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 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

 است شده اماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 

 

 

 عزیز خوانندگان

 هک وبالگی در رو شخصیتها لباسهای و شخصیتها ویا بردم نام رمان این در روکه مناظری عکسهای میتونید شما

 .ببرید لذت رمانم خوندن از امیدوارم.کنید مشاهده دادم رو ادرسش براتون
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  من وفاداری تا تو خیانت از:کتاب عنوان

 

 غرور بانوی:نویسنده

 

 nafas_razi6721@yahoo.com:ایمیل

 

 http://banooyeghoror.blog.ir:وبالگ ادرس

 

 :شده استفاده رمان این در که نامهایی معانی

 

 برگزیده های نام از:  درسا

 حجاز در کوهی نام:رایان

 (رایان فامیلی) هخامنشی پادشاه سوم داریوش سرداران از یکی نام:رادمهر

 (صحراوساشا فرزند درسا خواهر)مروارید مانند:  درتا

 

 .... مقدمه

 ؟ دانی می

 رسد می که دلدادگی پایِ

 بگویی باید

 باد بادا هرچه

 ایستی به خواستنت تمامِ پایِ و

 ببندی را چمشت و گوش باید
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 تنها و

 - او -

 شود دیدنی

 ایستی بی هایت گفتن دارم دوستت پایِ مردانه آنقدر باید

 نفهمد هیچکس که

 دندگی یک همه این پشتِ

 اش زنانه هایِ ظرافت تمامِ با است دختر یک

 بدوزی چشم عاشقانه آنقدر باید

 نفهمد هیچکس که

 است مرد یک مهربان نگاهِ این پشتِ

 هایش سختی سر تمامِ با

 شوید می - ما - وقتی

 شوید کوه

 هم پشتِ

 هم پایِ به پا

 پایی و سر بی هر نگذارید و

 را خاطرخواهیتان خاطرِ

 بریزد هم در

. 

 گفتم را ها این ی همه حاال

 همه چشمانِ رویِ به رو تا

 بگویم

 ام ایستاده ام دلدادگی پایِ من
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 ات نیامده آغوشِ پایِ

 هایت خستگی و ها بغض پایِ

 پایِ من

 ....ام ایستاده تو

 

 خدا بنام

 مثل.دیوار به خوردم که اومد جلو اونقدری.عقب میرفتم جلو،من میومد اون که قدمی هر.شد نزدیکم نسترن

 .دش خونی صورتش کل بود،یکدفعه حرکت بی صورتش اما میومد اش خنده صدای.میکردم سکته داشتم همیشه

 .بکنم کاری میترسیدم من اما"درسا،درسا"میکرد صدام.میشنیدم رو صحرا صدای

 که میومد هم پسری یه صدای.نمیکردم حس رو دردی هیچ.دستم داد برید، انگشتمو اوردو در چاقو یه یکدفعه

 سکته داشتم.کردم باز وچشمامو شدم خورد،هوشیار گوشم به که ایی باسیلی یکدفعه "درسا،درسا"میگفت

 که ردمک نگاه دوروبرم به.سالمه دیدم کردم نگاه انگشتم به.بود حقیقت مثل.خیلی..بود وحشتناک خیلی.میکردم

 .دیدم و وبابا صحرا و آرمان دکتر

 .یشرمندگ با هم باباساشا میکردو نگاهم اشک از خیس صورتی با صحرا. من به بود زده زل نگرانی با ارمان دکتر

 ارایشم میز صندلی روی رفت وخودش بیرون انداخت رو همه میکرد؟آرمان چیکار ما خونه ارمان دکتر

 .دادم تکیه تختم تاج به نشستمو تختم روی منم.نشست

 داره که هست ماهی چند ویه هست روانشناس.وشیطونه شوخ خیلی که هست ساله62جوون دکتر یه ارمان دکتر

 .کنم فراموش کودکیمو نه،روزهای که کابوس میکنه کمکم

 پر مشکی وچشمهای موها.میکنم کار بابابزرگم کارخونه ودر میخونم مدیریت ورشته سالمه62هستم درسا من

  وامااااااااااااااااادکتر. طبیعی اما وپروتزی گوشتی لبی و معمولی ودماغی وسفید برنزه از ترکیب پوستی.کالغی

 پرکالغیه مشکی من موهای. کالغی پر مشکی موهایی و برنزه مشکی،پوستی چشمهای با پسری یه.آرمان رایان

 خوشم ازش که منم.بود عالی کل در.جذاب هم بودو قشنگ هم.داشت خاصی قیافه آرمان دکتر.ولخت وصاف

 .بود ایی تیکه خوب برادری میومد،جای

 عالی چیزش همه.میشدن عاشقش درمان میکرد،بعداز درمان که رو دخترایی خداییش.ورزشی هیکلی

 .میکردم فکر داشتم بهشو بودم زده زل همینوری.تیپ،قیافه،اخالق.بود

 تگف چون.میکنم فکر خوابم به دارم  کرد فکر مینم آنالیزش دارم من نمیدونست ام بچه الهییییییییییی
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 .«بریم باید شو شد،حاضر تموم من به زدنت زل اگه حاالهم.شد تموم.نکن فکر خوابت به» ـ( آرمان دکتر)رایان

 «کجا؟»-

 «شجا اقا دختر خونه»-رایان

 لوله می دیگه کرم اما،خوب چیه منظورش فهمیدم

 «چی؟ واسه»-

 .«بزنم دخترشو مخ»-شل نیش با رایان

 «بهتون نمیدن دختر همین واسه سنتون میشنا همه بابا نه»

 «بدم؟ نشونت»-رایان

 .«شم حاضر من تا بیرون برین باشه»-

 گفت پررویی وبا انداخت باال ایی شونه و شد بلند صندلی روی از

 «نداری؟ خبر.محرمه دکتر»-رایان

 گفت جدی و نشست تختم روی و نزدیکم اومد

 «دیدی؟ کابوس دوباره»-رایان

 .دادم تکون تایید نشونه به سرمو

 «قبلی؟ کابوسهای همون»-رایان

 دادم تکون تایید نشونه به سرمو دوباره

 «بود؟ ناک وحشت خیلی»-رایان

 نداشت؟ خبر بود وحشتناک همشون که من های کابوس از این وا؟مگه

 «نداری؟ خبر وا؟مگه»-پرسیدم گیجی با

 گفت شل نیش بود،با فرار واسه اماده که درحالی

 .«دادی دست از تکلمتو قدرت بود زیاد شدتش شاید نمیزدی،گفتم حرف اخه»-رایان

 اومدم.زدم مسواک شستمو وصورتمو دست اتاقم دستشویی توی.پایین اومدم تختم از خنده با.بیرون رفت وسریع

 میومد ومیشد تا استینش که پوشیدم کوتاه ایی سورمه مانتو یه کمدم توی از.بیرون اومدم شستمو صورتمو.بیرون
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 هشد گلدوزی رنگ کرم نخ با مانتوم چون.پوشیدم دمپا مشکی شلوار بود،یه پام رون وسط تا قدش ارنج روی تا

 هم مشکی وکفش مشکی کیف یه. رنگ کرم و مشکی باگلهای ایی سورمه گذاشتم روسری بود،یه

 دستپخت کیک بودو شیر اش سینی توی.سینی یه با اتاقم توی اومد صحرا که کنم ارایش خواستم.پوشیدم

 .میکرد کارهارو بیشتر خودش ،اما داشتیم خدمتکار بااینکه.خودش

 .«منتظرته دکتر بخور اینو بیا عزیزم»-صحرا

 « باشه»-

 (همیشه مثل)کردم خالی عطرمم شیشه.کمرنگ صورتی رژلب یه و ریمل یکم.زدن پنکک به کردم وشروع

 .ودب همین نظرش گذاشتم،اونم درمیون صحرا که احساسمو حتی.هستم رایان عاشق.بزنم گول نمیتونم که خودمو

 .بیرون رفت اتاق از صحرا کی نفهمیدم که بودم فکرها همین توی

 .رفتیم باهم و گفت بابا به بااجازه یه رایان.بود شل همه رفتم،نیش که اتاق از بیرون

 گفتم ظاهری عصبانیت وبا سمتش برگشتم.شد خورد اعصابم.میکرد نگاهم هی ماشین توی

 «دارم؟ مشکلی»-

 وگفت اومد لبش روی محوی لبخند یه  رایان

 .«میخوای خوب شوهر یه.کمه چیت میگم بهت هستی؟خوب عصبانی مثال االن»-

  میشه؟ یعنی شوهرت؟واااااااااااااای میشم خودم بگه میشه یعنی.وایستاد قلبم.میومد در داشت چشمهام

 «چیه؟..چ منظورت..م»-

 .«کردم خواستگاری ازت.واضحِ»-رایان

 «چییییییی؟»-

 زد زل.گرفت دستامو سمتمو برگشت.کرد پارک ماشینو سریع رایان.پیچید ماشین توی که بود جیغم صدای این

 .چشمام توی

 

 گفت خندیدو خودش البته
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 رو زندگی بهترین کن تر لب.کنم خوشبختت میدم میکنی؟قول ازدواج من با درسا...شد احساسی زیاد»-رایان

 ه؟بلهچی جوابت.نداشتم ها جرات این از وگرنه گفتم نیستی میل بی بهم نصبت هم تو فهمیدم چون.میسازم برات

 «میدی؟

 چه دستاش راستی اوه.بودیم شده هم چشای محو.چشام به بود زده زل اونم.چشاش به بودم زده زل هنگ منم

 کشیدم دستش از دستمم.عقب کشیدم اومدمو خودم به که بود وجب یه شدیم،فاصلمون هم نزدیک.گرمه

 .کرد هدایت جاده سمت به ماشینو اومدو خودش به هم رایان. روسریم توی دادم موهامو.بیرون

 هوگرن میگفتم چیزی یه باید باالخره.میروند باسرعت خیلی همین واسه.همینطور هم رایان بودمو سرعت عاشق

 نداشتم خواستگار دیگه میپرید

 .«کنم مشورت مادرم پدرو  با باید... من جواب...چیزه»-

 .«بگی تو هرچی گفتن.مثبته جوابشون اونا»-رایان

 .«میکنم قبول همونو بگن مادرم پدرو هرچی میدونن،منم چیزی یه حتما...مثبته جوابشون اگه...خوب...خوب»-

 سمتم برگشت خنده با(خیاابونا کنار البته) ترمز رو زد یهویی

 «میگی؟ راست» -رایان

 گفتم کردمو تعجب دیدم که بودو شده تبدیل قهقه به حاال که خندشو

 «شدی؟ خل وااااااااااااا؟رایان»-

 .«کرد خلم عشقت. عزیزم اره» -رایان

  سمتش چپم جلو،گونه شیشه از بود جاده سمت به صورتم چون.پایین انداختم وسرمو انداخت گل لپام

 .داد حرکت ماشینو بوسیدو گونمو سریع.بود

 .رفتهگ بله باالخره که میگفت مامانش به تلفن با هم میکرد نگاه منو میکرد،هم رانندگی داشت که حال همون توی

 (حیام بی سر بر خاک.)بگیرممممم گازش میخواستم که میشد ناز اینقدر بود خوشحال وقتی

 گفت بودیم که در دم.خونمون دم رسوند منو گشتیمو کلی رفتیمو هم توپ شاپ کافی یه

 .«ببین.....نه میگی ، خواستگاری برای خونتونیم شب فردا»- رایان

 «نه»-خنده با منم

 .«خونتونیم فرداشب پس، دیگه؟باشه نه»- رایان
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 .«میبینیم»-

 .«ببین... خانومم ببین»- رایان

 وگفتم مردونش بلوز یقه به دوختم نگاهمو ندارم جنبه من اما چشاش توی زدم زل بالبخند

 .«بیا بیای خواستی اگه شوخی بدون»-

 «کجا؟»- رایان

 «دیگه خونمون»-

 «کجا؟»- رایان

 من میکنه شیطونی این.کنم نگاهش میخواست فقط.شدم مواجه شیطونش چشای با و.کردم نگاهش باتعجب

 نکنم؟

 «بخیر شب گذشته خوش بهت زیادی معلومه»-

 «خانمم بخیر شبت»- رایان

 ود،ازب گذاشته ماشینشو خونمون در جلوی.شدم پیاده بوسیدمو سریع گذاشتم،گونشو دستگیره روی که دستمو

 مو روهااب منم.فرستاد برام ناناس بوس یه و بوس نشونه کردبه غنچه لباشو.میکنه نگاهم داره بالبخند دیدم جلو

 گفت که شنیدم صداشو.بهش دادم تکیه بستمو حیاطو در.تو رفتم.دادم هوایی بوس انداختمو باال شیطون

 «خودم خانمِ عاشقتم»- رایان

 با روزو کل.خونه سمت دویدم.خودم سر توی زدم یکی شنیدنو کوچه کل من از غیر افتاد یادم اما زدم لبخند یه

 سمت رفتم همین واسه بیدارن بابا(صحرا) مامان میدونستم.بودم رسیده که بود شب11 ساعت بودیمو هم

 تو رفتم بابام بفرمایید با زدمو در.اتاقشون

 ستهنش صندلی روی.بودن گذاشته وصندلی میز اتاقشون خواب بهار توی.بودن نشسته خواب بهار توی مامانم بابا

 .میخوردن چای بودنو

 گفتم بوسیدمو ومامانمو بابا گونه

 .«بخوابید راحت خیال با اومدم»-

 گفت باشیطنت بابام

 ابراز داد با خجالتی پسر اون که کردی چیکار مردم بچه با شبه یه.شنیدن هم صداشو....فهمیدن کوچه کل»-

 .«میکنه احساسات
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 کیهت بستمو اتاقشونو در.بیرون اتاقشون از دویدم بوسیدمو مامانمو بابا گونه خجالت با منم.خندیدن مامان وبا

 .لبم روی اومد لبخند کردم،یه فکر که امشب به.بهش دادم

 رد اتاقمو مسیر میگشتم گوشیم دنبال کیفم توی که همونطور.پروند جا از منو گوشیم زنگ صدای لحظه همون

 . میفرستادم کرد،صلوات بیرون شیرین خاطرات اون از منو که کسی روح به گرفتمو پیش

 جززززززز نیست کسیییییی  زده زنگ که اونی دیدم تاااااااااااااااا

. 

. 

. 

 .ویاوخ.بیشعور بگم بهش داره گناه نه..بیش.هیچی اصال که هم رایان. شده گور به گور ییییییییییِ درتا این

 .ازسرم کندم روسریمو ازادمم دست با.گوشم به چسبوندم گوشیو زدمو اتصالو دکمه.بودم شده اتاقم وارد دیگه

 («دقیقست62و یازده نیست،هست؟ساعت حناق که دروغ)شبه16 اینجا...روزه شده خراب اون ها؟توی»-

 مه بیداری تو هم که بزنم زنگ موقع این گفتم همین واسه خفاشی تو که میدونم دوما.سالم اوال»-خنده با درتا

 .«نمیشم بدخواب من روزه

 «مرگته؟ چه»-

 «کرده شارژت جوووووووون رایان چیه؟خوشحالی؟»-درتا

 «میدونی؟ کجا از تو»-

 سال چند قراره کارکسری واسه اسپانیا توی باهم که دریا عقدی شوهر) کسری با اولش....نداری خبر»-درتا

 «بگه توچی به بپرسه من از که بود کرده هماهنگ(بمونن

 پرسیدم مشکوک لحنی با

 «گفتی؟ چی تو و»-

 :داد جوابمو(خنده از میزد گاز زمینو خط اونور داشت چون بود ساختگی کامال)تفاوت بی بالحنی هم درتا

 « براعقد محضر بریم کی میگه بهت میشی؟اونم زنم بگو فقط تو نگفتم،گفتم خاصی چیز»-درتا

 بودا گرفته خندم منم.خندید هر هر وبعد

 «میزنم حرف باهات درست دارم باش ادم»-
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 «میفهمی کن فکر خودت میشناسیش بهتر خودت گفتم»-شد جدی درتا لحن

 «میگی؟ راست»-

 («بود نخورده دروغ به اونم جونم به قسم حاال تا اخه میگه راست نه)تو جون به اره»-درتا

 «؟ نشدی ادم هنوز سالته62.برسرت خاک»-

 «ادمی؟ ساله62 توی نکه»-درتا

 «میحرفه؟ اینطوری خواهرش با ادم»-

 «باشی اماده باید فردا واسه بخواب بگیر حاال.اره نباشه ادم که خواهری»– درتا

 چی؟ کردم،واسه تعجب

 «چی؟ واسه»-پرسیدم تعجب با

 «بای.بخیر شبت اومد کسری.خواستگاری میان شب فردا گفت زد زنگ رایان مامان ظهر بعداز»-درتا

 گوشم روی از.شد بلند اسش ام اس صدای که بود گوشم روی گوشی همونجوری.کردم هنگ منم.کرد قطع

 نوشته دیدم کردم بازش.رایانه طرف از اسش دیدم برداشتم

 بخوانی چه برانی چه حالم به فرق نکند/  خیالم پای نرود بیرون تو کوی از که من "

 ". . . برانی که آنی تو نه ، برنجم که آنم من نه/  بکشانی خاکم به چه برسانی اوجم به چه

 

 :دادم براش منم.برم اقام قربون.عاشقانه چه اوخییییییییی

 

 ".تپند می هوایت در من دل همچون که ببین را ستارگان و بنگر آسمان به کرد، را هوایم دلت هرگاه "

  

 :داد بهم

 "ببینی خوب خوابهای.باش منتظرمون فرداشب خانمی بخیر شبت- رایان "

 دادم بهش منم

 "ببینی منو خواب.بخیر هم تو شب"
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 صبح تا رایان اما خوابیدم راحت خیال با من.بیاد رایان لبهای روی لبخند که شد باعث پیامم این

 .میکرددددددددد فکر مننننننن به داشتتتتتتتتتتتتتت

 

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

 تیشرت یه از عبارته که خوابمو لباس شستمو صورتمو اتاقم بهداشتی سرویس توی واز پاشدم خواب از صبح

 و ایی سورمه راسته رسمی مانتوی بایه رو سفید،زرشکی شلوار بایه(اتاقم ستِ رنگ)زرشکی ناناسِ ولی گشاد

 ست ایی سورمه وکفش کیف زدم،یه ورژلب کرم ویه مدادچشم یه اینکه بعداز.کردم عوض مشکی ومقنعه شلوار

 .بیرون اتاقم از اومدم پوشیدمو

 مشغول سخت که دیدم رو(خدمتکارمون)خانم زهرا و(صحرا) مامان تعجب کمال در که اشپزخونه توی برم اومدم

 .هستن گردگیری

 («تعجب با البته)سالم»-

 گفت زدو لبخند مامان.داد جوابمو خانم زهرا. سمتم برگشتن خانم زهرا مامانمو

 رایان اخه نمیری هم اینجا،کارخونه میان بزرگت ومادر پدربزرگ امروز.....عزیزم.خانم عروس سالم»-مامان

 «خواستگاری میان شب وخانوادش

 .شد اکو خونمون کل تو که بود من داد صدای واین

 !!!!!«چــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»-

 .«خواستگار معلومه خوب....دلم عزیز پیچی پیچ»-مامان

 «مــــــــــــامـــــــــــــــــان»-

 «جــــــــــــــــان»-مامان

 «میکنم ادم رو پِسَرَ این من»-

 گفت یمصنوع بااخم سمتمو میپرداخت،برگشت گیریش گرد ادامه به داشت پیچی پیچ بود گفته وقتی از که مامان

 .«نکنا اذیت منو داماد...آی آی»-

 :وگفتم خانم زهرا سمت کردم رو.رسید کارش ادامه به(صحرا)مامان.خیال بی هم خانم زهرا.باز کالااااااا که من دهن

 !!!«بگو چیزی یه شما خانم زهرا»-
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 نگاه این ات میچسبید بهم بیشتر بود داده فوش اگه که کرد نثارم اندرسیف عاقل نگاه یه سمتمو برگشت خانم زهرا

 :گفت حال همون ودر رسید کارش ادامه ،وبه

 دوستش اگه هم شما...عاشقتونه که هم رایان اقا.میاین هم به که رایان واقا جون؟شما خانم مگه میگه دروغ»-زهرا

 حاال.میکردین جوابش خودتون دیگتون خواستگارای ی همه مثل بیاد پیش بحث این اصال نداشتین،نمیذاشتین

 توحش دیدن رو شما کنین درست خودتونو خوب ارایشگاه یه برین شین حاضر برین کارها این میگین؟بجای چی

 .«نکنن

 .بود درست حرفاش همه اخه.خندیدم منم.خنده از ترکید دیگه مامان

 

 .بود تنگیده براش کاری؟دلم پنهون چرا اخه بهتره رایان مطب برم گفتم بودم پوشیده که لباس

 

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

 

 گفت لبخندش همون با.شد بلند جاش از زدو لبخند دید منو تا منشیش شدم که مطب وارد

 (:رستمی خانم) رایان منشیه

 «میگم تبریک پارسا خانمِ سالم-»رستمی

 گفتم گیج باحالت همین میگه؟واسه چی این وا.شد گرد چشمام

 «باشه؟ مبارک چی-»

 داد وتوضیح داد نشون رو شیرینی جعبه چشمهاش با

 .«میگم تبریک.میان هم به واقعا دوتون هر.میگم رو دکتر با ازدواجتون -»رستمی

 خواستم.ها میشه باحال اش قیافه خودمونیما منفیه؟ولی جوابم بگم بزنم ضدحال رایان به من میده حال االن

 .بیرون اومد اتاقش از سریع رایان که بدم رو رستمی جواب

 منو تا.دیدم نگاهش توی رو نگرانی یه و خوردن جا کامال.خورد من به چشمش که بگه چیزی رستمی به خواست

 گفت سریع دید

 کرد غش اتاقم توی بیمار(داد وادامه رستمی خانم به کرد رو.)بیام االن من تا اومدی؟بشین کی تو!...اِ؟-» رایان

 «اتاقم بیا(گفت لبخند بایه منو سمت کرد رو.)بیاریدش بهوش قند اب بایه کنید لطف
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 حس وعشق گرمای که بود بار اولین اما میگیرم دستشو نبود بار اولین.کرد دراز سمتم دستشو حرف این دنبال به

 .میکرد گرم وجودمو که بود هاش حمایت گرمای همیشه اخه میکردم

 همه. اصال.نبود زیبا.داد دست بهم بدی حس ساله،یه 24-9میانسالِ زن اون دیدن شدیم،با که اتاقش داخل

 هب چشمش تا.اورد بهوشش قند اب با رستمی خانم.بهش بودم زده زل چرا نمیدونم.بود شده زیبایی عمل صورتش

 .کردن گریه به کرد ،شروع افتاد من

 رفتم.بود ارادی غیر کارهام.  STARTرو ورفتم بیرون اومدمSTOP حالت از منم.میکرد داشت زنی خود

 اشنا شا قیافه اما بودمش ندیده حاال تا.بود اشنا اش قیافه چرا نمیدونم.بزنه خودشو ونزاشتم گرفتم دستاشو.جلو

 .بود

 میکرد تکرار همش

 ".شدم باعثش من ببخش منو.ببخش منو-"

 داشت بودو شده اروم هم اولی زن اون.برگشت بود جذاب که دیگه زن یه وبا بیرون رفت رایان لحظات همون توی

 .وبیصدا اروم اما.میکرد گریه

 .بود همینطوری هم مامان عطر بوی.پیچید اتاق توی عطرش بوی.تر شیک زیباتر دوم زن

 نخیِ انتوم بودیم،یه تابستون توی نکنم؟چون من کرد انالیز منو اون.کنم انالیزش تونستم تازه.بهم زد زل لحظه یه

 الغراما نداما لباسش. تنگ تفنگی لوله شلوار با.بود کرم مانتوش رنگ.بود نبسته هاشو دکمه اما بود پوشیده بلند

 روی ودب گذاشته ایی قهوه شال یه.بود گذاشته رنگ کرم بلوز یه مانتوش زیر.  بود گذاشته نمایش به رو فرمش رو

 .صورتش روی بود نشونده غلیظ ارایش یه.دوشش روی بود انداخته شالشو طرف ودو سرش

 .تداش رنگ سیاه چشمهای.بود پوشیده هم رو ستش گردنی دور کیف با رنگ کرم ورنیِ اسپورتِ پاشنه کفش یه

 .میریزه اشک بازم اما میکنه نگاه ما به وداره نشسته اروم دیدم کردم اولی زن به نگاه یه

 نگران رایان کردم حس چرا نمیدونم.جلو اومد قدم یه.گرفت واحساس رنگ چشمهاش.دوم زن سمت برگشتم

 .کنم حس عمیقش نفسهای روی از تونستم کالفگیشو شاید.وکالفست

 نمم.بده دست بامن تا کرد دراز دستشو.داشتیم فاصله هم با قدم یک دقیقا.جلوم واومد بخشید سرعت قدمهاشو

 .دادم دست وباهاش دستش توی گذاشتم دستمو

 فتگ مضحک لبخند بایه.شکست سکوت این باالخره.بیرون کشیدم دستش از دستمو سریع.بود گرم دستاش

 .«هستم تهماسب دالیا»-دوم زن

 .وایستاد قلبم لحظه یه اسم این شنیدن با
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 .بهش ندارم حسی هیچ عاطفی نظر از و مادرمه خونی نظر از که همونی.ست زنه اون اسم که دالیا "!!!!دالیا؟"

 .دش زده ذهنم توی جرقه یه یهویی.میکردم گرم دل بود،خودمو فامیلیش،اذرخش نبود تهماسب که فکر این با اما

 لعنتی نسترنِ از که هایی کتک اون لحظه یه.زن این وقیحه چقدر!!!! عوضی؟ مردک اون فامیلی  "تهماسب"

 اینور از چیزهایی یه اون از بعد بود،اما سالم3 رفت زن این که موقع اون درسته.چشمام جلوی اومد بودم خورده

 .بود شده دستگیرم واونور

 دهکر خیانت و دلش زیر بود زده زیاد خوشی زنیکه"اینکه عنوان با اونم هه شده شهر شهره خانم این خیانت قصه

  "بود

 .بست نقش چشام جلوی میخندید اما میزدم جیغ ومن میخوردمو کتک عوضی نسترن اون از که لحظاتی تمام

 .چسبوند اش سینه به سرمو کردو بغلم سریع رایان. میلرزید وضوح به داشت بدنم کل

 میگفت گوشم زیر اروم اروم

 ناال همین بگی تو اگه اصال....برسونه ازار بهت نمیزارم.کنارتم میلرزی؟من چرا.باش اروم....خانمم....عزیزم»- رایان

 .«عزیزم...بگیر اروم میکنم خواهش...نلرز تو فقط میکنم بیرونش مطبم از

 .شدم اروم کم کم بودمو بغلش توی.نمیشنیدم هیچی من اما

 گفتم رایان گوش میگفتم،در داشتم بلهههههههه.نمیشد این از بلندتر صدام میخواستمم اگه البته اروم

 .بزنم حرف باهاش میخوام-

 گفت کردو نگاهم عصبی- رایان

 هی توی اما بزن حرف خانمم باشه(داد ادامه کشیدو کالفه عمیق نفس یه.)میلرزی میگی؟داری چی معلومه- رایان

 .میلرزی داری...االن نه بهتر موقعیت

 گفتم شقی کله با

 .میکنم خواهش.نمیشه چیزیم باشی توپیشم.نه-

  داد تکون "باشه" نشونه به کالفگی با سرشو.چشماش به دوختم ملتمسمو ونگاه

 گفت دالیا که بگم چیزی یه که دالیا سمت کردم رو.بیرون اومدم بغلش از

 کنیم صحبت باهم باید-دالیا

  گفتم بود گرفته منو جو چرا نمیدونم
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 نه-

 .میکنم خواهش-دالیا

 ادهد پیشنهادو این دیگه یکی که بدم،حاال پیشنهادو همین میخواستم خودم اخه تعجب با رایان. ملتمسانه دالیا

 گفت که کردم رایان به نگاه یه.نه میگم

 .باشم باید منم فقط.ندارم حرفی من باشه داشته  دوست درسا خود اگه- رایان

 .میکرد نگام ملتمسانه دالیا.تره باحال منم از اون.اقامون قربون

 رایان حرف. نباشه مهم برام شوهرم که تونیستم مثل من(دادم ادامه زدمو پوزخند یه.)رایان بخاطر فقط اما باشه-

 .دیگه همیم عاشق ما باالخره.منه حرف

 .ردک صدام رایان که بیرون میرفتیم در از داشتیم دالیا منو.. نیاورد خودش روی به ولی فهمید کالممو نیش خودش

 گفت که سمتش برگشتیم دالیا منو

 لحظه؟ یه بزارید روتنها ما میشه- رایان

 ستشود نزدیکمو اومد رایان. میرفت باید اون که فهمیدم دالیا رفتن بیرون با اما بیرون بره باید کی نفهمیدم منکه

 .خودش به چسبوند منو کردو حلقه کمرم دور

 گفت اون اما کنم دور ازش خودمو کردم تقال

 .که نمیکنه فرار شوهرش از تو مثل خوب زن بده؟یه جات مگه- رایان

 بهش زدم زل پرو برداشتموپرو تقال از دست

 شوهرمی؟ تو گفته کی-

 خودت- رایان

 .پروندم چیز یه بود گرفته منو جو موقع اون-

 .نمیشه- رایان

 چی؟-

 ؟ Ok باشه، همراهت خواستگاریت،گوشیت میام که امشب- رایان

 چی؟ واسه-

 داره؟ چیکار ببینیم بریم حاال.میفهمی- رایان
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 سه رفتیم وماشینش رایان با ومنم خودش ماشین با دالیا.جداشدم ازش سریع. شد تازه دلم داغ گفت اینو تا

 (نیست آدم داخل اصال دالیام رایان وماشین رایان منو یعنی تایی سه.)مطب نزدیک شاپ کافی تایی

 با دالیا. میز یه روی هم دالیا و من بودو نشسته ما جلوی دقیقا میز یه روی رایان رفتیم که شاپ کافی توی

 .میکرد نگاهم اشک پراز لبالب چشمهایی

 گفتم بهم زده زل درسکوت دیدم منم.بود کرده سکوت

 «بگی؟ چیزی نمیخوای-»

 «کنم؟ شروع کجا از-دالیا»

 .«دیگه بزن جرف فرصت اینم حاال...خوب.بزنی حرف بدم فرصت بهت گفتی چیو؟خودت»-

 زد حرف باالخره.کرد خیس لبشو زبون بانوک کردو صاف گلوشو سرفه یه با دالیا

 حاال...اسرارِ با منم.زد غیبش مدت یه بعداز راتین اما.بودم راتین عاشق من میدونی خودت که همونطور-دالیا»

 هک بود سالت سه تو درسا ببین. اومدی دنیا به تو سال همون توی.کردم ازدواج پدرت با...کی اسرار با نیست مهم

 منو ییعن تایی سه هم با خودمونو پیش بیاریم هم رو تو که شد قرار کردیمو فرار باهم راتین منو.شد پیداش راتین

 .بریم ایران از راتین تو

 .بگیره شناسنامه خودش بااسم برات راتین بود شده قرار

 منو اون شدیم ترکیه وارد تا ولی....رفتم.بگیره ازم وباباتو تو که بود این هدفش نامرد اون ولی...ولی رفتم باهاش

 .کرد ولم برگشت واسه پولی حتی یا مدرارک هیچ بدون

 دبارچن.نخواست منو.زد پس منو بابات ایران بیام تونستم مکافات هزار با وقتی(داد ادامه کشبدو عمیق نفس یه)

 .«ببینمت حتی نزاشت.....نزاشت بگیرم ازش تورو......کشیدم نقشه......کردم سعی هم

  اومدم حرف به باالخره

 «بده هم تاوانشو کردی خیانت.بود هم کمت تازه.بود حقت-»

 .«نکردم خیانت من-دالیا »

 گفتم کشیدمو جلو خودمو کمی

 . . .« باشه برات خوبی شوهر روزی بود ممکن هاش نداری تمام با که مردی کردن له یعنی خیانت -»

 دادم ادامه امیز تمسخر لحنی وبا

 «بود؟ عاشقت اونکه(دادم ادامه زدمو پوزخند یه)کرد؟ ولت چرا کجاست؟اصال راتین-»
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 با من شد،وقتی غیب وقتی اما داشته دوست منو که بود نوشته توش.بود داده نامه یه بهم ایران اومدم-دالیا»

 «باباتو....باباتو من جان درسا ببین.کنه نابود زندگیمو که خورد قسم....کردم ازدواج ساشا

 «داشتی؟ دوست-»

 زخندپو یه.برگرد بیا میگم االن کرد فکر(.میگم لحنمو)بود اروم.میداد بهشو امیدواری بوی لحنم اخه.کرد سکوت

  زدمو

 گفتم میشدم بلند جام از که درحالی

 «باش نداشته دوستش دیگه-»

 دادم ادامه بهشو زدم زل تمام رحمی بی با.بودم وایستاده سرپا دیگه حاال

 باشن اطرافش دیگه.کافیه زدی، بهم زندگیشو یکبار.نداره دوستت دیگه اون چون باش نداشته دوستش دیگه-»

 «خوش روز.میکنه نابودت باش مطمئن حاال.زد بست داشت دوستت که موقع اون چون

 شنیدم رو دالیا صدای.رایان میز سمت افتادم راه

 «درسا-دالیا»

 «بله؟-»

 .میگیم چی ببینن بودن شده ساکت شاپ کافی کل

 .«بود نشده تموم حرفام-دالیا»

 گفتم پس ست ضایع بگم چیزی  مردم جلوی دیدم

 «بای.ببینیم همو کی میگه بهم کن هماهنگ رایان با-»

 حرف ادالی حرفهای بیاره،درباره سرایدارشون ماشیتمو بده شد وقرار رسوند منو که خونه تا.بیرون رفتیم رایان وبا

 .زدیم

 راینقد رایان چرا نمیدونم.بعد تا نکنم فکر دالیا حرفهای درباره فعال که شد قرار درِخونمون دم رسیدیم وقتی

 .باشه همراهم میکرد،گوشیم اسرار

 

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

 .گرفتم دوش رفتم 2 ساعت نهار بعداز.بود ظهر بعداز1 نزدیکهای ساعت.بود اماده چیز همه خونه تو رفتم وقتی
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 هب استیناش دور و پایینش اما بود ساده. پوشیدم سفیدِ  نخی تونیک بود،یه تابستون چون.شدم حاضر کم کم

 .بود شده کار ایی پسته مغز رنگ

 .نمیزد ذوق تو اما بود غلیظ یکم که کردم ارایش یه.ایی پسته مغز رنگ به پوشیدم شلوار یه

 ودب گذاشته شرط( پدری)پدربزرگم چون رفت دالیا اینکه بعداز.بود غلیظ هاش ارایش همیشه.افتادم نسترن یاد

 بزرگم پدر با حق فهمید هم محرومه،پدرم ارث واز نداره خانوادشو دیدم حق کنه ازدواج دالیا با اگه پدرم که

 زدواجا نسترن با پدرم که داد پیشنهاد نکنم، حس مادرو خالی جای من اینکه برای وپدربزرگم پیشش بود،برگشت

 .میدید خودش بچه مثل نمیشد،منو دار بچه نسترن چون و کنه

 وومن بود متنفر ها بچه از نمیشد دار بچه خودش اینکه بخاطر نسترن بود،چون دیگه چیز یه داستان اصل در اما

 .میزد کتک هم

 نسترن،چیزی تحدیدهای با هم ومن خونه میومد چندوقت به چندوقت کارمیکرد،هر پدربزرگم پیش چون پدرمم

 .نمیگفتم پدرم به

 به رفتیم اصفهان از پدرم و دالیا ازدواج بعداز)اصفهان بود رفته ومادرش پدر مرگ بخاطر نسترن که یکبار اما

 شگاهدان توی پدرم با اصفهانو رفتن پدرش کار بخاطر اما تهرانی ودلبر الهیجانی پدرم. گیالن یعنی پدرم استان

 عدازب بابام گفتمو بابام به چیزو همه( گفت دالیا خود شو بقیه بودو راتین عاشق(مادراصلیم)دالیا اما.شدن اشنا

 دالیا دانشگاهی دوست)صحرا با پدرم که بود سالم2من.داد طالق قضیه،نسترنو بودن درست از شدن مطمئن

 .اومد بدنیا درتا و کرد ازدواج(وخودش

 .میشه خوشحال کلی اونم میکنمو صداش مامان همیننه واسه.برام بود مادر یه مثل واقعا صحرا

 

*********** 

 تو دل.کنه صدام بابام تا بودم اشپزخونه توی من. عشقم واولین هام خواستگار اخرین.اومدن باالخره واییییییییی

 .نبود دلم

 دفه ریختن،باالخره وپرنگ رنگ کم  بار1 و سینی توی ریختن بار1 از عبارتند که ریختم چایی دوبار اینکه بعداز

 .شدم موفق سوم

 .کرد صدام بابام باالخره

 .«بیاربابا رو چایی.جان درسا»-بابا
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 خانواده وقت یه که بردم بابام واسه همه از اول.دادن جواب همه دادمو سالم یه زیر سربه. بیرون رفتم چایی با

 .ندارم توجه خودم خانواده به فکرنکنن شوهرم

 که گفتن هم پدرم

 .«داماد خانواده اول»-پدرم

 ودب ضایع خوووووووب اما پدرم پیش برم ست اشپزخونه و رایان پدر که سالن اینور از بود سختم خودمم خداییش

 .پیشش میبردم اول همون از

 گفت باباش جلوی گرفتم که رو چایی

 «دخترم ممنونم»-

 .گفتم اروم - میکنم خواهش– یه

 مادرش جلوی گرفتم

 «عزیزم ممنونم»-

 «جان نوش»-

 خواهرش جلوی گرفتم

 «خانمی مرسی»-

 «جان نوش»-

 گفتم اروم اما سریع کرد باز دهن تا که گرفتم بابام جلوی.بابام سمت بردم رایان به بدم اینکه وبجای

 «میدونم خودم»-

 .برداشت گرفتم جلوش وقتی و بود،شنید نشسته بابا کنار صحرا چون.برداشت واونم

 گفت برمیداشت رو چایی داشت حالیکه در اروم رایان. جلوش گرفتم رو چایی.رایان به رسیدم

 

 

 .«باشه دستت گوشیت.خودم خانمِ مرسی» - رایان

 «باشه»-
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 !!!باشه؟ همراهم گوشیم حتما داره تاکید چی واسه رایان که فکرکردم این به.نشستم ورفتم

 نوشته دیدم که کردم بازش.اومد برام پیام یه رایان طرف از لحظه همون.بود سایلنت روی صبح از گوشیم

 "اتاقت؟ توی بریم"

 هی همین واسه منحرفم چقدر میکردم فکر داشتم.بعدمممممممممممم اتاقووو توی بریم میگه فکرکردم لحظه یه

  دادم حال همون توی.لبم روی اومد لبخند

 "چرا؟"

 "کاری یه واسه"

 "میدونی؟ منحرفی خیلی"

 "دیگه کاره هم زدن حرف عزیزم خوب.تو انحراف به نه"

 .شد بلند( ها اس ام اس البته) اسا ام اس البت گوشیش صدای ایی دفعه یه رایان مامان. عظیمی سوتیِ چه به به

 .شد ساکت جمع کل

 گفت بابامو به کرد بهش،رو زد کرد،لبخند نگاه رایان کرد،به بلند سرشو اس اما اس خوندن بعداز

 (رایان مامان)جون مریم

 «بکنن؟ هاشونو صحبت اتاقو توی برن ها بچه نیست بهتر(میگه بابامو)پارسا اقای»-جون مریم

 .صادقه چقدر برم مادرشوهرم قربون.بگه گفت مامانش به بودو داده اس که بود رایان این فهمید جمع کل دیگه

 .کرد اعالم موافقتشو "اتاقت توی کن راهنمایی رو رایان اقا جان درسا" گفتن با هم پدرم

 

 

 رایان و تخت روی نشستم شدیم،من اتاقم وارد وقتی.اتاقم توی رفتم.اردک جوجه عین پشتم هم رایان جلو، من

 .بهم چسبیده هم

 نمیگی؟ نه بگم چیز یه- رایان

 .باشه چی تا-

 هیچی پس- رایان

 دیگه بگو-
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 کن ولش- رایان

 اشهب الزم که باشه چیزی میترسیدم دیگه طرف از نمیکرد ولم فوضولی طرف یه از.نمیگه نخواد تا بودم مطمئن

 بدونم ازدواج قبل

 .نگم نه که میدم قول باشه-

 با رایــــــــــــان..... هنگ تو مـــــــــــــن.زد ریز بوسه یه لبمو گوشه سریع و کرد نگام یه رایان

 میدی؟ نشونم نیشتو تو هنگم تو من نیشتو کن جمع کوفت ای.گنده لبخند یه

 

  گفت گرفتو دستمو

 .«کنم کنترل خودمو نتونم میترسم بریم.نداریم حرفی که ما»- رایان

 .بیرون اتاقم از رفتیم هم وبا

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

 رایب رفت بار اخرین برای بابام.بود هفته یک دقیقا امروز.کنیم وتحقیق فکر تا بودیم خواسته وقت هفته یک

 پریدیم صحرا منو کرد بلند سرشو بابام همینکه.سمتش پریدیم خر صحراعین مامان منو اومد وقتی.تحقیق

 .عقب رفت قدم یه ترس از بابام. سمتش

 «شد؟ چی-همهاهنگ صحرا منو»

  

 «هماهنگی بابا-بابام»

 .میزد حرف جوانانه داشت عادت بابام کال

 . «عالین خودش بعالوه خانوادش اعضای همه هفته این توی-بابا»

 میکرد؟ اینطوری هم دالیا فکرکردم لحظه یه.بابام بغل وپرید کشید خفیف جیغ یه صحرا

 .گرفتن دستمو ترس با صحرا بابامو.گرفتم دستام تو سرمو.دیدم رو دالیا بجاش که سمتم برگشت صحرا

  گفتم بیارم،خندیدمو درشون ترس از اینکه واسه زدمو جون بی لبخند یه

 «گذاشتموتونا سرکار خوب-»
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************** 

 ویک کننیم عقد هفته2 بعداز و بخونیم صیقه دیگه روز6 شد قرار خونمونو دادیم،اومدن مثبت جواب اینکه بعداز

 پیش منم کرد بازتر اینا مامانم پیش جاشو حرفهاش با کلی و زد حرف هم رایان بار این.عروسی هم بعدش ماه

 .کردم باز جامو کلی خواهرش و وباباش مامان

 

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

 ههمون.نیاورده تشریف هنوز واقا رایانم مطب توی من االن.عقدکردیم وما.گذشت هفته2 این باد و برق سرعت به

 .داد نشونم دندوناشو کل دید منو تا.تو اومد شل نیش با رایان شدو باز در لحظه

 .«خونتون بیام میزدی اومدی؟زنگ داشتی کارم سالم- رایان»

 نمیزد بیرون خونم میزدی کارد.اِ پرو خیلی

 بهنشوندو پاش روی مهربونی با کردو بغل بودمو نشسته مبل روی که منو سمتمو اومد لبخند با رایان. کردم اخم

 گفت کردو اشاره اخمم

 مـــنــی مـــــــال اگـــــــه- رایان»

 مــنـــه دســـت اجـــــازتـــم

 مـــنــه مــال چـــیــزتــم هـــمــه

 مـنـــه مــال پـــیــشـونـیـتــم چــروک پــس

 شــی نـاراحـت میـدم اجازه بـهـت کـه جــایـی تــنها

 مــنــه تــابــوت زیـــر

 !!!!«بـخــنــد بــرام فــقــط پــس

 .«بمیری نکنه خدا رایان بیشعوری خیلی-»

 دیوونه نامزدی دوران تو حاال میکنی دیوونه تو هم رو رایان میگفتا راست صحرا خدایا وای ای.دهخن زیر زد رایان

 زندگی سال42 گذشت وبعداز عروسی بعداز کنن تعمیرش نداشت گارانتی این....میگمااااااا.برسه داد به خدا.شد

 گفت خنده همون شه؟با ریختی این مشترک

 .«خشنه احساساتتم ابرا.درسا باحالی خیلی- رایان»
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 .سالمه شکر خدارو خو.آها

 

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

 خوشبخت ومن مهربونه رایان خیلی.میان عروسی به مونده هفته1 یعنی دیگه هفته اینا درتا.بود عروسی نزدیکای

 .بزنیم حرف دالیا با اومدیم عسل ماه از اینکه بعداز قرارشد.ترینم

 مادر)جون مادر.رفتیم ما هم یار6 خونمونو اومدن رایان خانواده بار6قته چند این توی.عروسی به مونده هفته6

 .کوشولو ودماغی ولب مشکی چشمهای.سفید پوست.سالشه22 که هستش چاق کم یک خانمِ یه( رایان

 هبرنز پوستی. میزنه مشکی به که تیره خاکستری چشمهای و داره مشکی موهای که ست سال24مرد یه جون پدر

 .کشیده دماغی و

 ،موهایی(کوچک)کوجیک عملی،لبی مشکی،دماغی چشمهایی با است ساله63دختر یه گلم شوهر خواهر رُز

 .کرده رنگ که مشکی

 رنگ  همه.داریم دوست موهامو اصلی رنگ هردومون اخه کنن الیت های موهامو کردن راضی زور به رو رایان منو

 .کنم؟عمرا عوض برم من حاال پرکالغی مشکی بشه موهاشونو میکنن

 .بخوابم اتاقم توی میرم دارم و ندارم نا خستگی از هم االن

 اگه هم رایان عطر بوی.شدم هوشیار نیمه شد حلقه کمرم دور گرم حلقه یه اینکه احساس با که بودم خوابیده

 یه.بود خوابیده تخت روی کنارم رایان. کردم باز چشم.داره بغلش تو منو رایان میفهمیدم قلبم تپش نمیومد،از

 .کرد خوش جا لبم روی لبخند

 .کنی تجربه میتونی عشقت اغوش توی فقط ارامشو امنیتو احساس

 عشقم از منو هیچوقت.دارم دوستت خیلییییی.شکرت خدایا.دارم باهم رو همه امنیتو وارامشو عشق کم االن

 .آمین الهی....جدانکن

 که زمانی پدرمم وجود حتی اما هستم شادی دختر درسته. داره خاصی هیجان یه رایان با زندگیم مطمئنا

 احساس...کرد دیدم،بغلم کابوس اینکه از بعد رایان که یکبار اما کنه درمان میدیدم،نمیتونست کابوسامو

 خالص کابوسا این دست از اینکه به امید نیستمو وتنها باهامه همیشه یکی اینکه احساس...ارامش...امنیت

 .بشم اغوشش محتاج هک بود شده باعث میشم،همه
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 یدام بود،بهم دستش توی من حلقه که و مردونش دست.رفت قنج دلم کردم،ته وبزرگش مردونه دست به نگاه یه

 بادیدن هک برسم صورتش به که باال میبردم نگاهمو دستش مچ از داشتم بالبخند.بود امنیتم منبع و میداد زندگی

 !!!کنم؟ چه نمبدونستم روم پیش صحنه

 !!!!!!!!!!سرم بر خـــــــــــــــاک.لخت باالتنه با!!!!!!!!!بودددددددد خوابیده تیشرت بدون رایان

 تتخ از اومدم همینکه.بیارم غذا یکم براش برم پاشم تا کردم تر شل دستاشو حلقه.شد سرممممممم بر خاک وای

 مرموک اون و بود بهش پشتم مالکا منکه گوش زیر الودش خواب باصدای.بغلش توی کشید منو رایان پایین، بیام

 گفت کرده،بود بغل

 «کجا؟- رایان»

 ویر دستش رایان و باال بود رفته تیشرتم از تیکه یه اخه کند ونفسهام بود شده خمار چشمام جنبه بی کال منم

 دادم جوابشو لرزونی باصدای.واییییییی.میخوردن گردنم و گوش به نفسهاش بودو پوستم

 «برات بیارم...غذا...غ...چون...چ-»

 .اومد بند نفسم که بوسید بار اولین برای گردنمو

 .«ببینیم خودتونو اومدیم ما.خوردم غذا- رایان»

 حس قلبشو غیرعادی ضربان بودم، چسبیده بهش چون.کشید عمیق نفس موهامو توی کرد سرشو ادامه در

 .میزد تند تند رایان قلب مثل منم قلب.میکردم

 انداخت خودشو چرخوندو منو.کرد بغلم وسفت گذاشت پام روی پاشو.بود افتاده شماره به دوتامون نفسهای

 .   لبم بوسیدن به کرد شروع.روم

 اییخد ولی.پایین اوردم اروم نگاهمو پس. بدوزم چشاش به نمیتونستم که نگاهمو شد تموم لبم بوسیدن وقتی

 .منحرفم برسر خاک.بود باحالی حس خیلی

 رشوس منحرففففف کال که هم رایان. بچشم مزشو دیگه بار یک میشد کاش ولی.شد لبی رژ.لبش به افتاد نگاهم

 گفت شیطون لبخند یه با چشام به دوخت نگاهشو ترو پایین اورد

 «میکنی؟ نگا باحسرت چرا... میخوای؟باشه بازم- رایان»

 .بوسید لبمو ودوباره

 

************** 
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 بزن و بابام خونه میرفتیم هم بعدش که شب16 تا بود ظهر بعداز7 ساعت از عروسیمون.شد عروسی روز باالخره

 .خودش خونه هرکس هم وبعد وبکوب

 تموصور ارایش این باالخره.بیفته فیلم توی تا فرمالیته عقد یه بخریمو حلقه هم دیگه دست یه بود شده قرار

 .ساعت2بعداز اونم شد تموم شینیونم

 پف خیلی ونه وساده دامنش بو صاف که بود طوری مدلش.بود شیک اما ساده خیلی عروسم لباس

 کاری نگین ردیف چند شکمش وروی اش سینه وروی میوفتاد هام بازو روی بودو شل استینهاش(خخخخخ)پفی

 .بود شده

 قرمز رنگ به الک با رز گل روش که داشت سفید الک هامم ناخن.میپیچیدم دستم ودور بود دار دنباله تورم

 .بودن کشیده

 

 مچش سایه.اجری رژگونه.رنگ سرخابی رژلب.نشناختم خودمو خودم که بودن نشونده صورتم روی غلیظ ارایش یه

 .کنی شیطانی کارهای ابرو این با میده حال ای.شیطانی ابروهامم.دودی

 زد داد در دم از یکی

 .«اومد داماد اقا-یکی همون»

 .یدمپوش صحرا ومامان درتا کمک با شنلمو.اومد جونننننننننننننننننننمممممممممم رایان جونننننننننن اخ

 باهامون بود اومده هم مهربونه صحرا عین میکنمو صداش خاله که( صنم)صحرا خواهر.در دم رفتم زیر سربه

 .ارایشگاه

 لوزب یه و مشکی پاپیونی کراوات یه با بود پوشیده سیاه وشلوار کت یه.دیدم رو رایان بلندکردمو سرمو در دم

 .سفید مردونه

 .میبارید شیطنت چشمهامون از بودیمو هم محو هردو.بود قرمز سفیدو رز گلهای هم دستش توی گل دسته

 .بوسید پیشونیمو کردو بهم نگاه یه برداشت وشنلمو جلو اومد

 .غیرتشم این عاشق.منو ببینه نتونه کس هیچ طوریکه گذاشت قشنگ رو شنلم دستمو داد رو گل دسته

 .هامه سختی تمام پایان که میکردم احساس.رفتیم عروس ماشین سمت گرفتو سفت دستمو

 .((سختیهامه از جدید فصلی اغاز که نمیدونستم اما)) 

 :عبارتنداز مدلهاشون که عکس چندتا و عکساسی رفتیم اینکه بعداز
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 .بودم کرده حلقه گردنش دور بودم برده دستامو هم من بودو گرفته کمرمو پشت از رایان.1

 .بودم کرده حلقه دورگردنش دستمو و پاش روی من بودو نشسته دسته بدون سلطنتیِ مبل یه روی رایان.6

  من از تکی عکس یه.3

 رایان از تکی عکس یه.2

 .باال میبردم داشتم رو رایان پیشونی روی مو تار یه من که عکسی یه.2

 کنارکمرم دستشو یه رایان دیوارو به بودم چسبونده دستامو بودمو داده تکیه دیوار یه به من که هم یکی.2

 رایان بودمو برگردونده بود صورتم کنار که دستش سمت صورتمو من.صورتم کنار رو یکی اون و بود گذاشته

 .میبوسید گردنمو داشت

 هم اب رایان منو اینکه بعداز.تاالر رفتیم ریلکس وخیلی مدلها بخاطر بودیم نشده سرخ خجالت از رایان هم من هم 

 .جامون سر نشستیم کردیم وعلیک سالم تاالر کل تو

 نگذاشت اهنگ یه.برقصیم ومن رایان شد قرار رقصیدن کلی بعداز.اصلی سالن توی رفتیم صوری عقد یه بعداز

 طراحی قبل از حرکاتمون همه چون زشت یا میرقصه قشنگ نمیگم.وسط رفتیم باهم رایان منو.وسط رفتم ومن

 .رقص کالس بودیم ورفته بود شده

 اومدی خوش شناس حق احسان آهنگ

  

 باشم تو با عمری یه گرفتم تصمیممو

 نگاشم ی دیوونه بدونن باید همه

 شی من مال عمری یه گرفتم تصمیممو

 شی من خواب ی قصه رویایی عروس

 بیارم گل سبد سبد کنم تنت رو سپیدی

 بیارم دنیات به رو تو کنم مهرت قلبمو این

 مجسمه من برای تو ی لحظه قشنگترین

 دستمه تو تو دستای میزنی لبخند که وقتی

 زندگیم سرد شبای این رویایی مهمون
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 زندگیم به اومدی خوش زندگیم به اومدی خوش

 همین شه پیدا تو مثل بوده آرزوم همیشه

 زندگیم به اومدی خوش زندگیم به اومدی خوش

 میکنه خیرش نگاهو تو سر روی که تاجی

 میکنه اسیرش دلو که پاکیته ی نشونه

 میکنه دیوونم داره دلم تو حالی یه امشب

 میکنه آرومم منو تو با خوشبختی احساس

 زندگیم سرد شبای این رویایی مهمون

 زندگیم به اومدی خوش زندگیم به اومدی خوش

 همین شه پیدا تو مثل بوده آرزوم همیشه

 زندگیم به اومدی خوش زندگیم به اومدی خوش

 

 هک هام همکالسی از یکی.بود باحال خیی.افتادم تاالر توی های صحنه یاد ماشین توی.اینا و برون عروس شب اخر

 با کردو سالم من به خشم با.بود حسود خیلی(شهر خاموش چراغهای رمان)ساغر اسم به بود مدرسه دوران واسه

 .بود رایان سمت شل نیش کرد،البته خوشبختی ارزوی شل نیش

 گهب تبریک اومد دختره رایان فامیلهای از یکی هم این،یکی یکی.شد دراز تاالر ووسط خورد لیز پاش که بره اومد

 .عقد سفره توی رفت مخ با(دختره)وخودش گرفت منو رایان بندازه، منو خواست.عقد سفره سر

 که داشت حیاط یه.کرد رایان کارهاشو همه که ایی خونه. خونه شدن،مارفتیممممممم اونور اینور کلی بعداز

 .داشت ریزه سنگ وسطش

 باال های خواب اتاق میرفت و داشت مارپیچ مدل پله راه چپ سمت.بود اشپزخونه راست میشدی،سمت که داخل

 .بهداشتی سرویس و

 .داشت اتاق دوتا هم پایین

 رمس پشت خودشم تو داد هل منو کردو باز درشو.بود باال که اتاقهایی از یکی سمت برد ومنو گرفت دستمو رایان

 .تو اومد
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 ی رهدونف تخت یه.بود سفید رنگ به نفره سه ی طرفه یک مبل یه.بود سفید-طالیی ستِ.بود ناز خیلی اتاقش

 .رنگ طالیی تخت خود اما بود سفید داشت چرم که تختش تاج.بود سلطنتی

 .طالیی های دستگیره با رنگ سفید ارایش میز یه

 .بود گذاشته اتاق توی جدا میز یه با دونمو وشمع ایینه

 طالیی های دستگیره که بود سفید رنگ به درش روی داشت وایینه بود کشویی هاشون در که لباس های کمد

 داشت

 طالیی های طرح با سفید های دیواری کاغذ وایییییییییییی.بود اویزون پنجره روی وسفید طالیی بلندِ های پرده

 .وکرم

 گفتم ذوق وبا رایان سمت برگشتم

 .«نازه خیلی. عالیه-»

 گفت سمتمو اومد بالبخند هم رایان

 .«کردم خرج انرژی چقدر که نمیدونی- رایان»

 .فهمیدم منظورشو

 «منظور؟-»

 .کرد ول لبمو لحظه چند بعداز.کرد معلوم لبم بوسیدن با ومنظورشو

 .«داریم کار باهم بیا بگیر دوش برو- رایان»

 امودست اومد رایان. کردم باز موهامو گیره نشستمو ارایش میز صندلی روی رفتم منم.بازکرد کمرم دور از ودستشو

 .شد موهام بازکردن مشغول وخودش برداشت موهام روی از

 «کنم؟ خواهشی یه ازت میتونم- رایان»

 «چی؟-»

 .«کن شونه موهاتو من جلوی بعد به این از.موهاتم عاشق من- رایان»

 گیره هاینک بعداز.رمانتیکه چقدر شوهرم اوخوووووییی.بیرون نیوفته قلبم بگیر پاچمو وااااااااااااااییییییییییی

 .بوسیدم گونشوباعشق پاشدمو صندلی روی از.کرد باز موهامو

 .«عشقم مرسی-»
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 گفت بوسیدو گردنمو هم رایان

 .«خانمی خواهش-«

 .داد حرکت گردنم روی لبشو بغلشو توی کشید منو پشت از.برام کرد باز لباسمو زیپ وچرخوندمو

 .«کردم خودموکنترل خیلی که زودبیا- رایان»

 چقدر.من وایِ هَی.بیرون رفتم لباسیم، حوله همون با وحسابی درست حموم یه بعداز.حموم توی رفتم سریع ومن

 .دادم استرس

 همون گرفتمو دوش باهاش هم دور یه و زدم دستام مچ گردنمو به عطرمو از یکم.نیست اتاق توی رایان دیدم

 توی اومد میپوشوند کمرشو دور فقط که ایی حوله یه با هم رایان شد، تموم کردنش شونه موهام که ایی لحظه

 .اتاق

 .کردم روشن خوابو چراغ منم.کرد خاموش هارو چراغ بستو اتاقو در.بود شده محو رایان

 «وقت یه نشی غرق بپا...اقا-»

 «بلدممممممم هم شنا تازه.هست حواسم- رایان»

 نفسهای کم کم. مووهام توی کرد خودشو وسر اش سینه به چسبوند سرمو کردو حلقه کمرم دور دستشو.جلو اومد

 .بود شده داغ هردومون

 حوله لحظه چند وبعداز.لبهام روی اومد چشمهام از رایان نگاه کم کم.رایان به دوختم نگاهمو کردمو بلند سرمو

 .داد رایان تن به جاشو بودم پوشیده که ایی

 .کردم خداحافظی ام دخترونه دنیای با من شب اون

 

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

 .بود هم رایان اینکه مثل.بازنکردم چشم اما شدم بیدار خواب از درتا صدای با صبح

 «میخوابی چقدر.شد خورد اعصابم دیگه پاشو اَهههههههه-درتا»

 رهب زده سر نباید ادم میکنی؟نمیدونی چیکار اینجا صبح وقت این تو اصال.بخوابه داری؟بذار چیکارش- رایان»

 «بود؟ عروسیشون شب دیشب که دامادی عروس خونه

 «دیگه پاشو درسا اَه.بابا بگیر نفس بزنی؟یه داشتی حرف چقدر اووووووووووو-درتا»
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 .«بخوابه میخواد اس خسته زنمو کن ول...نه میگی فوضولی میگم- رایان»

 وگفتم کردم باز چشم کنه ادبی بی و اس خسته چرا بپرسه درتا که االنه گفتم

 «بابا شدم بیدار-»

 .بگه چیزی یه که بود باز دهنش درتا چون بود درست هدسم

 وگفت بوسید تختو رو بودم خوابیده دمر که منو ولپ تخت کنار نشست رایان

 «بخواب بازم میاد خوابت خانمم؟اگه شدی بیدار- رایان»

 «میخوابم خوب بیرون بره بوزینه این اگه-»

 «درسا هستی پررو خیلی-درتا»

 شل نیش با رایان

 «میشناسه؟ رو تو هم خواهرت دیدی-رایان»

 .«بزنم حرف باهاش اینطوری دارم حق فقط من نیشتو کن جمع رایان -»

 .داد وجواب خورد زنگ دریا گوشی لحظه همون

 «کسری؟ جانم-درتا»

 ............«-کسری»

 «باال بیا تو-درتا»

 ............«-کسری»

 .«بای....اومدم....عزیزم باشه-درتا»

 .کرد وقطع

 «بای.میرم من...اومد کسری-درتا»

 روی کرد ول خودشو هم کیه؟رایان مخاطبش نبود معلوم اصال. شده خل!!!!! وا؟.اینجاییم ما انگار نه انگار.ورفت

 .بود پوشیده که هم زانو زیر تا شلوارک و اورد در تیشرتشو.تخت

 «ونیمه7ساعت تازه شد دور خطر...بخواب بگیر- رایان»

 .کردم تعجب
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 «اومد؟ االن درتا چرا!!!!!وا؟-»

 .«اوردم صبحانه واستون نبرد خوابم نداره،میگه عادت ایران ساعتهای به خودش....... دیگه اسگوله- رایان»

 وگفت کرد باز دستاشو

 .«بخوابیم بغلم بیا- رایان»

 سرشو.بوسید مو شونه کردو بغلم پشت از اونم.بهش کردم پشت بغلشو رفتم لوسسسسسسسسسسسس منم

 .خوابیدیم موهامو تو کرد

 

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

 هم رویاها توی حتی رو رایان با زندگی.میشم دیروز تراز عاشق  هرروز ومن میگذره ازدواجمون از ماهی شش

 .کنم تجسم نمیتونستم

 داشت رایان مطب توی که زنی اون.رفت ایران از همیشه برای هم دالیا.وکسری درتا پیش رفتن هم بابا مامان

 .میشه نگهداری مرکز یه توی که"نستــــــــــــرن"جز نبود میزد،کسی خودشو

 

 تلفن پشت از بره شیرازو بره شد مجبور دوره یه واسه رایان چون اما.ام حامله. اومد جوابش دادمو ازمایش پریروز

 گفتم بهش

 شنیدم صداشو بوق تا چند بعداز.بهش میزنم زنگ دارم هم االن

 «جانم؟- رایان»

 «بزنی؟ حرف میتونی بال بی جانت-»

 «داشتی؟ کاری.دارم وقت همیشه تو واسه.عزیزم اره- رایان»

 .«نبود ایی دیگه چیز شدن صدات دلتنگ جز-»

 .میبرم لذت االن ولی میشد بد حالم میگفتنا اینجوری که رمانها توی ها قبال

 «ها باشه من خانم به هواستون...خانمه هی...  راستی.برم خانمم قربون الهی- رایان»

 «چششششششششم-»

 «من برم چشمت اون قربون- رایان»
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 «واست شد تنگ دلم....میای؟ کی.نکنه خدا-»

 «ام خونه نشده شب.میکنم گشادش خودم...بیام بزار.بشم دلت اون قربون الهی- رایان»

 «باشا خودت مواظب-»

 «همینطور هم شما- رایان»

 «میای؟ چند ساعت دقیقا-»

 «اونجام شب4 ساعت- رایان»

 «عزیزم بخیر روز-»

 «بای... باش پسرم و خودت مراقب... میبوسمت بار هزار-»

 «بای...بوس بوس-»

 

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

 وجودم تموم.انگار بشه خوب نمیخواد هم لعنتی دلشوره این واااااااااااااای.نیومد هنوز رایان و شبه11:32 ساعت

 اما بودم زده زنگ بار چند. میزنه زنگ خودش کی ببینم تا دستم توی گوشیِ به بودم زده وزل چشم بود شده

 .بود خاموش

 .ممیکش خودمو من بشه کم سرش از مو تار یه نکنه خدا نه بشه؟وای چیزیش ممکنه یعنی.کن بخیر خودت خدایا

 سالم خودت میخونم شکر نماز رکعت6 عمرم اخر تا میفرستمو صلوات تا122.میخوام تو از شوهرمو من خدایا

 .بهم بِدَتِش تحویلم

 (رایان پدر)بود پدرجون.کرد جلب توجهمو گوشیم زنگ صدای که بودم فکرها همین توی

 .داشتم بر سریع

 «جون پدر سالم-»

 «خوبی؟ دخترم سالم-پدرجون»

 رایان واسه نکنه.بود صداش توی غمی یه درضمن.نبود خسته اینقدر صداش هم خستگی اوج در اخه.خوردم جا

 .گرفتم گاز زبونمو نه باشه؟وای افتاده اتفاقی

 «داشتین؟ کاری.ممنون مرسی-»
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 «بیا توهم اینجاست هم رایان. ما پیش بیا شب تو دخترم اره-پدرجون»

 نگفت؟ خودش چرا پس!!!وا؟

 «بهش؟ بدین رو گوشی میشه میکنه؟االن چیکار اونجا-»

 داد جواب هول،دستپاچه،سریع

 حاضر.دنبالت بیان(رایان مادر)مادرت با میگم رُز به.کنه ناراحتت نخواست خورده اعصابش کرده دعوا-پدرجون»

 .«نداری؟خداحافظ کاری.کردن حرکت دخترم شو

 من اما شده چیزیش رایان ،میگفت میگفت درست همیشه که لعنتیم حس بود؟همون هول چرا این.کرد وقطع

 .نمیکردم گوش حرفشو

 .کنم کم رو حس این روی تا سالمه رایان ببینم برم خودم باید.شدم حاضر کم کم

 .((میگه راست همیشه چون نمیشه کم روش هیچوقت حس این که میدونستم باید اما))

 ایفون پای.بودن خونمون دم رزز جونو مادر بعد دقیقه2.بود برامون لباس دست چند رایان سابق خواب اتاق توی

 .برم تر سریع گفتن من به اما نیومدن کردم اسرار هی

 

 .کردن گریه که میزد داد صورتشون کل چون شده چیزی مطئنا فهمیدم بهشون خورد چشمم تا.پایین رفتم

 «شده؟ چیزی سالم-»

 « عزیزم نه-جون مریم»

 «بگین بهم راستشو لطفا-»

 .«نداریم خبر وحسابی درست هم ما-جون مریم»

 ونا.شد بیشتر هام دلشوره همه تو رفتیم)....( بیمارستان در از وقتی.رشت سمت میره داره دیدم.شدم ساکت منم

 .بود شده بیدار داشتم سرکوبش در سعی ومن شده چیزیش رایان میگفت که حسی

 نیاوردم طاقت دیگه اصلی محوطه ی تو میرفتیم داشتیم که پارکینگ از.میریختم اشک منم

 «مامان؟ شده چی-»

 .«بیمارستان اوردن رو رایان گفتن زدن رنگ پیش ساعت نیم نمیدونیم هم ما واهلل-مامان»

 .پذیرش سمت رفتم کردمو بیشتر قدمهامو سرعت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

34 

 

 «بخشه؟ کدوم ارمان رایان.... خانم سالم-»

 لوس صدای یه با پرستار

 «لحظه یه-پرستار»

 گفت رایان اسم کردن وارد بعداز

 .«عمل اتاق-پرستار»

 دوتا.کردم شکمم زیر ناحیه توی شدید درد احساس یکدفعه.کردم سقوط دفعه یک.چرخید سرم رو دنیا کل

 .منو هم دوتا بودنو گرفته جونو پرستارمریم

 ..... وسکوتــــــــــــ سیاهی شدو تار دنیا یکدفعه

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

 .باشه داشته هفت-وشش سی میخورد.میکرد چک سرممو داشت سرم باالی بازکردم،پرستار که چشم

 گفت مهربون ولحن لبخند بایه

 .«کردی نگران عزیزم؟خانوادتو اومدی بهوش-پرستار»

 ...تاریکی...دردشدید...تصادف...رایان. اومد یادم چیز همه

 «سالمه؟ ام بچه-»

 گفت اروم کردو نگاهم غمگین پرستار

 .«شد سقط........شدید شوک بخاطر بچه.متاسفم-پرستار»

 گفتم اختیار بی لحظه اون چرا نمیدونم.اومد در اشکم

 «ام؟ حامله من که ندونه کسی میشه-»

 وگفت پاشید روم به مهربونی لبخند زود اما کرد تعجب پرستار

 .«عزیزم باشه-پرستار»

 «چی؟ شوهرم....مرسی-»

 .«کماست توی-پرستار»
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 رستارپ که ارامبخشی وبا.نبینم رو روزها این بکش منو خدا کماست؟ای توی من عشق وایییییییی.تارشد برام دنیا

 زد،خوابیدم سرمم توی

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

 دکر شروع دید بازمو چشم تا.میکنه وگریه میکنه نوازش داره دستش توی دستمو صحرا دیدم اومدم که یبهوش

 .موهام نوازش به

 گفت بغض پراز صدایی با.بود اشک از خیس صورتش

 .«نمیدیدم روزهاتو این میمردمو کاش نازم دلم؟دختر عزیز بیدارشدی-صحرا»

 ومیخواستم میگفتم چیز یه فقط من اما

 «رایان -»

 .«نازنینم خودت با کردی چه.دلم عزیز خوبه اونم-صحرا»

 «ببینم رایانو میخوام-»

 .«بیهوشی که روزه3االن.دارید زیاد همدیگه دیدن واسه وقت-صحرا»

 .نمیکردم ضعف احساسِ قبل مثل بودمو گرفته جون

 « اشرف الدین جالل سید اقا برم میخوام-»

 «بعد بگیری جون یکم اما برو-صحرا»

 «حرم میرم بعد رایان پیش میرم اول.دارم جون-»

 «نمیذارن دکترا-صحرا»

 «چرا؟-»

 .«نیست خوبی وضعیت تو اخه...اخه-صحرا»

 «چرا؟-شدم نگران»

 «کماست... تو... تو چون...چون-صحرا»

 !!!!«چــــــــــــــــــی؟-»

 «امیدوارن دکترا...عزیزم باش اروم-صحرا»
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 مامان که پایین بیام تخت از خواستم.کشیدم دستم از سرمو نشستمو تخت روی.پوشوند صورتمو کل اشک

 .نزاشت

 «همین.سالمه ببینم میخوام خدا رو تو مامان-»

 .میکرد گریه هم صحرا

 .«کنم خبر دکترو کن صبر.میاد خون داره دستت ببین.عزیزم باشه-صحرا»

 .ممیدوید بیمارستان راهروی توی پوشیدمو کفشمو سریع.پایین اومدم تخت از سریع حرفش به توجه بی من اما

 از رسیدم،سریع که پذیرش به.مهمتره رایان خوب اما دردگرفت شکمم دویدنم بخاطر.پذیرش به خورد چشمم

 پرسیدم پرستار

 «کجاست؟ ارمان رایان خانم-»

 .کردم نظر هم کیلویی6 اش دیگ یه.باشه علمدارها از یکی رایان محرم سال یه کردم نظر داشتم عجله چون

 .«کماست توی هنوز-پرستار»

 «ببینمش؟ برم باید کجا-»

 .برم باید کجا که گفت بهم

 پام هی بیمارستانه پام یه.هیچی.....اما بیاد بهوش میکنم میکنم،التماسش خواهش ازش است هفته یک واالن رفتم

 .حرم

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

 ارعایتب وقتی. بحرفم باهاش برم که گرفتم اجازه سختی به دکترش از.بزنم حرف باهاش برم گرفتم تصمیم امروز

 نفس تمتونس تازه انگار گرفتم، دستام توی سردشو نشستم،دستهای صندلی روی تختش کنار رفتم ایمنی نکات

 .بکشم

 .بود شده جمع چشمام توی اشک

 مکانا من عشق....رایانم.بذاری تنهام تو که نمیکنم باور من اما....خیلیه بذاری تنهام اینکه امکان میگن دکترها-»

  نه؟ بذاری،مگه تنهام که نداره

 .میکنم خواهش نذار تنهام.برگردون من به رو زندگی زندگی برگشتنت با.برگرد خدا تورو

 (باهم بودن گذاشته مسابقه من های بدبختی انگارعین.تند تند.میریخت اشکهام)
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 نممیک احساس.میمیرم دارم...بذاری تنهام اینکه استرس با...تو بی.تدریجیه مرگ مثل تو بدون...حاال من زندگی

 .میکنه خفم داره گلومو روی گذاشته دست یکی

 یه(میریخت بیشتری باشدت اشکهام بودو رسیده اوج به صدام. )لعنتی بازکن چشمهاتو.پاشو تروخدا...بلندشو

 .«کن باز چشمهاتو رایان توروخدا.....میکنن اشتباه دکترا باشه خوش دلم بذار.....بده نشون العملی عکس

 وت نرم وقت یک بود گرفته منو صحرا.اتاقش توی ریختن دکتر تا دو پرستارو تا7-2.کرد بیرونم اومدو پرستار یه

 .بودم کرده هنگ من اما

 .میکردن گریه هم بغل تو هم جون مریم و میزد،رز صدا خدارو بودو گرفته منو صحرا

 ننشو قلبشو ضربان که دستگاهی سوت صدای.....میزدم حرف رایان با داشتم من.....رایان. افتاد کار به مغزم تازه

 .وااااااای.میداد نشون عشقمو کشیدن نفس که خطهایی اون جای که صافی خط.....میداد

 اش قیافه.بیرون اومد دکتر چندلحظه بعداز.میفرستادم صلوات لب زیر ولی صدازدم خدارو دلم دل،توی ته از

 .نمیداد نشون چیزی بودو خنثی

 گفتم سمتشو رفتم

 «شد؟ چی دکتر-»

 .«کماست توی هنوزم برگشت،اما شکر خدارو-دکتر»

 بشه قطع نفسم نزار.عشقم برگرد:گفتم رایان به دلم توی

 

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

 نظر......کردم التماس....خوندم نماز....گفتم بودو دلم تو هرچی.اخر سیم به زدم حرم،دیگه رفتم که امروز

 .کار همه کردم،خالصه

 .بشم متقبل سرپرستو بی بچه تا6تحصیل پول اینکه عزای در رایان گشت وبر سالمتی.کردم معامله خدا با امروز

 لامسا اما کار سر مشکلی هیچ بدون موقع این بودمو مجرد پارسال عید که کردم فکر این به.بود فروردین اخرای

 .کماست تو افتاد،شوهرم ام بچه

 توجهمو گوشیم زنگ که بودم خودم وهوای حال توی.دادم قسم بردمو نام داشتم یاد وپیغمبر امام هرچی دیگه

 .کرد جلب

 .دادم جواب سریع.صحراست دیدم که اوردم درش کیفم توی از
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 «بله؟-»

 شده؟ طوریش رایان نکنه... نکنه.میومد نفر چند گریه صدای

 «رایان... رایان -صحرا»

 .«کردی لبم به جون بزن حرف چی؟درست رایان -»

 .«اومده  بهوش رایان -صحرا»

 !!!!!!!!!!«چــــــــــــی؟-»

 که بود رایان فقط مهم.کرده برداشت زیاد شوک نفر وچند توجه جلب دادمن صدای از نفر چند که نبود مهم برام

 داد نجاتش خدا

 «بیمارستان میام سریع-»

 ونعروسیم یادشب. برسم زودتر تا میکشیدم الیی وار دیوانه کردمو پرواز خونه تا.شدم ماشین سوار کردمو وقطع

 دوش اول.رسیدم خودم به وکلی خونه رفتم.بغلش بیوفتم من که میروند ماشینو چطوری رایان که افتادم

 .شکالتی کرم ساتن روسری و کرم شلوار یه با پوشیدم شکالتی مانتوی یه گرفتم،بعد

 .لب ورژ گونه رژ چشمو خط زدمو کرم یکم

 منو وقته ندچ این توی بیمارستان کل کال.پذیرش رفتم.رسیدم باالخره سنگین ترافیکی وبا گرفتم دوش عطرمم با

 .بودن شناخته

 گفت بهم لبخند با پرستارا از رسیدم،یکی که پذیرش به

 «میگم تبریک-پرستارا از یکی»

 «کجاست؟ اتاقش. ممنون مرسی-»

 .میزنه حرف باهاشون داره دکترش دیدم رسیدم همینکه.اتاقش سمت کردم پرواز من دادو بهم اتاقشو شماره

 .باشن کنارم تا ایران اومدن هم وکسری درتا اهان.میریخت اشک جون مریم

 .بود غمگین همه نگاه چرا نمیدونم.نمیشد پاک لبم از لبخند.دادن جوابمو همه.دادم سالم شدمو نزدیکشون

 .بود رایان دیدم مهم.نبود مهم برام اینا

 «ببینم؟ رو رایان میتونم دکتر-»

 «بگم باید چیزی یه بهت قبلش ولی.کوتاه اما.البته-دکتر»
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 «دکتر؟ چی-»

 .میکرد خفم داشت نگرانی

 «نیست یادش کسو وهیچ گرفته فراموشی رایان بدبختانه یا خوشبختانه-دکتر»

 .شکر خدایا پس....نیاد بهوش اصال بود ممکن نکن ناشکری درسا....بدتر؟ این از!!!!!چـــــــــــــــی؟؟؟

 «باشه؟ یادش رو کسی ممکنه-»

 .«نیست یادش کسو هیچ که شده دچارش رایان نوعی اون که داریم فراوموشی نوع چند ما-دکتر»

 .کرد جلب توجهمو ولوس نازک خیلی صدایی یه لحظه همون

 («البته کشید جونشو)جـــــــــــون خاله-»

 خیلی هک بود پوشیده کت نه که مانتو کوتاه و چسبون مانتوی.شدم روبرو جلف العاده فوق دختر بایه که برگشتم

 تا که قرمز کامال شال جیغ قرمز رنگ به چسبون قرمز وشلوار قرمز بزرگ های دکمه با سفید رنگ وبه بود کوتاه

 .بود سرش فرق روی

 .سفید عروسکی وکفش کیف..بود نشونده اش چهره روی غلیظی خیلی ارایش

 فقط که ایی قهوه ابروهای.بود گذاشته باز میومدو کمر باالی وجب دو یکی روی تا که رنگشو استخوانی موهای

 .ابرو نه بود مدادِخالص

 .بود اومده در رنگ این به بالنز که روشن وخاکستری تیره زیتونی از ترکیبی چشمهایی

 و گتن مانتوی اون با که چاغ ویکم پر تو هیکلی.برنزه پوستی.عملی دماغی و کاشته های وگونه پروتزی لبهای

 .بود افتضاح خیلی ربع سه واستین کوتاه

 تدس برای دستشو اکرار با جلو اومد ناز با اما سست قدمهایی با.خوردم باباشو ارث من انگار که کرد نگام همچین

 گفت جلومو گرفت دادن

 «جون رایان دخترخاله.هستم آزیتا-آزیتا»

 البته.کشیدم دستمو وسریع دادم دست باهاش ،سرد بود مشخص کامال که تمام میلی بابی.مرض جونو رایان

 شنیدم سرم پشت جونواز مریم حرص پر صدای.بکنه رو کا همین میخواست هم خودش

 «میکنی؟ چیکار اینجا تو جان آزیتا-جون مریم»

 طلبکار لحنی با رز
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 اومدی افتاده اتفاقی شنیدی داری؟نکنه چیکار میبودی؟ایران اومور کیروش با نباید مگه تو. میگه راست-رز»

 بی کلی با میداده بهمون رفتنشو خارج پز و کشیده زحمت براش کلی که رو دختری داره خبر فوضولی؟خاله

 «ایران؟ برگشته ابرویی

 .کرد فوران دفعه یک موند ساکت ایتقدر بیچاره.شد اذیت فکم گرفتو نفسم اون جای به من.اخیش

 .خونسرد اما آزیتا

 «ببینم رو رایان میخوام االن-آزیتا»

 .لیه قاقالی هم رایان کرده حاملست،ویار انگار.برات میارم میگیرم کوچه سر بقال از میرم االن. حتما.چشم

 نارک واقعیتها با باشه مشتاق خودش کنم فکر چون.بده توضیح براش چیزو وهمه بره همسرش بهتره اول-دکتر»

 .«بیاد

 تو رفتم بفرماییدش با زدمو در. نکردم حسابش هم شلقم واقع در آزیتا به توجه بی هم من

 نفس یه.ودب در سمت روم.بستم سرم پشت کردمو باز درو.بود زده لک صداش واسه دلم واییییییییییییییییییییی

 بگم بهش بعدش.میدونم من وفقط نمیدونه کسی شد؟نه سقط داشتیم بچه حاال؟بگم بگم چی وای.کشیدم عمیق

 .نگم یااصال.بهتره

 شنیدم و صداش که بودم فکرها همین توی

 «تویی؟ من زن- رایان»

 رایانمو همون دلم کنم چیکار خوب اما.کلیه سالمه همینکه اما بود حسی هر از خالی صداش.سمتش برگشتم

 .میخواد

 وگفتم زدمو خوشگل لبخند رسید،یه که صورتم به.میکرد بررسی پامو سرتا داشت

 .«اره-»

 دادم ادامه کردمو اشاره کناریش صندلی به

 «بشینم؟ میتونم-»

 «اره– رایان»

 .بودن زده زخم چشب پیشونیش روی.بودم صورتش کردن انالیز مشغول وسواس با نشستمو صندلی روی

 مزخ هم صورتش از دیگه جای چند.بود وجذاب خوشگل هنوزم وهمیییییییییییین.بود شده الغر کم دو نه یکم

 .داشت
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 «شد؟ تموم- رایان»

 پرت کال منم

 «چی؟-»

 «من وارسی- رایان»

 .«بدم جوابتو که بپرس هرسوالی خوب.اره-»

 .«بده زندگیمون خودتو خودمو از کوچیک بیوگرافی یه- رایان»

 .تعریف به کردم شروع کشیدمو عمیق نفس یه

 .پیشت اومدم نبینم دیگه هامو کابوس اینکه برای من.روانشناسی.سالته62.ارمانه فامیلیت.رایانه اسمت-»

 .نیان سراغم دیگه کابوسهام کنی کمک تونستی کردیمو ازدواج شدیمو هم عاشق

 ساله62درتا دارم خواهر یه.پدربزرگمم کارخونه حسابدار.ساله62.پارسا درسا.هستم درسا من.کردیم ازدواج ماهه2

 .ساله62کسری اسم به داره شوهر یه که

 و میکنی تصادف.شیراز بوی رفته وکنفرانس تحقیقات سری یه واسه تو.ساله63 رز بنام داری خواهر یه توهم

 .کما توی میری

 .«همین(بگم چیزی بهش نیست نیازی پس شد بسته اش پرونده که هم دالیا)

 «چی؟ دیگه خوب-رایان»

 .«بود همین.هیچی-»

 دستاشو یکم میشد کاش.بیاره یاد به میکرد سعی داشت انگار.زمین به زد زل مخالفو سمت برگردوند سرشو

 .بعددددددد بگذره یکم نمیشه،بذار االن.بچشم اغوششو بگیرمو

 گرد مهامفکر،چش گفتم؟بااین بلند چی؟یعنی یعنی.گفتم چی باشه شنیده نکنه.سمتم برگشت رایان لحظه همون

 .شده

 دلبخن یه به اش خندید،خنده من ریش به کلی اینکه بعداز.هاش خوشگل خنده اون از.خنده زیر زد دیدنم با رایان

 .شد محو کم وکم شد تبدیل

 

 «بود؟ چی اسمت...در...در...ببین-رایان»
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 «درسا-»

 .«بیام ارکن گذشته اتفاقات با میکنم سعی اما کنم برخورد باهات گذشته مثل نمیتونم من ببین.درسا اره-رایان»

 گفتم خوشحالی با همین واسه شدم خوشحال کلی تصمیمش این از

 .«نمیان کنار هم گذشتشون با که هستن ها خیلی.خیلیه خودش هم همین-»

 «جدا؟-رایان»

 .«میکردی تعریف برام هاتو پرونده از وبعضی بودی روانشناس قبال تو....بابا اره-»

 نقاشی دفتر عین.شد بد حالم دیدنش با.تو اومد باران بالفاصله و خورد در به تقه تا6بزنه، حرف اومد رایان تا

 .میمونه

 .«اومدین اشتباه فکرکنم-رایان»

 .جلو از کرد قالب دستاشو.موند رایان جلوی و جلو اومد باناز.شد شل نیشش آزیتا

 «نکرد؟ معرفی جان درسا.ات خاله دختر.هستم آزیتا من.اومدم درست کامال-آزیتا»

 گفتم سریع بزنه حرف بخواد رایان تا

 .«نرسیدم دور فامیلهای به هنوز-»

 . کرد اخم وآزیتا نمیاد خوشم دختره این از من فهمید چون شد شل نیشش رایان زدم، که حرفی این با

 «بزنم؟ حرف( رایان)باهات تنها میتونم-آزیتا»

 داد جواب زود رایان

 .«باشه مشکلی فکرنکنم- رایان»

 گفتم آروم رایان گوش در اتاق از خروجم از قبل شدمو بلند صندلی روی از منم

 «داره ضرر برات بزنی حرف باهاش اگه یعنی دادم جوابشو اونجوری وقتی-»

 با جون بیرون،مریم رفتم اتاق از من تا. بودن ونگران میزدن قدم داشتن راهرو توی همه.بیررون رفتم اتاق از و

 .طرفم اومد نگرانی

 «گذاشتی؟ تنهاشون چرا-جون مریم»

 .«بزنن حرف میخوان گفت آزیتا-»
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 «حرفی؟ چه-رز»

 دادم جواب شک با

 .«حرفی چه نگفت راستش...خوب-»

 .«بزنم حرف باهات باید-جون مریم»

 .«بفرمایید.حتما-»

 «حیاط تو بریم نمیشه،باید اینجا-جون مریم»

 .«باشه-»

 حیاط،روی توی رفتیم وقتی.کرده نگران رو همه که مهمیه چیز حتما.میزد شور بدجوری دلم.حیاط توی رفتیم

 .نشستیم صندلی نزدیکترین

 کردوگفت تر زبون با لبشو جون مریم

 رایان.بودیم کرده نشون هم واسه روما وآزیتا حرفامو،رایان میکنم کوتاه....نیست وقتش االن چون -جون مریم»

 .میشه درست زندگی سر برین میگفتیم هم ما و نبود آزیتا عاشق

 .نمیکنه ازدواج که گفت و خونه اومد بگیریم،رایان نامزدی جشن براشون اینکه به بود مونده که هفته یه

 پسر دتاچن روبا آزیتا که گفت اومدو هفته یه بعداز اینکه تا.نگفت اما...بگه دلیلشو حداقل که کردیم اصرار خیلی

 .خیانت حال در... دیده مختلف

 رو رودر پسره البته.پیچید فامیل کل تو.داد لو چیزو همه اومدو آزیتا پسرهای دوست از یکی بعد به اونروز از

 .داد داد،پسغام پیغام... که نگفت

 .اومد پسره خود مدت یه بعداز.کرد پا به قشقرق...خونمون اومد خواهرم همین واسه رایانه که میکردن فکر همه

 .«بگیره ماهی الود گل اب داره،از فراموشی رایان که حاال اومده رونده جا همه از آزیتا که هم االن

 ناال " افتادم جون مریم اخر حرف یاد.کارست این که میفهمه ببینه ازیتارو قیافه هرکس چون نکردم تعجب زیاد

 ".بگیره ماهی الود گل اب داره،از فراموشی رایان که حاال اومده رونده جا همه از آزیتا که هم

 رسیدم،بدون که اتاقش در به.دادم قل رایان اتاق تا فوتبال توپ عین خودمو شدمو بلند صندلی روی از جت عین

 .اتاق توی پریدم زدن در

  گفتم آزیتا و رایان به مصنوعی،رو لبخند کردم،بایه باز که درو
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 .«کشید طول زیاد زدنتون حرف-»

 نازگفت با سمتمو روکرد پیروز قیافه یه با هم آزیتا و برگردوند رو بااخم رایان

 «بزنیم؟ حرف هم با میتونیم-آزیتا»

 .«باشه-»

 .کشیده هم تو ابرو اونجوری رایان که کرده شروع رو کارگیری رایان مخ عملیات االن از آزیتا مطمئنا

 

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

 گفتم بودن تر نگران همه از که ورز جون مریم مخصوصا همه به اومدیم،رو بیرون که رایان اتاق از

 .«وبیایم بزنیم حرف حیاط توی مامیریم-»

 .بود جلوش که خیالی نقطه یه به بود زده زل بودو گرفته سکوت روزه کال هم آزیتا

 .«کنن مرخص رایانو قراره چون...بیاعزیزم زود-جون مریم»

 "باشه"سرم،گفتم دادن تکون با منم

 فکر توی من.بودیم کرده سکوت هردو دقیقه1 نزدیک نشستیم که نیمکت روی.حیاط سمت کردیم حرکت آزیتا با

 .نهک تور رایانو چطوری اینکه فکر توی مطمئنا ازیتاهم و گفته رایان به چی من درباره آزیتا بفهمم کجا از اینکه

 رگشتمب وحاال رفتم ایران از مشکلی بخاطر من.بودیم نامزد باهم قبال رایان منو که گفته بهت مریم مطمئنا-آزیتا»

 .کنم خودم مال رایانو میخوام وَ

 پس.ممیگیر ازت رایانو من.نیستین مهم برام اصال بگیره،چون جلومو نمیتونه دیگه کس هیچ ونه...مریم نه...تو نه

 .«نکن درست اعصاب جنگ من واسه و نکن معطل خودتو

 گفتم بهش ظاهری خونسردی با کوتاه مکث یه رو؟بعداز پر اینقدر ادمم اخه.بودم کرده هنگ

 .«بشه من مال دوباره رایان میکنه کمک بهم که عشقمه نیروی مهم.چیکارکنی میخوای که نیست مهم برام-»

 ((گرفته برامون ایی دیگه تصمیم زمونه اینکه از غافل))

 گفت پوزخند با آزیتا

 «بخور آبشو کوزه لب بذار عشقتو نیروی-آزیتا»
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 قطف و عشق بی که زنایی همه.نیستی دختر تو بودم کرده فراموش شرمنده آخ...که دخترایی همه.نباش نگران-»

 «نیستن آشنا نیروش با و چیه نمیدونن میزنن،عشق چیزشون همه از لذت برای

 حال فعال. نباشه مهم برام  آزیتا حرفهای میکردم سعی.دکتر اتاق سمت افتادم راه شدمو بلند نیمکت روی از

 .بود مهمتر برام رایانم

 .بشه قبل مثل رایانم حافظه تا بکنم میتونم چیکار ببینم بزنم حرف دکتر با میخواستم

 داشتمون خوبی حال.صندلی روی بشینم کرد اشاره دست دکتربا.تو بفرماییدش،رفتم بعداز رسیدمو دکتر اتاق به

 .دادمیزد ام قیافه کل

 .میکرد ام خفه داشت بگه راست ازیتا نکنه اینکه استرس

 .برگشته رایانت حافظه بگه که مخواستم ازش چشمهام با و دکتر به بودم زده زل

 

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

 گفت بود ساله24-27مردِ یه که دکتر

 ماا بیاد کنار اش باگذشته داره سعی رایان خداروشکر.بزنم حرف باهات میخواستم.دخترم اومدی شد خوب-دکتر»

 .شد رو اون به رو این از که گفت چی اش دخترخاله که نمیدونم

 .«میشه چی ببینیم تا پیشم بیاد یکبار هفته6هر مدت یه بهتره

 «نیاد؟ یادش چیزی ممکنه-»

 .«نداره امکان.دخترم نه-دکتر»

 «میکشه طول چقدر-»

 «دیگه ماه3تا حداقل-دکتر»

 «بکشه؟ طول بیشتر ممکنه»-

 «باشه درصد یه شاید احتمالش...نه-»

 .بیرون اومدم اتاقش تشکر،از باکلی زدمو حرف بادکتر دیگه یکم

 

******************* 
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 کرده خشپ بیمارستان کل توی بودو گرفته شیرینی کسری قبال.رایان اتاق توی رفتم اومدم بیرون که دکتر اتاق از

 .خونمون سمت کردیم وحرکت بره راه ماشین تا کرد کمکش کسری.بودن همه رایان اتاق توی.بود

 

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

 اتاق کردیمو جدا اتاقهامونو هردو رایان درخواست به.خونه اومده و شده مرخص رایان که هست روزی چند

 .هست همونطور مشترکمون

 ماست خونه همیشه هم ازیتا.باهام سرده مهربونم باهاش که وهرقدر شده عوض رفتارهاش.بیرون رفته رایان امروز

 .بیرونه رایان یا

 به نگاه بدون(پایین اشپزخونه توی) پایین اومد.ذوقی چه با.کردم درست صبحانه شدمو بلند صبح امروز

 .بیرون اشپزخونه،رفت

 دادم جواب بالبخند.بود خورد،رایان زنگ گوشیم

 «جانم؟-»

 گفت داشت روزا این که لحنی ترین باسرد

 «دنبالت میام شو حاظر-رایان»

 .کرده قطع رایان که بود این نشون که تلفن بوق وصدای

 توانستمی که تلفنی کابل ، هوا در کشدمی سوت ""

 را جهان عبارات زیباترین

 ". . . ! برساند عاشقی به عاشقی از

 برداشتمو سفیدمم چرم وکفش کیف.سفید روسری و شلوار پوشیدمو چرک صورتی مانتوی یه.شدم حاضر

 .پوشیدم

 دوش باعطر زدمو هم صورتی رژلب یه.کردم جمع کش با کم ارتفاع با باال موهامم زدمو کننده سفید کرم یکم

 .گرفتم

 .رایانه دیدم.ایفون پای رفتم ایفون زنگ صدای با

 «جانم؟-»
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 داد جوابمو سرد کامال رایان

 .«پایین بیا-رایان»

  نیست نیازى برف به برفى آدم ساختن براى "

 "کافیست سرد برخورد یک

 

 .نشستم کردمو باز رو جلو در رفتم.نشسته ماشین توی دیدم که پایین رفتم

 باخشرویی من

 «سالم-»

 یرنب دستم زیر از دستشو سریع.بود دنده روی که دستش روی گذاشتم دستمو.داد تکون سالم نشونه به سرشو

 .فرمون روی گذاشت کشیدو

 .پایین نریزه اشکهام تا زدم پلک تند.پنجره سمت کردم رومو

 هی حاال.شدم پیاده ماشین از منم.شد پیاده ماشین از"شو پیاده" گفتن با رایان.اومدم خودم به ماشین ترمز با

 قطع فسن بوسید وگونشو کرد حلقه سپنتا گردن دور دستاشو که ازیتا دیدن با کال که بودم نکشیده راحت نفس

 .رفت یادم از کشیدن نفس.شد

 .شد خورد اعصابم.میداد نشون سبز چراغ خیلی مرده یه.جوون همه بودن اکیپ یه.سمتشون کردم حرکت

 .نبود خوبی دخترای خیلی.شدم صمیمی بود وبیتا وباران سایه اسمشون که دختر تا سه دو با.غیرت بی رایانم

 گفت همه روبه باران که میزدیم حرف

 .«بزنیم قدم یکم میریم وبیتا وسایه منودرسا-»

 هب باید.افتادم نظرم یاد من بودو نزدیک محرم.خندیدیم مدتها بعداز زدیمو قدم هم با.نکرد اعتراض هم کس هیچ

 .میگفتم هم رایان

 خوابیدم ارامبخش یه با منم اتاقشو توی رفت ورایان خونه رفتیم ساعت چند بعداز

 

*************** 
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 ،یاعصبی مسته،یا شب یه ویا خونه میاد دیر میده،شبا زنونه عطر بوی.شده عوض رایان میکنم حس که روزیه چند

 .خوشحال زیادی هم شاید

 .خورد زنگ گوشیم.شدم خسته.منه پیشه شب رایان وگفته زده زنگ پیش دقیقه2 آزیتا هم اونطرف از

 .بدن نجات ورشکستگی از رو کارخونه تا درتا پیش برن قراربود.بود شده تنگ براش دلم.بود بابا

 دادم جواب

 «بابا؟ جانم-»

 «خوبی؟...دخترم سالم-بابا»

 «داشتین؟ کاری بابایی مرسی-»

 «داشت؟ چیکار(آزیتا) اش خاله دختر با بیرون رایان-بابام»

 «دیدی اشتباه باباجون-»

 «شده؟ چیزی.نیستم که کور.دیدم درست کامال نخیر-بابام»

 باشه؟ دیده درست بابا ممکنه یعنی وااااای

 .«میدم خبر بهتون شدم که مطمئن.نیستم مطمئن بابا-»

 .«بده زودخبر.منتظرم-بابا»

 «بای.چشم-»

 «بای-بابا»

 نیست اینطوری من دیده،رایانِ اشتباه میگه،بابا دروغ آزیتا بگم خودم به تا گوشیش به زدم زنگ

 اما

 میگفت که زنی صدای

 «میباشد خاموش نظر مورد مشترک-»

 که فهموند بهم

 خطشو موردنظر مشترک"

 رو تــــــــــو
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 وقــــــــــــــــارتو

 نجابتتــــــــــــو

 احـــــــــــساستو

 عشـــــــــــــقتو

 ...وجــــــــــــــــــــودتو

 کوتاه مانتوی با دختر یه به

 غلیظ ارایش یه

 "!!فروخت گری عشوه یه وبه

 محرم شب اولین امشب.پریدم خواب از در صدای با.برد خوابم باال مبل روی کی نفهمیدم که کردم گریه اینقدر

 .بود

 .بود گرفته بدنم همه.خوابیدم که ساعته2دقیقا.شبه6 ساعت دیدم کردم ساعت به نگاه یه.شدم بلند مبل روی از

 بلم روی و بازه نافش تا بلوزش های دکمه که رایان دیدن با که بودم ها پله وسط.پایین رفتم مارپیچ های پله از

 .دویدم مبل تا چشمشه روی ساعدش و کشیده دراز

 کردم صداش.بود عرق از خیس صورتش

 «بازکن چشمهاتو رایان...رایان...رایان-»

 .بود محکم خیلی.گوشش توی زدم سیلی یه باعصبانیت.بود مشروب بوی.میداد بوهایی یه.نکرد اثر اما

 .مالجش تو بزنم مشت با میخواست دلم.میگفت نامفهومی کلمات یه.بازکرد چشمهاشو الی اروم

 اون ورگ از آتیشا این ی همه میدونم منکه ولی.نباشم ونگران نیست مهمی چیز گفت اومد که دکتر.دکتر زدم زنگ

 .میشه بلند آزیتا

 که میومد خوابم اوقدر.خونه میاد پامیشه نمیکنه،مست ول هم محرم اول شب که بود گرفته لجم این از اخه

 .برد خوابم راین کناری مبل روی نشسته همونجا

 

********************** 
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 دست.میومد ظرف صدای اشپزخونه توی از.نبود هم رایان بودمو مبل روی همونجوری شدم بیدار خواب از که صبح

 وتیشرت ابی جین شلوار بایه لباسمو زدمو ورژلب پنکک یکم شستمو باال بهداشتی سرویس توی وصورتمو

 .گذاشتم باز کردمو شونه موهامم.سفید

 انهصبح واسه حتی نامرد.میکرد جمع رو صبحانه میز داشت رایان.اشپزخونه رفتم.پوشیدم روهم سفیدم صندلهای

 .نموند منتظرم

 .«بزنم حرف باهات باید-»

 مثل مسمت برگرده اینکه میگشت،بدون چی نمیدونم دنبال کابینت توی از بودو من به پشتش که همونطور رایان

 گفت سرد روزها این

 «میشنوم-رایان»

 هم کیلویی6 آش دیگ یه. علمدارها از یکی بشی محرم سال یه تو که داشتم نظر من.محرمه روز دومین امروز-»

 .«کردم نظر

 گفت پوزخند یه با سمتمو برگشت رایان 

 .«باشی پیغمبر و خدا اهل تو فکرنمیکردم-رایان»

 دهنکر استفاده ازش رایان برای تاحاال که بلندی صدای با.بترکم شد باعث جرقه یه بودو روم فشار.برخورد بهم

 بودم،دادزدم

 «میدی؟ لم دیگه زنای بغل تو زنت جلوی که غیرت بی میشناسی؟توی خداپیغمبر کار خیانت توی-»

 .زد داد من مثل اونم.بود شده قرمز عصبانیت از.رسوند بهم خودشو سرعت با

 من نمیذاشتی که نبود همین واسه مگه.کردی فراموشیم از قبل  دوران توی تو که کردم رو کاری من-رایان»

 «نکردی؟ خیانت تو مگه. بزنیم حرف باهم وآزیتا

 .شد رد کنارم از سرعت با هم رایان.میزد حرف مطمئن اینقدر آزیتا که بود همین واسه پس.بود برده ماتم

 

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

 از یکی آریامن.مهمونیه یه امشب.نمیپیچم رایان پای و پر به دیگه من و میگذره ماجرا اون از ایی هفته یک

 .شدن دوست باهم تازه.دوستاشه
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 طیشر به داد رضایت باالخره.مهمونی اون به ببره امشب هم منو که گرفتم رضایت التماس کلی با( آریامن از)ازش

 .کنن  گریم منو و مطئنه که ارایشگاه یه ببره منو که

 و مرک تا بود اندامی.بود شیک اما ساده کامال.پوشیدم داشت ایی حلقه استینهای که ساده بلند سفید لباس یه

 .بود پا مچ روی تا هم دامنش قد.میشد گشاد کمر بعداز

 ییا نسکافه گیس کاله که موهام.بودم شده عوض کال بودو کرده گریمم ارایشگر.پوشیدم هم قرمز وکفش کیف

 .بود رنگ

 موآریش.رنگ هلویی رژگونه.قرمز هم یکم با مشکی سفید چشم سایه.قرمز رژ.میومد بهم که منو بود کرده برنزه

 .نشناسنم زیاد که بود کرده غلیظ

 .نکرد بهم هرز نگاه.بود خوبی پسر واقعا آریامن

 .بودیم کرده سکوت هردومون مهمونی اون تا

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

 

 تندتند قلبم. سمتمون اومدن.بودن ایستاده هم کنار که ورایان آزیتا به افتاد شدیم،نگاهم که وارد

 .بشناسن منو وقت یه که میترسیدم.میزد

 گفت آروم و نیفتم که داشتم نگه آریامن که میوفادم داشتم

 «نیای که گفتم-آریامن»

 دبو بار نزدیک که هایی صندلی روی رفتیم دادیمو تکون سرمونو جفتمون که کردن سالم بهمون وآزیتا رایان

 .نشستیم

 .کرد جلب توجهمو آزیتا صدای.پارتی اومدیم پاشدیم محرم وسط نکن سنگ رو ما االن خدایا

 «بریزم؟ برات کدومو عزیزم-آزیتا»

 .«داری دوست که هرکدومو -رایان»

 .میشناسم همین واسه خوردم یکبار منم.تفریح برای اما میخورد مشروب هم پدرم.ریخت راکی براش وآزیتا

 .بود عمرم لحظات ترین زجرآور و بدترین.ورقصیدن وسط رفتن ورایان آزیتا

 بزرگ مادر ،چون بود وزیبا سرسبز خیلی که الهیجان روستاهای از یکی بریم میخواستیم جون مریم با فردا

 .اونجا میبرم آشمو وسایل ومنم کنه درست اش میخواست(جون مریم مادر)رایان
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 .هاست علمدار از یکی رایان که دسته هم اون بعداز

 حیاط توی بهداشتی سرویس توی.برم اژانس با بذاره که کردم خواهش آریامن از موندیمو اونجا ساعتی چند

 .خونه سمت رفتم کردمو عوض لباسهامو کردمو پاک ارایشمو

 .میبودیم رایان مادربزرگ خونه باید صبح9 ما بودو صبح3ساعت که ذکره به الزم.خوابیدم ارامبخش دوتا با

 

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

 یدموپوش مشکی لباس زدمو کننده مرطوب کرم یکم گرفتمو دوش رفتم.شدم بیدار خواب از شدید سردرد با صبح

 .نبوده رایان واون دیده اشتباه که گفتم بابا به من رفتنو دیروز اینا بابا.برداشتم دیگه لباس دست یه

 دادم گرفتمو لقمه یه.حاظره رایان دیدم پایین رفتم.باورکرد اینکه مثل.فرستادمش دروغ کلی با منم نکردو باور

 .بهش

 .رسیدیم صبح دقیقه 9:22ساعت.کردیم حرکت خوردمو کوچیک لقمه دوتا منم.وخورد گرفت ازم باالخره

 یچه که ایی افاده زن یه.دیدم باالخره رو(ازیتا مادر) رایان خاله.گاز روی وگذاشتیم اش باالخره فعالیت کلی بعداز

 .نداره اشو حوصله کس

 صدازدم خدارو دل ته از.بود اش زدن بهم موقع.بود خوب من با که بود بود،این همه تعجب باعث که چیزی اما

 .بشه تموم خوشی و خیر به ماجرا این که خواستم وازش

 چی مهمونی دلیل.افتادم دیشب یاد لحظه یه.کشیدم راحت نفس یه من روز اون بودو نیومده آزیتا خداروشکر

 بود؟

 "کنیم ازدواج باهم وما بگیره طالق زودی به قراره رایان که اینه امشب مهمونیِ دلیل-آزیتا"

 هک خانمهایی بودمو حاضر ما.دسته برای برن االن از میخوان که بریم گفت رایان دایی که بودم فکرها همین توی

 .پیشم اومد رایان.میریم ما و آش برای میمونن بود زیاد سنشون

 .«بده هیکلیمو-رایان»

 .«ببندم واست بذار-»

 .بستم براش شو هیکلی منم. بهم کرد پشتشو کردو فکر ثانیه3

 «مرسی-رایان»

 شد؟ زودخوب اینقدر خدا گرم دمت بابا بود؟نه رایان این.بودم کرده هنگ
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 .«میکنم خواهش-»

 حسین امام به دلم توی.میریخت اشکهام.کردیم حرکت مردم پشت و ها خانم قسمت رفتیم رز ومنو جلو رفت

 گفتم

 بدیش.میکشم عذاب دارم.برگردون رایانمو حافظه برنمیگردونی،پس خالی دست کسو هیچ توکه.حسین امام یا)

 سمق اصغرت علی به رو تو. بزنم ضجه کنمو خداروصدا بلند صدای با میخواست گفت،دلم جشنشو دلیل آزیتا که

 (باشه شده خوب رایانم موقع همین دیگه سال میدم

 .میرفت راه رز منو با.کنارم اومد رایان که بود کی گذشت،نفهمیدم که یکم.میکردم گریه خون مرثیه صدای با

 که بودم خودم وهوای حال توی.من بختی بد حال به مطمئنا هم رز بدبختیمو حال به من.میکردیم گریه رز منو

 .شنیدم رایانو صدای

 «برو اونور از درسا-رایان»

 گفتم رایانو سمت کردم رو گیجی با اومدمو در فکر از

 «چرا؟-»

 گفت و هم تو کرد اخمهاشو رایان

 .«میکنه نگاهت بد داره پسره اون چون-رایان»

 داد ادامه گوشم در.ایستادم ومنم ایستاد

 اما باشم نداشته بهت ایی عالقه هیچ شاید.باشه همه دید تو زنم بذارم که نیستم غیرت بی اونقدر-رایان»

 .«زنمی باالخره...خوب

 .دنبالش منم افتادو راه. میاره من روز به چه حرفش هر با فهمید شایدم نفهمید خودش

 گفت سمتمو برگشت رایان.جون مریم پیش رفت رزهم

 «میکردی؟ گریه چرا حاال-رایان»

 «تو؟ واسه.کنه؟ گریه کی واسه....نکنه گریه حسین امام واسه ادم-»

 لح رو تفاهم سوء باید پس.بود زده تحمت بهم.بودیم کرده سکوت دومون هر.عاجزم فهمش از که کرد بهم نگاه یه

 .میکردم

 .«نبودم اینجا االن میکردم خیانت اگه.نکردم خیانت من-»
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 گفت سمتمو برگشت

 «بودی؟ کجا پس-رایان»

 گفتم سمتشو برگشتم خونسرد منم

 .«بودی،میرفتم کما توی وقتی-»

 رایان با خونمونو میاد آزیتا دوباره.شد تموم هم محرم اون اونروزو.همینطور هم رایان مردمو سمت برگردوندم رومو

 داره هاونک. باشه راضی بایدم هه.راضیه وضعیت این از انگار.بیاره بیاد چیزی نمیکرد سعی حتی رایان.بیرون میرن

 .نمیکشه عذاب

 .دیگه شدم خسته.بیاره یاد به نمیخواست خودش

  شده سفت چقدر"

 عشقمان نفره دو دوچرخه پدال

 ام خسته من یا

 شده زیاد شیب یا

 "!!!!نمیزنی رکاب تو هم شاید

 

*********** 

 کابوس تازه حاال پوفففف.شنیدم زنو یه صدای لحظه یه.میومد صداش رایان خواب اتاق توی از.شدم بیدار خواب از

 شد شروع هام

 "میشـــود آغـــاز هایــم کابـــوس شــــوم،تازه می بیــدار که خواب از ها تازگـــی "

 .آزیتاست صدای این وااااااااااای.میومد تر واضح زنه صدای.اتاقش در دم رفتم

 .«برم قربونت الهی.شده تنگ برات دلم منم عزیزم-رایان»

 داد بود،جواب بعید سنش از که لوسی صدای با هم آزیتا

 «تنهاییم ما؟اونجا خونه نمیای چرا-آزیتا»

 .«باشی ام خونه خانم باهمیم که بار اولین برای میخوام اخه-رایان»
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 که ادمایی شمار تاحاال اصال خانم این که زدم،خبرنداره پوزخند یه....بیچاره.میریخت اشکهام وااااااااااااااای

 .رفته در دستش از بوده باهاشون

  «نمیره که هم زنت چیکارکنم؟اون اخه-آزیتا»

 من زن(نشه بلند هقم هق صدای تا گزیدم لبمو.)نیست من زن اون.زنت نگو... بار122...عشقم... آزیتا-رایان»

 شمیفرستم دیگه چندوقت تا(کشیدم نفس باز دهن با.بودم اورده کم اکسیژن)باشه دلم خانم که کسی....تویی

 .«باباش خونه

 گاه یهتک پنجره دوطرف ودستامو گذاشتم باز حالو پنجره.پایین حال توی رفتم.نداشتم موندنو اونجا تحمل دیگه

 .میزد زنگ گوشم توی صداش.گریه زیر زدم کردمو بدنم

 ".تویی من زن "

 "باشه دلم خانم که کسی "

 ".نیست من زن اون.زنت نگو بار122عشقم، آزیتا"

 ".باباش خونه میفرستمش دیگه چندوقت تا "

 .شده عوضی چقدر.دختربارانم من.زندگیِ از منه سهم صدا بی گریه.بود بارونی مثل هم اسمون هوای

 زا گوشیمو میومد، رایان های قهقه صدای گاه گه میکردمو گریه همونطورکه.کنم گوش اهنگ یه گرفتم تصمیم

 .بیرون اوردم شلوارم جیب

 .گذاشتم اهنگ یه

 میــــــــــــاد بارون داره

 احساس لبریز بازم کوچه

 بارون نم نم هموزم

 میشناسه مارو صدای

 انگار بود دیروز همین

 کوچه همین بامن،تو تو

 پوچه تونیستی وقتی زندگی میگفتی

 انگیزی غم تو گفته کی پاییزی بارون اهای
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 میریزی کوچه ذهن تو رو خاطراتم داری تو

 پاییزی بارون اهای پاییزی بارون اهای

 احساس لبریز بازم کوچه میاد بارون داره

 میشناسه مارو صدای بارون نم نم هنوزم

 میسوزه غصه از مادوتا،بهار تقویم توی

 عیدنوروزه پاییز،هنوزم اول ما واسه

 انگیزی غم تو گفته کی پاییزی بارون اهای

 میریزی کوچه ذهن تو رو خاطراتم داری تو

 پاییزی بارون اهای پاییزی بارون اهای

 پاییزی بارون اهای پاییزی بارون اهای

 پاییزی بارون اهای پاییزی بارون اهای

 (پاییزی بارون-خسروی سیروان)

 تمومی من بدبختیهای خدایا.میومد رایان های صحبت صدای بازم اما شد تموم آهنگ.بود من حال وصف دقیقا

 ما خسته.نمیکشم اون از بیشتر.دارم توان قدری یه.ادمم بدم؟منم باید من امتحاناتو همه مگه.دیگه نداره؟بسه

 .خسته

 .شدPLAY بعدی اهنگ

 گفت زدو زنگ بهم بابام که افتادم وقتی یاد

 داشت؟ چیکار(آزیتا) اش خاله دختر با بیرون رایان-بابام"

 دیدی اشتباه باباجون-

 شده؟ چیزی.نیستم که کور.دیدم درست کامال نخیر-بابام

 باشه؟ دیده درست بابا ممکنه یعنی وااااای

 ".میدم خبر بهتون شدم که مطمئن.نیستم مطمئن بابا-

 اال بگذرم میتونستم چیز همه از.نبود مهم برام اصال اما شنیدم پا صدای.درسته چیز همه فهمیدم امشب اما

 .نمیکشم دیگه.بسمه کشیدم وخفت خواری هرچی.خیانت
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 آوردم باال خوردم برایت که های غصه تمام "

 "داد می بیهودگی طعم

 

 .شروع بعدی اهنگ

 شدی عوض شد چی

 گذشت ما بین چی

 دلت دیگه شد چی

 برنگشت خونه به

 منو،باورنمیکنه تو دستای

 نمیکنه ،بهتر حالتو حرفام

 شدی تر ،مغرور شکست دلم هرچی

 شدی دورتر ،تو، اومدم تو سمت

 هاست قریبه ،مثل تو چشم که حاال

 جدا زندگی ،از و خسته خونه از

 توقلبمه تو، جای دارم دوست هنوز ولی

 (غریبه-سحر) 

 .«نکن بیدارم میخوابم من-رایان»

 .کنم نگاهش حتی برنگشتم.بود سرم پشت صداش

 .«نمیکنم بیدارت مطمئنا پس.روی پیاده میرم دارم من-»

 .هنگِ تو که بودم فهمیده کامال.ها پله سمت رفتم بهش کردن نگاه وبدون

 مشکی لوارش یه پوشیدمو رنگمو مشکی کتونی.لیمویی رنگ به پوشیدم رونم وسط تا بارونی یه.باال رفتم ها پله از

 ندگوسف یه بودو بزرگ بارونیم جیب خداروشکر.بارونیم جیب توی گذاشتم هدفونمو گوشیمو.زردومشکی وشال

 رژلب هی اینکه بعداز.دستمه همش که رلکسمم ساعت.جیبم توی گذاشتم برداشتمو کلیدمم.میشد جا توش حامله
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 میخواد خوبه.زدم پوزخند یه.میومد گوشیش اس ام اس صدای.بیرون اومدم اتاقم زدمم،از کمرنگ صورتی

 .اتاقش توی رفت.اومد در پشتم از رایان یهویی.بخوابه

 خونه از.اَه.بدم فوش بهش نمیتونم چرا بابا ای...بیشعورِ...بیشعورِ.اینجام من انگار نه انگارد عوضی

 .میشم خالی ام بدو یکم. استخر دور برم گرفتم تصمیم.بیرون زدم 

 نمیترسیدم شلوغه شب16 تا غروب7 ساعت از شبها گران وشیشه استخر بودو استخر روبروی خونمون چون

 . تنهایی میکردم سکته وگرنه

 .بود شده شب وروز،وگرنه بود سرد بود بهار اول چون بودو شده7ساعت تازه

 به کردم وشروع.دادم گوش رو پویا وقتش به اهنگ.شدم دویدن برای اماده گذاشتمو گوشم رو هدفونمو

 .من نقشه به میکرد اشاره دقیقا بود،چون من حال وصف دقیقا.دویدن

 جلو تاپ مثل که متحرکی های صندلی این روی رفتم اوردمو کم نفس دوییدم دقیقه32 توی که رو استخر نصف

 .میره،نشستم عقب

 یچ اومددکترش یادم که فکرکردم یکم...که...که بود گفته دکترش اخه رایان اقا این برای داشتم هایی نقشه یه

 بود گفته

 میاد؟ یادش چیز همه کی پس.شدم خسته دیگه دکتر-من"

 .میاد یادش چیز همه اینده ماه بکشه،تا طول خیلی دیگه دخترم-دکتر

 بکشه؟ طول بیشتر ممکنه-

 ".باشه درصد یه شاید احتمالش دخترم نه-

 که خودش دست درسا اخه....کنم اذیتش یکم ،منم اومد یادش چیز همه رایان وقتی که داشتم تصمیم  

 .داره شکر جای خودش بیاد یادش ومنو باشه سالم همینکه کن ولش میگی راست...نبود

 کنـــــــــم مــــــی التمـــــــــــاست خدایــــــــــــا

 

 ! دیگــــــــــــران ارزانــــــــــیِ دنیــــــــــایـــــــت همــــــه

 

 ; ولــــــــــــــــی
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... 

 

 اســــــــــت من دنـیــــــــــایِ آنــکـــــــــــه

 

... 

 

 "...!!!نبــــــــــاشـــد دیــگـــــــــــری مـــــــــــــــــــــالِ

 

 دورکرده ازم رایانو خیلی چون کنم بیرون زندگیم  از رو آزیتا پای باید هرچیزی از قبل ولی

 

 میبینی روز هر متنفری ازشون که رو آدمایی که کوچیکه اونقد دنیا "

 "… نمیبینی هیچوقت رو خواد می دلت که اونی که بزرگه اونقدر ولی    

 

 نشون اب میتونیم بخوایم اگه بود گفته دکترش.کردم باز خونمون،درو جلوی برسم تا زدم کامل دور یه اینکه بعداز

 .بیاریم بیادش زودتر چیزو همه خاطراتمون دادن

 خط ردنویاداو به دور نیومد،اصال یادش چیزی عکسامونو،اگه ببینه که بگم بهش داشتم تصمیم.تو رفتم لبخند با

 درونم اسکاریس اخه بشم درونم کرم منکر نمیتونستم اما.بیاد یادش خواست دلش که هروقت میذارم میکشم

 رودیو در به.زدم لبخند یه فکر این با.میخره نازمم بیاد یادش چیز همه که موقع اون.کنم اذیتش یکم که میگفت

 توی ودارن هست صاحبش کسی چه اینکه حدس که ایی زنونه کفش بادیدن رسیدم که میشدی خونه وارد که

 . شد جمع فکرها واون کفش اون دیدن با لبخندم نبود سختی کار میکنن چیکار من وزندگی خونه

 .شد خراب سرم رو هام ارزو کاخ روم جلو صحنه اون بادیدن اما تو رفتم صدا سرو بی شدم که خونه وارد

 لخت نهت باال با رایان و بود نشسته رایان پای بود،روی پاش رون تا بلندیش که شلوارک ویه دکلته تاپ یه با آزیتا

 فقط اشکام اما لرزید چونم. بیرون اومد رایان سر که خورد تکون یه دید منو تا آزیتا.بود ازیتا موهای توی سرش

 .بود شده جمع چشمم توی
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 بودم حرکت بی من اما.زد پوزخند یه برام رایان چشم از دور وایستادو کنارش شدو بلند رایان پای روی از آزیتا

 رایان وامااااااااااااا.میشد تکرار برام قبل لحظه چند صحنه و رایان به بودم زده وزل

 اسـت سـخـت چـقـدر"

 

 

 

 

 . . . را یـــار

 

 

 

 

 . . . یـــار بـا

 

 

 ". . . ! ! !  دیـــدن

 

 .اومدم در هنگ از که زد دادی دفعه یک.بهم زد زل بااخم

 «باشم؟ راحت خودم خونه توی نباید من میکنی؟یعنی چیکار چی؟اینجا یعنی-رایان»

 دادم جوابشو رایان صدای مثل بلند وصدایی بغض با

 دپوزخن یه)میکنی؟ چیکار تو بشینم دیگه مرد یه بغل توی من اگه عوضی.خیلی.شدی ورو چشم بی خیلی-»

 این با که برسرت خاک.نیست مهم برات اینا که شدی غیرت بی اونقدر(دادم ادامه رایان جواب از قبل زدمو،سریع

 ...«حاال دیدی تخت توی مختلف پسر تا چند با عکساشو خودت خوبه(.کردم اشاره آزیتا به)هم رو ریختی

 گفتم تری بلند صدای با.شدم تر جری نشدم،بلکه خفه خودم دهنم تو که ای باسیلی
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 «فهمیدی؟ دیگه جای ببر گندکاریاتو-»

 گفتم بلند صدای وباهمون.صورتش به زدم سیلی ویه

 راموب زمانیکه اون بدون اما برو اینجا واز بده طالقم....ناراحتی.باشم کسی بدهکار ندارم عادت اینکه بخاطر اینم-»

 .«بیرون برو من خونه از پس.نامم به بودی زده کارخونتو ونصف خونه مادیات،این نه داشت اهمیت عشقمون

 مه اورد درد روحمو هم اش سیلی جای.دادم تکیه بهش دروبستمو.اتاقم توی رفتم راست باالویک رفتم ها پله واز

 بستمو چشمامو گرفتو شدت اشکام.رفتن که داد نشونم در صدای.بود شده روون اشکام کی از نمیدونم.گونمو

 : کردم زمزمه زیرلب

 بسوزانم باید را هایم عاشقانه شعرهای تمام»

 ...شوم گرم کمی حرارتش از تا

 ...بکشد آتش به را قلبم گرمایش میخواهم

 شو احساست سردی و دستانت سردی جبران شاید

 ...!!!«زنم می یخ کنارت در دارم

  یه کردمو عوض لباسهامو.میشدم داغون وگرنه بیرون میرفتم باید.نامردید،خیلیییییییی همتون.عوضیا

  بافت باشال زرشکی ی زانو باالی وجب نیم تا پالتوی یه.پوشیدم براق چسبونِ چرمِ مشکیِ شلوار

  چرا نمیدونم.گذاشتم دوشم روی هم رو زرشکیم براق کیف پوشیدمو زانومم روی تا پوتین.مشکی

  قاب مشکیمو چشمهای که چشم خط یه زدمو ریمل یکم.زدم پنکک و کرم یه.برسم خودم به میخواستم

 .کردم خالی خودم روی عطرمم.زدم هم رنگ کم زرشکی رژلب یه.بود گرفته

 چم بودو کشیده دراز مبل روی رایان.بیرون زد هام شاخ رسیدم که(پایین سالن) سالن به اما بیرون رفتم اتاقم از

 هم باید. زدم پوزخند یه.عصبانیه که بو معلوم ظاهرش از.میکشید سیگار بودو گذاشته چشمش رو دستشو

 .زدم دیگه پوزخند یه.زدم بهم ش-ز-ر-ه معشوقه با شونو معاشقه.باشه ناراحت

 تاشودس دوتا و نشست مبل روی اینا از یکی عطرم،نمیدونم یا کفشم پاشنه صدای باشنیدن شدم رد که کنارش از

 هشب نگاهی کوچکترین بدون نکردمو توجه اصال من اما بهم زد زل بااخم.گذاشت گاه تکیه عنوان به مبل لبه روی

 گفت کنم باز درو بردم که دستمو.در سمت رفتم

 «کجا؟-رایان»

 :گفتم کردمو نثارش امیز تمسخر نگاه یه
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 .«چهارمیش پیش میرم میشناسیش؟بعدم.سومم معشوقه پیش-»

 .بشکنه دستت الهی شعور بی.بهم زد دیگه سیلی یه جلومو اومد

 .«بدم دستت کار حقته.برداشتی دور خیلی-غرید»

 .«بندازمش دوباره نداره فرقی برام افتاد بچم یکبار منکه-»

 شدتش از زمین روی افتادم که زد دیگه سیلی یه

 «داشتی؟ حرومزاده بچه که ایی ه-ز-ر-ه اینقدر اینطور؟یعنی که -»

 شده خورد غرورم اینکه روزایی،نه یه بود شوهرمه،عشقم جلومه که اینی اینکه نه.نبود مهم برام هیچی دیگه

 .جاریه واشکام

 .باشه محکم لحنم کردم سعی و وایستادم سرپا جلوش

 قطس وقتی بچه اون.بدونی تا میگم من اما.شده سقط چجوری که نمیدونست کسی.توبود بچه بچه اون اقا نخیر-»

 من.شدم حامله من ازدواجمون بعداز که بود ایی بچه هم بچه اون.کردی تصادف لیاقت بی توی فهمیدم من که شد

 وعن یک میکردم فکر چون نداشتم پسر دوست حاال تا.بخوره بهم نامربوط دستت نزاشتم عقد دوران توی حتی

 .«میدی نشونم تو امشب رو واقعی خیانت که نمیدونستم اما ایندمه شوهر به خیانت

 لبم گوشه که خونی بعد کردم پاک اشکامو اول.برداشتم کاغذی دستمال کیف توی از.بیرون زدم خونه واز

 شیشه رفتم اومدم که بیرون.دادم انجام میکردم وطی حیاط توی مسیر داشتم که وقتی کارهارو این همه.بودو

 .  گردی گران

 االخرهب.باشه نامرد اینقدر که نباید.باشه کرده فراموشم حتی میکنه؟اصال همچین چرا رایان که کردم فکر این به

 تو فقط خدایا.کنه رفتار میتونه که ادم یه مثل! سرده؟ اینقدر چرا.چرا؟؟؟.داره احساس ادمم.که هست ادم یه

 اگه که کن کمکم هم االن پس کردی کمکم همیشه.ندارم رو کسی دیگه تو جز.کن کمکم خودتم.برام موندی

 .محضه سقوطِ میاد سرم که بالیی نکنی،کمترین کمکم

 !!! خـُدایـآ"

 اَستـ ےخال قُرآنتـ دَر " عــِشقـ " نـامــِ بهـ ےاـ سورهـ جـایــِ

 : شَوَد آغاز اینگونهـ ہکـ

 میشِکَنَند رآ قــَلبَتـ کهـ ےروزـ بهـ وَقــَسم

 "!!! یافتـ ےنَخواه ےمَرهَم خـُدایَتـ جُز وَ
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 دادم گوش اهنگ گوشمو به زدم بودو کیفم توی همیشه که فریمو هندز

 بری بذارم باید میده نشون کنی ترکم میتونی تو که همین

 بهتری من عشق از دنبال تو کنم شک بهت ام لحظه یه نباید

 زدی زیرش که قراری پای به پات به موندم اینکه از پشیمونم

 بدی دنیا یه با تورو حضور کنم تحمل تونستم جوری چه

 آرامشم احساس برگرده تا بگذره رفتنت از کلی باید

 بالشم رو مونده جا که عطرت با بیاد چشمام به خوابم که محاله

 عادتم بد تنهایی به هنوزم بگذره رفتنت از کلی باید

 ناراحتم اندازه چه نفهمه کسی تا خودم الک تو میمونم

♫♫♫♫♫♫ 

 کنم دِق کنی کاری نتونستی نشد میخواستی این از بدتر منو

 کنم عاشق من دنیارو نصف میشد شد تو حروم بیخود که عشقی با

 برم بذارم راحت که میخواستی بدی عذابم خواستی کاری هر با

 بگذرم شبه یک میشه چجوری عمر یه عشق از نکردی فکر ولی

 آرامشم احساس برگرده تا بگذره رفتنت از کلی باید

 بالشم رو مونده جا که عطرت با بیاد چشمام به خوابم که محاله

 عادتم بد تنهایی به هنوزم بگذره رفتنت از کلی باید

 ناراحتم اندازه چه نفهمه کسی تا خودم الک تو میمونم

 (بگذره باید نام به غیبی احسان)

 

 میکنی آرزو گاهی باشی که تنها"
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 ...کند صدا را اسمت نفر یه

 "!!!اشتباه به حتی

 

 میره یادم داره اسمم بنام عقیلی شادمهر اهنگ.شدplay بعدی اهنگ

 نمیکنی صدام تو چون میره یادم داره اسمم

 نمیکنی اعتنا تو شدم عاشقت که حاال

 من میگیری نشنیده ولی میشو تر دلتنگ

 میپرسنُ فقط من از تورو حالِ همه هنوز

 غمت از میشم دیوونه نیستی من با که این با

 گرفتمت اشتباه که بشنوم نمیخوام اصال

 نبود کم همونم اما بود کوتاه تو داشتنِ

 نبود تو غیر به کس هیچ همه از بودم گذشته

**** 

 نمیکنی دفاع من از و میدونی حقیقت

 نمیکنی اعتنا تو و میمیرم تو کنار

 میکنن تماشا امشب من چشم از رو تو مردم

 میکنن پیدا تو پیش منو ها غریبه فردا

 دلخوری های کوچه از بشی رد اتفاقی کاش

 نری پیشم از که میخوام چقدر که نیارم روم به

 شدم آروم تو صدای شنیدن با بار هر

 شدم محکوم همه پیش رفتنت ی واسه حتی

 نمیکنی صدام تو چون میره یادم داره اسمم

 نمیکنی اعتنا تو شدم عاشقت که حاال
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 من میگیری نشنیده ولی میشو تر دلتنگ

 میپرسنو فقط من از تورو حالِ همه هنوز

 

 !!!است زندگی نمک ها سختی میگفتند"

 ...نفهمید کسی چرا اما

 "نمک"

  است زخمی خاطراتم که من برای

  نیست شور

 مزه

 "...میدهد "درد"

 چشم به منو شهر کل وگرنه هستا ساعته62 هام ارایشی لوازم همه که شد خوب.شد خشک اشکم چشمه قشنگ

 .داشتیم دوست رفتنو راه بارون زیر چتر بی رایان هم من هم.باریدن به کرد شروع نم نم بارون.میدیدن اشام خون

 است آسمان اشک باران که دارم باور"

 ندارد را بغض تحمل آسمان

 !!!میبارد شدن سبک برای

 دارم دوست را باران همین برای

 اشکهایم شوری تا بارم می هم من

 "....شود گم باران شیرینی در

 پایین سالن مبل روی رایان دیدم که اتاقم توی برم رفتم،خواستم که خونه.شب11شد ساعت که رفتم راه اونقدر

 اتاقم متس رفتم شدمو بیخیال پس.چیه نگاهش معنی که بدم تشخیص نمیتونستم.میکنه نگاه داره ومنو نشسته

 آرام نسیمی مانند تو نگاه"

 را ام زده طوفان کشتی

 کشاند عاشقی دریاهای فراسوی به
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 ".....نوردید هم در مرا خیانتت گردباد که حیف

 

 دادزدم.گرفت ام گریه دوباره بستم که درو

 .«دارم و داشتم دوستت لیاقتت از بیشتر که اینه من گناه-»

 .کردم گریه تختمو روی افتادم

 

 

 

 صاف گلومو.اینان بابا فهمیدم خارجِ از شماره دیدم اوردم درش پالتوم جیب از.میومد گوشیم زنگ صدای

 دادم جواب.بود گرفته صدام.کردم

 «بله؟-»

 .«عزیزم سالم-(صحرا)مامان»

 .شده تنگ بود کرده تموم حقم در رو مادری اما نبود مادرم که مادری این اغوش برای دلم چقدر

 «خانم مامان سالم-»

 «اینطوریه؟ چرا عزیزم؟صدات خوبی-صحرا»

 «بودم خواب-»

 «کردم؟ بیدارت.بمیرم برات الهی-صحرا»

 .«همینه واسه خوردم سرما مامانی،نه خدانکنه-»

 .«کردنی سرخ نه بخور هم پختنی غذاهای.بپوش بلند دخترم؟داروخوردی؟لباس رفتی دکتر-صحرا»

 .«مامانی چشم-»

 «مبارک تولدت راستی.عزیزم بال بی چشمت-صحرا»

 . میگه راست تولدم؟آره.بودم جاخورده

 «زدین زنگ که ممنون.مرسی-من»
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 .«نیست جان رایان.میکنم خواهش-صحرا»

 .«بیاد بگیره دارو رفته-»

 .«برسون سالم بهش منم طرف از باشه-صحرا»

 «چشم باشه-»

 «نداری؟ من با کاری عزیزم-صحرا»

 «خداحافظ قربونت نه-»

 .«بگن تبریک بهت میخوان هم اینا بابات عزیزم خداحافظ-صحرا»

 .میکرد درد قلبم اما بود شده باز دلم.کردم قطع کسری و درتا و بابا با زدن حرف بعداز

 "! بغض جز ندارم ترکاندن برای چیزی ولی است من تولدم شب امشب"

 . برد خوابم که کردم گریه اونقدر

 

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

 به دلم بودم،توی کشیده دراز تخت روی پشت به که همونطور.میکرد درد خیلی کردم،سرم باز چشم که صبح

 گفتم رایان

 ..... نمیشوم تکرار من -

 

 ...ولی

 

 ...میرسد روز یک

 

 ...هد مید پایان...سفید ی مالفه یک

 … من به

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

68 

 

 … هایم شیطنت به

 

 … هایم بازیگوشی به

 

 … بلندم های خنده به

 

 :گویند می و کنند می بغض عکسم دیدن با همه که روزی

 

 

 ...... شده تنگ بازیات دیوونه واسه اخه؟؟؟دلمون رفتی کجا

 که ردک دیشب مثل نگاه اما نکرد اخم من دیدن با.بخوره کوفت.میخوره صبحانه داره نشسته دیدم که پایین رفتم

 .باشه میتونه چی نگاه اون معنی فهمید نمیشد

 توست چشمان قهوه"

 "آور اعتیاد و بخش آرام اما ، تلخ ، تیره

 .خوردنش شیرین به بده عادتم میخواست فراموشیش از قبل که هست هایی قهوه تراز تلخ اش تیره چشمهای

 داد جواب بوق3 بعداز.بگم بهش دم زنگ.کرد دعوت شام برای زدومارو زنگ جون سرکار،مریم رایان رفتن بعداز

 «بله؟-رایان»

 .زدم یخ.بود سرد صداش چقدر

 ...هم باز کاش"

 نه...دلم جان میگفتی عشق با وتو...میزدم صدا را نامت...میدادم پیام تو به...برمیداشتم را تلفن

 "بله؟ بگویی دارم سراغ تو در که احساسی سردترین با اینکه 

 .«بریم دنبالم بیا 4ساعت شب.کرد دعوتمون شام مامانت-»
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 درس برام اوندفعات.میزدم زنگ بهش فراموشیش بعداز که بود باری سومین این.کردم قطع هرچیزی از وقبل

 .بگیرم رو از رو شمشیر که شد عبرت

 

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

 ابی رنگ به پوشیدم دمپا ایی پارچه شلوار یه.بودم رایان منتظر بودمو نشسته مبل روی وآماده حاضر 4 ساعت

 :همیشه مثل ارایشمم.اسمانی ابی وشال سفید کوتاه مانتوی اسمانی،یه

 .کردم خالی وعطرمم رژلب – کننده سفید کرم - چشم خط

 داشتمبر هم سفید تونیک یه.پوشیدم نبودو ستش که دیگه کفش یه بار واین برداشتم سفیدمو رودوشی کیف

 .بپوشم اونجا

 که مفکرکرد لحظه یه.زده سفید پا سرتا تیپ یه دیدم بیرون اومد وقتی.بشه حاظر تا اتاقش توی رفت اومدو رایان

 روی به اما کرد ام دیوونه همیشه مثل عطرش بوی.کردم دور پوچو فکرهای این سریع اما کنه ست من با میخواد

 .نیاوردم خودم

 که دمکشی بلند هـــین یه حرکتش این با.برگشت یهو که بودم نرسیده بهش.رفتم پشتش منم درو سمت رفت

 .ندیدم من اما لبش روی بشینه محو لبخند یه شد باعث

 «بشن باخبر ما مشکالت از خانوادم نمیخوام-رایان»

 .حاال بمون....میدم دِقِت.کنم قبول راحتی به عمرا منم.نفهمن باباش مامان که اینه واسه من با کرده ست اقا.آها

 گفتم و نکنه اثر لحنم توی درونم خباثت کردم سعی انداختمو باال شونه

 منوو خورد حرص اینقدر فراموشیت قبل گفتم یکبار قبال)فراموشیت کنی؟قبل پنهون خانوادت از میخوای چرا-»

 که(گممی بازم همین واسه کلفته پوستم من دیگه نمیشه امااااااااا.شدم متنفر کلمه این از که انداخت کردن غلط به

 .«نمیکردی کارها این از

 دستش توی بازومو.اساسیییییییییییی شدددددددددددد خنک دلم هه هه  هه هه.بود شده سرخ عصبانیت از

 .م ر ا ی م ن کم من خوبببببببب اما بود گرفته دردم.داد فشار و گرفت

 «بگی؟ چی باید فقط تو میگم چیزی یه من وقتی-رایان»

 گفتم خونسرد خیلی چشاشو به زدم زل پرو پرو منم

 «چیه؟ حرف این از دلیلت-»
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 رفت در از کشیدو عمیق نفس یه رایان اما.فکش تو میرفتم پا جفت داشت من با رفتارو این عین یکی اگه یعنی

 .بیرون

 .نشستم ماشین توی اومدم دزدگیرها کردن فعال درو قفل بعداز منم

 .میشد پخش داشت اهنگ واین بودیم کرده سکوت دومون هر مقصد به رسیئن تا

 

 خواستن همیشه ها لحظه

 من از بگیرن رو تو که

 ناشناسه و غریب چه

 رسیدن تو به ی جاده

 بوده چیزی یه همیشه

 ربوده دلم از شوقتو

 من دل تپش یک ولی

 نبوده جدا غمت از

 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 کنی وا چشاتو روز یه

 شدم تموم من بینی می

 خالیه چه جام بینی می

 خودم پی ام رفته یا

 روزگار و روز یه اگه

 بشینی باز خودت پیش

 رو روزا این تمام

 بینی می باز چشات جلو
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 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 خواستن همیشه ها لحظه

 من از بگیرن رو تو که

 ناشناسه و غریب چه

 رسیدن تو به ی جاده

 بوده چیزی یه همیشه

 ربوده دلم از شوقتو

 من دل تپش یک ولی

 نبوده جدا غمت از

 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 داریم فاصله ما چقدر

 نفهمیدم اینو چرا

 مردمو می روزا اون کاش

 فهمیدم می اینو جور یه

 مونی نمی برام دیگه

 خونم می اینو چشمات تو

 باز گرفته دلم چقدر

 بخونم چی دونم نمی

 بیا بیا بیا....  بیا بیا

 بیا بیا بیا....  بیا بیا
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 تصمیم ورز جون مریم با شام بعداز.رفت خودشو راه نکردو حساب هم هویج عادی،منو خیلی رسیدیم،رایان وقتی

 .بگیریم قهوه فال گرفتیم

 ....ست احمقانه چقدر"

 

 "… داشتن شیرین فال انتظار تلخ ی قهوه یک از

 اهنگ کردمو عوض لباسمو.کرد چیکار رایان ندارم خبر اتاقمو توی رفتم اومدیم،من که رایان پدرومادر خونه از

 هب بودمو کرده بغل زانوهامو بودمو نشسته تختم روی.گذاشتم گوشیم توی ار رو عسکری کارحمید گریه هوای

 میکردم نگاه میخورد شیشه به که بارونی های قطره

 منتظرم هنوز"

 بارانی شب یک وسط

 ام کرده عرق تب شدت از که

 و کنی بیدارم

 بگویی

 نیست چیزی

 "…دیدی می خواب

 

 خاصشه مخاطب آزیتا االن اما بودم من فقط خواسش ومخاطب مینوشت من واسه هاشو جمله همه بخیر یادش

 !!!! بودم من جمالتت تمــام ــب مخاطـــ روزی "

 .... ٫ شدن مقام خلع است سختی درد چــه نمیدانی

 "....  دیــگری گرفتن ترفیع دیدن است تر سخت چــه نمیدانی

 زدی جا تو "

 خوردم جا من

 گرفت جا او

 "! گرفت را جانم جایی جابه یک همین و
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 سمت میرفتم داشتم مغز با که چیشد نمیدونم که میرفتم راهمو داشتم.افتادم دیدارمون اولین یاد"

 مچش جفت یه با که کردنم باز چشم.شد حلقه کمرم دور دستی دیدم که نبینم مرگمو که بستم چشمامو.زمین

 شدم روبرو مشکی

 بودمت ندیده هرگز کاش "

 "! شود باز موقع بی که چشمی بر لعنت

 گفت هم رایان.کشیدم کنار. شدم کممون فاصله متوجه

 ".میکردم جمع برقی جارو با هاتونو تیکه باید که بودمتون نگرفته اگه باشید مراقب خانم-رایان

 .شده تنگ وشوخیاش مهربونی واسه دلم.نشست لبم روی تلخی لبخند روزها اون اوری یاد با

 گفتم زیرلب

 من داشتی دوست نامرد معرفتی بی خیلی-

 چون نفهمیدم وبعد ام چونه تازیر اومد،اومد،اومد چشمم از.چکید چشمم از اشک دیگه قطره یه که کشیدم اه یه

 دیدارمون دومین به برگشتم

 کنه زندگی تایلند بره خانوادش با میخواست دکترم.بود سالم63.بود شده شروع هام کابوس که بود وقتی چند"

 .داره قبول کارشو که کرد معرفی بهمون شاگرداشو از یکی همین واسه

 دبختیب یاداور که هایی کابوس اون نداشتم خبر.تو شد،رفتیم نوبتمون اینکه بعداز.رفتیم صحرا مامان با باالخره

 .بده بهم رو شیرینی اما کوتاه بود،لحظاتی زندگیم های تلخی هامو

 همه که خواست من از.بیرون بره که خواست مامان از معرفی بعداز.دیدم رایانو کردم بلند سر شدیم،تا که وارد

 ".کرد کمک بهم خیلی اونم گفتمو چیزو  همه.کنم تعریف براش چیزو

 هرکدوم من و رایان هم همشون توی که کابوس از پر خوابی البته.برد خوابم که کردم مرور خاطراتمونو اونقدر

 .میشدن غیب یهویی میکشیدو زور به رایانو آزیتا اما بودیم کرده حلقه هم توی دستامونو بودیمو یکطرف

 روی)اونجا رایان دیدم که پایین رفتم ها پله از اروم.بخورم قرص برم گرفتم تصمیم که پریدم خواب از اونقدری

 .نشسته( باال سالن مبل

 بخونه،اما حرفامو چشمام از.بفهمه حرفامو شاید تا رایان به بودم زده زل همینطوری

 «شده؟ چیزی-رایان»

 ...بشن خونده نگاهت توی از بغضهات همه میخواد دلت گاهی "
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 ...نداری رو ها کلمه گفتن جسارت که میدونی

 !!! شده؟؟ چیزی: مثل ای جمله یا میگیری تحویل گنگ نگاه یه اما

 "... نه،هیچی: میگی سرد لبخندی با و میکشی سر سکوت لیوان با رو بغضت که اونجاست

 «بخورم قرص اومدم هیچی نه-»

 وگفت.داد تکون سرشو

 «برو-رایان»

 گفتم بشنوه طوریکه زیرلب

 «بگی تو بودم منتظر-»

 نرایا خیانت. بیرون اومدم اشپزخونه از بمونم،پس بیدار صبح تا گرفتم تصمیم و شدم منصرف خوردن قرص از

 .پیرشدم دارمو سال62.انداخت کس همه و چیز همه از منو و کرد آبم ذره ذره.کرد نابودم.کرد زده چیز همه از منو

 مونمب ساکت که نمیومد میکرد،دلم نگاهم خواهش پراز داشت میکنه نگاه منو داره دیدم که کردم رایان به نگاه یه

 ریختمممممممم زهرمو پسسسسسسسس

 «کنه؟ شارژت که نیست...کو؟ جان آزیتا جاننننن رایان-»

 .انگار هااااا مسته.میگم چی نمیفهمه حالش بااین که بود معلوم کامال

 «منـــــــظــــــــور؟-رایان»

 ازم وحالم عشق کرده،تغییرکرده،حاال خیانت نکبت.میکرد نگام بد خیلی.کنارم اومد پاشد حرف این دنبال به و

 گفتم خونسرد خیلی.میخواد

 «نگاها؟ این از چیه اینکه،منطورت یعنی-»

 .ردک حلقه کمرم دور دستشو نزدیکمو اومد.کردم اش روونه اندرسیف عاقل نشونه به ونگاهمو سرمو دنبالش وبه

 .بشه قاطی هوس و عشق نداشتم دوست.کردم قفل درو اتاقمو سمت کردم حرکت دو حالت وبا زدم پسش سریع

 .مرورکردم رایانو فراموشی بعداز اتفاقات دیگه یکبار.میخواست گریه دلم.نشستم بهارخواب توی رفتم

 .خوابیدم ،که کردم وگریه فکرکردم فکرکردمو فکرکردمو اونقدر

 

************ 
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 نای به خوندم،بعد فاتحه آبادش جد وهفت رایان روح شادی برای اول.دردمیکرد بدنم بازکردم،کل چشم که صبح

 بکنم؟؟؟؟ چیکارباید امروز که فکرکردم

 بایه یدمورس خودم به کلی قبلش البته.پایین رفتم.بدم سرپرستو بی بچه دوتا تحصیل پول بودم کرده نذر من آها

 .پایین واماده،رفتم حاظر دوخت وخوش خوشرنگ شلوار مانتو

 .بکنم کارهام برم که کردم حرکت صبحونه یه خوردن بعداز.خوردم ضدحال.نبود خونه.شد هیف.اَه

 .بشه درست کارم بدمو انجام اداریو کارهای آینده هفته تا قرارشد مدیرش با صحبت بعداز.بهزیستی رفتم

 ماشین توی از.  گلفروش بچه یه به خورد چشمم.کردم گیر قرمز چراغ پشت که بودم خونه به برگشت راه توی

  گفت لبخند با.دادم تکون دست فروش گل بجه اون برای

 «میخوای؟ گل خانم-»

 بخر گل شوهرت واسه میکنم خواهش خانم.بخر گل خانمت برای اقا...اقا-فرش گل بچه"

 داشت منو شد،رایان خراب ماشینم من و بود درمانم طول دوره نبودیم،اوایل باخبر هم احساس از هنوز ما

 . خونه میرسوند

 چقدره؟-رایان

 اقا تومن1222 تا3-فروش گل بچه

 پرسید زیاده،ازش بگه بچه اینکه از قبل و بچه دست کف گذاشت تومن222/12 و گرفت ازش گل تا3 لبخند با رایان

 میمونه؟ کجا

 یمداد گرفتیمو خوراکی کلی ها بچه اون برای رایان منو روز رفت،اون گفتو مکث با جاشو بود ساله7یا2 که هم بجه

 "بهشون

 گفتم همین افتادم،واسه ادبی متن یه یاد لحظه یه.بچسبم باید حالو.بیرون اومدم گذشته از

 «کی؟ برای-»

 داد بود،جواب ساله13-16پسر نبود،یه بچه که فروشی گل بچه

 «عشقت برای-»

 گفتم پربغضی صدای با.کرد پر چشامو اشک

 «چی؟ میکنه خیانت بهم داره کرده،اگه فراموشم شوهرمه،اگه اگه-»
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 .پایین انداخت سرشو شدو ساکت فروش گل بچه

 :افتادم جک یه یاد چرا نمیدونم

 بخر گل کرد التماسم عاجزانه صدای با فروش گل کودکی "

 کی؟ برای: گفتم

 !عشقت به دادن هدیه برای: گفت

 !چی؟ داد هدیه عشقش به عشقم اگر: گفتم

 کرد سکوت ای لحظه

 نخور فلسفی وه*گ نداری پول: گفت و

 ! "اعصاب؟ بی اینقد آخه فروش گل کودک

 گفتم جلوبهش اومد.کردم صداش که میرفت داشت

 .«کشیدم روهم ترش سخت ازاین.نباش ناراحت-»

 رسیدم،رفتم خونه به وقتی.خونه سمت گرفتم وگازشو فروش گل بچه به دادم تومن12222بخرم، گلی اینکه بدون

 .حموم راست یک اتاقمو توی

 نم زندگی. دارم دوستش بازم اما کرده خیانت بشه؟بااینکه قراره چی ام آینده که فکرکردم این به آب دوش زیر

 ."فراموشیه قصه" رمان شبیه چقدر

 لوارکش با پوشیدم کالباسی گردنی پشت تاپ یه.کنم درست نهار بیرون موندم،رفتم دوش زیر یکم اینکه بعداز

 .بود زانو روی تا بلندیش که جین

 گفت دید منو تا بودو نشسته پایین های راحتی روی.اومد رایان دیدم که پایین رفتم

 .«بزنیم حرف هم با باید-رایان»

 «میشنوم-»

 «بشین بیا-رایان»

 .نشستم منم

 نیست،میخوام یادم که ام گذشته.نیست یادم هیچی اینکه از شدم خسته.شدم کالفه من...درسا ببین-رایان»

 «بسازم آیندمو
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 گفتم پریدمو حرفش بین

 .«یادمه چیز همه که من...کردی فراموش چیزو همه که تویی این چی؟ من پس-»

 گفت روشدو پر دوباره رایان

 «خودته مشکل دیگه اون-رایان»

 «هست هم تو مشکل...نیست من مشکل تنها-»

 گفت آمیز تمسخر لحن یه با رایان

 «چیه؟ من مشکل بپرسم میتونم-رایان»

 مثل حنیل یه با پس.بود خرد حرفا این از بیشتر خیلی اعصابم االن اما.بپرسی میتونی:میگفتم داشتم حوصله اگه

 دادم جواب خودش

 .«زنتم متاسفانه اآلنم(دادم ادامه شدمو جدی)دادم مثبت جواب هم خر من کردیو خواستگاری ازم تو چون-»

 تر راحت که زدم رو المثل ضرب این)میده توضیح خنگ یه ی واسه و جمع یه داره وانگار راحت خیلی هم رایان

 گفت(شن متوجه منظورمو

 .«بگیریم طالق میگم منکه-رایان»

 .افتادم آزیتا حرف یاد.میزنه طالق از حرف راحت چقدر هه.زد خشکم

 "کنیم ازدواج باهم وما بگیره طالق زودی به قراره رایان که اینه امشب مهمونیِ دلیل-آزیتا"

 گفتم زدمو پوزخند

 موقع اون که متاسفم(گفتم وحرص عصبانیت با خودمو)خودم برای واقعا.میزنی طالق از حرف راحت چقدر...هه-»

 «لیاقت بی که هم تو.بودم کور عاشق یه

 میگرفتم،گفت اتیش داشتم درون از اما بودم خونسرد ظاهرا که من به رو سینه به دست هم رایان

 اگه اما باشه...کنی؟ زندگی لیاقت بی مرد یه با میتونی.میکنی فکر چی ام درباره نیست مهم برام اصال-رایان»

 («گفت محکم رو طالق)نه،طالق

 

 گفتم داد با.هوا رفت دادم نیاوردمو طاقت دیگه

 «میکنن؟ نگاه بهم چشمی چه به جامعه تو نمیگی غیرت بی-»
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 ایستاد جلوم و شد بلند مبل روی از داد با هم رایان

 ..«.کردم ازدواج تو با کردمو خریتی یه موقع اون...نیست من مشکل دیگه مشکلیه؟اون.غیرتم بی من آره-رایان»

 گفتم بلندتری باصدای و کردم قطع حرفشو

 («گفتم محکم رو فروکن)کن فرو مخت تو اینو...نمیگیرم طالق من.کردی خریتو این که کردی غلط تو-»

 گفت اروم کرد باز وقتی و گذاشت هم روی ثانیه3چشمهاشو.کنه کنترل خودشو تا کشید عمیق نفس یه رایان

 که ینها تو مشکل چون کنی قبول باید که اینو.نداریم هم کار به کاری ما بعد به این از اما.نگیر طالق باشه-رایان»

 .«ممیکنی امضا مینویسیمو نامه تعهد یه...شد اینطوری که حاال.میکنن نگاه مطلقه یه چشم به بهت جامعه توی

 بخو بدونو اینو فقط.نمیگردم بر هیچوقت دیگه.میرم اینجا از اوردی یاد به منو دوباره وقتی...بدون اما.باشه-»

 .«کن فکر قبلش

 گفت شمرده ارومو و نشست مبل روی پوزخند با هم رایان

 .«نمیکنم تکرار... دوبار... خریتو یه... باش مطمئن-رایان»

 یه وخودکار کاغذ آوردن بهونه به بمونم،پس اونجا نمیتونستم این بیشتراز

 «خوبه-»

 که وشتمن سریع.پایین پذیرایی توی رفتم خودکار و کاغذ یه با کشیدمو عمیق نفس چندتا.اتاقم توی رفتم گفتمو

 .بیرون رفت خداحافظی بدون کردو امضا خوندو سریع اونم.اینا نداریمو کارهم به کاری بعد به این از

 

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

 

 میشمو دیوانه دارم.چیکارکنم باید دیگه نمیدونم.میره،میاد بخواد هروقت رایان.میگذره ماجرا اون از روزی چند

 .من کردن دیوانه.میخواد همینو اونم مطمئنن

 .کرد نابود زدو آخرو تیر رایان امروز که تا.الکی سرچیزهای.دعواداشتیم هرروز

 .«میرم من نمیری،باشه تو که حاال-رایان»

 وگفتم بهش کردم پشتمو منم
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 «دَرَک به-»

 گفتم و دادم تکون باالاوردمو تحدید نشونه به اشارمو سمتشوانگشت برگشتم

 که باش ومنتظر کردی بد بهم که باشه یادت.باشه یادت رو وقته چند این...اومد یادت چیز همه وقتی... فقط-»

 .«برو........بری میخوای اگرم...کنم تالفی

 ونشوچمد سوئیچش با اتاقشو توی رفت اما.نیست کار در رفتنی بگیرمو طالق تا رومیکنه کارا اون فکرمیکردم

 .برگشت

 گفت بودو اشک پراز که چشمام  توی شد خیره

 «خداحافظ-رایان»

 ( ودرسا رایان مکالمات بین فرضی اهنگ)

 میگوید درسا وروبه اید می بیرون اتاق از ماشینش وسوئیچ چمدان با رایان

 خداحافظ-رایان))

 ((میزند زل حرکتی هیچ بی اش خالی جای به و میشود اش خالی جای مات درسا.ومیرود وبرمیگردد

 گیره پیشت دلم وقتی خداحافظ نگو من به

 .((میچکد درسا چشم گوشه از اشک قطره یک))

 میدونم که نگو من به

 میمیره غصه از دلم

 .است نیست،زجه گریه هایش گریه ودیگر افتد می زمین روی))

 ((لعنتی،نگو خداحافظ نگو-درسا

 

 نمیزاری تنهام بگو من بی بری میخوای نگو

 خداحافظ نگو من به

 داری سفرِ  قصد که تو

 دادزد کردو بود،نگاه چسبیده پوستر حالت دیواربه روی که رایان عکس به))
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 ((نامرد برگرد-

 نمیشناسه تورو دیگه چشمام که کردی کاری یه

 منِ  قلب میدونی که تو

 ِ. حساس و ضعیف چقد

 آسونی به میری داری اما شدی عاشق سخت چه

 :بود گفته او به آزیتا که افتاد آزیتا با اش یادمکالمه))

 ((بیرون مابکش زندگی از پاتو نمیخوادت گریزونه عشقت از اون-آزیتا

 فهمیدن شهرِ  تموم

 گریزونی عشقم از تو

 گریزونی

. 

. 

. 

 رویایی و قشنگ چقدر آخرِ  ی لحظعه تو ببین

 !سپاری؟ می کیِ  دست منو

 تنهاییِ  شبهای این تو

 هرگز و عشقم نتدیدی بودم روبروت عمری یه

 و چشمام تو شدی خیبره

 خداحافظ میگی بهم

 خداحافــــــــــــظ

 خداحافظ

 خداحافــــــــــــظ

 خداحافظ
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 خداحافــــــــــــظ

 خداحافظ

. 

 نمیشناسه تورو دیگه چشمام که کردی کای یه

 من قلب میدونی که تو.

 ِ حساس و ضعیف چقد

 آسونی به میری داری اما شدی عاشق سخت چه

 فهمیدن شهرِ  تموم

 گریزونی عشقم از تو

 گریزونی

 

 .زد زار و کرد گریه وفقط 

 گفت رایان به دل در

  رفتن لحظه

 בنـبـو رضـا ـ عـــالمتـــ Ґـوتــڪســ

 ہهـمـیشـ مثـــل Ґــــواسـتـــפֿ  ےمــ 

 ... Ґنیــار ےـــرفـפ ــ ـــرفتـפ ےرو

 روی تلفن.نداشت کردن حرکت نای اما پرید خواب از تلفن باصدای.برد خوابش کی نفهمید که زد زار اینقدر

 .پیچید اش خانه طلبکار،در بالحنی آزیتا نحس وصدای رفت پیغامگیر

 هم هدیگ.بگیری طالقتو زودتر و باشی عاقل امیدوارم.میریم ایران از داریم رایان ،منو منو ببین.درسا سالم-آزیتا

 وخرِ گذشت تو مثل ادمی از که بود خر خیلی رایان خوب اما نشه زیاد روت.هه.نمیشی رایان منو زندگی مزاحم

 انتقام هم تو طرف از میخوای.میگیرم اش خواستم سواری هرچی مدت یه بعداز منکه.شد من های خرکی عشوه

 خوب داشتم من.داد لو چیزو همه رایان اما میشدم خوب داشتم من(وار وجنون شیطانی خنده ویک)بگیرم،ها؟
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 بیاد یادش چیز همه وقتی.چیز همه به گندزد رایان اما بکشم دست کارام از بود شدم یاعث کامران عشق.میشدم

 .باییییی زدموووو حرفامو خوب.میخوام همینو ومن میشه دیوونه که اونوقته

 بیا میشم نگرانت شعر یاد.کرد تالقی بود نصب دیوار روی عکس توی که رایان خندون نگاه با نگاهم.کرد وقطع

 .بود من حال وصف دقیقا که افتادم

  میگیری دستشو

 میشم نگرانت

 دور میگیره دستتو 

 میره میشه 

 گیره نفس تلخه دادن دست از تورو

 آتیشه سرم تو کردن یخ دستام

 میشه نگرانت دورین ازهم وقتی

♫♫♫ 

 شیشم پشت هنوز من رفتی که ساله هزار

 پیشم جامونده عطرش برده باد موهاتو

 آرومم نا تو بی نیست وخوش خوب روزم و حال

 میشم نگرانت میفتم که یادت به

 رنجوری نازکی میشم نگرانت

 مغروری و یاغی اما ظاهر توی

 چوبی قاب توی میخندن چشمات

 …خوبی راهی روبه هستم نگرانت

 شیشم پشت هنوز من رفتی که ساله هزار

  عطرش برده باد موهاتو

 پیشم جامونده
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 آرومم نا تو بی نیست وخوش خوب روزم و حال

 میشم نگرانت میفتم که یادت به

♫♫♫ 

 بندی پا دلش به بار ای بگو

 میخندی بازم تازت عکس توی

 حالیشه؟ عشقم هستی پیشش که اون

 …میشه نگرانت شی عاشق باز اگه

 …رفتی که ساله هزار

 :دادزدم.میفروخت فخر بهم داشت اونم انگار افتاد عشق مرغ به نگاهم.بودم شده دیوونه

 یه االن وگرنه زندونیه توش که هست بخاطرقفسی مونده باهات اگه توهم نفروش،عشق عشق،فخر مرغ اهای-»

 .«بود دیگه جای

 بلند جام از بود که ایی هرسختی با.شون لونه توی رفتن پریدن ترسیدنو عشقا مرغ که بود بلد اونقدر دادم

 اینجا میاد بیاد یادش منو که بودم مطمئن چون نوشتم براش داشت یاد یه فقط.شدم

 شهر این قبرهای تمام بر -

 شاید بزن بوسه

 ...ای گذاشته جا مرا کجا بیاوری بیاد 

 ام خفته شهر این قبر ترین تنها در من

 میشنوی؟؟؟؟ را کالغها صدای

 ...میخوانند فاتحه برایم دارند

 .من تالفی از اینم.من به بدکردی خیلی.میرم من

 شدم عاشقت که ببخش ? تو مال فردا خورشید/  شدم دلت مزاحم که آخریه شب امشب

 زمین از بردار قلبمو ? پا زیر بمونه نزار/  عزیزترین ای میرم ? ندارم الزم بدرقه

 . .  بود اشاره منتظر من دل اینکه از غافل/  بود ساده حرف یه فقط تو برای دارم دوست
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 دوم قسمت

 

 .....مقدمه

  

 

 تنهام هاست مدت

 …نیسم اغوشی دلـــــــــــتنگ اما

 ام خسته

 …اندیشم نمی گاهی تکیه ب ولی

 قرمز هستندو تر هایم چشم

 …ندارم رازی ولی

 هاست مدت چون

 …ندارم دوست"خیلی"را کسی دیگر

 

 بعد سال یک

 

 

 ((درسا))

 رتنف جز حسی هیچ که االن.خودم،اره کشور برگردم باید.دارم سهم اونجا منم.کارخونه سر برم که گرفتم تصمیم

 راتشخاط با تونستم که همونطور. نیست بودو اونجا روزی یه خودش که کنم کار جایی میتونم بهتر ندارم رایان به

 .بشم موفق میتونم پس بیام کنار

 بچه هدیگ االن.بابا مامان وشوهرشو درتا پیش اسپانیا اومدم.ایران وبرگردم بگیرم بلیت باید فرصت اولین توی

 .سالمه62نیستم،نزدیک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

85 

 

 که بود پیش سال1 درست.شده تنگ ایران برای دلم.ایران برگردم باید.میکنم کار دولتی بانکهای از یکی تو اینجا

 .کردم وجور جمع خودمو بود هرسختی به روز اون

 برام خواستم ازش.گفتم چیزو همه زدمو زنگ پدرم به.میزاشتم رایان دل به داغمو باید.بودم گرفته تصمیممو

 .برگردم میخوام االن اما همیشه رفتم،برای ایران از.شد باالخره اما بود سخت.بگیره اقامت

 فهمیدم بعد گرفتمشو کم دست که حسی همون چون نباشه دارم شک گرچه.ترم راحت نیست رایان که حاال

 .ایرانه رایان که میگه شده،بهم طوریش رایان و میگفته راست

 :قدم اولین

 .اینا بابام خونه سمت رفتم خودم خونه از پس.کنم صحبت بابام با باید

 

********* 

 .بازکرد درو خانم فشردم،زهرا که زنگو

 .دادم جوابشو خودش مثل ومنم کرد سالم باخشرویی

 پرسیدم ازش گرفت ازم پالتومو اینکه بعداز

 «خانم؟ زهرا کجاست بابا-»

 «جون خانم کارشونن اتاق توی-زهراخانم»

 حرکت سرم پشت که خانم زهرا از کار اتاق به برسم و پایین برم ازش تا میرفتم ها پله سمت به که همونطور

 پرسیدم میکرد

 «کجاست؟ مامان-»

 «میخورین؟ چیزی.خانم درتا خونه رفتن-خانم زهرا»

 گفتم سمتشو برگشتم پس.بودم رسیده اتاق در جلوی به دیگه

 «میاری؟ برام کیفمم.اب لیوان یه-»

 «چشم-زهرا»

 .«بال بی چشمت-»
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 ودستمو جلو رفتم.زد لبخند دیدنم با شدم،بابام که وارد.اتاق توی رفتم تقه چندتا با ومن رفت خانم وزهرا

 .بوسیدم وگونشو کردم حلقه دورگردنش

 .بهتره نزنم لبخند پس.احساساتم کل بود شده وخالی خشک لبخند یه

 «بابایی؟ خوبی-»

 .«داشت رفتی؟کارت دالیا پیش.مرسی-بابا»

 «گفت؟ چی بدونی نمیخوای(گفتم وبعد کوتاه مکث یه)آره-»

 «داشتی؟ چیکار حاال.نیست بعید چیز هیچ جادوگر ااون از بگو،چون اما.نه-بابا»

 .پام اون روی بودم انداخته پامو بودمو نشسته مبل روی دیگه حاال

 «ایران برگردم میخوام-»

 .وت اومد زهرا بابا" بفرمایید" با درخوردو به چندتقه بابا ازجانب هرحرفی از قبل که میردم بازی هام باانگشت

 میز روی گذاشت ابو لیوان ویه قهوه اول شد وارد وقتی.همراهش کیفمم.بود دستش اب لیوان یه و قهوه سینی یه

 .بیرون رفت اجازه با یه با.بهم داد ابو وکیفمو بابا

 گفت مبه داشت کنترلش در سعی که عصبانیتی با بست،بابام درو زهرا همینکه.میداد تکون پاشو عصبی بابام

 «آره؟...سرت تو انداخته فکرو این دالیا-بابا»

 اومدم حرف بع سریع

 فراموشش داری که یکساله به نزدیک.میشی اذیت.نرو که گفت دالیا حتی.برم میخوام خودم.بخدا نه-»

 میری("عصبی مشکل"زندگی کل برای بهم رایان گار یاد هم این.ریخت اشکهام)میشه بدتر حالت.میکنی

 .دارم سهم کارخونه اون از منم بابا اما.کرد بدی بهت که... که میکشی عذاب و میبینیش

 ..«کنم طالفی نحوی هر به رو داده بهم(آریان)اون که رو عذابی میخوام

 گفت پدرانه دلسوزی یه با افتادو حرفم بین بابام

 .«نره نیادو هرروز آزیتا با که معلوم کجا از بشه؟اصال خودت عذاب باعث اگه حتی-بابا»

 گفتم و کردم پاک دست با اشکهامو

 اشکاره اونو مشغول فکرم ایی ذره حتی نمیخوام دیگه.شده تموم برام اون که وقته خیلی.نیست مهم برام اصال-»

 ...«بشه
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 پریدوگفت حرفم بین بابام بازم

 قرص همه این.میشه بدتر میشه،حالت مربوط پسر اون به میدونی که جاهایی دیدن با...دیدنش هرروز با-بابا»

 .«بشی اذیت دوباره نمیذارم...نمیذارم من...باشی داشته اروم خواب یکم تا میخوری

 .«بیام میدم قول شد چیزی اگه.میدم کارهامو گزارش بهتون هرروز.میکنم خواهش بابا-»

 .«بخور قسم-بابا»

 .«بدم گزارش بهتون هرروز میدم قول خودم جون به-»

 دادوگفت تکون سرشو بابام

 .«میکنم پیگیری کارهاتو-بابام»

 .«مرسی-»

 داد تکونش تحدید نشونه به جلومو گرفت تحدید نشونه به اشارشو انگشت

 .«بشه این از بدتر اعصابت وضع اگه پسره اون خودتو حال به وای-بابا»

 دادموگفتم تکون سرمو

 «مواظبم بابایی نباش نگران-»

 .«امیدوارم-بابا»

 .خونه بعدرفتم زدمو حرف بابا با دیگه یکم

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

  دیگه روز 6 شدو جور کارهام که گفت بهم بابام هفته یک بعداز.میکردم جمع ساک باید

 .ایران میرم

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

 که هواپیما توی.دیگه بود نامحرم هم اون خوب که کسری از غیر کردم بغل رو همه فرودگاه توی.پروازمه روز امروز

 .میرفتم راهو این باید اما شد تنگ همشون ی واسه دلم نشستم

 یاد.گوشمه توی هنوز صداش.یادمه حرفهاشو هنوز.زد عاشقانه حرفهای برام رایان که افتادم روزهایی اون یاد

 افتادم بود فروغ از که متنی

 میماند که صداست تنها "
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 "… من گوش در شد ابدی که او صدای از امان و

 ییموراهنما باشه کنارم ایرانم که زمانهایی که سپرد میداد انجام بود،کارهاشو ایران زمانیکه که وکیلش به بابام

 .کنه

 .میشناختمش پس بودمش دیده قبال.کنم پیداش تونستم گشتم که یکم

 بزرگتراز دماغی و سفید پوستی و جوگندمی موهای با ساله22مرد یه.جلو اومد اونم.جلو رفتم(وکیلمونو)دیدمشو

 .معمول حد

 («وکیل)رستمی اقای سالم-»

 «اومدین خوش.پارسا خانم سالم-رستمی»

 «میریم؟ کجا االن.ممنون-»

 گفت میرفتیم فرودگاه خروجی سمت به باهم که همونطور

 «کارخونه میریم اید،فردا خسته چون کنید استراحت امروزو هم اون ببینید،بعداز خونتونو میریم اول-رستمی»

 گفتم محکم اما سریع

 «کارخونه وبریم خونه ببرم هارو چمدون فقط.نیستم خسته-»

 گفت دادو تکون سرشو هم رستمی

 .«هستید مایل هرطور.بسیارخوب-رستمی»

 کردیم حرکت.بود خوب خیلی نفرم یک که من برای.متری122خوابه سه اتاق یه.اومد خوشم دیدم رو خونه وقتی

 کارخونه سمت

 

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

 :دوم قدم

 دهش تنگ رایان برای دلم چقدر که میفهمیدم میشدم نزدیکتر کارخونه به باهاشوهرچی ومقابله رایان با دیدار

 .شدم عاشقش بیشتر متنفرم،برعکس ازش که میزدم گول خودمو داشتم مدت این وتمام

 ها گذشته به رفتم دوباره.خیانتش اولین از.اومد یادم یکی یکی خاطرات
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 مسته،یا شب یه ویا خونه میاد دیر میده،شبا زنونه عطر بوی.شده عوض رایان میکنم حس که روزیه چند "

 .خوشحال زیادی هم شاید عصبی،یا

 .خورد زنگ گوشیم.شدم خسته.منه پیشه شب رایان وگفته زده زنگ پیش دقیقه2 آزیتا هم اونطرف از

 .بدن نجات ورشکستگی از رو کارخونه تا درتا پیش برن قراربود.بود شده تنگ براش دلم.بود بابا

 دادم جواب

 «بابا؟ جانم-»

 «خوبی؟...دخترم سالم-بابا»

 «داشتین؟ کاری بابایی مرسی-»

 «داشت؟ چیکار(آزیتا) اش خاله دختر با بیرون رایان-بابام»

 «دیدی اشتباه باباجون-»

 «شده؟ چیزی.نیستم که کور.دیدم درست کامال نخیر-بابام»

 باشه؟ دیده درست بابا ممکنه یعنی وااااای

 .«میدم خبر بهتون شدم که مطمئن.نیستم مطمئن بابا-»

 .«بده زودخبر.منتظرم-بابا»

 «بای.چشم-»

 «بای-بابا»

 نیست اینطوری من دیده،رایانِ اشتباه میگه،بابا دروغ آزیتا بگم خودم به تا گوشیش به زدم زنگ

 اما

 میگفت که زنی صدای

 «میباشد خاموش نظر مورد مشترک-»

 که فهموند بهم

 خطشو موردنظر مشترک"

 رو تــــــــــو
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 وقــــــــــــــــارتو

 نجابتتــــــــــــو

 احـــــــــــساستو

 عشـــــــــــــقتو

 ...وجــــــــــــــــــــودتو

 کوتاه مانتوی با دختر یه به

 غلیظ ارایش یه

 "!!فروخت گری عشوه یه وبه

 شنیدم خودم گوشهای با خودم که شونو تلفنی مکالمات

 «تنهاییم ما؟اونجا خونه نمیای چرا-آزیتا»"

 .«باشی ام خونه خانم باهمیم که بار اولین برای میخوام اخه-رایان»

 که ادمایی شمار تاحاال اصال خانم این که زدم،خبرنداره پوزخند یه....بیچاره.میریخت اشکهام وااااااااااااااای

 .رفته در دستش از بوده باهاشون

  «نمیره که هم زنت چیکارکنم؟اون اخه-آزیتا»

 من زن(نشه بلند هقم هق صدای تا گزیدم لبمو.)نیست من زن اون.زنت نگو... بار122...عشقم... آزیتا-رایان»

 شمیفرستم دیگه چندوقت تا(کشیدم نفس باز دهن با.بودم اورده کم اکسیژن)باشه دلم خانم که کسی....تویی

 ".«باباش خونه

 دیدم چشم با که خیانتشو

 .شد خراب سرم رو هام ارزو کاخ روم جلو صحنه اون بادیدن اما تو رفتم صدا سرو بی شدم که خونه وارد "

 لخت نهت باال با رایان و بود نشسته رایان پای بود،روی پاش رون تا بلندیش که شلوارک ویه دکلته تاپ یه با آزیتا

 فقط اشکام اما لرزید چونم. بیرون اومد رایان سر که خورد تکون یه دید منو تا آزیتا.بود ازیتا موهای توی سرش

 .بود شده جمع چشمم توی

 بودم حرکت بی من اما.زد پوزخند یه برام رایان چشم از دور وایستادو کنارش شدو بلند رایان پای روی از آزیتا

 رایان وامااااااااااااا.میشد تکرار برام قبل لحظه چند صحنه و رایان به بودم زده وزل
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 اسـت سـخـت چـقـدر"

 

 

 

 

 . . . را یـــار

 

 

 

 

 . . . یـــار بـا

 

 

 ". . . ! ! !  دیـــدن

 .انداختم دقیق نگاه یه کارخونه کل به.بیرون اومدم خاطراتم مرور نه که وخیال فکر از رستمی اقای باصدای

 .کرد ترمز پامون جلوی بلند شاسی ماشین یه لحظه همون که شدیم پیاده ماشین از رستمی اقای با همزمان

 

 

 

 

 ((رایان))
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 آریامن دیدم که کردم بهش نگاه یه حوصله بی.میخورد زنگ گوشیم.شدم بلند تخت روی از.هرروز مثل هم امروز

 .خطه پشت

 گوشم روی گذاشتم دادمو جواب.کردم اویزون وپاهامو نشستم تخت روی

 «بله؟-»

 «بدو...کارخونه بیا رایان-آریامن»

 گفتم صداش وهیجان شوق به توجه وبی حوصله بی

 ..«دیگ میام دارم...چیکارداری؟-»

 وگفت کرد قطع حرفمو طاقت بی

 .«برگشته درسا-آریامن»

 پرسیدم بهت با که رو سوالی و کرد وقطع

 !!!!!«چی؟-»

 بلوز یه.بیرون اومدم صورتم اصالح بعداز گرفتمو ایی دقیقه12دوش یه.اومدم خودم به سریع.  موند جواب بی

 .سفید شلوار یه با پوشیدم رنگ کرم اسپورت مردونه

 هم رنگمو ایی قهوه اسپورت کت.دستم توی کردم هم رو ساعتم دستمو کردم هم رو درسا با ازدواجم ی حلقه

 .کارخونه سمت کردم حرکت وسریع برداشتتم ماشینمو سوییچ و پوشیدم

 .اتاقم در دم تا کردم وعلیک سالم همه با اول همون از.شدم وارد پرغرور باقدمهای.رسیدم دقیقه12 عرض در

 ترک رو خونه اینکه برگشته؟بعداز درسا یعنی.میشدم خفه استرس از داشتم درون از اما بودم خونسرد ظاهرا

 .بردم درسا به ام عالقه به پی من بریم،اما ایران از باهم قراربود.نرفتم آزیتا پیش کردم

 برام نامه یه و نبود درسا برگشتم وقتی. میگذشت رفتنم از روزی3 چون.چیه بهش نصبت حسم فهمیدم دیر اما

 .بود گذاشته

 .شدم عاشقش کم کم اما نیست یادم گذشته از چیزی هیچ

 وارد وکردم باز اتاقمو در سریع.دادم تکون سالم نشونه به سرمو منم.کرد وسالم شد بلند سریع دید منو تا منشی

 .شدم

 درسا به خورد کردم،چشمم بلند سرمو تا
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 ((درسا))

 .بود رایان پیش حواسم ی همه من اما میداد رو توضیحاتی برامون داشت(آریامن)وکیلش بودمو اتاقش توی

 .سرم به گرفتم دستمو. داد دست بهم عصبی سردرد لحظه یه

 «خوبید؟...پارسا خانم-رستمی»

 روزهاییــــست تنـــــــگ دلـــم... امـــــــــــا اسـت خـــوب حالــــــــم"

 "...! بخنــــدم دل تـــــــــــــــهِ از میتـــــوانستم...که

 .«مرسی خوبم-»

 طول دیگه یکم.پیششون وبرگشت بابا به خبر با بود= سوتی هر چون بدم جلوه خونسرد ظاهرمو کردم سعی

 .دیدم رایانو شدو باز در که میکرد صحبت تولید وخط کارخونه فروش درمورد داشت وآریامن کشید

 .کرد سالم

 تگش کارخونه توی یکم رفتیم پس.ندارم باهاش صحبت به ایی عالقه که فهمیدن همه دادمو جوابشو سرد خیلی

 گفت رایان که میرفتیم داشتیم.کردیم وگذار

 «بزنیم حرف هم با باید-رایان»

 گفتم سمتشو بودم،برگشتم ماشین سمت چون

 .»که اینه بزنیم هم به تا داریم ما که حرفی تنها-

 ... نبـــودم " فراموشـــی " ایـــن ســـزاوار مـــن

 , تـــو کـــه همونطـــور

 «نبـــودی " عشـــق " ایـــن الیـــق

 

 .شدم ماشین وسوار

************** 
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 .میکنم ردش تمامتر هرچه سردی با من اما بزنه حرف باهام که میکنه سعی هی رایان و میگذره ماهی2

 نمیخوام که گفتم بهش من اما رایان پیش برگردم خواست ازم یکبار آریامن

 ...مغروری،لجبازی،سنگدلی خیلی چرا؟چون نمیکنی؟میدونی درک رایانو چرا-آریامن "

 گفتم چشمهاشو توی زدم زل درونم سردی تمام با کردمو قطع حرفشو

 میکشه عشقم ؟ مغرورم-

 مربوطه خودم به ؟ تنهام

 خواستن خودشون ؟ متنفرم ها بعضی از

 خودمه حافظه ؟ کردم فراموش بعضیارو

 نداره ربطی هیچ شما به ؟ لجبازم

 چجورم آره ؟ ایم کینه

 بهتر چه ؟ دلم سنگ

 کردم مجبورت مگه سرم فدای ؟ نمیاد خوشت ازم

 نوچ ؟ تومیگی که باشم اونی قراره

 نیست تحملم به اجباری ؟ نیستم تحمل قابل

 ...بسالمت ؟ کنی نمی حال باهام

 ".بود مونده باز متر نیم دهنش بیچاره

 

 تنمگرف وتصمیم شد پیروز قلبم که ندم جواب خواستم.بود رایان.خورد زنگ گوشیم که بودم نشسته خونه توی

 .بردارم

 .شد بیدار مغزم گذاشتم گوشم روی رو گوشی تا

 گفتم ممکن لحن سردترین با پس

 «بله؟-»

 .زد یخ تنم خودمم
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 «خوبی؟...سالم-رایان»

 «مهمه؟ برات-»

 .«نمیپرسیدم نبود مهم اگه-رایان»

 «داشتی؟ کاری.باشه مهم برات که نداره دلیلی اما.خوبم-»

 «بزنیم حرف هم با باید-رایان»

 «بزنیم؟ که داریم حرفی چه.نمیشه-»

 «مهمه ببینمت باید-رایان»

 گفتم میبرم حساب ازش فکرنکنه اینکه واسه داره؟پس چیکارم ببینم بودم کنجکاو خودمم

 «میاما تو حرف ی واسه فکرنکن وقت یه.میام کنجکاوم خودم چون-»

 .خندید کردم حس

 «خوبه؟).....(شاپ کافی 2ساعت.باشه-رایان»

 «بای.اره-»

 .«خانمم بای-رایان»

 رفتنش موقع اون کردمو بهش من که هایی خوبی ی همه بسپارم،مثل فراموشی به آخرشو حرف کردم سعی

 .کرد فراموش

 شکالتی ست هم رایان که دیدم رفت وقتی و پوشیدم شکالتی کرم ست.کافیشاپ رفتم آماده و حاضر 2ساعت

 .پوشیده وسفید

 .بازکرد لب رایان دادیم سفارش اینکه بعداز

 .«دارم خواهشی یه ازت من...من...درسا-رایان»

 «چی؟-»

 .«برگردی اینکه...اینکه-رایان»

 «نه-»

 فهمید ونگاهش چهره روی از اینو میشد راحتی به بودو ناراحت رایان
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 «چرا؟-رایان»

 گفتم بغض با پس.بود اومده یادم خاطرات تمام.جلوکشیدم خودمو به کمی

 اومدنش وجود به باعث شرایط....خواسته خدا....سرنوشته میدونی بااینکه که هست چیزا بعضی.رایان ببین-»

 .نمیکنه دوا دری بازم....شده

 کثم یه بعداز)تو اما.کنی ترمیم هامو شکستگی که بودم منتظرت.شدم خورد.شکستم.دیدم باهم رو آزیتا تو من

 .کردی کامل رو نامردی.بهم زدی دهنی تو(دادم ادامه کردم پاک اشکهامو کشیدمو عقب خودمو کوتاه

 .من لعنتی عزیز...میدی خیانت بوی بازهم...کنی عوض عطرتو هم هرچقدر

 .«نگیر سراغمو دیگه

 چون.رفتم بسته صفرا سمت به اومدمو بیرون شاپ کافی در از صداکردناش به توجه بدون.شدم بلند سرجام از

 .میکرد ارومم شاید داشت قشنگی منظره

 .بیرون انداختم پنجره از گوشیمو همین واسه میزد زنگ هم سر پشت رایان

 

 اسهو که چیشد رسیدم،نمیدونم بسته صفرا به وقتی.زیادکنم سرعتمو که شد باعث وهمین میومد دنبالم رایان

 .درخت توی رفتم که خاکی جاده سمت پیچوندم نزنم،فرمونو رو جاده وسط میومد داشت که رو اسبی اینکه

 .شد سیاه جا همه برخوردکردو فرمون به محکم سرمو

 

 

 

 ((رایان))

 هصفرابست به نرسیده پس.بیرون انداخت پنجره از خانم که هم گوشیش نمیمونه درسا هم بکشم خودمو االن من

 .کردم ترمز

 خونه رد دم رفتم.نمیکنم توجه ام دلشوره به میزنه؟زیاد شور دلم چرا نمیدونم.بکنم وحسابی درست فکر یه باید

 .بیاد تا اش

 خبری اما زدم زنگ دوستاش به.دوستاش خونه خونشم،رفته دم من ودیده اومده شاید گفتم.نیومد شدو شب امما

 .نداشتن ازش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

97 

 

 .صبرکنم صبح تا باید گفتن و پلیس ی اداره رفتم.زدم،خبرنداشت زنگ رز به

 طبق صبح تا.رفتیم اینجا از ما هردوی که بود روزی همون مثل چیز همه.کردم نگاه یه.درسا منو ی خونه رفتم

 .کردم مرور کردمو تلخش من که شیرین اما کم هرچند که خاطراتی سال، یک این روال

 .درساست مطمئنا که دختری بایه خاطراتم.میاد یادم چیزهایی یه

 برم سریع وگفتن بود انتظامی نیروی از.دادم جواب.اومدم خودم به گوشیم زنگ صدای با که بود 7 ساعت صبح

 .اونجا

 

 (درسا روزتصادف)قبل روز یک

 ((دهناد))

 

 راضی منو داره سعی و خورد رو عوضی دختر این ظاهری معصومیت گول.خورد مارصفتو دختر این گول مادرم بازم

 .کنم ازدواج فرانک با دوباره که کنه

 تردخ این که میاره ودلیل برهان تا هزار بشنوه وقتی که مادرم مخصوصا.بگم هرکسی به نمیتونم دلیلمو منکه

 .نیست بیش تحمتی واینا خوبه

 ماشین یه دیدم که نکرد خوب حالمو هم اش منظره زیباشو درختهای وحتی میرفتم رو صفرابسته مسیر داشتم

 .درخت توی رفت صاف

 از سرعت با.خودم ماشین توی گذاشتم اوردمو بیرون ماشین از رو راننده دختر و شدم پیاده ماشین از سریع

 .ترکید ماشینش دیدم آخر لحظه و شدم رد کنارش

 .زدم بخیه پس داشت بخیه به احتیاج هم پیشونیش.بود خونی همه لباسهاش.ام خونه بردمش

 اشه؟ب فرانک مثل اونم نکنه.اومدم خودم به تازه انگار اَه.کنه عوض لباسهاشو که گفتم(خدمتکارم)خانم مطهره به

 بکنم؟ غلطی چه من پس.نداشت شناسایی مدارک هیچ

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

 

 ((رایان))
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 متاسفانه...متاسفانه...اما کردن پیدا صفرابسته محدوده توی ماشین یه ما همکاران آرمان آقای-احمدی سروان»

 .«بود سوخته ماشین

 .بگم نمیتونستم چیزی شک شدت از بودمو شده شوکه

 «خوبه؟ حالتون-داد ادامه احمدی سروان»

 داد ادامه اونم دادمو تکون تایید نشونه به سرمو

 .«نبود ماشین توی جسدی اما-سروان»

 

 

 ((دهناد))

 

 .نشست تخت روی من دیدن با و بازکرد چشم.اومد بهوش روز یک بعداز باالخره

 اومد حرف به

 «هستین؟ کی...شما-»

 هیچ.بود سوخته ماشینت.دادم نجاتت من که درخت توی رفتی ماشین با شما.هستم دهناد من...خانم ببین-»

 .«ندارم دردسر حوصله من که هستی کی بگو خودت حاال.هستی کی فهمید بشه که نبود چییزی

 گفت همو تو کرد اخمهاشو

 دکنی لطف اگه هم االن.سازم دردسر براتون من که فکرکنید شما که نداره دلیلی.هستم پارسا درسا منم-درسا»

 .«میشم ممنون کنید خبر برام آزانس

 «کجا؟-»

 

 

 ((درسا))

 .بکنم دونه به دونه چین سیم با موهاشو میخواست دلم

 «خونَم-»
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 گفت هم راه توی.بیرون بره که اتاق در سمت رفت پاشدو حوصله بی دهناد

 .«آژانس میزنم زنگ االن-دهناد»

 به لب هاینک بدون گرفتمو دوش یه چیکارکنم؟اول رایانو که فکرکردم این وبه خونه رفتم زد،منم زنگ اینکه بعداز

 .خوردم ارامبخش تا6 خواب از قبل هرروز روال طبق البته.بخوابم غذابزنم،رفتم

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

 خیالش اینکه بعدا اونم دادو خبر رایان به آریامن کارخونه رفتم وقتی و میگذره روز اون از ایی هفته6حدودا امروز

 .شد،رفت راحت

 زد اآزیت به شب اون که حرفی یاد.کرد ترکم که رایانی همون بشه دوباره میترسم اما شده بهتر خیلی رایان رفتار

 آزیتاست؟ عاشق هنوزم یعنی.افتادم

 میپلکه؟ اطرافم چی واسه پس عاشقشه اگه

 .،مطمئنا نه که شاید. کنه ازیتا جایگزین منو میخواد شاید

 ینهم واسه(هااااا میگه سرمو از)کنم برداری عکس گفت بهم(ایتالیا تو)روانشناسم دکتر و دارم سردرد چندوقتیه

 .اینجا اومدم

 .جلومه که دیدم کردمو بلند سرمو مرد یه صدای با.

 .دهناد آها...دهن..بود؟ده چی اسمش.که اینه!!!! اِ؟

 .بلندکردم سرمو

 «سالم-»

 !!«اینطرفا؟ از...سالم-دهناد»

 بودم،گفت نشسته جلوش صندلی روی من دقیقا که پذیرش سمت برگشت بزنم حرف بازکردم دهنمو تا

 .«بزنه133اتاق بیمار به سر یه دکترسلیمی بگین...خانم-»

 وگفت من سمت وبرگشت

 «اومده؟ پیش شده؟مشکلی خبر؟چیزی نگفتین،چه-دهناد»

 «آزمایش واسه بودم اومده-»

 «چی؟ آزمایش-دهناد»
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 .نداره؟همین سرطانی،چیزی ببینم گفتم میکرد درد چپم سمت پای ناخن هیچی،یکم.پیچی چی؟پیچ آزمایش

 «میکنه درد سرم یکم-»

 «رفتی دکتر خب-دهناد»

 «نوشت آزمایش یه آره-»

 «کنم ات معاینه من بیا خب-»

 .نیام آخرم دربیارم پدرتو باید.میام زودی منم.حتما

 «.بیمارستانین کش طِی شما فکرکردم من...میده؟ غلطی اطالعات چه میبینین دکترین؟وا؟مغزو شما مگه!!؟؟!! اِ-»

 گفتم کرد،سریع باز که دهن ثانیه چند از بعد.بهم بود زده زل بودو شده قرمز

 «چقدره؟-»

 گیج دهناد

 «چی؟-»

 کشیدم باال وباباتون میکنین؟مال نگاه بد چرا...کنم پرداخت نقدا...کنید لیست.میگم کشیدمو باال که باباتونو مال-»

 .«میکنین ام تیکه تیکه دارین چشمهاتون با....میکنم پرداخت

 .بود شده بنفش دیگه

 .«داشتم کارت.نداری لیاقت-دهناد»

 «چی؟-»

 .«میکنن اعالم یکبار اخبارو-دهناد»

 .بکشم هاشو ناخن گازانبر با اصال یا.بکشمااااا عقلشو دندون گیر ناخن با میخواست دلم یعنی

 رفت کرد خورد اعصابمو روانی

 «بیارین؟ تشریف لحظه یه میشه...پارسا خانم– پرستار»

 بود روبروم درست که پذیرش سمت رفتم شدم بلند

 «بله؟-»

 داد وادامه داد آزمایشمو جواب
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 .«میزنه رو اول حرف استان توی.داریم واعصاب مغز دکتر یه ما میخواید اگه.بفرمایید-پرستار»

 .پیداکن خوب دکتر یه گفت خودش.ایتالیاست دکترم منکه.بهتر.جوونه مطمئنا که گفت حسرت با همچین

 «ببینمشون میتونم کجا بگین میشه-»

 گفت دادو تکون "صبرکن" نشونه به سرشو پرستار

 .«بیاین دنبالم-پرستار»

 .«میرم خودم-»

 .«بیا شما نه-پرستار»

 اقات)اتاقش توی رفتم خووووووووووووب.رفت هم خودش.تو داد هل منو زدو در.  شده دکتر دلتنگ آخیییییییییی

 (کارشاااااا

 .بشثنم کرد اشاره دستش با!!!!!!!که؟ اینه اِاِاِاِ دیدم بلندکردم که سرمو

 گفتم زهرمار برج عین نشستیم که همین

 .«میشنوم خوب-»

 

 تعجب با دهناد

 «چیو؟-دهناد»

 «بگین بهم میخواین چیزی که گفتین-»

 گفت آرومی لحن یه با

 «کردم؟ کمک کی به بدونم میخوام-دهناد»

 .گفتم براش زندگیمو تمام اختیار بی.کنم اعتماد بهش میتونم که میگفت بهم یکی درون از چرا نمیدونم

 .کردن تعریف به کرد شروع اونهم

 .دکتر منم بودو دکتر اون.شدم فرانک بنام دختری یه عاشق که بودم ساله67 من بودو پیش سال6درست-دهناد»

 میخواستن زیادی وپرستارهای دکتر. داشتم زیادی سهام که بودم سهامدار ترین وسال سن کم بیمارستان توی

 .باشن باهام
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 .شد بیشتر غرورم اوصاف غرور،بااین خدای که منم

 یاینجور فکرمیکردم اوایل.میکرد ولجبازی لج باهام که بود دختری عاشقانه،یه های وداستان ها فیلم تموم مثل

 باشه،اعتراض اش عالقه خالف بر چیزی که ادمهاییه دسته اون از که فهمیدم بعد اما کنه توجه جلب میخواد

 .باشه خودش حرف باید حرف و میکنه

 ازدواج باالخره.شدم عاشقش دیدم که بدم کنم،جوابشو ضایعش باید چجوری که فکرکردم این به اونقدر

 بابت این از بود بسته بهش جونم چون منم بودن عاشقش خانواده توی همه.بود پدرومادرم کردیم،سوگلی

 .بودیم ماتهران اصل در.شمال اومدیم.شد دردسرم باعث خوشحالیم این که فهمیدم االن اما بودم خوشحال

 میمردم ترس از شدم،داشتم نگرانش.نیست که دیدم و خونه اومدم روز یه و گذشت ازدواجمون از دوسال اینکه تا

 تگف اون اما ونگرانشم نیست زنم...نمیتونم گفتم اول)...( شاپ کافی برم که گفت و زد زنگ دوستم نامزد که

 .اونجاست فرانک

 طال از خنده بود،با فرانک خواستگار قبال که نامردم دوست اون و فرانک دیدم که رسیدم و روندم سرعت چه با

 ادمی وقت هیچ.میگن چی بشنوم بتونم که شدم قایم ماشین یه پشت.بیرون اومدن کافیشاپه روبروی فروشی

 نمیره

 است؟ اندازه ببینم دستت بکن رو حلقه-دوستم

 دستم کردم رو حلقه بار سه دیگه اره اووووف-فرانک

 باشه خوب چیز همه میخوام...چیکارکنم؟-

 .دیرکردی چرا که میکشه منو دوستت این االن بریم.خوبه بابا نترس-

 .«گرفتم طالق باالخره اما بگم چیزی نمیخوام اتفاقات اون از.خونه سمت رفتم وار دیوانه

 گفت کردو تازه نفس یه

 «بدم؟ فرصت بهش نظرت به.تفاهمه سوء کنه ثابت بهم که میخواد فرصت ازم االن-دهناد»

 .دوخت چشم بهم ومنتظر

 .«بده فرصت داری دوسش اگه-»

 «توچی؟-دهناد»

 .«داره قبول خودشو وخیانت کنه جبران میخواد که تفاوت بااین اما.میخواد فرانک،فرصت مثل هم رایان-»

 گفت مکث یکم بعداز دهناد
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 .«کنیم امتحانشون بیا ببین اصال... که...که دارم تصمیم درسا،من ببین-دهناد»

 «چطوری؟-»

 «سوری نامزدی-دهناد»

 گفتم گیج

 «ها؟-»

 گفت خندیدو دهناد

 میاریم رو نفری چند هم تو.من با کردنشون وراضی ام خانواده.میکنیم صوری نامزدی یه تو منو یعنی-دهناد»

 .«پدرومادرت بشن

 «فکرکنم باید-»

 .«کنی حساب برادر یه مثل من رو میتونی راستی.کنیم ازدواج نمیخوایم واقعی شد خوب-دهناد»

 .کنم اعتماد کسی به ونشناخته ندیده که نمیشد خوب اما کنم حساب روش که میگه رو اینا بود مشخص کامال

 .«هفته یه تا.میخوام وقت من-»

 .«بامن خانوادمم کردن راضی.بده خبرشو بهم باشه-دهناد»

 .گفتم میزشو روی گذاشتم رو ها آزمایش.نشستم اینجا من ساعته یک کردم،دقیقا ساعتم به نگاه یه

 .«برم نمیتونم ایی دیگه جای.بکن آزمایشم این به نگاه بشه،یه دیرم شدی باعث تو که حاال-»

 رفتم کردمو خداحافظی.بود عصبی های وسردرد نبود مشکلی شکر وخدارو کرد نگاه آزمایشمو خندیدو یکم

 .خونه

 خبر که دهناد به.خوبیه ادم دیدم که ادمیه چجور دهناد ببینه که کردم اجیر نفرو یک هفته یک این توی

 .خودشون ومخصوصا وفرانک رایان اطراف ادمهای به کردیم،البته پخش رو کارها هفته یک دادم،توی

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

 .کرد هم خوشبختی آرزوی برام حتی دادم رایان به کارتو نمیره،وقتی یادم هیچوقت.رسید جشن روز باالخره

 یننگ اش سینه روی که پوشیدم بلند(دهناد خانواده عقاید به احترام بخاطر)ربع سه آستین لباس یه من روز اون

 .بود شده کار پایین تا
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 پرکنده مرغ بیاد،مثل رایان زمانیکه تا.بودیم جوونا ما فقط اومدو 12 ساعت رایان.شب16تا بود4ساعت مراسم

 .بودم

 . جلو اومدن هردو.بودن دعوت آریامن با رایان.میگفتیم آمد خوش مهمونا به بودیمو کنارهم دهناد منو

 گفت چشمهامو توی زد زل رایان

 .«شین خوشبخت.میگم تبریک-رایان»

 گفت دادو دست باهاش هم دهناد

 .«میکنم خوشبختش باشید مطمئن-دهناد»

 .میزشون سمت رفتن اریامن با و نگفت چیزی هم رایان

 بودو جیبش توی دستش یه که همونطور.پیشمو اومد رایان که دوستاش سمت رفت ودهناد گذشت جشن از یکم

 مبود زده زل سینه به دست که من میچرخید،سمت تفاوت بی سالن دور دورتا ونگاهش شربت دیگش دست توی

 گفت سالن گوشه یه تو خیالی نقطه یه به

 .«برگرد-رایان»

 .بود تر هضم قابل برنگرد دیگه میگفت اگه که گفت وسرد وحال حس بی اونقدر

 داری وفـــــا--»

 نـیـسـت آگــاهــانـه خــود کــار یــک

 باشی، داشته دوست واقعا رو کسی اگه

 میمونی وفادار بهش خود به خود

 باشی، داشته دوست رو کسی اگه

 کردنش آروم برای خود به خود

 برگردوندنش

 کردنش، خودت مال دوباره

 نخواد، خودشم اگه حتی

 .«میکنی تالش

 .موند کنارم و اومد دنبالم هم رایان.بیاره رفت که خواستم خدمتکار از اب لیوان یه.خالی میز یه سمت ورفتم
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 درواقع.نکرده خیانت بهش وقت هیچ و داشته دوستش فرانک که فهمید دهناد خداروشکر.دهناد به خورد چشمم

 مکالمات توی که کیوانی اون"آزیتــــــــــــا"جز نبود کسی که بود دوستش نامزد اون زیرسر چیز همه

 .دهناد جز نبود بود،کسی نامبرده ازش تلفنی

 .هباش فرانک دست اندازه حلقه که میکنه سازی صحنه وجوری میده سفرش حلقه یه دقیقا آزیتا تر قبل روز یک

 که میخواد(آزیتا نامزد همون)دهناد ودوست فرانک واز میزنه زنگ کرد،آزیتا قضاوت اشتباه دهناد که روزی اون

 میخوان؟ که همونیه حلقه وببینن برن

 .شهن(آزیتا)عشقش ناراحتی باعث چیزی که بود این باشه،منظورش خوب چیز همه میخوام میگه که دوستش حتی

 وشکایت پلیس اداره وبرد دید دیگه مرد یه با( شوهرآزیتا)آراد رو آزیتا دیشب که فهمیدیم وقتی رو اینا ی همه

 .میکشه جزاشو داره دیگه حاال احتماال.کرد

 .نرسید خوابی کارتون به تاحاال توپه پدرش مالی وضع اینکه بخاطر که معتاده وبار بند بی پسر یه هم آراد

 .خوشحالم واسشون.عقدکنن دیگه دوهفته من،بعداز به کمک بعداز اینا فرانک شد قرار

 .نبود کنارم اومدم،رایان که خودم به

 

 

 

 

 ((رایان))

 

 از که ام شونه رو زد یکدونه آریامن که میزمون سمت رفتم(.نیست حواسش:از کنایه)نیست باغ تو درسا دیدم

 .بیرون فکرپریدم

 کنی گرم سرتو که هرچقدر-من آریا»

 کنی پرت حواستو که هرچقدر

 کنی شلوغ برتو و دور که چقدر هر

 میگیره ومچتو میاد لحظه یه تو باز
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 !!!!!«گم می دلتنگیو

 وگفتم زدم نیشخند یه

 «گرفتی؟ میکردمو فکر درسا به داشتم وقتی منو مچ که هستی دلتنگی تواالن-»

 کلی درسا با آشنایی از قبل که بودی پسری تو.درساست پیش دلت اما زدن زل بهت دختر تا12 االن-آریامن»

 عنیی این.نمیکنی هم فکر دختر دوست به حتی که خودتی تو برگشت،اونقدر درسا وقتی اما میکردی شیطونی

 .«بزن حرف باهاش برو حاال.بسازی درسا بدون زندگیتو نمیتونی چی؟یعنی

 .بزنم بهش حرفهامو آخرین که درسا سمت رفتم

 گفتم درسا به دلم توی

 ؟ را کوچه کدام ؟ بگردم را خیابان کدام خوردم، که شکری بااین

  مرا بشناسی بازم و ؟ تو شوی ظاهر چارچوبش بر تا بکوبم در کدام ی کوبه بر

 ....!خورددم که ایی پی در پی های ه*گو این است آورده روزگارم به چه که هرگز نپرسی و بگیری آغوشم به

 

 

 ((درسا))

 

 

 میشکنه؟ غرورشو برگرد؟یعنی میگه یعنی.کنارم اومد رایان

 «برگشت؟ واسه نیست حلی راه چیه؟یعنی نامزدی این از منظورت-رایان»

 زمین به زدم زل

 میپرسه ازمن باشه چیزی اگه که راحته خیالم دهناد ازبابت االن حداقل.میکنم پاک رو مسئله صورت کل اره-»

 .«نمیکنه خیانت اصال یا میکنه قضاوت بعد

 گذش کنارم از دادو تکون سرشو هم رایان

 گفت بغض وبا گذاشت دهناد ی شونه روی دستشو رایان

 ! پسر آهـــــــــای -رایان»
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 ... باشــه یـــادِت

 .. ســت حوصلـه کـــم

 .. جـــدیه ظـاهـــرش

 ِ! اقــیـانــوس یک وسعـت بـه مــهربـونـیش کـه داره دلـــی امـا

 ه گرفتار امـــا..  نــیـست قـول بــد

 ....!بیا راه اون با

 .. بــاشـه کـه خــستـه

 ...! بزار تــنهـاش

 .. هست تودار

 ! میگه حرفهاشو بعد خودش کن صبر اما

 ... منه دنیای تمام ن او

 ....« بیازاریش مبادا

 

 .میکرد ام خفه داشت چون کردم کرواتموشل گره.بیرون اومدم لعنتی نامزدی جشن اون از گذشتمو کنارش از

 

 ست دیگه یکی مال چون فکرنکنم درسا به دیگه کردم عهد خودم با

 

 ...رسـیـد پـایـان بـه بــودنـت خــاص انـقـضای"

 نـمـیـکـنـم فکـر تــو بـه دیـگـه

 !!اســت گـنـاه

 "... ها غـریـبـه مال بـه داشتـن چـشم
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 من که ایی خونه همون.خونمون سمت ورفتم گرفتم گازشو شدمو ماشینم سوار.لعنتی اَه.ِمیشه؟نمیشه مگه اما

 از چیزهایی یه.شدم دیدم،عاشقش که کارهاشو اما نیومد یادم کامل گذشته درسته.من به لعنت.کردم ویرونش

 .نه همه اما یادمه گذشته

 

 

 

 ((درسا))

 

 

 :مگفت رایان به دلم اومد؟توی کنار ازدواجت با راحت چقدر دیدی.کنی ثابت خودت به میخواستی درسا؟چیو دیدی

 ... گذشت آخر"

 ...دیدار ی کهنه زمان آن

 ...هیاهو پر های ثانیه آن رفت 

 "احساس همه این از گذشتی ساده چه ، تو و زیبا های لحظه آن شکست 

 پیشم اومد دهناد

 چیشد؟-دهناد

 من "خاص"مـُخـاطـب -»

 ...«کرد رهام لبخند یک سادگی به

 

 

 

 :بود این گرفتم روزگار از که درسی"

 نچپونید آدمی هیچ قلب تو رو خودتون
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 شید نمی جا

 "فقط شید می چروک

 

 سمت رفتم.نکنم گریه که داشتم نگه زور به خودمو ردشدمو کناردهناد ازز زدو حلقه چشمهام توی اشک

 .کردم رها اشکهامو.اتاقش بالکن توی رفتم کردمو قفل درو شدم که وارد.اتاقش

 ...! معـــــــرفــــت بــی

 

 ... شــــوم مـی غــرق هایــم اشــک دریــای در دارم

 

 ؟ نمیگـــــــــردی بــر

 

 ... کــنـــــــــــــم فــــــــراموش را خــاطــراتـت میــترســـــم

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

 ((رایان))

 هشب پیشم میکنه،برمیگرده میخواد،قبولم منو اگه میخواستم.بود درسا نامزدی جشن دیشب.میریخت اشکهام

 اینقدر که پشیمونم بگم. اومده یادم چیز همه که بگم نرفتم هم فرودگاه تا حتی.نرفتم آزیتا با من که بگم.بگم

 .دادم زجرش

 

  ندارم را برگرداندنت هوای دیگر"

 ! بــــرو خواهد می دلت که جا هر

 ".نشوی مبتال من درد به وقت هیچ که میخواهم خدا از فقط

 

 گفتم لب زیر
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 مجبورم که کن حاللم خندم می گریه با اگر ، دورم اگر دوری اگر کن حاللم»

 «مدیونم تو دیدار به نفسهامو دونی می که ، تونم نمی دونی می که تو بی کنم عادت نگو 

 

 روش آرنجم بودمو کرده جمع پامو یه بودمو داده تکیه دیوار به سرمو و میکردم گوش اهنگ داشتم که همونطور

 .بود دراز هم پام یکی اون بودو درسا عکس توش هم ام دیگه دست.موهام توی دستمو وَ بود

 تکرارکردم زیرلب

 ! بــاد تاریــک -»

 نــجنـگــــیـد که مـردی ی خـانه

 «دارد دوستـش که زنـــی بـرای

 اومد بعدی اهنگ

 شهیاد/مجرم اهنگ

 

 مانوسی گریه با ولی من کنار اینجایی تو

 میپوسی تنهایی داری اما منی با ظاهر به

 شرجی و بارونی چشمات اما منی با ظاهر به

 رنجی می داری من از تو نفهمیدم وقت هیچ چرا

 محکومه تو عشق به که احساسم از داری خبر

 معلومه ترس همیشه مجرم منه چشمای تو

 شد تباه من کنار زندگیت که منم مجرم

 شد گناه یک شبیه من برای تو عذاب

 شد اشتباه دوباره ، مقصرم ببخش منو

 

       .............. 
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 درگیری دیوونه این با بیزاری احساس این از

 میری من دست از داری چون میرم دست از دارم

 میشه متکی گریه به خونه این دیوار و در

 میشه یکی هم با داره حرفامون خونه این منو

 شد تباه من کنار زندگیت که منم مجرم

 شد گناه یک شبیه من برای تو عذاب

 شد اشتباه دوباره ، مقصرم ببخش منو

 شد تباه من کنار زندگیت که منم مجرم

 شد گناه یک شبیه من برای تو عذاب

 شد اشتباه دوباره ، مقصرم ببخش منو

 

 ((درسا))

 

 .خوندم باهش لب زیر گذاشتمو اهنگ یه.بود کرده رایانمو هوای دلم.بود دهناد منو صوری نامزدی دیشب

 اشتباه آهنگ

  

 خوابه جوری یه همشون...  حبابه یه حرفات همه

 اشتباهه حرفات همه اما...  میخوای منو بودی گفته

 کشیدی خط دوباره باز...  اسمم روی به من روی

 رسیدی ها غریبه به...  گرفتی ازم عشقمو

 شی بلد رو وفایی بی...  زودی این به که نمیکردم فک

 شی رد سادگی همین به قلبم کنار از
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 میدادی پس ساده چه...  رو من قلب که یادته

 میدادی دست غریبه به...  من عاشق چشم و گوش

 بیاری بیاد بار یه...  هامو خاطره بهتره

 دادی جامو غریبه به...  دادی پس عشقمو

 شی بلد رو وفایی بی...  زودی این به که نمیکردم فک

 شی رد سادگی همین به قلبم کنار از

 .پوشیدم چی نمیگم ندارم حوصله چون.بزنم قدم بارون زیر برم گرفتم تصمیم کردمو پاک اشکهامو

 خیابون سمت افتادم راه و بیرون اومدم خونه از

 پوشیدم ، میکرد زیبا مرا چشمانت به که کاپشنی همان و میگیرم را بودم زیرش تو با بار آخرین که چتری

 میزنم گره داشتی دوست که همانطور را بندهایش ، میکنم پا به را کفشهایم

 میشود خیس چشمانم مانند کفشهایم ، میگذارم زمین روی که را قدمم اولین

  ، نفهمند را اشکهایم رهگذران تا شوم خیس آنقدر میخواهم ، نمیکنم باز را چترم

 !  نمیفهمیدی را آنها تو که همانطور

 

 هاشو ویرونگی کردم سعی که ایی خونه.منورایانم خونه جلوی که دیدم اومدمو خودم به گوشیم زنگ باصدای

 النا من میشد اگه که. کرد آباد نمیشه تنها تنها رو ویرونی که بود رفته یادم اما کنم آبادش دوباره.کنم درست

 .آغوشش حسرت تو نه بودم رایانم آغوش توی

 .جونه مریم شماره دیدم که آوردم در گوشیمو

 دادم جواب

 «بله؟-»

 «خوبی؟.عزیزم سالم-جون مریم»

 .میزدم حرف جون ایران،بامریم به برگشتن بعداز که بود بارم اولین این

 «خوبین؟ شما.ممنون-»
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 گفت حسرت با کشیدو آه جون مریم

 ودخ.مادر سیاهم رو پیشت.بکنم نمیتونم کاری میبینمو عزیزمو شدن پرپر.میشم نابود دارم خوب؟-جون مریم»

 .کرد ویرون خونشو خرم پسر

 .مقصره پسرم میدونم چون بزنم رایان پیش برگشتنت از حرفی ونمیتونم شرمندتم

 بهت رونداره اما پشیمونه سگ مثل که خداشاهده.میخوره حرص داره و نشسته خونه تو ها دیوونه عین االنم

 .بگه چیزی

 ها بچه مثل.نمیتونم اون بدون.میخوام رو درسا فقط من میگه زده زنگ خونه از االنم. کرده چیکار میدونه خودش

 .بیفته اتفاقی براش میترسم. میگیره بهونتو

 .میکنم خواهش مادر بده خودتون به دوباره فرصت یه.داری دوستش اگه.اگه دم زنگ

 .«زنگته به گوش رایانه همون.میخوای تو که رایانی همون شده دوباره

 باعثش که ناراحتی کوچیکترین با.دارم بهش که ایی عالقه اون...اون بخاطر فقط اما.جون مریم راحت خیالتون-»

 میرما پیشش بود،از رایان

 خوشحالی با جون مریم

 «بیایم؟ هم ما میخوای.دخترم دردنکنه دستت.بکشه جدایی به کارتون خدانکنه-جون مریم»

 گفتم جدیت با

 «داد نتیجه بعداگه بزنم حرف باهاش خودم اول نه-»

 .«دلم عزیز میده نتیجه که.. انشاا-جون مریم»

 «ها نره یادتون دعا.کنم قطع میخوام در دم رسیدم دیگه من-»

 «عزیزم خداحافظ.راحت دعا بابت از خیالت-جون مریم»

 «خداحافظ-»

 رسیدم دادش به

 کرد رها رو دلم

 اون کردمو صداش

 صداکرد رقیبو
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 مینشستم پاش به

 ام خسته که دید خودش

 باز وفا بی ولی

 دودستم کرد رها

 نشینی شب واسه

 قدیمی رفیق

 شب اون رنگ شدم

 کرد سیاه چشمهاش که

  روزگارم حاال

 دوباره شد عوض

 داره فکربرگشتو خودش اون حاال

 نشستم من حاال

 نورم سکان به

  من جز به اون ولی

 نداره رو کسی

 دوباره میبخشم

 کرده که گناهی

 میدونم میبخشم

 سرده چه دستاش که

 شب ساتر میشم

 قدیمی رفیق

 وقتی مثل بازم

 صمیمی بودیم که
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 بات زندگیم بدون

 ترینه دگرگون

  دیدی خوردی زمین

 همینه دنیا که

<<<>>> 

  رسیدم دادش به

 کرد رها رو دلم

 اون کردمو صداش

 صداکرد رقیبو

 مینشستم پاش به

 خستم که دید خودش

  باز وفا بی ولی

 دودستم کرد رها

 نشینی شب واسه

 قدیمی رفیق

 شب اون رنگ شدم

 کرد سیاه چشمهاش که

  روزگارم حاال

 دوباره شد عوض

 داره فکربرگشتو خودش اون حاال

 نشستم من حاال

 نورم سکان به

  من جز به اون ولی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

116 

 

 نداره رو کسی

 دوباره میبخشم

 کرده که گناهی

 میدونم میبخشم

 سرده چه دستاش که

 شب ساتر میشم

 قدیمی رفیق

 وقتی مثل بازم

 صمیمی بودیم که

 بات زندگیم بدون

 ترینه دگرگون

  دیدی خوردی زمین

 داص رو آزیتا.رقیبمو اون میکردمو صدا اونو من.رهاکرد دستمو اما بودم کنارش سختی موقع بااینکه.میبخشم.آره

 .میکرد

 .میبحشم من اما

 به زدم زنگ.بستم قندیل قهرکردنه؟من وقت االن.نبرن شورتو مرده رایان ای.نداد جواب هیچکس.زدم درو زنگ

 .داد جواب بوق2 بعداز.گوشیش

 «بله؟-رایان»

 گفت ونج مریم وقتی اینو البته.میکرد بیداد توش عشق اما باشه سرد صداش داشت سعی الهیییییییییییییی

 .بود سرد فقط صداش هاااااااوگرنه عاشقمه که فهمیدم

 .«برگردم میخوام-»

 میخوای(داد ادامه شدو غمگین صداش)زدی؟ بهم دهناد با نامزدیتو یعنی(شد خوشحال صداش)چرا؟-رایان»

 .«اومد یادم چیز همه من...من درسا ببین.استرالیا برگردی

 «چــــــــــــی؟-»

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 غرور بانوی | من وفاداری تا تو خیانت از

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

117 

 

 کمک رفتم.من تصادف عین.کرد تصادف جلوییم ماشین ماشین،دقیقا میومدم،یه داشتم که دیشب-رایان»

 دیدم که کنم کمک خودم اومدم.نبود کسی(بود خلوت خیابون چون)ادم دنبال رفتم شدمو پیاده همینکه.بیارم

 .«نیست ماشین اون

 « ببینم بازکن درو-»

 گیج رایان

 «مگه؟ کجایی-رایان»

 «در دم-»

 بزنه داد بود اون نوبت حاال

 چی؟-رایان

 نداشتم طاقت منم بودو کرده نفوذ بدجور سرما

 .«کن وا درو کردم یخ.مار زهر و چی-»

 دوباره.کرد گرمم گرماش.فرورفتم رایان اغوش بازکردم،توی رو(سالن) خونه در همینکه.دوییدم. بازشد در سریع

 .میداد عروسیمونو اول ماه2 طعم همون آغوشش

 .بود روووون هردومون اشکهای.گرفت قاب صورتمو دستاش با بیرونو آورد بغلش از منو

 «خانمم؟ اومدی(کرد بغلم)عزیزم؟ اومدی-رایان»

 

 نقشه اخه داشتم لباس اینجا خداروشکر.کرد خواهی معذرت بوسیدو منو رایان گفتمو عذابهام از تاصبح شب

 داشتمممممممم

 

 ((رایان))

 

 

 رو تشستم یهو.نیست سرجاش درسا دیدم که کردم باز چشم لبخند بایه.بودم خوشحال شدم بیدار خواب از

 .تخت
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 زندگی کنیمو فراموش چیزو همه بیا رایان"نوشته درسا دیدم برداشتم کاغذو.درساست سرجای کاغذ یه دیدم

 "درسا امضا. بکن هم تو کردم کارو این من.کنیم شروع جدییدیو

 رو جا همه میکردمو صدا رو درسا.بودم شده دیوونه.پذیرایی سمت دویدم سریع.چرخید دورسرم خونه کل

 .میگشتم دنبالش

 «درسا...درسا-»

 تهگرف دوش عطر با وسرتاپا کم بااریش وصورتی سفید گردنی پشت تاپ ویه کوتاه لی دامن بایه درسا یهویی

 جلومه ولبخند

 «میده دیگه معنی اونطوری.بمونم بخوام اینکه حساب به بخون دیگه دور خوندی؟یه رو نامه-درسا»

 لقهح گردنم دور دستاشو اونم کردمو بغلش رفتم سریع.میداد دیگه معنی یه.میگفت راست.خوندم دیگه دور یه

 .کرد

 .هوس نه...  عشق جنس از ایی بوسه.عشق با گذشته مثل بازهم.بوسیدم لبهاشو دوباره

 مث محکومیم بهم ما

 مث بهم تا دو ما مث

 مث گناه  بی دوتا مث

 متهم دوتا مث

 مث محکومیم بهم ما

 گناه بعد آه مث

 مث عزیز جرم این مث

 نگاه توی عشق مث

 رو ماوایی حال

  رو توبایی دل

 رفت موجا روی

 ما عشقای کل

 داره خبر ما از که هست کی
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 برداره گل دریا دل از

♫♫♫ 

 آهن راه ریل خطای مث

 پیراهن به تن اجبار مث

 همراهند ما با که هایی آهنگ تنهایی حس مث

 ماها یک و روز یه متولد گاها

 کوتاها خیلی لحظه یه مث

 که گلی دست لمس حس احساس مث

 اشتباها دادی بم

 رو ماوایی حال

  رو توبایی دل

 رفت موجا روی

 ما عشقای کل

 داره خبر ما از که هست کی

 برداره گل دریا دل از

 

 

 پایان

 .خوندین رو ورمانم گذاشتین وقت که ممنونم.باشه اومده خوشتون رمانم از امیدوارم عزیز خوانندگان

 تایپ شروع67/16/1393

 تایپ پایان64/6/1392
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www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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