ادم دست تا باشه پسر اول اوالد خب ولي...نه :گفت و چرخوند کاسه تو چشاشو خاله

 .ميارم پسر...انشاءا بعد دفعه ببخشيد بله اها:گفتم حرص با

 .ميکني ترش رو که نگفتم چيزي منکه وا-

 .کنم استراحت برم بديد اجازه اگه خستم يکم من ولي نگفتيد چيزي شما درسته بله-

 .خدافظ برو باشه-

 .خدافظ-

 .کردم باز کليد با رو خونه در و رفتم باال هارو پله

 ايچ خونه اشپز سمت رفتم و مبل رو گذاشتم کيفمو و چادر.مياره در پا از و فيل يه خاله با زدن کله سرو هوووف
 کجا به حامد منو داستان اخر .سرم رو گذاشتم دستامو و صندلي رو نشستم.برق به زدم و کردم اب پر سازو

 .بگم چي بچه اين به من بشيم دار بچه قراره که فردا خدايا.ميکشه
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 :گفتم و شکمم رو گذاشتم دستمو يه

 ميکنم عشق من و ميزني لگد

 کردن حس اين از ميکنم عشق و ميکنم حست وجود تمام با

 ميپذيرم دل و جان با را عشق اين من و داري همراه به عشق خود با تو

 .ميکنم ثبت خود ذهن در دل و جان با را کردنت رشد من و ميکني رشد من در تو

 ...دخترمه من دلخوشيه تنها نشست لبم رو لبخندي

 ....من دختره

 رد صداي که ريختم خودم براي اسکان يه و کردم دم چايي و شدم بلند جام از.شد خاموش تيک صداي با ساز چاي
 من هب پشت حامد.بيرون رفتم خونه آشپز از و گذاشتم ميز رو همونجا و استکان.اوردن تشريف اقا باالخره پس.اومد

 .آورديد تشريف باالخره به به:گفتم سينه به دست.مياورد در کتشو داشت

 :فتگ و باال داد ابروشو يه بود شده قفل سينم روي که دستايي ديدن با.مبل رو انداخت کتشو سمتمو برگشت
 .شده چيزي....سالم

 .اتفاقي چه نه:گفتم و پايين سمت دادم لبامو

 چيه؟ براي قيافت اين پس-

 نميدوني؟ تو يعني اها-

 چيو؟-

 .ميکنه کار شما شرکت تو آزيتا اينکه-

 ميدوني؟ کجا از تو:گفت و پريد وضوح به رنگش

 .بودم زده زنگ بهت من که ميشدي متوجه مينداختي بود خانوم آزيتا دست که موبايلي به نگاهي اگه-

 .داد جواب ازيتا چيز بعد بودم جلسه تو يعني من ها..چيزه....اها-

 .هست کوفتي شرکت اون تو اونم نگفتي من به چرا تو که اينه من حرف...گفتن هم خانووووم ازيتا خو اينو-

 .ميدوني خودت تو ميکردم فکر من دوما.نکن بلند من براي صداتو اوال-

 .ميکنه پنهان من از چيزو همه شوهرم که صورتي در ميدونستم بايد کجا از من-

 .کردم پنهون ازت چيو من-

 .تواء با هم ازيتا که همين چيزو همه-
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 .کردي پا به رو شنگه الم اين خاطرش به تو که داره ارزشي چه چيزا اين حاال.ميکنه کار ما شرکت تو ازيتا اره-

 .ميکنه کار شرکت يه توي تو با ه*ز*ر*ه ي دختره اون که نداره ارزش...نداره ارزش-

 .نازي باش زدنت حرف مواظب-

 .نه ميخواي بيشتر من از اونو نه باارزشه برات خيلي ميکني طرفداري ازش چيه-

 .شو ساکت-

 به هدوبار  من و.بيرون ميزنه خونه از که حامدي باز و.....دوم سيليه اينم.اومد فرود صورتم طرف يه که دستي بعد و
 .اوردم پناه اتاقم

 کاره کدوم مجازات اين.گناهمه کدوم تاوان اين خدايا کردن پيدا خودشونو راهه اشکام و کشيدم دراز تخت روي
 ....اميره دلشکسته تاوان اين خدايا .بکشم سختي همه اين بايد چرا خدايا .نکردمه

 ....اميره دلشکسته تاوان اگه خدايا.شد بلند هقم هق

 ....بده ميخواد کي منو دلشکسته تاوان پس

 .بده پس چطوري ميخواد حامد هارو سيلي اين تاوان خدايا

 .....ميشنويي صدامو خدايا

 ......کن کمکم....کن کمکم خدايا

 .بود کرده پر اتاقو همه هقم هق

 ازيتا نديد تحمل ديگه که شدم دل نازک و رنج زود اونقدر دوران اين تو ولي.بود منم تقصير شايد....نميکشم ديگه
 .باشم نداشته حامد کنار رو

*******  

 ?حامد?

 .در به کوبيدم مشت با بعد و کردم صبر يکم زدم و زنگ سريع و شدم پياده ماشين از

 .تو بيا خبرته چه:اومد ايفون پشت از ارزو صداي

 .کو ازيتا:گفتم ارزو ديدن با داخل رفتم .کرد باز درو

 .اتاق تو-

 .نداره در شده خراب اين هوي:گفت و پايين کشيد تاپشو زود ازيتا که رفتم اتاق سمت به

 دادي؟ جواب منو گوشيه امروز تو ببينم بگو آزي کن ول رو اينا-
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 .اره خب-

 کي؟-

 .ميکردي رو و زير و شرکت گاوصندوق داشتي عالي جناب وقتي-

 هم تو بکنم هک غلطي هر من آزي ببين ميگذره چي پوکت کله اون تو ميدونم منکه:گفتم و گرفتم گردنشو و جلو رفتم
 .شد فهم خر بزني بهم رو نازي منو رابطه نکن سعي پس.ميفهي جرمي شريک

 صحري و زمين رو افتاد که کردم ولش کردم روي زياد که ميداد نشون گلوش خر خر صداي.گفتم داد با و اخر تيکه
 .ميکرد سرفه و ميکشيد هاش ريه داخل رو هوا

 خودت تو....شده دعوات نازي با...االن مطمءنم....دادي گاف االنم..تو...بدبخت:گفت زحمت به اومد جا حالش وقتي
 .....دادي لو رو همچي

 چخبره؟:گفت و داخل اومد ارزو که طرفش برم دوباره خواستم

 تو کشهب منو بود نزديک رواني اين:گفت و زد پس رو کنه کمکش خواست که دستشو آزيتا.آزيتا سمت دويد بعدم
 .موقع اون از بودي کجا

 .ميزدم حرف کيوان با داشتم شرمنده-

 گيمزند ور و دور:گفتم و گرفتم جلوش وار تهديد اشارمو انگشت همين خاطر به نداشتم چرندياتشونو ي حوصله
 .نبينمت

 .بده طالقت نازنين ميکنم کاري خان حامد کردي خيال هه-

 .ميکني غلط تو:گفتم و زدمش محکمي سيلي

 .مينشونمت سياه روز به باشه خودمم رفتن زندان قيمت به:گفت صورتشو روي گرفت دستشو

 عميقي نفس خيابون تو بيرون زدم خونش از.خامه خيال همش ميدونستم چون نداشتم چرندياتشو حوصله
 نسيتج حتي.کردم خراب دوباره.آزيتا خاطر به دوباره و کردم بلند دست نازنين روي بار دومين براي امشب.کشيدم

 .حامد زدي گند دوباره......ياياي آي.بردم فرو موهام بين دستمو کالفه نپرسيدم ازش هم رو بچه

***** 

 ?نازنين?

 ديدمش وقتي اونروز فرداي.بود شده پاک بود خان حامد شاهکار که چشمم دور کبودي کردم نگاه آيينه تو خودمو
 ريمانن به صد در صد کنه پيدا ادامه حامد کاراي اگه رسيدم نتجه اين به و کردم فکر خيلي شب اون نذاشتم محلش

 .شدم کالفه کاراش خودشو دست از واقعا.ميگم

 .برداشتم و تلفن و بيرون رفتم اتاق از تلفن زنگ صداي با
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 .الو-

 .جوون نازي سالم-

 شما؟ سالم-

 .نميکرد کارو اين باهات حامد بودي اگه هرچند.باشي حرفا ازين تر باهوش ميکردم فکر بابا اي-

 ؟.هستيد کي خانوم چکاري؟-

 .بگم باهات رو در رو بايد رو کرد چيکار باهات حامد اينکه و.آزيتام من-

 برداري؟ زندگيم منو سر از دست نميخواي چرا ميخواي جونم از ازيتا؟؟چي چي-

 !گفت بهم شب اون حامدم حرفو اين اتفاقا-

 اونشب؟-

 .ديگه کرديد دعوا باهام و دادم جواب تلفنشو من که اونروز ديگه اره-

 ميدوني؟ کجا از تو:گفتم و نشستم مبل روي

 .ميدونم چيزايي چه من که اينه مهم نيست مهم اينش ديگه ديگه-

 .ميدي عذاب منو داري چرا.حاملم من نميفهمي چرا-

 خونده کور ولي.کنه خارجم دور از و بزاره کاله منم سر ميخواد حامد.کنم کمک بهت ميخوام اي حامله چون اتفاقا-
 .منتظرتم شرکت روي روبه پارک ظهر از بعد سه ساعت فردا

 .کرد قطع من جانب از حرفي شنيدن بدون بعدم

 .انتظارمه در مکافاتي چه دفعه اين خدايا

**** 

 و دادم رتقو زحمت به دهنمو آب.بود نشسته روش آزيتا که نيمکتي سمت رفتم و کردم مچاله دستم تو کيفمو بند
 .آزيتا:گفتم

 .بشين بيا مادر خانوم سالم...به:...باال رفت لبش طرف يه و سمتم برگشت

 داشتي؟ چيکارم سالم:گفتم و نشستم کنارش اروم

 ميلرزي؟ داري چرا ولي....ميگم-

 .نشدم متوجه خودم چرا پس ميلرزيدم

 .بزن حرفتو-
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 .نيومده صفت سگ حامد اون و تو به نگراني...باشه-

 .کن صحبت درست من شوهر درمورد-

 .مسخرس خيلي هه..شوهرت-

 .برم من بزني رفتو نميخواي اگه-

 رکتش تو کار پيشنهاد بهم حامد که ميگشتم کار دنبال و بود شده تموم درسم که ميشد دوسالي....ميگم باشه-
 .شدم مشکوک کاراش به گذشت که يکمي.کردم قبول کله با منم.داد خودشونو

 کارايي؟ چه-

 ات ميزد رييس پيش و معاون زيراب همش و .بود نشده معاون هنو موقع اون.ميموند زياد شرکت تو......بهت ميگم-
 .گرفت جاشو خودش باالخره اينکه

 .ميگي دروغ داري-

 هم رييس حتي که ميخورد جنسا بغل از جوري.بود دستش کارا بيشتر نصف تقريبا ديگه.....کن گوش ادامشو-
 .ميزاره کاله سرش داره نميفهميد

 ميکني؟ برداري کاله شرکت از داره حامد يعني:گفتم بهت با

 ازدواج قول و کرد برقرار رابطه باهم دراوردم سر کاراش از وقتي.کرده پنهون تو از و کاراش همه اقا اين.....اره-
 پوالش از الاقل نرسيده بهم چيزي که خودش از ديدم منم.تو خاستگاري اومد و همچي زير زد سال يه بعد اما....داد
 چند اما.ميکشم و زيپ منم و ميده بهم 111 چکه دسته يه خاله خونه ميام من که وقع هر روز اون از.ببرم نفعي يه

 .بنشونمش سياه خاک به خوردم قسم منم.کرد خالي سرم عقدشو اومدو بود شده دعواتون باهم که پيش شب

 .ميگي دروغ:گفتم زحمت به.بکشم نفس نميتونستم

 دسن با من اما گيره خودمم پاي چند هر.پليس دست بدم ميخوام ديگه روز چند سنداروهم اون.سنده با حرفام من-
 .حامده به زدن ضربه مهم.ميشم ازاد

 با.ردک نگاه من به گرفت رو روبه از نگاهشو آزيتا.بود سخت خيلي برام حرفاش هضم ميرفت سياهي داشت چشمام
 خوبه؟ حالت دختر....شدي؟نازي چي:گفت و شد هل وضعم ديدن

 .بود نزديکي همون که اي بوفه سمت رفت و شد بلند جاش از سريع

 زندگي دارم بردار کاله و شياد ادم يه با االن من يعني....گفته دروغ مدت اين تموم تو بهم اون يعني....حامد
 ......حامد حاال که بود نداده خوردم به حروم لقمه يه پدرم عمرم تموم تو....ميکنم

 ...ميکني چيکار من با داري حامد واي
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 رو يشهش زور به.شد باز تنفسيم راه که صورتم رو ريخت اب مشت يه و کنارم نشست معدني اب شيشه يه با ازيتا
 .خوبم...ممنون :گفتم و کردم جدا لبام از رو شيشه .بخورم ازش کرد مجبورم و لبام به چسبوند

 .ترسيدم لحظه يه....اووف-

 هر...گفتي بهم رو چيز همه که ممنون:گفتم و گرفتم ازيتا جلو اشکامو شدن جاري جلوي ولي لرزيد بغض از چونم
 .بود خودت منفعت براي چند

 خودت اب که ميکنم صبر تو خاطر به روزم چند اين...پليس پيش ميرم ديگه روز چند من:گفت که شدم بلند جام از
 حق هک تويي وسط اين بردم سود حامد از کافي اندازه به من....ميسوزه برات دلم اما چرا نميدونم....بياي کنار حامد و

 .شده مال پاي بچت و خودت

 ...پيادرو سمت افتادم راه و کردم پاکشون.شد جاري اشکام که زدم پلک اروم

****  

 که ميدونست اونم انگار ميزد لگد مدام هم بچه.ميکردم طي رو خونه عرض و طول هي و نداشتم قرار و اروم
 .عصبيم

 فتهآش موهاي با حامد که در سمت برگشتم.اومد در صداي باالخره.ميترکيد درد از داشت سرم و بود بد خيلي حالم
 .کرده شروع من از تر زود آزيتا حتما شد خونه وارد

 حامد؟ چرا:گفتم که کرد نگاه من به تعجب با حامد

 چي؟ چرا:گفت و رفت باال بيشتر ابروهاش

 طورچ تو که گفته..گفته برام رو چي همه ازيتا.ميدونم رو چي همه من لعنتي :گفتم و شدم منفجر ديناميت عين
 .هستي کثافتي

 .داده تحويلت مزخرفاتي چه ي*ي*ا*ج*ر*ه دختره اون بله؟؟باز:گفت کمرشو به زد دستاشو طلبکار

 ميگي حاال.کردي جانم نوش سيلي يه ه*ز*ر*ه بودم گفته بهش اينکه خاطر به بود پيش روز چند همين.....هه-
 يه.ميکنم زندگي ادمي چطور با دارم گفت بهم و اومد خانوم همون چيه ميدوني ولي.....ي*ي*ا*ج*ر*ه دختره

 .شياد کالهبردار

 چي بهت احمق اون نميدونم من.تازه بحث يه روز هر نازنين شدم خسته بحثات اين از ديگه:گفت و تر جلو اومد
 .داري قبول بيشتر من از رو دختر اون حرف تو ميدونم اما گفته

 .ميزد حرف مدرک با دختر اون چون اره-

 .گرفته باج من از کلي چرنديات اين بهانه به دختر اون سند؟ کدوم مدرک؟ کدوم-

 .گفته دروغ اون اگه بدي باج اون به بايد چرا تو....دادي لو خودتو خودتم ببين-
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 .دستت از شدم خسته کن تمومش ميپرستي کي هر به رو تو نازي کن بس-

 ونهخ ميرم ندارم تحملتو ديگه چيه ميدوني.شدم خسته کارات و تو دست از که منم اين اتفاقا....نميکنم بس-
 .اتج سر ميتمرگي و نميري قبرستوني هيچ تو.ميز به خورد پهلوم و داد هلم که اتاق در سمت برم خواستم.پدرم

 وجود به شکمم زير شديدي درد و ميرفت سياهي داشت چشمام.کرد قفل درو و بيرون زد خونه از بعدم
 يرز  زدم....بچم خدايا....بچم.مياد بيرون خون داره پاهام زير از ديدم که کردم باز دوباره و بستم بار يه چشمامو.اومد
 .بچم خدايا گزيه

 مالني شاد صداي.کردم پيداش زحمت به تلفن سمت رفتم و زمين رو کشيدم خودمو خوردن زنگ به کر شروع تلفن
 .نازي....هست اينجا ها بچه همه....حميد خونه بيا نازي:گوشي تو پيچيد

 ..ني..ال..م:گفتم و کردم تقال بهزحمت

 ...نازي..شده چي تو...بله :گفت ترسيده مالني

 .بچم....ني..ال...م-

 ...مطلق سياهي بعد و

****** 

 ?حسين امير?

 .بيام زودتر بگه ميخواد حتما.بود مالني خورد زنگ تلفنم که خونه ميگشتم بر داشتم

 .باو ميام دارم:گفتم و برداشتم رو گوشي

 .نازي خونه سمت برو...امير-

 چرا؟؟-

 .ميرسونيم رو خودمون هم ما انجا برو نزديکي تو امير-

 شده؟ چي بگو مالني-

 .است بد نازي حال....برو تو فقط ندانست خود من-

 .باشه-

 بلد رو خونه ادرس همين خاطر به.ببينم رو نازي تا خونشون در ميومد اول هاي روز.زدم دور و کردم قطع رو گوشي
 و تمش.افتاده براش اتفاقي چه يعني.خونشون سمت روندم داشتم سراغ خودم از که سرعتي ترين سريع با.بود

 .اورده سرش باليي يه چيز همه بي حامد اون مطمءنم فرمون روي کوبوندم
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 کسي اگه گاگول خب پيشونيم رو زدم دست کف با يدفعه.نميکرد باز درو کسي.هم سر پشت بار چند زدم درو زنگ
 .نبود تو به نيازي ديگه که بود خونه تو

 مکشيد درو دسته و رفتم باال ها پله از.خونه سمت رفتم بدو و پريدم در روي از .باال رفتم و گرفتم در از ناچار
 خوبه؟ حالت نازنين...نازنين:گفتم و در رو کوبيدم مشت با.کرده قفل درو کثافت.پايين

 .شد باز که زدم در به محکم لگد يه و رفتم عقب نداشت اي فايده.در به کوبيدم بازومو.نيومد صدايي

 ......خداااا يا

 و ودب شده سنگين يکم بود دار بار چون.کردم بغلش سمتشو رفتم.بود خون غرق و بود افتاده ميز کنار نازنين
 و دهرانن سمت رفتم خودم سريع و ماشين عقب صندلي رو نشوندمش و شدم خارج حياط از.بود کرده کند حرکاتمو
 .عزيزم بيار طاقت...نازنين بيار طاقت.بيمارستان سمت افتادم راه کردمو روشن و ماشين

 برگشتم تاراپرس با بدو بدو دوباره.بيارن برانکارد يه که گفتم و داخل رفتم سريع و شدم متوقف بيمارستان روي روبه
 .ماشين سمت

 و بود خون غرق بدنش.بود خراب وضعش واقعا رفتم همراهشون داخل بردن و برانکارد رو گذاشتن اروم و نازين
 .بود کرده خوني منم لباساي

 خرا از رو ها بچه.گردنم پشت کشيدم دستمو کالفه.ندادن اجازه که برم همراهشون خواستم اتاق يه داخل بردنش
 و کرد نگاه وضعمو و سر وحشت با رسيد بهم وقتي نريمان.سمتم اومدن مي بدو داشتن که ديدم راهرو
 .چرا تو...امير:گفت

 ....هک اورده سرش باليي چه نيست معلوم چيز همه بي اون:گفتم حرص با و گردنم پشت کشيدم دستمو دوباره

 ...ابوالفضل يا :شيدا

 .ميکشمش خودم:گفت عصبانيت با لب زير.بود شده سرخ چشماش و بيرون بود زده نريمان غيرت رگ

 .چطوره حالش خانوم...خانوم:گفت و گرفت جلوشو الياس شد خارج اتاق از عجله با پرستار يه لحظه همون

 .کمه خيلي بمونه زنده مادر اينکه امکان...نيست خوب وضعيتش:گفت عجله با پرستار

 ...من اما گريه زير زدن هم دخترا زمين رو نشست و خورد سر بود داد تکيه ديوار به که نريمان

 ...خدااااا: زدم داد و شدن سرازير اشکام اما چرا نميدونم زمين رو نشستم و شد خم هام زانو

 ....داشتم دوست و نازنين من که ميفهمن بقيه که نبود مهم حتي.نداشت اهميت برام غرورمم حتي ديگه

 .نازنين فقط.بود مهم نازنين سالمتي فقط االن

 تنشس دستي.بود مهم ما ي همه براي نازنين.بود قرمز هم پسرا ميکرد گريه داشت هم نريمان...شد بلند هقم هق
 .شدم رو روبه ارسالن با که کردم بلند سرمو شونم رو
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 .کن دعا براش و خونه نماز تو برو پاشو....باش اروم امير:گفت و داد تکون اروم سرشو

 .رفتم نمازخونه سمت به و شدم بلند جام از.ميگفت درست اون

 بلند موسر .شد تموم نمازم اينکه از بعد.کردم نماز خوندن به شروع و بستم قيام.شدم خونه نماز وارد و گرفتم وضو
 اپيش وقتا چند که لياقت بي ادم يه امير منم.يادته منو....خدا سالم:زدن حرف خدا با کردم شروع دلم تو و کردم

 ....داد اشتي باهات منو فرشته يه که همونم من يادته منو خدايا.بود قهر باهات

 .بيمارستانه اين تو االن فرشتم همون خدايا

 خوايب که اونم از تر لياقت بي ميدونم خدايا...بدم دست از فرشتمو نذار خدايا.پايين چکيد چشمم از اشک قطره يه
 ...اما کني کمک بهم

 .بده نجاتش قسم پاکت هاي بنده تموم به رو تو خدايا

 .بده نجاتش.خدايا بده نجاتش...سجده رفتم و افتادم هق هق به

**** 

 کوبيدمي و ميکرد گريه داشت مادرش.بودن اومده صابر و نسترن و پدرش و نازنين مادر بيمارستان داخل برگشتم
 پوشنده دستش با چشاماشو و بود ايستاده گوشه يه هم پدرش.ميخوام دخترمو من ميگفت همش و پاهاش روي
 سمتش به همه که.اومد بيرون اتاق از دکتر لحظه همون.ميکنه گريه داره بود معلوم هاش شونه لرزش از و بود

 از يزياد خون و شده سقط بچش متاسفانه خوبه مريضتون حاال:گفت و کنه ارومشون کرد سعي دکتر.بردن هجوم
 .خوبه حالش االن ولي داده دست

 که ونممن خدايا.کردم شکر رو خدا و ديوار به دادم تکيه سرمو.افتاد راه دکتر دنبال الياس و گفتن شکري خدارو همه
  .نگرفتيش ازم

 .گرم دمتون.ممنونم هم شما از ها بچه.ميمونم نازي پيش من خونه بريد همتون خب:نريمان

 .خودمونه خواهر مثل نازنين که نکرديم کاري :گفت و نريمان شونه روي زد دستي ميثم

 خونه؟ بريد شما بمونم پيشش امشب من ميخواين اصال...اره:مينا

 .ميمونم پيشش خودم من دخترم بده خيرت خدا :خانوم اکرم

 .ميمونم پيشش نريمان با خودم من....حالتون اين با کجا شما مامان نه :شيدا

 .بهتره باشي مامان پيش برو هم تو..نه:نريمان

 .ها بچه بريم ديگه وقته دير بريم پس باشه:شيدا

 دز  يکي کرد بغلم و جلو اومد نريمان که برم خواستم منم.بردن زور به هم رو نازي پدر مادر و کردن خداحافظي همه
 .نبودم ناراحت شده برمال جلوش احساسم اينکه از هيچ. کردم بغلش منم نگفتم هيچي.پشتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 205 

 .کردي مديونم دوباره کارت اين با تو...امير نوکتم خيلي :گفت و بيرون اومد بغلم از نريمان

 .نازنينم مديون خودمو من نزن حرفو اين -

 ينهم واسه بزنم قدم ميخواست دلم.بيرون زدم بيمارستان از و کردم حافظي خدا ازش نگفت هيچي و زد لبخندي
 گه مميکرد اعالم تر زود اگه.بودم نازي و خودم زجراي مسبب من.کردم فکر و کردم فکر.کردم فکر و افتادم راه پياده

 هک حيف اما.ميکرد خانومي من خونه تو داشت بده جون صفت گرگ اون دستاي زير اينکه جاي به االن دارم دوسش
 .کردم خراب ديگه بار يه

 اولين بينمب حامدو اگه.شدم ماشين سوار و برگشتم و بودم رفته که راهي.زدم محکمي لگد بود پام جلوي که سنگي به
 .بشکنم گردنشو اينکه کار

***** 

 ياجاحت بهش بيشتر اونجا خانوم اکرم خونه فرستادمش ولي بياد همراهم ميخواست مادرمم.شدم بيمارستان وارد
 .بودن اومده خودمون هاي بچه فقط نبود مالقات ساعت چون.دارن

 .سالم:گفتم و بهشون رسيدم

 .اومديد پاشديد که نشده مالقات وقت که هنو بابا اي:گفت و برگشت نريمان يهو دادن جوابمو همه

 .بوديم نازي حاله نگران خب...وا:سارا

 .نيست تو خواهر فقط اونکه ديگه اره:مرتضي

 .برو خونه برو شو بلند خودت تو داري؟اصال چيکارمون نريمان:شيدا

 گذاشتي؟ تنها منو مامان چرا ديگه تو المصب آخه د:نريمان

 .هست نسترن:شيدا

 .رفت منم مامان-

 .فرستاديم مامانامونو هم ما:ميثم

 يم داشت که حامد به افتاد چشمم يهو که بوديم خودمون حال تو هممون.نگفت چيزي ديگه و کرد پوفي نريمان
 ميکنه؟ چيکار اينجا کثافت اون:گفتم عصباني.بود هم نازنين خاله.طرف اين اومد

 کو؟ نازنين:گفت بهمون رسيد حامد که همين کند ديوار از شو تکيه نريمان.سمت اون برگشت نگاها همه

 .غالاش بياري منو خواهر اسم نداري حق ديگه :گفت حرص با نريمان.نشست صورتش روي که بود نريمان سيلي و

 کردي؟ بود کاري چه اين نريمان :نازنين خاله

 .بشکنه حرمتاتون نذاريد پس.واجب احترامتونم و بزرگتريد...خاله ساکت شما: نازنين خاله
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 بفهميم مرادي اقاي خانوم زبون از ما که داره معني چه....نريمان شکستي حرمتامونو االنم همين تو:خالش شوهر
 .بيمارستان تو عروسمون

 داد جون کثافت اين دستاي زير من خواهر....خاله شوهر بپرسيد پسرتون و خودتون از اينو بهتره :نريمان
 .شوهرش دست به اونم شد سقط بچش....ميفهميد

 و دش سقط االن که اي بچه خاطر به زدم اونم:گفت حامد به رو نريمان که کردن نگاه بهش بهت با تاييشون سه هر
 .بيمارستانه تخت روي که خواهري

 برو گمشو هم حاال.کشيد بودن باتو موقع خواهرم که زجرايي تموم خاطر به اينم:گفت و زد هم ديگه يکي
 .باشه نداشته نيازي بيشرف توي به ديگه که هست دورش ادم کافي اندازه به من خواهر.بيرون

 بريد ماييدبفر  نيست که دعوا جاي بيمارستانه اينجا اقا چخبرتونه:گفت سمتمونو اومد و دوييد راهرو اخر از پرستاري
 .بفرماييد.بيرون

 .نميدم ادامه ديگه باشه:گفت و باال گرفت دستاشو نريمان

 

 .هررري گفتم چي که شنيدي :گفت و رفت حامد به اي غره چشم يه بعدم

 ارومش کرد سعي و نريمان سمت رفت رضا حميد.بيرون رفتن بيمارستان از مادرش و پدر همراه به حامد
 .اتاقش سمت کشيد هممونو نازنين داد صداي دقيقه چند بعد و نازنين اتاق داخل رفت پرستاري.کنه

***** 

 ?نازنين?

 ولي داوم مي بيرون از صدايي و سر.بودن کرده وصل بهشون کيلويي صد وزنه انگار ولي کنم باز چشمامو خواستم
 .کيه که بدم تشخيص نميتونستم

 بازشون هدوبار  گذاشت که يکم.ببندمشون دوباره شدم مجبور اتاق نور خاطر به که کردم باز چشمامو الي يکم باالخره
 ميکنم؟؟ چيکار اينجا کجاست؟؟من اينجا.کردم

 رممس توي و اومد پرستار.داخل اومد پرستار يه و شد باز اتاق در.اينجام چرا بياد يادم که اوردم فشار مغزم به يکم
 خانوم؟ چطوري:گفت و کرد تزريق چيزي يه

 از و داد هل منو که حامدي اخر در و ازيتا حرفاي...دعوامون....حامد افتاد يادم چي همه و افتاد تکاپو به مغزم تازه
 بچم؟؟:گفتم و شکمم روي گذاشتم دستمو وحشت با.بيرون زد خونه

 .عزيزم باش اروم-

 کجاست؟ کجاست؟بچم بچم-
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 .خوبي خودت که اينه مهم ولي شد سقط بچت عزيزم-

 .بچم بچم ميگفتم فقط من ولي ميزد حرف داشت پرستار

 .ميخوام بچمو من ميخوام بچمو من :کشيدم جيغ يهو

 من اياخد :ميکردم گريه و ميزدم جيغ .اتاق تو انداختن خودشونو بقيه و نريمان و شد باز اتاق در گريه زير زدم بعد
 .خداااا کنم چيکار من حاال خدايا.کشت بچمو چيز همه بي حامد اون...ميخوام بچمو

 مگه ليو داشتن کردنم اروم در سعي و اتاق تو ريختن هم ديگه دکتر و پرستار تا چند کنه ارومم داشت سعي پرستار
 .ميشد

 بچشو رمشوم که ميبيني...ميشنويي صدامو خدايا....ميخوام بچمو من خدايا شده نصيبم که بدبختيه چه اين خدايا-
 اخداي.هست بدترم ازين دردي ....مرده شوهرم دست به بچم وقتي باشم اروم چطوري.باشم اروم ميخوايد چرا.کشت

 .هست اينم از بيشتر بدبختي

 يم خون جاش و بود شده کنده دستم از سرمم.نميذاشتم ولي دستم تو بزنه آمپولي داشت سعي پرستار يه
 نياد به که دختري براي.زدم زجه و کردم مچاله دستم تو رو مالفه.بغلش تو گرفت سرمو سمتمو اومد نريمان.اومد

 .زدم زجه مرد نيومده

 چيکار من نريمان....داداش ميبيني اورده خواهرت روز به چه ميگفت بابا که زندگيي مرد ديدي نريمان ديدي-
 ....بگو تو بگو تو نريمان....بدم تاوان اينطوري بايد که کردم چيکار...کردم

 وت کرد فرو امپولو و کرد استفاده فرصت از پرستاري .ميکردم گريه داشت نريمانم بود رسيده اوج به هقم هق
 و کرد راث امپول باالخره که کردم گريه اونقد .ميکردم ناله رفتم دست از دختره واسه داشتگ همچنان من ولي.دستم
 .برد خوابم

**** 

 مبر  قربونت الهي گفت بازم چشماي ديدن با مامان.اتاقمن تو همه ديدم که چشامو بودم خوابيده چقد نميدونم
 .دخترم

 .گريه زير زديم هم با دوتايي و کرد بغلم سمتمو اومد مامان.شد تازه دلم داغ دوباره گريه زير زد بعد

 .ميشم داغون دارم مامان اورد دخترت روز به چه زندگي مرد اقاي اون ميبيني.اورد روزم به چه ميبيني مامان-

 .بدي دست از تو اوالد سخته خيلي دخترم ميفهمم :مامان

 مامان کشت بچمو شوهرم نميفهمي.....نميفهمي مامان نميفهمي :کشيدم جيغ کنم کنترل خودمو نتونستم
 .بفهمي که نکشيدي مامان نميفهمي....ميفهمي

 .دخترم باش اروم:مامان

 .بيرون ببرش:گفت شيدا به رو و کرد جدا ازم و مامان نريمان
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 .من و بود نريمان فقط حاال.کن بيرون هم رو بقيه

 .گلم باش اروم خواهري باش اروم:گفت بغلشو تو گرفت ميکردم گريه داشتم هنوز که منو و اومد

 کرد دب.... نميبخشمش بخدا...نريمان نميبخشمش....ميخوام بچمو من نريمان:گفتم و کردم جمع بغلش تو خودمو
 ريمانن.گرفت ازم بچمو چرا ديگه...کتکاش دعواهاش کردناش دير تمام با ساختم کاراش تمام با من....نريمان باهام
 بخدا.دبو صورتم تو سيلي يه جوابش ميکردم شکايت ازش که وقت هر...کردم چيکارش من مگه......نميکشم ديگه

 بدي زن من نظرت به نريمان....بگيرم نديد هم رو ميکنه کار شرکتش تو هم ازيتا اينکه ميخواستم حتي من
 .زندگيم واسه کردم کاري کم....بودم

 .عزيزم نه:نريمان

 ...گرفت ازم بچمو چرا...نريمان کرد باهام رو اينکار باهام چرا...چرا پس-

 تباها که کاريايي تموم تقاص که ميکنم کاري خودم...دستش کف ميزارم حقشو خودم باش اروم عزيزم نازنين-
 .بده پس رو کرده

 راشب چقد نميدوني نريمان.....بود عزيزم جونم پاره که اي بچه ميخوام بچمو من نميخوام اونو تقاص من.....نريمان-
 يحت باباش اما.کنم خوب باباش با و رابطم مياد دنيا به وقتي ميخواستم...زدم حرف براش چقد...خوندم الاليي

 به دوجو بچت که سخته چقد نميدونه کس هيچ نريمان نميفهمه منو حرف کس هيچ...بياد دنيا به اون که نذاشت
 .نريمان بميره شوهرت دست

*****  

 ?حامد?

 ميکنم فکر تو به وقتي

 ميشم دلسرد همه از

 خيابونا توي تنهام

 ميشم سرد دارم تو از

 بد باهام خيلي اول ميثم به زدم زنگ باالخره رفتم کلنجار خودم با خيلي.زدن قدم به کردم شروع بيرون دادم نفسمو
 .نيست تعريفي اصال روحيش حال اما اومده بهوش نازنين که گفت باالخره اما زد حرف

 تو خيال بجز کس هيچ

 نميزنه قدم من با

 کنارمي ميکنم حس

 شونمه رو سرت هنوز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 209 

 انجام که کارايي اون ي همه تقاص.کالهبردايامه تقاص اينا.کشتم بچمونو من.خدايا کردم چيکار نازنين با من
 خب.نداره حامد اسم به پسري ديگه که گفت و گوشم تو زد يکي پدرم شديم خارج بيمارستان از وقتي امروز.دادم
 .ميخواد و قاتل يه کي...داشت حقم

 همه شکل تو بدونه روزا اينجا

 جهنمه دنيام نميدونه هيشکي

 مبهمه حس يه من به تو احساس

 مسلمه من مرگ تو بي

 اون يب من خدايا.ميبينم و نازنين ميکنم نگاه که رو جايي هر.ميداد و نازنين بوي عجيب خونه اين.شدم خونه وارد
 .سرم بزنه غر و باشه...کنه دعوا باهام اما باشه حاضرم.ميميرم

 بزنم حرف باهات راحت نميتونم

 ميزنم حرف باهمه تو از هميشه

  

 عالمه تو حس تنها تو حس

 مسلمه من مرگ تو بي

 .کم نازنين گفتم کم.ميميرم تو بي ميگفتم.دارم دوست چقدر که ميگفتم بهت تا بودي کاشکي

 کردم دوره رو تو با بودن لحظه به لحظه

 کردنم خسته خدارم من

 کردم گريه غرق عکستو و نشستم تنها

 ميگردم بر بگو مرگم به رو ديگه

 خودنمايي عکس قاب تو داشت نابش لبخند اون با نازنين.برداشتم و نازنين عکس و تخت رو کشيدم دراز
 .لواسون بوديم رفته بخير يادش.ميکرد

 .اب تو رفتم کله با ديدي يهو وايسم اينجا نميتونم من حامد-)

 .بخند حاال.ميشه قشنگ خيلي عکست وايسي اونجا اگه نازي ديگه وايسا-

 .دمبخن داري انتظار ليز سنگ تخته يه روي رودخونه وسط گذاشتي منو .بخندم چي به:گفت و کرد جمع لباشو

 .بيرون اومدي باکالسي جنتلمن آقاي چه با ببينم-
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 .سقف به اعتماد اقاي.باش سقف مواظب-

 .باشم نگرانش که نيست سقفي و ايم رودخونه کنار که ميبيني-

 .داري رو خيلي:گفت و زد لبخندي باالخره

 .(گرفتم ازش ناز عکس يه و کردم استفاده فرصت از سريع

 هگوش از اشک قطره يه.گفت خاطراتش از و خنديد اونجا نازنين چقد.بوديم کرده ازدواج که بود ماه سه هنوز اونجا
 .چکيد

 ميخوابم گريه با شبا

 ميکوبم مشت بالشت به

 سخته چقد نميدوني

 خوبم بگم مجبورم که

 بازم بگذره سال هزار

 ميده رو تو بوي تنم

 هرگز کسي هيچ دروغه

 .بود مامان.خورد زنگ تلفنم

 .مامان جانم-

 .برم قربونت خوبي:خودش صداي بعد و اومد فينش فين صددي اول

 .مامان اره-

 .شده که کاريه نکن اذيت خودتو نکن فکر بهش زياد حامد-

 .بخوابم ميخوام خستم نداري کاري خوبم گفتم مامان-

 ما؟ پيش پايين بيا ميخواي.نکن فکر چيزيم به بخواب عزيزم باشه-

 نداري؟ کاري ترم راحت خودم خونه تو نه-

 .شبخير نکن اذيت خودتو نه-

 .خدافظ باشه-
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 خفم داشت وجدان عذاب.باشم خوب من و بکشه زجر بيمارستان تو من نازنين ميشه مگه.نبودم خوب هوووف
 تمنداش اجازه حتي من و ميکشيد زجر بيمارستان تو داشت نازنين .بودن کرده پيدا خودشونو راه اشکام.ميکرد

 .بشم نزديکش

 همه شکل تو بدون روزا اينجا

 جهنمه دنيام نميدونه هيشکي

 مبهمه حس يه من به تو احساس

 مسلمه من مرگ تو بي

 بزنم حرف باهات راحت نميتونم

 ميزنم حرف همه با تو از هميشه

 عالمه تو حس تنها تو حس

 مسلمه من مرگ تو بي

 کردم دوره رو تو با بودن لحظه به لحظه

 کردم خسته خدارم من

 کردم گريه غرق عکستو و نشستم تنها

 برميگردم بگو مرگم به رو تو بي

 بود بغلم تو که نازنين عکس به.بود برده خوابم کي ديشب نفهميدم اصال.شدم بلند خواب از در زنگ صداي با صبح
 و ونايف گوشيه.شدم بلند جام از و ميز روي گذاشتمش و بوسيدمش.شد بلند زنگ صداي دوباره که کردم نگاهي

 کيه؟:گفتم و برداشتم

 احمدي؟ آقاي-

 .هستم خودم بله-

 ديگه؟ احمدي حامد آقاي ببخشيد-

 .بفرماييد بله-

 در؟ دم بياريد تشريف لحظه يه ميشه-

 .کنيد صبر لحظه چند بله-

 .در دم رفتم و کردم عوض مشکي شلوار و سفيد پيرهن دست يه با ديشبمو لباي و اتاق تو رفتم
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 بله؟-

 .بيايد من با بايد و هستيد بازداشت ميناوند شرکت از کالهبرداري بدليل شما احمدي اقاي-

 ستد برام که ديدم رو آزيتا دور از که.دارن سندي يا مدرک که پرسيدم مي ازش داشتم.زد دستبند دستم به بعدم
 .شد ماشينش سوار و داد تکون

 .کرد خودشو کار باالخره پس

****  

 ?نازنين?

 تدس خبر نريمان که بود ديروز .نذاشتن تنهام ها بچه مدت اين تو شدم مرخص بيمارستان از که ميشه روز سه
 يا هافت مي اتفاق اين زود يا دير که ميدونستم هم نميدادن بهم خبرشو اگه حتي نبود مهم برام .داد و حامد گيريه
 اگه.همينطور خودمم از.بودم شده متنفر حامد از.دادن بهم خبرشو دوروز از بعد که بودن دودل انگار اون اما.افتاده

 اشتباه مکنهم هم باباها که نداشتم فبول که حيف اما نميرسيد اينجا به کار االن نه بگم بابام به ميتونستم اول روز از
 .ميکردم نگاه بيرونو پنجره از داشتم و بودم گرفته بغل هامو زانو هميشه مثل.کنن

 .داخل اومد مامان بندش پشت و شد زده اتاق در

 .مامان دختر چطوري-

 ا؟م يا کردي قهر باخودت:گفت و گوشم پشت داد موهامو.کنارم نشست و اومد اروم.زدم پلک فقط و نگفتم چيزي

 .بزنم حرف نميخواد دلم فقط...نميدونم-

 .مادرتم من بگو من به مادرتم من عزيزم؟ چرا-

 اينجا هب حامد با که شد چي ببينم کنم فکر.کنم فکر تا باشم تنها ميخواد دلم.ندارم گفتن واسه چيزي من مامان-
 .نيس کمي درد دادم دست از و بچم من مامان.رسيدم

 .بشي دار بچه دوباره ميتوني تو.ميکني نابود خودتو فقط کار اين با تو عزيزم:گفت و گرفت دستامو

 وهرش مامان...بيارم ديگه بچه يه که طوريه وضعيتم من بنظرتون:پايين خورد سر چشمم گوشه از اشک قطره يه
 ....شده دستگير کالهبرداري جرم به زندان تو االن من

 .بگيري طالق ازش تا ميکنه کاراتو بابات قشنگم دختر ميفهمم.گلم ميفهمم-

 اينکه.مطلقه زن يه ميشم من طالق با حاال بپرسه نظر ازم که جلو نيومد اول بابا :گفتم و پنجره سمت کردم رومو
 مه شما اوقات گاهي نيس اينطور اما ميدونيد صالح ميکنيد فکر شما......مامان اينه من جامعه مشکل.شد بدتر

 .ميکنيد انتخاب اشتباه

 ...حقيقته حرفام که ميدونه شايد.بيرون رفت شد بلند جاش از حرف بدون مامان
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 يعني انگيزه نداشتن.دادم دست از انگيزمو من بشه عوض چرا..نشده عوض اصال حالم و ميگذره داره روزي چند
 ....روح مرگ

 تونست مدت اين تو که خبري تنها .ميشدن نااميد دفعه هر اما کنن عوض رو روحيم ميکردن سعي خيلي ها بچه
 ....بود شيدا حاملگي خبر بياره لبم به لبخند

 فکر چرا.ميداد آب گال به داشت بابا.ميکنم نگاه و بيرون دارم و گرفتم بغل هامو زانو نگاهم روز چند اين معمول طبق
 ..نميتونم...نميشه اما قبل نازنين بشم ميخواد دلم خيلي.شده تر شکسته مدت اين تو ميکنم

 نازي؟ نميکني تموم رو بازي مسخره اين چرا:گفت و تخت نزديک اومد.داخل اومد شيدا و شد باز هوا بي اتاق در

 ...بازي مسخره هه..کردم نگاهش روح بي

 نازي..شده منفجر نازيه اون سره اومد چي.سرت اومده چي نازي...نکن نگاه بهم اونطوري:کرده بغض بود معلوم
 و بزن داد سرم قبال مثل بار يه فقط بار يه پاشو پاشو دختر شده تنگ کالمات تيکه براي دلم.شده تنگ برات دلم
 ...بگو

 پام وت شلوار من مگه اتاقه تو اومدن وضع چه اين شده منفجر شيداي بگو:گفت و کرد پاک آستينش با اشکاشو
 .ميگفتي همينو اتاق تو اومدم مي هوا بي وقتي هميشه يادته.نبود

 خدا هب که قسمي رو يادته....خدا رو تو نازي:گفت و کنارم نشست.بود شده سرازير منم اشکاي.شد بلند هقش هق
 شيدا جوون ببينما اينطوري نازيمو ندارم عادت من..نازي همون بشو دوباره خدا همون به تورو.بودي حساس بود

 .پاشو

 ...نميتونم خدا همون به....شيدا نميتونم-

 .نميتوني چرا لعنتي چرا-

 نميتونم...نميتونم نميشه:گفت و سرم رو دستامو و هام زانو رو گذاشتم سرمو

 .بهش زدم زل اشکي چشماي با.دستاش تو گرفت و کرد جدا سرم از دستمو

 .ميدي عذاب خاطرش به خودتو اينقد داري چرا افتاده که اتفاقيه نازي بگو بهم چرا؟؟-

 رحم تو ماه پنج.باشي بچه اين با ماه پنج کن فکر حاال.درسته بارداري االن تو ببين:گفتم شکمشو رو گذاشتم دستمو
 چيکارا اومد دنيا به وقتي که بکشي نقشه براش هرروز .بخوني الاليي براش روز هر بزني حرف باهاش .کنه رشد تو

 يه اگه فهميمي...شيدا ميفهمي رو اينا...ميکني فکر هم بره کي به اينکه به حتي ولي باشه مسخره شايد.بکني براش
 ...بگيره ازت بچتو.بکنه کارو اين باهات بچت باباي شوهرت کن فکر حاال...ميشه چي نباشه روز

 .ميفهمي شيدا شدم نابود...ميشي نابود که وقته اون

 .بود شده بلند جفتمون هق هق.بغلش تو گرفتم و کرد نزديک خودش به منو شيدا

 .عزيزم باش مطمءن.ميده پس تقاصشو چيز همه بي اون...عزيزم ميفهممت:شيدا
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 هن نميشم؟؟ مطلقه ديگه من..برميگرده؟؟ بچم...شيدا ميخوره دردم چه به اون دادن تقاص :کردم جدا ازش خودمو
 حبس ميکنه که کالهبرداريايي خاطر به داره االن حامد...نميشه خنک دلمم حتي جاش سر نميگرده بر هيچي

 .باختم که منم فقط وسط اين.ميکشه

 ...کن توکل اون به.ميگيره ازش رو کشيدي که زجرايي تموم تاوان خودش خدا:شيدا

 .نميموند باقي ازم چيزي ديگه االن باش مطمءن نداشتم توکل بهش اگه-

 .خودشون براي داشتن اي جذبه...قديم شوهراي خواهر شوهرم، خواهر:نريمان

 شروع ون از کن سعي ...نازنين ميتوني تو:کرد نگاه بهم و کرد پاک اشکاشو شيدا در سمت برگشت شيدا منو نگاه
 دما واسه دلشون که هست دنيا تو نفر سه اغل حد.ميکنن زندگي ما لبخند خاطر به که هستن زيادي ادماي.کني

 .نکن فراموش اينو ميتپه

 .نريمان سمت رفت و شد بلند جاش از که زدم لبخندي

 .بره عمش به بچمون ميخواي نشين چل و خل اين پيش گفتم دفعه صد:نريمان

 .شده منفجر باشه خداتم از-

 .بشم خانوم عمه اين قربون من الهي:گفت سمتمو اومد نريمان

 .زدم لبخند گريه ميدون.بود ايستاده در چارچوب تو هم نسترن و مامان

*****  

 ?حسين امير?

 .زدم و زنگ و کردم جا به جا دستم تو و گل

 کيه؟-

 کنيد؟ باز درو ميشه-

 .تو بفرماييد شماييد امير اقا-

 ميخواد دلش ادم ناخوداگاه که درخت و گل از پر.بود قشنگ خيلي شون حياط شدم حياط وارد.کرد دروباز بعدم
 .بکشه عميق نفس

 .نشستم نريمان کنار خودم شيداو دست دادم و گل.استقبالم اومدن همه.شدم خونه وارد

 .پسرم اومدي خوش خيلي:خانوم اکرم

 چطوره؟ حالش...ممنون-
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 دبختب و دخترم من...منه تقصير همش...نمياد بيرون اتاقش از هنوز ولي شده بهتر يکم:گفت و کشيد اهي پدرش
 .کردم

 .ميخواستيد صالحشو شما...حرفيه چه اين نه-

 شبه هي کمرش انگار...شده تر پير و تر شکسته وقت چند اين تو چقد.بيرون زد خونه از و کرد پاک چشمشو گوشه
 ...شکست

 خوبه؟ بار کارو ميکني چيکار تو:گفت سمتمو کرد رو نريمان

 .شرکت برگردي ديگه وقتشه نميکني فکر تو..نيست بد هي-

 .خوشحالم ميشم بابا دارم اينکه از االن ذوقم تو نزن...بابا ميام:نريمان

 نياد يابدن وقتي تا که باشه تو به اگه..هفته يه ديگه نه روزه دو روزه يه خوشحالي....خوشحال اقاي:گفتم و خنديدم
 .بياي نميخواي

 فهميدي؟ کجا از تو...عههه:نريمان

 ببينمش؟ ميشه-

 .نيومده بدنيا که هنوز بچمو؟؟:نريمان

 .ميگم و نازنين باهوش:گفتم و کلش پس زدم يکي

 .نه...اها:نريمان

 چرا؟:گفتم تعجب با

 .نميخواد اون چون:خانوم اکرم

 چي؟ براي-

 .کرد تعارف بهمون و بيرون اومد اشپزخونه از چايي سيني يه با شيدا

 .نيست الزم گفت که بياريم روانشناس براش خواستيم بار يه حتي.واال نميدونم:خانوم اکرم

 .بيام کنار باهاش تا دارم احتياج زمان به ميگه:گفت و خانوم اکرم کنار نشست شيدا

 .بزنم حرف باهاش منم بديد اجازه اگه-

 ...اخه:خانوم اکرم

 .کن امتحان شانستو هم تو باشه:نريمان

 .کردم باز درو نشنيدم صدايي وقتي شدم منتظر و زدم در به دوتقه.اتاقش سمت رفتم و شدم بلند جام از
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 .بود کرده بغل هاشو زانو و بود نشسته تخت روي

 .سالم:گفتم و بيرون به زدم زل خودش مثل.جيبم تو کردم فرو دستمو و جلو رفتم

 شما؟؟ :گفت و سمتم برگشت متعجب سالمم صداي با

 .من اره-

 ميکنيد؟ چيکار اينجا شما-

 .کنم چيکار کجا ميخوام پس-

 ....که اينه منظورم نه-

 .شدي بدي دختر شنيدم.ديدنت اومدم.بگي چي ميخواي فهميدم-

 .کردن بدم:پنجره به داد نگاهشو دوباره و زد پوزخندي

 .کنه عضو نميتونست کسي رو دنده يه و غد نازنين.ميدونم من که اونجايي تا-

 .شده موفق يکي انگار اما-

 .سابق همون بشي نميخواي چرا :گفتم و تخت رو نشستم

 ..ميزنن رو حرفا همين بهم همه هرروز مرادي اقاي ببينيد:گفت سمتمو کرد روشو

 .بودم امير بار اخرين يادمه من که جايي اون مرادي؟؟؟تا اقاي:گفتم حرفشو وسط اومدم

 کي؟؟؟:گفت و باال داد تعجب با هاشو ابرو

 نيست؟ يادت کوه تو اونروز-

 .نمينداختي يادم ميمردي:گفت لب زير.گرفت گاز لبمشو خجالت با و پايين انداخت سرشو

 .نبودم خوبي وضعيت تو موقع اون من....کوه موقع ميگين خودتون خوبه:گفت بلند بعد

 .مگه ميشه چي امير بگو حاال خب-

 .شده زياد روتون ار.ان ديگه نه-

 .بود اندازه همين اول از...نکرده تغيير نه-

 ...مرادي اقاي ببينيد..اووف-

 .امير-

 .بزنم حرفمو بزاريد-
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 .نميذارم امير نگي بهم تا-

 .پروءيد خيلي گفتن بهتون کسي حاال تا-

 .خيليا اره-

 ...ببينيد-

 بگم؟ چي ميخواستم من:گفت و کرد مکث يکم

 .امير بگي من به ميخواستي-

 کنيد؟ بس ميشه-

 .نه-

 .کنم کمکت ميخوام :شکستم و سکوت گذشت که اي لحظه چند يه.نگفت چيزي و کرد پوفي

 ...به نياز من...ندارم کسي کمک به نياز من اما..ممنون-

 ولقب هم اونا.گفتي هم بزنن حرف باهات اومدن من قبل که کسايي تموم به اينو.داري وقت به نياز ميدونم بله-
 .باشه کنارت که داري يکي به نياز شرايط اين تو که ميدونم من اما رفتن و کردن

 .شماييد نفرم يه اون حتما-

 .نزدم حرفو اين من-

 .بزاريد تنهام لطفا.دارم تنهايي به نياز من زديد حدس اشتباه اما ممنونم-

 که اين با.اي قهوه چشم دوتا تو نشست نگاهم که سمتش برگشتم اخر لحظه در سمت رفتم و شدم بلند جام از
 من...باش مطمءن:گفتم و گرفتم رنگ خوش ايه قهوه اون از نگاهمو.بودن کرده حفظ برقشونو هنوزم اما بودن خسته
 .نکشيدم عقب هنوز

 .بيرون زدم و کردم باز و اتاق در بعدم

****  

 ?نازنين?

 هک هايي زانو منو دوباره.مطلقه يه شدم فرهنگ نازنين من امروز.بزارم جديدي دنياي به پا قراره من که روزيه امروز
 و سينح امير.بشم خيره بهش ميخواد دلم ميدونم فقط چيه کارم اين علت نميدونم.پنجره به زدم زل و گرفتم بغل

 درخت از برگ يه.بزنه حرفو اون بايد چرا چيه؟؟ نکشيده عقب اينکه از منظورش نميدونم.نديدم رو اون از ديگه
 .ميگذشت حامد منو ازدواج از سال يه دقيقا.بود مهر اوايل زمين رو افتاد اروم و شد کنده

 نيست؟؟ کم شدن جدا براي سال يه
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 مناسب لباس و نميارم در سرم از روسريمو پيشم ميان زيادي ادماي اينکه خاطر به روز چند اين.شد زده اتاق در
 خواهري؟؟ احوال:گفت و داخل اورد کلشو نريمان و شد باز در بفرماييدم گفتن با.ميپوشم

 .خوبم-

 .بيرون بريم قراره که شو حاضر بپر خوبي که حاال خب-

 علت؟ چه به-

 .حال و عشق-

 .ها داري حوصله نريمان واي-

 .سراغت ميفرستم پوکو کله تا پنج اون وگرنه ميشي اماده ديگه دقيقه ده تا-

 و برداشتم لباسي چوب از چادرمو .شم حاضر تا کمد سمت رفتم و شدم بلند جام از رمق بي.بيرون رفت بعدم
 .ميان االن کن صبر :گفت و چرخوند دستاش تو سوبچو نريمان.بيرون زدم اتاق از و سرم رو انداختم

 کيا؟؟-

 .ديگه ها بچه-

 کجان؟ بابا و مامان...اها-

 .ببيني که نمياي بيرون اتاقت از که تو نسترن خونه رفتن-

 مياي؟ تيکه:گفتم و پايين انداختم سرمو

 .شد بلند خونه زنگ صداي بعد دقيقه دو.بيرون داد فشار با و کرد باد لپشو

 .اومدن:گفت و شد بلند نريمان

 ستمنش و کردم باز درو.پسرا دوتا و دخترا ماشين يه.بودن شده گروه سه هميشه مثل ها بچه رفتيم بيرون خونه از
 .بود شده تنگ جعممون براي دلم خودمم راستش .شدن خوشحال خيلي بودم کرده قبول اينکه از ها بچه.عقب

 نيک؟؟ پيک اومديم:گفتم بابهت.بيرون اوردن ماشينا تو از بساطشونو ها بچه.شديم پياده ماشين از

 نيس؟؟ معلوم:ارسالن

 .بياريم در دپرسي از رو خوشگلي خانوم يه اومديدم اوهوم:گفت و گردنم دور انداخت دستشو و اومد سارا

 .مهمم براشون اينکه به مهربونيشون به زدم لبخند

 واسه تا.ريزهب چايي تند تند بود مجبور و چايي فالکس کنار بود نشسته مينا بودن کرده پهن که فرشي روي نشستم
 .ريزيدب خودتون بياين اصال کنيد ولم...عه :گفت و شد عصباني سر اخر.ميخواستن ديگه يکي باز ميريخت همه
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 .اورديد گيرش تنها.زنم ميگه راس د:گفت الياسم.الياس دست داد فالکسو بعدم

 به ناو اورديد گير تنها منو بدبخت خواهر:گفت و داد غبغبش به بادي يه هم ميثم.ميثم دست داد و فالکس بعد
 .نکنيد اذيتش ديگه شما ميکشه زجر الياسه زنه اينکه خاطر به کافي اندازه

 .ميدم زجر خواهرتو من ببينم وايسا:کرد فرار و شد بلند جاش از که بزنتش خواست الياس

 .داداشم ديگه ميگه راس:مينا

 .بگيرم رو سفيد طال سرويس اون واست ميخوام بريم اينجا از عشقم:الياس

 .بريز چايي بيا پاشو بدي گير من شوهر به اينکه جاي به:گفت و ميثم سمت کرد رو مينا

 .برام شده رو تو دست فروش آدم:ميثم

 .اومدم اومدم کردم غلط:گفت که کنه پرت کفششو لنگ خواست مينا

 .ميخواد چايي کي:گفت دستشو گرفت فالکسو و نشست اومد

 هب نه و ميثم هاي شوخي به نه....همين.زدم لبخند فقط من مياوردن در بازي مسخره داشتن ها بچه که مدتي تمام
 .اومده چي سرم.نگرفت خندم هيچکدوم به سپيده غراي غر

 بازيه؟ پايه کي: مرتضي

 !من:سپيده

 .فاميل اسم البد:نريمان

 .ذوقش تو ميزني که داري چيکار من زن به تو نريمان هوي:ارسالن

 .بينيه پيش قابل هميشه خب:نريمان

 .نيس بازي حس:حميد

 .کرد بازي حقيقت يا جرءت گفت من چرا:مالني

 .شده خز ديگه نه:حسين امير

 .خوبه هم خيلي اتفاقا:سارا

 .جالبيه بازيه حقيقت يا جرءت ميگه راست:مينا

 .تسليم بابا باشه:حسين امير

 ...چرخوندش و وسط گذاشت و اورد بيرون کنارش ساک تو از معدني اب بطري يه ميثم
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 رو مچر  پالتو اون برام بري بايد نداري انتخاب حق:گفت و انداخت باال ابرويي شيدا.نريمان و شيدا به افتاد اول
 .تمام بگيري

 .خنده زير زدن همه

 ..بابا اي:نريمان

 .هست که همينه:شيدا

 رءتج خب خب:گفت و بهم ماليد دستاشو ميثم.گرفت قرار حامد خودش روي روبه که چرخوندش ديگه بار يه ميثم
 حقيقت؟ يا

 .حقيقت نيست اعتمادي تو به گرم دمت:گفت و داد قورت دهنشو اب نمايشي حميد

 بوده؟؟ کي دستشويي رفتي روم به گالب که بتري اخرين:ميثم

 سواله؟ اينم:گفت و کرد نگاهش چپ چپ حميد

 .من برادر ديگه سواله خب....سواله اون نه پ:ميثم

 .بيايم اينکه از قبل :گفت و بيرون داد نفسشو حميد

 ستشوييد هم اينجا کن باور..دستشويي رفتي که باشي اتوبوس تو ساعت سه که نبوده قرار من برادر...اوه اوه:ميثم
 .داره

 .است اينگونه هميشه حميد :مالني

 .ميزني منو اب زير حاال خانوم مالني ممنون :حميد

 .زد رو تو زير ان از که نبود اب داخل من نه :مالني

 .گرفت قرار امير منو روي به رو که چرخوند رو شيشه ارسالن ايندفعه

 حقيقت؟ يا جرءت:گفت و زد چشمکي امير

 .جرءت-

 مطمءن؟؟:امير

 کنم؟ چيکار قراره مگه-

 .بده قلقلکش بدو :گفت و زد نريمان به چشمکي امير

 چي؟:گفتم بهت با

 .چشم به اي :گفت و شد بلند جاش از نريمان
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 !ها نزدي زدي دست من به :گفتم که سمتم اومد

 بود اسحس خنديدنم روي هميشه نريمان.خنديدن به کردم شروع بلند بلند.دادنم قلقلک به کرد شروع نريمان اما
 يهو.نبود اطراف اون اي ديگه کس خودمون هاي بچه بجز چند هر ميده قلقلکم داره توجه بي حاال چرا نميدونم اما

 .دختر بود شده تنگ هات خنده براي دلم چقد:گفت کردو ولم نريمان

 شد بلند جاش از و کرد پاک چشمشو گوشه انگشت سر با نريمان.گرفت بغضم خنده وسط يهو

****  

 چيکار خانوادم با من.بود ديگه جاي يه فکرم من اما اوردن در بازي مسخره کلي دوباره برگشت نريمان وقتي
 .....کردم

 چيه؟:گفت تعجب با سارا.شد بلند بقيه داد که مرتضي به داد و اورد در ساندويچ يه سبد توي از سارا

 بدي؟ نميخواي رو ما احيانا:نريمان

 !نه:سارا

 چرا؟؟:الياس

 .اوردم ساندويچ دونه يه فقط من چون:سارا

 چيييي؟؟:گفتن هم با همه پسرا

 .شوهرم واسه اونم اوردم خودم با ساندويچ يه فقط من خب چيه...آرپيچي:سارا

 .مرتضي به داد و اورد در ديگه لقمه يه سارا .زدن گاز يه کدوم هر لقمشو و مرتضي سره ريختن پسرا

 اوردي؟ لقمه يه فقط نگفتي تو مگه:شيدا

 .بقيه براي لقمم يه مرتضي واسه لقمه يه خب:سارا

 .شديد صالحيت رد همتون ...ماشاءا که بود شناسي شخصيت تست:گفت و داد يکي هرکدوم به بعدم

 .شخصيتين بي ما شوهراي ديگه حاال:سپيده

 .نگي بگي هي :سارا

 .نکنه درد شما دست:حميد

 .نداشت قابلتونو :سارا

 زا منم.زدن حرف به کردن شروع هم با و دسته يه دخترا و شدن دسته يه پسرا خوردن هاشونو لقمه اينکه از بعد
 سر از اديش با که هايي بچه.ها بچه بازي محل به رسيدم رفتم جلو که يکم.بزنم قدم تا اونطرف رفتم شدم بلند جام
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 هر نمم ميموند زنده منم دختر اگه.بده هل و تاب تر تند ميگفتن مامانشون به که اونايي يا.اومدن مي پايين سره
 .پايين اومد و خورد سر چشمم گوشه از قطره يه.پارک اوردمش مي روز

 .ميکني فکر داري که باز-

 روي ياشکما.بود ايستاده ازم کمي فاصله با حسين امير.کردم نگاه و عقب و برگشتم قلبمو رو گذاشتم دستمو
 .نداريد من ترسوندن بجز اي ديگه کار شما:گفتم و کردم پاک صورتمو

 .داره ديگه مزه يه تو ترسوندن اما چرا:گفت و انداخت باال شونه

 .درار حرص :گفتم لب زير و برگردوندم رومو حرص با

 من؟ کي-

 روي ي بچه اون با...چيزه.... نه نه:گفتم سمتشو گشتم بر کنم ماليش ماست کردم سعي.شنيد سرم به خاک واي
 .بودم تاب

 کن نگاه اول خب.نديدم عمرم تو تر تابلو تو از يعني.نيست دورش اي بچه هيچ ديدم که کردم نگاه و تاب و برگشتم
 .بباف بهم دروغ بعد

 .نميبينم اونجا رو کسي که من:گفت کنارمو اومد حسين امير

 .رفتش االن....خب-

 .رفت...اينطور که:گفت و زد مرموزي لبخند

 .بخوري تاب ميخواد دلت:گفت و بهم کرد رو بعد

 چيي؟؟:زدم داد و شد گرد چشام

 ادمايي چه گير ميبيني خدايا...ميکنه اينطوري چرا اين خدا واي ....تاب سمت بردم و گرفت چادرمو از تيکه يه
 .شو سوار: گفت و کرد ول چادرمو تاب کنار.افتادم

 هب نه ببين رو دختر اون بگن مونده همينم.نياوردم جوب سر از ابرومو من.شم سوار اگه عمرا من سرتون به زده-
 .سواريش تاب به نه چادرش

 .ندارن دل چادريا مگه-

 ....ولي چرا-

 .ديگه سواريه تاب يه بابا-

 .نميشم سوار من نه :گفتم سختانه سر اما شم سوار اومد نمي بدم خودمم

 .نداره اشکال:گفت و تاب رو نشست زور به خودش امير
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 .ميشه کنده تاب االن شيد بلند:گفتم و خوردم خندمو.تاب رو بود نشسته گندش هيکل اون با امير خدا واي

 رفت زنان سوت و پايين پريد تاب از زود امير که شد بلند تاب از صدايي يه يهو که داد تاب خودشو بيخيال اون اما
 .افتادم راه دنبالش بخورم خندمو ميکردم سعي که حالي در منم.طرف اون

 ميدي؟ زجر خودتو داري چرا :گفت شديم دور که يکمي

 .سخته-

 .کن فراموش-

 .تره سخت-

 .تري قوي تو-

 .نيستم ديگه-

 .بکن سعيتو-

 .ندارم تواني-

 .ميکنم کمکت:گفت سمتمو کرد رو

 .نيست ساخته کس هيچ دست از کار اين اما ممنون-

 .بده بهم رو اجازه اين تو حاال-

 کنيد؟ چيکار ميخواين مگه-

 .گفتم کلي-

 .ها بچه پيش بريم بياين فعال....اها-

 .ديگه پيچوندي-

 اب خودمون هاي بچه بجز حاال تا من راحتم اينقد امير با چرا نميدونم خودمم.برداشتم قدم ازش تر جلو و خنديدم
 .داره فرق امير که کنم قبول بايد ولي .نبودم صميمي اينقد اي ديگه کس

***** 

 .ميخوره زنگ داره که جالبيه اتفاقه االن افتاده جا يه استفاده بدون روزه چند جالب چه.خورد زنگ تلفنم

 تا خورد زنگ اونقد.ندارم دادن جواب حوصله ولش.بود ناشناس شمارش.برداشتمش تخت کنار عسليه روي از
 جواب که گرفتم تصميم ايندفعه اشناس شايد.خورد زنگ دوباره که بود نگذشته لحظه چند هنوز اما.شد قطع باالخره

 .بدم
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 ...الو-

 .نميدي جواب گوشيتو چرا جوون نازي سالم-

 شما؟ سالم-

 .نشناختي منو تو باز بابا اي-

 آزيتا؟؟-

 .کنم خواهي معذرت ازت زدم زنگ....اره-

 آزيتا؟؟؟ خواهي؟؟؟؟اونم معذرت سرجام نشستم سيخ

 گفتم؟ چي فهميدي نازي الو-

 ...آره آره..آ-

 مامت بابت ازت زدم زنگ.سند با اونم بيرون اومدم بازداشگاه از االن من راستش.کردي تعجب االن ميدونم ببين-
 من اينکه نه بوده حسادت روي از نه حرفا و کارا اون نازي ببين.کنم خواهي معذرت کردم بهت که آزارهايي و اذيت

 .ديگه چيز نه بود حامد تحريک بخاطر فقط و فقط حرفا اون بياد بدم چادريا شما از

 .بگم چي بايد نميدونم واقعا من....من-

 به يکم خوادمي دلم اما.ببخشه قابل غير کارام ميدونم چون.ببخشيم که نميگم اينو من حتي.بزني حرفي نيس نياز-
 وت زندگي کردن نابود با نميخواست دلم چون داشتم وجدان عذاب ميزدم رو حرفا اون وقتي من.کني فکر حرفام
 تراح برام کارو خودش حامد اما نداشتم باهات اي ديگه کار شرکت داستان بجز هم اواخر اين.بسازم خودمو زندگيه

 فکر بهم ميک که ميگم رو اينا.حامد گردن ميندازم رو تقصيرا همه کني فکر يا ببخشي منو که نميگم رو اينا .کرد تر
 جريان دنباي حتي من.زياد خيلي اونم.کردم اشتباه من اره.نيستم ساختي ذهنت توي که چيزي اون من کن باور.کني

 ....نازي متاسفم بچت خاطر به واقعا من.بود زنده بچت شايد اينطوري ميگفتم تو به و

 داريم؟؟ ميشه؟؟مگه مگه.باشه کرده خواهي عذر ازم ازيتا نميشد باور ميدادم گوش حرفاش به داشتم ساکت

 ريخته همب معادالتمو تمام ازيتا که ميکردم فکر اين به مدت تمام.....نه يا گفتم اصال يا گفتم بهش چي نفهميدم
 ازيتا.ردمک اشتباه ادما شناخت تو من...کردم اشتباه اره.کردم اشتباه منم که فهموند بهم خواهيش معذرت با اون .بود

 .داره بزرگي قلب که فهموند بهم خواهيش معذرت با االن اما داده انجام زيادي بد کارهاي

*****  

 شغولم کنترل با و کاناپه رو نشستم حوصله بي.ميخوام چي .چمه نميدونم.بيرون اومدم خونه اشپز داخل از کالفه
 هي اختيار بي.نداشت چيزي هم تلويزيون هوووف .بودم تنها من نبود خونه تو کسي .شدم ها شبکه کردن عوض
 زا زندگي اين از ميخورد بهم خودم از حالم کردم پاکش حرص با.پايين چکيد و خورد سر چشمم کنار از اشک قطره
 نبود ماا ميخواست ارامش دلم .نداشتم زندگي واسه اي انگيزه هيچ ديگه من.بودم رسيده افسردگي مرز به ديگه.همه
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 و شد ازب خونه در.ميکنه نگاه بهم ديگه چشم يه به جامعه که مطلقم زن يه االن من.نميتونم اما ميخواد عاشقي دلم
 .خستگي از مردم خدا واي :گفت و اورد در سرش از چادرشو داخل اومد مامانم

 .سالم-

 .کندي اتاقت از دل عجب چه...سالم:گفت که شد من متوجه تازه انگار

 ميندازي؟ تيکه-

 ....نندازم-

 .اشمب داشته کسي از درک انتظار نبايد من خانوم مامان بنداز هم شما.انداختن تيکه بهم بقيه همه اين بنداز چرا-

 تو.کاره وت تدبيري حتما شده که کاريه اما.ميکنيم درک رو تو ما عزيزم :سرم رو کشيد دستشو و کنارم نشست و امد
 .بياري اي شبهه و شک خدا کار تو نميخواي که

 ....اخه ولي نه-

 اون.گرفتي بغل غم زانوي االن خودت چرا پس.هست تدبيري يه بااليي اون کار تو ميگفتي همه به خودت که تو-
 .شدي رد متاسفانه هم تو که کنه امتحان رو تو بوده قرار شايد.دخترم گرفته وخودشم داده خودش

 .دادم دست از بچمو مم مامان امتحاني چه-

 حانامت...بکنه نبايد مارو وقت اون ميکنه امتحان بندهاشو خدا ميگيم هميشه ما...نه همسايه واسه ولي حقه مرگ-
 عضيب اوالد مرگ با هم هارو بعضي پول با هارا بعضي..که بزني تست جلوت بزاره برگه يه که نيست طوري هم خدا

 .باشه ميديم انجام که کارايي جمع حواسمون هميشه بايد ما...ميکنه امتحان باخودشون حتي هارم

 بزاره پا ودب قرار که اي بنده چرا بگم و بگيرم رو خدا يقه نميتونستم من.بود درست مامان حرفاي پايين انداختم سرمو
 ينحس امير زماني يه ميخواستم من...ميده تشخيص باطل از و حق خودش خدا...دنيا اون برگردوندي رو دنيا اين تو
 از و دنکر  سر چادر به فقط که بودن مومن....حرفاست اين از تر سست من ايمان ميبينم حاال ولي راه اين تو بيارم و

 اون....نداره فرقي کرد بيرون خونش از دخترشو که احمدي حاج با من وضعيت االن...نيست خودن نماز و گفتن خدا
 ميدونم االن که ايني از بيشتر رو خدا بايد من کنم کار بيشتر خودم روي بايد من...شعار من و بود ريا کاراش

 .بشناسم

 نکرد جور و جمع براي زمانت ديگه....کنيم درست غذا تا من کمک بيا پاشو االنم :گفت و زد بهم لبخندي مامان
 .گلم دختر کني شروع نو از بايد االن تو رسيده پايان به خودت

 .مامان ممنونم :بوسيدم دستشو و زدم لبخندي منم

 ?حسين امير?

 نم من داشت پاييزي بارون .بشم عمل وارد تر زود ميخواست دلم.بدم دست از و نازنين هم ايندفعه نميخواست دلم
 ابراز حتي مسخرس.خونشون در اومدم شدم بلند شب دوازده ساعت اخر تا بودم رفته کلنجار خودم با کلي.ميباريد
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 ابالودشخ صداي.نازنين به زدم زنگ و اوردم در جيبم تو از گوشيمو...ميزنم ولش...نزنم....بزنم.نرفته ادم به عالقمم
 ...الو :گوشي توي پيچيد

 .سالم-

 شما؟؟ سالم-

 .اميرم-

 .کيه ديگه امير -

 

 ساسح نقطه به رسيدم که االن.بگم چي نميدونستم.منگيه حالت تو االن که بود معلوم .کشيد خميازه يه بعدم
 .بکنم بايد چيکار نميدونم

 .مرادي امير-

 حاال اميره يکيش اسم که داره پسر تا دو اونم خارجه که ميشناسم مرادي اقلي يه من...نميشناسم مرادي امير -
 داري؟ چيکارش

 .ميگه چي نبود معلوم.بود گرفته خندم

 .حسين امير منم خوبه حالت نازنين-

 شماييد؟ مرادي اقاي ببخشيد چيزه...حس امير:گفت باشه شده بيدار تازه انگار يهو

 .منم اره-

 افتاده؟ اتفاقي-

 .نه-

 افتاده؟ اتفاقي باباتون مامان براي-

 .نچ-

 شده؟ سقط بچش مالني-

 داشته؟ بچه مگه-

 .هس باشه حامله اينکه احتمال زديد زنگ شب موقع اين شما وقتي واال نميدونم-

 .پايين بيا ميشه اگه خونتونم در دم من بگم زدم زنگ دختر بزنم حرف منم بذار لحظه يه واي-
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 چون کنيدن فکر .پايين بيام بايد علت چه به من بگيد ميشه محترم اقاي ببخشيد :گفت و کرد تغيير صداش يهو
 .اقا بفرماييد گرفتيد اشتباه نچ.اوناشما از مطلقم

 کارت توندر  دم پاين بيا لحظه يه گفتم فقط من اوناشي از تو گفتم کي من.دختر بگير حرفات بين ترمزم يه واي -
 .ميزنم يخ کم کم دارم چون تر زود يکم ميشه اگه فقط .دارم

 ...من گفتم که من مرادي اقاي -

 .ديگه زچي نه بگم بهتون که دارم حرفي يه فقط که ميدم امضا من بيا دقيقه يه شما که نگفتم چيزي منم بعله -

 .بگيد تلفن پشت از خب-

 .شدم آالسکا ديگه پايين بيا.شقي کله چقدر تو دختر واي-

 يا مبمون بفهمم که بده و ادم جواب الاقل خب المصب نه؟ يا بياد ميخواد يعني.کرد قطع رو گوشي و نگفت چيزي
 يه با ننازني و شد باز حياطشون در برم خواستم که همين و کردم ها دستم تو ميگرفت شدت داشت کم کم بارون.نه

 .بيرون اومد گلي گل چادر

 .شب دوازده ساعت اونم اينجا کشونديد بارون اين تو منو که مهمه اينقد که افتاده اتفاقي چه-

 ...که کنم دوره ديگه يبار و بزنم بهش ميخواستم که حرفايي خواستم و کشيدم عميق نفس يه

 طورچ بود زده زل بهم ميکرد چکه اب چسبيدش بهم هاي مژه از که چشمايي اون با نازنين وقتي...نيومد يادم هيچي
  ...ميکني ازدواج من با:گفتم ناخودآگاه.بمونه يادم حرفا که داشتم انتظار

 با و ونمگ رو گرفتم و دستم.صورت تو کوبيد توان تمام با و اورد باال دستشو يدفعه کردو نگام بهت با لحظه چند
 پيشنهاد بهم اومدي شب دوازده ساعت که کردي فکر چي من راجب تو :کرد جيغ جيغ که کردم نگاهش تعجب
 به ارمک که متاسفم خودم براي واقعا .بشم صيغت داري انتظار نکنه ميدي پيشنهاد بهم داري چرا اصال.ميدي ازدواج
 .بشم صيغش که ميده پيشنهاد بهم اومد شب دوازده ساعت س*و*ه روي از ادم يه که رسيده جايي

 ...نيس اينطور اصال نه...نه:گفتم هول با

 مطلقه زنه يه به اومديد شب دوازده ساعت س*و*ه خاطر به که اينه از ها؟؟غير چيه پس نيس اينطور اگه-
 .مرادي اقاي نداشتم انتظار ازتون واقعا.ميديد پيشنهاد

 .بشي صيغم که نيست اين ازدواج پيشنهاد اين از منظورم و دارم دوست واقعا من...بدم توضيح من بزار-

 ...طرفيد بچه با کرديد فکر...محترم اقاي نديد عالقه انگ کارتون به بيخود...هه -

 موردم در چرا.بشي صيغم ميخوام گفتم کي من ميدوزي و ميبري خودت براي چرا :گفتم که بره خواست و کرد روشو
 بهت عاواق من....شده تموم ديگه کن باور اما کردم زياد اشتباه گذشتم تو من درست اره...نازنين ميکني و فکر اين

 کرف که مياري پايين خودتو شان اونقدر چرا .ميکنم چيکار دارم نفهمم که جوريم نه و تم*مس نه االنم.دارم عالقه
 .کنم صيغت ميخوام کني
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 .نازنين دارم دوست واقعا من:گفتم و زدم لبخندي.طرفم برگشت بهت با

 فرق جريان االن.....ولي بشنوم زبونتون از حرفو اين که بود ارزوم روزي يه ببينيد:گفت و بست چشاشو
 .خوش شب...ميکنه

 سرمو.ودب چسبيده تنم به و بود شده خيس بارون اين زير لباسام.بست درو و شد خونه وارد که بگم چيزي خواستم
 .خورد صورتم به شدت با اب قطرات که باال گرفتم

 ..بدبختم اينقد من چرا خدايا....االن اما داشته دوسم اونم...گفت چي شنيدي

 ?نازنين?

 با.ومحم تو انداختم و اوردم در سرم از ابو پر تشت يه توي بودن انداخته انگار که چادرمو.شدم اتاق وارد و بستم درو
 نم که االن چرا...امير چرا اخه...خوردن سر چشمام از يکي يکي اشکام...تخت روي کشيدم دراز خيس لباساي همون

 کشيدم رو پتو.شدم زده عشقمي که خودت حتي مردا تمام از که االن چرا....چندم چند خودم با نميدونم حتي
 مردا از کافي اندازه به ديدم که خوردم ضربه اونقد حامد از من...کنم قبول خودم کنار رو مردي نميتونم من...روم

 ...باشه شده خراب

 .کردم خفه بالشت تو و هقم هق

 راحتي اين به من>>بود داده پيام بود امير.برداشتمش ميز روي از و کردم دستمودراز.شد بلند گوشيم پيامک صداي
 <<نميکشم پس پا

 لمد ديگه که اونقد...ديده ضربه کافي اندازه به من روح..برميگردم حرفم از من ميکنه فکر که سادس اينقد چرا
 .کنم تحمل خودم کنار رو مردي هيچ نميخواد

 ..کنم تر خرد هست که ايني از نميخوام و ميکنم جور و جمع خانوادم محبتاي با دارم تازه که قلبي هاي تيکه

**** 

 .کن امتحان بار يه تو حاال-

 ....اخه ولي-

 .پيشش برو بار يه نازي ميگه درست مامان :نريمان

 .جلسه چند فقط ولي باشه-

 .خوبه کارش.برگشته خارج از تازه ميگفت ميکرد تعريف ازش خيلي خانوم شيال :گفت خوشحالي با مامان

 .بگيره نوبت يه تا بگيد بهش فردا باشه:گفتم و شدم بلند جام از
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 وشمگ پشت دادم موهامو.نشوندم تخت رو خودش با و گرفت دستمو.اتاق تو اومد سرم پشت نريمانم شدم اتاق وارد
 که حرفايي...کن دل و درد باهاش و اونجا برو....نيست روانيا واسه که روانشناس....عزيزم جان نازي:گفت که

 .بگو اون به بگي ما به نميتوني

 .کنم دل و درد مرد يه با داري انتظار چطور کنم دل و درد شيدا با حتي نميتونم چطوري؟؟؟من اخه-

 .حاليشه چيزي يه حتما نگرفته دکتري مدرک که خودي بي...نيست عادي مرد يه که اون عزيزم-

 .مياد پيش چي بعدش ببينم تا ميرم مامان خاطر به بار يه حاال-

 .دختر گل افرين-

 اومدي؟ تنها کجاست؟چرا شيدا-

 .نسترن خونه رفته شده مون دعوا:گفت و کرد پوفي

 چرا؟-

 .باشه مراقبت تحت بايد و اومده وجود به بچه واسه مشکالتي يه ميگه دکتر راستش-

 خب؟-

  

 ...گفتم بهش...بهش....خونه اومديم هيچي-

 .معتاده قبال که بوده اين خاطر به که-

 .نگفت چيزي و پايين انداخت سرشو

 نه يبش دردش دواي بود قرار تو .ميکني سرزنشش داري بخاطرش حاال که معتاده نميدونستي ازدواج قبل تو مگه-
 .بزني زخم بدتر اينکه

 .پشيمونم چي مثل االن..شد چم يهو نميدونم -

 .سگ مثل-

 .هووي-

 .بده ادامه خب...ببخشيد:گفتم و خنديدم

 اسهو اگه گفت اونم.نميشد اينطوري االن نميکردي مصرف رو لعنتي مواداي اون قبال تو اگه گفتم بهش هيچي-
 .اممگر  خواهر خدمت در که االنم.....و گرفت باال بحث بعدم.... سمتش بردن منو...ميرفتم سمتش عمرا بود خوشي

 نميزاره؟؟ غرورت...دنبالش نميري چرا االن خب...بگم چي نميدونم-
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 .نميشه روم..باو نه-

 .نمياد بهت اصال حرفا اين که پاشو...داداش پاشو-

 .ميبخشتم نظرت به...جدي نه :گفت و شد بلند خنده با

 .ميکني سواستفاده خوب موضوع اين از هم تو که البته...نداره رو کسي تو بجز شيدا اره-

 نپروني؟ تيکه اينقد ميشه-

 ....نه-

 .زنم دنبال برم من خب...خانوم اجي باشه-

 .همرات خدابه برو-

 اصرار مامان اگه اوووف.... روانشناسه يارو اين جاي بره ميخواد کي حاال.تخت رو شدم ولو رفت بيرون که در از
 .بکنه بهم کمکي نميتونه مطمءنم چون.ميشدم راضي اگه عمرا نميکرد

 که تمبرداش رو گوشي.بود اسون حسينه امير اينکه حدس وقت چند اين طبق.شد بلند گوشيم پيامک زنگ صداي
 ?ميکشم دوش به را اومدن دير اين زجر ابد تا اما ام کرده دير داشتنت دوست براي ? نوشته.خودشه ديدم

 در دم اومد اونطوري که پريشب اون از.همينه وقتش چند اين کار .ميز رو انداختم رو گوشي پوووف
 .ميده جواب بي پياماي داره همش...خونمون

 ....هه.کنه عوض و نظرم ميخواد پيامکا اين با

***** 

 .کردم نگاه سرم باالي تابلوي به

 ?شاهي علي طاها دکتر?

 .منشي سمت رفتم و شدم مطب وارد

 .بخير وقت خانوم سالم-

 .بياريد تشريف فردا بريد تعطيله مطب االن ببخشيد...سالم:گفت کردو بلند سرشو منشي

 .بيام ساعت اين گفتن من به اما-

 .شريفتون نام ببخشيد-

 .فرهنگ نازنين-

 .لحظه چند-
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 .ننداختم اطرافم به نگاهي هميشه مثل بازم.گرفت شماره يه و برداشت ميزو روي گوشي بعد

 دلم من اما بياد باهام کرد اصرار خيلي نريمان....روانشناسه همون يا طاها پيش اومدم مامان اصرار به امروز
 .کنم روي پياده يکم تا بيام تنها ميخواست

 .خانوم داخل ببريد تشريف ميتونيد:گفت و گذاشت رو گوشي منشي

 و شيدمک پايين سمت به درو گير دست بفرماييد صداي با که زدم در به تقه دو.اتاق در سمت رفتم و کردم تشکري
  .کردم باز درو

 هاينک بدون سالمم صداي با.مينوشت چيزي سريع داشت و بود نشسته ميز پشت جوون مرد يه.شدم اتاق وارد
 .بشينيد بفرماييد سالم :گفت و کرد اشاره مبل به دستش با کنه بلند سرشو

 و کرد قفل هم به ميز رو دستاشو و برداشت نوشتن از دست بعد دقيقه چند مبل رو نشستم و جلو رفتم
 درسته؟ اومديد خانوم شيال طرف از شما....خب:گفت

 .بله-

 .....نشست من روي به رو اومد و زد دور و ميز و شد بلند جاش از

 .بشنوم چيزو همه خودتون زبون از ميخوام من اما بودن داده توضيح بهم يکم خانوم شيال راستش...خب-

 بگم؟ بايد چي-

 .ميکنه اذيتت داره که چيزي هر-

 به تا جاماين من.بکشي خجالت من از نيست قرار ببين:گفت که پايين انداختم سرمو.بود آرامش با جوري يه حرفاش
 .کن خالي خودتو و بگو.بدم گوش دلت درد

 چرا..بچم مرگ...کتکاش....کاراش از حامد از چي همه از.گفتن به کنم شروع تا.بودم جمله تا چند همين منتظر انگار
 حاال تا...ننک گريه...نخور غصه ميگفت بود رسيده بهم کي هر شي؟؟ خالي تا بزن حرف بود نگفته بهم کسي حاال تا

 .....داغوني اينقدر که کرده چيکار باهات حامد که بود نپرسيده ازم کسي

 که دمش متوجه تازه.شد گرفته جلوم که کاغذي دستمال ديدن با که باال کشيدم دماغمو.شدم خالي تا گفتم اونقدر
 .کردم تشکر و کشيدم بيرون دستمال يه.ميکنم سبکي احساس چقدر

 داره؟ وجود هم سومي شخص وسط اين خب-

 شايد دگفتي حرفاتون بين ميدونيد خب...نه مگه زدم حدس درست:گفت و زد لبخندي که کردم نگاه بهش تعجب با
 يا و اشهب وسط اي ديگه شخصه پاي اينکه يکي نداره بيشتر دليل تا دو خب که...نبودم حامد واسه خوبي همسر منم

 .باشه داشته وجود اي ديگه مشکل اينکه

 هاينک خاطر به ازدواج بعد ولي.بودم اي ديگه کسه عاشق ازدواج قبل من.زديد حدس درست جورايي يه خب نه...نه-
 .بردمش ياد از کل به نکنم خيانت شوهرم به نميخواست دلم
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 ..بگي سوم فرد اون از ميخواد دلت...خب-

 مردا به نسبت ديدم اينکه از...ميگفتم بايد ولي.بود سخت برام يکم حسين امير از زدن حرف...پايين انداختم سرمو
 .همينطور هم کرده تغيير هم

 ...فقط نداره خاصي چيز....بقيس مثل يکم اون و من قصه...راستش خب-

 فقط؟؟-

 .کرد خاستگاري ازم پيش شب چند اون :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 خب؟؟ :ديدم وضوح به هاشو ابرو رفتن باال

 ديگه من خودمم من مشکل...اما برنميداره سرم از دست و داره دوست منو ميگه اون...جاست همين مشکل -
 ...کنم اعتماد مردي هيچ به نميتونم

 چرا؟؟؟-

 ...بخورم شکست دوباره نميخواد دلم..خوردم شکست کافي قدر به حامد با زندگي تو من -

 ميخوري؟؟ شکست ميکني فکر چرا-

 نميخورم؟ که داره وجود تضميني چه-

 ..بعد براي باشه بقيش...باشه کافي همينجا تا امروز براي کنم فکر:گفت و شد بلند جاش از

 .دارم بهتري احساس...دکتر اقاي ممنون:گفتم و شدم بلند جام از منم

 .ميکرد القا خوبي حس ادم به لبخنداشم حتي زد لبخندي

 .بزنيد حرف اقا اين به راجب بيشتر بايد بعدي جلسه....وظيفست ميکنم خواهش-

 .خداحافظ..حتما باشه-

 .خدانگهدار-

 اومدم مطب از و کردم خدافظي ازش.بره تا ميکرد جور و جمع وسايلشو داشت هم منشي.بيرون اومدم مطب از
 اساحس پاهام زير پاييزي برگاي خش خش صداي افتادم راه.کرد نوازش صورتمو پوست پاييزي سرد هواي .بيرون
 يه و شدم خسته مسير يه کردن طي از بعد.ميدادم گوش خششون خش صداي به و ميرفتم راه.ميداد ادم به خوبي

 .دادم بهش رو خونه ادرس و گرفتم تاکسي

 ..بودن جوش و جنب حال در زيادي ادماي..کردم نگاه و بيرون و زده يخ شيشه به چسبوندم سرمو

 ......بربيام مشکلم پس از نميتونم من چرا..لباشونه رو لبخند اما باشن داشته درد شون خيليا شايد
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 ..رسيديم خانوم-

 .شدم پياده ماشين از کرايه کردن حساب از بعد...بيرون اومدم خيال و فکر از راننده حرف با

 ور گذاشتم و اوردم در سرم از چادرمو .نداشتم رو قبال کشيه عربده حس دييگه.کردم باز درو و انداختم و کليد
 ...خونه آشپز سمت رفتم دستمو

 .بود آشپزي حال در مامان هميشه طبق

 .سالم-

 .سالم:کرد نگاهم تعجب با و برگشت سالمم صداي با

 اوردم؟؟ در شاخ-

 چطور؟ نه-

 .ميکني نگاهم جوري يه داري اخه -

 .ننداختي راه کشي عربده و خونه تو اومدي بار يه اينکه از تعجبم....نه اها-

 .ندارم رو کشي عربده حسه ديگه :گفتم همونطور و بيرون رفتم خونه اشپز از

 .گفت چي دکتر بگو بيا..ميري کجا...کن صبر-

 .چشم کنم عوض لباسامو بزار-

 ديدنش با...عالقم مورد پيرهن به افتاد چشمم.کردم باز کمدمو در و تخت رو انداختم چادرمو بستم در و اتاق تو رفتم
 .اومد بيرون از هم نريمان صداي که افتادم امروز ياد

 .کن روشن تلويزيونو بدو مامان-

 مرفت و کردم باز و اتاق در شتاب با .شونم رو ريختم باز هامم مو.پوشيدمش و اوردم در کمد تو از پيرهنمو سريع
 موقع واسه پوفک و چيپس بسته يه هميشه .خونه اشپز تو رفتم.بود کرده روشن و تلويزيون موقع به نريمان.بيرون

 .مبل رو نشستم نريمان کنار هال تو رفتم و داشتم برشون ميداريم نگه کابيتا تو اينجوري

 ...قبليا همون :گفتم و پايين اوردم و مشت که کرد نگاهم خوشحالي و تعجب با نريمان

 .قبليا همون:گفت و دستم رو کوبيد مشتشو اونم

 .بود تلويزيون به جفتمون نگاه

 !ببريد نداره امکان -

 ...خانوم ابجي باش داشته صبر-
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 .بياد بر ما کريس پس از ميتونه کي اخه خو -

 ..ما مسي معلومه خب-

 ...نميرسه کريسم پاي گرد به مسي بابا برو-

 ..باش داشته صبر ميخورن پاييز اخر رو جوجه-

 نگارا نه انگار...مينداختيم بارسلوناکل-مادريد رئال دربيه سره قديم مثل...تلويزيون به نگاهمودادم و خنديدم
 ...داشته وجود حامدي

 ....شد گل توپ و کرد شوت و توپ په په مارسلو پاس با

 ....مبل رو پريدم و کشيدم جيغ يه

 ..بود آفسايد :گفت و دستشو کف زد مشتشو حرص با نريمان

 .بگي چي ميخواي نگي اينو:گفتم و اوردم در زبونمو

 .کردم نثارش آتشين سبيل يه و روش پريدم بعدم

 ...دوازده تو کرد شوت و توپ جانانه حرکت يه به مسي موقع همون که زد پسم حرص با

 ...کنه نثارم آتشين سبيل يه که بود اون نوبت دفعه اين

 ..گل خانوم اجي واسه اينم :گفت و انداخت باال واسم ابرو که کشيدم جيغ يه

 .سمتم فرستاد و کرد بوسشون و چسبوند هم به انگشتاشو سره بعدم

 و بخوره حرص نرمان و بشه برنده رئال شد باعث طاليش گل با کريس 01 دقيقه.کرديم نگاه رو بازي ادامه خنده با
 .کنه جان نوش ديگه آتشين سبيل يه البته

 .ميخنديد ما کاراي به داشت و بود ايستاده خونه آشپز در مامان

 .دوتا شما دست از امان :مامان

 پاک اهاشب پفکيمو دستاي که بس بود شده کثيف حسابي بود رئال پيرهن شبيه که پيرهنم...شدم بلند خنده با
 بهش رهغ چشم يه.داخل اومد نريمان دربيارم تنم از لباسمو خواستم که همين.بستم درو و اتاقم داخل رفتم.ميکردم

 .بود حالل خونت وگرنه نياوردم در لباسو و کرد رحم بهت خدا:گفتم و رفتم

 .دکتر پيش رفتي نگفتي خب :گفت و تخت رو نشست و اومد و زده نما دندون لبخند يه

 .انداخت يادم دوباره نريمان که ميکردم فراموش بدبختيمو و کاراش و حامد داشتم بود شده که دوساعتم براي

 .مياد پيش چي بعدي هاي جلسه ببينم تا.کردم دل و درد براش فقط که فعال هيچي :گفتم و کشيدم اهي
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 .بري هم رو بعدي هاي جلسه داري تصميم يعني-

 .برقرارکنم ارتباط باهاش تونستم راحت خيلي... نبود بدم ميکردم فکر که طور اون...اره-

 ...نازي ميگم.ميزد آتيش دکتريشو مدرک اون بايد که نبود اينطور اگه خب-

 ...اميره تولد فردا ميدونستي:گفت و خاروند گردنشو پشت که کردم نگاهش سوالي

 ...ميدونستم بايد کجا از نه :باال پريد هام ابرو

 ...بريم شب تا ديگه باشي اماده فردا حاال...گفتم همينطوري-

 .نريمان ندارم رو جاها اينطور حوصله من-

 ..شد بلند جاش از همو تو کرد اخماشو نريمان

 ..اوکي..نباشه حرفم مياي تو-

 اينجا؟ اومدي نکردي نگاه فوتبال خودتون خونه چرا تو راستي...باوشه:گفتم و چرخوندم کاسه تو چشمامو

 ..نداره مزه تو به دادن اتشين سبيل بدون اخه-

 ..ديوونه:گفتم و خنديدم

***  

 هم ينياز اينطوري خوبه.خانوادگيه مهمونيه يه فقط انگار .نيست شلوغ اونقدارهم خداروشکر خب.شديم خونه وارد
 به ردنک شروع و رسيدن هم به اينا دوباره.سارا و مينا کنار مبالي روي نشستيم شيدا با .نيست چادرم اوردن در به

 .جا همه و کس هم از زدن حرف

 نه؟ نيومده مليکا انگاري :مينا

 .نيومده که بهتر همون واي -

 .عملي دختره اره:سارا

 کيه؟ مليکا:شيدا

 .ميمونه اوز شهر جادوگر شبيه ديدنش نازي ميناو .شيدا نديديش تو :سارا

 شکليه؟ چه نديدم من و اوز شهر جادوگر :مينا

 .مليکا شبيه:سارا

 کيه؟ شبيه مليکا:مينا

 . اوز شهر جادوگر شبيه :شيدا
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 کيه؟ شبيه اوز شهر جادوگر:مينا

 .مبيکا شبيه:سارا

 کيه؟ شبيه مليکا :مينا

 .اوز شهر جادوگر:شيدا

 ....جادوگ:مينا

 .ديگه کنيد بس عه -

 ....خنده زير زدن تاشون سه هر

 کيه؟ نگفتيد شوخي از جدا حاال:شيدا

 .مرادي اقاي اقوام از يکي -

 .کنارمون نشست و کرد بغلمون خوشحالي با و طرفمون اومد خونه سمت اون از مالني

 .داشت کوب کبر يک من ها بچه واي :مالني

 کوب؟؟ کبر يه :شيدا

 .خودمون خوب خبر يه همون :مينا

 خب؟؟..اها:شيدا

 .کرد ازدواج است قرار حميد و من:مالني

 بوديد؟ نکرده ازدواج مگه:شيدا

 .بودن نامزد نه :سارا

 خب؟؟...اها:شيدا

 .کرد عروسي اکتبر 41 است قرار:مالني

 اکتبر؟؟؟ 41 :شيدا

 .خودمون ابان پنجم همون-

 خب؟؟...اها:شيدا

 .سالمتي به...اها:گفت که کرديم نگاهش چپ چپ همه

 ...فرهنگ خانوم :گفت سر پشت از يکي يهو که ميگفتن تبربک مالني به داشتن ها بچه
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 .کردم پرسي احوال حال باهاش شدم بلند جام از.شدم رو به رو عليشاهي دکتر با که عقب برگشتيم هممون

 به شهمي بازي ضايع کنن نگام اينطوري اين از بيشتر اگه ديدم .ميکردن نگاه بهمون باز دهن با داشتن هم ها بچه
 .روانشناس...هستن عليشاهي دکتر ايشون دوستان:گفتم همين خاطر

 .است دوست طاها با تو کرد فکر خودم با لحظه يه :مالني

 .مريضش با دکتر دوستيه.ميشيم محسوب دوست جورايي يه اره:طاها

 .هستن دوستانم هم اينا-

 .ارند اشنايي قبل از فهميدم که اينطور که مالني بجز البته کردن خوشبختي ابراز و شون بلند جاشون از ها بچه

 ....امير البته و شدن اضافه جمعمون به هم پسرا

 .کنم دوري ازش ميکردم سعي روزا اين که اميري

 .بشه نزديک بهم ميخواست روزا اين که اميري

 ونا فهميده حتما.ميکرد نگاهم شيطنت با داشت که.کردم نگاه طاها به و گرفتم خاصش هاي عسلي اون از نگاهمو
 ...اميره عاشقشم گفتم که فردي

 .نبود هم بعيد ازش امر اين فهميدن داره اون که هوشي با البته

 خودمم براي بودن راحت اين.بودم راحت باهاش اينقدر چرا نميدونم اما داشتم باهاش برخورد يه فقط که اين با
 .بود عجيب

 .بهتره نگم لباساشونم وضعيت از.اومدن بيرون خونه آشپز از کيک يه همراه به دختر دوتا

 رق به کرد شروع و برداشت رو چاقو ميثم و مبل روي نشوندن شوخي و خنده با و امير پسرا...... امير سمت اومدن
 از .بکنه وکار اين نميتونست دختر يه کنم فکر که ميداد قر چنان ميثم .کرد روشن و ضبط و رفت کي نميدونم .دادن
 هک بگيره خواست رو چاقو خنده با هم امير...امير جلو اورد دهنشو گرفت رو چاقو سر اخر.بوديم شده منفجر خنده
 .جلو اورد دستشو و کشيد عقب ميثم

 ....بهش داد رو چاقو و کرد خم احترام کمال با ميثم که بهش داد پنجاهي تراول يه و داد تکون سري امير

 .کن خاموش رو شعما اول امير...عه:گفت خانوم شيال که ببره و کيک خواست خنده با امير

 .نميبينم شمعي منکه:امير

 .ديگه کنيد دقت روشم به مياريد و کيک دخترا خب...بيار شمعارو برو جان ارزو اوا :خانوم شيال

 .کرد روشنشون و کيک رو چيدشون و برگشت شمع تا چند با بعد و خونه اشپز سمت رفت بدو دختره اون

 .گذشته ازش ديگه کارا اين رو گند خرس کنيد ولش بابا:حميد
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 ...نداره سني که بچم وا:خانوم شيال

 ... 41ميشه داره سالشه 41 فقط... بله:مرتضي

 کنم؟ خاموششون هس اجازه:گفت امير .خنديدن همه

 .بله:گفتن يکصدا همه

 روشو دمبع.زد لبخند و خورد گره نگاهم به دوباره نگاهش اورد باال که سرشو.کرد خاموش و وکيک کرد باد لپاشو امير
 ..بقيه سمت کرد

 ...نفهميدم لبخند اين از منظورشو

 ...تعطيله کال بچم

 ...است کادو نوبت االن:مالني

 کيه؟ ماله اين:گفت و برداشت ميز روي از کادو يه بعدم

 ...من ماله:الياس

 ...خنده زير زدن همه...اورد در پفک يه توش از و کرد باز درشو مالني

 اين؟؟؟:گفت و برداشت ديگه کادو يه مالني

 ..من مال:نريمان

 .بود کردي شلوار يه هم نريمان کادوي

 ..اندازته ببينم بپوش امير جان:نريمان

 ....ميشه جا توش هم مرادي اقاي حتي گرفتي تو که ايني واال:ارسالن

 ...خنده زير زدن همه دوباره

 .....بود من مال اخر کادوي انگار.شد باز هم ها کادو اخرين

 .اورد بيرون توش از و بودم گرفته براش که ابيه سبز پيرهن يه و کرد بازش مالني

 ..است رنگ اين عاشق هم امير...است گشنگ چقد....نازي واي:مالني

 ...تفاهم مرسي پريد باال هام ابرو

 .ممنونم:گفت لبخند يه با امير
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 دکر  رو امير عموي دختر شقايق...شد صحبت مشغول گوشه يه کي هر و شدن متفرق همه...دادم تکون اروم سرمو
  ....گفت سمتمو

 ميکني؟ سرت چادر هنوزم تو جون نازي وا:شقايق

 .بکنم نبايد مگه-

 گذاشتي؟ کنار رو بازيا امل اين کردي ازدواج کردم فکر:شقايق

 ...حجاب ميگم من بازي امل ميگي که ايني عزيزم-

 ...حجابتون اين با خودتونو کشتين اووف :گفت و شد بحث وارد هم امير عمه دختر نيلوفر

 ..خدام ناموس من و کرده تعيين من واسه خدا که ارزشيه حجاب عزيزم-

 نيستيم؟ خدا ناموس نداريم حجاب که ما يعني:نيلوفر

 دليل حتما و خودمون براي کنيم حجاب خواسته خدا اگه هستيم خدا ناموس ما ميگم من...نزدم حرفي همچين من-
 .داره وجود امر اين پشت محمکي

 نشديد؟ خسته دادن شعار همه اين از:شقايق

 .شعار نه دادم سوالتونو جواب دارم فقط من-

 .نميفهمن چيزي مدرن افکار از اين مثل ادماي شقايق کن ولش:نيلوفر

 .غيرتي بي و حيايي بي ميگيم بهش ما ولي.مدرن افکار بگيد بهش شما شايد -

 .باش زدنت حرف مواظب:شقايق

 .کن تموم و بحث پس دارن قبول خودشونو حرفه فقط اينا.بفهموني بهشون ميخواي چرا نازي:شيدا

 .ها بچه به دادم نگاهمو و گفتم اي باشه

 کجاست؟؟ سپيده راستي:مينا

 .نه اون ولي هست ارسالن ميگي راس:سارا

 .نشديم متوجه اول از چرا:شيدا

 .اون پيش مونده بيمارستانه مادرش -

 جدي؟؟:سارا

 .اره...اوهوم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 240 

 .مالقات بيمارستان بريم تا بزاريد قراري يه فردا.. پس:مينا

 .ميگي راست اره:شيدا

***** 

 ..طاهاست همون يا عليشاهي دکتر با بعديم جلسه امروز

 که ابيکت داشت بود من به پشتش طاها.شدم اتاق وارد در به تقه تا دو با.منتظرمه دکتر که گفت ديدنم با منشي
 بفرماييد:گفت لبخند با و سرجاش گذاشت کتابو.داد حوابمو سمتمو برگشت سالمم صداي با.ميخوند و بود دستش
 .بشيند

 .نشستم روش روبه منم..مبل روي نشست خودش بعدم

 .چخبر..خب..خب:طاها

 .نيست خاصي خبر-

 چخبر؟ امير از-

 هحسين امير داري دوسش تو که اوني...نه مگه زدم حدس درست:گفت و کرد اي خنده تک که پايين انداختم سرمو
 درسته؟

 .بله:گفتم خجالت با

 فهمنمي ها بعضي حاال..ميکنيم تجربه و عشق زندگيمون تو همه ما طبيعيه امر يه عشق...خب دختر نداره خجالت-
 .ميکنن سرکوبش تو مثل يا.ميکنن فرار هاازش بعضي و.ميدن وبال پر بهش و

 .کنم سرکوبش بودم مجبور من-

 چرا؟؟-

 .کنم خيانت نميخواستم چون-

 ميدي؟ انجام کارو اين داري االنم چرا پس خب.خوبيه دليل....اممم-

 .ميترسم-

 کي؟؟ از-

 .دارم واهمه دوباره زندگيه يه شروع از شدن عاشق از من ...چي از..نه کي از-

 .کنم دور ازت و ترس اين که اينجام من خب-

 .بشه نکنم فکر-
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 وعشر نو از دوباره بتوني تا بخواي خودت بايد تو.بخواي خودت اگه ميشه:زانوهاش روي گذاشت ارنجاشو و شد خم
 .بشي عاشق نو از.کني

 ..نميتونم من-

 نميخواي؟ يا نميتوني-

 .نميخوام:پايين انداختم سرمو

 چرا؟؟-

 ...همن مثل همه کنم فکر که بديد حق.بترسم که بديد حق.خوردم شکست بار يه من ببينيد:گفتم کالفه

 .نيست اينطور ولي-

 ..نميشه اما...گفتم اينو خودم به هم دفعه صد ميدونم-

 .بشه تا کنم کمکت تا اينجام من-

 .بيام کنار گذشتم با که کنيد کمک منو قراره شما-

 .کنه پر برات گذشتتو جاي کم کم ميتونه عشق خب-

 .ميکنم فرار عشق از دارم ميگم من چطوري-

 .بگم برات ديگه طور يه بزار...ببين پوووف-

 بزاري بايد.کنه درگير فکرتو تمام حاال داره وجود ناخوداگاهت تو که عشقي قراره ببين:گفت و کشيد عميق نفس يه
 مرور به .بيفته برات اتفاق اين االن همين که نميخوام منم نميتوني ميدونم...کنه گيري شکل دوباره که

 هوووم؟؟...زمان

 ميشه؟ يعني..دادم تکون متفکر سرمو

****  

 ?اميرحسين?

 .بود نشسته تنم تو خوبي به که چهارخونه پيرهن يه.عالقم مورد رنگ..ابي سبز.پوشيدم و نازنين لباس

 .شدم رو روبه طاها با که.کردم باز و در و امدم بيرون اتاق از اپارتمان زنگ صداي با

 .بياتو گل طاهاي اقا عجب چه..سالم-

 چطوري؟..سالم-

 .بشين برو ممنون:گفتم و دادم دست باهاش.داخل اومد
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 .کردي تنت رو ليلي لباس که ميبينم:نشست مبل روي رفتم

 .باال دادم مو ابرو يه و سمتشو برگشتم.ايستادم راه وسط طاها حرف با که خونه آشپز سمت ميرفتم داشتم

 ليلي؟؟-

 .مجنون اقاي ديگه اره-

 .طاها نميشم حرفات متوجه-

 .بگم تا بشين بيا-

 .داري دوست رو نازي ميدونم:گفت و جلو شد خم هاشو زانو رو گذاشت ارنجاشو.نشستم روش روبه و رفتم

 کجا؟؟ از:گفتم تعجب با

 .گفت بهم خودش-

 خودش؟؟-

 نميدونستي؟؟.کرد معرفيش خودت مادر اتفاقا...مريضامه از يکي اون...اره:گفت و مبل به داد تيکه

 ...نه-

 .کني کمک نازنين به بايد تو که اينه مهم االن نيست مهم-

 چطوري؟-

 تو وزهن تو اما.کرده سرکوب رو تو به احساسش اون .کنه بيان اينو نميتونه اما داره دوست تورو نازي امير ببين -
 .ميگيره ضربان قلبش دربارت زدن حرف بار هر با و ميلرزه پاش و دست ديدنت با هنوز.هستي ناخوداگاهش

 کنم؟ چيکار بايد من االن خب:امير

 .بياري وجود به نو از رو شده سرکوب احساس اين که کني کمکش بايد تو:طاها

 کرده؟ سرکوبش چرا اصال-

 به هک نميخواسته هم اينو خب و بگيره طالق نکشيده سال يک به قراره نميدونسته مسلما و کرده ازدواج اون خب-
 ..سخته خيلي تو کار االن امير...کنه سرکوب رو تو به احساسش کم کم شده باعث اينا...کنه خيانت شوهرش

 از ونورا از..ميشه حامد با ازدواج به مجبور بوده تو عاشق وقتي نازي ببين :گفت که .کردم نگاه بهش کنجکاوي با
 .شده عوض عاشقته که تو حتي مردا تمام به ديدش االن اون.ميخوره ضربه حامد

 .کرده سرکوبش گفتي که تو-

 ..فراموش نه...سرکوب اره-
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 .بشه درست شده سرکوب احساس اين که کنم چيکار بايد من االن:گفتم و کردم پووفي

 .بدي شکل و احساس اين نو از بايد تو..نميشه درست...نچ-

 ميشه؟؟-

 .اره بخواي اگه-

 نخواد؟؟ اون اگه-

 .ميگيره جلوشو ترسش اما ميخواد اون-

 ..خونه آشپز سمت رفتم و شدم بلند جام از

 ميخوري؟ جي حاال-

 .لطفا قهوه يه-

 اره؟د دوست منو نازي ميدوني کجا از نگفتي:گفتم و ميز رو گذاشتمشون.بردم و ريختم دوتا شد درست که قهوه

 .کرد مزش مزه يکم و برداشت ميز روي از قهوشو

 کي؟ نگفت اما داره دوست رو يکي بود گفته قبل جلسه نازنين.ديدمتون مهموني تو روز اون-

 .منم ادم اون ميدوني کجا از-

 بهم زديرو اينکه دومم.کرده سرکوب تورو اون فهميدم ديدم و نازنين رفتار و ديدمتون مهموني تو روز اون وقتي اوال-
 .گفت

 .پيشت اومده جلسه چند-

 .نوشيد قهوشو از يکم و باال اورد انگشتشو دوتا

 فهميدي؟ رو چيزا اين جلسه دو تو-

 .باشه اصول روي از اگه راحته خيلي باهاش زدن حرف..ايه ساده دختر ميدوني...اره-

 ...اها-

 شدي؟ عاشقش چطوري-

 .لبم رو نشست لبخندي

 ..باهاش زدن حرف سادگي به-

 .گذاشت ميز رو قهوشو و کرد اي خنده تک
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 .اومدي کنار پس آنا با.خوبه خيلي...خوبه-

 .کردم فراموش کارشو و آنا نازنين با اتفاقا اره-

 .بکني اينکارو بايد هم تو االن خب-

 .کنم چيکار بايد من انداخت يادم رو خدا اون-

 .برم ديگه من خب.بندازي يادش خودتو بايد تو-

 .حاال بودي کجا-

 .جلو اورد دستشو شدو بلند جاش از

 .بگم بهت رو اينا فقط اومدم برم نه-

 رفيق ممنون:گفتم و دادم دست باهاش

 وظيفست...فدات-

 .کنم چيکار بايد حاال.شدم خونه داخل و بستم درو.رفتم باهاش در دم تا

***** 

 ?نازنين?

 .اومدن ارايشگاه به چه منو مثل ادمي اخه-

 .که نيس مختلط..بابا چيه مگه-مينا

 ..اونا از نزن خانوم-

 بزنم؟ بهت کرم يه فقط ميخواي عزيزم-

 .نميخوام همونم نه-

 قاطي يه دوستم ميخوام معذرت واقعا من:گفت آرايشگره به رو و نشوندم زور به سپيده که.شدم بلند جام از
 .بکن واسش مليح خيلييييي ارايش يه شما...داره

 .نکنيد توجه حرفاشم به اره:سارا

 .ببينم کيو بايد کنم ارايش نميخوام من اقا بابا اي-

 ..منو:شيدا

 ...منو:مينا
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 ..منو:سارا

 ...منو:سپيده

 ..منو مخصوصا و:مالني

 .طرفش رفتم و شدم بلند جام از.بود شده قشنگ خيلي واي.چرخيدم مالني طرف به

 ...شدي ناز چه مالني واي-

 ...هلو به شدي تبديل لولو از:شيدا

 ..نازي اين به دختر بود لولو کجاش شيدا عه-

 ...هستي تو که نازي:مالني

 ..نازي هم تو ولي اره:مينا

 ...بود نازي بايد چرا است مالني من نه:مالني

 ..شدي ناز اينه منظورش عزيزم:سارا

 ..شوم نازي بايد چرا من:مالني

 ..شدي جيگر تو...ولش:سپيده

 ...شدم جگر چگونه من:مالني

 ..مالني....عههه:گفتيم هم با پنجتامون هر

 ..رفت اسکي شما مخ رو من شد چه:مالني

 گرفتي؟ ياد کي از اينو:گفت و کرد اي خنده تک شيدا

 اشم مخ رو من چون..کرد کار اين چگونه ندانست من اما..ميروم اسکي مخ رو اوقات گاهي..گفت من به امير:مالني
 .نيست

 .دنبالت بياد حميد بزن زنگ فعال..نيستي ما مخ رو تو جان مالني اره-

 .بشه تموم ارايشت تا بشين هم تو:شيدا

 .نکرده ارايشم زيادم انگار نه.شدم آرايشگر کار شدن تموم منتظر و نشستم اکراه با

 .نازنين ببينمت:سپيده

 .شدم خوب چطوره:گفتم و سمتش برگشتم
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 .کمه تازه ارايشتم..اره:سارا

 کني؟ خوش دلمو ميخواي يا ميگي جدي-

 .اومدن پسرا و داماد بدوييد بابا خوبي:مينا

 .نريمان ماشين تو نشستيم شيدا با.رفتم بيرون آرايشگاه از و سرم رو انداختم چادرمو و پوشيدم و مانتو

 ....خانوما خوشگل به به:نريمان

 شديم؟ چطور:شيدا

 .کرد حرکت حميد ماشين سر پشت و کرد روشن و ماشين نريمان

 .شده تر زشت بوده که اوني از انگار نازي فقط..بيست عالي....اوهوم:نريمان

 .ميدونم-

 ...نکردي چنداني آرايش که تو نازي واي:شيدا

 .ندارم رو اينکارا حوصله ديگه دو.نمياد خوشم ارايش از يک.کردم زور به ارايشم همين شيدا-

 مونه ميشي داري باز اما کنه کمکت که عليشاهي پيش رفتي تو سالمتي نا...ميکني شروع داري که باز:نريمان
 .سابق

 .ميدم زجر همشونو دارم کارام با من.باشه دلخور ازم اگه داره حق نريمان.پايين انداختم سرمو

 ...نريمان:زد تشر نريمان به شيدا

 .داشتم توقع اين از بيشتر ازت...خيلي نازي اي بچه خيلي:گفت و فرمون رو زد مشت با نريمان

 

 .کن بس نريمان:شيدا

 هميدناف اين راه تو اونقدر....بفهمم که نميخوام يعني...نميفهم من بچم من ميگه راس...بزنه حرفشو بزار شيدا نه-
 .کنم درک و بفهمم رو چيزي نميخواد دلم ديگه که کشيدم زجر

 .ناسالمتي عروسي ميريم داريم..کميد بس ها بچه:شيدا

 ...ديگه کس نه..ميکنه درک منو طاها فقط انگار..بيرون به دادم نگاهمو

 ميخواستهن دلش مالني که بود جالب برام داخل رفتم و سدم پياده شيدا و نريمان از جلوتر..تاالر به رسيديم باالخره
 .خوشحاليه بسي جاي من براي حال هر به خب ولي باشه مختلط عروسيشون

 ....شد پيدا هم ها بچه بقيه کله و سر دقيقه چند بعد پرو اتاق داخل رفتم
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 يه ها بچه اب بعدم .گفتم تبريک بهش طرفشو رفتم و ديدم دور از خانومو شيال.بيرون رفتيم لباس تعويض از بعد
 .کرديم پيدا نشستن واسه رو جايي

 سپيد؟؟ چطوره مامانت حال راستي:گفت ميکرد مرتب شو شده فر موهاي که همونطور سارا

 .ممنون خوبه:سپيده

 بوده؟ شده چي مگه:مينا

 .بود شده پايين باال فشارش يکم هيچي:سپيده

 .خارجين اينا االن ها بچه:گفت شيدا يهو که گفت اهاني مينا

 ...کنم فکر اره-

 ...تره ساده هم ما از ارايششون مياد خوشم ولي:شيدا

 ..ببين شقايق.خوبيم ما باز حاال..اره:مينا

 ....بود لخت کامال کمرش که بود پوشيده ماکسي لباس يه شقايق..کرديم نگاه ميکرد اشاره که جايي به

 ...بود پوشنده و صورتش غليظ ارايش يه و

 ...که ميدونيد کنيد ولش...داريم چيکار مردم به ما-

 .خنده زير زدن بعدم.ميگرده شوهر مادر دنبال:گفتن يکصدا همشون

  .کردم همراهيشون لبخند با منم

 ?اميرحسين?

 .بود دهش استرسم باعث همين و بزنم حدس و نريمان العمله عکس نميتونستم اصال.کردم حرکت نريمان سمت به

 .کنيد پذيرايي خودتون از اومديد خوش:گفتم ها بچه به رسيدم بهشون وقتي

 .رسيديم نترکي قسمت به پذيرايي قسمت از که فعال:مرتضي

 ..يواش داداشم ميثم:الياس

 .دارم کارت مياي لحظه يه:گفتم نريمان به کردم رو خنديدمو با....دهنش تو کوبيد شيريني زور به ميثم

 اون مثل ارماميدو بگم چي بايد االن نميدونستم خلوتر قسمت يه به رفتيم .شد بلند جاش از حتما گفتن با نريمان
 .ندم سوتي نازنين جلوي شب

 ...امير جانم:نريمان
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 ميخواستم من نريمان اما.نباشه حرفا اين واسه مناسبي وقته االن شايد ميدونم :گفتم و دادم قورت دهنمو اب
 .گردنم پشت کشيدم دستمو کالفه بعدم.دارم دوست و نازنين من...امممم...راسش..بگم

 ...ميدونم:نريمان

 و زدي جا شايد گفتم نذاشتي جلو پا ديدم وقتي اپا..فهميدم بيمارستان تو روز اون:گفت که باال گرفتم سرمو تعجب با
 .کني ازدواج مطلقه زن يه با نخواسته دلت

 ...گها...بدي اجازه اگه بگم خواستم نريمان....اما زدم حرف نازنين با بارم يه حتي.بودم فرصت يه دنبال من نه نه-

 .ندارم نازي و تو رابطه ايجاد با مشکلي هيچ من:نريمان

 .ميکنم کمکت خودمم تازه:داد ادامه و شونم رو گذاشت دستشو

 ...رفيق ممنونم:گفتم و زدم لبخندي

 .ميشه شروع بعد به اين از کارا...نکردم کاري:نريمان

 بچه...رجلوت رفتيم يکم نريمان با.ميرقصيد داشت حميد...مجلس وسط سمت رفت نگاهمون دست و سوت صداي با
 خيلي ماهام.ميداد قر و ميلرزوند خودشو هي حميد جلوي ميثم.وسط رفتيم نريمانم منو.بودن وسط خودمون هاي

 .اوردن شام رقصمون شدن تموم بعد .ميرقصيديم مردونه

 جون اخ:گفت و مالوند هم به دستاشو الياس.بود کرده ماشين سوار رو مالني حميد.بيرون رفتيم تاالر از شام بعد
 ..... کو زنم.کشون عروس

 رفط رفتن خنده با هم ها بچه بقيه.شدن ماشينشون سوار هم با و مينا سمت رفت و کرد نگاه و اونور اينور بعدم
 ....بشه من ماشين سوار هم نازي که باشه کي...هيييي.شدن ماشيناشون سوار هم با و زنهاشون

 به چشمم اما نيست ماشين تو کسي ديگه کردم فکر.کردم احوال و حال شيدا با .داشت نگه جلوم نريمان ماشين
 .پايين انداخت و سرش و داد جوابمو اونم.کردم سالم و دادم تکون سري.بود شده خيره بهم که افتاد نازنين

 .دکر  عقب به ريزي اشاره بعدم....باهاتم تهش تا که ميدوني...امير:گفت و بيرون اورد شيشه از سرشو نريمان

 ... مردي خيلي:گفتم و زدم لبخندي

 ..فعال...تو اندازه به نه:نريمان

 من مال نازنين....اول قدم از اين... افتادم راه دنبالشون و شدم ماشينم سوار منم.شد دور و گرفت گازشو بعدم
 ...ميشه

***** 

 .داد جووب باالخره بوق چند خوردن از بعد.گرفتم شمارشو

 بله؟؟-
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 ..سالم-

 ...شما سالم-

 ...حسينم امير من-

 .نشناختمتون مرادي اقاي ببخشيد..سالم-

 داريد؟ وقت بدونم خواستم نداره اشکالي-

 چي؟ براي-

 .ببرمتون جايي يه خواستم-

 ..بيام باهاتون بايد چرا من وقت اون-

 .ميکنم خواهش ازت چون-

 ..نميتونم-

 .کن اعتماد بهم لطفا...بياد خوشت ميدم قول-

 .نميدن اجازه خانوادم-

 .جريانن در خانوادت-

 .منتظرتم پايين ديگه دقيقه ده:گفتم خودم.نميگه چيزي ديدم که لحظه چند

 .کردم قطع گوشيو بعدم

 به ينگاه..بيرون اومد نازنين و شد باز حياطشون در گذشت که ربع يه..کن کمکم خدايا...فرمون رو گذاشتم سرمو
 .کرد باز در سمتمو اومد ديد ماشينمو وقتي و کرد اطرافش

 ...سالم:گفت سمتمو کرد رو ماشين تو نشست وقتي

 ...سالم-

 بريم؟ کجا قراره-

 .ميفهمي خودت باالخره عجولي چقد-

 .کردم روشن ضبطو و بردم دست.نميخواست سکوتو اين دلم.نگفت چيزي و نشست ساکت

Strumming My Pain Wi th Hi s Fi ngers 

 را دردم , آورد مي در رقص به انگشتانش با
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Singi ng My Li fe Wi th Hi s Words 

 سرايد مي را ام زندگي کلماتش با

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Tel l i ng My Whol e Li fe Wi th Hi s Words 

 کلماتش با , را ام زندگي تمام کند مي بازگو

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

I  Heard He Sang A Good Song 

 خواند مي زيبايي ي ترانه شنيدم

I  Heard He Had A Styl e 

 داشت خاصي لحن که شنيدم

And So I  Came To See Him 

 ببينمش تا آمدم بيرون پس

And Li sten For A Whi l e 

 کنم گوش او به اي لحظه و

And There He Was,  Thi s Young Boy 

 جوان مرد اين , بود جا آن او و

A Stranger To My Eyes 

 من چشمان به اي غريبه

Strumming My Pain Wi th Hi s Fi ngers 

 را دردم , آورد مي در رقص به انگشتانش با
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Singi ng My Li fe Wi th Hi s Words 

 سرايد مي را ام زندگي کلماتش با

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Tel l i ng My Whol e Li fe Wi th Hi s Words 

 کلماتش با , را ام زندگي تمام کند مي بازگو

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

I  Fel t Al l  Flushed With Fever 

 شدم شرمگين و سرخ

Embarrassed By The Crowd 

 آمدند ديگران وقتي شدم آشفته

I  Fel t He Found My Letters 

 را من احساسات او انگار

And Read Each One Out Loud 

 خواند مي بلند صداي با يکي يکي

I  Prayed That He Would Fini sh 

 کند تمامش زودتر خواست مي دلم

But He Just Kept Right On 

 داد مي ادامه همچنان او اما

Strumming My Pain Wi th Hi s Fi ngers 

 را دردم , آورد مي در رقص به انگشتانش با
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Singi ng My Li fe Wi th Hi s Words 

 سرايد مي را ام زندگي کلماتش با

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Tel l i ng My Whol e Li fe Wi th Hi s Words 

 کلماتش با , را ام زندگي تمام کند مي بازگو

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

He Sang As I f He knew Me 

 شناخت مي مرا انگار که خواند مي طوري

I n Al l  That Dark despai r 

 اميدکننده نا تاريکي آن در

And Then He Looked Right Through Me 

 کرد نگاه من درون از درست گاه آن و

As I f I  Wasn t There 

 نبودم آنجا من انگار که طوري

And He Just Kept On Si nging 

 داد ادامه خواندن به و

Singi ng Clear And Strong 

 محکم و شفاف

Strumming My Pain Wi th Hi s Fi ngers 

 را دردم , آورد مي در رقص به انگشتانش با
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Singi ng My Li fe Wi th Hi s Words 

 سرايد مي را ام زندگي کلماتش با

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Tel l i ng My Whol e Li fe Wi th Hi s Words 

 کلماتش با , را ام زندگي تمام کند مي بازگو

Ki l l i ng Me Softl y 

With Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Oh,  Oh,  Oh. . .  La,  La,  La,  La. . .  Oh,  Oh,  Oh. . .  La,  La,  La.... 

Strumming My Pain Wi th Hi s Fi ngers 

 را دردم , آورد مي در رقص به انگشتانش با

Singi ng My Li fe Wi th Hi s Words 

 سرايد مي را ام زندگي کلماتش با

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Tel l i ng My Whol e Li fe Wi th Hi s Words 

 کلماتش با , را ام زندگي تمام کند مي بازگو

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا
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He was strumming my pain 

 آورد مي در رقص به را دردم او

Yeah he was si nging my l i fe 

 خواند مي را ام زندگي او

.  

 زير و جاده به دادم نگاهمو .بود منم دلم حرف اهنگ اين.ميکرد نگاه من به بابهت داشت اونم.کردم نگاه نازنين به
 :گفتم لب

I  Fel t He Found My Letters 

 را من احساسات او انگار

And Read Each One Out Loud 

 خواند مي بلند صداي با يکي يکي

I  Prayed That He Would Fini sh 

 کند تمامش زودتر خواست مي دلم

But He Just Kept Right On 

 داد مي ادامه همچنان او اما

Strumming My Pain Wi th Hi s Fi ngers 

 را دردم , آورد مي در رقص به انگشتانش با

Singi ng My Li fe Wi th Hi s Words 

 سرايد مي را ام زندگي کلماتش با

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

Tel l i ng My Whol e Li fe Wi th Hi s Words 
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 کلماتش با , را ام زندگي تمام کند مي بازگو

Ki l l i ng Me Softl y Wi th Hi s Song 

 کشد مي اش ترانه با آرامي به مرا

He Sang As I f He knew Me 

  

 شناخت مي مرا انگار که خواند مي طوري

I n Al l  That Dark despai r 

 اميدکننده نا تاريکي آن در

And Then He Looked Right Through Me 

 کرد نگاه من درون از درست گاه آن و

***** 

 .رسيديم:گفتم و کردم پارک ماشينو

 اينجا؟؟:گفت و کرد نگاه اطرافش به بهت با

 نداشتي؟ انتظارشو چيه...اره-

 ...اينجا بجز ميدادم رو جايي هر احتمال...نه راستش-

 ..شو پياده:گفتم و زدم لبخندي

 ...گنبدش به زدم زل و شدم پياده ماشين از

 .عبدالعظيم شاه نيومدم وقته خيلي-

 .مياد خوشوت ميدونستم-

 .ممنونم ازتون واقعا:گفت و کرد نگاهم خاصي حالت يه

 ....عاليه اين اول قدم براي.داخل رفت و اورد در کفشاشو بعدم

 مايچش از بيرون اومد وقتي.شدم نازنين منتظر و نشستم نيمکت روي.بيرون اومدم زيارت بعد و داخل رفتم منم
 .کرده گريه که بفهمم تونستم راحت شدش سرخ

 .بريم سرده:گفتم که کنارم نشست
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 .دارم دوس رو هوا اين نه:گفت و بيرون داد نفسشو

 ...رنگ زرد گنبد به دادم نگاهمو

 .شمام مديونه اينو و...ميکنم سبکي احساس واقعا-

 ...اما نکردم کاري که من-

 ...نازنين کنم ثابت بهت خودمو بزار:گفتم و کردم نگاه چشماش به

 ..نه گفتم بهتون بار يه من..بشه خراب خوبم حال نذاريد ميکنم خواهش-

 ...ميخواين مطلقمو که من چرا کنن ازدواج باهاتون کنيد تر لب تا که هست شهر اين تو مجرد دختر همه اين

 .برده و دلم که تويي فقط چون-

 قدم :فتمگ و شدم بلند جام از بکشه خجالت نذاشتم اون از بيشتر..گرفت گاز لبشو گوشه و پايين انداخت سرشو
 بزنيم؟

 نازي به رسيدن براي ولي پامو جلو سختي راه...برم پيش خوب بتونم بايد من.افتاد راه کنارم و شد بلند جاش از اونم
 .داره ارزششو

 بودم اين کرف تو....باشيم ساکت نميخواست دلمم اما..بگم چي بايد االن نميدونستم.ميرفتيم راه هم شونه به شونه
 .کرد راحت کارمو خودش که بگم چي

 ميچسبه؟ چي هوا اين تو ميدونيد-

 !بستي:گفت که کردم نگاهش سوالي

 !بستي؟؟:گفتم تعجب با

 .اره...اهوم-

 .بريم بزن پس-

 کجا؟؟-

 .ديگه بخرم بريم ميخواي؟بيا بستني نميگي مگه-

 .ميچسبه گفتم ميخوام نگفتم که من وا-

 .بريم بيا... ميخوام من ولي -

 روشن خورب :گفتم و نازنين دست دادم يکيشو.گرفتم بستني تا دو و بود نزديکي همون که اي مغاره سمت افتادم راه
 ... شي



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مژگان - حوا جنس از آرامشی

telegram.me/romanhayeasheghane 257 

 ..بزني يخ بخور بگيد-

 ...ديگه گفتي خودت:گفتم و کردم و کردم اي خنده تک

 .افتادم راه و زدم بستني به گاز يه

 بخورم؟ چطوري اينو من اخه-

 .اينطوري :گفتم و زدم بستني به ديگه گاز يه

 .ميکنن فکر دربارم چي...زشته مردم جلو اينجا خب ولي بزنم گازش بايد ميدونم خودمم بعله-

 دربارت بد فکر نميشناسن تورو که ادمايي چون بخوري بستني نبايد تو يعني...هيچي:گفتم و زدم ديگه گاز يه
 .ميکنن

 .بشينيم ميشه-

 .نشستيم روش و رفتيم نيمکت سمت به

 ولي و نميکنم بديم کار البته.ميکنم خراب رو چادريا وجه اينکارم با من..نميخورم مردم حرف خاطر به نميگم من-
 ربخو حاال ولي.ميفهمم..اها- .ندارم هم رو بستني يه خوردن حق چادريم چون ميکنن فکر.ميسازن کوه کاه از مردم

 .گرفتم تو واسه اينو من

 اونقد.ودب خوردن مشغول همچنان نازنين ولي بود شده تموم من بستني.زد بستني به کوچيک گاز يه زدو لبخندي
 .ميخواين منو بستني:گفت و برگشت حرص با باالخره که کردم نگاهش

 .شدم خوردنش مشغول لذت با و گرفتم ازش جلو گرفت رو بستني گرفت خندش .دادم تکون سرمو اروم

 پروييد؟ خيلي گفته بهتون کسي حاال تا-

 ..نفري اولين تو نه-

 .ميخوام منم ميخوريد اونطوري که االن خب-

 .خب بگير:گفتم و جلوش گرفتم رو بستني

 .دهنيه....عه-

 .نيست که معلوم دهنيه؟؟کو...واقعا:باال دادم هامو ابرو

 ميکنيد؟ مسخره منو-

 ...بابا کي؟؟من؟؟؟نه-

 ...خيلي-
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 چي؟؟ خيلي-

 ..هيچي-

 .بانمکم خيلي...جذابم خيلي...جنتلمنم خيلي-

 .کنم باز براتون من هارو نوشابه بقيه شده خسته دستتون از نکنيد تعارف-

 .ميشم ممنونت واقعا بکني کارو اين از-

 .باال ببره قندتونو کرديد باز خودتون که همينايي کنم فکر نه :گفت خنده با

 .شدم بلند جام از و خنديدم

 بريم؟-

 ...بريم:گفت شدو بلند جاش از اونم

 حس ارشکن رفتن راه.برگشتيم و بوديم اومده که مسيري دوباره.زباله سطل تو انداختم رو بستني چوباي راه وسط
 .هميشگي ارامش همون دوباره.ميکرد القا ادم به خوبي

****  

 ?نازنين?

 رسمبت ازش ميشد باعث هم چيزي يه اما.بود بد و امير با ميشد مگه.بود خوبي روز واقعا.شدم خونه وارد و بستم در
 اول ماه پنج تو.بود خوب خيلي اول حامدم.باشه حامد مثل هم امير نکنه اينکه قبل مزخرف حس همون دوباره
 ....اما بود نيوفتاده زبونش از دارم دوست هم بار يه مشترکمون زندگي

 سمت رفتم راس يه همين خاطر به نيست خونه کسي ميدونستم.شدم خونه وارد و کشيدم اي کالفه پووف
 .تخت رو کردم پرت خودمو و اوردم در چادرمو.اتاقم

 امير قعاش که نميشه اونطرفم از.... ميشه مگه بترسم نبايد.بدم فرست خودم به بايد ميگفت...ميگفت چي طاها
 ...نبود

 و دش گرم چشمام کم کم که نکنم فکر چيز هيچ به کردم سعي بستمو و چشمام.شدنه منفجر حال در مغزم پووف
 .برد خوابم

**** 

 .کردم نگاه صفحش به و برداشتم گوشيمو .شد کارم ادامه مانع مبايلم صداي که ميخوندم کتاب داشتم

 .بود شيدا

 .شيدا جانم-
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 بيرون بريم قراره در دم بيا نازي-

 کجا؟؟-

 .ميفهمي بيا حاال-

 باشه-

 .بيرون زدم اتاق از پوشيدن لباس از بعد.شدم بلند جام از و کردم قطع رو گوشي

 ميري؟ جايي:مامان

 ...زد زنگ شيدا آره-

 .دخترم برو باشه-

 .خدافظ-

 .در دم رفتم و شدم بلند جام از شد تموم کارم اينکه از بعد بستم هامو کتوني بند و شدم خم

 تاي سه اون.کنارش هم شيدا و فرمون پشت بود نشسته سارا.کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم بوقي تک صداي با
 .پشت هم ديگه

 .ماشين تو چپوندم و خودم بزور و کردم باز و عقب در

 ...سالم-

 .خودم خل شوهر خواهر بر سالم :شيدا

 بريم؟ قراره کجا-

 .بزن حدس:سارا

 .سارا داري انتظاراتي چه اين اکبند مخ از:مينا

 اکبنده؟؟ کي مخ :گفتم و گرفتم پهلوش از نيشگون يه بود نشسته کنارم چون

 ...تو:گفت و مالوند پهلوشو

 ...باهوشترين تو کردم غلط:گفت که بگيرم ديگه يکي خواستم

 .راهنمايي يه:گفت سپيده که خنديدم

 ...داره برف ميگن :مالني

 ...چال تو:گفتم گرد چشماي با
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 ...دقيقا:گفتن هم با همشون

 .عاشقتونم..واي:گفتم و کشيدم ارومي جيغ

 .شوهر خواهر نکن احساسات ابراز زياد :شيدا

 .نرفتيم وقته خيلي از خداييش ولي:مينا

 .حميد و مالني اومدن قبل از اوهوم:سپيده

 ..قبلنا داشتيم دوراني چه..ميگه راست:سارا

 .نبرد جا هيچ من اومد من وقتي از شما:مالني

 .نبودم منم :شيدا

 ... من عشق چال تو ميريم داريم ولش حاال..اوهوم-

 ميريم؟؟ تنها: پرسيدم گذشت که مدت يه.خنديديم

 .اومديم پسرا با نه:سارا

 جدي؟؟؟-

 .ماهان از تر جلو اونا ولي اره:مينا

 .افتاديم راه و شدن پياده هم ها بچه بقيه.کشيدم عميق نفس يه و شدم پياده ماشين از.رسيديم باالخره

 ....بود اومده هم طاها.شديم پرسي احوال مشغول باهاشون و ديديم رو پسرا کابين تله دم

 هک خوشحالم اما بود چي علتش نميدونم ميشد نفسم به اعتماد باعث طاها بودن.شدم خوشحال ديدنش از خيلي
 ...هست

 ارهدوب و شد عسلي چشم تا دو اسير چشمام دوباره و.داد جوابمو خوشرويي با که کردم سالم و زدم بهش لبخندي
 ....ترس با اميخته و خوب حس همون

 ....امير و موندم من يهو که شدن کابينا تله سوار چهارتايي ها بچه

 ....ميشه مگه وا

 !؟؟!؟!بشم؟ کابين تله سوار تنها امير با من

 .امير و من فقط ديدم کنم اعتراض خواستم تا

 .شد سوار هم امير.شدم سوار و رفتم جلو ناچار.بشم سوار که کرد اي اشاره امير
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 ....کرد حرکت کابين تله و هم روي به رو نشستيم

 .پايين به بزنم زل باال از که اينم عاشق.کردم نگاه و پايين شوق با

 نه؟؟ مگه قشنگه-

 ...بازيم برف عاشق من واي !!خيليي آره:گفتم بگيرم پايين از نگاهمو اينکه بدون

 ...ميدونم-

 کجا؟؟ از :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 !!ينجاا بيايم دادم پيشنهاد داري دوست رو بازي برف گفت وقتي...پرسيدم نريمان از:گفت و انداخت باال اي شونه

 ...کرد عبور دلم توي خنک باده يه يهو

 ..دارم اهميت براش اونقدر من يعني

 .پايين انداختم سرمو و زدم لبخندي

 .اومديم پايين که کابين تله از

 .کرد يخ دماغم من بده شالگردانتو همون الياس:ميثم

 .ميزنه يخ تو مال فقط..ندارم من داري دماغ تو :گفت و دماغش رو کشيد شالگردنو الياس

 نه؟ يا ميدي:گفت و برداشت برفي گوله يه ميثم

 ...نه:گفت و انداخت باال ابرويي الياس

 .حسابي بازي برف يه شروع شد اين و

 .يقش تو انداخت برفي گلوله يه يهو کرد حرکت امير سره پشت اروم طاها

 ..طاها نکنه لعنتت خدا:گفت و باال يقشوگرفت امير

 ...داد حال خيلي امير جون:گفت خندان طاها

 .بود سرش پشت که من به خورد و داد جاخالي که طاها سمت کرد پرت و کرد درست برفي گلوله امير

 ...طاها به بزنم خواستم ببخشيد:گفت هل امير

 ...گفتي دير:گفتم و کردم درست برفي گلوله يه

 ...اينطوريه:گفت و من به کرد پشتشو سريع که سمتش کردم پرت رو گلوله بعدم

 .خورد خودش صورت تو گلوله يه قبلش که سمتم کنه پرت خواست گلوله يه بعدم
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 ...من خواهر به بزني خواستي...نچ نچ:گفت نريمان که کرد نگاه سمتشو اون و برگشت

 ..کنيم منفجرش:گفت و زد چشمکي که زدم نريمان به لبخندي

 ...کنيم منفجرش:گفتم و خنديدم

 ..کنيد ولم....شدم منفجر همينجوريشم من اقا:امير

 ...کنن دفاع نريمان از تا اومدن هم مالني و حميد...بهش زدن برف به کرديم شروع نريمان با بود شده دير اما

 ...شديم گروه دو خالصه

 ...شديم خسته تا هم کله سرو به زديم برف اونيدر

 ..بشيم گرم تا داديم سفارش داغ قهوه يه نفري و شاپ کافي سمت رفتيم

 ...نازي ها خوبه پرتابت ميگم:ارسالن

 ...کرده پرت چيز من به بس از:گفت و خنديد نريمان

 ..شده سياه جاش يه ميگرده بر مامانش خونه از وقت هر بدبختم شوهر:شيدا

 ...منه داداش باشه تو شوور اينکه قبل ميخواد دلم-

 ...بکش منو بيا داداشتم چون خوب:نريمان

 ..ميکنم فکر بهش بعدا-

 ..بيرون زديم شاپ کافي از و .خورديم خنده و شوخي با مونو قهوه

 ...ديدم و امير کردم بلند که سرمو..ميره راه کنارم داره يکي کردم احساس که ميزدم قدم برفا رو داشتيم

 ... خاستگاري بيايم مادرم و پدر با فردا ميخوام نازنين:گفت که پايين انداختم سرمو دوباره

 برات رو رويايي زندگيه يه ميتونم من....نه نگو لطفا:گفت که کردم نگاه بهش بهت با.زد خشکم سرجام
 .کنم خوشبختت ميتونم...بسازم

 ...اما-

 رنذا...کشيدم حامد با ازدواجت سر کافي اندازه به من نازنين...داري دوست منو که ميدونم...لطفا نيار اما و ولي-
 .بدم دستت از دوباره

 ربهض دوباره اگه....ميترسيدم طرف يه از و داشتم دوسش طرف يه از...بگم چي نميدونستم.پايين انداختم سرمو
 ...چي بخورم

 ...نيست حامد مثل امير اما
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 ...ندم خودش و خودم به فرصت يه چرا

 ...بگم چي بايد االن نميدونستم باال گرفتم سرمو

 ...قبوله:گفت مظلوميت با امير

 ..زدم پلک اروم

 ...زد قهقهه به تبديل لبخندش کم کم زدو لبخند رفته رفته و کرد نگاهم بهت با اول

 ...پايين انداختم سرمو گرفتم گاز لبمو گوشه خجالت با منم

 هب بزنم زنگ برم من واي...کنم خوشبختت ميدم قول...نازنين ممنونم ازت...خوشحالم چقد نميدوني...نازي واي-
 ..بريم بيا اصال...بگم بهش حضوري بهتر نه نه...مامان

 کجا؟؟-

 ..ميارم عروس واسش دارم که برم خبر مامان به منم هامون خونه ديگه بريم-

 ...حولي اينقد چرا:گفتم و خنديدم

 ..بدم دستت از دوباره ميترسم-

 ..هستم دفعه اين نه-

 ...کردي باورم که خوشحالم-

 ...کشيدن هو و زدن دست تمومشون که گفت چيزي يه...ها بچه سمت رفت و دوييد

 ...ميکردن نگاه بهمون داشتن و بودن هم کنار موقع اون از اونا که شدم متوجه تازه

 از لقهح يه که کردم نگاهش تعجب با..زد زانو جلوم و سمتمو اومد دوباره امير.پايين انداختم سرمو و کشيدم خجالت
 ميکني؟؟ ازدواج من با:گفت و زد وچشمکي اورد در جيبش داخل

 ...ديوونه:گفتم و خنديدم

 ..اي قهوه چشم تا دو ديوونه...ديوونم اره-

 ...کردم دستم تو و برداشتم و انگشتر

 ....خودمي خود مال حتم طور به االن خب خب-

**** 

 .برداشتم رو چايي سنيه بغلمو زير دادم چادرو.کنم کنترل خودمو کردم سعي و کشيدم عميق نفس يه

 .دادن جوابمو خشرويي با همه که کردم ارومي سالم.رفتم بيرون خونه آشپز از ...ا بسم يه با
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 ...تخته به بزنم ...ماشاءا ..ماشاءا....به به:خانوم شيال

 ...ميشه نصيبم داره عروسي عجب :داد ادامه و ميز پايه به کوبيد و اورد جلو دستشو

 ....بابا بعدشم و کردم تعارف مرادي آقاي به رو چايي و زدم لبخندي

 .کردم تعارف بهش رو چايي اروم امير به رسيدم وقتي

 .نکنه درد خودم خانوم گل دست-

 بر شيدا کلمش ديگه.نشستم کنارش شيدا به چايي کردن تعارف بعد و گرفتم گاز لبمو.ميکردن اب دلم تو قند انگار
 ختبدب منه سر ها کوزه کاسه تموم بکنه بدي کار اگه اينه من مشکل اما خوبه..بشم عمه من بشه کي.شده اومده

 ...ميدن فوش من به همه و ميشه شکسته

 ...کردم جمع مرادي آقاي حرف با دادم حواسمو

 .کنن وا سنگاشونو و بزنن باهم حرفاشو برن جوون تا دو اين بديد اجازه اگه خوب:

 .بزنيد هم به حرفاتونو و اتاقت تو برين بابا نازنين...شماست دست هم ما اجازه:بابا

 پشت خودمم.بره امير اول تا ايستادم اتاق در دم.اومد سرم پشت هم امير.اتاق سمت رفتم و شدم بلند جام از
 .رفتم سرش

 .کامپيوتر ميز صندلي رو نشست هم امير و تخت رو نشستم

 ...بشنوم شرطاتونو تا آمادم من خانوم عروس خب-

 دوبلکس خونه يه..بلند شاسي ماشين يه...ميکنم عوضشون هم ما هر ميخوام طال سرويس دوتا من....اممم...خب-
 ...اممم ديگه...خوابه چهار

 .نميرسيم تفاهم به ما انگار مرسي:گفت و شد بلند جاش از امير

 ..زدي جا-

 ..نيست چيزي که اينا ميريزم پات به بخواي هم رو دنيا تو :گفت خنده با جاشو سر برگشت

 ...ميزدي جا اول داشتي اما-

 .بکنم غلط من-

 ..راستش...ميکردم شوخي داشتم خب ولي...ميزنيد حرفيه چه اين-

 ...جانم-
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 بشه اگه نبود طوالني نامزديمون خب...حامد با ازدواج موقعه خب من..... بمونيم نامزد يکم ميخوام من راستش-
 ..بمونيم نامزد ماه چند ميخوام

 ...ولي بخواي تو چي هر باشه-

 ...نيار من جلوي آشغالو اون اسم وقت هيچ ديگه:گفت که کردم نگاهش سوالي

 ...غيرت جونم

 ..خوبيه حس ميشه غيرتي برام اينکه..پايين انداختم سرمو و زدم لبخند اروم

 ..بود قدر همين شرطاطون همه خانوم عروس خب-

 ...آره:گفتم و خنديدم

 ..دارم شرط يه منم ولي-

 شرط؟؟:گفتم و باال دادم ابروهامو

 ..شرط بله-

 خب؟؟-

 .نشست تخت رو کنارم فاصله با و شد بلند جاش از

 ..باشي داشته دوسم اينکه شرطم-

 ..ميتوني:گفت و کرد نگاه چشمام تو

 ..دارم دوستون االنم من:گفتم و پايين انداختم سرمو

 ....دل ته از خنديد

 ....دختر عاشقتم-

****  

 ..دارم استرس من واي-

 ...اولته دفعه مگه:گفت لبم رو ميکشيد رژ که طور همون مينا

 ..خنده زير زد سپيده

 ..کوفت:گفتم سمتشو کردم پرتاب و برداشتم ميز رو از و پاک شير

 ..خانوم مينا نکنه درد شما دست:گفتم و مينا سمت کردم رو بعدم
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 ..بزنم قشنگ و رژت بزار باش ساکت هم حاال ...خواهش-

 الهي:گفت مامان بيرون اومديم که اتاق از بهم داد چادرمو بعدش و سرم رو انداخت شال يه شد تموم کارش وقتي
 ...عزيزم برم قربونت

 ...بابا و شيدا هم اون بعد بوسيد پيشونيمو و اومد جلو بعدم

 ...گنده دماغ خوشحالم برات خيلي:گفت و کرد بغلم سفت شد نريمان به نوبت وقتي

 ..گشاد دهن ممنونم-

 ..اومديم در هم بغل از و خنديديم

 .بيان باباش و مامان و مالني با حميد و امير بود قرار طرفم اون از محضر سمت افتاديم راه و شديم ماشينا سوار

 ما اب همزمان هم مرتضي و سارا...بودن ايستاده منتظرمون بقيه و امير.شدم پياده ماشين از محضر رسيديم وقتي
 .رسيدن

 ...عقد اتاق سمت به کرد راهنماييمون اقا حاج مدارک دادن از بعد و شديم محضر وارد

 ...بهم داد سفيد چادر يه و بيارم در سياهمو چادر گفت مامان

 ..دستم داد قرانو مينا و نشست کنارم هم امير صندلي رو نشستم و کردم سرم چادرو

 ...عقد خطبه کردن جاري به کرد شروع و کرد باز بزرگشو دفتر و شد اتاق وارد عاقد....داشتم خوبي خيلي حس

 هب مرادي حسين امير اقاي داءم نکاح و عقد به رو شما ميدهيد وکالت بنده به ايا فرهنگ نازنين خانوم سرکار-
 اورم؟؟ در معلوم مهريه

 ...بچيه گل رفته عروس:سپيده

 سيک داشتن حس...دارم دوسش که کسي به رسيدن حس..عجيب و خوب حس يه...کنم توصيف نميتونستم حالمو
 نداشتم؟؟ حامد با عقد موقع و حس اين چرا ....داره دوست که

 ..بياره گالب رفته عروس:بگه که بود شيدا نوبت ايندفعه که خوند رو خطبه دوباره عاقد

 ..وکيلم ميپرسم سوم بار براي خانوم عروس...اورديد اگه گالبم و گل بسالمتي خب:عاقد

 اب...باشم نکرده انتخاب رو اشتباهي راه ديگه دفعه اين خودت اميد به خدايا...مينا دست دادم و بوسيدم و قران
 ...بله مجلس بزرگتراي بقيه و مادرم و پدر اجازه و خدا به توکل با :گفتم ارومي صداي

 ...زدن دست و کشيدن کل همه

 .داد رو بله قاطعي صداي با امير..شد جاري هم امير براي خطبه وقتي
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 :گفت و کرد دستم داشت قشنگ خيلي رنگ ابي فيروزه يه روش که انگشتر يه بعدش و کرد بغلم جلو اومد مامان
 ...کن محافظت خوب ازش...نشد قسمت که نسترن به بدم خواستم بهم بود داده مادرم اينو عزيزم

 ..داد بهم سفيد طال سرويس يه هم خانوم شيال..گفتن تبريک بهم هم بقيه

 ...ميگرفتي لفظي زير يه الاقل دختر تو حولي چقد:گفت اروم و کنارم اومد سارا

 واسه دارم عجله واسه خيلي من ميدونسته:گفت چشمک يه با و اورد در جعبه يه جيبش از و خنديد امير
 ...حاضره لفظيش زير االن..همون

 ...بال خوشحالي از امير حرف با و شدم اب خجالت از سارا هر با

 ...بعد براي باشه اين:گفت جيبشو تو برگردوند رو جعبه دوباره امير

 ..بيرون اومديم محضر از باالخره مختلف هاي امضا از بعد

 ....شد سوار و زد دور و ماشين هم امير ماشين تو نشستم اينکه از بعد.کرد باز برام ماشينشو در امير

 .زد چشمک من به رو و کرد روشن و ماشين

 ..خودم خانوميه احوال-

 ...بپيچونيم رو بقيه اي پايه :گفت و خنديد که پايين انداختم سرمو خجالت با

 ؟!؟!چرا؟:گفتم تعجب با

 ...خودمون خونه ببرمت چون-

 ..پدرتون خونه-

 ..تو و من...خودمون خونه نه دوما...مني زن االن تو پدرت خونه و نه پدرتون خونه اوال-

 ...آخه:گفتم خجالت با

 .نميفهمم ماخه آخه من-

 .زد زنگ امير گوشي شديم دور که يکم...داد فشار پدال رو پاشو و چرخوند فرمونو

 .نريمان...جانم:گفت و گذاشت گوشش کنار گوشيشو امير

 ....داد حال آي ....داد حال آي :گفت و خنديد

 ...بکنم کارو همين ميخوام عروسيم شب اتفاقا -

 ...ميايم ديگه ساعته دو يکي ما کنيد خالي قراتونو يکم شما فعال...خواست دلم آقا زنم-
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 .کرد قطع گوشيو بعدم

 بود؟ کي-

 ..بردي برداشتي کجا خواهرمو ميگه بود نريمان:گفت و خنديد

 ..حتما شدن نگران ها بيچاره خب-

 ..ميبرمت بخوام جا هر مني زن االن تو..چي نگران-

 .ميکنم خوشبختي احساس اينقدر و اميره با بودن اول هنوز اينکه به زدم لبخندي

 کيش تو امير که آهنگي همون ماشين تو شد پخش مهرشاد صداي.کرد روشنش و ضبط سمت برد دستشو امير
 ..خوند

 ماا داره دوست بگم بهت بيامو داشتم تصميم بعدش خوندم اهنگو اين وقتي اونروز :گفت سمتمو کرد رو امير
 ...دادم دست از تورو فکر همين خاطر به و باشي نداشته دوستم شايد که کردم فکر خودم با بعدش

 

 رو ابري ها روزا تمام از من

 رو ليلي ها قصه تموم تو از

 رو خاکي رنگا تموم از من

 دارم دوست تو با رو خاکي

 دارم دوست تو با رو ليلي

 دارم دوست تو با و مجنون

 دارم دوست تو با و بارون

**** 

 ?حسين امير?

 ..خانومي بفرماييد : گفتم نازنين به رو گرفتم جلو دستمو .کردم باز رو خونه در

 .تميزه زيادي پسر يه واسه :گفت و انداخت اطراف به نگاهي.شد خونه وارد لبخند با

 ..کردم تميزش تو خاطر به امروز زدي حدس درست-

 نمياري؟ در چادرتو:گفتم سرشو پشت رفت

 .پايين انداخت سرشو و مبل رو گذاشت و اورد در سرش از چادرشو خجالت با
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 .کن نگام:گفتم و باال اوردم سرشو چونشو زير گذاشتم وسطيمو و اشاره انگشت دوتا

 تو رسيت يه هنوز ميدونم..شوهرتم االن من ...خانومي نکن فرار ازم :گفتم و بوسيدم پيشونيشو که باال اورد سرشو
 ..بشه تموم ترس اين کنم کمکت که اينجام من ولي...هست وجودت

 ختل موهاي که کردم باز کليپسشو..هاش شونه رو افتاد که پايين کشدم روسريشو و بغلم تو کشيدمش اروم
 ..کشيدم بو موهاشو بين بردم سرمو اروم بيرون ريخت رنگش خرمايي

 .ميده خوبي بوي چه ...اممم-

 ...نازنينم دارم دوست:گفتم اروم و گوشش کنار اوردم سرمو

 ..منم:گفت اروم اونم.کردم احساس و گرفت قرار سرم پشت که دستاشو

 چي؟؟ تو:گفتم شيطنت با

 ..دارم دوست منم-

 ..برم قربونت من آي:گفت و دادم فشارش محکم

 .شدم منفجر...آي-

 .شدم زده ذوق ببخشيد:گفتم و کردم ولش آروم

 ازهت بيچاره داره حق خوب...پروم زيادي من شايد..ميکشيد خجالت ازم هنوزم.مبل رو نشوندمش و نشستم مبل رو
 ..کرديم عقد نيست ساعتم يه

 ..نمياد بهت اصال دختر نکش خجالت اينقد :گفتم و کشيد لوپشو و زدم لبخندي

 ....لباش رو گذاشتم لبامو و جلو بردم سرمو

 ...اين يعني خوب حس

 ...نازي و من يعني

 ....کنارم بودنش و اون

 ...آرامشش و اون

 ...حوا مثاال آرامشي

  ...آدميت بوي از پر پاک

 .شد اتاق وارد
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 جلو ودستم بهم رسيد وقتي.سمتم کرد راهنمايش نگهبان.پريد باال ابروهاش تعجب از ديدنم با شدم بلند جام از
 ...سالم:گفتم و بردم

 .بدم دست نميتونم دارم بند دست که ميبني:گفت پوزخند يه با و اورد باال دستاشو

 کستشش اينکه از بودم خوشحال لبم رو نشست لبخند يه.شلوارم جيب تو کردم فروش و عقب کشيدم دستمو اروم
 .دادم

 ...ها صندلي روي هم روي روبه نشستيم

 ..شدي الغر..نميسازه بهت زندان :گفتم و گذاشتم ميز رو دستامو

 ..اي اغذيه دکتر نميدونستم-

 ..راتب بيارن آبميوه يه بگم ميخواي...نکني ضعف وقت يه ميدم بهت که خبري با بدونم ميخوام ولي نيستم اره -

 خبري؟؟ چه:گفت و هم تو کرد اخماش

 ...باشه نداده خبر بهت کسي ميزدم حدس-

 ..کرديم نامزد که هفتست سه نازنين و من:گفتم چشماشو تو زدم زل جدي

 ..ديدم رنگشو پريدن وضوح به

 ..داره دوست منو نازنين ....ميکني شوخي :گفت بهت با

 اون...حالت به واي ببينمت نازنين اطراف اگه...کنيم ازدواج ديگه ماه دو قراره ما بگم اومدم....داشته نه و نداره نچ-
 اهاشب ديگه ببين خوب...ميترسه من از اون تو خاطر به...بياد کنار بچش سقط و تو کاراي قضيه با تونسته تازه

 ازنينن و منو واسه مشکلي نکن سعي پس بشه تنش دچار دوباره نازنين تو وجود با نميخواد دلم ....کردي چيکار
 ...بياري بوجود

 ...عوضي نيار نازنين کنار و خودت اسم:گفت و ميز به کوبيد دستاشو و شد بلند جاش از

 حامد باشي رفتارت مراقب بهتر :گفتم شلوارمو جيب تو کردم فرو دستامو و شدم بلند جام از متقابال منم
 و ازنينن دور بگم بهت که بود اين اونم داشت دليل يه اينجا اومدنم...ميکنم رفتار باهات ديگه طور من وگرنه....خان

 ....باخودته انتخاب زدم حرفامو من خب....بکشي خط منو زندگيه

 ...بود انداخته راه قال و داد و خونشون بود اومده نازنين خاله ديروز....بيرون زدم زندان از

 رو عروسي بديم خبر بهش اگه ميدونستيم ميگفت...کردم نابود پسرشو زندگيه من و منه پسره زن نازنين ميگفت
 ..نکرديم دعوتش همين واسه ميزنه بهم

 نميدم رو اجازه اين منم...منه شوهر االن امير اما...واجب احترامتون خالمين:گفت و اومد در خالش جلوي نازنين اما
 کس هيچ درضمن...رسيد پايان به کرد بلند روم دست وقتي از حامد منو زندگيه..کنه توهين بهش کسي که
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 روز و نيوفتم پسرتون کاراي ياد دوباره که بود اين نکردتونم دعوت دليل..بشه امير با ازدواجم مانع نميتونست
 ...بشه خراب نامزديم

 ...برگردونده بهم دوباره و نازنين خدا که شدم خوشحال چقد لحظه اون من و

 ...نميشد من حواي که بود اين غير اگر نازنين

 .گرفتم و نازنين شماره...برداشتم گوشيمو و شدم ماشين سوار

 ...جانم-

 ...خانومي سالم -

 ...عزيزم سالم-

 ..اي چيکاره-

 ...شما براي دلتنگي هميشه کاراي هيچ-

 ...دنبالت بيام شو حاضر...دلت اون فداي من اخ-

 ...باشه-

 ...منتظرتم در دم ديگه مين ده من-

 ..خدافظ....کن رانندگي يواش عزيزم باشه-

 ...ميکرد نمايي خود صحفش رو داشت نازنين منو عکس..صفحش به زدم زل و کردم قطع و گوشي

 وستد گفتم گوشش تو و نازنين گردن دور بودم انداخته دستمو...گرفتم خودمون از اول روز که سلفي عکس يک
 ...دارم

 ...گرفتم عکس يه سريع زد لبخند وقتي

 ...ديدم حال به تا که عکسيه ترين زيبا شايد که عکس يه

 ...خونشون سمت روندم و کردم روشن و ماشين

***** 

 شيدک کوتاهي جيغ..کردم بلندش و هاش زانو زير بردم دست مبل رو انداخت چادرشو نازنين وقتي شديم خونه وارد
 ..کرد حلقه گردنم دور دستاشو و

 ...ديوونه ميکني چيکار:گفت خنده با

 ..ديوانه...شده چيزيت يه انگار نه :گفت کلمو پس زد يکي هوا رفت جيغش باز گرفتم دندون لپشو
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 تو ديوونه ..ديوونم من اره-

 ...داري انتظاري چه ديوونه يه از....

 ....روانيتم منم:وگفت خنديد

 ميگه شاعر که اينجاست-

 رواني منه مريضو توي

 داريم رو دنيا انگار هم کنار

 نيست ما بين هيشکي هنوزم بگو

 بياري طاقت نتونستي بگو

 .... کنارش خودمم مبل رو گذاشتمش و خنديديم

 چطوري؟؟ -

 ...خوبم-

 ..امير:گفت و پام رو گذاشت سرشو

 ..جانم:گفتم و زدم کنار صورتش روي از موهاشو

 ..بمون کنارم هميشه-

 

 ...نميمونم ميکني فکر چرا:گفتم و بوسيدم پيشونيشو و شدم خم

 ...عزيزم ميکني گريه چرا :گفتم و کردم پاکش انگشتم با که خورد سر چشمش کنار از اشک قطره يه

 کدوم يچه اينا هيس:گفتم بغلمو تو کشيدمش..ميشه تموم خوشيا اين ميکنم فکر همش:گفت و شد بلند جاش از
 ..عاشقانمون زندگيه نه و تو به عشقم نه...بشه تموم نيست قرار

 ...اميدوارم:گفت و کرد پاک لباسم با اشکاشو

 ....کن پاک لباسم با دماغتم ميخواي :گفتم که بيرون اومد بغلم از

 ...خوبيه فکر-

 ..کشيدم عقب که طرفم شد خم

 ..وقت يه نکني تعارف-
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 ...خجالت يکيم اون تعارف يکي..نيست کارم تو چيز دو اوصوال من...چيه تعارف...نه-

 ...نيست خجالتم-

 ..نچ-

 ..اتاق تو بريم شو بلند پس-

 ..پررووو:گفت و بازوم تو کوبيد مشت با

 ..نيست کارم تو خجالت ميگي خودت :گفتم و خنديدم

 ..امييير:گفت و کشيد جيغ

 ...بللله:گفتم و کردم نازک مو صدا منم

 ...ميکشمت-

 ...برداشتم و کوسن يکي اون منم.زدنم به کرد شروع و برداشت مبال کوسن

  .نموند برامون نايي ديگه که خنديديم و زديم هم به اونقدر

 ..داور  اتاق تو از پتو يه و بالشت دوتا رفت و اونطرف کشيد ميزو نازنين..کردم روشن تلويزيونو و شدم بلند

 ...کشيد دراز خودشم و زمين رو انداخت رو بالشتا

 زمين؟؟ رو:گفتم تعجب با

 ...بيا خوبه خيلي اره-

 ..ليقب بزن:گفت نازنين يهو که ميکردم رد رو ها شبکه داشتم کنترل با..کشيدم دراز کنارش و رفتم خنده با

 ..شنبست چند امروز:گفت زدم که رو قبلي

 چطور؟؟..شنبه دو-

 ..شده تموم عه:گفت و پيشونيش به زد يکي

 چي؟:گفتم تعجب با

 ..داشته بازي منچستر امروز-

 ميکني؟؟ نگاه فوتبال تو مگه-

 ..اره خب-

 جدي،؟؟؟-
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 ..نمياد بهم-

 ..نه-

 چي؟؟ واسه-

 .نمياد خوششون فوتبال از اصال دخترا خب-

 ..دارم فرق من ولي...اوهوم-

 ..خودمي خانوم تو:گفتم و بغلم تو کشيدمش

 ..امير:گفت و خنديد

 ...جونم-

 .کن بوسم-

 ..شديا شيطون-

 ...نکن بوسم خب:گفت و کرد آويزون لباشو

 ..کن ترش بزرگ بزرگه کم:گفت و مالوند دماغشو دستش با..هوا رفت جيغش که..گرفتم گاز دماغشو

 ...دارم دوس-

 .لباش رو گذاشتم لبامو بگه چيزي يه خواست تا

**** 

 ..امير-

 .جانم-

 ..کجاست گيتارت-

 ..خانومي ميخواي چي واسه گيتارمو:گفتم و شدم جا به جا يکم

 ...بزنم برات ميخوام-

 ..بلدي مگه-

 .اره... اوهوم-

 ..بزني حاال تا که نديدم من چرا پس-

 .نميزنم کسي هر براي من چون-
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 ..شدم کسي هر ديگه من نکنه درد دستت-

 ..نبودي اقام که موقع اون ولي نه االن-

 ..زدي حامدم واسه-

 انجام کس هيچ واسه حاال تا ... ميدم انجام کارو اين تو براي فقط من...هيسس:گفت و لبام رو گذاشت دستشو
 ..ندادم

 ..بيرون اومد دست به گيتار بعد لحظه چند..اتاق تو رفت و شد بلند جاش از که.زدم لبخندي

 ..شدم خيره بهش و نشستم روش به رو منم.کرد تنظيم پاش روي گيتارو و نشست جلو زانو چهار

  ...زدن به کرد شروع و زد لبخندي

 خوبي روزه چه

 خوبه هوا چقد

 اگه خوبه چه

 بمونه طور همين

 هم با تو منو

 بارون زير

 ميشيم خيس دوتايي

 بارون زير خيس

 خوبي روزه چه

 خوبه هوا چقد

 غروبه دم هميشه مثل قرارمون

 بيرونيم تو منو خونن تو همه

 داريم فرق همه با

 ميمونيم هم مثل

 باز شده چي

 چته چيه بگو
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 دلته تو چي هر بگو بهم

 ميخوامت ديوونه

 ميخواي منو مني مال بگو

 مياي باهام برم جا هر

 ميخوامت ديوونه

 من يرغ هيشکي...همينه چادر خوبيه..ميکشيد گيتار سيماي روي دستاشو خواصي ارامش با داشت کردم نگاه بهش
 ..نميبينه رو ها زيبايي اين

 

 آتيش کنار ميده جوون ها اين

 بخونيش برام دارم دوست که آهنگي

 تو مثل نيست هيشکي حستو بگي

 دارممم دوست بگي

 صبح دماي تا ميده جون هوا اين

 خوب ميشه چي بمونيم همينجا

 بگي حستو بدي دستاتو

 دارممم دوست بگي

 ...بغلم تو اومد و کنار گذاشت و گيتار

 ...فهميدم رو چيزا خيلي نازنين با من

 ...زندگي

 ...اميد

 ...خدامو و

 ...بودم کرده فراموشش بود وقت خيلي که خدايي

 ....داد بهم و نازنين که خدايي

 ...کنم فراموش خدامو که بودم شده ارزش بي اونقدر من چرا
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 ....کرد نصيبم ارامشو اين که خدايي

 پايان

 ...بوديد همراه حوا جنس از ارامشي با که ممنون بگم بايد آخر در و

 ...نزديکيه همين در خدا

 .. کنيد دراز سمتش به دستتونو کافيه

 ...ميبينه رو ما اون

 

 ...ميشه غمگين ما پاي هم

 ...ميزنه لبخند ما لبخند با

 ...نداره رو ما رنج و غم طاقت اون اما ميشيم ناراحتيش باعث اعمالمون با ما

 ..مندم آرزو لحظاتتون تک تک در رو خدا

 ....خدا بوي از پر لحظاتون

 51:18:ساعت پايان
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