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 نودهشتیا انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

 http://www.forum.98ia.com/t1386725.html: تایپ منبع

 است شده اماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 

 ...جنوبی جردن هست رمان این اسم

 . گفته دروغ نیست گفته هم هرکی. هرریهش آباد دولت همون جنوبی جردن

 !بوده چی داستانش که بگذریم حاال. کردیم باب لفظو همین همه از اول دوستانم و خودم چون
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 تانهداس جالبیات از این خب که. میشه واقعی غیر یکم بعد به جاییش یه از داستان بدونید باید

 .دیگه

 و دوست که نوشتم نامحسوس خیلی طور به البته. همسرمه و من زندگی جاهاییش یه داستان

 . منه زندگی داستان کجای دقیقاً نشه متوجه خوند اگه آشنایی

 از هالبت. واقعیه هم، از داستان ابتدای در اصلی شخصیت دو نفرت و ها کل کل که بدونید اینو اما

 .بودیم اینجوری همسرم و من. نیستا لوسا کل کل اون

 به بیهش یکم البته. همسرمه کنیم، قاطی باهم زانیارو و سورنا شخصیت. خودمم...عسل شخصیت

 .  خیلی نه. همسرم

 

 :داستانه خالصه همون که مطلب اصل سر بریم حاال خب

 شپی سال چندین نفر دو این. دارن خاصی کل کل محل های پسر از یکی با شهری، جنوب دختری

 اعثب مسئله همین. بشن متنفر هم از میشه موجب و میشن همدیگه به راجع تفاهماتی سوء دچار

 در و همیش برطرف ها تفاهم سوء این کم کم اما برسونن پرتگاه ی لبه به خودشونو زندگی میشه

 !خودم زندگی از الهام با... .  یک فقط چی همه که فهمن می آخر

 

 :مقدمه

 !دخترم یه...من

 

 ...شهری جنوب دختر یه

 !جنوبی جردن میگیم بهش ما

 ...نیستم ای افاده شماها از بعضی مثل

 ...نمیذارم آلوده های نگاه دید معرض در ویترین، پشت مانکنای مثل بدنمو و تن و دارم غرور
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 !شهرری آباد دولت...ام شهرری جنوبی جردن ناف واسه که دخترم یه من

 ...شده بزرگ صفا با ی محله یه تو که دختری یه

 ...نهک عوض نشین کاخ پولدارای آدم ثروت و پول با آبروشو و شرافت نیست حاضر که دختری یه

 ...معمولیم خودمم و شده بزرگ معمولی آدمای بین که دخترم یه

 !بدبخت نه پولدارم نه

 

 .کنم نمی دراز احدی هیچ پیش دستمو

 !هرزه میگین بهش شهریا باال شما که نیستم دختری اون من

 ...ام آبرو با و نجیب من! مغرورم من

 .نمیدم خفت به تن اتونبعضی مثل

 .پرستم می جون و دل با خدامو

 ...نیستم جلف من

 !ام جنوبی جردن ی بچه من: میگم افتخار با و

 عسل: اول شخصیت زبان از داستان

 و سورنا با داشت ماهان. بود ماهان منتظر خوشحالی با سارینا. رفتم عروس ماشین سمت به

 تدس...خانوم خوشگل: گفتم و کردم خم اریناس طرف ی شیشه سمت سرمو. میزد حرف دوستش

 .نکنیا اذیت داآشمونو. ما سرِ رو راستت

 .عشقم جمع خیالت: گفت و انداخت بهم نگاه یه لبخند با سارینا

 مایخانو دختر خیال بی امشبو یه سورن داش: گفتم و انداختم رفیقش و سورنا و ماهان به نگاهی

 ؟!زیر به سر سورنا و لسیمج هلوی همه این. عجیببه. شده محترم

 دهش که خواهرشم آبروی حفظ واسه گرفته تصمیم داداشم البد. بدونم چه: گفت و خندید سارینا

 .نزنه مخ امشبو یه
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 به خودش داره مورد! اوه اوه: گفتم. چرخید میزد دید رو سورنا داشت که رها سمت به نگاهم

 .میده نخ سورن

 .نمیاد خوشش ازش سورن. قرنه آویزوونه لقبش این بابا :گفت و انداخت نگاهی رها به سارینا

 هک شد پیدا دختر یه باالخره. بابا عجب چه جداً؟: پرسیدم پوزخند با و شد گرد تعجب از چشمام

 قابل خودش واسه هم داریم هم از داآشت و من که نفرتی اون البت؛. نیاد خوشش ازش سورنا این

 .ستایشه

 روسع ماشین سمت به سورنا دوست و سورنا و ماهان که دیدیم ثانیه چند از بعد. خندیدیم هم با

 هآورد برداشته رفیقشم...زن مخ ی پسره. کشیدم جلو روسریمو و کردم جور و جمع خودمو. اومدن

 ارکن دوستشم و نچسب ی پسره اون و نشست فرمون پشت سارینا کنار و رفت ماهان. عروسی

 به مهربونی با و کرد خم سرشو و کرد من به اخمی یه رناسو. ایستادند سارینا روی به رو من

 .ان درخشنده زانیار آقای رییسم و دوست ایشون! جان سارینا: گفت سارینا

 احوال و سالم سارینا با. کرد خم ماشین سمت به سرشو و انداخت من به نگاهی نیم هم زانیار

 تهنداش ارثیه خو؟ چته. کرد می گاهن من به اخم با داشت چشمی زیر طور همون سورنا. کرد پرسی

 سارینا اب که زانیار حرف. ایستادم سینه به دست و رفتم بهش غره چشم یه کشیدم؟ باال پدریتو ی

 .اطرفی من با کنی اذیت رو ما رفیق ماهان آقا: گفتم ماهان به اینبار و کردم خم سرمو شد، تموم

 .نداریم کارش به کاری ماهم نکنه، اذیت مارو شما رفیق. خانوم عسل نه: گفت و خندید ماهان

 .بشین خوشبخت ایشاال: گفتم و کردم نگاه هردوشون به مهربونی با اینبار

 تو بود زده زل شمر عین که افتاد سورنا به نگاهم. کردم بلند سرمو منم و کردن تشکر هردو

 سننه؟ تورو. بزنم حرف باهاش دارم دوست دوستمه خب! عوضی. من چشمای

 نم جان سورنا: گفت سورنا به زانیار کردیم، می نگاه هم به نفرت و اخم با داشتیم که ورهمونط

 .ات اجازه با. میرم کم کم دیگه

 ؟...خانوم خداحافظ:گفت من به رو و کرد خداحافظی مون داشتنی دوست دوماد عروس و سورن با

 .خداحافظ. هستم عبادی: گفتم زانیار به و رفتم غره چشم بهش و انداختم سورن به نگاه یه

 !عبادی؟: گفت تعجب با و انداخت باال ابروشو تای یک زانیار
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 چطور؟ بله-

 .دیدار امید به. عبادی خانوم...هیچی-زانیار

 !میشی پشیمون. نمیگفتی اینو بود بهتر-سورنا

 سورنا؟ چرا:پرسید خنده با زانیار. انداختیم نگاه سورنا به و برگشتیم هردومون تعجب با

 .خیال بی: گفت کرد می نگاه من به که طور همون و زد بهم پوزخند یه رناسو

 .نمک بی خودخواه.بجوئم تو خرخره میخوام. خط هفت ی پسره. زهرمار

 .معیوبه عقلش. درخشنده آقای نکنید توجه زیاد آدم این حرفای به شما-

 دینرسی باز. هم دوتا شما کنید بس: گفت خندید می داداشش و من رفتارای به داشت که سارینا

 کردین؟ شروع بهم

 .کنه می خالی من سر داره بزنه مخ نتونسته امروز. داداشته تقصیر-

 میزنم؟ مخ من-سورنا

 منه؟ ی عمه پس نه-

 .میشن جذبم خودشون دخترا. نمیزنم مخ من-سورنا

 !پس احمقین دخترای عجب-

 یکم ام سورنای این.عبادی خانوم بیاین هکوتا شما: گفت زانیار. خندیدند سارینا و ماهان و زانیار

 .میره تند

 و دش اش مازراتی سوار رفت هم زانیار آقا این خالصه. خندید و زد سورنا ی شونه به دستشو بعد

 رفتم می سورنا با باید که بود این منم بدبختی. مینداخت راه اونو داشت هم سورنا. افتاد راه

 و افتاد راه عروس ماشین. کنم تحملش ساعتم نیم ایدب میاد خوشم ریختش از خیلی اَه.خونه

 می .ماشینش سمت نمیرفت قصد از. نکبتش خود و موندم من. میرفتن هم سر پشت هم مهمونا

 و ودب جیبش به دستش یه که همونطور تمام پررویی با رفتن همه وقتی. بذاره منتظر منو خواست

 بیفتیم؟ راه یخواینم: گفت بهم اخم با بود دوخته بهم سبزشو چشمای

 .دیگه بیفتیم راه تا بیار ماشینتو تو خب-
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 بیارمش؟ چجوری. دادی تکیه ماشینم به ساعته یه-سورنا

 .کنار کشیدم و گرفت ام خنده. بودم داده تکیه راننده در به. گفت می راست. اوخ اوخ

 .نمیشه دیده اصالً لگنه ماشینت این که انقدر-

 .نداری تو هم لگن همین-سورنا

 محسن از ازت دلگیرم خدا آی آهنگ اولش. کرد روشن ضبطشو. افتاد راه و شدیم ماشین سوار

 صدق از. یگانه محسن از نیست تو جای اینجا آهنگ روی رفت و جلو زد تا سه که شد پخش یگانه

 نچسب ی پسره. ازش میاد بدم. بمونم پیشش خواستم می من انگار حاال. گذاشت آهنگو اون

 پاچه سگ عین. میکنه خالی من سر داره ندادن پا بهش دخترا امروز حتماً. کیه کرده کرف. ایکبیری

 ! روحت تو اخالق؛ سگ. میگیره

 .کنم دعوت هم تورو مهمونیم توی گفت زانیار: گفت و کرد خاموش ضبطو شد، تموم که آهنگ

 !درک به! گفته؟ زانیار بگی باید دعوتی؟حتماً بگی میری می

 چی؟ برای-

 هتب گفت زانیار ولی. نمیای دونم می البته. بیای بگم هم تو به خواست ازم. دونم می چه-اسورن

 .بیای حتماً که بگم

 .میام باشه-

 حرف موقع فقط البته که راضی خود از و جدی لحن همون با. کرد نگاهم اخم و تعجب با و برگشت

 بیای؟ میخوای مطمئنی: گفت داشت لحنو اون من با زدن

 .اوهوم-

 .میام صددرصد شده که هم تو سوزوندن واسه. کردم حال. سوخت آی

 هست؟ چی مهمونیِ حاال-

 . ترفیعمه مناسبت به-سورنا

 .بزنی پرسه دخترا بر و دور بلدی فقط کردم بگیری؟فکر بلدی ترفیعم! اوهو-
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 .حسابدار شدم. گرفتم تپل ترفیع یه تو چشم کوری به-سورنا

 .باشه مبارکت !ایشاال دشمنام چشم کوری به-

 .مرسی: گفت و انداخت باال ابروهاشو از یکی و کرد بهم تعجب با نگاه یه

 .بیام باهاش که نبود کسی.شدم تو مزاحم ببخشید-

 .ام خونه رسوند می منو داشت. میومدم کوتاه باید باالخره

 شینما سوار شب تو نیست خوب محله، دخترای از هرکدوم چه...تو چه. نداره اشکالی-سورنا

 .بشن غریبه

 هستی؟ غیرتی هم محل دخترای روی پس! عجب-

 .داریم غیرت آذر خیابون دخترای روی محله پسرای ی همه هم من، هم-سورنا

 آره؟.میشین رفیق باهاشون باشن باالتر خیابون یه وقت اون! آهان-

 .دوخت چشم خیاباون به و برگردوند روشو دوباره و کرد نگاه بهم اخم، با سورنا

 .طالست فکت کردی؟ من بار تیکه انقدر نشدی خسته-ورناس

 .گرفتی دخترا دست از رو طالیی فک تندیس تو که فعالً -

 .گیرم می حالشو کنه کل کل بخواد. نمیارم کم. نگفت هیچی و خندید

 مهمونی؟ بیام منم گفت چی واسه رفیقت این بینم بگو خندیدی، خوب که حاال-

 .دونم نمی-سورنا

 چرا؟ حساسی آذر خیابون دخترای ویر که شما-

 .مهمونی بیای فقط گفت. که خورتت نمی بعدشم. رییسمه-سورنا

 حاال؟ هست کِی-

  21 ساعت. عسل ماه برن ماهان و سارینا اینکه از قبل. فردا-سورنا

 میدی؟ ناهارم-
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 .مونی نمی گشنه...نترس. دیگه میدم ناهارم یعنی 21 ساعت میگم وقتی-سورنا

 زانیار ینا یعنی. رفتم فرو فکر به و بستم چشمامو. دادم تکیه صندلیم پشتی به سرمو و خندیدم

 به ذهنم تو شو گرفته؟چهره مارو چشمش دار مایه بچه این نکنه مهمونی؟ برم منم خواست چرا

 روشن ای قهوه و کشیده چشمای شیطونی، ابروهای.داشت شروری ی قیافه. کشیدم تصویر

 حاال .ورزیده هیکل و بلند قد و مشکی موهاش با...بود ای قلوه و کوچیک اشمه لب...کوچیک بینی...

 قدم. یگوشت لبای و متناسب بینی...شیطونی ابروهام...عسلی چشمام.کردم تصور اون کنار خودمو

 هک نیست کسی. الهی برم خودم قربون. من خوشگلم چه. هستم پُر تو یکم. سانته 251-251

 .بریم خودمون قربون دمونخو الاقل. بره ما قربون

 .رسیدیم-سورنا

 بهش و شدم پیاده. خودمونه کوچه. خودشه خود. آره. انداختم نظری اطرافم به و کردم باز چشمامو

 .کردی لطف. ممنون: گفتم

 دیگه؟ میای فردا. میشه خواهش-سورنا

 فردا؟ میای. بدم اطالع بهش گفت زانیار: گفت دستپاچه و کردم نگاهش تعجب با

 .میام بگو. رهآ-

 درست من اتاق! متری هفتاد جور و جمع ی خوابه دو ی خونه یه. خونه رفتم و کردم خداحافظی

 آشپزخونه دستشویی کنار. بود دستشویی هم من اتاق روی به رو. آپارتمانمونه ورودی در کنار

 و امحم. مامانه اتاق هم آشپزخونه کنار. راحتیم حال این با اما. کوچیکه خیلی هم آشپزخونه. است

 می طرح سوال داشت و بود نشسته تاپ لپ پشت مامان رسیدم وقتی. منه اتاق توی دیواری کمد

...! تیهگوش هم لباش... قلمیه اش بینی. عسلیه مامانم چشمای. رفتم مامانم به ظاهری لحاظ از. کرد

 به نسبت نم مثبت نکته تنها. است خسته اش چهره اما. تره خوشگل من از کنم می احساس

 چشمای بابام. نداره پدرم به شباهتی هیچ ام چهره کالً . ترم شاداب و تر جوون من که اینه مامانم

 بل به نسبت پایینش لب. داره پرپشتی ابروهای و بود ریخته سرش وسط موهای. داره مشکی

 خراب ودشوخ اما. بود جذاب اش چهره حال اون با اما. عقابیه هم اش بینی. بزرگتره خیلی باالش

 ...!کرد

 .اونا پای میذاری وقتتو همه که نکنه چیکار شاگرداتو اون خدا بگم الهی-
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 .سالم علیک-مامان

 .ماست از سالم-

 اومدی؟ دیر انقدر چرا-مامان

 .شد نمی این از زودتر. دیگه بودم عروسی جان مامان-

 اومدی؟ کی با-مامان

 .شد شروع بازجویی دوباره وای

 .اومدم سورنا با-

 شب؟ موقع این پسر یه با اومدی؟ سورنا با که چی یعنی: گفت و کرد اخمی مامان

 چی؟ درمیومد آب از عوضی طرف وقت بیام؟یه آژانس با خواستی می مامان-

 !عروسی نمیرفتی خب-مامان

 تهگف.نیومدی شد بد. میومدی باید تازه هم تو. بود دوستم بهترین عروسی. که نمیشد مامان-

 .باشم

 بود ورچط حاال. بیام تونستم نمی. خونه رسیدم خسته بعدشم و داشتم خدمت ضمن کالس-نماما

 عروسی؟

 .بود کرده خوشتیپ خیلی برادرم جای که ماهانم. بود شده ماه مثل سارینا. عالی و خوب-

. امانم راستی: گفتم و اومدم بیرون اتاق از لباسی چوب توی میذاشتم لباسمو داشتم که همونطور

 .مهمونم دوستم ی خونه رداف من

 دوستت؟ کدوم-مامان

 . اینا سارینا ی خونه-

 پسره این روی تا منم. برم نمیذاشت صورت اون در چون. سارینا سابق ی خونه نگفتم دیگه

 !برگرد برو بی برم؛ باید یعنی میام گفتم وقتی. نیستم بردار دست نکنم کم رو سورن
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 توی ناساری و من. سابقشون ی خونه همینطور. بود ما ی وچهک پایین کوچه یک اینا سارینا ی خونه

 سورنا برادرش با سارینا. هم دوستای بهترین شدیم اون از بعد. شدیم دوست باهم راهنمایی

 ممامان از بابام منم. کردن فوت تصادف یه اثر در پیش سال دو باباشون و مامان. کرد می زندگی

 عالقه و عشق سر از کالً. نداشت بابامو بد اعتیاد تحمل مامانم و بود معتاد بابام. بود گرفته طالق

 هم سر آخر. نداشتن هم به حسی هیچ جفتشون مامانم و بابا و بود سنتی ازدواج یه. نبودن باهم

 بآ یه کردن، بدبخت مارو و دادن مواد دستش اومدن عوضیش دوستای اون وقتی. شد معتاد بابام

 همب ازش حالم. جهنم به. ندارم خبری بابام از گرفتن طالق وقتی از. نرفت پایین گلومون از خوش

 یه یکی.ندارم که برادرم و خواهر! حیف واقعاً. بود شده مردک اون زن که مامانم حیف. میخوره

 !دیوونه و خل دونه

*** 

 دبای وگرنه. خونم می درس نور پیام دانشگاه که کردم خداروشکر. شدم بیدار خواب از 22 ساعت

 مامان. آشپزخونه رفتم و پاشدم سریع. شد دیر! اوخ اوخ. دانشگاه رفتم می پامیشدم روز ره

 صورتم و سر به آبی یه و رفتم بعد. بشه داغ چای گذاشتم و کردم روشن رو کتری. بود مدرسه

 لریم یه...کنم عرض چه که آرایش. کردن آرایش به کردم شروع آیینه جلوی و اتاق تو رفتم. زدم

 دور سیاه مداد یکم و زدم صورتی براق و کمرنگ خیلی لب رژ یه. کشیدم بلندم های همژ به

. ریختم چای خودم واسه و آشپزخونه توی رفتم و زدم محو مو گونه رژ و پنکیک. کشیدم چشمام

 ذاشتهگ کار ای نقره نگینای روش که ای قهوه تونیک یه. بپوشم لباسامو رفتم خوردم چای وقتی

 و دمکر پام پا، رنگ جوراب. معمولی مشکی مانتوی یه و سیاه ای پارچه شلوار یه.مکرد تنم بودن

 الش ازجلوی یکم روشنم ای قهوه موهای.سرم انداختم مشکی شال یه و بستم باالسرم از موهامو

 کیف. نتر سنگین نکنن سر روسری اصالً که خیلیام از بهتر میشه؟ چی مگه خب ولی. بود بیرون

 خطهای اب سفید کتونی جفت یه کفشام. افتادم راه و پوشیدم کفشامو رفتم و مبرداشت دستیمو

 چسبن اون واسه چیزی یه باید. بابا ای. افتاد سوپرمارکت به نگاهم و کوچه سر رفتم. بود مشکی

. گیرن یم ولنتاین واسه که اونایی از. گرفتم شکالت بسته یک و سوپری توی رفتم. میبردم کادو

 مینه. کنم خرید و فلکه تا برم نداشتم هم حوصله و بود دوازده ساعت. دیگه بود خوشگل اینا خب

 انروب یه با که ریز قرمز قلبای با مشکی ی جعبه یه! داشت هم ای جعبه عجب. بود بهتر شکالت

 !«یو الو آی:» بود نوشته روش. بود شده بسته قرمز
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. هست که همینی کنم؟ چیکار یگهد وقت؟ یه نداره ورش خیاالت نکنه؟ سردیش وقت یه!اوهو

 رد جلوی. شد باز در بود تصویری آیفون چون و زدم واحدشو زنگ. بدم انجام تونستم نمی کاری

 جین ارشلو یه و باال بود زده آرنجش تا آستیناشو که اندامی براق مشکی پیراهن یه. بود ایستاده

 .تو رفتم و کندم پام از در جلوی کفشامو. کرده تنش مشکی

 .سالم-

 .علیک-سورنا

 واسه این .بیا: گفتم سمتشو گرفتم شکالتو ی جعبه. بده آدم به حسابی درست سالم یه میره می

 .توئه

 منه؟ واسه: گفت و انداخت شکالت جعبه به نگاهی

 .مه عمه ی واسه. پس نه-

 .خوندم دستشو که گرفت تعجب رنگ جعبه، به نگاهش

 اونایی از وگرنه. نداشت ای دیگه مدل. بود شکلی نای هاش جعبه همه. نکن نگاهش اونجوری-

 .داره روش هالُویین های شِکل که گرفتم می

 زدم؟ حرفی من مگه-سورنا

 .نگیری خودت به وقت یه گفتم-

 .کنم نمی حسابت آدم داخل رو تو اصالً من. بابا گمشو-سورنا

 (نزن زر! )زیریلما-

 .کردم آویزون در کنار جالباسی از و درآوردم مانتومو

 ی گوشه نارنجی جور و جمع مبل دست یه. متره شصت اش خونه. انداختم نگاهی اطراف به

 که داشت اش خونه در جلوی کوتاه راهروی یه. گذاشته تلویزیون روش به رو و چیده پذیرایی

 با اوناهم کنار. بودن راست سمت آپارتمانش، ورودی در کنار ترتیب به هم حمام و دستشوی

 و سارینا به چشمم. داشت قرار آشپزخونه خواب، اتاق روی به رو. بود خوابش اتاق میک ی فاصله

 و ابرو چشم. داره خوبی و فرم خوش ابروهای ماهان. بودن نشسته پیک و شیک که خورد ماهان
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 موها. بزهس چشماش. سورناست شبیه سارینا. بلنده قدشم. داره متناسبی هیکل و مشکیه موهاش

. اندامه الغر مترهو سانتی 265 حدود قدش. کرده دکلره ابروهاشو خب که همشکی ابروهاش و

 یکم. داره فنی اشکال یکم سورن، برعکس هم اش بینی. پُره و خوشگل و ای غنچه لباش

 و دنش بلند جاشون از که سمتشون رفتم. میاد بهش اما است برجسته اش بینی روی استخونای

 کنار نفره تک مبل روی. کردم روبوسی باهاش و دادم دست سارینا به. کردن علیک سالم باهام

 خانوم؟ عروس خوبی: گفتم و نشستم سارینا

 خوبی؟ تو. مرسی عشقم آره-سارینا

 .موال به میشم خوب باشه ترشیده من سر رو راستت دست-

 ور تو کی. نداره فایده: گفت مسخره پوزخند یه با و نشست روییم به رو مبل روی و اومد سورنا

 آخه؟ میگیره

 .نکنا شروع باز سورن-سارینا

 .کنه ازدواج بدقواره توی با نمیشه حاضر هم کسی باش مطمئن ولی. باش راحت. بگه بذار نه-

 .انداختم زیر به سرمو و زدم پوزخند

  چیه؟ دیگه حرفت این پس. زدنم مخ خدای من دونی می خودت خوبه-سورنا

 

 .نمیده پا بهت کسی عمرناش جازدوا واسه ولی. تونی می دوستی واسه-

 .کنی کِیف که بزنم مخ امروز همچین! هه-سورنا

 ازدواج؟ واسه-

 باشه؟ ازدواج واسه خوای می: گفت کج لبخند یه با و انداخت باال ابروهاشو از یکی سورنا

 .تونی نمی عمراً. تونی نمی. کن خواستگاری یکی از مهمونی توی امروز همین تونی می اگر-

 .نیست من الیق که دختری هر هآخ-سورنا

 .کشته منو سقفت به اعتماد! پندار پاف خود چه-
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 .میان مهمونا االن دیگه زشته. هم دوتا شما دیگه کنید بس بابا-سارینا

 دوست و بودن نچسبش خودش مثل دوستای. اومدن دونه دونه مهمونا گفت اونو که همچین

 .بودن آورده سورن به کردن قالب برای اشونودوست هم اونا دخترای دوست از بعضی. دختراشون

! االغی عشوه ببین؛ و بیا که سورنا واسه میومد عشوه همچین. بودن هم خانوم رها قرن، آویزوو

 ارهد چجوری بینم می وقتی خوره می بهم حالم! باز دختر ی پسره. نمیومد بدش همچین هم سورنا

 تک یه و بود تنش ای سرمه پیراهن یه. اومد هم زانیار ساعت نیم از بعد. میزنه الس دختر یه با

 بچه بابا. کشته منو تیریپش. پیراهنش رنگ جین شلوار یه با بود؛ پوشیده روش هم سفید اسپرت

 نشآویزو تا داد سورن دست به کتشو. بود کنده پا از رو اونا در جلوی آخه ندیدم کفشاشو! دار مایه

 و انیارز دیدم که میزنم سروکله سارینا با داشتم من. اومدن پذیرایی داخل به باهم کنان خنده. کنه

 .ایستادن جلوم سورن

 .عبادی خانوم سالم: گفت لبخند با زانیار

 آقای سالم: گفتم و باال انداختم ابروهامو از یکی و گرفتم خودم به مغرور و جدی قیافه یه

 .درخشنده

 بیلدینگی بادی اون از. است منده گنده چقدر چه؟ من به میشد؟ من کی مگه. نشدم بلند جام از

 و پاشدن جاشون از ماهان و سارینا. است ورزیده بس از میخوره جر داره انگار پیراهنش. هاست

 من و زانیار به اخمی یه با سورن. نخوردم تکون جام از من ولی. کردن پرسی احوال و سالم اون با

 ورنس قبالً که جایی روییم، به رو مبل روی انیارز! وسط اون بودم چیکاره من انگار که کرد می نگاه

 خجالت از! هی اَکه. کن درویش چشماتو بابا ما؟ رو کرده زووم چرا. بابا ای. نشست بود نشسته

 .نمک آشنات بقیه با بریم بیا: گفت زانیار به بود ایستاده هنوز که سورن. انداختم زیر سرمو

 !وجود بی .بود مهمونی تو دخترای منظورش دونستم می

 .نیست الزم. جان سورنا نه-زانیار

 اخمشو اونم. گرفت ام خنده شدنش ضایع از. انداخت نگاه یه من به و هم تو رفت اخماش سورنا

 از بود، هنشست دستم کنار که سارینا! آزاد دولت هفت از که منم. کرد نگاه بهم خشم با و کرد بیشتر

 رزودت زانیار که خواهرش جای بشینه اومد سورن. نهببی تدارک مهمونی برای بره تا شد پا جاش

 .کناریم مبل روی نشست اومد و کرد اقدام
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 .زنیب رو دخترا مخ عبادی خانوم قول به که بری تونی می هم شما. سورنا میشیم اینجا من-زانیار

 روی به ور زانیار، قبلی جای رفت و انداخت باال ابروشو تای یک سورنا. خندیدیم زانیار و من بعد و

 .نشست ما

 .زنی مخ واسه هست وقت حاال-سورنا

 عبادی؟ خانوم خوبین: گفت و شد خم من سمت زانیار

 .ممنونم-

 بپرسم؟ کوچیکتونو اسم تونم می-زانیار

 یارزان به و گرفتم ازش رومو دوباره و انداختم کرد می نگاه اخم با مارو داشت که سورن به نگاه یه

 .ستمه عسل: گفتم و دوختم چشم

 .میاد هم بهتون که الحق: گفت شیطون لبخند یه با و کشید اش چونه به دستی زانیار

 چی؟-

 .دیگه اسمتون-زانیار

 گونه کردم حس. میزنه مخمو داره کردم احساس! اوا میاد؟ بهتون که چی یعنی.شدم معذب یکم

 اون با: گفت و نسور به کرد رو زانیار. نگفتم هیچی و انداختم زیر به سرمو. شدن قرمز هام

 !باشن خجالتی کردم نمی فکر داشتن دیشب خانوم عسل که سرزبونی

 .زد بهم هم پوزخند یه بود کرده اخم که حال عین در که کردم نگاه سورن به

 .ان بیگانه باهم کالً  عسل و خجالت-سورنا

 . دار نگه خودتو احترام دیقه دو بنده دستم سورن داآش-

 !عسلی عین. میاد بهت اسمت گفتم دیدی: گفت مگوش زیر و خندید زانیار
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 پسرای از کم گذاشتن؟ روم بابام ننه که بود اسم این آخه. خدا وای عسلم؟ عین چی یعنی... اِوا

 و انداختم زیر سرمو. شد اضافه بهشون هم یکی این حاال اسمم بخاطر شنیدم می تیکه محل

 .شمنمی منظورتون متوجه: گفتم و زدم خنگی به خودمو

 

 بزنی؟ قدم باهام یکم تونی می. خیالش بی: گفت و کرد کوتاهی ی خنده زانیار

 

 کرده اخم هم سورن. خندید می زیرکی زیر داشت که ماهان. انداختم ماهان و سورن به نگاه یه

 .میدم نشون بهت آره؟. نمگیره منو کس هیچ که. کرد می نگاه منو عصبانیت با و بود

 

 

 .البته بله-

 

 .دبفرمایی: گفت و شد خم کمی و کرد دراز جلو سمت به دستشو یه زانیار و شدیم بلند مونجا از

 

 می نگاهمون اونجوری چرا سورنا: گفت زانیار و دادیم تکیه دیوار به. ایستادیم ای گوشه و رفتیم

 میاد؟ خوشش شما از نکنه کرد؟

 

 همه حواس و اومد بند ام خنده کم کم وقتی. کردم نگاه من به و برگشتن همه که خنده زیر زدم

 قتو اون. ببینیم همو نداریم چشم. کشیم می همدیگرو قتل ی نقشه اون و من: گفتم شد پرت

 میاد؟ خوشش من از میگید شما

 

 می نگاهمون داشت بدجور آخه. شد راحت خیالم خب: گفت و خندید آروم اونم و خندیدم آروم

 .کرد
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 واکنشو همین بود هم دیگه آذریِ خیابون دختر هر. حساسه آذر خیابون دخترای روی اون بابا-

 .میداد نشون

 

 پهلوی از و ایستاده روم به رو سینه به دست. کرد تر نزدیک من به خودشو آروم آروم و خندید

 یم و میگیم داریم زانیار و من که دید می داشت سورن. بود داده تکیه دیوار به خودشو راستش

 یرتغ بابا. کرد تری پررنگ اخم شد، تر نزدیک بهم قدم دو زانیار دید که وقتی همچنین. خندیدم

 ور سبا کی تا. دیگه کردم می شروع جا یه از بایستی منم خداییش ولی. حلقم تو شهریت جنوب

 ان اخم یه با سورنا. که نکنم رواش حاجت تونم نمی. داره آرزو خب منم موندم؟مامان می ام ننه دل

 !شد شروع زنیش مخ. رفت رها سمت به و شد بلند جاش از من به فرم

 

 

 میکنی؟ زندگی خیابون همین هم تو پس-زانیار

 

 .هستم همینجاها منم. بله-

 

 !رسمی؟ چقدر-زانیار

 

 بله؟-

 

 .باش راحت. زنی می حرف رسمی چقدر میگم-زانیار
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 .درگیرنا خودشون با کالً  مردا این. میزد حرف رسمی داشت خودش پیششم دیقه دو تا! واه

 

 .راحتم-

 

 سالته؟ چند بپرسم تونم می-زانیار

 

 .سالمه 12 من-

 

 .سالمه 12 منم-زانیار

 

 دانشجویی؟: داد ادامه آخه؟ پرسید رو تو سن کی

 

 .بله-

 

 .دیگه نباشیم رسمی شد قرار-زانیار

 

 هک من. اینجورین مردا همه شاید البته. میگیره گرم زود چه. دادم تحویلش مصنوعی لبخندی

 .نداشتم تجربه تاحاال

 

 میخونی؟ چی-زانیار
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 .خونم می ریاضی من واال-

 

 .باهوشایی دختر اون از پس جداً؟-زانیار

 

 .زدم لبخند بهش دوباره

 

 ری؟ می کار سرِ-زانیار

 

 .نه-

 

 کنی؟ کار که داری دوست یعنی کنی؟ کار خوای می-زانیار

 

 .رهدا عالمی خودش بودنم مستقل باالخره. نمیاد بدم-

 

 طونشی لبخند یه با و انداخت باال ابروهاشو از یکی.جلوم گرفت و آورد در جیبش از کارت یه زانیار

 !کارت سرِ بیای فردا از تونی می. بگیر تماس باهام. منه کارت این: گفت

 

 نکرد پیدا کار. گرم دمت خدایا. کردم نگاه کارت به تعجب با دوباره بعد. کردم نگاهش تعجب با

 .گرفتم ازش کارتو لبخند یه با نداشتم؟ خبر من و بود آسونی ینهم به

 

 کنین؟ می شوخی دارین یا میگین جدی-
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 .میگم جدی که معلومه خب: گفت و گرفت دندون به ای لحظه رو پایینش لب و زد لبخند زانیار

 ! جان عسل نباش رسمی باهام بعدشم

 .خندیدم بهش دلم تو. خخخ جـــان؟ ؟عسل!رو راه همه این میره کی! اوهو

 چیه؟ کارم بپرسم تونم می-

 !میشی من دستار هم تو و میشم پدرم جانشین فردا از من-زانیار

 .نهک می شوخی داره البد باشم؟ دستیارش من که چی یعنی. بیرون زد می حدقه از داشت چشمام

 کنی؟ می شوخی-

 .گفتم جدیچیه؟ شوخی بعدشم. باش خاکی آفرین. خوب دختر شدی حاال-زانیار

 .نیستم بلد کاری هیچ که من آخه-

 .دیگه گیریم می یاد کنیم می کار. نیستم بلد منم چیه؟خب مشکلش-زانیار

 دستار؟ میشه کی روزه یه آخه-

 .عسل میشی تو-زانیار

 ...من آخه-

 .بیفته ات شماره گوشیم رو بنداز میس یه: گفت و بدم ادامه حرفم به نذاشت

 چی؟ برای-

 .دیگه باشم داشته باید تو شماره. نداره چی برای: گفت و کرد همنگا تعجب با

 از هک گوشیمو.بود مبل روی که کیفم سمت رفتم ذوق و شوق با شده، پیدا کار اینکه خوشحالی از

 و شلوارش جیب توی کرده دستاشو و ایستاده روم روبه سورن دیدم برم، اومدم و برداشتم کیفم

 .نده رو زیاد زانیار به: میگه بهم اخم با

 در چرا گوشیتو: گفت و چرخید زانیار کارت و گوشیم روی چشماش. کردم نگاهش تعجب با

 بدی؟ شماره بهش خوای می نکنه آوردی؟

 مربوطه؟ شما به-
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 .نده بهش تو شماره. نده رو زیاد زانیار این به گفتم عسل-سورنا

 .خواد می همین واسه مو شماره. کرده جور کار واسم بابا. بشی غیرتی خواد نمی-

 کاری؟ چه کار؟: گفت و زد پوزخند سورنا

 .دستیارش میشم منم و میشه باباش جانشین فردا خودش گفت-

 .شد بیشتر اخمش و کرد نگاهم تعجب با

 !دستیارش؟ میشی گفت-سورنا

 جان؟ سورنا چیه مشکلش-زانیار

 .کرد نگاه بود سرش پشت که زانیار به و برگشت سورنا

 میشه؟ چجوری روزه یه آخه-سورنا

 یسم: گفت و کرد من به رو بعد. "پررو بچه مربوطه چه تو به"یعنی که کرد سورنا به اخم یه زانیار

 .بیفته ات شماره بنداز

 نجپ پیش وقت خیلی که اعتباری خط یه. افتاد گوشیش روی ام شماره و کردم وارد شو شماره منم

 .بود یک کد و دائمی زانیار خط. بودمش خریده ناقابل تومن هزار

 .افتاد ات شماره. آهان-زانیار

 .کردم قطع تماسو

 کار؟ سرِ بیام تونم می فردا از یعنی-

 .البته-زانیار

 متون نمی خودم من بیاری؟ خودت با هم عسلو فردا تونی می جان سورنا: گفت و کرد سورنا به رو

 .سرم ریخته کار کلی اولمه روز چون. دنبالش بیام

 .نیست مشکلی. باشه: گفت تردید با و کرد نگاه من به اخم با سورنا

 می هک خودشو دنبالم؟ میومدن خودش یا سورنا باید حتماً چرا بیام؟ که ندارم پا خودم مگه. بابا ای

 .برم سورن با نداشتم دوست ولی. بده نخ بهم خواد می دونستم
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 ...آدرسو فقط. میام خودم. خواد نمی-

 .هدیگ برمت می من-سورنا

 .بهتره برم خودم. نه-

 .فرستم می ماشین برات بیای سورنا با خوای نمی اگر-زانیار

 .میام بیرون ماشینِ و مترو با کاریه؟ چه آخه نه-

 . گفت نمی هیچی و بود کرده اخم بهم سورنا

 زحمت خودت به بیخودی داری ولی. نیست حرفی بیای بیرون ماشین با خوای می اگه-زانیار

 .بفرستم ماشین برات نمتو می. میدی

 .ممنون خیلی. نه: گفتم و زدم لبخند

 ناو حتماً ندارم؟ ماشین من فهمید کجا از اصالً. شدم می آویزوونش کاری اول که بود مونده همین

 زد جک لبخند یه بهم زانیار. فهمیده شب اون. دیگه خونه رسونه می منو که گفته بهش سورنا شب

 دهمون قدم یه.سمتش رفتم و شدم رد سورن کنار از. پیشش برم که کرد اشاره ابرو و چشم با و

 . صورتش روی نشست جذابی لبخند و زد بهم چشمک یه که برسم بهش بود

 باشه؟. عسل باش شرکت هشت ساعت رأس-زانیار

 .باشه-

 .سورنا سمت اومد رها

 وایسادی؟ اینجا چرا سورنا-رها

 و قید تو زیاد ماهان اما. بود رها فامیل که ماهان جلوی اونم. کرد حلقه رها کمر دور دستشو سورنا

 این زنیه مخ خدای واقعاً  یعنی. شد رفیق باهاش زود چه. نبود چیزا این و تعصب و غیرت بند

. میندازن لنگ پیشش محل دخترای ی همه. خوشگله خیلی. رها خوشگلی به دختری اونم. سرون

 چشمای. رسیدم نمی کدومشون هیچ پای به من ماا. نداشت رها از کمی دست هم سارینا البته

 یمشک موهای. قلمی بینیش و ایه غنچه لباش. داره خاصی برق یه و مشکیه خیلی رها مشکی

 .بیرون میریزه شالش از و کنه می باز کج فرق پرکالغیشم
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 .کنم معرفیت بیا جان رها-سورنا

. ودیمب مدرسه یه تو قبالً . کردم نگاه هار به و رفتم غره چشم بهش. کرد نگاه منو پوزخند با بعد و

 .همو میشناختیم

 .هستن رها دخترم دوست ایشون: گفت زانیار به رو سورنا

 .هستن درخشنده زانیار آقای رییسم و دوست ایشونم: گفت رها به بعد و

 .بختم خوش-زانیار

 .همچنین و-رها

 .رییست و دوست تا کردی می معرفی عسل پسر دوست منم بود بهتر جان سورنا-زانیار

 واسه ولی. درآوردم سرم رو شاخ تا دو زانیار حرف از خودمم. کرد نگاه من به چپ چپ سورنا

 .زدم لبخند زانیار به. اومد خوشم. زد جالبی حرکت سورن حالگیری

 .کلک داری پسر دوست بودی نگفته عسل-رها

 .شد شروع دوستیمون شما پای پیش-زانیار

 .سورن و من عین. جالب چه-رها

 سورن؟ میگی سورنا به هم تو-

 .دیگه گرفتیم یاد هم ما. سورن گفتین می بهش سارینا و تو یادمه وقتی از-رها

 .ایسمو همینجوری نمیاد خوشم. بریم راه یکم بریم: گفتم زانیار به بعد. زدم الکی لبخند یه بهش

 .جون عسل بریم-زانیار

 یسع زانیار خالصه. شدم رد رها و اون کنار از محلی بی با منم. کرد نگاه من به غضبناک سورنا

 من. خودمون سی رفتیم ناهار صرف از بعد هرکدوم و ندادم پا بهش که بزنه الس باهام یکم کرد

 داشتم. رفت من از قبل زانیار. رفتم مهمونی از بودن نفرات آخرین که ماهان و سارینا از قبل

 .نگیر گرم زیاد یارو این با عسل :گفت سورن که پوشیدم می در جلوی کفشامو

 ما؟ به کردی پیله توئم چیه سورن داش بابا ای-
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 .هکن نمی دستیارش رو کسی روزه یه الکی اون ولی. نکردم پیله: گفت جدی و کرد اخمی سورن

 بهم؟ میشه چیه؟حسودیت-

 !چی؟-سورنا

 دستیارش؟ شدم روزه یه میشه حسودیت-

 .بکن وایخ می هرکار. جهنم به اصالً -سورنا

 .خدافس. بابا باشه-

 !دوماد عروس خدافس: گفتم بودن پذیرایی توی که ماهان و سارینا به رو تر بلند

 مامان. بود ظهر بعداز سه تقریباً ساعت. افتادم راه خونه سمت و کردم خداحافظی شون همه با

: فتمگ و بوسیدم شو گونه و رفتم علیک سالم از بعد. کرد می تماشا تلویزیون داشت و بود خونه

 !خوش خبر یه مامانم

  شده؟ چی. عسل باشی خبر خوش-مامان

 .کردم پیدا کار-

 کجا؟ از چجوری؟! واه-مامان

 .کردم قبول منم داد کار پیشنهاد بهم شد پیدا یکی اینا سارینا مهمونی توی-

 کاری؟ چه-مامان

 .برمیداشت دور دوباره چون. نگم مامان به چیو همه دادم ترجیح

 .دفتری ارک-

 کمی چیز. بودم کرده پیدا کار. شد خیالم بی اونم و بستم خالی چندتا منم و کرد بازجوییم یکم

 از چقدر. اَه. زدم ورق کتابامو حوصله بی یکم بعدش و خوندم نماز رفتم دادن که مغربو اذان! نبودا

 تساع. بودم کشته التاحا خودمو که بود خوندنی اگه. ریاضیه خوبه حاال. دارم نفرت خوندن درس

. اقمات رفتم! زانیار از اینترنتی تصویری تماس. شد بلند گوشیم صدای که بود شب نه حدوداً

 میشه هاگ.نیست سرم روسری: نوشتم براش و کردم قطع تماسو. کنم سر روسری نداشتم حوصله

 .بگو همینجوری
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 الو؟: دادم جواب رو گوشی. نبود ریتصوی اینبار اما زد زنگ دوباره زانیار ولی بده پیام خواستم می

 .عسل سالم-زانیار

 .سالم-

 خوبی؟-زانیار

 خوبی؟ تو. ممنونم-

 دادی؟ می اول بار جوابمو نمیشد حاال-زانیار

 .نیست سرم روسری آخه-

 مگه؟ میشه چی. نباشه خب-زانیار

 .دیگه نیست درست-

 .بابا ای: گفت و خندید

 دنبالت؟ بفرستم راننده میخوای: داد ادامه. کردم سکوت

 .میام خودم. ممنون نه-

 .دوره خیلی راهت. دنبالت میفرستم نه-زانیار

 .نمیشه آخه نه-

 چرا؟-زانیار

 !حرفا این و دنبالت فرستادن راننده چرا که کنه می پیله مامان-

 !عسل راستی. بگی تو هرچی باشه... آهان -زانیار

 بله؟-

 .کن آرایش بیشتر یکم فردا-زانیار

 چی؟ ی واسه-

 .میومد بهت خیلی بودی، کرده آرایش که عروسی توی شب اون خب-زانیار
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 .زانیار بود عروسی شب اون-

 کنی؟ قبول خوای نمی یعنی-زانیار

 .اونجوری تونم نمی آخه-

 .منتظرتم فردا. راحتی هرجور. باشه-زانیار

 .ممنون. باشه-

 .خداحافظ-زانیار

 .خداحافظ-

 کارش تو معلومه. کرد می رفتار صمیمی ولی دادم نمی پا هشب اینکه با. کردم قطع رو گوشی

 .وجود بی داره مهارت

 خانوما؟ خانوم چخبر: داد پیام خواب موقع

 .سالمتی: نوشتم کشیدم، دراز کردم پهن که تشکی روی که طوری همون

 نه؟. نخوابیدی هنوز-زانیار

 .سهپر می مجانی سوال. دیگه نخوابیدم یعنی دادم جوابتو وقتی خب

 .بیدارم. نه-

 

 ور هی کج کامالً موهاشو و بود تنش مشکی رکابی یه. فرستاد واسم و گرفت خودش از سلفی یه

 واین من االن خب.بود سرش زیر دستش یه و بود کشیده دراز تختش روی و بود ریخته صورتش

. تمشننو هیچی ندارم؟ دوریشو طاقت کرده فکر شده؟ تنگ واسش دلم کرده فکر کنم؟ چیکارش

 عکسمو؟ دیدی: داد پیام

 .دیدم آره-

 خب؟-زانیار

 چی؟ خب-
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 چیه؟ نظرت-زانیار

 چی؟ به راجع-

 !خانوووم عسل دیگه من به راجع-زانیار

 .خوبه. آهان-

 .بفرست سلفیتو واسم هم تو حاال خب-زانیار

 مدوز مامان گلی گل تشک روی من. فرستاد عکسشو و بود سلطنتیش تخت روی اون کن فکر

 .گرفت خندم. بهش بفرستم و بگیرم سلفی

 .زانیار نمیشه-

 چرا؟-زانیار

 .کنم سر روسری تونم نمی که خواب وقت چون-

 .که خورمت نمی. بذار روسری بدون حاال-زامیار

 که نیست اوناش از عسل باشه حواست. یارو عمرناش.اوناشم از من کرده فکر. ات عمه جون آره

 .بده رو کسی به حاالها حاال

 معلوم؟ کجا از-

 .  گذاشت خنده شکلک

 بخورمت؟ دی می امکان یعنی-زانیار

 .نیست بعید هیچی مردا شما از-

 باید وقت لاو صبح که بخواب بگیر. نخواستیم. بابا باشه: گفت و گذاشت خنده شکلک دوباره زانیار

 .قشنگ شبت. شی بیدار

 دادم؟ امپی بهت اول من مگه. دیگه نذاشتی تو که خوابیدم می داشتم خب

 .خوش شبت. باشه-
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 زدم وعکس که خیال و فکر تو رفتم می داشتم. کردم نگاه بود فرستاده واسم که عکسی به یکم

 .کردم تنظیم صبح 6 روی گوشیمو ساعت و رفت

*** 

 نیست شیرین خواب حیف. سرکار برم کردم نمی قبول کاش. وای ای. زد زنگ گوشیم ساعت

 جلوی رفتم نیم و شش ساعت. بود قبل روز مثل آرایشم. شدم دهآما سریع و پاشدم جام از آخه؟

 این خدا ای. ترمز رو زد پام جلوی قرمز 106 یه دیدم یهو. بود خیابونمون سر که اتوبوس ایستگاه

 .شنیدم رو سورنا صدای که راه اون به زدم خودمو. نمیشن خیال بی هم صبحی اول مزاحما

 .منم. شو سوار بیا عسل-سورنا

 سورن؟ داش یتوی-

 داشتی؟ کاری: گفتم بهش. کردم خم سرمو و ماشینش سمت رفتم

 .سالم علیک-سورنا

 .سالم-

 .رسونمت می من بیا-سورنا

 .میرم خودم. مرسی نه-

 .باهم میریم. یکیه مسیرمون بیا. خواد نمی-سورنا

 داری؟ ماشین که تو میری؟ داری االن چرا: گفتم. افتاد راه. شدم ماشینش سوار

 .همیشه میرم تر زود همین واسه. ترافیکه-ناسور

 خبر؟ چه زانیار از: گفت دقیقه چند از بعد. کردیم سکوت

 .سالمتی. هیچی-

 .فرستاده سلفی واست دیشب گفت می-سورنا

 .بود فرستاده. آره-

  فرستادی؟ واسش هم تو-سورنا
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 مگه؟ بیکارم-

 نفرستادی؟ یعنی-سورنا

 .نفرستادم. داآشم نه-

 .نگیری گرم باهاش زیاد کنم می پیشنهاد بهت-سورنا

 چرا؟-

 .نیستی تو فقط. میده نخ اینجوری دخترا همه به چون-سورنا

 .نیست تو مثل-

 که محلیم بچه خب. بود گیر چقدر. دیگه بسه. بابا ای. دوخت چشم خیابون به و زد پوزخند سورنا

 .کنه دخالت نباید که زندگیم توی دیگه. باشیم

 کشیدی؟ دست من با کل کل از که بینم می: گفت گذشت که ربع یه

 آره؟. خاره می تنت انگار-

 .بگیرم حالتو نمیاد بدم همچین-سورنا

 نی؟ک خواستگاری دختر یه از تونستی کردی؟ چیکار دیروز ببینم بگو اینجوریه که حاال خب-

 .خانوم عسل نداره منو لیاقت دختری هر-سورنا

 هستی؟ حسابی درست خیلی تو الً مث! پندار پاف خود چه! اوه اوه-

 نیستم؟-سورنا

 پندار پاف خود. هستی که نیستی چرون چشم. میزنی که نمیزنی الس دخترا با. نیستی که نه-

 بگم؟ بازم. هستی که نیستی

 .خانوم عسل داره دلیل کارام ی همه-سورنا

 باشه؟ داشته تونه می دلیلی چه گناه همه این! اوهو-

 .نداره ربطی تو به دیگه اونش-سورنا
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 .نمک بی-

 شته به ربع یه ساعت. چرخوندم خودم سمت ی شیشه سمت به سرمو و نشستم سینه به دست

 بریکت بهش رو زانیار مدیریت و بودن زده پالکارت یه! بیایی برو چه...شرکتی چه. شرکت رسیدیم

 .بودن گفته

 کدومشه؟ زانیار اتاق-

 .بیا من با: گفت و کرد اخمی سورنا

 داخل بریم تا خواست اجازه ازش و زانیار منشی میز پشت رفت سورنا. رفتیم زانیار اتاق متس به

 تو؟ کجایی خانوم عسل: داد پیام بهم زانیار موقع همون. اتاقش

 .اتاقت در پشت-

 اما. مداو سمتون به و کرد اخمی. ام سورنا پیش دید و بیرون اومد اتاقش از که نکشید ثانیه دو به

 یه اب زانیار. کرد نگاه ما به و برگشت هم سورنا. زدم لبخند بهش. بود لباش روی خندلب همچنان

 تو؟ خوبی.خانـــــوم عسل ســــالم: گفت جذاب لبخند

 از رت پروا بی خیلی نه؛ اما. داره نگه احتیاطو جانب یکم همکاراش جلوی کردم فکر! صمیمی چقدر

 .کردم می فکر که اونیه

 .ممنون. سالم-

 و سورن به کرد رو زانیار. کردن می نگاه تعجب با ما به داشتن شرکتم های بچه باقی و منشی

 خوبی؟. جان سورنا سالم: گفت

 .مرسی. سالم-سورنا

 و ردک حلقه کمرم دور دستشو و گرفت کمرمو یکباره زانیار. نشست هردوشون ابروهای بین اخمی

 .نبشی آشنا من دستیار و نامزد عبادی لعس خانوم با...دوستان خب: گفت شرکت های بچه به رو

. بود گردنش زیر تا سرم. شدم خیره چشماش به تعجب با! داشته برش هوا جــــان؟نامزد؟چه

. مشد شوکه حد این تا یعنی. خبره چه برم و دور نفهمیدم.کرد نگاه من به اونم و چرخوند سرشو

 هی با که کنم جور و جمع خودمو تمخواس! عجب نامزدش؟ شدم حاال. میشناختمش که نبود روز دو

 طوسی اتاق وسایل همه! خفنی و بزرگ اتاق عجب. بست درو و اتاقش سمت کشید منو حرکت
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 منو د،بو گرفته کمرمو که همونطور. بود شیک خیلی خیلی. بود طوسی و مات میزش. بودن مشکی

 بلم ی دسته روی دستم. نشست کنارم خودشم و کدومشون یه روی نشوندم و ها مبل سمت برد

 چرا :پرسیدم تعجب با. خورد سنگ به تیرش و کشیدم عقب دستمو که بگیرتش خواست. بود

 !نامزدتم؟ گفتی

 !نیستی خوشگل کم. باشه داشته نظر بهت کسی خواستم نمی-زانیار

 !دلیل نشد که این اما-

 .نامزد گفتم همین واسه. دخترمی دوست بگم شرکت های بچه جلوی نبود درست خب-زانیار

 دل و جوونم منم خب. نیومد بدمم البته شدی؟ صمیمی انقدر چرا. ندادم پا بهت هنوز من یارو بابا

 .دارم

 اومدی؟ سورنا با-زانیار

 .اوهوم-

 میای؟ خودت گفتی دیشب چرا پس-زانیار

 .هرسون می منو که گفت و دید اتوبوس ایستگاه جلوی منو سورنا اما. بیام خودم خواستم می-

 .دنبالت فرستم می ماشین بعد به این از-ارزانی

 .خواد نمی. میده گیر ببینه مامانم اما-

 .ندیدتون و اومدی سورنا با که اتوبوس ایستگاه همون جلوی میفرستم-زانیار

 .ممنونم. باشه-

 نگفت؟ بهت چیزی سورنا-زانیار

 چی؟ از-

 بهت؟ نگفت. فرستادم بهت سلفیمو که گفتم بهش دیشب-زانیار

 .گفت چرا. نآها-

 عکسم؟ از نیومد خوشت-زانیار
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 .بود خوب. چرا-

 .فرستادی می عکستو برام هم تو کاش-زانیار

 .زانیار نمیشد-

 نمیشد؟ چرا-زانیار

 .کنم سر روسری پاشم نبود حسشم. نبود سرم روسری-

 .نداره اهمیتی هیچ من برای مهمه؟ واست انقدر چرا-زانیار

 .گهدی داره فرق باهم عقایدمون خب-

 !داری فرق دخترا بقیه با انقدر همین واسه-زانیار

 فرقی؟ چه-

 .نیستی آویزوونی دختر که بگم کالم یک در: گفت و خندید زانیار

 ...حاال تا که بودم آویزوون اگر: گفتم و خندیدم

 چی؟ حاال تا: گفت. نزدم حرفمو بقیه

 .تمداش پسر دوست هزارتا حاال تا بودم آویزوون اگر میگم. هیچی-

 داشتی؟ پسر دوست تا چند حاال تا-زانیار

 !هیچ-

 میگی؟ جدی: گفت و کشید وریش یه موهای به دستی هیجان با. خندید و کرد نگاهم تعجب با

 اولیشم؟ من یعنی: گفت خوشحالی با. دادم تکون سرمو

. دونب حالیمون هیچی جفتمون. کردیم شروع کارمونو و زدیم حرف یکم. دادم تکون سرمو دوباره

 زا قبل. بیرون زدیم شرکت و اتاقم دادن نشون بهانه به بعدش و بودم اتاقش داخل ساعتی یک

 کارواین دیگه میشه اگر: گفتم و کنار کشیدم که کرد حلقه کمرم دور دستشو اتاقش، در از خروج

 .نکن

 کار؟ چی-زانیار
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 .میگم دستتو-

 .باشه! عسل تو دست از: گفت و خندید

 اردو و زد در. سورن اتاق به رسیدیم. داد نشونم دونه دونه شرکتو های بچه و اقاات و بیرون رفتیم

 .کردم می اگرممانعت بود ضایع. تو رفتیم و کرد حلقه کمرم دور دستشو باز اما.شدیم

 .خودمون سورنای اینم-زانیار

 کردین؟ شروع کارتونو: گفت و شد بلند جاش از سورنا

 .بدم نشون خودشو اتاق میریم االن .شرکتو میدم نشونش دارم-زانیار

. خداییش کردم حال. قشنگ و بزرگ چقدر. بود خودم اتاق دستی کنار اتاق. رفتیم بیرون اتاق از

 !خانوم عسل بشینید بفرمایید: گفت و میزم پشت برد منو و بست درو

 .بودن ستش هم اتاق وسایل باقی که خوشگل و زرشکی میز یه. داد بهم خوبی حس. نشستم

 با و شد خم سمتم و میز روی گذاشت دستشو زانیار بودم، نشسته صندلیم روی که طور همون

 چیه؟ نظرت: گفت خاص لبخندی

 .عالیه خیلی-

 اومده؟ خوشت پس-زانیار

 .کَفِشم تو هنوز. آره-

 ...اما. برسم کارام به برم باید-زانیار

 چی؟ اما-

 و زد پوزخند یه. شلوارش جیب توی ذاشتگ دستشو دو هر و برداشت میز روی از زانیاردستشو

 .کنم ول رو تو نمیاد دلم: گفت

 کنم؟ چیکار دقیقاً باید من بگو من به فقط. برس کارات به برو: گفتم و زدم لبخند

 بر و دور زیاد: گفت بشه خارج اتاق از اینکه از قبل. داد توضیح بهم مو به مو رو وظایفم زانیار

 .نباش سورنا
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 چطور؟-

 .میگم همین واسه. بازه دختر اون. هیچی-زانیار

 ! هه. زده حرفو این اون مورد در هم سورن نداره خبر

 .نداره کاری من با کنه پیله دختری هر به-

 باشم؟ مطمئن-زانیار

 !مطمئن مطمئن. آره-

 راه سمفونی داشت شکمم. شد دوازده ساعت و گذشت زمان. شد خارج اتاق از و زد لبخند

 .خورد اتاقم در به ای تقه که مینداخت

 .بفرمایید-

 ودستاش و ایستاد میزم روی به رو. اومد سمتم و بست درو. دیدم درگاه توی رو سورنا و شد باز در

 .داد تکیه میز به

 نیست؟ ات گرسنه-سورنا

 !خیلی... چرا-

 .بخوریم غذا بریم پاشو. دیگه پاشو خب: گفت سینه به دست و ایستاد صاف سورنا

 است؟کج زانیار-

 .خوره نمی شرکتو غذاهای اون: گفت اخم با و کرد پوف

 چرا؟-

 .بس از مامانیه تیتیش. بدونم چه-سورنا

 .بریم. باشه-

 .شد سبز جلومون زانیار که بشیم خارج درگاه از خواستیم

 کجا؟-زانیار
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 .بخوریم غذا رفتیم می داشتیم-

 سورنا؟ با-زانیار

 .خوری نمی غذا شرکت توی تو گفت سورنا. دیگه آره-

 .بریم بیفت راه: گفت و کرد من به رو و انداخت سورنا به نگاهی زانیار

 کجا؟-

 .خورم می غذا خودم که همونجایی-زانیار

 ...چیزی یه شرکت همین تو من. ممنون. نه-

 .چشم بگو بیا میگم جان عسل: گفت و گرفت کمرم از منو باز. بدم ادامه حرفم به نذاشت

 غره مچش اخم با که کردم نگاه سورنا به و برگشتم. شدیم دور سورنا از و خودش سمت کشید منو

 توی رفتیم وقتی. شد گرفته حالش آره؟. کنه نمی ازدواج من با کس هیچ که. رفت من به ای

 .نکنی تکرار کارتو این دیگه شد قرار زانیار: گفتم زانیار به آسانسور

 کار؟ کدوم-زانیار

 .دیگه میگم دستتو-

 چیه؟ مشکلش-زانیار

 .نامحرمیم بهم ما که اینه مشکلش-

 دوختم در به و برگردوندم ازش رومو. دیگه نامحرمیم خب داره؟ خنده مگه. نیومد خوشم. خندید

! ارزانی: گفتم آروم گوشش زیر! هِی برم روشو. شدیم خارج در از و گرفت کمرمو دوباره. شد باز که

 .بردار دستتو

 .که نکردم کاری. گرفتم لباس روی از کمرتو عزیزم-زانیار

. مبود بسته گوش و چشم روز اون تا من. بود بیگانه من با حرکات این ولی. گفت می راست خب

 یم حفظ غرورمو همچنان ولی. باشم سخت و سفت زیاد نباید. قراره چه از جریان دونستم می چه

 .همینه درستشم آره؛. کنم
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 عجب. افتادیم راه و فرمون پشت نشست ودشمخ. شدم ماشینش سوار و کرد باز برام درو

 انمام وقت اون خری؟ می ماشینی همچین که میاری کجا از پولو همه این. نشه کوفتت! ماشینی

 !بزنه سروکله ها بچه اقسام و انواع با زار دو قرون یه واسه باید من ی برگشته بخت

 میریم؟ کجا-

 .خورم می غذامو اونجا که رستورانی میریم-زانیار

 خوری؟ نمی شرکت همون تو چرا-

 .باشه کیفیت با غذام میدم ترجیح-زانیار

 ببرمش بار یه باید! چیه دیگه کارا این. بشن فاضالب راهی شون همه باید سر آخر. بابا ای

. رکنا میذاره بازیاشو سوسول این بخوره رو اونجا فالفالی! فالفل مهد میگن بهش که محلمون

 اسم .رستورانه بحر تو بودم رفته حسابی. تمیز و شیک العاده فوق جای یه. رستوران به رسیدیم

 درست دریا کف عین رو دیوارا روی. دریا عین. بود آبی رستوران جای همه. بود دریا رستورانش

 و کرد خم سرشو کمی. اومد سمتمون به خدمتکار یه. بود تکی و بیست جای یه خالصه. بودن کرده

 .قربان آمدید خوش: گفت

 .ممنون-زانیار

 دارین؟ میل چی: گفت و اومد سمتون به گارسون. نشستیم میزا از یکی پشت و رفتیم

 عسل؟ خوری می چی: گفت بهم و کرد خم سمتم سرشو و انداخت بهم نگاهی زانیار

 خودشون واسه! ای مسخره غذاهای چین؟چه دیگه اینا. انداختم بهش نگاهی و برداشتم رو منو

 تو هرچی: گفتم و کردم جور و جمع خودمو که گرفت می خندم داشت کم مک.کردن باز دکان

 .نداره فرقی. بخوای

 بابا. پولدارا این دارن وجقی عجق غذاهای عجب. نشد حالیم هیچی غذاها اسم از راستش

 .دم می ترجیحش اینجوری غذای تا صد به بخدا! است عشق خودمونو استانبولی

 .همیشگیا همون هم دسر و راستارت! مِتیلُف تا دو-زانیار

 یا! کوفتیه؟ چه دیگه اینا. آوردن استارتر و نوشیدنی برامون. داشت هم غریبی عجیب اسم چه

 یادهز شون افاده اینا. باشم کالس با نیستم بلد اینا مثل من بخورم؟ غذا چجوری باید حاال. بابا
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 کردم اهنگ زانیار دستای به اولش. بود مزه خوش استارترشون. نیستم کارا این نخ تو من. خداییش

. نبود من به حواسش اون خداروشکر خب. خوره می رو مسخره استارتر اون چجوری ببینم که

 غذای نوبت و خوردمش فنگ و دنگ هزار با خالصه. کوفتیشون استارتر خوردن به کردم شروع

 اش همز و طعم آخه؟ یدکن می پیچیده رو قضیه چرا. خودمونه اشترودل همون این بابا. رسید اصلی

 .کنم می درست خونه توی من که همونجوریه هم

 .کنم درست اینا از تونم می منم-

 جداً؟: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 .که نداره کاری. دیگه آره-

 .کن درست برام بار یه پس-زانیار

 !حتماً. باشه-

. زمی روی ذاشتمشگ دوباره و نوشیدم ازش و داشتم ورش. نوشیدنی گیالس سمت رفت دستم

 به زدم زل. شدم جوری یه. بود گرم دستش. دستم روی گذاشت و جلو آورد دستشو زانیار

 دستپاچه. برد دستش توی بیشتر دستمو و کرد نگاهم لبخند با. بود مونده باز نیمه دهنم و چشماش

 تسف. نذاشت که بیرون بکشم دستش توی از دستمو خواستم و انداختم زیر به سرمو. شدم

 .کن ول دستمو زانیار: گفتم بهش آروم. بودتش گرفته

 هب سرشو. خب میرفت آبروم. بیارم در بازی کولی تونستم نمی بودن اونجا زیادی جمعیت چون

 .خانمی عسل کنم نمی ول: گفت آروم و کرد خم سمتم

 .کن ول دستمو. معذبم من زانیار: گفتم و کردم خم سرمو منم

 .میز زیر بردمش سوت سه که کرد ول دستمو

 هستی؟ خجالتی انقدر چرا تو دختر: گفت و خندید بهم

. عاشقشم وای. بود شکالتی کیک. آوردن و دسر. خوردم سکوت توی غذامو باقی و نگفتم هیچی

 .خوردن به کردم شروع. آوردن هم چای فنجون دو

 .ام شکالتی کیک عاشق من-
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 .همینطور منم. همیم مثل پس-زانیار

 کردی؟ کارا خبر؟چه چه دیگه خب: گفت و دنوشی چای یکم

. داد می گوش حرفام به دقت با اونم. دادم توضیح براش و دادم انجام شرکت توی که کارایی

 مافتادی راه. میذاره احترام بهم داره کردم می حس. کنه گوش حرفام به دقت با یکی میومد خوشم

: فتگ و گرفتش که بود پام روی تمدس. افتاد راه. شدیم ماشینش سوار. شرکت سمت بریم که

 بگیرم؟ دستتو نداری دوست

 بگم؟ بهش چی حاال. پرسید مجانی سوال باز

 .زانیار نیست درست-

 ستشد بود، گرفته دستمو اینکه از بغیر. نذاشت که بکشم بیرون دستش توی از دستمو اومدم

 !بود عجیب. بودم سرد رونبی از و بود باال حرارتم تو از. کردم تب کردم حس. بود هم پام روی

 .همین. گرفتم دستتو فقط من عسل؟ نیست درست چی-زانیار

 تشودس مچ. بود پام روی دستش اینبار و کشیدم بیرون دستش توی از بود زحمتی هر به دستمو

 ترس یه و میزد تند تند قلبم. شد دگرگون حالم. پام روی گذاشت صاف دستشو کف و کرد باز

 چشم خیابون به دوباره و زد لبخند بهم و انداخت بهم نگاه یه. کردم حس رو عجیبی

 اینبار و گرفت دستمو دوباره که خودش سمت گذاشتم و برداشتم پام روی از دستشو.دوخت

 .بود خودش پای روی دستامون

 .دیگه کن ول زانیار اِ-

 .خانمی عسل نذار کالس ما واسه انقدر: گفت و زد لبخند یه بهم

 ؟بابا چیه کالس-

 .شد راحت خیالم و بیرون کشیدم دستمو

 ...همین واسه بارته اولین چون شاید-زانیار

 بارته؟ چندمین تو: گفتم و حرفش وسط پریدم

 .بارمه آخرین که اینه مهم. بارمه چندمین نیست مهم: گفت و زد پوزخندی
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 ؟هان! بارته آخرین شنویم می که نفرم چندمین من که اینه تر مهم و: گفتم و زدم پوزخند منم

 .خندید

 .خدا به شیطونی خیلی-زانیار

 گرفتی؟ دخترو چندتا دست حاال تا. بدونم خوام می جداً  نه-

 خانوما با مهمونیا همه توی من. نداره اهمیت چیزا اینجور من واسه عزیزم: گفت. خندید زانیار

 .خوره می دستاشونم و بدنشون به دستم رقصم می باهاشون وقتی و میدم دست

 با .بخوره همونا بدن به دستتم. بگیر رو همونا دست داری؟ من دست گرفتن به اصراری چه پس-

 داری؟ چیکار من

 کنی؟ می حسودی: گفت و خندید

 کنم؟ می حسودی دارم چرا. گفت می راست انگار

 کنم؟ حسودی چی واسه. نه-

 طور این. خورهب دیگه خانومای بدن به پسرت دوست دست نداری دوست اینکه واسه-زانیار

 نیست؟

 داده گیر چرا دیگه هستن اونا وقتی میگم ولی. نخوره خواد می بخوره خواد می چه؟ من به. نه-

 بگیری؟ منو دست بودی

 !خانوووم عسل داری فرق همه با تو: گفت و کرد نگاهم دار معنا

 مثالً؟ فرقی چه-

 .نمیاد خوشم اونا از من که اینه فرقش-زانیار

 .اخالقاته همین دخترا ی بقیه با تو فرق: داد ادامه. انداختم زیر به رموس و کردم سکوت

 .میگیری رو دخترا دست مهمونیا توی که تو بارته؟ آخرین گفتی چرا پس-

 . بارمه آخرین نگفتم اونو-زانیار

 گفتی؟ چیو پس-
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 .گفتم رو داشتن دختر دوست-زانیار

 هم تو .جوونن همه. دادم ترتیب مهمونی یه تمریاس مناسب به! راستی: گفت. نگفتم هیچی دوباره

 .باشی باید

 چرا؟ من! من؟-

 .باشی باید. دخترمی دوست-زانیار

 .نمیذاره مامانم. تونم نمی من. بابا نه-

 .خندید

 .نیست شب. میشه برگزار روز توی جشنم. میذاره-زانیار

 ...نمیتون من آخه اما-

 .باشی باید توهم. که گفتم. دیگه نگو هیچی دیگه: گفت. بدم ادامه حرفم به نذاشت

. کن شول بابا نه بپوشم؟ چی لباس. نرفتم جشنایی همچین تاحاال که من کنم؟ چیکار حاال خدایا

 زوره؟ مگه. کن خالص خودتو و نمیام بگو

 .تونم نمی من. نه-

 اونوقت؟ چرا-زانیار

 .ندارم مناسب لباس. بیام تونم نمی بازم بپیچونم مامانمم اگر حتی-

 .گیـــــرم می برات هم مناسب لباس-زانیار

 .نمیام که گفتم. نیست الزم نه-

 .چشم بگو بیای باید گفتم. عسل اعصابما رو میری داری دیگه-زانیار

 هست؟ کِی مهمونیت حاال-

 !فردا: گفت و زد چشمک. انداخت بهم نگاه یه شیطنت با

 .مهمونی برم نمیشه که هرروز. بابا ای
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 بگم؟ چی مامانم به-

 .شرکت میای بگو-زانیار

 کنیم؟ چیکار شرکتو راستی آهان-

 من. دختر خنگی تو چقدر: گفت خنده با و سرم به کوبید بار چند آروم و کرد مشت دستشو زانیار

 .دیگه بیای باید میگم. رییستم

 منظورمو؟ فهمی می. بپوشم پوشن می اونجا خانوما که لباسایی اون از نمیتونم من زانیار-

 دیگه؟. گیریم می پسندی می خودت که هرجور لباس یه. باشه... آره-انیارز

 ها؟-

 داری؟ ای بهونه چه دیگه میگم-زانیار

 !فعالً هیچی-

 .کن قهحل بازوم دور دستتو: گفت که بودیم آسانسور توی. شدیم پیاده ماشین از و خندیدیم دو هر

 چی؟ ی واسه-

 .عزیزم دخترمی دوست اینکه واسه. عسل کنما می ات خفه-زانیار

 وارد. شلوارش جیب توی کرد خاصی ژست با دستاشو زانیار و کردم حلقه بازوش دور دستمو

 زیر زانیار. بود ها منشی از یکی میز جلوی هم سورنا. کردن می نگاه ما به داشتن همه. شدیم

 .من اتاق بریم بیا: کرد زمزمه گوشم

 اب خودش. پرروییه عجب. انداختم بهش نگاه یه و برگشتم من. شد رد سورن کنار از تفاوت بی

 اش شیمن میز کنار زانیار. کنیم می جوونی داریم ماهم ببینه تونه نمی وقت اون زنه می الس دخترا

 .بیارن واسمون قهوه تا دو بگین: گفت و کرد توقف

 .درخشنده آقای چشم-منشی

 توش هک سایتی یه زد. اینترنت رفت و کامپیوترش پشت برد منو. بست درو و اتاقش داخل رفتیم

 .صندلی روی نشوند منو و پاشد صندلی روی از خودش. میشد پیدا لباس مدل همه
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 .کن انتخاب-زانیار

 چیو؟-

 .کن انتخاب حاال. بدوزن برات میگم بخوای، رو لباسا این از هرکدوم-زانیار

 التح دامنش که پیراهن یه .مناسب لباس یه به خورد چشمم تا گشتم خیلی. بودن باز لباسا همه

 که ای قهوه کت رنگ و بود طالیی لباس رنگ. خورد می روش پوشیده کت یک و داشت ماهی

 .اومد نظرم به قشنگ و شیک خیلی. بودن کرده کار براق و ریز و طالیی های گلدوزی روش

 .کنم می پیدا میرم همرنگشم شال یه. خوبه این-

 شد؟ تصویب مدل این پس-زانیار

 خوبه؟ تو نظر به-

 .هست هم تر قشنگ این از لباس. نیست بد-زانیار

 .است پوشیده این فقط اما-

 .مایلی خودت هرجور. باشه-زانیار

 .گرفت تماس یکی با و برداشت موبایلشو

 می ایمیل عکساشو. باشه آماده حتما باید که دارم سفارش یه ظهر فردا برای...سالم-زانیار

 .خداحافظ...رسونم می خودمو دیگه ساعت سه تا. باشه...دارمن رو ها اندازه نه...کنم

 .کرد قطع تلفنشو

 .بپوشم که کردم می جور لباسی یه خودم. بیفتی زحمت به انقدر نبودم راضی-

 ؟!چیه زحمت. عزیزم داری اختیار-زانیار

 ساعت دو تا: گفت که اتاقم برم خواستم و شدم بلند. کردیم جان نوش هم ما و آوردن رو قهوه

 .نداره که رو هات اندازه! مزون بریم باید کن تموم کاراتو دیگه

 .ممنون. باشه-
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 نچسب ی پسره. خودش اتاق بود رفته البد. نبود منشی میز جلوی دیگه سورنا. بیرون رفتم اتاق از

 !باز؟ دختر ی پسره میگی چی دیگه تو. راحتم ندارم داداش و بابا آخه؟ چه تو به. فضول

*** 

 .بفرمایید: گفتم و خورد تقه اتاقم در به. مزون برم زانیار با که کردم می جور و جمع داشتم

 حرص با و کرد اخم. کرد تکیه میزم به دستاش با. اومد سمتم به و بست درو. شد وارد سورن

 نگیر؟ گرم زیاد یارو این با نگفتم مگه: گفت

 .باشه مربوط تو به کنم نمی فکر-

 .خوره نمی تو به اون عسل-سورنا

 بله؟-

 .دارین فرق هم با آسمون تا زمین. بخدا خوره نمی تو به اون-سورنا

 شدی؟ من دلسوز تو حاال تا کی از-

 .سوزونی نمی فسفر هم ذره یه. احمقی خیلی-سورنا

 .حالیمه بیشتر یکی تو از-

 مهمونی؟ بیای خوای می باهاش هم فردا نکنه-سورنا

 مگه؟ چطور. آره-

 .کنه می ولت بشه تموم که فردا: گفت و زد پوزخند سورن

 مطمئنی؟ انقدر کجا از تو-

 .آدمیه همچین یه اون. فردا پس نشد هم فردا حاال-سورنا

 عالی جناب پای به بازی دختر توی کس هیچ. خان سورن نخیر خودتن؟ مثل همه کنی می فکر-

 .عالیه هم خیلی زانیار. نمیرسه

 .دانی دخو حاال. دادم هشدار بهت من-سورنا

 .کم شَرِّت. بری تونی می. هشدارت از ممنون خیلی-
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 .مزون رفتیم هم با و اومد زانیار بعد دقیقه چند. بیرون رفت اتاقم از

*** 

 دم برم اون ماشین با محال بچه جلوی خواستم نمی. رفت خودش و خیابونمون سر رسوند منو

 منم. پرسید کاریم روز اولین از و ومدا مامان. خودم اتاق رفتم و خونه رسیدم. بود زشت. خونه

. مبخواب خواستم می. بودم خسته. رفت و شد خیال بی اونم و گفتم و چیزایی یه لفافه در بهش

 .اومد گوشیم پیام صدای. بخورم شام برم نداشتم حال

 !دستیار خانوم نباشی خسته-زانیار

 .همینطور هم تو. ممنونم-

 .خیابونتونم سر 20 ساعت .دنبالت میام فردا. قربانت-زانیار

 .میام خودم. بیای تو خواد نمی-

 .باش آماده. میام گفتم کردی؟ لوس خودتو تو باز-زانیار

 .مرسی. باشه-

. بود عکس تو کامل اینبار. بود گرفته سلفی پاد مونو با. فرستاد برام خودش از سلفی یه دوباره

 .بود چپش ی سینه روی محو زخم یه جای. بود پاش جین شلوار یه و بود برهنه اش باالتنه

 ات؟ سینه روی چیه زخم اون-

 .قلبمه عمل جای-زانیار

 کردی؟ عمل قلبتو تو-

 .پیوندیه قلبم. آره-زانیار

 !زانیار؟ میگی جدی-

 .توئه نوبت. خیال بی. آره-زانیار

 .ندادم گیر زیاد منم. بزنه حرف قلبش به راجع خواست نمی انگار

 .پسر خوندی کور-
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 .باش زود. خانومی عسل دیگه نشو لوس-رزانیا

 عکس خودم از بعد. باشه نداشته هم دید ای روزنه حتی که طوری. خودم دور پیچیدم چادر یه

 و زد قهقهه. فرستاد برام شو شده ضبط صدای. گرفت خندم خودم. فرستادم واسش و گرفتم

 .ببینم نمبتو رو خانومی عسل تا بردار چادرو اون. دختر تو ای دیوونه: گفت

 !ها ها ها. خوندی کور که گفتم-

 .خسیس-زانیار

 .هست که همینی-

 .بودم شده تر راحت باهاش انگار. میذاشتم سرش به سر داشتم چرا دونم نمی

 بمونی؟ خسیس همینجوری آخرش تا خوای می یعنی-زانیار

 .کنه قبول خدا اگه-

 .حریصم خیلی منم اما-زانیار

 شه؟ کله پس شوم فکرای نکنه یه؟چ منظورش. شدم گیج لحظه یه

 االن؟ بود چی منظورت-

 .بذار کالس ما واسه کم...عزیزم...جان عسل-زانیار

 .چَشم-

 .چَشمت قربون-زانیار

 ی هکپ برم من گذاشت و اومد کوتاه باالخره و کردیم بازی اس ام اس هم با ساعتی نیم یه خالصه

 جمسی بهم وایبر توی ناشناس شماره یه! ردک شروع رفتنو صدقه قربون راحت چه. بذارم مرگمو

 .داد

 مهمونی؟ میری چجوری فردا! عسل-ناشناس

 شما؟-

 مغز؟ بی نداری منو شماره میگی یعنی-ناشناس
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 .سورناست فهمیدم

 تویی؟ سورنا-

 .داری مو شماره پس-سورنا

 آوردی؟ کجا از منو شماره تو. تویی فهمیدم فاخرت ادبیات از. نخیر-

 .داشتم-سورنا

 خب؟ کجا از-

 .رفتم کش سارینا گوشی از کن فکر تو-سورنا

 .عسله ماه االن سارینا. نبند خالی-

 ! قبالً. نه االن-سورنا

 برداشتی؟ منو شماره چی واسه. خری خیلی-

 زانیار؟ خونه میری چجوری فردا. ندادی منو سوال جواب-سورنا

 برداشتی؟ منو شماره چرا. بده منو جواب تو اول-

 .بگیرم حالتو خواستم می کن ضفر-سورنا

 !باشی؟ کی سگ. گمشو-

 .بده جوابمو تو حاال-سورنا

 .دنبالم میاد زانیار-

 .خوش شب. باشه-سورنا

 .گم می آقامون به وگرنه. کن پاک منم شماره ضمن در. خوش شب-

 باشن؟ کی آقاتون-سورنا

 .درخشنده زانیار-

 .میگم بهش باشه. آهان-سورنا
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 .بپرم تو با نداره خوش اصالً اون چون. بگو بهش آره-

 گفت؟ بهت اینو خودش-سورنا

 .نداری کاری یکی من با تو گفتم من ولی. بله-

 !آشغال ی پسره. کرد غلط-سورنا

 .کنا صحبت درست! هو-

 میشی؟ ناراحت-سورنا

 .آره کن فکر تو-

 .میگیرما حالتو بدجور. نگو پرت و چرت عسل-سورنا

 .کن پاک منو شماره یاال. کردی غلط-

 .بمیر برو. بابا خفه-سورنا

 .عوضی بمیر خودت-

 .بخواب برو بود این منظورم-سورنا

 .اومد خوشم خیلی. بود محشر توش که فرستاد واسم سلفی یه زانیار راستی-

 .میداد کیف خیلی. بیارم در اونو حرص خواستم می

 .شدی خَرِش زود که بینم می-سورنا

 .کن فکر خوای می هرطور-

 .فرستادم واسش نیاروزا عکس

 .المصب تیپه خوش خیلی-

 .تیپه خوش میگی که نپوشیده لباس اصالً اینجا-سورنا

 .دیگه خب-

 .باشی چرون چشم انقدر کردم نمی فکر-سورنا
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 .ببخش نجیبت دخترای دوست پاکی به-

 .داشت زانیارو تیپ عین و بود گرفته پاد مونو با اونم. فرستاد واسم سلفی یه

 اون؟ یا تیپم خوش من حاال-سورنا

 .معلومه خب-

 می انیارز بیلدینگی بادی ی گنده هیکل از بیشتر اونو فیتنسی هیکل. بود بهتر سورن خداییش

 .بگم بهش اینو خواستم نمی ولی. پسندیدم

 .بهترم من یعنی پس-سورنا

 .بهتره خیلی زانیار. کردی غلط-

 .خـــاک واقعاً یعنی. همونه لیاقتت-سورنا

 .خیابونن کوچه توی دخترای هم تو لیاقت-

 .چیه من لیاقت فهمی می وقت اون. میزنم رو مهمونی توی دختر ترین خوشگل مخ فردا-سورنا

 .ناخوش شبت. دیوونه شو گم برو-

 .جهنم شبت-سورنا

 خواست که هرغلطی بذار. گزید نمی هم ککمون و کردیم می بحث هم با. انگار بودیم دیوونه! هه

 .یهک ایشون نظر از مهمونی توی دختر ترین خوشگل ببینیم بگیره؟ جلوشو که کیه. بکنه

*** 

 خوشگله؟ خانوم خبر چه-زانیار

 چخبر؟ تو.سالمتی هیچی-

 کرد می اخراجش وقت یه. بود رییسش باالخره. کنم شکرآب سورن با شو رابطه خواستم نمی

 .نمیگم بهش هیچی. بابا خیال بی چی؟

 .سالمتی منم-زانیار

 .بگیرم شال یه فلکه برو. نگرفتم لباسم همرنگ شال ارزانی-
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 .بدوزه واست لباست ست هم، شال یه گفتم زدم زنگ بهش. خواد نمی-زانیار

 میشه؟ چقدر بپاشا بریز این پول حاال. زانیار مرسی-

 پرسی؟ می چی برای-زانیار

 .بدونم خوام می اینکه واسه-

 .نکرده الزم-زانیار

 .دیگه بگو زانیار اِ-

 .بگم بهت تا خوای می چی واسه بگو اول-زانیار

 .کنی کم حقوقم از خوام می-

 .کن ول. عزیزم نمیخوام: گفت و خندید زانیار

 .گفتم بگو زانیار-

 .چیزی یه به نکن پیله. دیگه کن ول خانومی عسل-زانیار

 مخواست. خودت ضرر به و من نفع به. جهنم به نمیگی؟. انداختم باال هامو شونه و نگفتم هیچی

 .اش خونه به رسیدیم ای خورده و ساعت یک از بعد. نخواستی خودت. بدبخت بدم بهت پولشو

 !ها داره ای خونه چه بابات-

 .منه واسه-زانیار

 .دیگه خریده واست جونت بابا البد خب جداً؟-

 .ًتقریبا-زانیار

 !هب به. مجلسی و شیک خیلی. داشت هم بزرگی خیلی باغ که بود بزرگ ویالی یه. داخل رفتیم

 تنهایی؟ بزرگی این به ی خونه توی-

 .عزیزم آره-زانیار

 تنهایی؟ نمیداره برت خوف: گفتم کرد؛ می پارک باغ داخل ماشینو داشت که همونطور
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 .کرد نمیشه کاریش هیچ دیگه اونو. تنهام خواب موقع شبا البته.هستن هم خدمتکارا-زانیار

 بخوابی؟ تنها ترسی می شبا پس-

 .باشه پیشم یکی دارم دوست ولی. نه که ترس-نیارزا

 .بخواب جونت مامان پیش برو خب...الهی-

 .بودی تو منظورم: گفت و کرد خاموش ماشینو. کرد اخم زانیار. خندیدم بعد و

 .جسارتا چه!اوهو

 .شدیا پررو-

 همه. ودب فیدس دست یه ویال! به به. ویالیی چه. ویال داخل رفتیم. شدیم پیاده ماشین از. خندید

 .دم از وسایلش

 !کاره این بابا! سلیقه بابا-

 چی؟ یعنی: گفت و خندید

 .حلقم تو درسته ویالت دکوراسیون-

 . من نه دکوراسیونه طراح کار این. آهان-زانیار

 .ای سلیقه بد خودت پس-

 می تخابان رو تو بودم بدسلیقه اگر. بگو پرت و چرت بعد و بنداز آیینه توی خودت به نگاه یه-زانیار

 کردم؟

 .نه خداییش-

 ولی .آمدن و رفت در خونه توی خدمتکارا دیدم می. باال رفتیم سفید مرمرین های پله از. خندیدیم

 .نبود کس هیچ انگار اونا بجز

 نیست؟ اینجا کس هیچ-

 .که میبینی. نه-زانیار
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. تقاللیهاس من مثل اونم البد. بود آبی سفید اتاق وسایل. بست درو. تو رفتیم و کرد باز اتاقو یه در

 پورتاس. داشت سفید راه راه که بود آبی اش تختی رو ی زمینه! استقاللیه آبی هم دیوارا رنگ حتی

. بود ختت این روی میفرستاد که عکسایی تو چون. خودشه اتاق کنم فکر. بود سفید تختشم. بود

 قرار بود راستش سمت که تاقا ی پنجره از کمی فاصله با اتاق، ورودی در روی به رو تخت،

 مه سفید عسلی تا دو. بود چپش سمت تختش از فاصله با هم جور و جمع تحریر میز یه. داشت

 اسپورتی و خاص های طرح با تحریر میز از فاصله با سری سرتا دیواری کمد. بودن تختش کنار

 هی اما. داشتم آرزوشو همیشه که همونیه. ایه معرکه و بیست اتاق. بودن گذاشته کار دیوار روی

 .بودن اتاقش دیوار روی ناجور و مستهجن عکس سری

 اینجا؟ اومدیم چی واسه-

 .کنی عوض لباستو آوردمت-زانیار

 .کرد اشاره بود تخت روی کاور داخل آماده و حاضر که لباسی به بعد و

 .دیگه کنم عوضش تا بیرون برو خب-

 .اینجا بشین بیا. هست وقت حاال-زانیار

 .نشستم رفتم. بشینم تخت روی کنارش و برم کرد اشاره و بودم سرپا

 توئه؟ اتاق اینجا-

 چطور؟. آره-زانیار

 اتاقت؟ دیوار به زدی چیه مستهجن عکسای این آخه-

 شدی؟ چیه؟ناراحت-زانیار

 ...ولی...نه-

 .شدی ناراحت میزنه داد قیافت. خانومی نه نگو الکی-زانیار

 با دخترا عکسای. کردم نگاه دیوار روی عکسای به دلخوری با و باال انداختم ابرومو تای یک

 !بابا کیه دیگه این. ناجور لباسای

 .شکنم می شونو همه بخوای تو اگه-زانیار
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 میبره؟ خوابتم خوشگال این وجود با شبا-

 .خوابم می تو یاد با شبا. تری خوشگل اینا همه از تو-زانیار

 اینجا؟ میگن چی دیگه عکسا این پس-

 هدون دونه و بعدی عکس سراغ رفت. شکست پاش زانوی روی رو عکسا از یکی و پاشد. زد لبخند

 .کرد پاره تیکه رو عکسا

 .عزیزم شدن نابود و نیست عکسا همه. دیگه خب-زانیار

 ناراحتی؟-

 .ام شونه روی انداخت دستشو و نشست کنارم اومد

 خانومی؟ عسل چی از-زانیار

 ؟شکستی عکسارو اینکه از-

 .نیستم ناراحت نه تو؟ ای دیوونه-زانیار

 یدپر می داشت قلبم. زد لبخند بهم. شدم خیره چشماش توی. گرفت دستمو اش دیگه دست با

. زدم زل چشماش به همونجور و دادم قورت دهنمو آب. بکنم حرکتی هیچ تونستم نمی. بیرون

 نفس. کرد نزدیک ورتمص به صورتشو. لبام سمت شد کشیده من، چشمای توی از اون چشمای

 و قبع رفتم چیه؟ بازیا کثافت این. عسل کن جمع خودتو پاشو. میزد شالق صورتم به گرمش های

 !زانیار: گفتم

 .ببوسمت خواستم می فقط. عشقم نترس: گفت و کشید خودش سمت دستمو زانیار

 !پررو بچه. خورد سنگ به تیرش که خداروشکر خب

 .نکن تکرار اینکارو دیگه-

 لبخند با. تخت روی کشید دراز خودش و روش افتادم من و کشید خودش سمت و گرفت وموباز

 .داد نوازش مو گونه انگشتاش پشت با. کرد نگاهم

 .معشوقیم و عاشق تو و نکنم؟من تکرار چرا-زانیار
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 افتاد و خورد سُر هام شونه روی از شالم! حرفا چه معشوق؟ عاشق؟. بودم شده چشمش تو چشم

 ردد با. عقب کشید و گرفت مو اسبی دم موهای. کشید سرم از شالمو حرکت یه با. اشچشم روی

 ویر کش دراز من و شد خم من سمت اون اینبار و نشستیم و شدیم بلند جامون از. رفتم عقب به

 هب صورتشو دوباره. بوسید مو گونه لبخند با و کرد رها موهامو بود باالسرم وقتی. افتادم تخت

 چیه؟ کارا این عقب برو. خودتو کن جمع بابا. کرد کنزدی صورتم

 .زانیار دیگه کن بس-

 نمیاد؟ خوش چیه؟-زانیار

 .دیگه پاشو حاال. نه-

 .شده خمار چشمات. نگو دروغ-زانیار

 .پسر کن جمع خودتو پاشو. کرده غلط چشمام-

. شدم بلند تخت روی از خودم و عقب دادم هولش کنه کاری اینکه قبل من و شد خیره لبام به

 آغوشش گرمای. گرفت بغلش تو پشت از منو و خودش سمت کشید بازومو و تخت روی نشست

 منو و بوسید مو گونه دوباره. نبودم خودم حال توی انگار لحظه یه. بشه بسته چشمام شد باعث

 میاد؟ خوشت دیدی: گفت دید، بودم حال اون توی که

 همونیم اصالً : گفتم و کردم نگاه بهش عصبانیت با. بیرون جستم بغلش از و اومدم خودم به سریع

 .میرم من. سرت فرق بخوره

 .داد تکیه بهش و در سمت اومد بدو که میرفتم بیرون در از داشتم

 عزیزم؟ کجا-زانیار

 .نیست من جای اینجا. مون خونه میرم: گفتم و کردم نگاهش عصبانیت با

 چقدر؟ بگو بهم اما. کنم می صبر واست باشه هستی؟ خجالتی انقدر چرا تو آخه-زانیار

 چقدر؟ چی یعنی-

 بمونی؟ باقی آکبند خوای می وقت چند تا یعنی-زانیار

 مفهومه؟. بزنه دست بهم داره حق که اونه فقط و کنم شوهر که وقتی تا-
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 من. هباش. کنه می دیوونه منو که چیزاته همین: گفت زنان لبخند و داد بیرون نفسشو و کرد پوف

 .بپوشی لباس تا بیرون میرم

 دو از شالمو همین بخاطر بود ام چونه زیر تا کت ی یقه. سرم روی انداختم شالو و پوشیدم لباسمو

 ازب اتاقو در. بیاد خوشش زانیار نکنم فکر ولی! خداییش خفنی تیپ عجب. گذاشتم رها طرف

 ینهس به دست ،من به پشت زانیار. نبود پام مجلسی کفش یعنی بودم؛ نپوشیده کفش. کردم

 .بود ایستاده

 !زانیار؟-

 .یادم بهت خیلی: گفت و لباش روی نشست کج لبخند یه. گذروند نظر از پامو سرتا از و برگشت

 جداً؟-

 .کرد برانداز سرتاپامو دوباره قدمی یک فاصله با و اومد سمتم به

 .باشه قشنگ تنت تو اینقدر کردم نمی فکر. آره-زانیار

 !ماینی ما. دیگه خب-

 .پوشیدم که راحتیه کفشای همون کفشام که دید و باال زد کمی دامنمو

 .پوشم می کفشامو میرم االن-

 خودت؟ با آوردی کفش-زانیار

 .آوردم اونو داشتم طالیی کفش یه. آره-

 .خواد نمی-زانیار

 !سمیرا...سمیرا: گفت تر بلند صدای با بعد و

 ا؟آق بله: گفت و اومد من سال و سن هم دختر یه

 .بیار بردار رو زمینه رو که هایی بسته و کارم اتاق برو-زانیار

 .چشم-سمیرا
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 خوردم؟ من هم رو تو پدری ی نداشته ارثیه نکنه چیه؟. رفت و انداخت من به نگاهی نیم سمیرا

 .تخت روی نشستیم دوباره! اتاق توی رفتیم هم با و گرفت کمرمو زانیار! واال

 !میشه شروع مهمونی االن. دیگه بپوشم کفشامو بذار خب-

 .خانومی عسل صبرکن-زانیار

 .خورد در به ای تقه

 !تو بیا-زانیار

 . شد اتاق وارد کفش جعبه تا چند با و کرد باز درو سمیرا

 بذارمشون؟ کجا آقا-سمیرا

 .اینجا بذار بیار-زانیار

. بود داده دستور نیارزا که همونطور گذاشت؛ زانیار و من بین رو ها بسته و اومد سمتمون به سمیرا

 .شد خارج اتاق از و گرفت اجازه هم بعد

 !بپوش یکیشونو-زانیار

 منه؟ ی واسه اینا-

 .شماس ی واسه!بـــله-زانیار

 تا؟ چند گرفتی؟اونم چی واسه زانیار-

 .نداشتم پاتو سایز. مختلف سایزای ولی. شکله یه اش همه-زانیار

 .پرسیدی می پامو سایز میزدی زنگ یه ریدیخ می داشتی وقتی خب ولی. میگرفتی نباید-

 .نبود سورپرایز اسمش دیگه اونجوری. دیگه نمیشد-زانیار

 کفش جفت یک. بود چهل اش شماره اولی. کردم باز رو ها جعبه از یکی در و زدم لبخند بهش

 ندازما دونستم می. نپوشیدمش. بود قشنگ خیلی. بود بندی مچش دور که بلند پاشنه طالیی

 تهش و سی سایزش سومی. نپوشیدمش بازم. بود نه و سی سایزش کردم باز رو دومی. هنمیش
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 نم. بلنده اش پاشنه چقدر که وای. داخلش ببرم پامو خواستم و زمین گذاشتمش. خودشه. بود

 .خوبه نخورم آخه؟سکندری برم راه این با چجوری

 .کنم کمکت من کن صبر-زانیار

 دستش اینبار و آورد در پامو رنگ کوتاه ساق جوراب. دستش وت گرفت پامو. زد زانو پام جلوی

. کرد شکف داخل پامو و انداخت بهم چشمی زیر نگاهی نیم یه. بود تماس در پام پوست با مستقیم

 نوم پای مچ داره حقی چه به اصالً. کردم حس. کرد لمس پامو مچ دستاش. میبست داشت بنداشو

 !بابا بیاد باد بذار نارک برو. کنه می لمسشم حتی و میبینه

 .ممنون. بندم می خودم زانیار-

 .دیگه بندم می دارم-زانیار

 .خواد نمی ممنون: گفتم و عقب کشیدم پامو

. نکنه خطا پا از دست که باشی مواظبش باید هی! سخته چقدر داشتن پسر دوست. بابا ای

 ؟!چه تو به عسل ؟!کرده اراک این از بار چند اون اینکه. سورن سمت شد کشیده ذهنم ناخودآگاه

 .سروقتت میاد دوباره زانیار این االن که کن جمع کاردک با خودتو پاشو

 رو عنتیل بندای اون کامل وقتی. بپوشم کفشامو تا شدم خم منم. نشست کنارم و شد بلند زانیار

 .نشستم صاف و کردم بلند سر شد راحت خیالم و بستم

 شد؟ تموم-زانیار

 .هتموم. دیگه آره-

 .پایین بریم پاشو حاال-زانیار

 .کرد حلقه بازوهاش دور و گرفت دستمو زانیار و شدیم بلند

 .بقیه جلوی مخصوصاً. باشی اینجوری باید همیشه و امروز-زانیار

 بیفتم ها پله ور بود نزدیک باری چند.رفتن راه کفشا اون با بود مصیبتی. پایین رفتیم و نگفتم هیچی

. وردخ بدنم به دستش گرفت منو که چندباری هم بین این خب. رسید دادم به موقع به زانیار که
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 قیهب جلوی کنه خدا: گفتم و ها پله پایین رسیدیم. دیگه کرد اینکارو خودم جون نجات واسه خب

 .نندازم راه آبروریزی

 نپوشیدی؟ بلند پاشنه کفش حاال تا: گفت و خندید زانیار

 .فضاست تو هاش پاشنه دیگه این بعدشم .دارم استرسی یه االن ولی! چرا-

 ردهک درازم خیلی المصب کفشا اما. بودم رسیده هاش شونه سرِ تا. بود زانیار از تر کوتاه بازم قدم

 .نمیاد خوشم بودن دراز از: دادم ادامه. بودن

 توش و بود دستم هم بود لباس ست که کیفی اون. رفتیم ای گوشه به هم با و خندید زانیار

 خوبی؟. عسلی سالم: سارینا طرف از پیام. شد بلند گوشیم صدای. بودم گذاشته موگوشی

 خوبی؟ تو. مرسی خوبم. ما خوشگل خانوم عروس سالم-

 درسته؟. شدی رفیق زانیار با شنیدم. شما قربون-سارینا

 .کنه قبول خدا اگه-

 نگفتی؟ من به چرا بیشعور-سارینا

 چیکار؟ خوای می منو. گرمه ماهان با سرت تو-

 گرمه؟ زانیار با سرت تو یا گرمه ماهان با سرم من-سارینا

 .دختر نده گیر. دیگه دو هر-

 کنی؟ می بازی اس ام اس باهاش داری ساعته یه کیه-زانیار

 .ساریناست-

 .کرد نگاه موبایلم به. بود ایستاده کنارم

 سورنا؟ خواهر سارینا-زانیار

 مگه؟ چطور. آره-

 .پرسیدم یهمینطور...هیچی-زانیار

 .پررو بچه-سارینا
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 .بود شده تموم ظاهراً  گوشیم اینترنت اما بدم جوابشو خواستم

 داری؟ وایرلس زانیار-

 خوای؟ می رمزشو. آره-زانیار

 .میشم ممنون کنی لطف اگه-

 .عسل-زانیار

 بله؟-

 خواستی؟ نمی رمزشو مگه-زانیار

 .آره-

 .عسل-زانیار

 بله؟-

 .عسل. انگلیسیه به خودت اسم زشرم عزیزم: گفت و خندید زانیار

 .میگفتی زودتر خب: گفتم و خندیدم

 .ابایب فعالً . میگیرم تماس باهات بعداً . برم باید من سارین: نوشتم سارینا واسه و کردم وارد رمزو

 .من خوشگل بای-سارینا

 .بهم هداد پیام هم سورنا دید و کرد می نگاه گوشیم ی صفحه به داشت زانیار. اصلی صفحه رفتم

 هستی؟ وایبر تو هم سورنا با-زانیار

 .داد پیام بهم بود بار اولین. نه-

 .کن بازش-زانیار

 چی؟ واسه-

 !واست نوشته چی ببینم خوام می-زانیار

 .ننوشته خاصی چیز-
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 ولا از رفت و کرد باز رو سورنا و من گفتگوی و گرفت ازم موبایلمو که بزنم رو صفحه قفل اومدم

 شندهدرخ زانیار آقامون بودم نوشته که اونجایی به رسید بعد. کرد اخم کمی اولش. بخونه چیو همه

 تهنوش فحش بهش سورنا که جایی به رسید. خوند شو ادامه بعد و کرد نگاه لبخند با بهم. است

 .بود

 .کنما اخراجش و کنار بذارم رفاقتو میگه شیطونه! پررو بچه-زانیار

 .نشو ناراحت. یههمینجور ادبیاتش اون. زانیار نه-

 و فرستادم سورن واسه اونو عکس که جایی به رسید. خوند باقیشو و انداخت بهم نگاهی نیم

 .بعدش و قبل تعریفای

 .شیطون ای: گفت و کرد نگاه بهم دوباره

 :داد ادامه. بابا ای خونه؟ می پیامامو داره چرا آخه. خدا وای. انداختم زیر به سرمو و کشیدم خجالت

 .کنی نمی تعریف ازم مخود جلوی

 .میشی پررو-

 .سورن عکس به رسیده حاال. خوند پیامامونو ادامه و خندید

 فرستاده؟ واست عکسشو چرا-زانیار

 .چون اس دیوونه-

 آره؟. ترم خوشتیپ من پس. گرفتی حالشو خوب-زانیار

 سرمو. ودب کرده عرق دستام کف. بود شده سرخ هام گونه. انداختم زیر سرمو و زدم لبخند بهش

 و رفت کرد، پاک عکسو وقتی. کنه می پاک گوشیم از رو سورن عکس داره دیدم کردم بلند که

 .دید سارینو پروفایل عکس رفت. کرد باز رو سارینا و من گفتگوی

 .نباشه راضی شاید بینی؟ می عکسشو داری چی واسه-

 .گوشیتو بگیر. همینجوری-زانیار

 کردی؟ می اهنگ رو سارینا عکس داشتی چرا آخه-

 .استسورن شبیه چقدر ببینم میخواستم... آ... میخواستم. همینجوری که گفتم: گفت و شد هول
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 .بگو داد پیام بهت سورنا هروقت: گفت و دستم داد گوشیمو

 چرا؟-

 .عسل پسرتم دوست من چون-زانیار

 ترف شهیز خود. نسبت نشد که پسر دوست بدم؟ گزارش بهت هستی من کی تو مگه. بابا برو

 !باو بینیم بیشین. بدم گزارش بهش باید من اما زد دید رو سارینا

 شدی؟ غیرتی-

 .خانومی عسل آره: گفت و خندید زانیار

 .نمیاد بهت ولی-

 !اونوقت؟ چرا-زانیار

 .همینجوری. دیگه نمیاد-

 نموهاش بعضی با حتی. میداد دست دخترا با راحت. شدند زانیار ی خونه وارد دسته دسته مهمونا

 به تنخواس می هم پسرا. انگار نمیشه سرشون پیغمبر کین؟خدا دیگه اینا بابا. کرد می روبوسی

 زانیار به تعجب با هم اونا. نمیدادم دست باهاشون و دادم می تکون سرمو من که بدن دست من

 نولباساشو و اتاقی یه میرفتن خانوما. دخترشم دوست من گفت می شون همه به. کردن می نگاه

 .بودن تر افتضاح شدن، مهمونی وارد که هم وضعی اون از بیرون میومدن وقتی. کردن می عوض

 .بدنتو بپوشون خب. بود کوتاه و باز و دکلته اکثراً  لباساشون

 پوشن؟ می لباس اینجوری همیشه اینا-

 کیا؟-زانیار

 .دیگه دخترا همین-

 .مکن آشنات نفر چند با بریم بیا. عزیزم آره: گفت و خندید

 می ذیراییپ وارد الکی های نوشیدنی از مملو هایی سینی با خدمتکارا دیدم یهو که میرفتیم داشتیم

 .شن

 !مشروب؟-
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 جان؟-زانیار

 میدی؟ مشروب-

 چطور؟-زانیار

 ... .مشرو تو واقعاً زانیار-

 ایش. بغلش تو پرید و کرد صدا و زانیار که جلف فوق دختر یه. کرد قطع حرفمو مهمونا از یکی

 چطوری؟. زانیاااار: گفت! آویزوون چقدر

 و خندید و گرفت بغل اونو هم زانیار. طرفه نوزاد با که انگار. گفت رو جمله این کودکانه لحن با

 برگشتی؟ کِی دختر؟ تو چطوری: گفت

 .ایران رسیدم دیشب من: گفت دختره. بودن گرفته همو دستای همچنان اما. شدن جدا هم از

 کنی؟ نمی معرفی زانیار: گفت و انداخت هنگا یه من به بعد

: تگف و کشید خودش سمت به منو و گرفت منو کمر دستش با بود، دختره اون کف تو که زانیار

 .دخترم دوست...عسل

 جوارحمو و اعضا ی همه تو خو؟مثل چیه. کرد برانداز سرتاپامو و شد گرد کمی دختر چشمای

 .دوستم نگین ایشونم: داد ادامه خوبه؟ بیرون بندازم

: مگفت و دادم تحویلش هم مصنوعی لبخند یه. بدم دست ایکبیری اون با تا بردم جلو دستمو

 .خوشبختم

 .عزیزم همینطور منم: گفت و داد دست باهام نگین

 سکافهن موهاش رنگ. نمیشینه دل به. نمکه بی خیلی و آبیه چشماش. اندامه الغر دختر یه نگین

. کرده روتزپ هم لباش. عقابیه اما کوچیکه اینکه با اش بینی. ربرنجشی مثل سفیده؛ پوستش. ایه

. کردهن اش بینی حال به فکری یه چرا نمیدونم. معموله حد از پرتر یکم چون. کاشته ابرو معلومه

. خوردن تکون ما کنار از. بود ها پیله اون از. نزده دست بهش که همینه واسه شاید. میادا بهش البته

 توی از و بیاد گفت خدمتکار به زانیار. زانیار به چسبوند می خودشو هی. بود شده وردخ اعصابم منم

 .من سمت گرفت. برداشت مشروب گیالس یه سینی
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 .ممنون. خوام نمی من-

 ...عسیسم-نگین

 اب. برداشت دیگه یکی خودش واسه و داد نگین به و بود برداشته من واسه که گیالسی زانیار

 دمدی که شدم می پنچر داشتم کم کم منم. دید نمی منو دیگه انگار و نبود صحبت گرم دختره

 .آشنا یه باالخره جون آخ. کردم نگاه سورن به و زدم لبخند یه. شد مجلس وارد سورن

 .میرم من-

 عزیزم؟ کجا-زانیار

 .سورن پیش میرم-

 از. کنم اهنگ نگین و رزانیا به برنگشتم حتی. سورنا سمت افتادم راه. بده اجازه آقا که نشدم منتظر

 .متمس اومد همیشگی اخم یه با و دید منو اونم که رفتم سورنا سمت به. بودم شکار حسابی زانیار

 خوبی؟. سورن سالم-

 .خانوم عسل ســـالم: گفت و جلو داد پاشو یه و شلوارش جیب توی گذاشت دستشو یه

 مشغولن؟ نیارزا آقا: گفت پوزخند با و انداخت دختره و زانیار به نگاهی

 به میک که بینم می. سورن داش خیال بی: گفتم و کردم بهش ای غره چشم و کردم نگاه زانیار به

 !زدی تیپ و رسیدی خودت

 .شدی هستی بودی قدسی. نرسیدی خودت به کم هم تو-سورنا

 .سرمه شال من فقط. پوشیدن لباس چجوری ببین! کجا اینا و کجا من! مار زهر-

 .نرفت گوشِت تو حرف. خوری نمی زانیار این به گفتیم تبه که ما-سورنا

 .خوند مارو دیشب اسای ام اس زانیار. سورنا راستی وای-

 چیه؟ مگه. باشه خونده خب: گفت و لباش روی نشست کج لبخند یه

 .کنه اخراجت خواست می بدبخت-

 ه؟باش کی سگ: گفت عصبی حالت یه با و باال انداخت ابروشو جفت ی گوشه سورنا
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 .دیگه بزن حرف درست! اِ-

 .برگردوند روشو و کرد بهم ای غره چشم

 .دیگه شو کار به دست خب-

 کاری؟ چه: گفت و کرد نگاهم

 .مهمونی توی دختر ترین خوشگل مخ زدن-

 .بینم نمی خوشگلی هیچ اینا توی که من: گفت و انداخت نگاه یه اطرافشو پوزخند با

 .بگیر کار یکیشونو مخ برو. مجلسی هلوی همه این ینبب. فرصته بهترین برات االن خره-

 .شو ما خیال بی. عسل نیست حسش-سورنا

 .عوضی گفتم خودت بخاطر. جهنم-

 .گفتی دروغ کردی غلط-سورنا

 ریختن زوج زوج پسرا دختر. زدیم می قدم داشتیم هم سورنا و من. شد پخش موزیک یه یهو

 .رقصیدن و وسط

 .میرقصن دارن آقاتونم-سورنا

 اینا ولی. وتانگ میگن رقصشون به کنم فکر. کرد نمی نگین اون با که کارایی چه. کردم نگاه زانیارو

 .میرقصن سالسا دارن کنم فکر. گذروندن تانگو از دیگه

 .باشه راحت بذار-

 بگیری؟ حالشو خوای نمی-سورنا

 .دستش میاد کار حساب کنم قهر باهاش وقت چند-

 .بگیر حالشو االن-سورنا

 گوشش؟ تو بخوابونم یکی وسط برم چجوری؟-

 .برقصی یکی با هم تو وسط بری که اینه منظورم. تو احمقی خیلی-سورنا
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 .من داآش نیستم بلد رقص من سورن؟ تو میگی چی: گفتم هام خنده بین. گرفت ام خنده

 .نیستم بلد منم خب-سورنا

 داره؟ ربطی چه-

 .برقصیم اینا مثل نباید که حتماً . خواد مین بودن بلد. بدیم تکونی یه وسط بریم-سورنا

 !عمرناش برقصم؟ تو با من؟-

 .گفتم خودت واسه من. درک به-سورنا

 .گناهه خب. زهرمار-

 .نداره گناه منه منظور که رقصی اون-سورنا

 گاهین زانیار به. شد پخش مالیم فوق موزیک یه بعد. شد تموم هم اونا رقص و گذشت دقیقه چند

 سورن: گفتم سورن به حرصم از. برقصه باهام خواد می زدم حدس. طرفم میومد تداش. انداختم

 .وسط بریم بیا

 !جان؟-سورنا

 .برقصیم بریم. میرسه زانیار االن. دیگه باش زود-

 .بریم نبز: گفت و لبش گوشه نشست شیطانی لبخند یه و کرد نگاه زانیار به چشمی زیر سورنا

 یم نگاه ما به داشت که دیدم چشمی زیر زانیارو کنیم؟ چیکار باید حاال خب. وسط رفتیم هم با

 .کشید خودش سمت منو و گرفت کمرمو سورن یهو. کرد

 خره؟ کنی می چیکار-

 .گردنم دور بنداز دستاتو برقصیم؟حاال نیومدیم مگه. خودتی خر-سورنا

. مزد دید رو یارزان چشمی زیر بازم. سورن های شونه روی انداختم دستامو و زدم حرصی لبخند یه

 .نیاری در بازی جلف دیگه دخترای با باشی تو تا. عزیزم آره. بود ما به حواسش

. نم عسلی چشمای به اون و بودم زده زل اون سبز چشمای به من. شدیم چشم تو چشم سورنا با

 راچ .نمیشه اما بدزدم ازش چشمامو خوام می کنیم؟ می نگاه هم به داریم چرا. رقصیدیم می هم با
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 سشنف گرمای و کشید عمیق نفس یه. بودمش ندیده نزدیک ی فاصله این از حاال تا تونم؟ نمی

 االن هب تا. میزد لبخند داشت اونم. من لب گوشه نشست ناخودآگاه لبخند یه. کرد نوازش صورتمو

 نهشبا های کابوس توی. میرقصیم هم با داریم و گرفته کمرمو االن اما. بود نخورده بهم دستش

 ورد از دستشو اون نه. شدیم خشک سرجامون ما و شد تموم آهنگ. چیزیو همچین دیم نمی مونم

 ونا کشت می منو داشت قلبم. آوردم پایین اون های شونه روی از دستمو من نه میداشت بر کمرم

 یرس هم از چشمامون. استرسه از احتماالً. جان قلب بگیر آروم دیقه میگی؟یه چی دیگه تو. وسط

 شخود سمت کشید دستمو که همزمان. شنیدیم سرمون پشت از رو زانیار صدای یکهو. یشدنم

 .عزیزم برقصیم بیا: گفت

 اینکه از تعجب! تعجبه از شاید. چرا دونم نمی. کردم می نگاه سورنا به داشتم همچنان من اما

 !رقصیدم می باهاش داشتم

 .برقصم نیستم بلد من: گفتم و دمکر نگاه زانیار به اخم با. بود مالیم هم بعدی آهنگ

 .رقصیدی می داشتی سورنا با که االن پس-زانیار

 .نبود رقص که اون-

 .رقصیم می موقع همون مثل االنم-زانیار

 .برقص نگین همون با برو. نکرده الزم-

 و کرد بغلم پشت همون از و خودش سمت کشید منو پشت از و گرفت دستمو که برم اومدم

 خانومی؟ عسل شده حسودیت: کرد زمزمه گوشم زیر. ام شونه ویر گذاشت صورتشو

 قفل اومدم منم. بود گذاشته کمرم دور دستاشو. میداد تکون منم و میخورد تکون آروم آروم

 .رقص به کردیم شروع عاشق زوج یه عین و گرفت هم منو دستای که کنم باز دستاشو

 چرا؟ حسودی. نه-

 ی؟میزن که چیه حرفا این پس-زانیار

 .مادرت جون کن ول زانیار-

 .تابلوئه. شده حسودیت-زانیار
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 .سورن با منم رقصیدی نگین با تو. نداره حسودی-

 نگین اب بخوام و کنم ول تورو بودم دیوونه مگه وگرنه. برقصی بخوای هم تو کردم نمی فکر-زانیار

 برقصم؟

. هنمیش محسوب رقص که بودم سورن با که این. برقصم نامحرما جلوی ندارم دوست من که اوالً-

 برقصم؟ باهات که خواستی ازم اصالً  تو دوماً

 .عزیزم دیگه ببخشید-زانیار

 معذب. بهش بودم چسبیده. گرفت خودش تنگ کمرمو و خودش سمت چرخوند منو حرکت یه با

 .شدم

 .کن ولم زانیار-

 !چرا؟-زانیار

 .معذبم اینجوری-

 نبودی؟ معذب سورنا با چرا پس-زانیار

 .بود نکرده بغلم محکم اینجوری ونا-

. رقص جایگاه از بیرون رفتیم و شد تموم آهنگ باالخره. شدم آزاد یکم و کرد شل دستاشو

 یننگ پیش همین واسه حساسم، نگین روی که بود فهمیده. بود حلقه کمرم دور دستش همچنان

. دبو ایستاده نهات که سورنا پیش میرفت داشت واقع در. رفت سالن ی دیگه سمت یه و نرفت

 بگیرم؟ اجازه تو از باید مگه بابا؟ چیه. رفت بهم ای غره چشم اخم، همراه به سورنا

 سورنا؟ چطوری-زانیار

 خوبی؟ تو. پسر مرسی-سورنا

 .میزدی قاپ دخترمو دوست بودم رسیده دیر: خنده با زانیار

 .جون زانیار تخود ارزونی! بزنم؟ قاپ اینو من: گفت و کرد من به ای غره چشم سورن

 .پررو نچسب ی پسره. خبره چه کرده فکر داشته برش هوا. گرفته باال دست خودشو چه
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 .رو گاله ببند-

 .کنما حالیت زانیار جلوی نذار مغز بی-سورنا

 .شده زیاد روش خیلی. بگو چیزی یه این به زانیار-

 خوای؟ می کمک آقـــاتون از آوردی کم چیه؟-سورنا

 .بابا نیا لفظ-

 .دوتاهم شما کنین بس-نیارزا

 .سورن دست داد و کشید بیرون شلوارش جیب از گوشیشو و خندید

 .بگیر عسل و من از عکس یه بیا. سورنا بیا-زانیار

 وخیش به و کرد بغلم پشت از منو زانیار. گرفت زانیار از رو گوشی و کرد نامحسوس اخم یه سورنا

 .نرفته در تا بگیر عکسو: گفت

 .زشته نک ول زانیار-

 .که خورمت نمی. کنم می ولت بگیره عکس یه وایسا-زانیار

 زانیار .بود شده قشنگ. کردیم نگاه عکس به. شد خیال بی مارو هم زانیار و گرفت عکس یه سورنا

 از گیالس یه دوباره. زانیار جلوی گرفت رو سینی. اومد سمتمون به اونم و کرد اشاره خدمتکار به

 .گرفت من سمت و برداشت توش

 .خورم نمی آشغاال این از من زانیار-

 .شی روشن بخور بگیر خوبه. چیه آشغال-زانیار

 .ممنون. نه-

 .عسل تو دست از. بابا ای-زانیار

 ودشخ برای گیالسو نتیجه در. خوره نمی که گفت و زدش پس اونم که سورنا طرف گرفت گیالسو

 مورد یه این تو حداقل. اومد خوشم نه: گفتم سورن به رو. کرد مزه مزه رو نوشیدنی و برداشت

 .آدمی
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 .پوک کله ترم آدم تو از-سورنا

 موردی؟ چه تو-زانیار

 .دیگه خوره نمی مشروب اینکه-

 نیستیم؟ آدم ما یعنی. عسل نکنه درد دستت-زانیار

 .خوری می مشروب نمیاد خوشم-

 .بذار کالس ما واسه کم! خانوم عســـل-زانیار

 وبینیم جلوی و برگردوندم ازش رومو اکراه با. شد دگرگون حالم. بود گرفته مشروب بوی دهنش

 .گرفتم

 عسل؟ شد چی-زانیار

 .میده زهرماریو این بوی بدجور دهنت...زانیار-

 .نداره آنچنانی بوی. گیالسمه دومین که فعالً : گفت و گرفت آغوش در تر تنگ منو

 خوری؟ می گیالس چند مگه-

 .شم سرخوش یکم. بشه عوض حالم یکم که دریق اون: گفت و خندید زانیار

 .ماشاال سرخوشی همینجوریم که تو-

 تفادهاس فرصت از هم سورن که بیاره مشروب دوباره بگه خدمتکار به که کرد ما به پشتشو. خندید

 ارزانی دیگه اما چرا؟ پرسیدم لب زیر و کردم اخم بهش. خونه بریم که گفت اشاره و ایما با و کرد

 .بده جوابمو که نشد و برگشت

 .یکیه مسیرمون. بریم بیا هم تو.میرم دارم من عسل-سورنا

 .حاال باش زودی؟ این به چرا-زانیار

 .دارم کار. برم باید. داداش نه-سورنا

 .بریم شو آماده برو: گفت و کرد من به رو بعد

 .مونه می همینجا عسل اما. برو میخوای تو. نمیاد االن عسل. نه-زانیار
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 .برمش می. یکیه مسیرمون-سورنا

 .میارمش خودم. مونه می عسل. نه-زانیار

 !چیه؟ قضیه برم؟ باهاش منم داشت اصرار چرا. رفت و کرد خداحافظی سورنا

 .ودب کرده مست یکم زانیار. کردن کم شرشونو دونه دونه مهمونا و گذشت مهمونی از ساعتی یک

 .دیگه برم منم. خب-

 .بشین. حاال میری-زانیار

. برن تونن می امروز همه: گفت بلند و گردنم دور انداخت دستشو. کناریش مبل روی شستمن

 .برگردین فردا. ندارم کاری باهاتون

 منم. شناختتش می و بود دوستش. برم باهاش داشت اصرار سورن همین واسه. هشتم امام یا

 صمرخ هم اش راننده حتی. مشدی تنها زانیار و من و رفتن خدمتکارا دونه دونه. چاک به بزنم باید

 .کرد

 .برم من بگیر آژانس یه زانیار-

 .دیگه کن بس. میبرمت خودم عسل-زانیار

 .دیگه برم منم. رفتن همه خب-

 .برمت می خودم برم قربونت. خانومی عسل-زانیار

 .نیست حسابی درست حالت که تو-

 .برمت می بیاد سرجاش حالم یکم-زانیار

 شوخود بودیم، نشسته که عریضی مبل روی. بیاد سرجاش آقا لحا تا نشستم سینه به دست

 االح. خارید می اول از تنش. نیست هم بعید این از ؟ بیاره سرم مال بال نکنه! خدا وای. روم انداخت

 .کرده مست که هم

 زانیار؟ کنی می چیکار-

 .بیا راه ما با یکم. خانوم عسل-زانیار
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 .زانیار نبود این قرارمون-

 سمت برد منو و شد بلند خودشم و گرفت بازومو که شدم بلند جام از و دادم هولش ودمخ روی از

 .ها پله

 .کن ولم احمق؟ میکنی چیکار-

 .عسل نزن حرف-زانیار

 اقات سمت برد منو. المصب بود قوی خیلی. نمیشد اما. کنم فرار دستش از که کردم می تالش

 مکن فرار دستش زیر از خواستم. کرد ول بازومو. تدروبس و تو رفتیم باهم و کرد باز درو و خودش

 .نذاشت و کرد تکیه در به که

 .برم من بذار. نداری طبیعی حالت االن تو زانیار-

 .ندارم کاریت تو جون به-زانیار

 .برم بذار کن ول پس-

 .ندارم کاریت گفتم-زانیار

 ورهبخ بهم دستت انیارز: گفتم بغض و ترس با و کردم گرد عقب من که کرد دراز سمتم دستشو

 .تورو هم کشم می خودمو هم

 .ندارم کاریت گفتم-زانیار

 برم؟ من نمیذاری چرا پس-

 .باشیم تر راحت باهم یکم خوام می فقط-زانیار

 .برم بذار خدا تورو. کن ولم. زانیار نه: گفتم و ترکید بغضم

 .تو به لعنت: گفت و کوبید در به دستشو عصبانیت با و برگشت

 .کرد باز درو و کشید رو دستگیره مخش با

 .بریم بیفت راه-زانیار

 .نیست خوش حالت تو. میرم خودم-
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 .رسونمت می خودم. نکرده الزم-زانیار

 .کنم عوض لباسامو من بیرون برو-

 لباسامو سریع و کردم قفل درو. بست درو و بیرون رفت اتاق از و کرد نگاه بهم عصبانیت با

. کردی کوفتم. تخت روی انداختم کفشا همراه به رو بود خریده مواس که لباسایی. پوشیدم

 ردمک پام مو راحتی کفشای. است عشق خودمونو ی ساده تیپ. رو شاهانه لباسای این نخواستیم

 فک با. روم بیفته بود نزدیک در کردن باز با که بود داده تکیه اتاق در به. اتاق از بیرون رفتم و

. ایینپ رفتم بدو بدو ها پله از کنم نگاه بهش اینکه بدون. عقب دادم هولش و شدم مانعش دستام

 یه اهر توی. افتادیم راه و ماشین تو نشستیم و اومد آروم آروم اونم. ماشینش سمت باغ توی رفتم

 دخترای مثل منم کرده فکر بذارم؟ پام زیر شرافتمو داشت توقع! جهنم. نزد حرف باهام هم کلمه

 نماشی از رسیدیم وقتی. ببازه خودشو حاالها حاال که نیست کسی عسل. کرده غلط اطرافشم؟

 .خداحافظ: گفتم و شدم پیاده

 من اینکه عوض. کنه می قهرم کرده خوبی کار خیلی! درک به. رفت و داد گاز و نداد جوابمو اما

 .پیدا نا سرش اون بدم نشون بهت قهری. کنه می قهر من با آقا کنم قهر باهاش

 ردهک آرایش صورت تا اتاقم رفتم راست یه و دادم سالم. کرد می آشپزی داشت مامان. هخون رفتم

 مامان اههمر. بیرون اومدم. گرفتم مشتی دوش یه و رفتم حموم سمت و برداشتم لباسامو. نبینه مو

 اب وقتی کالً. نمیزه حرف زیاد. داره افسرده حالت یه مامانم. بخوابم که اتاقم رفتم و خوردم شام

 .ومیخان عسل سالم: داد پیام بهم زانیار. کردم پهن تشکمو. بگیم هم به جمله سه دو شاید همیم

 .ندادم جوابشو

 نمیدی؟ منو جواب-زانیار

 .ندادم جواب دوباره

 .عسلم ببخشید-زانیار

 .دیگه ببخشید. بود اشتباه کارم دونم می: داد پیام دوباره. کردم قطع. زد زنگ. ندادم جواب

 .ندادم ابجو بازم

 .بده جوابمو عسل-زانیار
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-... 

 .بده جواب مادرت جون.بده جواب. پشیمونم بخدا عسل-زانیار

 میگی؟ چی-

 خوبی؟. من بشم قربونت-زانیار

 .نیستم بد-

 باشه؟. بده جواب. االن میزنم زنگ-زانیار

 .اوهوم-

 .زدم حرف باهاش سرسنگین لحن یه با. دادم جوابشو منم و زد زنگ

 الو؟-

 خوبی؟. عسلم سالم-یارزان

 .آره.سالم-

 .باش آشتی. دیگه نزن حرف اینجوری-زانیار

 .نیست خودم دست-

 .پشیمونم بخدا عسل-زانیار

 .وقت هیچ. کنی نمی تکرارش دیگه بدی قول باید-

 شدی؟ زنم وقتی حتی-زانیار

 کالً  ما تازه .بود نزده ازدواج از حرفی اصالً که اون شدی؟ زنم که چی یعنی. شدم شوکه حرفش از

 .باشه چیزا این و ازدواج اهل نمیومد هم بهش. شدیم آشنا باهم روزه سه

 نکنی؟ تکرارش میدی قول-

 .تونم می که بشی زنم وقتی ولی. میدم قول. بابا آره-زانیار

 .شدیم آشنا هم با روزه سه کالً ما-
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 چی؟ که خب-زانیار

 .یمبزن ازدواج از حرف بعد بشناسیم همو بیشتر بهتره-

 میزنم؟ ازدواج از حرف باهاش دارم که هستی دختری اولین تو میدونی-زانیار

 میگی؟ راستشو-

 !چیه دروغم-زانیار

 چرا؟-

 چرا؟ چی-زانیار

 .بالشم زیر گذاشتم و کردم قطع تلفنو سریع منم و زد اتاقو در مامانم

 !تو بیا-

 و خودش اتاق انداخت رفت و داشتبر تشکشو دیواری کمد از. برداره تشکشو تا اتاق اومد مامانم

. زدش زنگ بار سه زانیار بود اتاق تو مامانم وقتی تا. بود سایلنت روی منم گوشی. خوابید گرفت

 .کردم تماس باهاش رفت که مامانم

 عسل؟ الو-زانیار

 .کردم می قطع باید اومد مامانم ببخشید-

 .باشه. آهان-زانیار

 .نمیشم مزاحمت. دیگه بخواب برو-

 .خانومی عسل مراحمی-یارزان

 .بخیر شب-

 .بخیر شب-زانیار

 ومدیا زانیار ی خونه از دیر چرا: داد پیام بهم سورنا بذارم، ساعتشو خواستم تا و کردم قطع تلفنو

 بیرون؟

 داره؟ ربطی تو به-
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 .جهنم به برو-سورنا

 اومدم؟ بیرون دیر زانیار ی خونه از من دونی می کجا از تو. بینم واسا-

 .دیدمتون-اسورن

 کجا؟-

 .دیدمت شدی پیاده که اتوبوس ایستگاه دم-سورنا

 من؟ رو کردی زووم وقته چند چرا تو سورن داآش-

 .زدی توهم. احمق نکردم زووم-سورنا

 نکردم؟ چیکار کردم چیکار پرسی می ازم چی واسه اصالً بگو. نخیر-

 .محلیم بچه چون-سورنا

 کنی؟ می بازجویی محل دخترای ی همه از یعنی-

 .نخیر-سورنا

 .نداره ربطی تو به چون. نکن بازجویی منم از پس-

 شو انندهر که گفت و داد پیام زانیار صبح. خوابیدم گرفتم و کردم پاک پیامامونو. نداد جوابی دیگه

 یه انیارز و من منشی. اتاقم رفتم و شرکت رسیدم. سرکار رفتم اون راننده با منم. دنبالم فرستاده

 و دش اتاقم وارد بزنه در اینکه بدون زانیار. داشت قرار زانیار و سورنا اتاق بین من اتاق. بود نفر

 .بست درو

 اومدی؟ بشنوم باید منشی از. خانوم عسل سالم-زانیار

 چطور؟. سالم-

 .نشستم روش به رو رفتم و پاشدم میزم پشت از منم. نشست مبل روی و اومد زانیار

 من؟ اتاق نیومدی اول چرا-زانیار

 .نشم مزاحمت گفتم-

 .دلخوری ازم دیروز بابت هنوز نکنه-زانیار
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 .نیستم دلخور کم-

 .عسل کردم خواهی عذر که من: گفت و کرد خم سمتم سرشو زانیار

 .ناراحتم ازت هنوز من ولی. آره-

 بیارم؟ در دلت از چجوری: گفت و زد مهربونی لبخند زانیار

 .همین. نکن تکرارش فقط-

 .کنار بذار دلخوریو و کن وا اخماتو حاال. نمیشه تکرار دیگه. باشه-زانیار

 عسل...بانو عسل: کرد زمزمه آهنگی لب زیر و شد بلند جاش از اونم و زدم لبخند بهش

 !چشم عسل...گیسو

 .کردم ریزی ی خنده

 !بری؟ پسره این با دوباره نشی پا. دنبالت میام ناهار واسه-زانیار

 .باشه-

 خیلی اون و من آخه؟ میشه داره؟چجوری دوسم واقعاً  یعنی. رفتم فرو فکر تو. نبیرو رفت اتاق از

 من اب دنیاش اون آخه. کنه تحمل منو رفتارای تونست نمی که نداشت دوسم اگر. داریم فرق باهم

 تونه می چجوری منو. داشته کار سر اوپن و باز خودشون قول به دخترای با عمر یه اون. داره فرق

 شتدا رستوران توی. دریا رستوران همون. بیرون رفتیم و دنبالم اومد و شد ناهار وقت کنه؟ تحمل

 از: پرسیدم ازش. کنار گذاشت گوشیشو و کرد من به اخم یه آخرشم. رفت می ور گوشیش با

 نداری؟ خبر سورن

 چطور؟: گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 .نبود خبری ازش امروز آخه هیچی-

 .رفت ور غذاش با و پایین انداخت سرشو

 .شرکت نیومده امروز-زانیار

 چرا؟-
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 مهمه؟ خیلی برات: گفت و کرد نگاه بهم اخم با و کرد بلند سرشو زانیار

 .بدونم خواستم فقط نه-

 داره؟ اهمیتی چه سورنا بدونی؟ خوای می چرا-زانیار

 واسه دنبو خبری ازش امروز. کرد می پیله میومد هی آخه. پرسیدم کنجکاوی سر از کن باور-

 .پرسیدم همین

 کنی؟ می حسودی سورن به نکنه: گفتم و زدم آمیز شیطنت لبخند یه بعد

 گرفتی؟ شکالتو جعبه اون واسش چرا-زانیار

 دیدی؟ کجا از اونو تو...تو-

 .عسل بده سوالمو جواب-زانیار

 .بخرم دیگه جای از برم نداشتم حس منم. داشت همونو فقط فروشنده. همینجوری-

 همین؟ قطف-زانیار

 کردی؟ فکر چی پس. معلومه خب-

. احرف این و داره سردرد گفت اونم. شرکت نیومده چرا که دادم پیام بهش پیش دقیقه دو-زانیار

. ادفرست برام شو جعبه عکس. خورم می بودو خریده واسم عسل که شکالتایی دارم گفت بعدش

 چیه؟ کارا این از قصدش

 .میگذره خوش بهم داره ببینه نداره چشم. داره نفرت من از کالً اون. میدونم چه-

 داره؟ نفرت-زانیار

 نمیبینی؟ خودت مگه. دیگه آره! واه-

 .کنم می فکر برعکسشو اتفاقاً . باشه داشته نفرت کنم نمی فکر من ولی-زانیار

 .زانیار دادی دست از عقلتو: گفتم و خنده زیر زدم

 .خورد غذاشو باقی و زد لبخند بهم هم زانیار

*** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

76 

 

 عزیزم؟-

 جونم؟-زانیار

 بیان؟ بگیم هم اینا سارینا به میشه-

 سورنا؟ خواهر سارینا-زانیار

 .سورنا خواهر سارینا. آره-

 .نمیاد خوشم زیاد شوهرش اون از-زانیار

 .دیگه بیان بگیم اوناهم کردی؟ دعوت نگینو چطور-

 گلم؟ میشه حسودیت نگین به هنوز-زانیار

 .دوستیم هم با دیگه بعدشم کنم؟ یحسود بهش من که کیه اون-

 .کردیم دعوت هم رو سورنا نگین، بجز خب-زانیار

 میشه؟ کم ازت. میگیم هم ماهان و سارین حاال خب-

 .بیان بگو هم اونا به چشم...چشم-زانیار

 .نمونه پسر شدی حاال-

 بحث کنیم عوتد دریا رستوران به رو ماهان و سارینا اینکه مورد در داشتیم و بودیم ماشینش توی

 .مادری سرزمین به رسیدیم. همیم با که میشه ماهی یه. کردیم می

 .برو پشتیش خیابون از. آذر خیابون از نه اما. هجرت بازار برو-

 .دلم عزیز چشـــم-زانیار

 استراحت همه به روز اون و بیرون بزنیم شرکت از گفت رییس آقای و بود ظهر از بعد 2 ساعت

  .ابوحیدر فالفلی رفتیم. جنوبی جردن میگیم بهش ما که هجرت بازارچه مرسیدی 1 ساعت. داد

 .گیرم می فالفل تا دو خودم واسه من-زانیار

 .باوش-
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 خوای؟ می فالفل چندتا تو-زانیار

 نهنگم؟ مگه. یکی! واه-

 خانومی؟ نهنگم من یعنی-زانیار

 !نه کم-

 و فالفلی بیرون رفتم من. داد سفارش مشکی نوشابه دوتا و فالفل تا سه زانیار و خندیدم هردو

 که پهن و پت بازارچه یه. هاشم نیمکت اون عاشق. نشستم بازارچه توی های نیمکت از یکی روی

 .عریضه خیلی چون. نیست شلوغ هم وقت هیچ. بودن گذاشته چوبی های نیکمت درختاش زیر

 توی رو سورن. ماست ی کوچه هم باالتر کوچه تا شش. مرکزشه درست. جنوبیه جردن ناف اینجا

 با که پیش ماه یه از. نشست کنارم اومد و کرد اخم بهم افتاد من به که نگاهش. دیدم بازارچه

 .نداده پیام بهم دیگه گرفتم، حالشو پیامم

 .سالم-سورنا

 .سالم-

 اینجایی؟ چرا-سورنا

 .بزنیم فالفل اومدیم زانیار با-

 .خوردنش فالفل نای با درآورده شورشو دیگه هم زانیار-سورنا

 .شد معتادش خورد فالفل بار یه. آره! هه-

 .زانیار پیش میرم من-سورنا

 و نم کنار نشست زانیار. اومدن باهم دقیقه ده از بعد. زانیار پیش رفت سورن و دادم تکون سرمو

 هب کردیم شروع. سورن به داد خودشو های فالفل از یکی زانیار. بود نشسته اون پیش هم سورن

 .فالفل دنخور

 .رستوران بیان بگیم هم ماهان و سارینا به خوایم می...سورنا-

 جداً؟-سورنا

 .اوهوم-
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 کنید؟ نمی دعوت زانیار ی خونه کاریه؟چرا چه خب-سورنا

 .میذاره کالس خانوم عسل-زانیار

 چرا؟-سورنا

 .ترسه می خوره خور لولو منِ از-زانیار

 !زانیــــار اِ-

 سی؟تر می ازش چرا عسل-سورنا

 .دونه می خودش: گفتم و انداختم زانیار به نگاه یه

 .بهتره خونه. دیگه باشه من ی خونه کن قبول عسلم حاال-زانیار

 !تو خونه... بابا باشه. تو دست از-

 ماشین سوار من دیگه. هامون خونه بریم که کردیم جمع مونو کوزه کاسه فالفل، خوردن از بعد

 هوا .نشستم بالکن توی رفتم. بود خواب مامان. خونه رسیدم. رفتم پیاده خونه تا و نشدم زانیار

 زنگ .بودم کرده تنم هم شرت سویی یه. بود مهرماه اوایل. میشد سرد کم کم داشت و بود پاییزی

 وم هندزفری. کرد قبول اونم. کردم دعوت زانیار ی خونه به ناهار فردا برای رو اونا و سارینا به زدم

 آهنگ که بود نگذشته ای دقیقه چند. دادن گوش آهنگ به نشستم و وشیگ به کردم وصل هم

 به و درآوردم شرتم سویی جیب توی از رو گوشی. اومد گوشیم ی ویبره صدای و شد متوقف

 .بود داده پیام بهم مدت همه اون از بعد. بود سورنا. کردم نگاه اش صفحه

 ترسی؟ می زانیار از چرا-سورنا

 ردی؟ک شروع تو باز سورن-

 .دینش تنها روز اون بود گفته بهم زانیار بودین؟ تنها که مهمونی اون به میشه مربوط نکنه-سورنا

 چی؟ که خب. میشه مربوط. جان آقا آره-

 بزنه؟ دست بهت خواست می-سورنا

 .کن بس سورنا-
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 .زانیار اون و تو و دونم می من زده دست بهت بفهمم بخدا عسل-سورنا

 .نمیشم منظورت متوجه-

 لعنتی؟ نه یا زده دست بهت-سورنا

 چیه؟ زدن دست از منظورت-

 نه؟ یا خورده بدنت پوست به دستش که اینه منظورم-سورنا

 داره؟ ربطی چه تو به اصالً  چی؟ که خب. آره فرض به-

 دختری؟ هنوز تو االن-سورنا

 .کنیا می کفریم داری پرسی؟ می که سوالیه چه این سورنا-

 .عسل بده منو جواب-سورنا

 . هستم که معلومه. بله-

 .دارم کارت. محله سرای جلوی مهران پارک بیا پاشو-سورنا

 .بگو همینجا-

 .بیا پاشو گفتم-سورنا

 .بگو همینجوری. میشه ناراحت زانیار-

 .باش اونجا دیگه ساعت نیم. بیا حتماً. دارم باهات واجب کار-سورنا

 خو؟ داری کار چی-

 .نیاوردم خودم سر بالیی یه تا بیا پاشو. داغونم عسل-سورنا

 چته؟-

 .میگم بهت اونجا بیا-سورنا
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. رفتم اتوبوس ایستگاه سمت به سریع و پاشدم چشه؟ یعنی. بیاره خودش سر بالیی یه ترسیدم

 رد جلوی. محله سرای سمت رفتم و شدم پیاده اول فلکه منم و اومد اتوبوس یه بعد دقیقه پنج

 .شد سبز جلوم سورنا که ایستادم اصلیش

 .سالم-

 بخونهکتا جلوتر یکم. محله سرای پشت برد خودش با منو و گرفت آستین روی از دستمو خشم با

. ودنب ساخته کمتر ارتفاع با و جلوتر یکم خوشگلی برای آجری دیوار یه خودش، دیوار بجز که بود

 اتم. دیوار به خورد کممح کمرم. دادم هولم تزیینیه دیوار به و اونجا برد منو. نبود اونجا کس هیچ

 کنار درست دستشو یه آخه؟ چشه این. بود اومده بند زبونم. کردم می نگاهش داشتم مبهوت و

 به ممن. نمیشد هم وجب یه مون فاصله. دوخت چشم بهم عصبانیت با و داد تکیه دیوار به صورتم

 همونطور و شد باز زبونم قفل آخه؟ مرگشه چه این. بودم ترسیده و شدم خیره قرمزش چشمای

 سورن؟ مرگته چه تو: گفتم دستپاچگی با بودم، شده خیره چشماش به که

 گمهمر چه من: گفت خشم با اما آروم صورتمو کنار دیوار روی کوبید و کرد مشت دستشو یکی اون

 تو؟ یا

 کردم؟ چیکار من مگه-

 زد؟ دست کجات به عوضی اون-سورنا

 میدی؟ گیر بهم داری دوباره چرا. سورنا نمیشه مربوط تو به مسائل این-

 .مربوطه من به فقط. لعنتی مربوطه من به-سورنا

 .برم خوام می کنار بکش تو؟ میگی داری چی چی؟ یعنی-

 زد؟ دست کجات به بگو بهم. عسل نزن زر-سورنا

 .برم بذار حاال. نیست کنی می فکر تو که اونجوری-

 .بده سوالمو جواب عسل چجوریه؟ پس-سورنا

 کنه؟ می فرقی چه تو واسه-

 نیستی؟ دختر دیگه نکنه-سورنا
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 .بفهم دهنتو حرف. سورنا شو خفه-

 کرد؟ چیکار باهات بگو بهم پس-سورنا

 شد؟ راحت خیالت. کرد کارو همون اونم کنی؟ می چیکار دخترات دوست با تو-

 جواب حسینی و راست خوام می ازت. کنم نمی کاری باهاشون من. جهنم به برن شون همه-سورنا

 .بدی سوالمو

 بارمدو یکی و زد دست پایینو به پام مچ...گرفت بغلش منو... گرفت دستامو...بوسید مو گونه-

 شد؟ تموم. کنار کشیدم منم که من روی انداخت خودشو

 .عسل کشتمت مـــی: کشید عربده اینبار و دیوار به کوبید مشتشو دوباره

 مربوطه؟ چه تو به. پایین بیار صداتو-

 .کن کات باهاش عسل: گفت مآرو

 چی؟ یعـنی. خوام نمی-

 .کنی می کات باهاش. گفتم که همین یعنی-سورنا

 .نداره دخلی هیچ تو به. خوام نمی-

 .کن کات باهاش. عسل کنه لعنتت خدا-سورنا

 .کن تمومش دیگه. خوام نمی سورنا-

 خوای؟ نمی چرا-سورنا

 .دارم دوستش چون-

 با وهاش نفس و لرزید می داشت فکش. چشمام توی زد زل شتریبی خشم با و کرد سکوت سورنا

 مبرداشت دیوار روی از عصبانیت با دستشو و کردم اخم. میداد بیرون دندوناش الی به ال از حرص

 من :گفتم جدی حالت یه با بهش و برگشتم که بودم، نشده دور ازش قدمی چند هنوز. افتادم راه و

 .اخراجی برگرد برو بی بشه، تکرار دیگه دفعه یه کارت این راگ اما. نمیگم زانیار به چیزی
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 رتس بالیی یه تا شو گم. شو گم چشمام جلوی از عسل: زد داد و کشید صورتش به دستی سورنا

 .نیاوردم

 منو کرد تهدیدم شد؟چرا عصبی انقدر چرا. افتادم راه خونه سمت به و رفتم بهش ای غره چشم

. مافتاد پیش سال چند یاد یهو نمیومد؟ بدش من از اول از مگه کنه؟ می رو کارا این کشه؟چرا می

 یهو. همدرس نیومد و بود مریض سارینا چون برگشتم؛ خونه به تنها روز اون. بودم دبیرستان وقتی

 دروازه زا داشت که هم سورنا. دنبالم افتاد پسره یه "آپارتمانا" میگیم بهش ما که قسمتی یه توی

 و آش رو پسره. زدنش کتک به کرد شروع و سمتش دوید پسر اون دیدن با یشد،م آپارتمانا وارد

 محل توی اتفاق اون از بعد یادمه. کشید دست کاری کتک از من اصرار به هم سر آخر و کرد الش

 قاشرف از چندتا با آذر خیابون توی بار یه بعدشم وقت چند. عسله پسر دوست سورنا که افتاد چو

 .میاد داره عشقت سورنا: گفت و داد نشون منو ستاشدو از یکی که بود

 .احمق شو الل: گفت و دوستش ی کله پس زد یکی هم سورنا

 .کردن پراکنی شایعه محل توی که دوستاتونن همین: گفتم بهش و سورنا سمت رفتم منم

 !لطفاً بگیرین گِل دهنشونو

 شایعه؟-سورنا

 .میزنن مفت حرف دارن کنید الیشونح جوری یه. همیم با شما و من میگن. دیگه آره-

 .رفت دوستاش با و پایین انداخت سرشو و نداد جوابمو هم سورنا

 همه اخیرش، وقت چند رفتار... وقتها اون داره؟ دوست منو اون...من از اون...نکنه...منو سورنا نکنه

 نشون بهم ونفرتش اش همه چرا نزده؟ بهم حرفی حاال تا چرا پس. داد می نشون اینو اش همه و

  میده؟

 بهش که همون. خورد سورنا دوست ی مغازه به چشمم میزدم، قدم فلکه توی داشتم که همونطور

 زبهرو اسمش. شدم بوتیکش وارد. پرسیدم می سوال ازش رفتم می باید. میاد داره عشقت گفت

 .بود

 .سالم-

 امرتون؟. آبجی سالم-روزبه
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 .سورنه به راجع بگیرم؟ وقتتونو لحظه چند تونم می-

 .بفرمایید. البته-روزبه

 .نبود مغازه توی کس هیچ روز وقتِ اون. جلوتر رفتم

 یه و مبود دبیرستان من که موقع همون پیش، سال چند بپرسم خواستم می. روزبه آقا ببخشید-

 بود؟ کی مسببش شد، پخش سورنا و من به راجع شایعاتی

 آبجی؟ شایعه کودوم-روزبه

 .دیگه اینا و دوستشم من...میاد خوشش من از سورنا گفتن می که مونه...بگم؟همون چجوری-

 خانوم؟ عسل پرسن می االن: گفت و کرد پوف روزبه

 مگه؟ چطور-

 .آبجی خیال بی-روزبه

 .بگین بهم کنم می خواهش. روزبه آقا نه-

 .میشه شاکی بفهمه سورنا-روزبه

 .میدم قول. نمیگم بهش من-

 چل کالغ یک هم بقیه. شماست عاشق گفت همه به اون! کرد پخش محل تو سورنا خود-روزبه

 .هستین هم با که گفتن و کردن کالغ

 نگفت؟ من خود به چرا پس...پس-

 !غُدّه خیلی اون. میشناسین ما از بهتر سورنو که شما آبجی-روزبه

 وقتی. خواستم می سورنو خاطر منم ها، موقع اون. بیرون زدم اش مغازه از و کردم تشکر روزبه از

. شدم شاکی رفیقم، باهاش شد شایعه اینکه از بعد اما. پایین ریخت می هرّی دلم دیدمش می

 نذاره گفتم سورنا به وقتی از زدن؟ می حرف سرمون پشت باید چرا نبودم باهاش وقتی خب

 هر. دختربازی سراغ رفت و کرد شروع هنجارشو به نا رفتارای باهام اونم بشه، پراکنی شایعه

 می کل کل باهام. میداد شماره مون مدرسه های بچه به داشت آپارتمانا توی دیدمش می موقع

 هب شدیم تبدیل اون از بعد و کردم می رفتار باهاش خودش مثل منم! کرد می صحبت بد... کرد
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 همین واسه. کنه می رو کارا این همین واسه سورنا پس. زدیم می تیر با همو سایه. هم دشمنای

 بفهمونه بهم خواست می. نباشه ای شایعه خواست می. منم دلیلش. داره دلیل کاراش گفت

 نم چرا. کنه فراموش منو شاید تا کنه سرگرم دیگه دخترای با خودشو خواست می. نداره دوستم

 چرا؟ نفهمیدم؟

 دنشب. دادم تکونش باری چند سمتشو نمیشه؟رفتم بیدار چرا. بود خواب هنوز مامان. خونه رسیدم

 به هک همونجور... . اما. دادم تکونش بار چند. ایستاد تپش از قلبم لحظه یه کردم احساس. ودب یخ

 تلفن متس رفتم. کنم چیکار باید نمیدونستم. چکید چشمم ی گوشه از اشکی بودم، زده زل مامانم

 .بود اومده بند زبونم من اما. برداشت. گرفتم رو سورنا گوشی ی شماره و

 نمیزنی؟ فحر چرا الو؟-سورنا

 !نا...سورِ... سو... سو: گفتم لرزون صدایی با و کنان من من و شد باز زبونم قفل

 شده؟ چی تویی؟ عسل؟: گفت مضطربی حالت با سورنا

 !نم...ماما... ما... ما-

 حالت با سورنا. کردم می نگاه مامانم به. بودم شده شوک اما. بود کرده خیس صورتمو اشکام

 .تون خونه اممی االن: گفتم عصبی

 هیچ اما. میدادم تکونش. گرفتم بغلم سرشو. مامانم سمت دویدم و کردم رها رو تلفن گوشی

 می صداش جیغ با و افتادم زدن ضجه به دیگه. بود بسته یخ. داد نمی نشون واکنشی

 . شو بیدار من مرگ... خدا تورو. شو بیدار خدا تورو. بده جوابمو مامانم! مــــامــــان:کردم

 جورهمون من و بود بغلم تو سرش. نمیداد نشون العملی عکس هیچ اون اما. میدادم تکونش شدید

 از هم خونه در. بود کرده باز چجوری ساختمونو ورودی در دونم نمی. شد پیداش سورنا. میزدم زار

 یدد حال اون توی که منو. نشست من کنار دوید سمتم به. شد خونه وارد. داشت دستگیره بیرون

 شده؟ چش خانوم نازنین شده؟ چی عسل: گفت و گرفت اش گریه

*** 

 .تاالرا به میرسن االن بشینی؟مهمونا اینجا خوای می کی تا. عشقم پاشو-زانیار
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 روی که گلهایی روی بودم انداخته خودمو. ریختم می اشک کنان هق هق مادرم مزار سر داشتم

 .بود کرده پنهون خودش در مادرمو که خاکی همون. بودن خاک

 . بمیرم خودم درد به بذار کن ول زانیار-

 ،من روی به رو مزار سر باال سورنا. زد زل من به آفتابیش عینک زیر از و نشست زانو روی زانیار

 یومدهن ماهان. کرد می گریه داشت و بود نشسته من کنار هم سارینا و بود ایستاده سینه به دست

 .بود

 .میای دوباره. بریم پاشو جان عسل-سارینا

. کرد می نگاه سارینا به داشت زانیار. رفتیم زانیار ماشین سمت به و گرفتن دستمو عسل و زانیار

 ناال اما. هیزه که هم زانیار. خوشگله خیلی چون... معلومه خب کنه؟ نگاه اونو داره دوست انقدر چرا

 و شدیم زانیار ماشین ارسو زانیار و من. میومد سرمون پشت سورنا. ندارم بحث و جر ی حوصله

 هدیگ. بود زهرا بهشت نزدیکای تاالر. افتادیم راه تاالر سمت به و شدن سورن ماشین سوار اونا

 ی خونه توی دائماً چون. دارم سری و سر چه زانیار با من که بودن فهمیده همه مدت اون توی

 اما. تعطیل کالً  که پدری فامیل. داد می سرویس مردونه قسمت به و بود آمد و رفت در ما نقلی

 بهشون زانیار هم سر آخر. حرفا این و کیه پسره این گفتن می. بود دراومده صداشون هام دایی

 رمنتظ تاالر توی همه. تاالر رسیدیم. شد بسته شون همه دهن و داریم ازدواج قصد اون و من گفت

 ودمخ و مامان حقوق شد خوب. کردم تشکر تکشون تک از اومدنشون بابت رفتم منم که بودن من

 نم اما. میکنه کمکم گفت بهم باری چند زانیار. نمیومدم بر مراسم خرج پس از عمراً  وگرنه. بود

 ستمد که نیستم دختری من اما. کنن می کمک گفتن بهم همه کالً  و سورنا همچنین. نکردم قبول

 میز کی سر سورنا و سارینا و ارزانی با! عزیزترینم...مادرم مراسم برای اونم. باشه دراز کسی جلوی

 بخ. بودم کرده عادت سارینا به زانیار های نگاه به دیگه. کردیم غذا خوردن به شروع و نشستیم

 .هست هم راحتی آدم. دیگه مرده باالخره هم زانیار. گرفت می رو همه چشم که بود دختری سارینا

 تنها ایدب بعد به اون از. رفتم فرو فکر هب و شدم زانیار بیخیال. که نمیشه حالیش نامحرمم و محرم

 مادرم، هفتم تا هام دایی زن و هام دایی اما.ندارم که خاله. کنم زندگی ام خونه توی تنها. باشم

 پناهم و پشت تا نیست مادرم دیگه. تنهام من چون! من ی خونه...نه مون خونه. موندن مون خونه

. نیست من نگران هیچکس دیگه! باشه نگرانم تا نیست دیگه...کنه پیله بهم تا نیست دیگه...باشه

 هشتم روز. شد مرگ جوون. بود نشده سالشم پنجاه هنوز. رفت زود چه. رفت دنیا از و کرد سکته

 عوض هوام و حال تا باشم جمع تو یکم برم گفت. اش خونه برد منو و دنبالم اومد زانیار که بود
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 ما رابطه از همه. دنبالم ام خونه در دم میومد دیگه. ودنب دعوت هم سورنا و ماهان و سارینا. بشه

 قطف کردم، می کاری پنهون هم اون از قبل تا اگر. بود نمونده کاری پنهون واسه دلیلی. داشتن خبر

 نم؟ک پنهون کی برای و کنم پنهون کی از چیو. نیست دیگه که مامانم اما. بود مامانم خاطر محض

 همونام. تنهاییم فعالً. زانیار خونه رسیدیم. رفت دنیا از و ندید شو هبچ عروسی هم سر آخر مامانم

 .رسیدن می دیگه ساعت یک تا

 .بیارن شربت برات بگم اینجا بشین عشقم-زانیار

 .بیارن چای یه بگو. هوا سرده. خوام نمی شربت-

 .بریزن چای گفت خدمتکارا به و آشپزخونه سمت رفت هم زانیار. مبل روی نشستم

 .خانوم عسل میگم تسلیت: گفت و جلوم گرفت و سینی و اومد کارخدمت

. نبیار چای که بگه میشد هم همینجا از وگرنه. آشپزخونه بود رفته همین واسه زانیار پس. آهان

 .بگن تسلیت بهم بگه بود رفته

 .عزیزم ممنونم-

 .میز روی گذاشتم و برداشتم سینی از رو چای

 مونی؟ می کی پیش بعد به این از عسل-زانیار

 و دارم خونه خودم وقتی. باشم کسی بار سر خوام نمی اما. پیششون برم کردن اصرار هام دایی-

 بکشم؟ دوش به رو بقیه منت بار الکی چی واسه دارم، درآمد

 بمونی؟ تونی می تنها-زانیار

 .نیست ای چاره-

 .بمون من پیش بیا-زانیار

 .نزن حرفشم زانیار-

 .بمونی تنها تو بذارم نمتو نمی که من-زانیار

 .کنم می براش فکری یه. قضیه این خیال بی عزیزم-
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 .ات خونه فرستم می رو خدمتکارا از یکی-زانیار

 .خواد نمی. زانیار نه-

 .نکن لج عسلم-زانیار

 .نمیشه. جان زانیار نه-

 .میزنی خودتو حرف تو بگم هرچی من-زانیار

 .خوردم چایم با و برداشتم خوری شکالت از شکالت تیکه یه

 ها؟. کنیم نامزد باهم بیا میگم-زانیار

 حرفاست؟ این وقت االن زانیار-

 ...وقت یه.تنهایی تو خب-زانیار

 .ندارم دلسوزی به هم نیازی. نمیشه هیچی. نترس-

 ه؟باش کِی داره فرقی چه حاال...کنیم می نامزد هم با باالخره که ما خوب؟ دختر چیه دلسوزی-زانیار

 .نزن من با حرفا این از. دادم دست از تازه مادرمو من زانیار-

 .بود اونا نوبت حاال. اومدن مهمونا و گذشت ساعتی یک

 .ما ی خونه بیا شب-سارینا

 .من جون کن ول سارین-

 .بشم خلوتشون مزاحم برم نداره خوبیت. دومادن عروس تازه

 .ما ی خونه بفرمایید. بمونید نمیشه که تنها آخه-ماهان

 .تونم نمی اما. دارین لطف. ماهان آقا ونممن-

 خونه؟ توی بمونی تنها خوای می پس-سورنا

 پس؟ کنم چیکار-

 .کنه نمی قبول. بمونه من ی خونه بیاد میگم بهش-زانیار
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 .نمیشه که اون-سورنا

 حاال چون. نه من البته.کردن نگاهش و برگشتن تعجب با همه گفت شو جمله تحکم با همچین

 .داره حسی چه من به بودم فهمیده

 نمیشه؟ چرا-زانیار

 .نداره خوبیت-سورنا

 .کنه نمی قبول اینم کنیم نامزد بیا میگم-زانیار

 نامزد؟-سورنا

 چطور؟. آره-زانیار

 . نیست درست کردن فوت خانوم نازنین االن...االن -سورنا

 یم فرقی چه. کنیم می نامزد باهم باالخره که ما میگم من ولی. میگه همینو هم عسل. آره-زانیار

 .میایم در تنهایی از هم هردومون اینجوری باشه؟ کِی کنه

 .عزیزم نیست حرفا این وقت حاال زانیار-

 !است؟ دنده یه چقدر بینین می-زانیار

 .خونه ببره شب منو زانیار شد قرار. رفتن مهمونا بعدش ساعتی و خوردیم ناهار

 برم؟ اتاق کدوم بگی میشه. بخوابم یکم خوام می-

 .بیا همراهم-زانیار

 .بخواب اینجا برو: گفت و خودش اتاق سمت برد منو. رفتم باال ی طبقه به همراهش

 .خودته اتاق که اینجا-

 .بخواب اینجا. بهتره اتاقا بقیه از اینجا اما. دیگه اتاق یه ببرمت خواستم می. دونم می-زانیار

 .باشه-

 بیا :گفت مهربونی با و کنار زد واسم پتوشو. اومد اونم .شدم اتاق داخل و باال انداختم هامو شونه

 .عزیزم کن استراحت
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 .بود نشسته کنارم. روم کشید رو پتو اونم و کشیدم دراز رفتم

 بمونی؟ همینجا خوای می-

 نمونم؟-زانیار

 .بخوابم نمیشه که اینجوری. بیارم در مانتومو و روسری خوام می-

 .کن استراحت تو بیرون میرم من. باشه: گفت و زد لبخند زانیار

 توی انقدر. کشیدم دراز تخت روی دوباره و کندم لباسامو پاشدم اتاق، از زانیار خروج محض به

 .برد خوابم شماره سه به. سوخت می چشمام که بودم کرده گریه وقت چند اون

*** 

 .گرم دست یه...کنه می نوازش صورتمو داره گرمایی یه کردم احساس

 یم نوازش مو گونه داره و کشیده دراز پهلو به من کنار زانیار دیدم و کردم باز آروم آروم چشماشو

 .بود پاش ورزشی شلوارک یه و برهنه باالتنه. بود اتاق توی هم وضعی چه با. کنه

 خوشگلم؟ شدی بیدار-زانیار

 کنی؟ می چیکار اینجا زانیار: گفتم استرس و ترس با

 .بخوابم اومدم-زانیار

 بخوابی؟ بعداً  نمیشد حاال: گفتم و چسبیدمش سفت و گردنم زیر تا شیدمک رو پتو

 .شبه دوازده ساعت عزیزم-زانیار

 .شبه شبِ .بله دیدم و کردم نگاه اتاق ی پنجره به

 .خوابیدی می دیگه اتاق یه خب-

 .دارم عادت خودم تخت به. نمیشد-زانیار

 آره؟ بخوابی وضع این با باید هم حتماً-

 . بهترم که وت از-زانیار
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 تمداش عادت. بودم آورده در کالً هم جینمو شلوار و بودم کرده تنم تنه نیم یه من. گفت می راست

 .برد نمی خوابم صورت اون غیر در. بخوابم راحت

 .بپوشم لباسامو من بیرون برو بیای؟ خوای می تو دونستم می چه-

 فتس رو پتو که بود این رسید می هنمذ به که کاری تنها لحظه اون تو. گرفت بغلش منو زانیار

 .بود نکشیده پتو خودش روی زانیار. بچسبم

 !من عشق-زانیار

 .ودمب خواب مست که بس. نبود حواسم اصالً . کردم می قفل درو کاش. کشید عمیق نفس یه بعد و

 .بیرون برو کنم می خواهش عزیزم...زانیار: گفتم ملتمسانه و گرفت ام گریه

 .بذار کالس کم من واسه... عسلم: گفت بود، کرده مبغل که همونجوری

 .بپوشم لباسامو من بیرون برو میگم دارم. نمیذارم کالس-

. برداشت گوشیمو من از اجازه بدون. شد بلند گوشیم پیام صدای یهو. نبودم کنم ول زانیار اما

. میدیدم وگوشیم شتمدا منم. بود سورنا. داده پیام کی ببینه رفت و زد قفلشو. بود بلد که قفلشم

 .کرد پیام خوندن به شروع بود، گرفته بغلش تو منو دستش یه با که همونجور

 و بیرون جستم تخت روی از و کردم استفاده موقعیت اون از اما. بود نوشته چی سورنا نفهمیدم

 تسم کشید و گرفت بازومو زانیار که بپوشم هم مانتومو خواستم. کردم تنم شلوارمو سریع

 چیزی شرتی تی یه مانتوم زیر چرا آخه. پاش روی افتادم منم.تخت روی بود نشسته. شخود

 .کردم خریت نپوشیدم؟

 میگه؟ چی پسره این. بینم وایسا-زانیار

 میگه؟ چی-

 کیه؟ روزبه. گفت چیو همه بهم روزبه میگه-زانیار

 .دوستشه-

 گفت؟ سورنا به چیو روزبه-زانیار
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 رمشگ دست داشتم، تن به تنه نیم چون و شکمم و کمر دور اختاند دستشو که شم بلند خواستم

 .نمک حرکتی هیچ نمیتونستم قویه خیلی چون. بود گرفته منو سفت. بود تماس در پوستم با

 .میگم چیو همه بهت پاشم بذار-

 داری؟ سری و سر چه سورنا این با: گفت خشم با و داد فشار خودش به بیشتر منو

 .خوند پیامو و چشممون جلوی گرفت. بود سورنا بازم. شد ندبل گوشیم صدای دوباره

  لعنتی؟ نمیدی جواب چرا-سورنا

 رداشتب دستش کنار عسلی از خودشو گوشی و کرد پرت تخت روی منو گوشی عصبانیت با زانیار

 داری؟ چیکارش. منه پیش االن عسل: نوشت سورنا برای و

 .خوند و برداشت گوشیمو زانیار. داد پیام خودم گوشی به سورنا

 کشی؟ نمی خجالت عسل؟ اونی پیش زانیاری؟ پیش االن تو-سورنا

 توی االن .منه پیش آره: فرستاد سورنا برای و کرد ضبط صداشو خودم گوشی با عصبانیت با زانیار

 .نشو مزاحم. من تخت روی...من اتاق توی. بغلمه

 گفتی؟ اینو چرا زانیار-

 کیه؟ روزبه چیه؟ سورنا با داستانت. عسل شو خفه-زانیار

 .اومد گوشیم پیام صدای

 .عسلو کن ولش. زانیار کشمت می-سورنا

. سرکار بیای نداری حق هم فردا از. نمیشه مربوط تو به: فرستاد و کرد ضبط صداشو زانیار

 .اخراجی

 .میکشید عربده داشت. شنیدم می رو سورنا صدای. داد جواب هم زانیار و زد زنگ سورنا

 خوای؟ می یچ-زانیار

 .فطرت پست کشمت می-سورنا

 .مرتیکه گشمو برو-زانیار
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 .بره کن ول عسلو-سورنا

 .نمیشه مربوط تو به-زانیار

 .کن ولم خدا رو تو زانیار: گفتم گریه با

 .بشم ساکت که کرد اشاره و دهنم تو زد یکی دست پشت با

 .بره بذار کن ولش. شنیدم صداشو-سورنا

 .اتاق کف کرد پرتش و کرد قطع تلفنو زانیار

 عوضی؟ صورتم تو زدی چرا-

 .چکید می خون چشمام از و کردم می هق هق

 چیه؟ سورنا با داستانت بگو بهم عسل-زانیار

 .هیچی خدا به. هیچی-

 .بود افتاده من روی اونم. افتادم تخت روی پشت به من و کشید موهامو

 .داری داستانی چه سورنا با بگو االن همین عسل-زانیار

 .بگم بهت تا کن ولم باشه...باشه-

 .ایستاد سینه به دست روم به رو و شد بلند خودش و کرد ول موهامو

 .شنوم می...بگو-زانیار

 شپی وقت چند منم. همیم با سورن و من بود شده شایعه محلمون توی قبلنا. اونه دوست روزبه-

 گفت مه روزبه. بود کرده پر محل تو رو شایعه اون کی پرسیدم. پرسیدم داستانو روزبه پیش رفتم

 .منه عاشق بود گفته همه به سورنا خود

 !دونستم می...دونستم می: گفت و کشید موهاش توی دستی

 عاشقشی؟ هم تو ها؟ چی؟ تو: گفت و گرفت دستش تو دستامو مچ و اومد سمتم به یکهو

 .دارم دوست تورو من. زانیار نیستم نه-
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 .کن ثابت بهم سپ: گفت و زد برق چشماش زانیار

 کنم؟ ثابت چجوری: گفتم تردید با کردم می گریه که همونطور

 هک لبخندی همون با. بود سرم باال خودشم. کرد درازکش تخت روی دوباره منو و زد بهم لبخندی

 .باش باهام: گفت پنهونه پشتش شومی ی نقشه بود معلوم

 .نکن خراب وعشقمون. نکن نامردی حقم در. کن ولم خدا رو تو زانیار-

 دایص و شد باز کامل اتاق در هدفش، به رسیدن از قبل اما. کرد نزدیک صورتم به صورتشو زانیار

 .عوضی کن ولش: زد عربده. خورد گوشم به سورنا

 خودشو زودی اون به چجوری. کاری کتک به زمین روی افتادن. کشید و گرفت رو زانیار پشت از

 رسوند؟

 .برو. شو مماشین سوار برو عسل-سورنا

 رونبی سمت به داشتم که طور همون و برداشتم زمین روی از گوشیمو و کیف کفش، شال، مانتو،

 عدب و ویال از. پوشیدمش و برداشتم مبل روی از هم رو پالتوم. پوشیدم هم رو لباسام دویدم می

 صندلی روی رفتم. بود باز درش. دیدم در جلوی درست رو سورن ماشین و شدم خارج باغ از هم

. هدوئ می ماشین سمت به خونی دهن و پوره پاره لباسای با خودش دیدم و نشستم راننده کنار

 .رفتیم و داد گاز و بست درو و شد سوار

 عسل؟ اینجا بودی مونده موقع این تا چرا: زد داد

. ودب کنارم فطرت پست این شدم بیدار وقتی و خوابیدم ظهر: گفتم کردم، می گریه که طور همون

 .شدم بیدار خواب از تازه

 .عسل کنه لعنتت خدا-سورنا

 !که؟ نکشتیش کردی؟ چیکارش-

 .بیهوشه فقط. نه-سورنا

 رسیدی؟ زودی این به چجوری-
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 ی هخون بودم رفته االنم. میدم بهش آمارشو. کنم می کار چیز همه بی این بابای واسه من-سورنا

 نبود؟ ویال تو هیچکس چرا. دادم پیام تبه که گشتم برمی داشتم. براست و دور همین. اون

 .باشیم تنها تا بود کرده مرخص رو همه البد. دونم نمی-

 .احمق کن کات باهاش گفتم بهت بار هزار. شم راحت تو دست از بمیرم-سورنا

 .باشه باهام زور به بخواد که ناجنسه انقدر دونستم نمی-

 .کنم علومم تکلیفتو تا شده خراب اون نمیری فردا از -سورنا

 کنی؟ معلوم تکلیفمو تو-

 .دهنتو ببند. نیست کل کل وقت االن عسل-سورنا

 . شد رد ما کوچه از و خیابونمون به رسیدیم که وقتی تا.نگفتم چیزی دیگه و کردم سکوت

 کردی؟ رد رو کوچه چرا-

 .مونی می من پیش امشب-سورنا

 سورنا؟ میگی چی-

 .سراغت بیاد ممکنه-سورنا

 ...ها همسایه اما-

 .نگو هیچی. عسل نزن حرف-سورنا

 حرفی و نفهمن ها همسایه وقت یه تا رفتیم باال ها پله از آروم آروم. سورنا ی خونه رسیدیم

 و رفتم من. بشم داخل که گفت من به اول و کرد باز درو. بود دوم طبقه آپارتمانش. نکنن درست

 .نشست من روی به رو ماون و نشستم مبل روی. بست درو و اومد سرم پشت خودشم

 بیاد؟ بگی سارین به میشه-

 با اون اما. کردم می کارو این حتماً که میشد اگه: گفت آروم اما عصبانیت با و کرد نگاهم چپ چپ

 .نیستن. سفر رفتن اون ی خونواده و ماهان

 نگفت؟ چیزی من به چرا پس-
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. سفر میرن دارن گفت من به نمیری دید که بعد. نه یا اش خونه میری تو ببینه خواست می -سورنا

 .میشی ناراحت وقت یه گفت. بگه بهت نشد روش

 !اینطور که-

 .بخوابی اتاق بری تونی می -سورنا

 .نمیاد خوابم شدم بیدار تازه من. بخواب برو تو. نه-

 کهاین از قبل. رفت اتاقش سمت به و کرد قفله دو آپارتمانشو درو پاشد و داد تکون سری سورنا

 .بخیر شب: گفت و کرد من به اخم با نگاه یه برگشت ببنده، درو

 .بخیر شب-

 و ودب تنش سفید شرت تی یه. بیرون اومد اتاق از هم سورنا که کشیدم دراز مبل روی ساعتی نیم

 خوای؟ نمی پتو: گفت بهم غرور و اخم با. نشستم مبل روی و پاشدم. ورزشی خط سه شلوار یه

 .ممنون. نه-

 .نبرد خوابم: گفت و ارمکن نشست اومد

 چرا؟ اِ-

 عسل؟...دونم نمی-سورنا

 بله؟-

 بود؟ درآورده تورو مانتوی زانیار-سورنا

 ستمدون می چه. درآوردم مانتومو و شلوار. بخوابم بودم رفته من. نه: گفتم و انداختم پایین سرمو

 !میاد اونم

 بودی؟ درآورده شلوارتم: گفت خشم با سورنا

 .میکرد اذیتم جینه آخه. خب آره-

 !عسل احمقی تو چقدر-سورنا

 چیه؟ من تقصیر خب-
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 .بازیه هوس آدم اون دونستی می اینکه با. اش خونه موندی که اینه تو تقصیر-سورنا

 .شدی بیکار هم تو من بخاطر حاال: گفتم لرزون صدای با. بود گرفته ام گریه

 یه. هدیگ شرکت یه نشد شرکت این .کنم می کار باباش واسه. کنم نمی کار اون واسه من-سورنا

 ...دیگه ی شعبه

 و ادمد قورت دهنمو آب! زانیار...بود خودش. شد بلند گوشیم زنگ صدای که بپرسم سوالی خواستم

 .زانیاره! سورن: گفتم سورن به تردید با

 صحبت باهات خواد نمی...منه پیش آره...الو: داد جواب و قاپید دستم از رو گوشی عصبانیت با

 !آشغال گمشو...زیاد هم خیلی.هستم آره...احمق شو خفـــه...نهک

 .کرد می صحبت زانیار با عربده با داشت مدت تمام. کرد قطع رو گوشی

 گفت؟ می چی-

 !پرت و چرت-سورنا

 .گرفتم ازش رو گوشی که بده جواب خواست. زد زنگ گوشیم دوباره

 .کنم صحبت باهاش خودم بذار-

 .سپیکرا رو بذار صداشو-سورنا

 .کردم گفت که کاری

 الو؟-

 خوبی؟...عسلم-زانیار

 داری؟ چیکارم-

 .کنم نمی تکرار دیگه خدا به! عسل کردم غلط-زانیار

 .بودی داده بهم قولو این هم قبالً . نزن مفت حرف-

 .بده فرصت بهم دیگه بار یه...دیگه بار یه فقط-زانیار

 بدم؟ هتب دیگه فرصتی چه. کشیدی گند به عشقمونو زانیار-
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 .نامت به میزنم نیستمو و هست ی همه خدا به باشی، من با کن قبول فقط تو-زانیار

 .خودت ارزونی اش همه. زانیار ندوختم تو اموال و مال به چشم من-

 .بودم افتاده هق هق به دیگه

 .عسل نکن گریه اونجوری خدا تورو-زانیار

 .نمیره جوب یه تو آبمون تو و من. کن فراموش منو زانیار-

 .عسل دارم دوستت من-زانیار

 .کردی خراب چیو همه تو ولی. عوضی داشتم دوستت منم-

 دش تموم ام گریه وقتی. کردم گریه های های صورتمو روی گذاشتم دستامو. کردم قطع رو گوشی

 غرور با. کرد می نگاه من به ناراحتی و اخم با داشت که دیدم رو سورنا و کردم بلند سرمو

 االن؟ خوبی: پرسید همیشگیش

 و مگرفت لیوانو. دستم داد و آورد آب لیوان یه برام و آشپزخونه رفت و شد بلند. دادم تکون سرمو

 و داد تکیه پاهاش زانوهای به دستاشو آرنج و کنارم نشست دوباره اون. نوشیدم آب از کمی

 شد چی: گفت بود هشد خیره رو به رو به اخم با که طور همون. زد گره هم به دستشو انگشتای

 شدی؟ عاشقش

 .شدم مند عالقه بهش تا کرد محبت بهم انقدر. دونم نمی: گفتم و کشیدم آه

 داری؟ محبت کمبود مگه-سورنا

 .نکن شروع دوباره باز سورن-

 شی؟می عاشقش زود کنه، محبت بهت هرکی یعنی: گفت و کرد نگاه چشمام به و کرد کج گردنشو

 میومدم در تنهایی از باید باالخره منم خب. بشم مانعش نستمنتو. میاد بوجود خودش عشق-

 .دیگه

. برداشتم ازش چشم و زدم پلک باری چند. بودیم هم تماشای محو. بودیم شده خیره هم به

 . بودم کشیده خجالت

 داری؟ دوست اونو هنوزم-سورنا
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 مترک حتی شون لهفاص نفرت و عشق. باشم داشته دوست بازو هوس آدم یه تونم نمی من نه...نه-

 داشت قصد دارم قبول آره. کنه آبروم بی خواست می. شکست منو قلب اون. است نقطه یه از

 ونا ولی...همینم من. بشم مردی تسلیم ازدواج از قبل که نیستم کسی من اما. کنه ازدواج باهام

 .نداره قبولم اما. داره دوستم. نداشت قبول همینجوری منو

 نداری؟ دوستش دیگه یعنی پس-سورنا

 راچ داره؟ دوستم نمیگه چرا. چشماش به زدم زل. کرد می نگاه منو داشت اخم با. کردم نگاه بهش

 گه؟ نمی هیچی

 .ندارم دوستش...نه-

 که االح: گفت بهم و لباش روی نشست محو لبخند یه. داد تکیه مبل پشتی به و کرد پوف سورنا

 بینیم؟ب فیلم یه ای پایه نمیاد، خوابمون هیچکدوم

 .ببینیم. نیست بدم-

 دیدی؟ جیغو-سورنا

 .خوبه آره-

 دیدی؟ چندش تا-سورنا

 .دیدم سه تا-

 .ندیدم هنوز خودمم. دارم رو چهار جیغ من. خوبه-سورنا

 تو ذارممی فیلمو من تا: گفت بهم و برگشت و زمین روی نشست. تلویزیون سمت رفت و شد بلند

 .بیار کابیت از رو تخمه برو

 .رفتم آشپزخونه سمت و شدم لندب جام از

 کابینت؟ کدوم-

 .دیگه کنی می پیدا بگرد. بدونم چه-سورنا
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 خمهت مقداری. کردم روشن رو کتری زیر. کردم پیدا رو تخمه پاکت تا گشتم رو کابینتا دونه دونه

 رفتم دوباره و مبل روی گذاشتم. پذیرایی بردم دستی پیش دوتا با و ریختم بشقاب توی

 .آشپزخونه

 .ببینیم فیلمو بیا میری؟ کجا-سورنا

 کجاست؟.بذارم چای میرم-

 بود شتهنگذ دقیقه چند و کرد پلی فیلمو. اخمالو آقای کنار نشستم رفتم و کردم دم هم چای خالصه

 .نمیده حال اینجوری ببینیم؟ فیلمو و بکشیم دراز زمین رو بریم میگم: گفت که

 .من به بده پتو یه قبلش فقط...موافقم شدیداً-

 بالش .زمین انداختشون و بیرون آورد خودش با بالش دوتا و پتو یه و اتاق رفت و داشت نگه فیلمو

 نداختما رو پتو منم. کشیدیم دراز و بینمون گذاشتیم هم رو تخمه و گذاشتیم هم از فاصله با رو ها

 ونم دیگه دست اب بودیم داده تکیه راستش دست به اون و چپم دست به من. باشم راحت تا روم

 .میشکستیم و برمیداشتیم تخمه

 .نکنن استفاده ازش حرفاشون توی محاله که دارن مصدر یه کالً خارجیا این-سورنا

 .بس از تربیتن بی-

 .دارن کم اصالً. چیه تربیت بی: گفت و خندید سورنا

 تو بودیم رفته جفتمون و بود فیلم جالب و حساس ی صحنه. دیدیم فیلمو باقی و خندیدم منم

 بهم دستامون پشت اونجا و کردیم دراز تخمه بشقاب سمت رو دستمون باهم هردو. تلویزیون

 چرا. ودب افتاده تاپ تاپ به بدجوری قلبم. کردیم می نگاه هم به و برگشتیم همونطور. کرد برخورد

 ورغرم چشمای اون با آدم این میگیره؟ شدت ضربانش قلبم میشم چشم تو چشم باهاش هرموقع

 یهو. بودیم زده زل هم به همونطور ما و بود گذشته چقدر دونم نمی خواد؟ می چی من از سبزش و

 از امه سینه. کرد می نوازش دستمو داشت. کنه می پایین باال نرم و آروم داره دستشو کردم حس

 . میشد پایین و باال هیجان فرط

 ودستم اینبار که آوردم تر عقب کمی ودستم بودم، خیره بهش که همونطور و دادم قورت دهنمو آب

 هیچ به .نداشتم بدی حس. خواستم نمی یعنی. بکشم دستمو تونستم نمی. گرفت دستش توی

 نقشی هیچ وسط اون شیطون گفت می حسی یه. بود شیرین حس یه. نبود گناه حس...وجه
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 نه .بود گرم دستش. کردم نمی حس گناهی هیچ... نیست گناه کار اون گفت می که حسی..نداره

 هامونو پنجه. سوزوند می منو. سوزوند می که گرمایی یه. بود خاص گرماش. زانیار دست مثل

 توی دستم چرا کردم؟ می چیکار داشتم. کردیم قفل هم به و بردیم فرو هم توی آروم ناخودآگاه

 خر ونشیط وقت یه ترسیدم ؟!حرفا این و عسل کنم؟ نمی حرکتی هیچ چرا بود؟ آتیشیش دستای

 به. زدم پلک بار چند و دادم قورت دهنمو آب. کردم جدا دستش از آروم دستمو. کنه فرضمون

 متونست نمی اما. کردم می عوض رو جو باید. برداشتم تخمه دونه یه و کردم نگاه تخمه بشقاب

 . میشد بسته و باز پلکام. لرزید می دستم. دندونام به بگیرم رو تخمه

 عسل؟-سورنا

 .چشمام به بود زده زل خاصی حالت یه با فقط و نداشت اخم دیگه. کردم نگاهش

 بله؟-

 هم درو. اتاق برو پاشو: گفت و عقب رفت و کرد پوف. موند خیره بهم لحظه چند. شد نزدیک بهم

 .کن قفل

 ...اما-

 .گفتم برو پاشو...! شیطون بر لعنت-سورنا

 خوابه یه سورن ی خونه. کردم قفل درو و اتاق رفتم سریع و پاشدم و قراره چه از ماجرا فهمیدم

. چرا نمدو نمی. بودم پیشش خواست می دلم. گرفتم بغل زانومو و تختش روی نشستم رفتم. بود

 تریک افتاد یادم و گذشت ساعتی دو. باشم اون پیش پذیرایی توی لحظه اون داشتم دوست ولی

 تی.دبو برده خوابش تلویزیون جلوی سورنا. بیرون اومدم اتاق از پاشدم. بسوزه ترسیدم. روشنه

 وقت یه ترسیدم. کردم خاموش رو کتری و آشپزخونه رفتم. بود خوابیده و بود درآورده شرتشو

. بود خوابیده راستش پهلوی به. روش کشیدم زمینو بود افتاده که پتویی. بخوره سرما پهلوهاش

 پرت لشوکنتر و کردم خاموشش تیوق. کنم خاموش رو تلویزیون تا برداشتم دستش کنار از کنترلو

 ماون و کرد باز هم از چشماشو. کردم نگاه بهش. گرفت دستمو موچ پاشم، خواستم و ور یه کردم

 .کرد نگاه من به

 !عسل نرو-سورنا
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 موقعیت چه. کنم چیکار باید دونستم نمی. کردم می سکته داشتم. بابا ای. کرد شروع قلبم دوباره

 انورم داشت وسط اون شیطون انگار اما. باشم پیشش بود خدام از که ممن. بودم افتاده گیر بدی

 !کمک جون خدا. برس دادمون به خودت خدایا. داد می

 من. گرفتیم فاصله هم از و کرد رها دستمو مچ اذان، صدای شنیدن با. شد بلند گوشیم اذان صدای

 . نشست اونم و ایستادم سرپا

 .بگیرم وضو میرم من...من-

 گاهن خودم به آیینه توی. بستم درو و شدم داخل. دستشویی سمت رفتم منم و داد ونتک سرشو

 دمپاشی آب مشت چند. گرفتم زیرش دستمو و باال زدم آبو شیر! چجوری بود پریده رنگم. کردم

 .بیرون اومدم. گرفتم وضو هم بعدشم و صورتم

 .گیره می وضو داره آشپزخونه توی هم سورنا دیدم

 میدی؟ بهم چادر و مهرر! سورنا-

 .باشه-سورنا

 اریناس وسایل بین: گفت و رفت اتاق به. بود کرده تنش شرتشو تی. اومد من سمت و گرفت وضو

 .آرایشه میز روی مهرم. باشه چادر باید

 .برداشتم آرایش میز روی از مهرو منم. آورد بیرون برام چادرو و سارینا وسایل سروقت رفت

 .ممنون-

 بودم نکرده جرئت تاحاال. سبزه چشماش. داره جذابی ی چهره. خورد گره هم با نگاهمون دوباره

 .میشه عوض اش قیافه کالً خنده، می وقتی اما خشنه اش چهره چه اگر. بدم نظر ظاهرش به راجع

 داشت که هایی کاری کتک خاطر به ابروهاش از یکی ی گوشه که داره مشکی پرپشت ابروهای

. همون می سارینا شبیه خیلی. اینجوری مده شایدم... نمیدونم. خورده چاقو کنم فکر. شده زخم

 سبتن و فیتنسیه هیکلش. میومد سبزش چشمای به خیلی. بود مشکی ابروهاش و ها ریش موها،

 .کنم می خواهش: گفت و زد لبخند ثانیه چند از بعد. تره جور و جمع زانیار به

. برمیداره مهر یه اوپن روی از داره دیدم. افتادم راه دنبالش جوجه عین. بیرون رفت اتاق از و

 .میزد لبخند بهم اخم بجای اینبار اما. کرد نگاه بهم و برگشت
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 چیه؟-سورنا

 .هیچی-

 بخونی؟ نماز نمیری چرا پس-سورنا

 .خونم می نماز تو سر پشت-

 .اکبر اهلل: گفت و کرد نیت. زمین گذاشت مهرو و شد بیشتر لبخندش

 نماز اون سر پشت. کردم شروع و کردم صبح نماز نیت و زمین اشتمگذ مهرمو سرش پشت

 تایدس روز یه اینکه. بزنیم حرف هم با لبخند با روزی یه اینکه. دیدم نمی هم خوابم توی خوندنو

 هشد فراموشم کل به زانیار. بمونم خونش تنهایی شب یه اینکه تر مهم همه از و بگیریم همو

 تموم باهم نمازمونو جفتمون. خورد می بهم ازش داشت حالم. نبود هم اول از کاش ای که...بود

 لندب سرشو و بوسید بار چند مهرشو. کردم می نگاه بهش و بودم نشسته سرش پشت. کردیم

 گذاشت مهرو و شد بلند جاش از. هم توی بود رفته اخماش دوباره. کرد نگاه من به و برگشت. کرد

 .کرد صدام که اتاق برم بودم پاشده جام از منم. اوپن روی

 .کنم صحبت باهات روزبه درمورد خوام می داری حسشو اگه-سورنا

 .باشه-

 .بشین بیا-سورنا

 .نشستم مبل روی کنارش و رفتم

 درسته؟. فهمیدی چیو همه: گفت و کشید آه

 .اوهوم-

 دلخوری؟ ازم-سورنا

 باشم؟ دلخور باید چرا-

 ...!که کردم پخش محل تو چون: گفت و کرد نگاه چشمام به تعجب با

 .شد خیره رو به رو به و داد تکیه مبل پشتی به سرشو و کرد پوف. نزد حرفشو
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 .بودم کرده پخش حرفو اون چون-سورنا

 .نیستم نه-

 باهام اونجوری اینا روزبه جلوی روز اون چرا پس: گفت و کرد نگاه من به و برگشت دوباره سورنا

 زدی؟ حرف

 آش از من. دوستیم هم با بود شده پخش محل تو خب ولی. نداشتیم ای رابطه باهم تو و من-

 .شدم ناراحت سوخته دهن و نخورده

 بودی؟ ناراحت همین از فقط یعنی: گفت و زد لبخند

 .آره-

 !سورن راستی: گفتم و افتادم بدبختیم یاد

 جانم؟-سورنا

 روی از یا کردنم سخرهم برای یا اما. بود زده بهم حرفو این قبالً . کردم نگاه بهش تعجب با

 ردیمک می نگاه هم به وقتی چرا نمیدونم. بودیم خیره هم به. کرد می فرق لحنش اینبار اما. تعجب

 ویت میزنن زل ساعت چهار فیلماشون توی که هندیا این عینهو بودیم شده. نمیشد باز قفلمون

 می دمن و دشت و کوه و جنگل توی خیاالتشون توی آواز یه هم مسطا وسط اون و هم چشمای

 .خونن

 ...!این میگم...میگم-

 .بگم خواستم می چی بود رفته یادم

 شده؟ عسل؟چی چیه-سورنا

 .بزنم حرف باهاش بدبختیام به راجع خواستم می. اومد یادم...آهان. افتادما گیر بدبختی عجب

 کنم؟ کار کجا. بیارم در خرجمو باید کنم؟ چیکار حاال میگم-

 .هستم من. نباش نگران-سورنا

 .باشم داشته کاری یه باید خودم. نمیشه که اینجوری نه-
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 .عسل نباش نگران. کنم می جور کار واست! باشه-سورنا

 ؟خواستم نمی خاطرشو ها موقع اون کرد می فکر کرد؟ می فکر چی. بود کرده تغییر لحنش چقدر

 .داده تغییر من با لحنشو نشدم، ناراحت عشقش از بود فهمیده که حاال

 میاد؟ خوابت-

 .پریده کلم از خواب کالً. بابا نه-سورنا

 چرا؟-

 ببینیم؟ فیلمو بقیه میای: گفت و زد لبخند و انداخت بهم شیطنت با نگاه یه

 نمی خوابش من بخاطر اون. چیه جوابم فهمیدم نگاهش از خودم ولی. بود نداده جوابمو درسته

 !من حضور بخاطر. برد

 .ببینیم-

. شد ندبل سورن موبایل زنگ صدای. شد تموم فیلم صبح نیم و هفت ساعت و مدیدی فیلمو بقیه

 شا صفحه روی دیدم که بدم بهش گوشیشو برداشتم. بود من دست کنار عسلی روی گوشیش

 !"رها ": نوشته

 .خانومه رها. بفرمایید: گفتم و گرفتم سمتش رو گوشی

 حرف چجوری مگه نه...خوبی؟ تو رسیم...سالم...الو: داد جواب رو گوشی و هم تو رفت اخماش

 !خداحافظ...باشه...باشه...گیرم می تماس باهات بعداً  حاال...دارم مهمون...میزنم؟

 صدقه قربون البد. بود دراومده صداش هم خانم رها که میزد حرف چجوری باهاش نیست معلوم

 .گیره می خودشو من واسه فقط. بده انجام کارو اون نتونسته من جلوی که میرفته

 !ببخشید. دادم زحمت بهت خیلی. ام خونه میرم من-

 کجا؟ نه-سورنا

 .دیگه میرم خونم-

 .کنم کات رها با خوام می-سورنا
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 ناراحت اون از من خب اما. برم خوام می و شدم ناراحت رها با کردنش صحبت از بود کرده فکر

. هباش رها با نداشتم دوست دلم ته اام...اما...بشم ناراحت بخوام که نبود ای رابطه ما بین. نبودم

 عشقه؟ از اینا یعنی

 داره؟ ربطی چه: گفتم و دادم تحویلش لبخندی

 ...!که اینه منظورم میگم! نداره که ربطی...نه: گفت و شد دستپاچه سورنا

 ... .خیال بی! سورنا-

 رد سمت و برداشتم میز روی از هم گوشیمو. برداشتمش و رفتم کیفم سمت و زدم لبخند بهش

 و سرمه پشت درست دیدم که بزنم حرفمو بهش که برگشتم. نیاورد طاقت دلم دیگه اما. رفتم

 .بودیم ایستاده هم ی سینه به سینه

 بزنی؟ بهم رها با خوای می چی برای! سورنا-

 شتپ درست که در به دستشو همون و کشید موهاش به دستشو و زد لبخند یه جذاب، ژست یه با

 وت یعنی: پرسید ازم جدی بود، شده محو لبخندش حالیکه در و شد خم سمتم. ادد تکیه بود من

 دونی؟ نمی

 رومآ لحظه یه.عزیزم قلب کنم می تمنا.کن صبر دیقه یه! قلبم. بود شده قفل هم تو چشمامون

 ...باش

 بدونم؟ باید کجا از من...من-

 عسل؟-سورنا

 ها؟-

 .همینجا بمون: گفت و زد لبخند

 !منونم. نیست درست-

 .خواست می نگاهو این دلم چقدر. کرد نگاهم مهربونی با و زد پلک آروم بار چند لبخند همون با

 به سرمو. نزدم دم و ریختم خودم تو سال همه اون اما. خواد می که سالهاست مهربونیو این دلم

 .برم من...دیگه خب: گفتم و انداخت زیر
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. ودمب برنداشته در روی از دستشو سورنا اما. کردم باز قفلو و چرخوندم در توی کلیدو و برگشتم

 .نچسب بینم وردار دستتو: گفتم لبخند با. سمتش برگشتم دوباره

 !نرو میگم بهت مغز بی-سورنا

 جلبکه؟ حد در کیوت آی که تو یا منم مغز بی-

 .نیست هم صدم پنج و بیست تو واسه. یکه جلبک کیو آی-سورنا

 .برم بذار وردار دستتو احمق اِ-

 .بری کنی می غلط-سورنا

 .کنی می غلط خودت. هو-

 !عسل نرو-سورنا

 .گفت کلمون کل از دور به و دیگه لحن یه با آخرو ی جمله

 !میشنا ناراحت بفهمن خانوم رها مثالً؟ چرا-

 .بمون کیه؟ خر رها-سورنا

 .میشه دلگیر ازت بفهمه رها وقت یه. میگم جدی! سورنا: گفتم و شدم جدی خودش مثل

 .بزنم بهم باهاش خوام می. نیست مهم واسم رها که گفتم-سورنا

 توئه؟ ی بازیچه مردم دختر مگه-

 مردمی؟ دختر نگران-سورنا

 .میشکنه دلش. هستم که بله-

 .دیگه یکی با میره من از بعد. نیست دخترا اون از رها. نترس-سورنا

 دونی؟ می کجا از-

 .دبو رفیق رفیقم با منم از قبل چون-سورنا

 ...!زانی با تو از قبل منم خب-
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 و دز لبخند سورنا کنم؟ جمعش چجوری حاال. پرید دهنم از ناخودآگاه حرفم اون. دادم خفنی سوتی

 من؟ از قبل: گفت

 .برم ارورد دستتو: گفتم عصبانیت همون با و گذاشتم دستگیره روی دستمو و برگشتم عصبی

 رخداروشک. چاک به زدم و کردم باز درو سریع ممن و برداشت دستشو دید که غیرطبیعیمو حالت

 سیک اگر که گرفتم نون تا چند سرکوچه از. ام خونه سمت رفتم بدو. نبود ها پله راه توی هم کسی

 برمی صبح موقع اون کی آخه. بخرم نون بودم رفته کنم وانمود دید، کوچه توی صبحی اول منو

 اقیب هم رو ای شبهه و شک نباید. نبودم که من. باشه بدکاره زن طرف اینکه مگر اش؟ خونه گرده

. ودب کرده خیس صورتمو اشکام. کردم بغلش و رفتم مادرم عکس سمت. خونه رسیدم. ذاشتم می

 ونهخ. پرستیدمش می. بود مادرم. بود عزیز برام اما نداشت خودمونی و گرم اخالق اینکه با مامانم

 بود یوقت تا چرا! دردناکه خیلی. آورده زجر سکوت این ماا. کوره و سوت بود، مامانم که وقتیایی مثل

 بدبخت من به سر یه هم نامردم و غیرت بی بابای! بودم شده پناه بی چقدر ندونستم؟ قدرشو

 .شکرت! خدا هـِــی!اس مرده...است زنده...سالمه دخترش ببینه نزد بخت نگون

. شهب خشک تا گذاشتم باز موهامو و یدمپوش لباسامو. بیرون اومدم و گرفتم دوش یه و حموم رفتم

 .اومد در صدا به خونه آیفون که کنم دم چای یه خودم واسه رفتم

 کیه؟-

 .منم-زانیار

 .ترسیدم هم شدم شوکه هم. شدم شوکه

 اینجا؟ اومدی چرا-

 .کنیم صحبت باال بیام کن باز درو-زانیار

 سه...بوق دو...بوق یه. گرفتم رو نسور ی شماره سریع. رفتم موبایلم سمت به و گذاشتم آیفونو

 خواب که بود معلوم. بود گرفته صداش. داد جواب باالخره! المصب دیگه بردار...بوق چهار...بوق

 .بوده

 الو؟-سورنا

 اومده؟ زانیار...سورنا-
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 .میام االن وایسا چــــی؟-سورنا

 ودمب کرده پرت مبل ویر که شالمو. میزدم حرف تلفن با داشتم من و شد می زده مدام آیفون زنگ

 میخوای؟ چی: گفتم بهش همونجا از. پنجره لب رفتم و سرم انداختم و برداشتم

 مثل موهاشو و بود تنش دوخت خوش مشکی شلوار و کت یه. کرد نگاه بهم و گرفت باال سرشو

 .بود کرده درست وری یه همیشه

 .کن باز درو. عسل کنم صحبت باهات خوام می-زانیار

 .برو اینجا از. کنم صحبت تو با امخو نمی من-

 پرید شد باز در دید تا و کرد استفاده فرصت از هم زانیار و بیرون زد خونه از ها همسایه از یکی

 ناو اما کنم قفلش تا در سمت دویدم. بود اول طبقه من ی خونه. میرسه االن وای. ساختمون توی

 رینکمت با که قدیمی ساختمون یه. داشت گیرهدست بیرون از در. کرد باز درو و رسید من از زودتر

 .بودنش ساخته خرج

 .بیرون برو-

 . میداشت بر قدم من سمت به اونم و رفتم می عقب عقب

 .دارم حرف باهات بریم بیا-زانیار

 .کثافت بیرون برو: زدم داد

 .کنیم صحبت بریم بیا عسل-زانیار

 .کن گم گورتو زانیار-

 بمناس لباسم که منم. کردن می تماشا مارو داشتن و بودن شده عجم آپارتمانم جلوی ها همسایه

 روی ودمب انداخته که شالی اون البته و کوتاه آستین بلوز یه و بود پام گشاد راحتی شلوار یه. نبود

 .سرم

 .خونه بیرون کشید منو و گرفت بازومو و برداشت بودم، کرده پرت مبل روی که مانتومو

 !آشغال کن ولم-

 !همین. کنیم صحبت خوام می فقط-زانیار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

119 

 

 .خوام نمی-

 نمی بازم اما. بود داشته نگه منو دستش یه با. هام شونه روی انداخت مانتومو و بیرون کشید منو

 ادهوایس ماست مثل...نکنه درد دستشون هم ها همسایه. قویه خیلی. کنم حرکتی هیچ تونستم

 !بس و کنن درست حرف بلدن فقط. کردن می تماشا بودن

 .نمیام جا هیچ تو با من. کن ولم-

 .دهنتو ببند دیقه یه عسل-زانیار

 سه. فتادا راه و شد ماشین سوار و پرید کنم حرکتی بخوام اینکه از قبل ماشینشو تو کرد پرت منو

 با ورنس. ترمز رو بزنه شد مجبور زانیار و ماشین پشت پرید سورنا که بود، نرفته عقب دنده متر

 قه داشتم که همونجوری. شدم پیاده منم. شد پیاده ماشین از هم زانیار. زانیار سمت دوید سرعت

. بستمن رو مانتو های دکمه دیگه. رفتم سمتشون به و کردم تنم مانتومو ریختم، می اشک کنان هق

 .میدادن تکون مقابلشونو طرف و بودن گرفته همدیگرو ی یقه زانیار و سورنا

 عوضی؟ کنی می چیکار-سورنا

 !دخترمه دوست مربوطه؟ چه تو به-نیارزا

 .نیست دیگه-سورنا

 .مادر و پدر بی شو خفه-زانیار

 زانیار. زانیار دهن توی زد محکم مشت یه و گرفت چشماشو جلوی خون زانیار حرف اون با سورن

 داره؟ تماشا مگه بابا. کردن می تماشا داشتن و بودن شده جمع همه ها همسایه. شد زمین نقش

 .کنید جداشون هم زا بیاین

 فهمیدی؟. نمیشی آفتابی عسل بر و دور دیگه آشغال-سورنا

 .بره بذار کن ولش سورنا-

 ناسور و کرد استفاده فرصت از زانیار که کرد نگاهم و شد جلب بهم توجهش من، صدای با سورنا

 تمرف. است منده گنده خیلی. کشتش می االن. لگدش و مشت زیر گرفت و خوابوند زمین روی رو

 ؟!میومد دردش مگه ولی. زدم کمرش به مشت با و سمتش
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 .گمشو برو. عوضی کن ولش-

 چپم سمت رو سورنا. کردن جداشون هم از رو سورنا و زانیار و رسیدن محل پسرای از دوتا یکی

 .میکشن همدیگرو وگرنه. بودنشون گرفته. راستم سمت هم زانیار و کشیدن

 !مرتیکه کشمت می-سورنا

 .نیستی عددی. خوری می گه وت-زانیار

 .بردار سرش از دست. نداره کاری تو با دیگه عسل-سورنا

 .بیرون بکش زندگیمون از پاتو. کنیم ازدواج خوایم می عسل و من-زانیار

 .کنه ازدواج باتو کنه می غلط عسل-سورنا

 میده؟ فحش چرا دیگه من به! واه

 .کنم نمی ازدواج تو با من. آشغالی یه تو. برو اینجا از زانیار-

 .نزن حرف. عسل شو خفه-زانیار

 متمس دیگه که جوری. کردم می سرش به دست زانیارو جوری یه باید. ایستادم سورنا پیش رفتم

 . نیاد هم

 .کنیم ازدواج هم با خوایم می سورنا و من. زانیار کن باز گوشاتو خوب-

 .بودن مستثنی هم سورنا. زمین فتادا تعجب از فکشون بودن، اونجا که آدمایی کل گفتم که اینو

 ستد کنن، فرار داشتن نگهشون که کسایی دست زیر از کردن می تقال داشتن که سورنا و زانیار

 .زد خشکشون درجاشون و برداشتن تالش از

 .کن گم گورتو حاال. گفت چی که شنیدی-سورنا

 !ریخت بد. نداشتم هتب زیادی ی عالقه اولشم از اصالً. نداره هیچی همین لیاقتت-زانیار

 می. رفت و شد خارج کوچه از نور سرعت با و شد سوارش و رفت ماشینش سمت به خشم با

. بود شده ریزی آبرو کافی ی اندازه به. کنم فرار ها همسایه های نگاه و سواالت زیر از خواستم

 .بیا و کن قفل منو ی خونه در برو هم تو. سرکوچه میرم من: گفتم سورن به آروم
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 ها ایههمس. ایستادم سرکوچه رفتم دویدم و بستم مانتومو های دکمه. نشدم جوابش منتظر دیگه

 به توجه بدون بیرون، اومد که سورنا. کردن می نگاه منو داشتن و بودن هاشون خونه در دم هنوز

 .آپارتمانا رفتیم هم با و دستم داد مو خونه کلید و سرکوچه دوید اونا

 که دخترات دوس از کدوم هر به خودم. شد بد واست دونم می. زدم وحرف اون که ببخشید-

 .میدم توضیح بخوای

 عسل؟ تو میگی چی: گفت و کرد عصبی ی خنده سورنا

 نهمچنی و...خلوت همیشه مثل. هم مجاور ساختمون دوتا دیوارای بین برد منو و گرفت دستمو مچ

 .کنن خلوت خواستن می که پسرایی دختر برای دنجی مکان

 با. بود هم تو باز اخماش. دیوار روی صورتم کنار گذاشت چپشو دست و داد هول دیوار به منو

 چیه؟ قصدت! عسل: گفت و کشید سیاهش ریشای به دستی راستش، دست

 چی؟-

 چیه؟ حرفا این گفتن از قصدت-سورنا

 حرفا؟ کدوم-

 !دخترات دوست نگو انقدر دیگه. ندارم دختری دوست دیگه بعد به لحظه این از من-سورنا

 ...من سورنا-

 بود؟ دلت ته از حرف اون...گفتی زانیار به که حرفی اون بگو بهم-سورنا

 چی؟ یعنی-

 نه؟ یا خوای می منو لعنتی: زد داد و دیوار به کوبید مشتشو و شد عصبی سورنا

 بهش دبای چی. گفتیم نمی هیچی و بودیم کرده سکوت. کردم قفل چشماش توی خنگا عین دوباره

. مرده اون. بگه باس اون اول بگم؟ بش چی! که نمیشه خوامت؟ می دلم و جون با آره بگم بگم؟

 .میگن اول مردا

 حسی چه من به: گفت بهم آروم اما و بیرون داد صداشو دندوناش الی به ال از خشم با سورنا

 داری؟
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 داری؟ حسی چه تو...تو-

 .عسل نده جواب سوال با سوالمو-سورنا

 .میگم حقیقتو منم باش مطمئن بگی، که تو. بگو اول تو-

  نفهمیدی؟ منو حس حاال تا تو یعنی-سورنا

 .بیار زبون به احساستو. بگو بهم-

 .دارم بهت نسبت حسی چه میدونی خوب خودت. بیارم زبون به نیست نیازی-سورنا

 .دارم تو به نسبت حسی چه من میدونی خوب هم تو پس-

 چیه؟ احساست بفهمم که کردی چیکار ؟بدونم باید کجا از-سورنا

 کجا از نامه اون کردی فکر اصالً ...کردم می نگاه بهت وقتی...وقتی...بودم دبیرستان وقتی-

 نوشته؟ واست کی کردی اومده؟فکر

 نامه؟-سورنا

 هب سورنا؟ نوشته کی اونو...اونو. بود تو برای و بود سارین کتاب الی که ای نامه. نامه اون آره-

 نوشته؟ کی اونو نظرت

. تابشک الی گذاشتم سارینا چشم از دور به و نوشتم سورن برای نامه یه بودم، دبیرستان وقتی

 !"سورنا برای ": بودم نوشته نامه پاکت روی

 !«تو نگاه دوستدار. توسکا پارک عصر 5 ساعت فردا: »نامه متن

 .سمتش برم نکردم جرئت اما...اما. بودم رفته منم. قرار سر بود اومده

 بودی؟ نوشته تو-سورنا

 !توسکا پارک...عصر پنج ساعت...نفهمیدی؟ تاحاال یعنی-

 بودی؟ نوشته تو...تو-سورنا

 بفهمم؟ من تا کردی چیکار! بگو تو حاال شد؟ راحت خیالت. بود من کار. آره-

 ...که...که کردم پخش محل توی من...من-سورنا
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 چی؟ که سورنا؟ چی که-

 ! عسل-سورنا

 .ندارم تو با کاری هیچ من نگی بهم تا! رناسو نه-

 .میدونی خوب خودت تو عسل-سورنا

 ها؟ دونم؟ می چیو-

 !منو لعنتی حس همین-سورنا

 .نمیشم مطمئن نگی تا-

 توی دستمو که بودم شده دور ازش قدم چند. شدم رد کنارش از کامل غرور با و کنار زدم دستشو

 .گرفت دستش

 !عسل کن صبر-سورنا

 .کردم نگاه بهش و برگشتم

 بگم؟ خوای می چرا دونی می وقتی بگم؟ خوای می چرا عسل-سورنا

 فحر باهام خوبش احساسات از کلمه یه حتی که کسی نه. رمانتیکم مرد یه دنبال من! سورنا-

 .نمیزنه

 ضولف های همسایه از چندتایی هنوز. ام خونه سمت رفتم و بیرون کشیدم دستش توی از دستمو

 .آپارتمانم سمت رفتم اونا به توجه بی من اما. بودن رشوند دم محترم

*** 

 راسمم تونستم بود، کرده انداز پس ام جهیزیه واسه مامانم که هایی سکه از دوتا یکی فروختن با

 هگذشت چهلمش مراسم از ماه سه. نبود زانیار از خبری بار این اما. کنم برگزار آبرو با هم چهلمش

 ابدارحس عنوان به بود، زانیار بابای برای که ای دیگه شرکت یه توی سورن .زمستونه دیگه االن و

 حقوق و بود دفتری کارم. کردیم می کار جا یه هم با. خودش پیش برد منم. کرد کار به شروع

 تومن هزار نهصد ماهی شرکت، موندم می سورن با که ای اضافه های ساعت اون با ام، ماهیانه

 1 ساعت. شکر رو خدا باز ولی. کمتره حقوقم مراتب به بودم، زانیار اردستی وقتی از خب. میشد
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 که دارم تیروئید کاری کم و خونی کم. نداشتم کردن کار توان. خونه گشتم برمی سورن با شب

 اام. پنجه تا کاری ساعت خب چیه؟ چاره. مجبورم ولی. میشه حدم از بیش خستگی باعث همین

 هپیاد. داره ماشین باالخره. بیام اون با تا مونم می منم ونه،خ میاد شب هشت ساعت سورن چون

 تهس شبی چند البته. عادت بود شده واسم این و بودم تنها هرشب. دردسره خیلی رفتن و اومدن

. حرفا این و نمیرم میگه اما اش، خونه بره کنم می اصرار بهش. خوابه می من پیش میاد سارینا که

 اومدنم از بعد ساعت یه هم سارینا و خونه اومدم که شب. کرده قهر ماهان با شاید که کردم شک

 داری؟ ماهان آقا با مشکلی سارینا: پرسیدم ازش اومد، پیشم غذا قابلمه یه با

 چطور؟: گفت و کرد نگاه چشمام به سارینا

 .باشین هم پیش باس. کردین ازدواج تازه هم شما پیشش؟خب نمیری شبا چرا...آخه-

 .بود انداخته زیر به سرشو. زد گره بهم دستاشو و بشقابش روی گذاشت وقاشق سارینا

 عزیزم؟ شده چی سارین-

: فتگ لرزون صدای با. کرد می گریه صدا بی داشت. بود خیس چشماش. کرد بلند سرشو سارینا

 ...!ماهان...ماهان عسل،

 چی: گفتم و مکرد نوازش سرشو. کرد گریه کنان هق هق.گرفتمش بغلم و نشستم کنارش رفتم

 !بگو من به ساریناجان؟ شده

 بهم ماهان عسل! عسل: گفت و کرد نگاه چشمام به و برداشت ام شونه روی از سرشو سارینا

 .کنه می خیانت

 !چــی؟-

 .داره پوک و جیک اش دایی دختر با. کردم چک گوشیشو-سارینا

 مطمئنی؟ تو چی؟ یعنی-

 .نکرد انکار. گفتم خودشم به. آره-سارینا

 .آخه نمیاد ماهان به اصالً  میگی؟ چی-

 .کرده کارو این ولی. نمیاد بهش آره-سارینا
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 کنی؟ چیکار خوای می حاال-

 !عسل نمیدونم-سارینا

 گفتی؟ چیزی سورنا به-

 .نگفتم چیزی هنوز. نه-سارینا

 نگفتی؟ چرا-

 !ترسم می...ترسم می-سارینا

 بگم؟ بهش من خوای می-

 .وبگ بهش تو آره...آره-سارینا

 .اینجا بیاد بزنم زنگ کن صبر-

 باهام؟ داشتی کاری: گفت و اومد بعد ربع یه. من ی خونه بیاد گفتم و زدم زنگ سورنا به

 .کرد می گریه داشت. کرد نگاه سورنا به و کرد بلند سرشو. بود پایین سرش سارینا

 سارین؟ شده چی-سورنا

 .بشین بیا. میگم بهت من-

 اون روی افقی حالت به دستشو و کرد بلند زانوشو یه. ما روی هب رو زمین روی نشست سورنا

 .داد تکیه پشتی به و گذاشت

 ...سورنا-

 .کردن قهر باهم ماهان و سارینا: دادم ادامه و انداختم سارین به نگاهی

 شده؟ چی چرا؟: پرسید و کرد اخم و کرد نگاه سارینا به سورنا

 . میگم بهت من-

 .کرد نگاه من به و برگشت

 .کنه می خیانت...سارین به ماهان...ماهان-
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 چی؟: زد داد و شد بلند جاش از

 .شدم تر نزدیک بهش قدم یه و شدم بلند منم

 .سورن باش آروم-

 !کشمش می: گفت حالت همون با

 میری؟ کجا: گفتم و دادم تکیه در به و دویدم. رفت در سمت به بعد و

 .برسم رو مرتیکه اون حساب میرم-سورنا

 .سورن باش مآرو-

 .کنار برو عسل-سورنا

 .بشین بیا...! سورنا-

 .ندارما اعصاب. کنار برو عسل-سورنا

 من از بیشتر صددرصد که زورش. نشوندمش مبل روی و بردمش کشون کشون و گرفتم بازوشو

 آب یوانل یه برو پاشو سارینا: گفتم سارینا به و گرفتم بازوهاشو. بده هولم خواست نمی ولی. بود

 .بدو. اربی

 و ومدا سارینا. هم چشمای به شدیم قفل. کرد می نگاه من به اخم با. شدم چشم تو چشم سورنا با

 .بردم سورنا دهن سمت به و گفتم دستش از لیوانو. سمتمون گرفت آبو لیوان

 .میشی آروم. بخور آب بیا-

 آب از کمی و کردم کج لیوانو من و کرد باز هم از لباشو کمی بود زده زل چشمام به که همونطور

 سارینا که بودیم خیره هم به همونجوری. سارینا دست دادم و کردم صاف دوباره لیوانو. نوشید

 کنم؟ چیکار. هواست رو من زندگی بابا کرده؟ گل بازیتون هندی وسط این هم شما: گفت

 .کردیم نگاه سارینا به و گرفتیم هم از چشم و زدیم پلک هردو

 سارین؟ یفهمید چجوری-سورنا

 .شه دایی دختر با. کردم چک گوشیشو-سارینا
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 داییش؟ دختر کدوم-سورنا

 !رها-سارینا

 !رها؟-سورنا و من

 .بود سورن سابق دختر دوست همون رها

 .عوضی ی دختره باالخره ریخت کرمشو-سورنا

 چی؟ یعنی-سارینا

 .کرد اخم و انداخت پایین سرشو و کرد من به نگاه یه سورنا

 کرد تهدیدش کرد، کات باهاش سورنا وقتی! اینو که دونی می. بود سورنا خترد دوست رها-

 .کرده پشیمونش. دیگه میبینی که االنم. کنه می پشیمونش

 .خانوم عسل نیستم پشیمون هم وجه هیچ به-سورنا

 بهرحال؛. سورن کردی برداشت بد منظورمو-

 یا ونیم می باهاش کنی؟ یکارچ خوای می چیه؟ تصمیمت سارینا: گفتم و سارین سمت برگشتم

 میشی؟ جدا

 .بشه جدا باید که معلومه چیه؟ تصمیمت که چی یعنی-سورنا

 .میشم سورنا سربارِ دوباره...دوباره اینجوری اما. شم جدا میخوام...آره-سارینا

 .سارینا نگو پرت و چرت-سورنا

 میزنی؟ که چیه حرفا این. ها داداشته... سارین-

 کنم؟ کار چی من کنید ازدواج بخواین شما وقت یه آخه-سارینا

 به چهکو توی که حرفم اون با ولی. نبودیم باهم ما! قفال قفلِ  یعنی. کردیم نگاه هم به سورن و من

 می همه. خواستیم می همو هم طرفی از. ازدواجه قصدمون کردن فکر همه بودم، زده زانیار

 قصد کسی فعالً اوالً ! سارین: گفتم سارینا به کنان من من. دیدن می چشمامون توی عشقو...دیدن
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 از جون و دل با شه وظیفه. خواهرشی تو کنه، ازدواج بخواد سورنا روزی اگر بعدشم. نداره ازدواج

 .دختر بگو چرند کم. کنه مراقبت تو

 اراحتن نداره، ازدواج قصد کسی فعالً بودم گفته اینکه واسه انگار. شد بیشتر بهم اخمش سورنا

 لندب جاش از سورنا! بشه؟ درگیر فکرش سارینا باید چرا نبود خبری هنوز وقتی. بشه خب! شده

 دیگه طرف از سارینا و طرف یه از من و دویدیم سمتش به سارینا و من. رفت در سمت به و شد

 . گرفتیم بازوهاشو

 میری؟ کجا سورنا-سارینا

 .کنم آدم رو عوضی اون میرم-سورنا

 .ریمیا سرش مال بال وقت یه-

 .نمیارم سرش بالیی نه. بابا کنید ولم-سورنا

 .بیایم باهات هم ما بذار پس-

 .کنید ولم. بابا باشه-سورنا

 اریناس منزل سمت به هم با و پوشید شالشو و مانتو رفت سارینا اما. داشتم روسری و مانتو که من

 .رفتیم ماهان و

. تیمرف آسانسور با. بود سوم ی طبقه آپارتمانشون. تو رفتیم و کرد باز درو کلیدش با سارینا

 یت ی یقه سورنا همونجا از. کرد باز آپارتمانشو در ماهان. زد آپارتمانشونو زنگ سورن. رسیدیم

 می جیغ و کرد می گریه داشت سارینا. بستم رو خونه در منم و تو رفتیم ما و گرفت و ماهان شرت

 تو هب! چیز همه بی: زد داد و میز روی کرد پرت نوماها سورنا،. بودم کرده بغل رو سارینا منم. کشید

 کنی؟ می خیانت من خواهر به رفیق؟ میگن هم

 .بابا کن ولم-ماهان

 .گیرم می ازت طالقشو. شو خفه-سورنا

 !آشغال...عوضی-سارینا

 .میدی آخر تا هم شو مهریه. میدی طالقش خوش زبون با-سورنا
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 کنه؟ زندگی دیوونه این با خواست کی. میدم طالقش. بابا باشه-ماهان

 .بشینی سیاه خاک به ایشاال دیوونه؟ شدم من اومد رها تا کثافت-سارینا

*** 

 .ندادم گوش موزیک بس از پوسید دلم. بذار آهنگ یه-

 نگآه جلوت همین واسه. میشی ناراحت کردم می فکر: گفت و کرد روشن ماشینشو ضبط سورنا

 .نمیذاشتم

 این توی. کرده فوت میشه ماهی شش مامانم. شدم آهنگ خشپ منتظر و زدم بهش لبخند یه

 یمداشت و بودیم ماشین توی. بود نکرده روشن من احترام به ماشینشو ضبط سورنا ماه، شش

 صورت به رو سارینا ی مهریه ماه هر ماهان و شدن جدا هم از ماهان و سارینا. شرکت میرفتیم

 رناسو اما. شد پخش باران از بار صد آهنگ. شدن اجد که ماهه سه تقریباً. کنه می پرداخت قسطی

 :گذاشت رو تیام شهاب از ضربان آهنگ و جلو زد تا ده

 برداره تو سرِ از دست دلم این به میگم هی»

 بزاره راحت تورو

  نمیتونه دیگه نه

 داره سرِِ  درد عاشقی شدم عاشقت آخه

 عاشقی تو همیشه

 میاره کم دلم و دست عاشقی راهِ  تویه

  میزنه تند منِِ  قلبِِ  انضرب

 بزنه آروم میخواد

 تونه نمی دیگه نه

  میزنه داد دلِِ  ی کوچه پس تو از

 میزنه فریاد و داد
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 ...«نمیدونه کسی نه

 . زد می ضربه ماشین فرمون به هماهنگ صورت به انگشتاش با و کرد می زمزمه آهنگو سورنا

 زیر نگاه یه گاه از هر و خوندن به ردک شروع هم سورنا خود شد، شروع آهنگ دوم قسمت وقتی

 :مینداخت بهم چشمی

 سرنوشت تو برام بودی منِِ  قسمت تو اگه »

 خط به خط میشه تو با

 نوشت قلبموِِ  ی قصه

 منِِ  برای همیشه عاشق یه باشی تو اگه

 ...«منِِ  قلبِِ  ضربان تند تند میزنه تو واسه

 :خوندن به کردم شروع اهاشب منم که خوند می لبخند با داشت اونم.گرفت خندم

 بزنه آروم میخواد میزنه تند منِِ  قلبِِ  ضربان »

 تونه نمی دیگه نه

  میزنه داد دلِِ  ی کوچه پس تو از

 میزنه فریاد و داد

 !«نمیدونه کسی نه

 مومت آهنگ. بود لباش روی لبخند. کرد می نگاه بهم و گشت برمی خوندم، می باهاش داشتم وقتی

 یحرفای محل مردم داشتم، سورنا با که آمدایی و رفت اون توی. گرفت مون ندهخ جفتمون ما و شد

 .کردن می برخورد خوب جلومون گرچه. نداشت اهمیتی اما. میزدن سرمون پشت

 میاد؟ خوشت آهنگ این از-سورنا

 .رمانتیکه خیلی. آره-

 .دارم دوستش منم-سورنا

*** 
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 کرده؟ دعوت مونو همه-

 ینوسار. ببریم تونیم می خواستیم هم هرکیو گفته.کرده دعوت شرکتو های بچه کل. آره-سورنا

 .بشه عوض حالش کم یه میبرم

 مناسبته؟ چه به مهمونی-

 .شازده التحصیلی فارق مناسبت به-سورنا

 زانیار؟ کیه؟ شازده-

 هم رییس و شده جدا ازش پیش سال بیست تقریباً زنش. داره بچه یه فقط. دیگه آره-سورنا

 .میشن جدا هم از الکی. دلشون زیر میزنه خوشی هم پولدارا این. نکرده اجازدو دیگه

 .بود نگفته چیزی من به زانیار-

 بیای؟ خوای می توهم: گفت و شد جدی لحنش. هم تو رفت اخماش

 .نه-

 .بیای نباید. آره-سورنا

 میای :گفت م،بش پیاده اینکه از قبل. داشت نگه ام خونه در جلوی. بودیم خونه به برگشت راه تو

  ما؟ ی خونه بریم امشب

 چی؟ برای-

 !اول ی دفعه مثل. ببینیم فیلم تایی سه بریم-سورنا

 ! باوش: گفت و زدم پهنی و پت لبخند-

 .خودش ی خونه سمت رفت و پیچید کوچه سر و گرفت عقب دنده هم سورنا

*** 

 !برده خوابش که این! اوا-

 گذشتهن فیلم از ساعت نیم هنوز و بود گذاشته پام یرو سرشو سارین و بودم نشسته مبل روی من

 .رفت خواب به بود،
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 دیدم چون اما. کردم می مخالفت ازدواجشون با عوضیه، انقدر ماهان اون دونستم می اگر-سورنا

 !فقط افتاده روزی چه به سارینا ببین. نگفتم هیچی داره دوستش سارینا

 و مگ رفته که دارم بابا مثالً یه. ندارم کیو هیچ که بگم چی من. داره تورو سارینا شکر خدارو حاال-

 دریپ حقم در خیلی که نه. بگیرم رضایتشو تا دنبالش بگردم باید کنم ازدواج بخوام. شده گور

 !اون واسه...کرده

 !بگیری هم اجازه بابات از بخوای که گیره نمی تورو کس هیچ. نباش نگران-سورنا

 نگاه چشماش به ناراحتی با. شدم ناراحت ازش چرا دونم نمی ولی. گفت شوخی به حرفشو اون

 .انداختم زیر سرمو و افتاد ابروم دوتا بین اخمی ناخودآگاه. کردم

 .خونه میرم دیگه من-

 و تدس چهار بود نشسته بود، کشیده دراز مبل روی سارینا که قسمتی زیر زمین، روی که سورنا

 .کرد نگاه چشمام به پایین همون از و اومد سمتم به پام

 یهو؟ شد چی-سورنا

 .خونه برم خوام می فقط...هیچی-

. رد سمت رفتم و برداشتم کیفمو. مبل روی گذاشتم و کردم بلند پام روی از رو سارینا سر آروم

 شده؟ چی عسل: گفت و ایستاد جلوم و سمتم دوید سورنا

 .برم خوام می. هیچی که گفتم-

 شدی؟ ناراحت من حرف از-سورنا

 .خداحافظ. برم خوام می ورناس-

  !عسل کن صبر: گفت و اومد دنبالم هم سورنا که دویدم ها پله از. کردم بازش و در سمت رفتم

 ام خونه در تا دنبالم خونه راحتی های لباس همون با. رفتم خودمو راه و نکردم توجه بهش اما

 ساختمونمون در دم. کنه مین هم عذرخواهی ازم حداقل نامرد. وایسم که کرد می اصرار. اومد

 .کارت پی برو. سورنا کن ولم: گفتم بهش و برگشتم

 !تو شدی جنبه بی چقدر. کردم شوخی خدا به عسل -سورنا
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 ستد اما. دادم نشون واکنش حد از بیش خیلی. بستم صورتش تو ساختمونو در و ندادم جوابشو

 تیلعن خلوت و تنهایی توی صبحونه یه شدم، بیدار خواب از که صبح. خوامش می خب. نبود خودم

 سورنا که بود 22 ساعت. بیرون بزنم خواست می دلم و بود جمعه. خوردم خودم زن بهم حال و

 می برام اش همه. دادم نمی جوابشو بازم من اما. میداد پیام. ندادم جوابشو. گرفت تماس باهام

 که بیرون برم خواستم عصر .نبود خبری عذرخواهی از ولی. حرفا این از و کرده شوخی نوشت

. مشکی لباس از بودم شده خسته! بیارم در عزا از خودمو و بخرم لباس خودم واسه عید برای

 رد دروازه از. آپارتمانا توی رفتم هوا بی و کرد رو مدرسه دوران یاد دلم یهو. کرد می ام افسرده

 خواست می اون و بودیم اومده اسورن با قبل ماه چند که جایی به افتاد چشمم و داخل رفتم. شدم

 با ،میومد در چاه ته از انگار که صدایی با! نفر دو این...این...اینا میبینم؟ چی اما. بدونه منو حس

 !سورنا؟: گفتم ناباوری و بهت

 می اشک صدا بی. شدن جاری چشمام از ناخودآگاه اشکام. کرد نگاه من به و برگشت اخم با

 خدایا .کردم می نگاه سورن به بود، ایستاده سورنا از کمی ی فاصله با هک رها به توجه بی و ریختم

 مبه مشکیشو چشمای بگیره؟ ازم عشقمو اینکه واسه آفریدی؟ من از تر خوشگل رو رها چرا آخه

 فرق موهاشو. میزد پوزخند بهم بود، زده بهش هم قرمز رژ که ای غنچه های لب با و بود دوخته

 .بیرون بود ریخته شالش از ببندتش، سرش پشت کش با اینکه ونبد و بود کرده باز وسط

 یبین البته. خوشگله و جذاب و برو دل تو انقدر که حالش به خوش. نابه و خالص مشکی موهاش

 رومو که دوید سمتم سورنا. بود خوشگل بازم بود، نکرده عمل که هم ها موقع اون اما. عملیه اش

 کم کم لرزونم پاهای همون با. لرزیدن می پاهام. کردم تحرک نامشخصی جهت به و برگردوندم

 قه هق به دیگه. دویدم می فقط...میرم کجا دونستم نمی. کردم دویدن به شروع و گرفتم سرعت

 .میزد داد سورنا. بودم افتاده

 !کن صبر خدا تورو. عسل کن صبر-سورنا

 و کردم کج راهمو اما. آپارتمانا از ای دیگه قسمت سمت به رفتم و بیرون زدم کوچیکه دروازه از

 . دویدم می هجرت بازارچه سمت به. دویدم و گرفتم پیش رو باریک خیابون

 .وایسا من مرگ. وایستا خدا تورو عسل-سورنا

 که بودم، نرسیده هجرت بازارچه به هنوز. دویدم تر تند همین واسه. بود شده کم لرزشش پاهام

 ورگ و گم ساختمونا بین خودمو و شدم رد اش دروازه از و اآپارتمان از دیگه قسمت یه سمت رفتم
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 اخد تورو. میدم توضیح بهت بیرون بیا کجایی؟ عسل: خورد می گوشم به سورنا صدای. کردم

 .عسل

 و زنها بین از. ها زبان عرب ی محله رسیدم. دویدن به کردم شروع دوباره و کردم پاک اشکامو

 هک بودم دویده انقدر. رسیدم سوم فلکه به و گرفتم پیش ور پایینی راه و شدم رد عرب مردهای

 نیمهمو فردا. زیاد خیلی. بودم عصبانی ازش. بود کرده گم منو هم سورنا. بود نمونده واسم جونی

 منداشت رو زانیار دیدن چشم اینکه با. مهمونی برم باید شده که هم سورن لج از. است درخشنده

 می گزن مدام گوشیم. مهمونی برم گرفتم تصمیم بگیرم، نتقاما سورنا از یکم اینکه واسه اما

 بعدش. بود پوشیده. خریدم لباس یه و رفتم مروارید پاساژ سمت. کردم خاموشش من اما. خورد

 موقع بش. بزرگم دایی ی خونه رفتم و گرفتم دربست ماشین یه و ها تاکسی ایستگاه سمت رفتم

 اما. هدیگ نداده پیام خاموشه گوشیم بود دیده خب. بود دهندا پیام بهم. کردم روشن گوشیمو خواب

 .بینمت می درخشنده مهمونی توی فردا من: دادم پیام سارینا به. بود زده زنگ بار چند

 عسل؟ کجایی-سارینا

 .کردم خاموش گوشیمو و ندادم جواب دیگه

 *** 

 هم شتنیبرگ. رفتم و گرفتم آژانس و کردم تنم لباسمو و کردم غلیظی آرایش داییم دختر وسایل با

 خائن. ببینم ریختشو خوام نمی حتی دیگه چون. بیام آژانس با مجبورم. دیگه کنم می کاریش یه

 .نامرد

 کی همراه به و داره دوزی سنگ هاش، سینه قسمت روی که مشکیه ی بسته یقه کت یه لباسم

 تنگ زیاد دامنش باالی متقس البته. رهاست و آزاد پایینش و تنگه دامن باالی که بلند دامن

 شال یه. بود همین فقط پوشیده لباس ولی. نیست گیر چشم. تنگه پایینش به نسبت فقط نیست؛

 .انداختم گردنم دور طرفشو دو و کردم سرم و گرفتم داییم دختر از هم دار مدل و مجلسی مشکی

 برهخ چه! اوه. شدم لسمج وارد. بود ساده و مشکی. پوشیدم داییمو زن واسه هم بلند پاشنه کفش

 یب با. نمیومد خوشم ازشون زیاد. بودم نگرفته گرم زیاد باهاشون من اما. بودن هم همکارا. اینجا

 .کرد می صحبت نفر دو یکی با داشت. رفتم رییس سمت به و گذشتم کنارشون از تفاوتی

 .درخشنده آقای سالم-
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 خوبی؟. دخترم سالم-درخشنده

 لحاظ از اما. بود باز هوس زانیار بود، شریفی مرد پدرش هرچقدر. بود باباش مقابل نقطه زانیار

 قدش. شده پیر و پشته کم پدرش موهای منتهی. داره باباش به عجیبی شباهت زانیار ظاهری،

 و شروبم هم رییس که بگم البته. بود من بابای کاش. داشتنیه دوست. بیرون زده شکمش و بلنده

 الاقل یعنی. داره دستاشو زیر هوای. خوبیه مرد خیلی خداییش ولی. بود کارش تو چیزا اینجور

 دیدو این شکسته دلم من که االن حداقل یا. محرومن ازش مردا بقیه که چیزی. داره انسانیت

 .دارم مردا به نسبت

 .میگم تبریک. ممنونم-

 یامید چه بچه این به دیگه. بکنه ما گل عروس تورو نداشت لیاقت که زانیار. مرسی-درخشنده

 .فتگر جشن براش باید و کرده هنر بگیره لیسانسشو زور به تونسته که همین داشت؟ میشه

 .انداختم زیر به سرمو و کشیدم خجالت

 ... .اجازه با. نمیشم مزاحمتون-

 مشغول اونا با و رفت قبلیش صحبتای هم اون سمت اونم. شدم دور ازش من و زد لبخند بهم

 به تمداش و بودم ایستاده گوشه یه همینجوری کنم؟ چیکار تنهایی؟ برم کجا حاال وای. شد صحبت

 .شد سبز جلوم زانیار دیدم که کردم می نگاه میرقصیدن جایگاه توی که جمعیتی

 .اومدی خوش. خانوم عسل! به به-زانیار

 .ممنون: گفتم خشکی به و زدم بهش مصنوعی کامالً  لبخند یه

 .برگردوندم ازش رومو ای غره چشم با بالفاصله و

 .میگم محترمتونو همسر کجاست؟ سورنا پس-زانیار

 .میاد جدا: گفتم و کردم نگاه اخم با بهش

 جدا؟ جدا چرا پس-زانیار

 .میام دارم دیگه جا یه از من چون-
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. دبو کرده اخم سورنا. میان سمتون به دارن سارین و سورن دیدم که رفتم غره چشم بهش دوباره

 .بود شده قرمز خشم از صورتش

 !ساریناست؟ خانوم اون. میاد داره هم سورنا-زانیار

 .اومد دنبالم هم زانیار. فرار به گذاشتم پا و ندادم جوابشو

 قهری؟ باهاش نکنه میری؟ کجا-زانیار

 .نمیشه مربوط شما به درخشنده آقای-

 .باهاش قهری پس-زانیار

 چیز ما نقشه اینکه با. کردم می فرار سورنا دست از داشتم چرا دونم نمی. وایسم نداشتم فرصت

 تحویلش زانیار جلوی خواستم می. کنم محلی بی بهش همه جلوی خواستم می. بود ای دیگه

 .کنم می دیگه کار یه دارم االن اما. بشه خنک دلم یکم و نگیرم

 .عسل کن صبر-زانیار

 .لطفاً کارت رد برو زانیار آقا-

 صرق باالی ی طبقه ظاهراً اتاقا همه. نمیشه پیدا اینجا هم قاتا دونه یه. سالن ته به رسیدم! وای

 اشهنب بلند صداش که جوری اما خشم با سورنا. رسیدن زانیار و من به سارینا و سورنا. رییسه

 کنی؟ می چیکار اینجا! عسل: گفت

. کردم اهگن سارینا به و ندادم جوابشو. بود هم زانیار. کردم می عملی مو نقشه باید. نبود چاره دیگه

 بیرون خائن مرد اون فکر از یکم. عزیزم اومدی شد خوب: گفتم و دادم سارینا تحویل لبخند یه

 .میای

 .شد متوجه سوت سه سورنا که داشتم تأکید روش و گفتم جوری خائنو

 خانوم؟ سارینا میگن همسرتونو خائن؟ مرد-زانیار

 .نیست من همسر دیگه اون: گفت و انداخت زیر به سرشو سارینا

 !جداً؟: گفت و زد لبخندی زانیار
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 همراهش و ننداختم راه آبروریزی. کشوند ای دیگه سمت منو و گرفت بازومو عصبانیت با سورنا

 کنی؟ می چیکار اینجا: گفت بهم و پله زیر برد منو. رفتم

 .نداره ربطی تو به: گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 کردی؟ آرایش یظغل انقدر آرایشه؟چرا وضع چه این-سورنا

 .نمیشه مربوط تو به گفتم-

  عسل؟-سورنا

 

 .ببینم نحستو ریخت دیگه خوام نمی سورنا-

 .بدم توضیح بهت بذار-سورنا

 ازدواج دختری با حاضره کی. کنه نمی ازدواج من با مردی هیچ. بود باتو حق آره؛. بگم من بذار نه-

 لمو بابام وقتی. میدم حق هم تو به کنه؟ یم زندگی تنها و رفته محل تو آبروش اونجوری که کنه

 هم اینجوری. باش خوش رها با برو هم تو باشم؟ داشته وفاداری انتظار تو از باید چرا دیگه کرد،

 رم؟دا رها به نسبت مزیتی چه من. ماهان پیش برمیگرده سارینا هم میگیری سامون و سر خودت

 .بهتره من از لحاظ همه از اون! هیچی

 شد؟ تموم پرتات و چرت-سورنا

 و دادم قورت بغضمو که میومد در داشت اشکم. برگردوندم رومو و رفتم غره چشم بهش دوباره

 .کنم جلوه قوی و محکم باید. گرفتم جلوشو

 .ندارم ای رابطه هیچ رها با من. نیست کنی می فکر تو که طور اون-سورنا

 ...هب معروفه که اونجایی بودی رفته باهاش و نداری رابطه-

 .بزن زر بعد بشه تموم حرفم بذار-سورنا

 هدوبار بود وقتی چند. کردم می دعوا رها با داشتم من: داد ادامه و کشید عمیقی نفس و کرد پوف

 من که بگم بهش بردمش. کنم حجت اتمام باهاش تا اونجا بردمش منم. من به بود داده گیر

 ...تورو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

128 

 

 .ادد تکون سرشو و کشید موهاش به دستی و نداد ادامه حرفشو. کردم نگاه چشماش به مستقیم

 یمون الل میرسه که من به. رفتی می دخترات دوست ی صدقه قربون چطور نمیگی؟ من به چرا-

 گیری؟ می

 بزنه، دلشو حرف طرفش به بخواد آدم اینکه اما. آسونه کردن هم سر دروغ مشت یه چون-سورنا

 مهه برای گفتن دروغ. گفتم می دروغ دیگه آدمای ی همه مثل. بستم می خالی اونا به من. سخته

 تو .میاد بند زبونم بگم بهت خوام می که هربار. سخته واسم حقیقیم احساسات ابراز اما. آسونه

 .ندارم قدرتشو. تونم نمی تو جلوی اما. کنم می تکرار بار هزار ذهنم

 !بزدلی یه تو-

 .کنم پیدا جرئت منم تا بگو تو ولی. بزدل یه اصالً من آره-سورنا

 .میشن قدم پیش مردا همیشه میگه؟ اول زن یه دنیا کجای-

 فرق ها خونه...دارن فرق عشقا...دارن فرق آدما. داره فرق چی همه جنوبی جردن تو-سورنا

 دماآ این با. داریم فرق بقیه با هم ما. شهریم جنوب ی بچه ما عسل گفتی؟ نمی خودت اینو...دارن

 کن قفر آدما این با هم تو. خاصن که هستن اینا. هستیم معمولی ما. خاصیم ام نمیگم. داریم فرق

 .بگو تو اول و

 !شهرم جنوب دختر من. بگی تو اول کنم می صبر و کنم می فرق دخترا همه با من-

 .میزنی خودتو حرف تو باز کنم هرکار...باشه: گفت و خندید سورنا

 رفح سارینا با خوشحالی با داشت زانیار. کردم اهنگ ای دیگه سمت به و چرخوندم سرمو خنده با

 مهه اون! دیگه آره. بودم بازیچه واسش فقط من و بود گرفته رو سارینا چشمش اولم از البد. میزد

. اشتد کشش فقط من به. بود مسئله این گواه خودش مینداخت، سارینا به که مشکوک های نگاه

 کمخش درجا که کنم نگاه سورنا به دوباره اومدم. نداشت بهم عشقی. ای منحرفانه کشش چه اونم

 .عوضی! سال همه این از بعد اونم کنه؟ می چیکار اینجا همونه؟ خودشه؟. زد

 .باش اونجارو! سورنا-

 .کردم اشاره سمتش به چشمام با

 باباته؟-سورنا
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 !غیرتشه بی خود. آره-

 .بگیر ازدواجمونو ی اجازه برو. شد پیدا بابات-سورنا

 .کردم نگاهش تعجب با و برگشتم

 ازدواجمونو؟-

 نمی. که کنم ازدواج درخواست ازت میتونم اما. کنم ابراز تونم نمی احساسمو. دیگه آره-سورنا

 تونم؟

 !نیست خبری ازدواج از نگی احساستو تا! نچ-

 .عسل دیگه نکن اذیت اِ-سورنا

 .گفتم که همین-

 .میشی خودم زن آخرش اول-سورنا

 ابامب به داشتم. کنه می اشاره عشقش همون به غیرمستقیم داره اما داره، دوسم نمیگه اینکه با

 وقار و سنگینی حرکاتش توی حال اون با اما. پیشش رفت جلف ظاهر به زن یه. کردم می نگاه

 اشوموه که بود خانومی یه هم زن اون. بود کرده خوشتیپ هم خیلی. بود کاشته مو بابام. میزد موج

 بازی لباس و بلنده قدش. داشت پری تو هیکل و بود ای قهوه چشماش. بود هکرد رنگ طالیی

 . من مامان مثل نه اما خوشگله،. گوشتیه اش بینی و باریکه لباش. پوشیده

 کیه؟ زنه اون-

 !گرفته زن شاید-سورنا

 معتاد هدیگ خوره نمی قیافشم به. کنه خوشبخت رو دیگه یکی تا کرد بدبخت مامانمو. دیگه البد-

 .باشه

 .بابام سمت برد منو و گرفت آستینم روی از دستمو مچ سورنا

 سورنا؟ کنی می چیکار-

 ! کنم خواستگاری خوام می-سورنا
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 تداش قند بگم باید باشم رک بخوام. بودم ندیده اونجوری رو سورنا بحال تا. بود گرفته ام خنده

 خودو یب آدم یه انگار. نداشتم رسیاست هیچ. بابام به رسیدیم. رفتارش این با شد می آب دلم تو

 که بود مونده قدم چند سورنا شناخته؟ منو یعنی. بود شده خیره من به همونطور بابام. میبینم دارم

 .کرد رها دستمو بابام، به برسیم

 !عبادی آقای سالم-سورنا

 شناسی؟ می منو. جان پسر سالم-بابا

 .سشنا حق سورنا...سورنام نمیاد؟ یادتون منو-سورنا

: گفت و زد سورنا ی شونه به دستش با و کرد باز هم از رو اخماش بعد و کرد فکر کمی بابام

 !شدی بزرگ چقدر خوبی؟ پسر؟ چطوری

 .ممنون. خوبم-سورنا

 .فکرمی به انقدر که مرسی. خوبم منم-

 کیه؟ دختر این ایرج: گفت و کرد نگاه من به افاده با زن اون

 .ودمب نکرده آرایش کم منم نگذریم حق از البته خب! هه. بود شناختهن منو. کرد نگاه من به بابام

 .دخترشم من-

 نه؟. نشناختی دخترتو: گفتم و بابام به کردم رو بعد و

 از اون. آورد نمی رحم به منو دل چیزا این اما. لرزید اش چونه و بست حلقه چشماش توی اشکی

 اهگ تکیه به...پدر به نکرد فکر کرد؟ ترک راچ بودمو دخترش که من ولی بود؛ گرفته طالق مادرم

 دارم؟ احتیاج

 بابا؟ تویی! عسل؟-بابا

 .نشنیدمش ساله ده انگار. آشنایی نا ی کلمه چه...بابا! هه-

 یحت. بودم ایستاده همونجوری واکنشی هیچ بدون من ولی. کشید آغوش در منو و اومد سمتم به

 بی من نگاه اما. بودن شده جاری اشکاش. کرد گاهن بهم و گرفت فاصله ازم. کردم نمی هم گریه

 .دونستم نمی نگاهمو معنی خودمم حتی. نامفهوم خیلی. بود نامفهوم و تفاوت
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 !شدی بزرگ چقدر! بابا؟ عسل خوبی-بابا

 یدونیم هیچ! بابا؟ کدوم بابا؟ عسل: توپیدم بهش بلند بلند. گریه زیر زدم یهو و افتادم مادرم یاد

 چهی کنم؟ می زندگی تنها دارم من و مُرده مامانم دونی می هیچ نبودی؟ تو تیوق کشیدم چی من

 محق در چرا سال؟ همه این بودی کجا چیه؟ کنه می زندگی تنها که دختری به مردم نگاه دونی می

 نزدی؟ بهم کوچولو زنگ یه...زنگ یه حتی چرا نزدی؟ سر بهم حتی چرا نکردی؟ پدری

 چون کرد؟ می گریه چرا. لرزید می گریه از اونم های شونه و ودب گرفته دستاش تو بازوهامو

 دید؟ می منو بدبختی

 وت مگه کنی؟ می گریه داری کردی بدبخت دخترتو بینی می اینکه واسه چیه؟ واسه ات گریه-

 داری؟ وجدانم

 .کشیدم بیرون دستاش حصار از خودمو و گرفتم فاصله ازش. بودن شده جمع ما دور همه

 موازدواج ی اجازه باید و هستی که اینه واسه فقط کنم، صحبت باهات تا جلو اومدم نیمیبی اگه-

 . آورد منو سورنا. نیومدم منم. همین فقط! بدی

 .بزنم حرف باهات تا بده اجازه هم من به دخترم-بابا

 شده؟ چی مامان-زانیار

 .کرده پیدا دخترشو ایرج...پسرم: گفت زانیار به پرافاده زن اون

 . بود زن اون پسر ارزانی

 دخترش دونست می. کجام من دونست می شما آقای ایرج بودم؟ شده گم من مگه کرده؟ پیدا-

 دهش گم شما آقای ایرج. بزنه سر یه دخترش به نیومد که بود ای نمونه پدر انقدر ولی. کجاست

 !من نه...بودن

 .نمیذاشت نازنین اما. تببینم بیام خواستم می من بخدا. بزنم حرف منم بذار دخترم-بابا

 نیاوردی؟ گیر بهتر این از بهونه چی؟-

 میذارم دب تأثیر گفت می. ببینم تورو من نمیذاشت بازم اون اما. کردم ترک گفتم نازنین به-بابا

 . تو روی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

132 

 

 آخه؟ میشه مگه! گفت؟ می راست داشت یعنی. بود برده ماتم

 میگی؟ راست داری بدونم کجا از-

 ...ژیال این جون به...تو جون به...خودم جون به...پیغمبر به...پیر به-بابا

 .کرد اشاره زن به

 .میگم راست دارم-بابا

 .میگه راست-زانیار

 شناسی؟ می کجا از منو بابای تو اصالً میدونی؟ کجا از تو-

 .منه مامان همسر بابات-زانیار

 نداد؟ بهت مو هشمار چرا ها؟ نیاورد؟ تو پیش منو اون چرا. شناخت می منو زانیار-

 نگفتی؟ چیزی بهم چرا شناسی؟ می عسلو تو: گفت و کرد نگاه زانیار به بابام

 بهم یگفت تو: گفت. دوخت چشم ژیال به بابام. انداخت پایین سرشو و کرد نگاه مامانش به زانیار

 نگه؟

 !دیدیش که االن شده؟ چی مگه حاال: گفت و کرد بابام به ای غره چشم ژیال

 اتیذ بد زن چقدر! داشت؟ چیکار تو با مگه عسل ذاتی؟ بد انقدر چرا تو ژیال: گفت ریهگ با بابام

 .ژیال تو هستی

 !آخه که دزدیدمش نمی. دخترشم من ببینم؟ بابامو نذاشتی که بودم هووت من مگه-

. ودب نمونده برام اون های شونه جز پناهی. گرفت بغلش تو منو سورنا که افتادم هق هق به اونقدر

 من میدونست کشم؟ می چی بابام بدون من فهمید می اصالً کرد؟ جدا بابام از منو چرا امانمم

. کرد بغلم خودش و گرفت سورنا آغوش از منو و اومد سمتم به بابام دارم؟ دوست بابامو چقدر

 بابام دونست می. نیستم تنها من دونست می زانیار. کردم گریه های های و کردم بغلش منم اینبار

 می بابامو نگفت! کنم زندگی خودش با برم گفت من به مامانم فوت از بعد اما منه، دیدن شتاقم

 ابامب سر پشت که زانیار به خشم با! فطرت پست عوضی. کنم زندگی اون پیش برم تا شناسه

 یتو خوابوندم کشیده یه و رفتم زانیار سمت به و شدم جدا بابام از. دوختم چشم بود ایستاده
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 مامانم فوت از بعد و خواد می منو بابام دونستی می آشغال توی! عوضی توی: زدم داد و گوشش

 می که الیکهح در. کنم زندگی تو با خواستی ازم و خواد می منو بابام نگفتی. نیستم تنها نگفتی بهم

 !بیاد روت به تف. کنم زندگی اون با تا برسونی پدرم به منو تونستی

 .بودم معذوریت وت هم من بخدا عسل-زانیار

 که عشقی اون ی همه فهمیدم االن اما! واقعیه عشقت کردم می فکر دیروز تا معذوریتی؟ چه-

 !بوده خالی تو و پوچ میزدی دم ازش

 کنی؟ ازدواج زانیار با خوای می تو -بابا

 .کنم ازدواج سورنا با قراره. نه: گفتم و دادم تکون سرمو. کردم نگاه بابام به و برگشتم

 ...زانیار پس-اباب

 .بشه پشیمون اون با ازدواج از عسل که کرد کاری زانیار. عبادی آقای نه-سورنا

 تو؟ کردی چیکار: زد داد و کرد نگاه عصبانیت با زانیار به بابا

 .بشه صحبت مسئله این به راجع خصوصی بهتره عبادی آقای-سورنا

 راگ حتی. ببره جمعیت همه اون توی رو کسی آبروی که نبود آدمی سورنا. زد لبخند من به بعد و

 . بود می دشمنش آدم اون

 .ای گوشه یه نشستیم رفتیم و کردیم پراکنده بودنو اطرافمون و دور که کسانی

 .بگو. زانیار خب-بابا

 .پشیمونم و متأسف افتاد که اتفاقاتی از واقعاً من اما...اما. بگم چطور دونم نمی ایرج آقا-زانیار

 ...من به خواست می...خواست می اون. بابا-

 !بزن حرفتو جان؟ بابا چی-بابا

 .میگیره ام گریه میفتم که ها صحنه اون یاد. گرفت ام گریه دوباره

 ...زانیار آقا این توسط دخترتون به بودم، رسیده دیر من اگر. بگم بهتون من بذارین-سورنا

 .بود شده تجاوز: داد ادامه. کرد نگاه زانیار به نفرت با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

134 

 

 کایتش ازش نرفتم من که اینه واسه کنه، می زندگیشو ریلکس خیلی داره و آزاده بینید می اگر-

 . بودم کرده اعتماد بهش که بودم مقصر خودمم چون. کنم

 .بود پایین سرش مدت تمام زانیار

 بکنی؟ غلطی همچین تونستی چطور زانیار-ژیال

 !نداری؟ عقل تو پسر-رییس

 . پشیمونم بخدا: گفت و ختاندا زیر به سرشو زانیار

 .حمال ی پسره زدی حرف تو کردی غلط-بابا

 شوندیمشن دوباره و گرفتیم دستاشو سورن و من که کنه حمله زانیار به تا پاشد عصبانیت با بابام

 .جاش سر

 اقیاتف واسم نذاشت سورنا خداروشکر. دیگه هست حتماً پشیمونه میگه وقتی. کن ولش بابا-

 .بیفته

 عسل. باشین داشته عسلو هوای بعد به حاال از بهتره. شده تموم چیز همه عبادی ایآق-سورنا

 .باشین پیشش بعد به این از بهتره. خوابه می تنها شبا. تنهاست خیلی

 .بعد به این از کنه می زندگی خودم پیش. خودم ی خونه میارمش چی؟ پس-بابا

 .بابا نه-

 .کردن نگاه منو تعجب با همه

 گاهی چند از هر و بیا کنی، پدری حقم در بعد به این از خوای می اگر. بابا نکن اهمنگ اونجوری-

 .بزن سر بهم

 ...بخوا که هرکار و راحتی اونجا. بزرگه خیلی من ی خونه. عزیزم اما-بابا

 رو اونجا من. کنم می ازدواج دارم بهرحال من. نداره فرقی من واسه ات خونه ی اندازه. بابا نه-

 بی بی بریم قدیما مثل باهم بیا. بزن سر بهم داری دوست منو اگر هم تو. مدار دوست

 .بخر کباب برام و عبدالعظیم شاه بازار بریم! علی چشمه بریم...شهربانو

 .ریخت اشک و کرد بغلم منو بابام
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 کنی؟ ازدواج سورنا با خوای می واقعاً پس-بابا

 .بابا آره-

 دوست منو عسلم مادر. نداشتم دوست عسلو مادر من :گفت و انداخت نگاهی سورنا به بابام

 داری؟ دوست منو عسل تو بگو بهم حاال. الزمه عشق پایدار ازدواج یه برای. نداشت

 براش دونستم می. من جلوی اونم. کرد می اعتراف عشقش به باید. انداخت نگاهی من به سورنا

 .بود مجبور االن اما. سخته خیلی

 .بَله...بَ...بَ-سورنا

 میگی؟ تردید با انقدر چرا-بابا

 .نگفتم تردید با...نه-سورنا

 یه مثل...بگو داری دوستش اگر! داری دوست عسلو بگو بهم پسر؟ کردی من من چرا پس-بابا

 !مرد

 مه خیلی. دارم عالقه خانوم عسل به... من: گفت و بست چشماشو و انداخت زیر به سرشو سورنا

 .دارم عالقه

 ماا. کنه اعتراف من جلوی عشقش به آقا تا اومد در پدرم. کشت می خودشو داشت چی عین قلبم

 الل من جلوی چرا دونم نمی اما. داره دوستم گفت می راحت نبودم من اگر. بود کرده اعتراف االن

: تگف و من به کرد رو بابام. بود زیر به همچنان سرش اما. کرد باز آروم چشماشو. گرفت می مونی

 داری؟ تشدوس عسل؟ چی تو

 .بابا بله: گفتم و زدم لبخند

*** 

 ادمد تکیه دیوار به. دیوار سمت داد هولم. کنن می خلوت هم با پسرا دختر که جایی همون برد منو

 بهم آمیز شیطنت لبخند یه با و دیوار روی صورتم کنار گذاشت دستشو و شدم خم سمتم اونم و

 !یاال. بگو: گفت و انداخت باال ابروهاشو. کرد نگاه

 .دیگه گفتم سورن اِ-
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 ...گفتی فقط. نیست قبول اون-سورنا

 .بابا بله: گفت و کرد نازک صداشو

 . خندیدم

 .دیگه گفتم یعنی اون خب-

 .عسل بگو-سورنا

 ...تو اول. نمیگم اصالً -

 .دیگه گفتم من شرف بی اِ-سورنا

 .خودم به فقط. دیگه بار یه-

 بهم صورتشو. بودم دوخته چشم لباش به. شد حوم آروم آروم لبخندش. شد خیره چشمام به

 .خوامت می! عسل دارم دوستت: گفت وار زمزمه و گوشم زیر آورد لباشو و کرد تر نزدیک

 دوستت :گفتم وار زمزمه گوشش زیر منم. گرفتم گردنشو. نذاشتم که عقب بکشه سرشو خواست

 .سورنا دارم

 چشمای به هم باز. چشمام به زد زل و قبع کشید آروم سرشو. برداشتم گردنش روی از دستمو

 املب به. بود جدی اش چهره. کرد نزدیک بهم صورتشو سورنا! هندی فیلم عینهو شدیم؛ قفل هم

! یطونش بر لعنت: گفت پهنی و پت لبخند با و کشید عقب خودشو و زد پلک بار چند. دوخت چشم

 . بریم بیا

 هم کنار .نشستیم اونجا و رفتیم ساختمونا ویجل سبز فضای سمت به هم کنار و زدم لبخند بهش

 یطنتش با سورنا. کردیم دراز پاهامونو و گذاشتیم چمنا روی عقبمون دستامونو و بودیم نشسته

 تو؟ نگاه دوستدار بودی؟ نوشته چی نامه تو: گفت

 .دیگه نکن مسخره سورن اِ-

 .کن شروع یاال! عسل انداختنات تیکه واسه زده لک دلم آی-سورنا

 نرفتی؟ حموم وقته چند-

 چطور؟. بودم حموم صبح-سورنا
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 .میخاره حسابی تنت اما-

 ! پوک کله مغز بی-سورنا

 !زدی؟ دخترو کدوم مخ جدیداً بگو خب-

 !جذابه چقدر نمیدونی. ندیدیش که تو. زدم دنیارو دختر ترین خوشگل مخ-سورنا

 جداً؟ اِ-

  .میاد بند زبونم میبینمش وقتی اصالً. آره-سورنا

 .گوگولیه خیلی. ام پسره یه با منم اتفاقاً-

 .نمیاد خوشم میگی؟ چیه گوگولی اِ-سورنا

 ناناسه؟ بگم بگم؟ چی پس-

 !اِ. بابا نزن مفت حرف -سورنا

 .بگم چی بهش بگو تو خب-

 !مرده خیلی بگو-سورنا

 .غمش بی علی نوع از اونم. مرده خیلی! بـــله که اون-

 .غمه بی علی شخصیت و فردین عاشق .قارونه گنج فیلم عشق سورنا

 !روزه به روز روزم دو این...روزه دو دنیا نخور غم-سورنا

 ...دنی نخور غم-

 .شنون می صداتو. نخون تو اِ-سورنا

 چیه؟ مگه. بشنون خب-

 !عسل ریزما می خونتو وسط همین-سورنا

 !گناهه هم مردا واسه گناهه اگر میدی؟ گوش رو خانومه شون خواننده که آهنگایی خودت چطور اِ-

 خوبه؟. نمیدم گوش دیگه خب-سورنا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

138 

 

 قول؟-

 ندم؟ گوش اونم چی؟ باران-سورنا

 .نداره حرف صداش چون! وجه هیچ به ولی. خودمه عشق که اون-

 .کنما می دعوات-سورنا

 !چـــرا؟-

 من؟ عسل فهمیدی. منم فقط تو عشق-سورنا

 . سورن آق مایی عشق شوما. بله-

 .سری تاج-سورنا

 .پسری گل-

 .منی آسِ -سورنا

 .کنم نمی پیدا قافیه هم دیگه. تسلیم ما: گفتم و باال آوردم تسلیم ی نشانه به دستامو

 از که دیدم رو زانیار مازراتی و چرخوندم سرمو بعد لحظه چند. شدیم خیره رو به رو به و خندیدیم

 .نمیشه دهپیا اما. کنه می پارک ماشینو داره و شده آپارتمانا وارد دروازه

 .باش رو اونجا. سورن اِ  اِ-

 .کرد نگاه زانیار به و چرخوند سرشو سورن

 کنه؟ می چیکار اینجا این-سورنا

 !نمیشه هم پیاده-

 . خبره چه ببینیم بریم-سورنا

 ورناس. میره زانیار ماشین سمت به داره سارینا دیدیم که آسفالت قسمت رفتیم و شدیم بلند

 سارینا! ندار چیکار هم با ببینیم تا شدیم پنهان. ساختمونا از یکی شتپ برد منو و گرفت دستمو

 و کردن روشن ماشینو بعد. زد حرف یکم باهاش و زد لبخند هم زانیار. شد زانیار ماشین سوار

 .رفتن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

139 

 

 دارن؟ چیکار هم با اینا-

 دروغ...تو؟ کجایی...سالم: زدن حرف باهاش کرد شروع و گرفت رو سارینا ی شماره سریع سورنا

 !االن همین...آپارتمانا برگردین سریع...بیرون رفتی زانیار با دیدم خودم...سارین نگو

 . باشا نداشته کاری سارین به خدا تورو-

 .داره چیکار زانیار با بدونم خوام می. ندارم کاریش نه-سورنا

 و اشینم عقب در رناسو. رفتیم سمشون. شد آپارتمانا وارد زانیار ماشین که نکشید هم دقیقه دو به

 غیرت و عصبانیت با. نشست من کنار هم خودش و بنشینم که کرد اشاره سرش با من به و کرد باز

 خب؟: گفت

 .سالم-سارینا

 کنی؟ می چیکار اینجا. علیک-سورنا

 .سورنا میدم توضیح واست من-زانیار

 .خبره چه بفهمم بنالین کدوم یه-سورنا

 .همیم با سارینا و من-زانیار

 تو؟ گفتی چی نفهمیدم؛-ورناس

 . نکن قاطی خدا رو تو سورن-سارینا

 نه؟. سارینا نداری عقل تو-سورنا

 .دارم دوست رو سارینا من-زانیار

 .وش خفه یکی تو: گفت و گرفت بود برگشته ما سمت که زانیارو ی یقه پشت همون از سورنا

 .بگم بهت کن صبر سورن-سارینا

 بگی؟ میخوای چی. بینم بگو: گفت و ردک رها رو زانیار ی یقه سورنا

 .کنیم ازدواج خوایم می زانیار و من: گفت و کرد نگاه زانیار به و داد قورت دهنشو آب سارینا

*** 
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 بی و ساکت زانیار و میزد رو زانیار داشت سورن فقط اینبار اما. افتاد راه حسابی دعوای یه روز اون

 دیگه بود میون در خودشم خواهر پای که حاال. بود محل بهادر بزن کالً سورنا. بود مونده حرکت

 قبول ناسور اوایل. اومدن سورنا منزل به سارین خواستگاری برای ژیال و بابام. بود شده بدتر قضیه

 یانب گذاشت داره، عالقه سارین به چقدر زانیار دید وقتی اما. میومد بدش زانیار از خیلی. کرد نمی

 ور سارینا تکلیف اول باید. نیومده من خواستگاری هنوز سورنا بتهال. بودم منم. خواستگاری

 .میشد حساب من جدای مادر از سوا پدر از برادر جورایی یه زانیار دیگه یعنی. کرد می مشخص

 !بود شده میشی قاراش روابط چه

 .کنید قبول غالمی به داداشمو اومدیم! خب-

 وسط این خوبه: گفت و خندید هم زانیار. خندید بود، اومده خوشش من از مدت اون توی که ژیال

 .بیاره در بازی شوهر خواهر سارینا واسه یکی تا شدم هم دار خواهر

 االن از ببین: گفتم و کردم باریک چشمامو و گرفتم شوهر ی خونواده به شبیه قیافه یه شوخی به

 !توها دونم می من کنی اذیت داداشمو بخوای! سارینا بگم بهت

 جز حسی االن اما بود، پسرم دوست زمانی یه زانیار درسته. داشتن داداش خوبیه حس چقدر

 وکارش خوب سارینا اما. کنم آدمش نتونستم که من. بود شده آدم. نبود بینمون برادری و خواهر

 عوض من بخاطر بخواد تا نبود من عاشق زانیار. کنه می عوض چیو همه عشق. بود داده انجام

 سارینا. داد بهش رو خواستگاری ی اجازه سورنا تا کشت خودشو. ریناستسا عاشق اما بشه؛

 سیک به زانیار. بشه حالیش نامحرم و محرم کرد کاری. نزنه مشروب به لب دیگه زانیار کرد کاری

 ساخته هم واسه اول از. بودیم هم عشقای مرغ سورنا و من. من به نه داشت؛ احتیاج سارینا مثل

 .شده حل دیگه که بود؛ ریخته بهم چیو همه تفاهم سوء یه وسط اون فقط. بودیم شده

 واهرخ بیشتر کدوممون بینیم می موقع اون. دیگه میشم تو شوهر خواهر فردا امروز منم-سارینا

 .شوهره

 .کردیم صحبت بود ازدواج همون که مطلب اصل به راجع و خندیدیم

*** 

. بود شده تموم عید. عسل ماه رفتن و دنش مزدوج بعد هفته یه. نبود ازدواجشون برای مانعی

 جوریچ دونستم نمی. کرد می عالقه ابراز سارینا به خیلی زانیار که بود جالب. سرکار برگشتیم
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 من از خیلی خیلی سارینا هرحال به. بود شده عاشقش واقعاً اما. شده سارین عاشق اینجوری

 جیحتر من اما بشم مشغول اونجا و ششرکت برم گفت بهم بابام. بود تر برو دل تو و تر خوشگل

 هک همونجوری. کرد پارک ماشینو هم سورنا خونه، برگشتیم که شب. بمونم سورنا پیش دادم

 کجا؟ تو: گفتم میزد، رو فرمون قفل داشت

 .پیشت مونم می میام. برنگشتن مسافرت از هنوز هات همسایه-سورنا

 موه و میذاشتیم قرار سورنا با هرازگاهی و بودم مونده بابام پیش عید تعطیالت مدت تمام توی

 چراغ بجز ساختمونمون های همسایه همه ی خونه چراغ میبینم خونه، ام برگشته که حاال. میدیدیم

 .خاموشه دانشجوئه پسره یه که ام همسایه اون ی خونه

 .نشو پررو-

 .ذارمب تنها ساختمون توی پسر یه با تورو که نیستم زمینی سیب من! عسل بگم بهت-سورنا

 .ندیده تاحاال منو اصالً. کوچیکتره من از پسره این. باو خیال بی-

 .ببینه تورو کنه می غلط-سورنا

 ویر کیفمو. بست درو و شد وارد سرم پشت. رفتیم آپارتمانم سمت به و شدیم پیاده ماشین از

 اندامم جمح حین همون که دادم قوس و کش بدنم به و باال آوردم دستمو و کردم پرت مبل

 .کرد نگاه اندامم به سورنا و شد مشخص

 .درویش چشات! هوی هوی هوی-

 کنارم اومد هم سورنا و مبل روی نشستم. آورد باال چشمام توی تا چشماشو و خندید سورنا

 .نشست

 داری؟ چی میلم فیلم-سورنا

 .کرده بازی خان شاهرخ. دارم هندی فیلم یه-

 یه؟چ دیگه هندی فیلم. بابا ای-سورنا

 حاال؟ تا دیدی مگه-

 .نمکن بی شون همه. میده نشون تلویزیون-سورنا
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 هندی مفیل. میزنن آوازاشونو و رقص. میشه نمک بی معلومه. خب کنه می سانسورشون تلویزیون-

 .آوازاشونه و رقص به که هم

 !حاال هست چی ببینیم بذار-سورنا

 .قشنگه. چلته چلته-

 چی؟ چی-سورنا

 .آروم آروم یعنی. چلته چلته-

 .اشتد نویس زیر فیلم. دیدن فیلم به مبل روی نشستیم و گذاشتم دستگاه تو فیلمو رفتم

 یعروس دیگه یکی با خواست دختره تا. موکرجیه رانی عاشق چقدر خان شاهرخ ببین. بگیر یاد-

 کردی؟ چیکار تو اما. کنه عوض نظرشو بلکه تا رفت باهاش کنه،

 .رفت و شد تموم. ازنند موقع اون یاد منو-سورنا

 ویر انداخت دستشو و زد لبخند بهم. شدم خیره بهش تر تمام هرچه مظلومیت با و برچیدم لبمو

 .اش شونه روی گذاشتم سرمو منم و کشید خودش سمت منو و ام شونه

 .عشقم تو قیافه نکن اینجوری-سورنا

 شکمش دور دستمو اهناخودآگ. داد فشار اش شونه به بیشتر اونو و سرم روی گذاشت دستشو

. ودب اش شونه روی همچنان سرم و نکردم نگاه بهش من اما. کرد نگاه بهم و برگشت. کردم حلقه

 ذاشتمگ و کشیدم باال دستمو منم. گرفت محکم کمرمو و پایین کشید شالم روی از آروم دستشو

 : شد پخش سونونا سونونا آهنگ. کردیم می نگاه تلویزیون به. اش سینه روی

Tumne Na Jaana Ki Mai.n Diwaana  

  هستم تو دیوانه من که نمیدونی تو

Lekar Aaya Hu.n Dil Ka Nazaraana  

  آوردم هدیه برات را قلبم

Mere Dil Ki Hai Jo Daastaan  

  را دارد من قلب که داستانی
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Suno Na Suno Na Sun Lo Na  

  میکنی؟ ،گوش کن ،گوش کن گوش

Hamsafar Mujhi Ko Chun Lo Na  

  کن انتخاب خودت همسفر را من

Suno Na Suno Na Sun Lo Na  

  میکنی؟ ،گوش کن ،گوش کن گوش

Tumne Na Jaana Ki Mai.n Diwaana  

  هستم تو دیوانه من که نمیدونی تو

Lekar Aaya Hu.n Dil Ka Nazaraana  

  آوردم هدیه برات را قلبم

Mere Dil Ki Hai Jo Daastaan  

  را دارد من قلب که داستانی

Suno Na Suno Na Sun Lo Na  

  میکنی؟ ،گوش کن ،گوش کن گوش

Hamsafar Mujhi Ko Chun Lo Na  

  کن انتخاب خودت همسفر را من

Suno Na Suno Na Sun Lo Na  

  میکنی؟ ،گوش کن ،گوش کن گوش

Tum Jo Gumsum Ho To Mai.n Hairaan Hu.n  

  میشم حیران من هستی ساکت که تو

Ye Raaze.n Kaise Tum Ko Bataa'u.n  

  بگم؟ بهت چطوری را راز این که

Tum Jo Gumsum Ho To Mai.n Hairaan Hu.n  
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  میشم حیران من هستی ساکت که تو

Ye Raaze.n Kaise Tum Ko Bataa'u.n  

  بگم؟ بهت چطوری را راز این که

Tum Par Marta Hu.n Mai.n Sach Kehta Hu.n  

  میگم راست میمیرم تو برای

Maa.ngke Dekh Lo Mujhse Jaan  

  ببین و بخواه ازم را جانم

Suno Na Suno Na Sun Lo Na  

  میکنی؟ ،گوش کن ،گوش کن گوش

Hamsafar Mujhi Ko Chun Lo Na  

  کن انتخاب خودت همسفر را من

Suno Na Suno Na Sun Lo Na 

  میکنی؟ ،گوش کن ،گوش کن گوش

Mai.n Bhi Hu.n Tanhaa Tum Bhi Tanhaa Ho  

  تنهایی هم تو تنهام هم من

Gar Saath Ham Ho.n To Socho Kya Ho  

 ...میشه چی باشیم هم با ما اگر که کن تصور

 قفل. کرد نگاه من به و برگشت اونم. دوختم چشم عشقم به و کردم بلند سرمو شد تموم که آهنگ

 .دوباره کردیم

 !موال به نوکرتم-سورنا

 .چاکّــریم-

 .پاتیم زیر خاک-سورنا
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 .قلیونتیم سر آتیش-

 !مــن برم قربونت-سورنا

 .عزیزم نکنه خدا-

 شستن لبخند یه و شد بسته چشمام. کرد نوازش مو گونه انگشتاش پشت با و باال آورد دستشو

 .لبام روی

 عسل؟-سورنا

 بله؟: گفتم و کردم نگاه بهش

 خواستگاریت؟ بیام کی پس-سورنا

 !خواستی هرموقع: فتمگ و زدم لبخند بهش

 اتاقم توی مرفتی. رفتم دنبالش ها شده تسخیر عین منم و افتاد راه گرفتو دستمو. ایستاد و شد بلند

 و دنگر بین گودی توی صورتشو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو و داد تکیه در به منو. بست درو و

 بشی؟ من مال االن میشه چی: گفت و برد فرو ام شونه

 نمی. ودب رفته تحلیل خودمم قدرت ولی. شد سیخ تنم به مو. بوسید گردنمو و زد پس وشالم بعد و

 فقط ماون. اومدم کوتاه خیلی جاشم همین تا. کبیره گناه...بود گناه اما. کنم حرکتی هیچ تونستم

 عشق...نبود شیطون امثالهم، و ها گرفتن دست اون وسط چون. بس و بود پاکمون عشق بخاطر

 :گفتم که رسید گوشش به آروم خیلی صدام فقط. کردم می احساس اونطور من اقلحد یا! بود

 !نه االن! سورنا

. مینطوره اونم واسه. میشد پایین و باال ام سینه ی قفسه. کرد نگاه چشمام به و کرد بلند سرشو

 پایین درو دستگیره و برداشت کمرم دور از آروم دستاشو. دارم نگه باز چشمامو تونستم نمی

 .نشست مبل روی رفت دوباره و شد خارج در از اون و کشیدم کنار.شد باز در و کشید

*** 

 .بشم ها شعبه از یکی مدیر گفت رییس: گفت بهم ناهار، صرف موقع

 سورن؟ گی می جدی: گفتم خوشحالی با
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 .بود کرده اخم. نبود خوشحال. کرد نگاه چشمام به و کرد بلند سرشو

 .آره-سورنا

 نیستی؟ حالخوش چرا پس-

 !دبی برم باید چون...چون: گفت و انداخت پایین سرشو دوباره

 آخه؟ اونجا چرا چی؟: گفتم بغض با. رفتم وا

 .دیگه اونجاست اش شعبه چون خب. دونم نمی-سورنا

 بری؟ میخوای: پرسیدم دلهره با

 !آره: گفت و زد زل چشمام به

 .نیست رسمش این. دبی هبر و بذاره تنها منو خواد می! نــــه...نــه...نه

 واقعاً؟-

 .برم مجبورم تو واسه آل ایده زندگی یه ساختن واسه. نکن نگاهم اونجوری-سورنا

 .خوام می رو تو خود من. خوام نمی آل ایده زندگی یه من اما-

 زانیار حد در مالیم موقعیت چون نکردم؟ خواستگاری ازت حاال تا چرا دونی می! عسل-سورنا

 مایه حد اون تا برات خوام می. کردی عادت اون کردنای خرج به و بودی اون با دتم یه تو. نیست

 رو وت خوام می. حرفا این و نمیشه ندارم، پول بگم بهت شکستگی سر با همیشه نمیخوام. بذارم

 .کنم خوشبخت

 .مهمی واسم خودت. سورن خوام نمی رو خوشبختی اون من-

 با هم تورو و میام کردم پیدا رسمی و اسم اونجا وقتی. کن صبر فقط. بیام و برم کن صبر-سورنا

 .برم می خودم

 .اومد دنبالم اونم. افتادم راه و شدم بلند عصبانیت با صندلی روی از

 .نفعمونه به تصمیم این بخدا! عسل کن صبر-سورنا

 . منم نمیدی اهمیت بهش که موردی تنها-
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 .برم خوام می تو بخاطر. وییت میدم اهمیت بهش که موردی تنها اتفاقاً -سورنا

 سورنا: دوم شخصیت زبان از داستان

. برم من نیست راضی جاشم همین تا! ببینمش تونم نمی وقت چند تا نمیشه باور. فرودگاهیم توی

 بی و آروم زندگی یه بتونم اینکه بخاطر...میرم دارم مون آینده خاطر واسه شاهده خدا خود اما

 ااون اگر. بودن باهامون هم عسل بابای و زانیار و سارینا. داره قتشولیا اون. بسازم واسش دغدغه

 ردهک گیر زبونم پشت سال چندین که میزدم بهش حرفایی همون از و گرفتمش می بغلم نبودن

 .برداشتم و چمدونم. ریخت می اشک صدا بی. کردم نگاه بهش خیس چشمای با. بودن

 . دیدار امید به-

 عسل؟: زدم داد. شد دور و دوید مخالفم سمت به و برگردوند من از روشو

 .نباش نگرانش. سورن میشه آروم-سارینا

 عمره یه بمونم؟ دور ازش چجوری. بود عسل پیش دلم اما. افتادم راه و کردم خداحافظی ازشون

 بخاطر برم؟ باید چرا...برم باید باشم، پیشش تونستم می که حاال اما. دارم داشتنشو آرزوی

 .بکنم دل ازش تونم نمی. تونم نمی...خواد می خودمو ونا خب عسل؟

 تونم نمی...عسله پیش دلم کنم؟ چیکار خدایا. شدم هواپیما سمت میبره مارو که اتوبوسی سوار

 یوونهد نبینمش اگر من. دردناکه برام. سخته برام. ندارم شو توانایی من. تونم نمی. بذارم تنهاش

 می منو اون. اجتماعیمو جایگاه نه خواد می خودمو اون. موپول نه خواد می خودمو اون. میشم

. چاک به زدم کنه، حرکت اتوبوس اینکه از قبل آخر، ی لحظه. خوام می اونو فقط و فقط منم...خواد

 ی تهرف البد! نبود. زدم زنگشو! عسل ی خونه سمت به رفتم و گرفتم تاکسی یه. بودن رفته اونا

 متس به رفتم و برداشتم پارکینگ از ماشینمو و خودم ی خونه سمت رفتم. زانیار و سارینا خونه

 ی خونه رفته عسل شاید. نبودن. زدم درو زنگ. کنم غافلگیرش خواستم می. سارین ی خونه

 .سارین گوشی به زدم زنگ. باباش

 سورنا؟ الو-سارینا

 خوبی؟. سالم-

 هنوز؟ نرفتی. سالم-سارینا
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 .برم شدم پشیمون...نه-

 میگی؟ راس-سارینا

 توئه؟ پیش عسل. آره-

 .زده غیبش. گردیم می دنبالش داریم ماهم. سورن نه-سارینا

 زده؟ غیبش چی یعنی-

 ولی. شدنبال رفتیم ماهم رفتی تو که بعدش رفت، پیشت از دوید وقتی. کجاست نمیدونم-سارینا

 .خاموشه گوشیشم. نبود گشتیم هرچی

 مگشت. فرودگاه رفتم کجاست؟ عسل خدایا. دمکشی دست موهام به هراسون و کردم قطع تماسو

 .بود خاموش اما میزدم زنگ گوشیشم به زده؟ غیبش کجا کجاست؟ من عسل. نبود. جاشو همه

 .زمین تو بود رفته بود شده آب اما. گشتم دنبالش رو محل ی همه

*** 

 نقدرا شدم خسته.نیست ازش خبری هیچ. زمین توی رفته و شده آب انگار. شده گم ماهه دو

. امنمی بیرون اتاق از من اما. ام خونه اومدن زانیار و سارین! خدا شدم خسته. نکردم پیدا و گشتم

 ؟کجاست افتاده؟ براش اتفاقی چه یعنی دادم؟ دست از هستیمو همه وقتی چیکار خوام می اونارو

 کجاست؟ اما...هست اون. میدونم من. است زنده اون. میده آزارم بهش کردن فکر حتی نه... نکنه

. تادایس روم به رو اونم و اومد هم زانیار بندش پشت. نشست کنارم اومد و کرد باز اتاقو در سارینا

 . نشستم تختم روی و گرفتم بغل زانوهامو ها دختربچه عین

 .میشه عوض هوات و حال بخدا. بریم بیا سورن-سارینا

 .مندار اعصاب بیرون گمشو اتاقم از برو. سارینا خوام نمی-

 ...گو من حرف به یکم سورنا-سارینا

 از گیرب اینو دست: کشیدم عربده زانیار به رو عصبانیت و خشم به و بده ادامه حرفاش به نذاشتم

 .بذارین تنهام. برین اینجا از شین گم. نیاوردم سرش بالیی یه همینجا تا بیرون ببرن اتاق

 .کرد بغل منو و گرفت اش گریه سارینا
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 . عزیزم نکن اذیت خودتو انقدر بره قربونت سارینا-سارینا

 . کن ولم سارینا-

 .نشکن خواهرتو دل. میشه عوض حالت یکم بیا. باره یه سورنا-زانیار

 .بیرون برین حاال. میام باشه-

 غذا روزه دو. خودشون ی خونه رفتن البد. بیرون رفتن اتاق از و بوسید رو پیشونیم سارینا

 میام و خورم می غذا لقمه یه میرم میرم می گرسنگی از دارم کنم احساس وقت هر. نخوردم

 هدیگ. کردم غلط خدا به بیا! بیا کجایی؟ عسل. کنم می نگاه عسل عکس به و تختم رو دوباره

 می تپیش موال به. بمونم کنارت همیشه میدم قول...شو پیدا فقط تو. میدم قول. کنم نمی ترکت

 .میگم راست دارم. نمک نمی ولت دیگه ابوالفضل به. مونم

*** 

 لندب ریشام. لعنتی مهمونی اون رفتم باهاشون و پوشیدم شلوار و کت یه سارین و زانیار زور به

 دیگه هک عسل بزنم؟ کی واسه کنم؟ چیکارش. شده بلند که جهنم به. بزنم نبود حسش. بود شده

 ی گوشه هی رفتم. نداره همیتیا برام. چجوریه لباسم دونم نمی اصالً. کنه نگاه بهم تا نیست پیشم

 عسل حرف یاد که بخورم خواستم. برداشتم دونه یه. آوردن مشروب. نشستم رییس ی خونه

 یب و میز روی گذاشتم رو نوشیدنی گیالس. آدمم مورد یه این تو حداقل بود گفته بهم. افتادم

 یم. باشه خراب محال که هم هرچقدر بزنم؛ لب بهش نباید نداره دوست عسل وقتی. شدم خیالش

 بش تا صبح چجوری؟ اما. نباشم زنده اصالً عسل بدون میخواستم...دنیا این از شم دور خواستم

 دونب. نداره معنا برام اون بدون زندگی. کن راحت منو و بگیر جونمو میگم. کنم می رو خدا التماس

 .نداره نیمع برام هیچی دیگه...عشقش بدون...چشماش بدون...هاش کل کل بدون...عسل

 .کرد بلندم و گرفت بازومو و اومد سمتم یه عجله با زانیار ساعت نیم از بعد

 میگی؟ چی-

 .ببین خودت بیا. سورنا بیا-زانیار

 !اَه. بابا کن ولم-
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: فتگ و گوشه یه برد منو. رفتیم باال رییس قصر های پله از. خودش سمت کشوند می منو اون اما

 .باشی داشته ظرفیتشو بده قول یول. بگم بهت چیزی یه خوام می

 زانیار؟ شده چی-

 !دهش پیدا عسل: گفت و انداخت زیر به سرشو و کرد نگاه من به بعدشم و چرخوند سرشو زانیار

 انیار؟ز میگی داری چی: گفتم هام گریه بین ای خنده با و کشیدم صورتم به دستمو خوشحالی با

 کجاست؟ کو؟

 .بود گرفته فراموشی اما...اما شده اپید عسل. بگم بهت کن صبر-زانیار

 !چی؟-

 .بیا همراهم-زانیار

 .بود ایستاده اونجا ساله چهل تقریبا خانوم یه که رفتیم اتاقا از یکی در پشت هم با

 .هستن غفاری دکتر خانوم ایشون-زانیار

 .سالم-دکتر

 .سالم-

 ...نگه عسل از یشونا. بودن ایشون پیش عسل: داد ادامه. کردم نگاه زانیار به پرسشگرانه

 .بدین نشون بهم منو عسل کجاست؟ عسل: گفتم دکتر به رو و بده ادامه حرفاش به نذاشتم

 .بدونید رو چیزایی یه باید قبلش اما. میدیم نشون بهتون رو عسل. باشین آروم-دکتر

 .ببینمش بتونم زودتر تا بگین بهم باشین زود چی؟-

 ...پیش بردم اونو. بیمارستانم سریی من. بود گرفته فراموشی عسل-دکتر

 .بگین بهم بعداً. ببینمش میخوام...باشه...باشه: زدم داد کالفگی با

 .ببینی عسلو بعد بدونی رو اینا اول باید. سورنا نمیشه-زانیار

 کجاست؟ عسل االن. فهمم می بعداً خب...اَه-
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 . نمیاد یادش تورو عسل...سورنا-زانیار

 ...ولی. تهگرف فراموشی گفتی آره خب-

 .برگشت اش حافظه سارینا و من دیدن با االن-زانیار

 کو؟ اینجاست؟ عسل چی؟-

 ...نم با که زمانی اونم. برگشت اش حافظه از قسمتی یه فقط االن عسل. کن گوش سورنا-زانیار

 .بود من با که زمانی: داد ادامه و کشید آه

 میگی؟ چی بفهمم بزن حرف درست چی؟ یعنی-

 یم فکر االنم. یادشه بودو من با که زمانی. نمیاد یادش رو بوده تو با که زمانی اون عسل-زانیار

 .منه با کنه می فکر بگم؟ چطوری...آه...کنه

 میشه؟ مگه. نزن مفت حرف زانیار: زدم داد عصبانیت با

 شما زا شاید همین بخاطر. برنگرده کامل طور به اش حافظه ممکنه اون! میشه متأسفانه بله-دکتر

 .کنیم پیدا مشکل این برای حلی راه یه باید. کنه دوری

 .کنه می اشتباه داره میگیم. میگیم بهش خب...خب-

 االن اون. کنه اذیتش ممکنه این دونید؟ می و بشه گیج. ببینه روحی آسیب ممکنه عسل-دکتر

 .نداره مناسبی روحی شرایط

 نیم؟ک ازدواج باهم خوایم می نگم منه؟ با که نگم بهش یعنی-

 .کنه قبل از تر گیج اونو ممکنه و کنه نمی باور. کنه می مقاومت عسل اما. بگید تونید می-دکتر

 کنیم؟ چیکار میگین شما پس-

 دهدرخشن آقای ی دلبسته دیگه که کنید کاری دوباره. کنید شروع اول از باید من نظر به-دکتر

 .سازیدب اول از خاطراتشو ی همه میتونید. باشه شما با و نباشه

 !نیست امکانش این...نمیشه اول؟ از-

 .دونید می خودتون حاال. بود ممکنه حل راه بهترین این-دکتر
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 .ببینمش باید کجاست؟ عسل حاال-

 و بود ایستاده سارین کنار عسل. تو رفتم و کردم باز درو سریع. کرد اشاره اتاق به دستش با دکتر

 اشمدست که بود تنش کمرنگ صورتی پیراهن یک. کردن می نگاه نقاشی تابلوی یه به داشتن

. دمش عصبی. معلومه اش باالتنه از قسمتی و بازه اش یقه دیدم برگشت وقتی. بود معلوم کامالً

 عاًواق زانیار اینکه با. زانیار جلوی مخصوصاً. باشه مردا جلوی اونجوری عسل نمیداد اجازه غیرتم

 من به و برگشت. رفتم عسل سمت به. بودن جیک تو کجی عسل با قبالً اما بود شده سارینا عاشق

 . ایستاد روش به رو. اومد زانیار سمت به و رفت غره چشم

 نمیدی؟ کتتو زانیار-عسل

 بهم اخم با دوباره چیکار؟ خواست می زانیارو کت. کردم اخم بهش من و کرد نگاه من به زانیار

 .یستین بلد هم دادن سالم یه که بینم می: گفت و کرد نگاه

 شده ماهش قرص مثل صورت و اش کرده آرایش موهای و لباس اون توی زیباییش محو که من

 خوبی؟. عسل سالم: گفتم خوشحالی با و اومد خودم به بود،

 نگاه من به و برگشت دوباره. کرد نگاه زانیار به و گرفت فاصله ازم اما. کنم بغلش تا سمتش رفتم

 .کرد

 .دیگه گوب بهش چیزی یه زانیار وایساده؟ کنارم زانیار نمیبینی ی؟بزن کتکم خوای می چیه؟-عسل

 .انداخت زیر به سرشو زانیار و کردن نگاه هم به ناراحتی با زانیار و سارین

 شده؟ چت تو! عسل-

 لهحم بهم بخوای که نمیشه مربوط تو به اما. بده لباسم دونم می احمق؟ تو یا چمه من! واه-عسل

 .کنی

 و رفتم سمتش به و باال زد غیرتم رگ. دستش تو گرفت زانیارو بازوی و ترف غره چشم بهم

 .کشیدم دستشو

 میکنی؟ چیکار-

 چه؟ تو به-عسل
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 .کنم حلقه بازوش دور دستمو همیشه گفته زانیار: گفت و کرد نگاه زانیار به

 یچشما و زده غم ی چهره به بعدش و من خشم از برافروخته ی چهره به دستپاچگی با زانیار

 .بعداً. نیست خوب االن: گفت و کرد نگاه سارینا بارونی

 !صالًا بهتر. کنم اینکارو باید جمع جلوی مخصوصاً گفتی خودت. زانیار ها میشه چیزیت یه-عسل

 کجان؟ ماهان آقا راستی: گفت سارینا به رو. کرد زانیار به ای غره چشم بعد و

 .نیست اینجا ماهان: گفت و کرد اخمی زانیار

 .کرد نگاه زانیار به و برگشت تعجب با عسل

 .مشدی جدا هم از ماهان و من بودی دکتر خانم ی خونه توی تو...تو وقتی. نیست اینجا اون-سارینا

 چرا؟. سرم به خاک اوا-عسل

 .کرد خیانت بهم-سارینا

 فهمیدی؟ کجا از. نمیومد بهش اصالً  که اون-عسل

 .دبو داییش دختر با. کردم چک گوشیشو-سارینا

 .بریم بیا. دیگه بسه-زانیار

 .کرد نگاه زانیار به تعجب با عسل و گفت سارین به اخم با شو جمله این

 بری؟ خوای می کجا سارینا با-عسل

 .بودم تو با. هیجا...هی: گفت دستپاچگی با و کرد نگاه دکتر خانوم و سارین و من به زانیار

 .کردی نگاه سارینا به آخه-عسل

 .کردم نگاه بهشون همین واسه میزدن حرف داشتن چون. همینجوری-زانیار

 .گرفته بغضش فهمیدم. لرزید اش چونه سارینا

 شد؟ چی مادرم هفت مراسم راستی. شدم خسته. ام خونه ببر منو زانیار-عسل
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. نهک تجاوز بهش خواست می زانیار که هم هشتم روز. بود یادش مادرشو هفتم از قبل تا فقط یعنی

 .کردن برگزار هات دایی. شد برگزار: گفتم کنان من من حد؟ چه تا بدشانسی یعنی

 نه؟. شد تموم چهلمشم. کنم برگزار خودم خواستم می-عسل

 .آره-

 .نبودم من که شد بد خیلی-عسل

 .خونه ببر منو زانیار: گفت و کشید آه و کرد زانیار به رو

 که دادم پیام زانیار به و آوردم دمخو ی خونه رو سارینا. خونه رفتیم ما عسل اصرار با باالخره

 هک بودیم خونه تو. بیاد من ی خونه سمت به عسل، خود خونه برد عسلو اینکه از بعد بالفاصله

 . مردم می داشتم. رفت نمی کتم تو. کرد نمی قبول غیرتم. بودم خشمگین من. اومد زانیار

  خب؟-

 خب؟ چی-زانیار

 بیاد؟ تو با کرد می اصرار که داشت چیکارت عسل-

 یگهم. کنم می رفتار باهاش اونجوری چرا میگه بهم: گفت ناراحتی با و کرد نگاه سارین به زانیار

 . کنم می نگاه رو سارینا اش همه چرا

 گفتی؟ چی تو خب-

 گفتم؟ می بهش باید چی. موندم ساکت من-زانیار

 چیکار خدا: گفتم و کشیدم موهام به دستمو. زدم قدم قراری بی با رو پذیرایی عرض و پاشدم

 کنم؟

 .میشم دیوونه دارم: زدم داد

 میگه؟ چی اون ببینیم دکتر خانوم ی خونه میریم فردا: گفت و اومد سمتم سارینا

 .که شناسیم نمی شو خونه-

 .شناسم می من. ماست آشنایان از-زانیار
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*** 

. مرییسش خودم که بیمارستانی بردمش. کردم تصادف عسل با فرودگاه جلوی روز اون من-دکتر

 ی خونه آوردمش بعد و داشتیم نگهش روز یک. بود گرفته فراموشی فقط و بود نشده چیزیش

 .خودم ی خونه بمونه برگرده اش حافظه وقتی تا گفتم. تنهام من. خودم

 بیمارستانین؟ کدوم شما. گشتم رو بیمارستانا ی همه من-

 ...بیمارستان-دکتر

 . بردنش که بود یکی گفتن. ندارن ای الهویه هولمج مریض گفتن. اومدم اونجا من-

 .بود خودمون عسل همین. بله-دکتر

 هک داشته کاری و کس حتماً. بردنش نمی که بود عسل اگر گفتم. باشه عسل کردم نمی فکر-

 .بدین ادامه خب. بردتش

 چشماش چون. عسل گذاشتم مستعارشم اسم اتفاقاً . خودم ی خونه آوردم عسلو...بله-دکتر

 .بردم خودم همراه عسلم و شدم دعوت درخشنده آقای مهمونی روزم اون. عسلیه

 گرفتین؟ براش شما رو لباسا اون-

 .بله-دکتر

 .بشه چادری ازدواجمون از بعد بود قرار حتی. است محجبه اون. نمیپوشه لباس اینجوری عسل-

 بودن معذب احساس و برگشت اش حافظه دید همسرشو و زانیار آقا که موقعی همون. بله-دکتر

 . کرد

 گفت لعس که دربیاره کتشو خواست زانیار. هاش شونه رو بندازه بده کتشو گفت زانیار به-سارینا

 . ندیده وضع این با دخترتو دوست کسی تا زانیار بدو

 چیو ههم و ای گوشه کشوند رو ما دکتر خانوم. کردم نگاه سارینا به و موندم همینجوری منم-زانیار

 .گفت بهمون

 .چیه قضیه بفهمیم خواستیم می ما اما. من به بده کتتو زانیار گفت می هی عسل-سارینا
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 لعس چرا بدونم میخواستم. برگردیم و بریم ما تا باش همینجا گفتم بهش همین واسه-زانیار

 .میگن چی دکتر خانوم ببینم برم میخواستم. شده اونطوری

 .دادم توضیح همسرشون و خان زانیار به چیو همه من تا موند همونجا عسل-دکتر

 اباشمب تازه. برگرده اش حافظه اون تا وایسم همینجوری تونم نمی که من کنیم؟ چیکار باید حاال-

 .ببینتش خواد می اونم. هست

 هست؟ مشکلی مگه. ببینتش میتونه باباش-دکتر

 سوء ولی.  کرده ترک اونو باباش کرد می فکر اون. کرد پیدا زانیار با زدن بهم از بعد باباشو عسل-

 .بود تفاهم

 اشبر اول از یعنی. بدن توضیح براش چیو همه اول از تونن می پدرشون. نیست مشکلی-دکتر

 .کرده پیدا باباشو تازه که انگار. گفته براش اینارو قبالً  که نگن و بدن توضیح

 بگم؟ چیزی بهش تونم نمی من چرا پس-

 براش خورده شکست عشق تو بفهمه اینکه اما. خوبه انهیج یه پدرشون شدن پیدا چون-دکتر

 حنهص دوباره کنم می پیشنهاد من اما. نداره ایرادی بگید بهش کم کم اگر. بفهمه یهویی اونم. بده

 .کنید بازسازی شونو رابطه شدن تموم ی

 .بود کوتاهی مدت واسه فقط زانیار. داشت دوست منو اول از اون اما-

 .هبش تموم که کنید همونکارو االنم شد، تموم باهم شون رابطه که طورهمون چیه؟ مشکل-دکتر

 .نمیشه...دکتر خانوم نمیشه-

 نمیشه؟ چرا-دکتر

 ...بخاطر شون رابطه چون-

 .بدم ادامه نتونستم

 .نمیشه وجه هیچ به. دکتر خانوم نمیشه-زانیار

 .میگم عسل به چیو همه و میرم االن همین. نیست حالیم حرفا این من-
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 ممکنه .هنگه وقت چند تا جوونا شما قول به ولی. بگین عسل به اگر نیست موردی. که گفتم-دکتر

 .بشه گیج وقتی چند

 ...زانیار با من جلوی که اینه از بهتر. نداره عیب-

 آدمو بلدن فقط. ندارم اعتقادی جماعت دکتر حرف به. شدم بلند جام از و دادم قورت حرفمو

 اهیر میرم، می مریضی از دارم دیگه وقتی. ندارم اعتقاد بهشون اصالً. نبد جلوه بیچاره و مریض

 .ببینم ریختشونو خوام نمی صورت؛ این غیر در. میشم بیمارستان و درمونگاه

 براش کردین هزینه هرچقد. کردین نگهداری عسل از مدت این توی که ممنونم... دکتر خانوم-

 .برگردونم بهتون که بنویسید

 .میدونم خودم دختر مثل عسلو من چیه؟ فاحر این-دکتر

 ...تو خونه کلیدای ای؟اومدم خونه! جون پردیس: گفت و اومد عسل که برم پاشدم جام از

 اینجایین؟ شما: وگفت ایستاد دید که رو ما

 .انداخت نگاهی بودن نشسته هم پیش که سارین و زانیار به

 .اومدی خوش. جان عسل تو بفرما-دکتر

*** 

 !عسل-

 سورنا؟ شده چت تو-لعس

 کردی؟ نگاه تقویم به تاحاال عسل-

 چی؟ که خب. آره-عسل

 شد؟ فوت کی مادرت-

 . گفت مادرشو فوت تاریخ عسل

 هستیم؟ تاریخی که االن-

 .گفت تاریخو دوباره
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. ماهه 9 نزدیک. گذشته مادرت فوت از وقته خیلی االن اما. بودی گرفته فراموشی دوماه تو. خب-

 .ننمیا در جور باهم میبینی؟. گرفتی فراموشی مادرت هفتم مراسم از قبل کنی یم فکر تو اما

 اینجوری؟ چرا چی؟ یعنی چی؟ یعنی: گفت گیجی با و فکر تو رفت عسل

 .نمیاد یادت مادرتو هفتم مراسم از بعد. برگشته ات حافظه از قسمتی تو. عسل-

 برگشته؟ حافظم نیمه نصفه یعنی-عسل

 . دقیقاً-

 .نگفت بهم موقع همون زانیار چرا-عسل

 .لعنت...عسل تو به لعنت-

 من؟ به لعنت چرا خره؟ میزنی داد چرا-عسل

 . زانیار با نه. کنی ازدواج من با قراره تو چون-

 تو؟ با چی؟: گفت و چکید چشمش ی گوشه از اشکی عسل

 .رمدا دوستت گفتم بهش که جایی اون جلوی بردم ماشینو و آذر خیابون رفتم سرعت با

 .سردرنمیارم حرفات از. دارم دوست اونو. زانیارم با من اما. داری عالقه بهم میدونم سورنا-عسل

 .میاری در سر االن-

. بودن ای مسئله برام دستش گرفتن. همونجا بردمش و گرفتم دستشو و شدم پیاده ماشین از

 روی از. گرفتم ینم دستشو هوس بخاطر من اما. حرفا این و گناهه گفت می عسل گاهی گرچه

 سرمو. داد تکیه دیوار به اونم و دادم هولش دیوار به هیجان با روز همون مثل. بود عالقه و عشق

 !خوامت می. عسل دارم دوستت: گفتم آروم گوشش زیر. کردم خم سمتش

 شدم منتظر هرچی. بیاد یادش روزو اون میخوام. خدا بیاد یادش میخوام میاد؟ یادش یعنی

 .ردمک نگاه چشماش به و کردم بلند سرمو. دارم دوستت نگفت بهم و نذاشت ردنمگ روی دستشو

: فتمگ تعجب با و گذاشتم اش سیلی جای روی دستمو. زد بهم سیلی یه و چکید چشمش از اشکی

 !عسل
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 دبی؟ از برگشتی کی-عسل

 .اومد یادش! آره...اومد یادش

 رفتی؟ و کردی ول منو چرا گذاشتی؟ تنها منو چرا: داد ادامه

 .دبی نرفتم اصالً من...من...جان عسل-

 چی؟: گفت و کرد نگاه من به تعجب با عسل

 یهرچ. نبودی تو اما. بیرون زدم فرودگاه از آخر ی لحظه. بذارم تنهات نتونستم. برم نتونستم-

 .نبودی گشتم

 روی همون از سرشو. کردم بغلش. بغلم توی انداخت خودشو و خندید هاش گریه بین عسل

 !موال به نوکرتم. برگشته حافظت که خوشحالم...عسل: گفتم و بوسیدم شالش

 ام هگری اون گریه از منم و کشیدم سرش روی دستمو. کرد می گریه فقط و گفت نمی هیچی عسل

 .عاشــقتم...عاشقتم خدا به: گفتم لرزون صدای با. گرفت

 .سورنا همینطور منم-عسل

 *** 

 اول همین. کنم می شروع تو اسم با خـــدایا. کردم می نگاه داخ قرآن های آیه به داشتم فقط

. میشم خوب بعد به این از اما. نبودم خوبی ی بنده زیاد مدت این توی. باش داشته هوامونو کاری

 !اهلل بسم. جدیده سورنای یه سورنا این. مُرد سورنا اون دیگه

 !بله...پدرم اجازه با-عسل

 لعس اول و بستیم قرآنو. براش مردم می داشتم. شده من برای عسل نمیشه باور. زدن دست همه

 یم نگاه من به لبخند با داشت اونم. کردم نگاه عسل به. زدیم جلدش به ای بوسه من بعدش و

 اگر هندار ایرادی هیچ. زنمه دیگه. قبل از تر محکم خیلی اینبار گرفتم؛ دستم توی دستشو. کرد

 انگشت داخل و درآوردم توش از رو حلقه. گرفت سمتم رو ای حلقه جا سارینا. بگیرم دستشو

 لعس اینبار و گرفت سمتش به رو ای حلقه جا و رفت عسل سمت به سارینا. کردم عسل ظریف

 هب و اومد عسل بابای. کردیم می نگاه هم به و بودیم گرفته همو دست تا دو. کرد دستم رو حلقه

 . داد هدیه سوییچ یه من به و طال سرویس یه عسل
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 .بابایی ممنونم-عسل

 عبادی؟ آقای چیه این: گفتم و کردم نگاه سوییچ به تعجب با

 !دره دم زده گل جدیدت ماشین پسرم-عبادی

 ...عبادی آقای اما-

 . پسرم باشه مبارکتون-عبادی

 .کشیدین زحمت. ممنونم-

 ساعت یه اون و ومدا من سمت به هم زانیار. داد هدیه عسل به طال سرویس یه اونم و اومد سارینا

 .داد کادو بهم دار مارک

 .رفیق میگم تبریک-زانیار

 .افتادی زحمت. نکنه درد دستت-

 .کرد می تشکر سارین از داشت هم عسل

 عسل بابای که کمری هم یکی. خودم 106 یکی. بود پارک تاالر در دم زده گل عروس ماشین دوتا

 ابطهر باباشم خود با که پدریش فامیل. بودن سلع و من فامیالی. نبودن زیاد مهمونا. بود گرفته

 و برصا دایی مسعود، عمو منم فامیل از. زانیار فامیالی و فک از تا چند و بودن هاش دایی. نداشتن

. ودب نیومده. کنه می زندگی ترکیه که دارم خاله یه. ندارم عمه. بودن هاشون خونواده با حامد دایی

 دادن هدیه و عقد از بعد. بودیم نفر 250 جمع سر. بودن هم اریناس و عسل و من رفیقای از تا چند

 اومدن اتاق از هم آقایون. رفتیم دوماد و عروس جایگاه سمت به و بیرون اومدیم عقد اتاق از ها،

 زنا خیلی. میدید خودمو عسل فقط من چشم اما. بودن خانوم همه. مردونه قسمت رفتن و بیرون

 حال این با. نبودیم محرم هم به موقع اون اما. انداختیم عکس و آتلیه مرفتی عقد از قبل. بود شده

 آتلیه، زا قبل. بودم شده اندامش زیبایی محو که منم. دربیاره شنلشو عسل که بود داده گیر عکاسِ 

 اش تنه باال از زیادی قسمت و بود دکلته عروسش لباس اما. بودم ندیده دکلته لباس با رو عسل

 کالً هک هم عسل و من. دربیاریم بازی جنگولک داد گیر عکاسه بودیم نامحرم اینکه با. بود معلوم

 الح توی وضعیت اون توی عسل دیدن با کالً  که من. بودیم نکرده کارا اون از حاال تا. کردیم ضایع

 دست بدنش به و کردم می بغلش باید. بدتر دیگه بگیریم میخواستیم که هم عکس. نبودم خودم

 و یدرقص می عسل. نبودم بلد رقص که من. برقصیم وسط بریم خواست ازمون بردار یلمف. میزدم
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 ماخانو جلوی مرد یه که نمیدونن خوب ترکا. ترکه اصلیتمون عسل و من. میزدم دست براش من

 و ناز خیلی عسل. بود این رسممون. باشه متین و سنگین باید مرد. برقصه عروسیش توی

 زد خچر یه. دستش بدم خواستم و درآوردم جیبم از رو آزادی بهار ربع ی سکه. میرقصید خواستنی

 و چرخید ناز با بازم اون اما. بگیره خواستم و چرخوندم سرش دور رو سکه. نگرفت ازم رو سکه و

... االن اما. بودم ندیده شو عشوه تاحاال. گرفت رو سکه سوم بار برای اما. نگرفت ازم رو سکه

 . مون خونه بریم و بشه تموم عروسی اون ودترز میخواست دلم چقدر

*** 

 خب؟-

 خب؟-عسل

 .بیفت راه یاال. مرض و خب-

 .کردی خیال. بابا برو-عسل

 .رفتم سمتش کرد می باز موهاشو روی سنجاقای داشت که همونجوری

 .بشه تموم زودتر کنم کمکت بذار-

 .میشم هالک درد از دارم. نمیزنیا دست-عسل

 وبندش آروم آروم. کردم باز عروسشو لباس بند ی گره و کشیدم کمرش ویر اشتیاق با دستمو

 .شدن جدا هم از لباسش باالی طرف دو و کشیدم

 .دیگه باش زود-

 .مونده یکی. خب کن صبر -عسل

 .ضعیفه بجنبون دست. کنی می باز موهاتو داری ربعه یه بابا-

 ضعیفه؟ گفتی بودی کی با: گفت و کردم نگاهم چپ چپ آیینه توی از عسل

 .بودیم شوما با: گفتم. باال انداختم ابروهامو از یکی و زدم کج لبخند یه

 .خوری می گه کردی غلط-عسل
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 هم رو سنجاق ی دونه آخرین که عسل. زدم قهقهه و انداختم اش آشفته موهای به نگاه یه

 .کرد نگاه من به و برگشت بود درآورده

 .مرگ-عسل

 .مردم می خنده از داشتم. نشستم تخت روی و رفتم عقب بعق و گذاشتم شکمم روی دستمو

 ...رو قیافه-

 !درد...مرض...زهرمار: گفت اخم با خندید می که حال همون در و گرفت اش خنده خودشم عسل

 .رفت حموم سمت به و درآورد لباسشو

 میری؟ کجا اِ-

 .حموم میرم دارم-عسل

 ...بعداً بیا حاال-

 .یبخند بهم که بیام. آره-عسل

 .کنی صبر باس. فوتِینا: گفت و کرد قفل حمومو در که دویدم سمتش

 .کن باز درو: زدم داد و در به کوبیدم مشتمو عصبانیت با

 .میام بشورم موهامو وایسا-عسل

 .نمیخوام-

 .نداد جواب دیگه و کرد باز آبو شیر

 .دانی خود حاال. کنما نمی رحم بهت بیرون بیای عسل-

 .بست شیشکی

 آره؟ بندی می شیشکی-

 .آره-عسل

 .چیه شیشکی میدم نشون بهت...بیرون بیا فقط تو. کوفت-
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 .لرزید می داشت. بیرون اومد حموم از دقیقه پنج از بعد

 گذاشتیم؟ کجا رو حوله-عسل

 روش از رو حوله و کردم خشکش سریع. هاش شونه روی انداختم و برداشتم رو حوله کمد توی از

 .کنم خشک موهامو باید: گفت و گرفت فاصله ازم که کشیدم خودم سمت دستشو. برداشتم

 .میریزیا کرم داری-

 .رختخواب برم خیس موهای با نمیاد خوشم من خب-عسل

 !عسل؟-

 لش پاپیونمو من. بشه خشک تا رفت ور موهاش با هم ای دقیقه ده و برداشت سشوارو. نداد جواب

 تاقا سقف به. سرم زیر بودم گذاشته دستامو و بودم کشیده دراز پشت به تخت روی و بودم کرده

 .کردم می نگاه

 سورنا؟-عسل

 .نکردم نگاهش

 .توأم با سورنا-عسل

 نمیدادی؟ جوابمو چرا تو-

 .کردم می اذیتت یکم باس اینکه واسه-عسل

 مثال؟ چرا-

 .خندیدی بهم چون-عسل

 .قرمز خواب لباس یه. بود کرده تنش خواب لباس. کردم نگاه بهش

 ماشچش به که همونطور. پام روی افتاد. کشیدمش خودم سمت و گرفتم دستشو. شستمن جام تو

  شد؟ خشک موهات حاال: گفتم و کشیدم دست موهاش به بودم، خیره
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 شمچ هم از تونستیم نمی دیگه کردیم می نگاه هم چشمای به وقتی یعنی. کرد نگاه چشمام به

 دستشو. مکند پاپیونمو. بمونیم مجسمه عین که نمیشد. دیگه داشتیم برمی باید خب اما. برداریم

 .کرد باز پیراهنمو های دکمه و باال آورد

 ات هبیچار. عسل کنم نمی رحم بهت بزنی زار هرچی. کنم نمی رحم بهت بیرون بیای گفتم بهت-

 .میکنم

 .بودم شده وحشیا عین. کردم نزدیک صورتش به صورتمو حریصانه و زدم آمیز شیطنت لبخند یه

*** 

 .دیگه پاشو...هوی-

 !ته عمه هوی: گفت کشید، می خمیازه که حین همون در. کرد نگاه بهم و کرد باز هم از چشماشو

 کنی؟ می توهین من عمه به-

 .بابا خفه-عسل

 .کنم چیکارت دونم می کنی توهین من ی عمه به دیگه بار یه عسل-

 .انقدر نکن زر زر سورنا-عسل

 می شوخی باهاش داشتم. مهمه واسم عسل. نبود مهم واسم تمداش اگرم. نداشتم ای عمه من

 .بده صبحونه پاشو. بسه نخواب: گفتم و دادم تکونش که بست چشماشو دوباره. کردم

 .بخواب بگیر. بابا کن ولم-عسل

 .صبونه پاشو. خوابیدیم زیاد. خوام نمی-

 تتوپش کردی؟ غلطی هچ: گفتم و گردوندم برش. بخوابه بازم خواست و کرد من به پشتشو عسل

 .آره کنی می من به

 .کرد باز هم از چشماشو زور به و زد لبخند بهم

 .کنما می خالی روت آبو پارچ نشی بیدار عسل-

 .کنار زدم رو پتو بعد و کشیدم کمرش به دستی. ام سینه روی گذاشت سرشو و کرد بغلم
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 ؟ بدم نشون هتب کاراتو عواقب بهت دیشب مثل بازم میخوای نه؟ نمیشی پا پس-

 رامب باید تو امروز. نیست خوب حالم اصالً االن. سورنا: گفت و کشید عقب که رفتم سمتش به

 .بده حالم من. بذاری صبونه

 نشدی؟ خوب مگه چرا؟-

 .لباسی چوب سمت به رفتم و پاشدم جام از خبرم بی جا همه از منه و داد توضیح بهم

 عشقم؟ میری کجا-عسل

 .بگیری جون بخرم چهپا کله برات میرم-

 !هوووق-عسل

 . بخوری باید-

 .نزن حرفشم-عسل

 .میگیرم حلیم پس-

 .میارن کاچی واسم سارینا و جون ژیال 9 ساعت. باو سرجات بشین-عسل

 .کردم نگاه ساعت به

 .دیگه نهِ  ساعت االن خب-

 .سرم به خاک اوا-عسل

 دبلن آیفون صدای موقع همون. کرد مرتب خوابو اتاق و کرد تنش لباس و شد بلند جاش از عسل

 .اومدن سارین و خانوم ژیال و شد

*** 

 هب بده ببر گفت و دستم داد آرایشگاهو وسایل. بیرون برم خونه از باید بود گفته بهم عسل

 یه با بودم گرفته 62 بهار رستوران از کوبیده پرس دو. خونه برگشتم و دادم و بردم منم. آرایشگر

 .خانواده نوشابه

 کجاست؟ من خانوم گلخوش-
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 .اینجـــام من-عسل

 از و گرفتم ازش رو پیمونه. ظرف تو میریخت برنجو پیمونه با داشت. اومد آشپزخونه از صداش

 .گرفتمش بغلم پشت

 من؟ عسل کنی می چیکار-

 .بذارم غذا میخوام-عسل

 .نمیزنی هیچی به دست امروز. کنی می غلط-

 عزیزم؟ چرا-عسل

 .کنی استراحت باید. نیست خوب حالت چون-

 !میشی وحشی دیگه توئه تقصیر-عسل

 !که نمیدونستم. عشقم ببخشید-

 دونستی؟ نمی تو: گفت و کرد نگاه من به و برگشت عسل

 !نه-

 .نمیاد بهت ولی-عسل

 وقت؟ اون چرا-

 خلد الاقل. ندونی رو چیزا این میشه مگه. داشتی دختر دوست تا هزار من از قبل تا تو چون-عسل

 .تاحاال آوردی نویکیشو

 کردی؟ می فکری همچین من به راجع حاال تا تو یعنی میگی؟ پرت و چرت چرا شرف بی-

 نکردی؟ درازی دست کدومشون هیچ به تاحاال بگی میخوای-عسل

 خرم؟ مگه. نه-

 .هستی که اون. خب آره: گفت و خندید عسل

 .گرفتم نمی دستشونم حتی من کن باور! مرض-
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 میگی؟ راستشو داری سورنا: پرسید جدی و کرد نگاه چشمام به عسل

 .میگم راستشو دارم خدا به-

 دست هم تو میزد دست بهم اگر زانیار این گفتم می بود راحت خیالم این از قبل تا من-عسل

 .گرفتم وجدان عذاب االن. دخترات دوست به میزدی

 .نزن حرف زانیار با ات گذشته از من جلوی دیگه-

 .مه نداشته داآش مثل االن. بود گذشته مال این بخ شدی؟ ناراحت-عسل

 .دیگه بسه. باشه-

 .ببخشید-عسل

 .بخوریم غذا بریم بیا-

 گرفتی؟ غذا-عسل

 .بـــله-

 *** 

 .نیا من سمت. سورنا شو خفه-عسل

 عسل؟ شده چی-

 .نزن حرف من با سورن-عسل

 !بگو منم به خب؟ شده چی جان عسل-

 .میخوره بهم ازت حــــالم-عسل

 خودم سمت و گرفتم بازوشو. بخوابه خواست و کرد من به پشتشو. کردم نگاهش تعجب با

 .چرخوندمش

 میگیری؟ پاچه سگ عین شده چت بگو بهم عسل-

 بودی؟ کجا االن تا: گفت و ترکید بغضش عسل
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 .کردیم می بازی فوتبال داشتیم بودیم نادر زمین ها بچه با-

 .ندارم دوستت دیگه! کثافت-

 مرگته؟ هچ: زدم داد

 .آشغال میدونی خوب. عوضی میدونی خوب. میدونی خوب خودت: زد داد اونم

 میدونم؟ چیو-

 .بالشدن رفتم. خوابید پذیرایی مبل روی رفت و برداشت بالششو. نگفت هیچی کردم اصرار هرچی

 .چیه دردت بگو بهم و سرجات بیا پاشو-

 فتگر و کرد من به پشتشو. تخت روی انداختمش. بردمش و کشیدمش زور به. نیومد کردم هرکار

 همه شده؟ چی نمیدونم. درمیاره رو بازیا این اومدیم عسل ماه از که روزی فردای از دقیقا. خوابید

 سه. خوابه می میگیره و کنه می گریه بعدم بودی؟ کی با کردی؟ می چیکار کجایی؟ پرسه می اش

 . نمیکنه درست که هم مذا غذا. همین شده کارش و اومدیم عسل ماه از روزه

*** 

 که هست وقتی چند. پخت می غذا داشت. بود کرده اخم. اتاق توی رفتم و انداختم نگاهی بهش

 ماا باهمیم ماهه یه. بود منتظرم کوچه توی روزبه. بیرون رفتم و کردم عوض لباسامو. پزه می غذا

 یچ همه کالً برگشتیم عسل ماه از وقتی. داشتم رابطه باهاش اول روز چند فقط ماه یه این توی

 در دم. شده چش نمیدونم. لزوم صورت در مگر. نمیزنیم هم حرف هم با دیگه االن. کرده فرق

 ممیکن نگاهش دارم دید تا اما. اس پنجره پشت. میکنم نگاه خونه ی پنجره به. ام روزبه پیش

 سوزونه؟ می منو سکوتش با داره چرا چشه؟ زن این خدایا. کشید رو پرده

 بریم؟-روزبه

 .بریم-

 .میومد سمتم به رو به رو از داشت که دیدم رو رها راه توی. خونه قهوه سمت افتادیم راه روزبه با

 آقا هب به: گفت لب به پوزخندی با و ایستاد جلوم. برگردوندم ازش رومو و کردم بهش نافرمی اخم

 خانوم؟ عسل از خبر چه. سورنا
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 .ات ننه جون برو رها-روزبه

 .بابا ببند یکی تو-رها

 . کارت پی برو خانوم-

 .رفتم و شدم رد کنارش از

 .ها آویزوونیه عجب-روزبه

 ...باباش گور-

 !سیب دو همیشه مثل. آوردن رو قلیونا. خونه قهوه رفتیم و دادم رکیک فحش تا چهار

 .نمیزنه حرف باهام. شده چش خانومم وقته چند دونم نمی. روزبه داش-

 ه؟شد چی چرا؟-روزبه

 .نمیگه چیزی بهم... دونم نمی: گفتم و گرفتم کام یه

 .خواست می خیلی خاطرتو که عسل آبجی-روزبه

 .نمیگه هیچی شده چی پرسم می هرچی. شده عوض اخالقش اومدیم عسل ماه از وقتی از-

 .نیست معلوم ها زن این کار. داداش بگم چی-روزبه

 اب. فروشی گل سمت رفتم خودم و بره گفتم وزبهر به. بیرون زدیم خونه قهوه از قلیون، از بعد

 رز. رفتمگ گل دسته یه براش قراره چه از ماجرا دونستم نمی حتی اینکه با... نبود من تقصیر اینکه

 دیدن با .خونه رفتم. دارن بازی پرسپولیس استقالل که امروزم. استقاللیه. داره دوست خیلی! آبی

 سمتش هب بودم کرده قایم پشتم که گلو دسته. رفتم دنبالش .آشپزخونه رفت و کرد اخم دوباره من

 آشتی؟! عسل: گفتم و گرفتم

 .دخترات دوست همون به بده گمشو: گفت و پذیرایی کرد پرت و گرفت گلو دسته

 .بزن حرف لعنتی عسل؟ مرگته چه تو؟ میگی چی-

 .میارم باال ازت دارم. چشمام جلوی از گمشو برو. سورنا نکن بازی فیلم من واسه: زد داد
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 جلوی ریختن موهاش. شد کج صورتش. صورتش تو خوابوندم یکی و دادم دست از کنترلمو

 اب. بود شده جمع اشک چشماش توی. کرد نگاه بهم! سیلی جای روی گذاشت دستشو. صورتش

 .کرد قفل درو و اتاق توی رفت و دوید و گریه زیر زد دیدنم

 خم و پاهام روی گذاشتم دستامو آرنج. مبل روی نشستم رفتم و کشیدم دست موهام توی کالفه

 تباهاش کارم. کردم می بلند دست روش نباید. زدمش می نباید. سرم روی گذاشتم دستامو و شدم

 .لرزید می صدام. داشتم بغض. اتاق در پشت رفتم و شدم بلند مبل روی از. بود محض

 .شده چت بگو بهم کن باز درو. کردم غلط عسل-

 .شو گم برو آشغال فطرت پست...شو گم برو. سورنا شو گم وبر-عسل

 . کن باز درو خدا رو تو تو؟ شدی اینجوری چرا عسلم-

 .بمیرم خودم درد به خوام می. بذار تنهام. سورنا خوام نمی-عسل

 .کن باز درو من مرگ. کشما می خودمو علی والی به نکنی باز درو عسل-

 .ایستاد قرمز چشمای و صورت با روم به رو و کرد باز درو ثانیه چند از بعد

 ...بیا. بزن منو هم تو بیا. کردم بلند روت دست کردم غلط-

 عذاب از هم ذره یه اما. میزدم محکم. خودم صورت به زدم بار چند دستاش با و گرفتم دستاشو

 .گریه زیر زدم. کردم بغلش منم و کشید دستاشو. نمیشد کم وجدانم

 .کنم نمی تکرارش دیگه. داخ به خوردم گه عسل-

 .سورنا هیچه من دل درد برابر در این درد: گفت کرد می هق هق که همونطور عسل

 .کردم نگاه چشماش به کردیم می گریه هردو که همونطور و شدم جدا ازش

  ندارم؟ خبر خودمم که کردم چیکار من نمیگی؟ بهم چرا عسل؟ شده چی-

 نداشتم حق من. ازش کشم می خجالت صورتش؟ تو مزد چرا. شد شرمم. کرد می نگاه بهم

 چش نمیدونم. بود تر ناراحت بود کرده فوت مادرش که هم وقتی از حتی. بود ناراحت. بزنمش

 .کن کمکم خدایا. شده

 .تونم نمی دیگه من. بگیرم طالق ازت میخوام! سورنا-عسل
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 چیه؟ دیگه حرفا این میگی؟ داری چی عسل-

 !چی همه. تمومه ام بین چی همه دیگه-عسل

 .میشم دیوونه دارم خدایا! مرگته چه بگو بهم-

 .خوابید گرفت و کرد من به پشتشو. تخت روی رفت و شد جدا ازم

*** 

 .نمیدم طالقت من-

 .شده تموم تحملم. باشم تو مثل آدمی با دیگه خوام نمی-عسل

 .نمیدم طالقت چیه ماجرا ندونم تا من-

 .نیا فیلم من سهوا. سورنا میدونی خوب تو-عسل

 .دونم نمی خدا به. نمیام فیلم پیغمبر به...پیر به-

 .تخت رو میذاره چمدونو داره دیدم. رفتم دنبالش. اتاق توی رفت عصبانیت با عسل

 میکنی؟ داری چیکار-

 .خودم ی خونه میرم دارم-عسل

 .میخوری گه تو...میکنی غلط تو: زدم داد

 .سورنا شو خفه: زد داد هاش گریه بین اونم

 .اتاق وسط کردم پرت و برداشتم چمدونو

 .شکنم می پاتو قلم بخوری تکون. جا هیچ. نمیری جا هیچ تو-

 .گریه زیر زد دوباره و تخت روی نشست کالفه

*** 

 .نمیگه بهم چیزی اما. پرسیدم بار هزار منم-سارینا

 .شده ناراحت که کردی کاری شاید-زانیار
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 .چشه نمیدونم .نکردم کاری هیچ ابوالفضل به-

 .شدم مجبور ولی بپرسم زانیار از سوالی همچین نداشتم تمایل اصالً که این با

 کرده؟ رفتاری همچین تو با حاال تا...زانیار-

 .انداخت زیر به سرشو و کرد نگاه سارینا به زانیار

 .بدونم باید ولی نشیا ناراحت سارین. مجبورم اما بپرسم خواستم نمی خودمم-

 کالاش. بگو زانیار: گفت زانیار به رو بعد. داد تکون سرشو و کرد نگاه من به ناراحتی با سارینا

 .نداره

 .فهمیدم رو ماجرا من ولی. کرد رفتارو این بار یه: گفت و کرد باال سرشو خجالت با زانیار

 بود؟ چی دلیلش-

. بود دهکر باور اونم. دوستمه بودم گفته عسل به من ولی. زمانی یه بود دخترم دوست نگین-زانیار

 نگین هک دستشویی بود رفته عسل. دید بار دومین برای نگینو مهمونیا از یکی توی روز یه اینکه تا

 نگین هک بعد. بود شنیده عسل نگو. کرد تعریف برام کاناداشو خاطرات و گرفت دستمو. سمتم اومد

 ناداشوکا خاطرات داشت یهیچ گفتم منم داشت؟ چیکارت نگین: گفت و پیشم اومد رفت پیشم از

 عسل دیدم برگشتم وقتی. کنم صحبت ها بچه از دوتا یکی با رفتم بعد کم یه. کرد تعریف برام

 گینن. دادم گوش حرفاشون به و شدم قایم ستون پشت رفتم. نگینه پیش دیدم دور از. نیست

 از گفت. اشتهد من با هم رابطه حتی گفت بهش. بوده دوست من با قبالً که میگفت بهش داشت

 دح در فقط. نداشتم آنچنان رابطه نگین با من! شاخدار دروغای. انداخته شو بچه و شده باردار من

 می دروغ عسل به داشت. نداشتم کشش بهش. نمیومد خوشم ازش زیاد. حرفا این بازیو عشق

 ستمخوا... خواستم. سمتش رفتم شد جدا نگین از وقتی. شنیدم چیزی نیاوردم روم به من. گفت

 دوست پیش برو. آشغال گمشو...کثافت گمشو گفت و توپید بهم یهو. کنه حلقه بازوم دور دستشو

 که خونه برسونمش خواستم. نیاوردم روم به بازم من. حرفا این از و بکنه کارو این دخترت

 می بهم ازت حالم گفت. عسل شده چت گفتم دادم اس ام اس بهش. رفت آژانس با. نذاشت

 توضیح براش و شنیدم چیو همه گفتم و زدم زنگ بهش آخر در. نداد جواب پرسیدم رچیه. خوره

 که گهب بهش گفتم و عسل پیش بردم نگینو فرداش منم. نشد باورش. گفته دروغ نگین که دادم

 .شد رفیق عسل با مدت یه از بعد و کرد اعتراف هم نگین. گفته دروغ
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 اده؟افت اتفاق همین هم تو برای نکنه-سارینا

 کردم؟ کاری باهاش من گفته بهش یکی یعنی-

 .نیست بعیدم-زانیار

 .گرفتم نمی هم دخترامو دوست دست حتی من اما-

 .دیگه میاره بیاره در حرف واست بخواد یکی. نداره ربطی-سارینا

 مارمولکه؟ رهای اون کار نکنه-

 .ریخت بهم اون ماهانم و من زندگی. کنه پا به آتیشی همچین میاد بهش. شاید-سارینا

 ماههر که همین نیاری؟ من جلوی رو یارو اون اسم دیگه میشه: گفت و کرد سارینا به اخمی زانیار

 .بسه کنم تحمل ریختشو مجبورم

 .نحسش ریخت اون با. بگو همینو. واقعاً-سارینا

 .داریم چی همه که ما بشی؟ مهریه خیال بی نمیشه حاال-زانیار

 عذاب خوام می. بیاره در رو سکه پول که سختشه چقدر دونم می. نیست پولش بخاطر-سارینا

 .بکشه سختی. بکشه

 .بدونه شو بچه و زن قدر تا بشه اذیت یکم بذار. زانیار آره-

 !شد حیوون و بود سارینا با چطور اون دونم نمی اما. کرد آدم منو سارینا-زانیار

 . میشه چی ببینم برم من. باباش گور. بابا خیال بی-

 هرچی. اش خونه سمت رفتم. نبود خونه عسل. افتادم راه مون خونه سمت به و کردم احافظیخد

 !باباش خونه نرفته شد خوب. کرد می نگاه بهم پنجره از. نکرد باز درو زدم زنگ

 .خودمون ی خونه بریم بیا. جان عسل-

 .رفت و بست رو پنجره

*** 

 گفتی؟ چی عسل به. هرجایی ی دختره بینم واسّا-
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 لعس به چیزی من: گفت و کرد نگاه من به لبخند یه با سینه به دست اونم و وایسادم لوشج

 کرده؟ قهر باهات شده؟ چی. نگفتم خانومت

  گفتی؟ چی عسل به بگو آدمیزاد ی بچه مثل. ببرما محل توی آبروتو نکن کاری یه رها-

 .نگفتم بهش چیزی من میگم-رها

 .گفتی دروغ کردی غلط-

 بهش؟ آخه بگم چی. نگفتم چیزی من بابا-رها

 ات زنده. کنم می ات بیچاره باشی گفته پرت و چرت عسل به اگر. میگم بهت دارم خالصه-

 .نمیذارم

 کنی؟ می تهدیدم-رها

 .بابا شو خفه-

 . وایسا: زد صدام که برم اومدم

 باشه گفته کی شاید بگم بهت خواستم می. جهنم: گفت که گرفتم پیش راهمو و ندادم محل بهش

 .بهش

 .بگو: گفتم و ایستادم جلوش رفتم بدو

 .بابا شو گم برو. گم نمی: گفت و رفت غره چشم

 . بگو میگم بهت دارم. کشم نمی نازتو من رها: زدم داد

 .بکشی منو ناز تو خوام نمی سال صد-رها

 .نکن عصبیم. بگو رها-

 عضای منو تو جلوی بار یه. متنفرم آدم اون از اینکه واسه. عسل و تو خاطر واسه نه اما میگم-رها

 .کرد

 میگی؟ کیو-

 تختی؟ قبر سر بودیم رفته یادته-رها
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 خب؟-

 آوردم؟ خودم با کیو من یادته-رها

 .نسیمو-

. دمشنمیاور دونستم می اگر. دونستم نمی که من. بود تو با منم از قبل. بود تو نخ تو نسیم-رها

 یه .کشید می جارو بینیش با رو خونه عملش، از قبل رها گفت کرد ضایع منو تو جلوی برگشت

 رفیق لعس با که بعد. حرفش به خندیدی تو. بینیش تو رفتن می آشغاال ی همه و کشید می نفس

 توی و بوده جلوییش عسل چون. میومده بدش خیلی عسل از دبیرستان توی گفت بهم شدی

 ششخو تو از گفت. اشتند جروبحث عسل با همیشه همین واسه. نمیرسونده تقلب بهش ریاضی

 یم مشروب و پارتی میره. شده سیگاری. کرده قاطی خیلی شدی رفیق عسل با تو که حاال و میاد

 .اونه کار شاید میگم. حرفا این و خوره

 مطمئنی؟-

 .شاید که گفتم. نیستم نه-رها

 .مرسی. خب خیله-

 .جان سورنا کنم می خواهش-رها

 .بابا خفه-

 کنم؟ چیکار حاال. کردم پاک که شو شماره کنم؟ پیدا کجا از نسیمو اون حاال. شدم دور ازش

 .رها سمت دوباره برگشتم

 باز؟ چیه-رها

 .بده شو شماره-

 .داد بهم نسیمو ی شماره و درآورد کیفش از گوشیشو رها

 .بهتا دادم شو شماره من نگی-رها

 .بابا باشه-

 .نسیم به زدم زنگ و نشستم هجرت پارک توی رفتم
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 لو؟ا-نسیم

 .سالم-

 عزیزم؟ خوبی. سورنا سالم-نسیم

 گفتی؟ چی عسل به. صداتو ببر-

 فتم؟گ چی عسل به میگی و زدی زنگ ماه یه از بعد. عمل سرعت بابا: گفت و خندید عشوه با نسیم

 آشغال؟ گفتی چی بهش گفتم بهت-

 .ببینمت باید. بگم نمیشه اینجوری-نسیم

 .بگو همینجوری-

 . افظخد.نمیشه که گفتم-نسیم

 کی؟ و کجا. باشه... کن صبر-

 .ظهر از بعد 5 ساعت طغرل برج! ایممممم-نسیم

 .کردم قطع تلفنو

*** 

 خوبی؟. عزیزم سالم-نسیم

 هب اما خوشگله شایدم. داشت معمولی ی چهره. دید رفتاراش تمام توی میشد خرکیشو ی عشوه

 ابروهاشو. متناسبه هم شا بینی و ها لب. ایه قهوه چشماش. میاد خوشگل عسل فقط من نظر

 .کرده اروپایی آرایش و برداشته شیطونی

 گفتی؟ عسل به چی-

 .ها واجبه سالم جواب-نسیم

 گفتی؟ عسل به چی: زدم داد

 .پیچید برج توی صدام
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 .بردی آبرومو. بابا خب خیله-نسیم

 .گفتی بهش چی بگو بهم. میریزما خونتو وسط همین. داغونه اعصابم نسیم-

 .نگفتم بهش یچیز من-نسیم

 .عوضی ی هرزه کردی زر زر چی بگو بهم. من واسه نبند خالی-

 بهش رو فرستادی می واسم که هایی وُیس اون فقط. نگفتم بهش چیزی که گفتم-نسیم

 .فرستادم

. نمیزدم حرف خوب باهاشون اما. کردم نمی کاری دخترام دوست با درسته. شد سرم بر خاک

 .میزدیم هم به نامربوط حرفای

 نسیم؟ کردی غلطی چه تو-

 . فرستادی من به رو ها ویس این تو گفتم بهش. هیچی-نسیم

 .آشغال گمشو برو. نیاوردم سرت بالیی یه تا کن گم گورتو: زدم داد

 .رفت و شد جدا ازم ترس با نسیم

*** 

 . میدم توضیح بهت چیو همه. عشقم کن باز درو-

 یرو رفت علیک سالم بدون. شدم آپارتمان وارد. تو رفتم و کرد باز برام درو تعجب کمال در عسل

 .شدم مطمئن حاال اما داشتم شک امروز تا. طالق کارای واسه میریم فردا: گفت و نشست مبل

 بهت که هایی ویس اون آره. گفته پرت و چرت بهت نسیم میدونم. بود قدیما مال اون... عسل-

 .بود قدیما واسه اما. داره حقیقت فرستاده

 شد؟ چی پس. چیه جریان نمیدونی گفتی می که تو-عسل

 .فهمیدم امروز خودمم خدا به-

 .دروغگو کثافت -عسل

 .خدا به نمیگم دروغ عسل-
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 . زدی حرف منم از توش. فرستادی بهش جدیداً رو ها ویس اون-عسل

 گفتم؟ چی حرفی؟ چه-

 .میدم گوش بهش بار چند روز هر من چون. کن گوش پس بشنوی؟ میخوای خیلی-عسل

 : کرد پخش برام رو صدا و آورد گوشیشو

 ... .باهات میام و کنم می ول زنمو! نسیم-

 عشقم؟ میگی راس-نسیم

 .میگم راست راستِ...برم قربونت آره... آره-

 داری؟ دوست بیشتر زنتم از منو-نسیم

 . دارم دوست خیلی رو تو-

 کیه؟ زنت-نسیم

 !هیکلت و تو ؟...مهمی تو. نیست مهم اون ؟...زنم-

 کردم پرتش و گرفتم عسل دست از رو گوشی. خورد می بهم حرفام لحن و خودم از داشت حالم

 .زمین روی

 !بسه...دیگه بسه: زدم داد

 داشتی؟ زن تو قدیم قدیمه؟ مال این: زد ضجه. کرد می گریه داشت عسل

 . بود گرفته ام گریه منم

 .میگم راست خدا به. قدیمه واسه این خدا خداوندی به عسل-

 داشتی؟ زن قدیم تو بگو من به-عسل

 .گفتم چیزی یه فقط! زنم گفتم همینجوری. نبود خوب حالم موقع اون-

 .میگی دروغ-عسل

 !کنه لعنتم خدا. نبودم خودم حال تو میگم دارم. عشقم میگم راس-
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 .عوضی میگی دروغ-عسل

 میگم؟ دروغ دارم کنی می فکر چرا چرا؟-

 رشب و رفت گوشیش سمت به خشمگین. بود عصبانی خیلی. زدمی ضجه. ریخت می اشک عسل

 .داشت

 .ببین اینو بیا...بیا میگی؟ دروغ کنم می فکر چرا بدونی میخوای-عسل

 .طغرل برج توی. داد نشون نسیمو و من عکس بهم

 .تنته لباس همین نیست؟ امروز واسه اینم نکنه-

 .شدیدم امروز که داره دلیل اما. تنمه لباس همین آره-

 ...بگ بهم دلیلی؟ چه-عسل

 فتمر. رهاست کار کردم فکر من. بشه تموم حرفام تا نمیگی هیچی. بزنم حرفمو بذار شو ساکت-

 یمونس شماره. باشه نسیم کار ممکنه اما. نزده حرفی بهت گفت اون. گفته بهت چی گفتم بهش

 واسه. ببینتم باید گفت. بگه بهم تونه نمی تلفن پشت گفت بهم. زدم زنگ بهش و گرفتم ازش

 .فرستاده برات ویس گفت اونم و دیدمش رفتم همین

 میگی؟ راست-عسل

 بشه؟ باورت تا بیارم لششو تن برم خوای می-

 .بیار برو آره...آره-عسل

 !فردا. خونه بریم بیا حاال. میارم-

 .االن همین. نه-عسل

 انداختم یرز به سرمو. بشنوه هم عسل تا بلندگو روی گذاشتم. گرفتم نسیمو ی شماره عصبانیت با

 .زدم حرف باهاش و

 الو؟-نسیم

 .سالم-
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 .عزیزم سالم-نسیم

 .میگم بهت که آدرسی این به بیا-

 چی؟ برای-نسیم

 .باشم باهات خوام می اینکه برای-

 عشقم؟ میگی راس-نسیم

 .دارم نیاز. نخوابیدم باهاش وقته خیلی. کرده ول منو عسل. بیا پاشو. برم قربونت آره-

 .بگو آدرسو. باشه-نسیم

 .اول طبقه...پالک شقایق، آذر،کوچه خیابون-

 .بای. میام االن-نسیم

 .بای-

 .کردم نگاه عسل به. کردم قطع تماسو

 می اشتباه داری کنم می ثابت بهت االن. میومد که کردم می خرش باید. نکن نگام اونجوری-

 .کنی

 فهمیدی؟ کجا از: گفت مدتی از بعد. برگردوند من از روشو و زد پوزخندی عسل

 اونم با پرسیدم زانیار از رفتم. بودی گرفته مونی الل که تو فهمیدم؟ می باید کجا از: زدم داد

 کش رها به هم من. کردی چیکار باهاش نگین سر کرد تعریف بهم اونم. نه یا کردی کاری همچین

 .چیه تو درد فهمیدم اینکه تا. نسیم به هم رها. کردیم

 .انداخت زیر به سرشو و دکر اخم

 .کنی می پاک هم رو ها ویس اون-

 چرا؟-عسل

 .بودم کرده غلطایی همچین که خوره می بهم خودم از حالم چون! چرا معلومه خب چرا؟-

 پشیمونی؟ یعنی-عسل
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 همب نباید کردم توبه وقتی. کردم توبه من. بریز بهم اعصابمو کم. بگو پرت و چرت کم عسل-

  چی؟ یعنی توبه میدونی. کردم توبه چون. کردم هگنا کنی یادآوری

 رود. شد پیدا آشغالم اون ی کله و سر دقیقه ده از بعد. انداخت زیر سرشو دوباره و نگفت هیچی

 .زدم

 .شو قایم اتاق برو-

 چی؟ برای-عسل

 .ببند درم. بیا گفتم وقتی و برو-

 .کردم باز نسیم روی به رو خونه در منم. بست درو و اتاق رفت عسل

 .عشقم سالم-نسیم

 .تو بیا. سالم-

 .بستم درو و تو اومد

 الی بردم انگشتامو. کرد می نگاه منو عشوه با داشت اونم. آوردم در روسریشو. سمتش رفتم

 .کشیدمش و گرفتم محکم یهو و موهاش

 عسل؟ به فرستادی گرفتی خودت و من از عکس هرجایی؟ کردی غلطی چه: زدم عربده

 .کندی هامومو کن ول-نسیم

 !عوضی خوردی گهی چه بگو. جهنم-

 .کن ولم. کردم غلط بابا-نسیم

 .بیرون بیا عسل-

 بهش: گفتم اش هرزه خود به بود، دستام تو نسیم موهای که همونجوری. بیرون اومد اتاق از عسل

 .دیدمت چی واسه امروز بگو. بود قدیم واسه صداها اون ی همه بگو

 .داد توضیح عسل برای چیو همه و ودب افتاده کردن غلط به نسیم

 .کن ولم. دیگه شد تموم-نسیم
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 .در سمت دادم هولش و کردم رها موهاشو

 .کن گم گورتو حاال یاال-

 خواست. در سمت رفت گریه با و برداشت روسریشو. جلوش کردم پرت و کردم گلوله روسریشو

 !وایسا: گفت عسل که بکشه رو دستگیره

 بیخ ندخوابو محکم سیلی یه و نسیم سمت رفت عصبانیت با عسل. دکر نگاه عسل به و برگشت

 آره؟ زنیکه؟ میریزی بهم منو زندگی: گفت و کشید نسیمو موهای اون اینبار. گوشش

 !جا این زا کن گم گورتو: کشیدم داد نسیم سر و بغلم گرفتم عسلو رفتم من که شدن گالویز باهم

 .کردم می نوازش اونو بغلم تو من و کرد می گریه عسل. بست محکم درو و رفت نسیم

 .سورنا ببخشید-عسل

 سمت نگاهشو. بود زده لک براش دلم. مهربون نگاه همون. نگاه همون بازم. کرد نگاه چشمام به

 سخت خیلی برام. بود کرده هواشو دلم مدت اون از بعد. کرد نزدیک بهم صورتشو. کشید لبام

 ادیمافت و مبال سمت رفت عقب عقب حالت همون در. تمبس منم. بست آروم چشماشو. بود گذشته

 خودم دست. بودم شده عروسی شب مثل. بود شده تنگ آغوشش برای دلم. نفره دو مبل روی

 .دادم جرش و گرفتم بلوزشو ی یقه. نبودم

*** 

 .خونه میرم من: گفتم تفاوتی بی با و کردم خشک حوله با موهامو

 میری؟ تنها چی؟: فتگ و کرد نگاه من به تعجب با عسل

 .میدم طالقت بگیری؟ طالق خواستی نمی مگه. میرم تنها. آره-

 .شد تموم که چی همه میگی؟ داری چی سورن-عسل

 .نداری اعتماد بهم تو فهمیدم من اما. شد تموم آره-

 .بودی باهام پیش ساعت یه همین تو سورنا-عسل

 .اش قضیه داره فرق اون-
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 خوای؟ می ات غریزه ارضاء واسه فقط منو نکنه فرقی؟ چه-عسل

 .توئه نداشتن اعتماد من ی مسئله برسم؟ خواستم به دیگه راه از تونم نمی کردی فکر-

 .نده کشش. شد تموم چی همه سورن-عسل

 .خونه میرم من-

 . کرد می نگاه من به تعجب با فقط اونم. ام خونه رفتم و پوشیدم لباسامو

 وانتا هم تو باید! عسل: گفتم و کردم نگاه اتاق سقف به. کشیدم دراز خوابمون تخت روی رفتم

 همیبف هم تو باید کردی؟ دوری ازم ماه یه چرا. باشی داشته اعتماد بهم باید. بدی پس اشتباهتو

 هب. بدم طالقت خوام نمی. کردم می دق رفتارات سردی از داشتم من. بوده بزرگ خیلی اشتباهت

 کارای واسه میرم فردا: دادم پیام بهش و برداشتم گوشیمو. کنم ادبت خوام می اما...وجه هیچ

 .طالق

 .عاشقتم من. کارو این نکن سورنا-عسل

 .نداری اعتماد بهم تو. نمیره بیرون گوشم از حرفات اما. عاشقتم منم-

 وبخ زندگیمون دووم برای این. چشید می رو تفاوتی بی تلخ طعم اونم باید. کردم قطع که زد زنگ

 ماداعت من به باید. شوهرشم من. بده گوش نباید پایی و سر بی هر حرف به فهمید می دبای. بود

 توی دیشبم. بذارم تنهاش اش خونه توی شب نکرد قبول غیرتم. هرجایی زن یه به نه کنه

 ایاخم وقتی و کرد باز خوشحالی با درو. دنبالش رفتم پاشدم. خوابیدم اش خونه جلوی ماشینم

 .شد غمگین اش چهره دید منو

 .خونه بریم کن جمع-

 میگی؟ راس-عسل

 بمونه؟ تنها زنم بذارم که ام زمینی سیب کردی خیال. آره-

 آشتی؟-عسل

 .باشی خودمون خونه باس زنمی وقتی تا فقط. نه-

 .دیگه نیار در بازی بچه سورن-عسل
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 .میزنیم حرف خونه. بریم بیا کن جمع حاال-

*** 

 .مکرد خواهی عذر که من سورنا-عسل

 .نداشتی اعتماد بهم تو. خوره نمی من درد به عذرخواهیت-

 !بدی حق من به باید هم تو خب اما. داشتم چرا-عسل

 بدی؟ گوش هرجایی یه حرف به اینکه چی؟ حق-

 .بودی دوست باهاش و بودی زده حرفا اون از هرجایی همون با تو-عسل

 .شده تازگیا. نبود بدکاره نسیم موقع ونا ضمن در. نکردم کاری هیچ من ابوالفضل به اما. درسته-

 (.حاال خب خیله معنی به ترکی؛ زبان به! ) حَلَه یاخچی-عسل

 (داره؟ ای فایده چه. که کنی نمی باور آخه)  وار؟ فایدَسی نَه. کی اِلَمَسَن باور آخی-

 .(کنم می باور. ) اِلَرَم باور-عسل

 .بخواب برو. باشه-

 پیشم؟ نمیای تو-عسل

 تگذاش سرشو اونم. کردم اخم و خوابیدم پشتم به. خواب اتاق به رفتم باهاش و شدم لندب جام از

 ات نیستی مرد یه. میگم چی بفهمی تا نیستی مرد یه تو! عسل. رفت خواب به و ام سینه روی

 مهر که مدت این توی کردی فکر. نمیزنم دم و میریزم خودم تو چجوری رو دردا همه بفهمی

 دبای...باشم قوی باید...باشم مقاوم باید! مردم یه من؛ کشیدم؟ چی من ود،ب لبات روی سکوت

 کار بودن مرد...توأم گاه تکیه من! ام خونه این مرد من...کنی حساب من روی بتونی کنم کاری

 ختیس مدت این توی...بکشه سختی ناموسش نذاره...باشه داشته غیرت باس مرد. نیست آسونی

 .نیستم واست خوبی شوهر کردم فکر. آره! کردم شک فرم نا مردونگیم به من و کشیدی

*** 

 .اینا سارین خونه میرم دارم-
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 بیام؟ منم-عسل

 .نکرده الزم-

 خب؟ چرا-عسل

 .اونجاست هم زانیار چون-

 .کردیم ازدواج مون همه. که نیست چیزی زانیار و من بین دیگه بابا-عسل

 .یدبکن بهم هم نگاه یه حتی ندارم خوش. نه گفتم-

 .کنم نمی نگاش-عسل

 ! اصالً کنه نگاهت اون شاید چی؟ بیفته چشمت-

 .دادیا دست از عقلتو سورنا-عسل

 .بکن خواستی هرکاری دادم طالقت هرموقع-

 گفتی؟ باز-عسل

 .بدم طالق درخواست برم کی ببینم بیام برم بذار. نشد که امروز-

 !سورنا-عسل

 .شیکارما ازت حسابی که نزن حرف عسل-

 !مسخره-عسل

 .ببند-

 دمز خونه از و برداشتم کفشامو کفشی جا از و کردم باز درو. در سمت رفتم و بستم بندمو کمر

 کردین؟ آشتی: گفت سارینا علیک سالم از بعد. زانیار ی خونه رفتم. بیرون

 !تقریباً...آره-

 چیه؟ واسه تقریبنش دیگه-سارینا

 .کردم تعریف سارین برای رو ماجرا بسته سر
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 .بیچاره داره گناه. سورنا نکن اینکارو-نیارزا

 .خوند دستمو خودش که کردم نگاش چپ چپ

 .نبوده مقصر اونم خب یعنی میگم-زانیار

 .رو انگلی هر نه. باشه داشته باور منو باس، اون. اونه کار اصل. چرا-

 .بیا کوتاه اینبارو حاال-سارینا

 .کنه تکرار دیگه نباس. نمیشه نه-

 .میگی چی یه تو میگیم هرچی که ما-سارینا

*** 

 غذا آشپزخونه توی داره عسل. ام خونه. میدادم لفتش طالقو درخواست ای، بهانه یه به روز هر

 هم یرانا تلویزیون این. کنم می پایین باال رو کاناال و تلویزیون جلوی نشستم من. کنه می درست

 خب. اهوارهم زدم. کنیم کل کل عسل با یکم بشینیم بهانه این به که نمیدن فوتبالم. معطله ول کالً

 چیزی مدرنی ی خانواده اینکه مگر. نمیاد خوشم سریاال این از زیاد. سریاله اش همه وان فارسی

 .دیدم قبالً  اصلیشو زبون که اینم. کنه می پخش گل فاطما داره. تیوی جم زدم. بدن

 گله؟ فاطما اِ-عسل

 .آره-

 .باشه بذار-عسل

 .قبالً اینو دیدم-

 .ندیدم من-عسل

 ...ازدو کریم با دختره. میگی چی آخرش بگم بذا-

 .ببینم خودم بذار. نگو هیچی اِ-عسل

 .باشه شبکه همون گذاشتم میلی بی با

 پَــ؟ کجایی-
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 .ریزم می چای دارم-عسل

 .میداد بازرگانی پیام داشت. میز روی گذاشت آورد رو سینی و ریخت چای

 نداریم؟ تخمه-

 !نچ-عسل

 کردی؟ تموم رو ههم-

 جان؟-عسل

 .بودم خریده تازه بابا-

 .کنی می تموم رو همه میبینی ترسناک فیلم شبا میشینی خودت-عسل

 . دیگه میبینی میای هم تو بینم؟ می تنها مگه-

 .نیستم تخمه ی خوره تو مثل من ولی-عسل

 بگیرم؟ کیلو یه برم-

 .داریا حوصله. باو سرجات بیشین -عسل

 .گرفتم خندم و افتادم قدیما یاد یهو

 شدی؟ خُل-عسل

 .افتادم قدیما یاد-

 چطور؟-عسل

 هم تخمه. میزدیم دید رو دخترا دخترونه مدرسه جلوی وایمیستادیم اینا روزبه این با. باآ هیچی-

 .خوردیم می تخمه کلی بشه تعطیل مدرسه وقتی تا. بود شاخش رو که

 نداشتی؟ مدرسه خودت مگه-عسل

 . اباب پیچوندیم می-

 شدی؟ قبول دانشگاه چجوری پس-عسل
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 .که نداشت کاری رفتنم دانشگاه. بودم هنرستان. دیگه خوندم می حسابداری-

 میاوردین؟ در بازی جوات مدرسه کدوم جلوی وقت اون-عسل

 بود؟ چی اسمش. راهنماییه اون سری یه-

 !امیرکبیر-عسل

 .شده دولتی ونهنم االن که دبیرستانه اون جلوی هم سری یه...آره. آهان-

 ه؟شد دولتی نمونه دونی می کجا از. داریا رو دخترونه های مدرسه آمار خوب میگی؟ شریعتو-عسل

 یدمد و کردم نگاهش قدیما یاد به اونجا زنی سینه بودم رفته منم. میشه شلوغ طرفا اون محرم-

 .شریعت دولتی نمونه ی دخترانه دبیرستان نوشته درش سر

 ؟میزدی دید رو دخترا اونجا میستادی وای کنی تعریف من به میشه روت وقت اون بعد. آهان-عسل

  نشه؟ روم چرا-

 !پررو-عسل

 .میزدم دید تورو چون خب-

  میدادی؟ شماره مدرسه ی دیگه دخترای به آپارتمانا تو چرا میزدی دید منو اگر-عسل

 دیگه که عدشمب. بودم پالس مدرسه جلوی کنم جمش رو شایعه گفتی اومدی وقتی تا خب-

 .دیگه دخترای به میدادم تو حرص از هم مو شماره. میومد گشت. اومد نمیشد

 .میاوردیا در بازی خزوخیل چقدر. میدادین ویراژ مدرسه جلوی موتور با بار یه یادمه-عسل

. نمیدادی رو که بودی دخترا اون از هم تو طرفی از. طرفت بیام نمیشد بود پیشت دائماً سارینا-

 .بدم شماره بهت نمیشد ومر منم

 میگی؟ جدی: گفت و کرد نزدیک بهم بیشتر خودشو عسل

 !تو جون به: گفت و انداختم اش شونه روی دستمو

 بوده؟ دنبالم چشمت بودم فنچ فنچ من که زمانی از پس-عسل

 .بزرگترم ازت سال سه کالً . دیگه بودیم فنچ ماهم چی؟خب پس...آره-
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 .کردیم قفل عسل، قول به. ام سینه روی گذاشت دستشو کردیم می نگاه هم به که همونطوری

 . وری یه کردم پرت کلیدشم

 .نگرفتیم طالق که هنو...میگم-

 ؟...سورنا-عسل

 .زنمی هنو. بریم بیا پاشو-

. رفتگ می شدت قلبم ضربان. کنم کنترل خودمو تونستم نمی کردم می نگاه چشماش به وقتی

 .بود کرده دیوونه محلو پسرای همه جذابیتش همین. جذابه خیلی. کرد می روانی آدمو چشماش

 هم من با فقط جنوبی، جردن پسرای همه بین از. نمیداد پا عسل اما. بودن عسل نخ تو اکثرشون

. میزدن واسم موضوع این سر محال بچه همه! هه. بودم سارینا داآش اینکه واسه اونم. میشد کالم

 وردم البته که میشدن؛ دوست دخترام دوست با...نمیرسوندن تقلب...میزدن معلما پیش زیرآبمو

 .نداره ایرادی هیچ نظرم به آخر

 میشه؟ چی گل فاطما پس-عسل

 .بشه ضبط میزنم-

*** 

 چطوره؟ زانیار...مرسی خوبه هم سورنا...خوبم منم.عزیزم آره...خوبی؟. عشقم سالم-عسل

 .شد دستپاچه که کردم نگاه چپ چپ بهش آورد، زانیارو اسم

 !گوشی. هستش آره...آ-عسل

 .سمتم گرفت تلفنو گوشی و اومد سمتم به

 .ساریناست بیا-عسل

 .رسیابپ زانیارو حال نبینم دیگه: گفتم بهش اخم با و گرفتم تلفن گوشی ی دهنه روی و دستم

 .آشپزخونه رفت و کرد ای غره چشم

 الو؟-
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 .سورن سالم الو-سارینا

 خوبی؟. سالم-

 چطوری؟ تو. تو قربون-سارینا

 خبرا؟ چه. شکر خوبم-

 میاین؟ شمام...شیراز بریم خوایم می ما سورن؟. سالمتیا-سارینا

 .باشید خوش برید شما. بابا نه-

 .دیگه بیاین-سارینا

 .نمیشه سارینا نه-

 نمیشه؟ چرا-سارینا

 .دیگه نمیشه-

 زانیاره؟ بخاطر نکنه-سارینا

 آخه؟ داره ربطی چه-

 .داره دوست منو دیگه زانیار سورنا اما. نمیای زانیار طربخا میدونم که من-سارینا

 .نیست اون بخاطر. دونم می-

 مردا ما البته. کردم می حسادت زانیار به نگذریم حق از خب. گفتم می دروغ داشتم سگ عین

 .غیرت میذاریم اسمشو

 چیه؟ واسه پس-سارینا

 .ندارم چیزا این و هتل پول فعالً  بابا-

 .هست زانیار. شنبا نگران-سارینا

 . بشم دوماد آویزوون مونده همین-

 . که نیست آویزوونی سورن-سارینا
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 .هست چرا-

 .دیگه بیاین-سارینا

 برید؟ میخواید کِی-

 .دیگه هفته-سارینا

 .بریم چهارشنبه کنید صبر تونید می اگر. میریزن حقوقمو دیگه هفته خب-

 .دیگه میاین پس...باشه-سارینا

 .هنوز نپرسیدم اون از. بگم عسل به اول وایسا-

 .عسل سمت رفتم و کردم خداحافظی سارینا از

 ؟(گذاشتی چی) سَن؟ پیشیپ نَه-

 .ترکی قیمه-عسل

 (خانوما خانوم نکنه درد دستات. ) خاونما خانوم آقریماسین اَلَّرون-

 .کنم می خواهش-عسل

 (!من بشم تو قربون) سَنه اولووم گوربان: گفتم و کردم بغلش پشت از

 .کرد نگاه من به لبخند با اونم و بوسیدم شو گونه

 (نکنه خدا!) اِلَمَسین آهلل-عسل

 گذاشتی؟ عشوه صدات تو اردبیلیا عین چیه؟-

 شوهرم واسه بعدشم. دیگه باشه خودشون مثل باس میزنم حرف ترکی وقتی. دیگه خب-عسل

 .که بذارم عشوه صدام رو نداره ایرادی

 نرفتی؟ اردبیل تهوق چند راستی... دیگه آره-

 . میشه سالی شش پنج کنم فکر. نمیدونم-عسل

 .کرد هواشو دلم. جایی عجب! واااای... حیران گردنه آخ آخ-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

192 

 

 یه ارانگ! گیر چشم ی منظره...نظیر بی هوای...مه...بارون نم نم. درمیاد اشکم که ننداز یادم-عسل

 .زمینه روی بهشت از تیکه

 نظرم حاال اما. بگم تو به اول گفتم. شیراز بریم باهاشون ماهم که دبو زده زنگ سارین این! دقیقاً-

 اردبیل؟ بریم میای. شد عوض

 .شدید ام پایه-عسل

 .بود همدیگه دستای توی دستامون. ایستاد روم به رو و برگشت

 .اردبیل میریم ما بگم و سارینا به بزنم زنگ پس-

 .گرفتم زانیارو ی خونه ی شماره. مبل ویر نشستیم. رفتیم تلفن سمت به باهم و گرفتم دستشو

 الو؟-زانیار

 .زانیار سالم-

 چطوری؟. سورنا آقا سالاام-زانیار

 خوبی؟ تو. ممنون-

 ما؟ با میاین شد؟ چی خب. قربانت-زانیار

 .اردبیل بریم گرفتیم تصمیم ما راستش-

 میگی؟ راس-زانیار

 .آره-

 .گوشی دیقه یه. لاردبی بریم خواستیم می اولش ماهم اتفاقاً-زانیار

 .میزد حرف سارین با داشت. داشت نگه دستش تو گوشیو

 بیفتیم؟ راه چهارشنبه همون. اردبیل میایم ماهم-زانیار

 .نباشه ما با اون خواستم می. بپیچونم اونو میخواستم اتفاقاً. نکردم دعوتش که من

 .چهارشنبه همون. دیگه آره-
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 .کردم خداحافظی

 .میان باهامون اوناهم-

 جدی؟-عسل

 .آره-

 هم؟ تو رفته اخمات چرا حاال-عسل

 .باشه باهامون هم زانیار ندارم خوش-

 .هم تو سورنا کن ول-عسل

 .باشم داشته غیرت روت باس زنمی وقتی تا بهرحال-

 .رفت آشپزخونه سمت به. شد بلند جاش از و داد هولم عسل

 کجا؟-

 !باآ خف-عسل

 .بشم جدا ازش ای ثانیه نیستم حاضر وجه هیچ به گرچه. میشد ادب یکم باید

*** 

 هم ینماش یه با. برم زانیار ماشین با نمیرفت کتم تو. افتادیم راه اردبیل سمت به ماشین یه با

 اما .نمیرفتم اونور اینور زیاد هم بود داده عسل بابای که هم ماشینی با. میگذشت خوش بیشتر

 عقب خواست عسل. افتادیم راه اردبیل سمت به کمری با همین واسه. نداشت صندوق هم 106

 طالق ضیهق بود فهمیده اونم انگار. بشینه جلو خودم کنار باس گفتم بهش ابرو چشم با که بشینه

 .یرانح گردنه رسیدیم طوالنی مدت از بعد. میترسید یکم گفتنش با بازم خب ولی. نیست جدی

 .اشقشمع. ببینید رو اینجا! وای: گفت می ذوق و خوشحالی با عسل

 هرکی! زمین روی بهشت از ای تکه...مثالش بدون و سبز طبیعت...بود مه...بود بارون نم نم

 . میشه عاشق ببینه اونجارو

 .بگیره ام گریه مونده کم-سارینا
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  عزیزم؟ چرا-زانیار

 !آخه قشنگه چقدر ببین-سارینا

 داره؟ گریه مگه قشنگی. ایا دیوونه: گفت و خندید زانیار

 سورنا؟ نه! خیــــلی. قشنگه خیلی واقعاً چون. داره اینجا زانیار-عسل

 !نه: گفت و زدم چشمک. کردم نگاه بهش و برگشتم

 !واه-عسل

 . که کنم گریه شوم تا صب باس من گیره، می اش گریه آدم قشنگی خاطر به اگر-

 .دیوونه: گفت و زد لبخند. شد سرخ هاش گونه و گرفت منظورمو

. یشهم خوب اخالقش خیلی میره مسافرت وقتی. شمره عینهو همیشه نکیند نگاه داداشمو-سارینا

 !سفره خوش

 شمرم؟ عینهو من نفهمیدم-

 .دیگه آره-سارینا

 .خوبه هم خیلی شوهرم. نخیرم-عسل

 شدی؟ ضایع سارینا-

 کردی؟ نمی ضایع مارو نمیشد. عسل تو نگیری مرض-سارینا

 .نمیشد نچ-عسل

 .درآد بیشتر تون یهگر که بذارم آهنگ یه خوام می-

 .کردم زیاد ضبطو صدای و جلوتر زدم تا پنج و میشد پخش داشت که آهنگی

 .است عشق رو پاشایی مرتضی. بابا ول ای-زانیار

 .میخونیم باهم همه. کنیدا همراهی همه میخوام-

 .میخونیا تر آروم تو: گفتم یواشکی و کردم خم عسل سمت سرمو بعد
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 .چشم: گفت و زد لبخند عسل

 .نداشتیما درگوشی شماها؟ میگین چی-سارینا

 .بحرفم گوشی در باهاش میخوام زنمه چه؟ تو به-

 !سه دو یک. خوندن به میکنه شروع االن-زانیار

 :خوندیم رو پاشایی مرتضی ستایش آهنگ هم با مون همه

 ناودون شرشر صدای بارون نم نم دوباره

 قراره بی بازم دل

 باتو یعاشق خیال چشاتو رنگ دوباره

 نداره نداره نداره آروم دل این

 بالش و هق هق دوباره ، نوازش خواب شبامو

 ...ستایش یعنی گریه

 :خوندم همه همراه و کردم نگاه عسل به

 میخواد تورو هنوز دلم ، چشمات و تو ستایش

 ...هات نفس عطر واسه زده پر بازم دل

 هم واسه داریم میدونستیم هردومون. خوندمی آهنگو از تیکه این و کرد می نگاه من به داشت اونم

 لعس چشمای توی غمش چون. کنم تمومش طالقو بحث بهتره. زدم چشمک بهش. میخونیم اونو

 غمگین دیگه خواستم نمی. بشیم جدا هم از ترسید می. بود شده بارونی چشماش. بود معلوم

 .عشقم بود کردنت باد واسه فقط طالق ی قضیه: گفتم آروم و شدم خم سمتش دوباره. باشه

 . دیگه شد تموم

 .شدن جاری هق هق با اشکاش و ترکید بغضش باشه داده دست از کنترلشو که انگار عسل اما

 شد؟ چی اوا-سارینا

 . هیچی-عسل
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 .پاشاییه مرتضی مریضی بخاطر-

 دستمو. گذاشت بود دنده روی که دستم روی دستشو و خندید اونم. زدم چشمک بهش دوباره

. یدادم دست بهم بودن مرد حس بیشتر اینجوری. گذاشتم اون دست روی دستمو خودم و برداشتم

 اهشگ تکیه باید من. بشه من دلگرم و کنه حس دستمو گرمای باید. باشم عسل حامی باید من

 !محکم گاه تکیه یه. باشم

 دوباره گرفته دلم ، داره تو عطر اتاقم

 انتظاره من کار

 چشامو اشک زهمیری ، دالمو درد و عکس یه

 نداره نداره نداره تمومی غم

 پیچه می خونه تو داره ، کوچه و بادِ صدای

 نمیشه آروم قلبم

 تکرار و خوابه دوباره ، انگار گرفتمت بغل

 ...دیوار به دادم تکیه من و نبودی باز

 :بلند باهم همه حاال: گفتم و کردم عسل به رو. عسل جز به میخوندن همه

 ها وونگیدی این یعنی ستایش

 ماِِ  دل تو خوب حس شبیه

 بیقرارم چشای تو کن نگا

 دارم دوست هارو لحظه این چقد

 نشستی پیشم میکنم تصور

 هستی که خوبه چقد خوبه چقد

 دارم که حسی این یعنی ستایش

 بذارم تنها تورو تونم نمی
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 می براش دلم ته از منم. دلش ته از. خوند آهنگو ی تیکه این خنده با هاش، گریه بین عسل

 ستایش: گفتم دکلمه حالت به بهش و عسل به کردم رو دوباره من شد، تموم که آهنگ. خوندم

 . بذارم تنها تورو تونم نمی...دارم که حسی این یعنی

 !رام... بیژن... رمئو... رامین... فرهاد... مجنون... عاشق! بابـــا-سارینا

 کیه؟ دیگه رام-زانیار

 ینیدی؟نش... رام و سیتا-سارینا

 .نه-زانیار

 یلیل اسم گفت دختره هند از مسافری سریال توی فقط. نشنیدم منم خب: گفت و خندید سارینا

 . رامه و سیتا اونا مجنون

 که نحی همون. کردم می رانندگی داشتم چون. نبودم قفل زیاد من البته. بودیم هم قفل عسل و من

 عدب و ام سینه رو گذاشتم مو اشاره انگشت کردن، می گفت و گپ هم با داشتن زانیار و سارین

 وریج لب زیر و کردم اشاره انگشتم، همون با سمتش به بعد. قلبم روی گذاشتم دستمو کف هم

 ! یو الو: گفتم نشنوه کسی که

 لعس. باشم کرده کارایی همچین حاال تا ندارم یاد به. سفرم خوش زیادی. میگفت راست سارینا

: گفتم بهم لب زیر اونم مهربونی با و کرد کج سرشو قرار بی نگاه یه با ود،ب اومده بند اش گریه که

 !تو یو الو

*** 

 .کرد نگاه من به و کرد باز جذابشو و عسلی چشمای. دادم تکون آروم عسلو

 صبونه؟ واسه بخریم سرشیر بریم هم با میای عسلم؟-

 .بخیر صبح-عسل

 .عزیزم بخیر هم تو صبح-

 .داد قوس و کش شبدن به و کشید خمیازه

 عزیزم؟ میای-
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 .بریم بزنم صورتم دست به آبی یه بذار. آره-عسل

 نقاط از یکی. سرعیه اینجا. بیرون زدیم بودیم، کرده اجاره که ای خونه اون از و شد آماده عسل

. ستا شاعرانه خیلی. میاد داره برف نم نم. سرده اینجا هوای اما. تابستونه آخرای. اردبیل تفریحی

. دارهن هم تعجبی خب. خوابن حاال تا البد زانیار و سارینا. بیرون رفتیم پیاده عسل پیشنهاد به

 . صبحه هفت ساعت

 ! آلوارس بریم بپزیم ناهار ظهر -عسل

 .میگن چی اونا ببینیم بریم. هستم که من-

 .لرزه می داره دیدم

 عزیزم؟ سردته-

 .بندم می یخ دارم. دیقمه یه واسه سرد-عسل

 .دوشش روی انداختم و درآوردم کاپشنمو

 .میشه سردت خودت نه-عسل

 .نیست سردم من. عسلم نه-

 .تره مهم عسل اما. بستم می یخ داشتم خودمم

 میگی؟ راست-عسل

 ام؟ گرمایی من دونی نمی مگه. بابا آره-

 به...دیگه سرماست. خودم به چسبوندم اونو و کردم حلقه کمرش دور دستمو. زد لبخند بهم عسل

. ونهخ به برگشتیم و خریدیم سرشیر و عسل. میرفتیم راه هم تنگ! سرما این میده گرما آدم دل

 (.سارینا دیگه شو بلند.) سارینا دای دو: زد در و اینا سارینا اتاق سمت رفت عسل

 زیر به سرمو. گرفت ام خنده. نبود حواسش. اومد پذیرایی سمت به ربدوشامبر یه با سارینا

 و اومد سرش پشت زانیار. بود خوابش لباس واسه ربدوشامبر. راه اون به زدم خودمو و انداختم

 .سارینا اِ: گفت دید، رو سارینا وقتی
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 رزی خجالت با و انداخت نگاه یه خودش به سارینا. کرد اشاره سارین لباس به ابروش و چشم با

 .کنن سرم بر خاک: گفت لب

 .بست درو و اتاق رفت لبخند یه با هم زانیار. خوابشون اتاق سمت رفت بدو

. تادمایس سینه به دست و دادم تکیه کابینت به و رفتم سمتش که کرد، می دم چای داشت عسل

 .بگیر یاد: گفتم و گوشش زیر بردم سرمو

 چیو؟: گفت و کرد نگاه من به تعجب با

 !که پوشی نمی واسم لباسا این از-

 داری؟ دوست: گفت و خندید زیرکی زیر عسل

 میاد؟ بدم ی؟چ پس-

 .دیگه بپوشم بخر خب-عسل

 بخرم؟ برم من-

 .میخرم خودم بده پولشو-عسل

 افتاد؟. خری می لباسا این از میری بعدش گرم، آب رفتیم امشب. باشه-

 اینجا؟-عسل

 !همینجا...بله-

 .گذاشت رو قوری در و زد لبخند بهم عسل

 . خوردیم صبونه هم با و اومدن هم زانیار و سارینا

 .کنید کمک باید هم شما. نیستما وکرتونن-عسل

 .معافیم که زانیار و من-

 مثالً؟ چرا اِ؟-سارینا

 .دیگه مردن چون البد! هه-عسل
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 .خال تو زدی. آفرین-زانیار

 !پاشین. ببینم پاشین-عسل

 .کرد بلند اونو و گرفت زانیارو دست هم سارینا. کردم بلندم و گرفت دستمو عسل

 .کردیم جمع رو سفره

 .باشم گفته. شورم نمی مرف ظرف عمراً که من-

 .میشورم من برو تو-عسل

 .کدبانو شدی حاال! باریک-

 .میشورم من بده-زانیار

 .میشورم خودم نه-عسل

: فتمگ و شدم غیرتی. کردن می پاره تیکه تعارف و کشیدن می دستشون تو هی ظرفو یه داشتن

 .هستم خودم. نکرده الزم

 .فهمید خوب عسل اما. نه یا برد کالمم نیش به پی زانیار نمیدونم

 .میزنیم چرخی یه میریم سارینا و من. باشه-زانیار

 .بردار خواستی. تلویزیونه روی سوییچ-

 .مرسی. باشه-زانیار

 .بیرون بریم بیا خانومم؟ کجایی سارینا: زد داد

 .دیگه بشور بیا خب-عسل

. گهدی خوریه چای قاشق و دستی پیش تا چند و لیوان تا چهار حاال: گفتم و گرفتم عسل از ظرفو

 . شورم می بده. نداره عیب

 بودی؟ شده غیرتی: گفت بهم عسل. بیرون رفتن سارین و زانیار. خندید عسل

 فهمیدی؟. بگیرین گرم باهم زیاد ندارم خوش! نه کم-
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 رینااس جور داشت اونم رفت، پیچوند خواهرت. نداشت گناهی اونم خدا بنده البته چیه؟ گرم-عسل

 .کشید می رو

 نخورد؟ بهم که دستاتون کشیدین، می ظرفو داشتین-

 .نکنم فکر-عسل

 نکنم؟ فکر چی یعنی چی؟-

 نمیبینی؟. ها دستمه دستکش من عزیزم-عسل

 .کردم نگاه دستاش به

 نکنم؟ فکر میگی چرا پس-

 . دیگه بریزم کرم خواستم-عسل

 .قمحل تو پهنا از شهریت جنوب غیرت: گفت و کشید لپمو

 ام؟ بچه مگه. نکش لپمو اِ-

 .کودکین تون همه مردا شما-عسل

*** 

 کاری هدیگ من: گفت و نشست مبل روی سینه به دست رفت عسل برگشتن، سارین و زانیار وقتی

 .کنی کار باید هم تو. نیستیا شاهدخت خانوم سارین. کنم نمی

 .است ملکه من سارینای اتفاقاً-زانیار

 !مرسی...عزیزم-سارینا

 .خودتونو کنید جمع بابا-عسل

 نمیگی؟ اینو میشه رمانتیک سورن وقتی چطور اِ؟-سارینا

 .خانوم پررو مربوطه خودم به دیگه اونش-عسل

 .سرتق: گفت و خندید سارینا
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 .بوسه می تورو دست ناهار جون سارینا خالصه-عسل

 .میذارم ناهارو من. تنبل باشه-سارینا

 .رفتی پیچوندی هم کردن عجم سفره سر. سارینا تویی تنبل-

 .بود که شوهرم خب-سارینا

 !زِکی گفتی قزوین پای سنگ به واقعاً -

 لمب روی دوباره اونو و گرفت سارینو دست زانیار اما. بذاره ناهار بره که شد بلند جاش از سارینا

 .نشوند

 .گیرم می غذا بیرون از من. عشقم بکشی زحمت نمیخواد-زانیار

 .ندارم دوست بیرون غذای من اما-

 .تورو میشناسم. دیگه کنم کار شم بلند من که اینه دردت-سارینا

 .دارم دوست تورو پخت دست من. بذار غذا تو اصالً  عسل-

 !من؟-عسل

 .خندیدن زانیار و سارینا

 داره؟ اشکالی. خب آره-

 .شد طوری یه اش چهره کردم احساس

 .بکنید کاریش یه خودتون کلفتتونم؟ من مگه-عسل

 ناراحت :گفتم و کردم خم سمتش سرمو. انداختم گردنش دور دستمو. بود گرفته قیافه واسم دشدی

 عزیزم؟ شدی

 .نه: گفت و زد مصنوعی لبخندی عسل

 .رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جاش از

 کجا؟-
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 بذارم؟ غذا من نگفتی مگه-عسل

 .دیگه بکنیم کاریش یه خودمون گفتی هم تو خب-

 خورین؟ می چی. شدمپا دیگه حاال-عسل

 .سارینه نوبت. بشین بیا-

 .میذارم ای تابه کباب-عسل

 .ساریناست نوبت. دیگه بشین بیا عسل-

 اما. خندیدن می داشتن هم زانیار و سارین. پختن غذا به کرد شروع حرفام به توجه بدون عسل

 ازش رو ردهک چرخ گوشت ی بسته و آشپزخونه رفتم. ذاشت می غذا داشت و بود کرده اخم عسل

 کنی؟ می چیکار: گفتم بهش آروم. گرفتم

 .دیگه میذارم دارم بذارم؟ غذا من نگفتی مگه-عسل

 .بریم بیا. نکرده الزم-

 به ارزانی. کردی می االنشم فکر باید کردی ضایع اونا پیش منو که موقع اون: گفت تر آروم عسل

 یگیم تو وقت اون.گیرم می غذا ونبیر از من بکشی زحمت نمیخواد تو میگه...ملکه میگه سارین

 !که واقعاً. سورنا نکنه درد دستت. بپزم غذا خواهرت و تو واسه اینجا بیام کلفتا عین من

 اغذ خوای نمی. گفتم دارم دوست پختتو دست چون من خب میگی؟ چیه پرتا و چرت این عسل-

 .خب نذار بذاری

 .نکنی ارکتمب جیب تو دستتو اینکه واسه بهانه یه اینم! هه-عسل

 .خدا به بخوره بر بهت کردم نمی فکر-

 .پایی و دست جلوی. بکنم آشپزیمو راحت بذار برو سورنا-عسل

 .ببخشید-

 .ذارم می رو غذا من بده: گفت و آشپزخونه اومد سارینا

 .میذارم خودم. خانوم ملکه نمیخواد-عسل
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 .نکن لوس خودتو بابا من بده-سارینا

 .دیگه کن ول. سارینا خواد نمی-عسل

 .درمیاریا بازی بدسفر داری-سارینا

 .هست داداشت کلفت. کن استراحت برو عشقم: گفت سارینا به رو و زد زورکی لبخند یه عسل

 میزنی؟ که چیه حرفا این عسل: گفت و برخورد بهش سارینا

 مرو به رو سینه به دست. دادم تکیه بهش و بستم درو. اتاقمون بردمش و گرفتم عسلو دست

 .بود ستادهای

 چیه؟-عسل

  زدی؟ که بود چی حرفا اون-

 .هدیگ کنم کار باید کلفتشم که من و کنه استراحت باید خانوم ملکه مگه؟ گفتم چی-عسل

 شده؟ حسودیت سارینا به-

 غذا پاشو میگه بهم من شوهر و ملکه میگه بهش اون شوهر چون بشه؟ حسودیم چرا...نه-عسل

 داره؟ حسودی این بذار؟

 آره؟ بودی زانیار زن االن میخواست دلت خیلی-

 .میگی چی تو میگم چی من. بابا برو-عسل

 یه خودم. نمیزنی هیچی به دست تو سرعینیم وقتی تا اصالً. بشی ناراحت تو کردم نمی فکر-

 .کنم می کاریش

 .که بگیری غذا بیرون از نداری پول-عسل

 .نکن فکرشو تو. آقا دارم-

 ردسالگ مامانم واسه دیگه ماه باید بعدشم. میاریم کم پول ماه رآخ. بشی حاتم نمیخواد-عسل

 .بگیرم

 میزنی؟ سرکوفت پولیمو بی بهم داری-
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 .نیست چیزی همچین. نخیرم-عسل

 .دبی برم خواستم می چیزا همین واسه. کنی می کارو این داری اما-

 .کنم آماده رو غذا میخوام. گرسنمه من. دیگه بریم بیا سورنا-عسل

 .غذا خرم می خودم. نکرده الزم-

 !سورنا؟-عسل

 .نباش نگران تو. دارم پول-

 .مامانم مراسم واسه میگیرم پول بابام از دیگه ماه-عسل

 .داریم پول خودمون. نمیخواد-

 داره؟ ایرادی چه. بابامه خب-عسل

 خرج باید خودم. مامانتم دوماد من اما. نداره ای وظیفه اون. بود شده جدا مامانت از بابات-

 .بدم مراسمشو

 .مردی واقعاً ! خدا به مردی. میاد خوشم چیزات همین از: گفت و زد لبخند عسل

 باشم؟ پول بی وقتی حتی-

 .کردم ناراحتت اگر میخوام معذرت ازت. نداره ربطی هیچ-عسل

 .بریم بیا حاال: گفتم و زدم لبخند بهش

 .بیرون رفتیم اتاق از

 کردین؟ آشتی-سارینا

 .که نبودیم رقه چیه؟ آشتی-

 .دارم دوست پختشو دست واقعاً  چون بذاره غذا عسل گفتم اگر: دادم ادامه. مبل روی نشستیم

 .سوزونی می رو غذاها همه. تنبل که نیست تو مثل. کدبانوئه

 .میگیرم بیرون از غذا گفتم همین واسه. دیگه آره-زانیار
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 .بود گرفته افهقی سارینا و خندیدیم می زانیار و عسل و من اینبار حاال

*** 

 هوای...روستایی های خونه. بود زیاد جاده شیب. رفتیم آلوارس سمت به و گرفتم غذا بیرون از

 و یمشد پیاده ماشین از جا یه! برگرد برو بی. مثاله بی اردبیل طبیعت! بود عشق کالً...مه...خوب

 . نزمی شیب بخاطر بودیم؛ شده کج رفتن راه موقع مون همه. اونور رفتیم و گرفتیم رو جاده عرض

 ...اینجارو! ها بچه وای-عسل

 .بود جوشیدن حال در زمین دل از کوچیک ی چشمه یه. گفت می عسل که سمتی به رفتیم

 !ناااازی. خدا وای-سارینا

 باحاله؟ چه میبینی سورنا-عسل

 .اس بامزه چه...آره-

 .کنه می عشق آدم. ها جاییه عجب هم شما اردبیل این-زانیار

 خلقیات روی هوا و آب زانیار؟ میدونی. هواشه و آب بخاطر اونم. سردن یکم مردمش فقط-سلع

 .میذاره اثر مردم

 شنگاه داشتم چپ چپ. میگیره نادیده منو کنم می احساس. میزنه حرف زانیار با نمیاد خوشم

 .کرد می نگاه زانیار به داشت اون اما. کردم می

 .ها کنه می خفه آدمو هواش و آب اما. هستن گرم خون خیلی عوضش جنوب مردم. آره-زانیار

 حاال؟ تا رفتی جنوب تو مگه-سارینا

 ...قشم...کیش. دیگه آره-زانیار

 .منظر اون از. آها-سارینا

 رفته؟ نور راهیان کاروان با کردی فکر-

 حرف ادزی زانیار با: گفتم عسل گوش زیر آروم که ماشین سمت گشتیم برمی داشتیم. خندیدیم

 .میگیرما حالتو. عسل نزن
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 عشقم؟ بگم بهت اینو چقدر. داآشمه مثل اون! خره-عسل

 !گفتنت عشقم فدای-

 .شدیم ماشین سوار و خندید! خیلی اونم. داره ناز من واسه. "عشقم" گفت می ناز باز

 معتاد هک من. برگشتیم و کردیم تفریح و خوردیم غذامونو. شدیم سوار سی تله و کوه آخر تا رفتیم

 خودم اب تهران از هم فیلم یه. خونه رفتیم و گرفتم تخمه کیلو یه راه سر بودم، آفتابگردون تخمه

 روی زانیار و من. بودیم شده ولو مون همه. دیدن فیلم و خوردن تخمه به نشستیم. بودم آورده

 ماس خانوم. باشه راحت که بود کشیده پتو خودش روی عسل. مبل روی عسل و سارینا و زمین

 .داد انجام درستو کار خودش بگم بهش اینکه بدون. دیگه

 سورن؟ میگیری چیه ترسناکا فیلم این آخه-سارینا

 !خر ترسوی-

 .بودم شده راحت تو فیلمای این دست از تازه من بابا-سارینا

 .ببینیم فیلمو بذار درنیار بازی سوسول سارینا-عسل

 ترسی؟ می عشقم-زانیار

 .بذارم روشن چراغو باید و نمیبره خوابم شب فقط...نه-سارینا

 .بینیم نمی ما خب-زانیار

 .هانیباله…نیست ترسناک زیاد فیلم این. میکنه لوس داره خودشو. زانیار سرجات بیشین-

 .نمیبره خوابش شب میگه آخه-زانیار

 . نباشه ات غصه شما. میبره-

 .دیگه کنم می کاریش یه حاال. کنیم می نگاه. عزیزم آره-سارینا

 مطمئنی؟-انیارز

 .عزیزم بله-سارینا

 !ببینیم فیلمو گذاشتن اگه حاال-عسل
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 .هستینا هم مکمل خوب. فیلمی کف هم تو است تخمه کف سورنا هرچقدر-سارینا

 ارینس و عسل. گرم آب ی واسه بیرون زدیم که شد شب. کردیم تماشا فیلو باقی و خندیدیم همه

 بهش و اتاق کشوندم عسلو رفتن از قبل. گُلی میش گاو رفتیم هم زانیار و من باجیالر؛ بِش رفتن

 متس به و کندیم لباسامونو زانیار با. بخره اشرافی خوابای لباس اون از خودش برای تا دادم پول

 آب سطو بپره خواست می. ایستاد استخر باالی و رفت زانیار. رفتیم گلی میش گاو گرم آب چشمه

 .شدم مانعش که

 کنی؟ می چیکار! پسر هِی-

 .آب وسط برم میخوام-زانیار

 .سوزی می جوشه؟ می داره بینی نمی-

 !جوششه حال در آب. بله دید و انداخت وسط به نگاه یه زانیار

 .نبود حواسم. میگی راست-زانیار

 .خندیدیم می بهت یکم وسط بپری میذاشتم کاش-

. میرم یگهد من: گفت انیارز. کردیم شنا یکم. جلو رفتیم یکم و نشستیم کم کم استخر کنار همون

 .گرفت قلبم

 میری؟ کجا. بابا بشین. باالشهر بچه-

 .گرفت قلبم. گرمه خیلی-زانیار

 . گذاشتیم قرار دیگه ساعت نیم. ایناست عسل دست کلید اما. برو باشه-

 .مونم می بیرون. نیست مشکلی-زانیار

 .شلوارمه جیب تو. کمده تو سوییچ. اوکی-

 می رفک و میشینم استخر کنار یکم رفت اون که حاال. بیرون زد گرم آب از و کرد خداحافظی زانیار

 نمم ساعت نیم از بعد. میره بین از آدم دردای تموم. میده حال خیلی. میشد نرم داشت بدنم. کنم

 وجل هم کنار ماشین توی زانیار و عسل دیدم که باجیالر بش سمت رفتم. بیرون زدم گرم آب از

 باز قبوع در. سمتشون رفتم ام غیرتی خیلی که اونجایی از خب؛. خندن می و یگنم دارن و نشستن
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 من به و برگشتن زانیار و عسل. بستم درو محکم عصبانیت، با و ماشین توی نشستم رفتم و کردم

 .کردن نگاه

 سورن؟ اومدی کی-عسل

 . االن همین-

 .نشست من کنار اومد و شد پیاده ماشین از عسل

 جاست؟ک سارینا پس -

 .بیرون بیاد میشه آماده داره سارین. کنم خرید یکم رفتم من-عسل

 .میومدین بیرون هم با وایمسیتادی خب-

 .دیگه بکنم هم خرید که بیام زودتر گفتم دیگه-عسل

 .بخورم هوایی یه میرم من-زانیار

 بودی؟ زانیار با چرا عسل؟: گفتم عسل به خشم با من و شد پیاده ماشین از زانیار

 وایمیستادم؟ سرما تو. دیگه شدم ماشین سوار اومدم دیدمش خب! واه-سلع

 خرید؟ نرفتی سارین با چی واسه اصالً -

 . نمیشد روم-عسل

 مثالً؟ چرا-

 روم خواهرت جلوی همین واسه. بخرم خواستم می بودیو گفته تو که لباسی اون اینکه واسه-عسل

 .نمیشد

 گفتین؟ می زانیار با داشتین چی-

 .نمیزدیم خاصی فحر-عسل

 هم؟ به گفتین می چی عسل؟-

 .نمیزدیم خاصی حرف گفتم. بابا هیچی-عسل
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 خندیدین؟ می داشتین چرا پس-

 مگه؟ داره اشکالی چه. میدیا گیر تو چقدر-عسل

 .بده جوابمو آدم مثل. نکن عصبیم-

 چشمش میگفت. ماهان و سارینا عروسی بود اومده که گفت می رو موقعی اون داشت-عسل

 . بود کرده شوهر دیگه چون. بود دیده رو سارینا دیر اما. بود گرفته رو سارینا

 .بند خالی! هه...تو با و بود گرفته رو سارینا چشمش-

 نسور کن بس. بشه زده نیست خوب حرفا این دیگه بعدشم. بود کرده شوهر سارینا خب-عسل

 .جان

 تو. ندارم خوش. بگیری گرم زیاد انیارز با ندارم خوش. میگم بهت هزارم بار برای دارم عسل-

 نه؟ یا میره مخت

 هخوب. نمیاد خوشش سورنا نزن حرف من با میگم زد حرف هروقت بعد به این از. بابا باشه-عسل

 بگم؟ اینو

 . نکرده الزم-

 !لطفاً نزن زر پس-عسل

 . شدند ماشین سوار زانیار و سارینا

 .زدم یخ! ووی-سارینا

 .سرده خیلی هوا آره-عسل

 .ببینم عسل؟ بخری خواستی می چی-سارینا

 . بابا هیچی-عسل

 .دیگه ببینم منم بده خب! واه-سارینا

 فضولی؟ تو مگه. نکرده الزم-

 .این شده ذلیل زن چه! ببینا-سارینا
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 .افتادیم راه و کرد روشن ماشینو زانیار

*** 

 .بریم بازم. خدا به گذشت خوش خیلی-سارینا

 .بود خوب خیلی آره-زانیار

 .بریم بازم حتماً. بود خوب خیلی-عسل

 . میریم دیگه ما. شاءاهلل ان-

 .خب برید بعد کنید استراحت یکم داخل بیاین-سارینا

 .دارم کار کلی خونه تو...مرسی. جون سارین نه-عسل

 ستهخ جفتمون و خونه رسیدیم. افتادیم راه به خونه سمت به و کردیم خداحافظی زانیار و سارینا از

 .افتادیم تخت روی تهکوف و

 .میاد بدم جاده از چقدر-عسل

 .رانندگی از شدم خسته. بود زیاد خیلی هم راه-

 .بیار بخر فالفل دوتا برو. بذارم غذا ندارم حال اصالً  من سورن-عسل

 دیگه؟ میخوری. بیارن پیتزا واسمون میزنم زنگ. بیرون برم نی حسش-

 .اوهوم-عسل

 یزم دور. شدیم پیتزا خوردن مشغول و زمین نشستیم عادت طبق. آوردن پیتزا واسمون زدم زنگ

 داشت. کردم روشن رو ماهواره. ماست مرام تو بودن خاکی. نمیرفت عسل و من کت تو نشستن

 .خندیدن می بامزه خیلی. میداد نشون رو ها بچه

 عسل؟-

 هوم؟: گفت و گرفت دندون به پیتزاشو ای تکه عسل

 نمیشیم؟ دار بچه چرا-

 .عزیزم خوای نمی تو ونچ-عسل
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 .ان مزه با چقدر ببین رو ها بچه این. کنم می غلط من-

 .خواد می بچه دلم خیلی منم. آره-عسل

 نمیشیم؟ دار بچه چرا خب-

 .دلیلشو که گفتم-عسل

 .میخواد بچه دلم من خب-

 .خواد می بچه منم دل. آخ آخ-عسل

 بشیم؟ دار بچه-

 !خدا رو تو. آره: گفت و خندید عسل

 ی؟کِ-

 .دارم تیروئید کاری کم و خونی کم. دکتر برم باید اول-عسل

 !حتماً برو. میگیرم وقت-

 .بنویسه تونه می هم عمومی دکتر آزمایشو.بنویسن واسم آزمایش باید اول اما. آره-عسل

*** 

 کم اظلح از گفت عسل به دکتر. کردیم برگزار بود که سختی هر با خانومو نازنین سالگرد مراسم

 ذاییغ رژیم یک با و باشه؛ نظر تحت باید فقط. نداریم مشکلی عسل خونی کم و تیروئید کاری

 ایچ یه و رسیدم وقتی. داد دست از کارشم شد، گم وقتی از عسل. خونه برگشتم سرکار از. خاص

! جون سورن: گفت عسل که خوردیم می غذا داشتیم. آورد رو غذا عسل کردم، جون نوش مشتی

 . بسازه اول از بکوبه ساختمونو میخواد اومده بفروش بساز یه

 !نوسازه تقریباً که اینجا-

 یه و بدم اجاره خوب قیمت یه با رو خونه تونم می بشه اینطور اگر. من ی خونه. نه اینجا-عسل

 .باشه هم خرجی کمک

 .خوام نمی خرج کمک. ورمیداری رو اجاره پول خودت-
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 چرا؟! واه-عسل

 .کن خرج خودت واسه پولتو. بیارم در رو خونه خرج که منه ظیفهو. ام خونه مرد من عسل-

 ندی؟ نفقه دیگه میخوای کلک-عسل

 .میگیری هم ات نفقه. کنی می خرج خودت واسه رو اجاره پول-

 کنم؟ کمکت نمیذاری چرا آخه-عسل

 .کنی کمک نمیخواد تو. منه ی وظیفه این. که گفتم-

 کنم؟ خرج تونم می که مون بچه واسه-عسل

 ،بشه جیب به دست مامانش. میده خرجشو باباش. داره بابا مون بچه: گفتم و زدم لبخند بهش

 ردازیپ رویا داری نساخته هنوز. بسازه رو خونه حاال واستا بعدشم. کنه می کبودش و سیاه باباش

 .کنی می

 .داد ادامه خوردنش غذا به و خندید عسل

 وقتشه؟ کِی میگم-

 چی؟-عسل

 .دیگه بشی حامله که همین-

 .فردا-عسل

 .بگم بهت االن از. دارما دوست دختر من-

 چی؟ شد پسر اگر اما. دخترم عاشق خودمم من وای-عسل

 .بشه دختر یکیش تا میشیم دار بچه انقدر-

 .استا خوابه یه مون خونه مگه؟ خبره چه. بابا برو-عسل

 بگیرم؟ گتربزر ی خونه یه بفروشم دادو کادو بابات که ماشینی و اینجا میگم-

 . میشه خوب آره-عسل
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 .بدم خونه از هم سارینو سهم باید-

 .خریم می پراید یه. بفروش خودتم ماشین خب-عسل

 میگی؟ چی بخرم پراید یه حاال. لگن میگی هم 106 به تو-

 ینورا باهاش بتونیم که اینه مهم. باشه چی ماشین کنه می فرقی چه. بابا کردم می شوخی-عسل

 .بریم اونور

*** 

 یدکترها مطب به رفتن حال در دائماً. نیست خبری هنوز اما گذشته ماه دو. نشده باردار هنوز عسل

 و نز یه. فروش واسه گذاشتم هم رو خونه. گرفتم مشکی پراید یه و فروختم رو ماشینا. مختلفه

 ونجاا. آذر خیابون همین توی دیدم خونه یه خودمم. بخرن رو خونه میخوان. اومد خوششون مرد

 ی طبقه. نوسازه و خوابه دو. متره 90 خونه اون اما. متره 60 خودم ی خونه. بگیرم میخوام رو

 یرو به رو. داره دلباز پذیرایی یه بشیم، واردش که ورودی در از. داره هم آسانسور البته که چهارمه

 همون کنار. داره مه حموم توش بزرگتره، که اتاقا از یکی. هست هم کنار اتاق تا دو آپارتمان، در

 هم عسل. دستشوییه یه هم آپارتمان ورودی در کنار. داره قرار آشپزخونه چپش سمت اتاق

 متیقی البته. شد ردیف کارامون همه زود خیلی. میشن معامله ها خونه دیگه ی هفته. اومده خوشش

 زا تقربیاً  ها ونهخ آذر خیابون تو! که بچاپم مردمو خوام نمی. بود خوب گذاشتم خونه واسه که هم

 .همیر فروش زود خونه همینم واسه گفتم رو خوبی قیمت من اما. تره گرون آباد دولت جاهای بقیه

*** 

 کنیم؟ امتحان اونو چطوره. میکنه رشد دیگه یکی رحم تو میگن که هست چیزی یه-

 ! امخو نمی کنه؟ رشد دیگه زن یه رحم تو من ی بچه: گفت ریخت می اشک که طور همون عسل

 .راحتی و کشی نمی درد هم تو تازه اینجوری کنه؟ می فرقی چه خب-

 . کنم حسش دارم دوست. کنه رشد خودم شکم تو ام بچه میخواد دلم-عسل

 .داریم که راهیه تنها این. نکن لجبازی عسل-

 ماه نه میشه مگه. کنه می پیدا احساس بچه به هم زن اون تازه. تونم نمی اینجوری من. نه-عسل

 .نداره امکان نشه؟ عاشقش و نگهداره اونو شکمش تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

215 

 

 .شدنمونه دار بچه راه تنها این اما-

 .ندارم دوست اینجوری من. سورن نه-عسل

 یاریم؟ب بچه پرورشگاه از بریم بشیم، دار بچه میتونیم خودمون وقتی کنیم؟ چیکار میگی پس-

 خودم رحم تو ام بچه میخوام .کنی نمی درک منو تو. سورنا بشم مادر خودم میخوام من-عسل

 .دیگه زن یه رحم تو نه. کنه رشد

 .عسل تونی نمی. داشتی جنین سقط بار دو حاال تا تو اما-

 رو؟ قضیه این سرم تو کوبونی می داری حاال-عسل

  میزنی؟ چیه حرفا این. برم قربونت نه-

 .کردم نوازش موهاشو و کردم بغلش. سمتش رفتم

 . میشه همون بخواد خدا رچیه. عسلم نکن گریه دیگه-

 کنم؟ نذر میدی اجازه. بگیرم اجازه تو از اول باید اما. کنم می نذر-عسل

 .شوماس دست هم ما اجازه: گفتم و زدم لبخند بهش

 و کنم درست قیمه وسعمون حد در تاسوعا، سال هر شدیم دار بچه اگر کنم نذر میخوام-عسل

 .دمنمی گیر خدا به نیست، صالحمون به اگر. بشیم دار بچه که صالحمونه به اگر اما. بدم نذری

 چی؟ یعنی-

 گرا. نمیده بچه بهمون خدا همین واسه. کنیم تربیت خوب رو بچه یه تونیم نمی ما شاید-عسل

 .هرچی ای بشه گناهکار بشه، خالف. نباشه خوب که بیاد گیرمون ای بچه یه ممکنه بدیم، گیر زیاد

 .میگی راس-

 .دونه می بیشتر رو ما صالح خدا-عسل

 شده باردار بار دو عسل ماه هشت این توی و بود گذشته جدیدمون ی خونه به اومدن از ماه هشت

 .داره نگه رحمش تو رو بچه نمیتونست. شدن سقط هردوتاشون اما. بود

*** 
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 .بگیرم طالق میخوام-عسل

 کرده؟ زر زر کی دوباره باز-

 ...من اما. نگفته چیزی کس هیچ-عسل

 متس کشیدمش و گرفتم دستشو. بودم ولو مبل روی منم و بود ایستاده روم به رو. ترکید شبغض

 موهاشو. شدم خیره چشماش به و گرفتم فاصله ازش. کردم بغلش. پاهام روی افتاد. خودم

 کنی؟ می اذیت خودتو انقدر تو چرا عسل؟ شده چی: گفتم و گوشش پشت انداختم

 بابا و کنی ازدواج دیگه یکی با بتونی هم تو تا میشم جدا ازت. کنم پدر تورو نمیتونم من-عسل

 .بشی

 مه با تو و من. بشم بابا نمیخوام من میگی؟ ور و شر داری دیدی: گفتم و کردم عصبی ای خنده

 .دردسره اش همه اصالً؟ چیه بچه. خوشبختیم

 .ای بچه عاشق تو. نگو دروغ-عسل

 .توئم عاشق بچه از بیشتر اما-

 ترحم بهم داری میکنم حس. میکنم حقارت احساس اینجوری. کنم می خواهش سورنا-عسل

 .میکنی

 مگه؟ کنه می فرقی چه موقع اون با االن نبودم؟ تو عاشق اول از من مگه. میکنی غلط تو-

 .نمیشم دار بچه من که اینه فرقش-عسل

 ؟پیشمی تو تیوق چیکار میخوام بچه. سرت فدای هم نشدی. شدی دار بچه روز یه شاید عسلم-

 میگی؟ راست-عسل

 .بیرون بریم شو آماده پاشو حاال. میگم راست دارم که معلومه-

 کجا؟-عسل

 !خوشگله خیلی. بخرم واست اونو میخوام دیدم پالتو یه. بچرخیم یکم بیرون بریم-

  جداً؟-عسل
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 .خانومم پاشو. بیایم بزنیم چرخ یه فلکه بریم پاشو. آره-

 و فتمر که کرد می سر چادرشو آیینه جلوی داشت. شدم آماده منم. یدپوش بیرونشو لباسای عسل

 .کرد بغلش پشت از

 باشه؟. نگیا پرت و چرت دیگه. دارم دوست خیلی تورو من خدا به...عسل-

 .داد تکون سرشو بغض با و زد لبخند عسل

*** 

 ...که بود این واسه کردم دعوتتون اینجا امروز اینکه دلیل-زانیار

 .میشیم دار بچه داریم ما: گفت و انداخت نگاهی لبخند با سارینا به

 .میگم تبریک: گفتم و زدم لبخند منم. خندیدند سارینا و زانیار

 .میزنه لبخند داره زور به دیدم می. لرزید می اش چونه عسل

 .میگم تبریک-عسل

 !ذوق بی چه همین؟-سارینا

 .گرفت آغوش در رو سارینا و شد بلند مبل روی از عسل

 .ذوق با اینم! بیا-عسل

 .افتاد گریه به و ترکید بغضش لحظه همون

 کنی؟ می گریه چرا عسل؟ شده چی-سارینا

 .ستنی چیزی: گفتم و گرفتمش بغلم خودم. بیرون کشیدمش سارینا آغوش از و رفتم سمتش

 می اشک کنان هق هق داشت من بغل تو اونم. کردم نوازشش و گذاشتم عسل سر روی دستمو

 .ریخت

 سورنا؟ شده چی-زانیار

 .نیست چیزی-
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 آخه؟ کنی می گریه چی واسه. عزیزم باش آروم: گفتم عسل به مکث کمی از بعد

 .خونه بریم سورنا-عسل

 . عزیزم باشه-

 .بده عسلو چادر سارینا: گفتم و سارینا به کردم رو

 .چادرشو دستم گرفتم. آورد عسلو چادر و رفت سارینا

 .عسل بریم بیا-

 .افتادیم راه بود بغلم تو که همونجور و برداشتم مبل روی زا کیفشو

 آخه؟ یهو شد چی-سارینا

 .نگه چیزی کردم اشاره ابرو و چشم با سارینا به

 عسل؟ خوبه حالت-زانیار

 . کردم نگاه چپ چپ زانیار به

 . خدا رو تو ببخشید. خوبم...خوبم-عسل

 .میگیرم تماس باهات: گفت و سارینا به کرد رو

 . بود شب. افتادیم راه خودمون خونه سمت به مه با

 آخه؟ کنی می گریه چرا عسل؟ چته-

 . نبود خودم دست-عسل

 کنه؟ می ناراحت تورو میشن دار بچه دارن اونا اینکه-

 .همین. خوردم غبطه جورایی یه... فقط نه-عسل

 بگم؟ بهت اینو چجوری. نمیشیم دار بچه که نداره ایرادی هیچ که خدا به عسلم... عشقم-

 .بشی پدر میتونی تو. نمیشم دار بچه من. نه نمیشیم دار بچه-عسل
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 نبودیم؟ خوشبخت بچه بدون ما مگه. نزن حرفارو این. هستیم یکی تو و من کردی؟ شروع باز-

. خوام نمی بچه من. خوره نمی دردمون به بچه. عسل خوشبختیم. است موقع همون مثل هم حاال

 .هبچ گفتم کردم غلط اصالً 

 و من. گفتم نمی هیچی که من بود؟ مهم واسش انقدر چرا آخه. کرد می گریه صدا بی داشت عسل

 می فکر .فهمید نمی اینو عسل اما. خوشبختیم بازم باشیم نداشته هم بچه. خوشبختیم هم با اون

 اهمیتی برام بچه دیگه اصالً . عاشقشم من. کنم می زندگی باهاش دارم دلسوزی روی از من کرد

 .نداره

 سورنا؟-عسل

 عسلم؟ جانم-

 !عاشقتم-عسل

 .عزیزم عاشقتم منم: گفتم و زدم لبخند. کردم نگاه بهش

 !سورنا: گفت ناراحتی با و چرخوند سرشو کناریش شیشه سمت به عسل

 یابونخ کنار ماشینو. افتاده زمین روی رو، پیاده توی خیابون کنار بچه دختر یه دیدم و برگشتم

 جلوی زمین روی نشست عسل. بود ساله 1 تقریباً دختر یه. رفتیم بچه سمت به و کردم پارک

 .دختر

 !پاشو... جون خاله پاشو... پاشو خانوم دختر-عسل

 کرده لبغ دخترو و بود نشسته عقب صندلی هم عسل. ماشین توی گذاشتمش و کردم بلند رو بچه

 لعس. نبود کس هیچ. بود خلوت خیلی خیابون. افتادم راه به بیمارستان سمت به هراسون. بود

 .کرد می گریه

 .باش آروم دیقه یه خدا رو تو عسل-

 .گفتم میومد زبونم سر هرچی. گفتن ذکر به کردم شروع منم. گفت می ذکر لب زیر عسل

 بچه این هب بیاد یکی: زدم داد. اورژانس توی رفتیم و گرفتم بغلم دخترو. بیمارستان یه به رسیدیم

 .برسه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

221 

 

*** 

 .بود گفتم که ییهمینا-

 .اومده پیش واسش مشکل این تغذیه سوء از-دکتر

 .بچه بیچاره-عسل

 .دکتر ممنونم-

 پاره لباساش. نداره کسو هیچ بچه بود معلوم. رفتیم بچه دختر اون اتاق به عسل و من و رفت دکتر

 تدس. نشست تخت کنار و رفت عسل. بودن شده سیاه کثیفی از دستاش و صورت و بودن پوره

 خوبی؟ عزیزم: گفت لبخند با و گرفت رو دخترک

 خاله؟ کجاست آدامسام جعبه...خوبم-دخترک

 آدامس؟ جعبه-عسل

  میدی؟ بهم مو جعبه خاله: گفت و گرفت اش گریه دخترک

 .ندیدیم ای جعبه ما عزیزم-

 ریهگ چرا دخترم: گفتم. کشیدم سرش به دستمو و سمتش رفتم. گرفت شدت اش گریه دخترک

 کنی؟ می

 .کشه می منو کردم گم رو جعبه بفهمه خانوم زری آخه-دخترک

 کیه؟ خانوم زری-عسل

 .مونم می پیشش من که همون-دخترک

 کجان؟ بابات و مامان-عسل

 .ندارم بابا و مامان من: گفت و انداخت زیر به سرشو دخترک

 چشماش اشاره با عسل. بود گناه بی و معصوم چقدر. انداختیم هم به ناراحت نگاه یه عسل و من

 یوسواس البته. بود حساس بهداشتی مسائل توی یکم. نزنم دست بچه موهای به گفت من به

 .باشه داشته شپش دختر ترسید می اما. نبود
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 دخترم؟ چیه اسمت-

 .الیه اسمم-دخترک

 چی؟ الناز؟...الهه چی؟ یعنی الی؟-

 .مُردنی الی میگم بهم همه. نمیدونم-الی

 . بود الغر خیلی دخترک. کردیم نگاه هم به اراحتین با عسل و من دوباره

 خانوم؟ زری خونه میبری منو خاله-الی

 میکنی؟ کار چی خانوم زری پیش عزیزم-عسل

 .کنن می گدایی. فروشن نمی چیزی اصالً  هم بعضیا. فروشیم می میبریم میده آدامس بهمون-الی

 نه؟. میگیره ازتون پوالشو بعدم-عسل

 .خاله بله-الی

 میده؟ هم مذا غذا بهتون-عسل

 .ما نمیشیم سیر اصالً. خاله میده کم-الی

 چقدر؟ مثالً -عسل

 یه همون فقط شب تا. میشه ام گشنه خیلی من خب. بخور همینو میگه میده نون تیکه یه مثالً -الی

 .میخورم نونو تیکه

 .میخوری اونو میخره کیک و آبمیوه واست میره عمو االن عزیزم-عسل

 . سوخت براش دلم خیلی. بود ای بیچاره دختر چقدر. رفتم منم و کرد ارهاش من به عسل

*** 

 .بچه داره گناه. بیفته خانوم زری اون گیر دوباره نمیخوام من کنیم؟ چیکارش حاال-عسل

 . کنن چیکارش میدونن اونا. کالنتری میبریمش-
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 داره ناهگ. الاقل برسیم شبه یکم. بمونه ما پیش روزی چند یه میگم من...من: گفت تردید با عسل

 .شد کباب جیگرم. بچه

 .میشه دردسر واسمون وقت یه-

 .بدبخت نداره کاری و کس که بچه این دردسری؟ چه. بابا نه-عسل

 نبردمیش؟ اول همون چرا نده گیر پلیس بعداً میگم. نمیدونم-

 واستیممیخ میگیم پلیس به. کنم خوشحالش یکم میخوام. داره گناه. سورن میکنم خواهش-عسل

 .برسیم بهش یکم خواستیم داره تغذیه سوء. برسیم بهش یکم

 چی؟ داشت شپش اگر اما. باشه-

 ینبب کن نگاه سرشو برو خب. مار زهر: گفت و بازوم به زد مشت با عسل. گفتم خنده با مو جمله

 .نه یا داره شپش

 .تو بریم بیا. میکنم نیگا االن-

 . الی اتاق داخل رفتیم

 .هستی ما مهمون روزی چند یه تو جون عمو-

 .کشه می منو بفهمه خانوم زری. عمو نه-الی

 .نمیری خانوم زری پیش دیگه تو. عزیزم نترس-عسل

 خاله؟ میگی راست-الی

 .عزیزم بله-عسل

 مونم؟ می کی پیش پس-الی

 .کنی کار نیست الزم اونجا دیگه. خوب جای یه برنت می بعد. هستی ما پیش روزی چند یه-

 خورده. بود خورده رو اش کیک و آبمیوه. نشست تخت روی خوشحالی با و گرفت اش گریه الی

 .ریختم زمین روی آشغاالشو و کشیدم تخت روی دستمو. بود ریخته تخت روی کیک های

*** 
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 اینه؟ تون خونه خاله-الی

 .همینه. عزیزم بله -عسل

 !خوشگله چقدر-الی

 میاد؟ خوشت-عسل

 .شگلهخو خیلی. خاله بله -الی

 !میشی خانـــوم... میشی خوشگل... حموم میبرمت االن: گفت و زد لبخند الی به عسل

 .دارم دوست خیلی حموم من-الی

 .من برم قربونت-عسل

 . حموم میبرم رو الی من: گفت و من به کرد رو عسل

 از بعد .بود کثیف و میداد بو بدنش ی همه اما. نداشت شپش. بود چرک خیلی الی. حموم رفتن باهم

. کیمش ابرو چشم ناز خیلی دختر یه. شکلیه چه بیچاره دختر فهمیدم تازه. برگشتن ساعت یک

 رمزق لباش. بود ناز و خوشگل خیلی. بود درشت و کشیده چشماش. بود کالغی پر مشکی موهاشم

 چهب. ودب پیچیده بچه دور حوله یه عسل. بود گندمی پوستش. همینطور هم اش بینی. بود کوچولو و

 . بود کرده جمع خودشو هم

 .کشه می خجالت الی بکن پشتتو سورنا-عسل

 .برگردوندم ازشون رومو و خندیدم

 خوبه؟. بفرمایید-

 .خوبه آره: گفت و خندید عسل

. داد مین هیچی. بود شب نصفه. کردم روشن رو تلویزیون. بستند درو و رفتند اتاق به هم با دوباره

. بیرون اومدن اتاق از الی و عسل. شاد آهنگ یه. کرد می پخش آهنگ داشت. ماهواره زدم

 تنش ور عسل لباسای از یکی الی. بود خوشحال عسل. کردم نگاه هردوشون به لبخند با و برگشتم

 اشپ شلوارم. بود گشاد یکم الی واسه اما. بود مدلش البته. بود تنگ عسل واسه که تاپ یه. کرده

 .بود اومده زانوهاش سر تا لباس. نبود
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 !عمو شدی بامزه چه-

 .میگیریم لباس الی واسه میریم فردا عموش-عسل

 اسایلب واسش: گفتم و زدم لبخند. دیگه کردم می کاریش یه باید اما. بود برج آخر. بود کم پولم

 .بگیریا خوشگل

 .باشه خوشگل باید لباساشم خودش مثل! حتماً. چـــشم-عسل

 اله؟خ باشه. بیرون میریم فردا. بخوابیم بریم بیا جون الهخ: گفت و زد زانو الی پای جلوی عسل

 .باشه-الی

 زا عسل. بود خالی که اتاقی همون. رفتند خواب اتاق سمت به و زدن خوشگل لبخند یه دوشون هر

 نیم از بعد. رفت الی اتاق به دوباره و برداشت تشک یه دیواری کمد از رفت و بیرون اومد اتاق

 .خوابید: فتگ و بیرون اومد ساعت

 یدید سورن: گفت و داد لم بغلم تو. نشست کنارم و گرفت دستمو اومد. کردم دراز سمتش دستمو

 خوشگله؟ چقدر

 .هست نمکم با. نازیه دختر خیلی. ماشاءاهلل آره-

 افتاده؟ زری اون دست نیست دختر این حیف. خنده می وقتی مخصوصاً... آره-عسل

 !بچه بیچاره. حیفه واقعاً: گفتم و کشیدم آه

*** 

 .بخره لباس تا چند الی واسه که دادم پول عسل به سرکار، برم اینکه از قبل صبح

 .قدره همین پولم. نخریا گرون-

 .زیاده فعالً  همینم. نباشه غمت. خرم می آقا علی پسر از قسطی میرم-عسل

 داشتم تدوس. همیشه مثل خونه؛ برگردم زودتر داشتم دوست. سرکار رفتم! شکر خدارو خب

 کرد می گریه و خورد می غصه اش همه اینکه با. داد می آرامش بهم حضورش. باشم عسل پیش

 کِی تا دونم نمی. میگیره شدت قلبم ضربان بینمش می وقتی. گرفتم می آرامش ازش بازم اما

 یلیخ مسئله. اصالً جهنم به. نمیشیم که نمیشیم دار بچه خب ؟!بده ادامه خوردنش غصه به قراره
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 وپرس رفتم قبلش. خونه برگشتم ذوق و شوق با شب. کنه ناراحت خودشو بخواد که نبود مهمی

 . خریدم الی و خودمون واسه خوراکی تا چند و مارکت

 جلوی داشتن و بودن گرفته همو دست الی و عسل. شدم خونه وارد و چرخوندم در تو کلیدو

 یک ببین وای: گفت ذوق و شوق با و ردک نگاه من به خوشحالی با عسل. رقصیدن می تلویزیون

 ... سورن عمو سالم! اومده سورن عمو اومده؟

 .سورن عمو سالم-الی

  کردین؟ می چیکار. خانوما خوشگل سالم-

 .رقصیدیم می داشتیم-عسل

 :خودش و من اسم با منتهی قدیمی ایرانی فیلمای آقای صمد آهنگ خوندن به کرد شروع بعد و

 عسل عسل عسل... نداره ناز ی حوصله کاره می گاز ی لوله... اومده باال هد از اومده آقا سورن

 !عسل عسل

: تمگف و کردم بلند بغلم تو رو الی. کردم بغل رو الی بعدش و عسل اول. اومدن سمتم به. خندیدم

 !خریدم چی واست ببین

 منه؟ واسه عمو-الی

 !عسل خاله و من و تو واسه-

 .گذاشتم زمین روی اونو و تشدس دادم رو ها خوراکی ی کیسه

 !عمو مرسی-الی

. سرش طرف دو بود بسته خرگوشی موهاشم. بود تنش خونه شلوار و بلوز یه. زدم لبخند بهش

 لبام ویر لبخند. کرد می نگاه بودم الی تماشای محو که منی به داشت عسل. بود شده نمکی خیلی

 روی تیمرف و گرفتم دستشو. رفتم سمتش به لبخند همون با. کردم نگاه عسل به و برگشتم. بود

 .نشستیم مبل

 بودی؟ زده زول چی به-

 !تو به-عسل
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 ندیدی؟ تیپ خوش-

 .پندار پاف خود: گفت و زد پهنی و پت لبخند عسل

 .دیگه پافم خودمم باشه داف زنم وقتی-

 .نیست خوب معنیش. کلمه این از نمیاد خوشم-عسل

 چیه؟ معنیش مگه-

 .داف میگن اراذل به. نمیگن خوب دخترای به ولی. دونم نمی-عسل

 .دونستن می محل داف تورو همه بگم؟ چی پس خب-

 !منو؟-عسل

 .بگن نداشتن جرئت من جلوی اما. سارین و تو. آره-

 !حرفا این و داف بگن بهم بخوان که نبودم حیایی بی دختر که من آخه-عسل

 .هستی و بودی ماه شوما بله-

 !گفتن نمی که تو جلوی میگی دونستن؟ می محل داف منو ههم دونی می کجا از تو-عسل

 .مینداختم راه حسابی کاری کتک یه بعدم. اونور اینور از میشنیدم-

 خوندی؟ نماز-عسل

 .میخونم میرم بخورم بستنی-

 !نماز اول. بیخود-عسل

 .بستنی میشه آب آخه-

 .بیای تا فریزر میذارم هم رو بستنی. تره واجب چی همه از خدا...نماز اول. نگیر بهونه-عسل

: تمگف عسل به گرفتم، می وضو داشتم آشپزخونه توی که طور همون. کردم عوض لباسامو رفتم

 گرفتی؟ الی واسه لباس چقدر

 .شد تومن پنجاه حدوداً. پیراهن یه و شلوار یه... بلوز یه-عسل
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 تومن؟ پنجاه چی؟-

 .خریدم سطیق تازه. شده گرون چی همه خب. نکن نگاه اونجوری-عسل

 دادی؟ پولشو از چقدر حاال-

 .دادم تومن بیست فعالً-عسل

 .دیگه میبرمش دیگه روز چند-

 عمو؟ منو میبری کجا-الی

 فعالً  عمو: گفتم و زدم لبخند بهش. بود غم چشماش تو. کردم نگاهش و الی سمت برگشتم

 .همینجایی

 خانوم؟ زری پیش میبری منو-الی

 .نمیبینه تورو مخانو زری دیگه. جون عمو نه-

 منو؟ میبری کجا پس-الی

 .حاال مایی پیش جون خاله-عسل

 مهرمو رفتم. گرفت آغوش در خورد می بستنی داشت که رو الی و کرد نگاه من به چپ چپ عسل

 .خوندن نماز به کردم شروع و برداشتم

 خونه؟ می نماز بلند انقدر چرا عمو خاله؟-الی

 .مبخوری پفک هم با بیا. بخونن نماز تر بلند خانوما از باید مردا جون خاله: گفت و خندید عسل

 .شدم اضافه جمعشون به منم و کردم تموم نمازمو

 !ها شده غلیظ ات لهجه-عسل

 ام؟ لهجه-

 .اومدی عربستان ناف از انگار. آره-عسل

 .خندیدن به کرد شروع دید رو ما ی خنده وقتی هم الی و خندیدم منم. خندید
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 .بیار ومن بستنی پاشو-

 بستنی. کرد می نگاه من به داشت الی بخورم، مو بستنی خواستم می وقتی. آورد منو بستنی عسل

 .بخور تو بیا عمو: گفتم و سمتش گرفتم مو

 .عمو خوردم من-الی

 .بخور دوباره. نداره اشکال-

 .توئه برای آخه-الی

 .منداری دوست بستنی زیاد ما آخه. میخوریم بستنی هم با خاله و من-

 می نگاه اون به لبخند با داشتیم عسل و من. اون خوردن به کرد شروع و گرفت رو بستنی الی

 ! نمکه با چقدر: گفتم و زدم عسل بستنی از گاز یه. کردیم

. اتاق رفت و شد خیس چشماش. گذاشت اش بسته توی رو بستنی. لرزید اش چونه عسل

 ؟عسلم شد چی: گفتم بهش و بستم درو. رفتم دنبالش

 .برسونم ات خواسته به تورو تونم نمی من اما. داری دوست بچه خیلی تو-عسل

 کردی؟ شروع باز عسل-

 .کنه رشد دیگه یکی رحم تو ام بچه که کنم می قبول... سورنا-عسل

 .خوام نمی من نداری دوست وقتی. عسل نه-

 .داری دوست بچه تو اما-عسل

 . نزن حرفا این از دیگه. دارم دوست بیشتر همه از تورو من-

*** 

 عسل؟ میکنی گریه چرا:گفتم بهش نشنوه الی که جوری آروم،. میکرد گریه داشت عسل

 .شدم وابسته بهش... سورن: گفت و کشید باال بینیشو آب

 ...میگی یعنی-

 .بشه مون بچه میخوام. آره: گفت و بزنم حرفمو نذاشت
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 .دارم ستشدو. دخترمه میکنم حس. بودم شده وابسته الی به خودمم

 مطمئنی؟-

 .داد تکون سرشو عسل

 .اشهب داشته کاری و کس یه شاید. نمیدن بهمون رو بچه همینجوری. کالنتری ببریمش باید اول-

 . شهبا سالش سی حداقل باید مون یکی اینکه مثالً.هست قانون کلی هم گرفتنش برای-عسل

 کنیم؟ چیکار پس-

 .خوام می رو الی نم. سورن بکن کاریش یه: گفت تردید با عسل

 .بگیرم شناسنامه واسش بتونم که باشه داشته والدت گواهی باید. عسل نمیشه-

 جعل بخوام که نبودم مالفم خالف. بکنم تونستم نمی کاری هیچ. ریخت اشک صدا بی عسل

 درست. کرد می پیدا واقعیشو مادر و پدر شاید چی؟ بودن کرده گمش مادرش پدر اگر. کنم مدرک

 .بشم ماجرا وارد قانون خالف راه از وامبخ نبود

*** 

 کالنتری تحویل اونو ما اما. خواست می رو الی دلش و کرد می گریه. بود افسرده روز چند تا عسل

 که روز دو یکی همون توی هم الی. بود سخت جفتمون واسه الی از کندن دل ی لحظه. دادیم

 ونهرجفتش. کرد می گریه اش همه داحافظیخ موقع و بود شده وابسته بهمون خیلی بود، پیشمون

 .نبود ای چاره اما. ریختن می اشک

 ؟!آخه کنی می گریه چقدر. دیگه بسه عسل-

 سورن؟ چرا بگیری؟ واسم رو الی نتونستی چرا-عسل

 .نمیشد خدا به! عسل نمیشد-

 سالت 15 تازه تو. دیگه ی خونواده یه به میدن اونو بشه سالت سی تو تا کنیم؟ چیکار حاال-عسل

 .سورنا زیاده خیلی سال 5. میکشه طول خیلی. شده

 .میشیم دار بچه خودمون موقع اون تا! عشقم... عسلم-
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 .گرفت ازمون هم رو الی بینی؟ نمی. بشیم دار بچه ما خواد نمی خدا. سورنا نمیشیم-عسل

 .افتاد هق هق به. کردم بغلش

 آخه؟ داریم هبچ واسه ای عجله چه. جوونیم. راهیم اول تازه ما-

. ارهند سال و سن به ربطی این. دارم نگه ام مرده صاب رحم تو بچه یه تونم نمی من سورنا-عسل

 .همینطوره همیشه تا

 مین علمو پیشرفت سرعت. میشه پیدا مسئله این واسه هم درمانی یه موقع اون تا اهلل شاء ان-

  بینی؟

 ممکنه؟ یعنی-عسل

 االن من. خوشبختیم هم با ما داره؟ ایرادی چه بشیم دار بچه وادنخ خدا اگر بعدشم. اهلل شاء ان-

 بچه؟ به دادی گیر که نداری حسو این تو نکنه. کنم می خوشبختی احساس

 .خواد می بچه دلت تو... تو اما. کنم می خوشبختی احساس منم چرا... چرا-عسل

 رمدا رو تو تا من بابا اری؟د اهمیت برام تو خود بگم چقدر. نیست مهم برام دیگه ابوالفضل به-

 !بابا ای. نمیخوام هیچی

 سورنا؟ میگی راست-عسل

 .میگم راست دارم تو جون به. عزیزم آره: گفتم و بوسیدم سرشو

*** 

 سورن؟: زد صدام استرس با. اومد بیرون دستشویی از عسل

 عزیزم؟ جانم-

 .بود پریده رنگش

 عسل؟ شده چی-

 .شدم حامله...من...من-عسل

 . میگیره عزا بازم عسل و میشه سقط دوباره! نبودیم مراقب چرا آخه. گرفتم استرس
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 چی؟-

 !ببین اینو: گفت و داد نشونم رو چک بِیبی. سمتش رفتم و شدم بلند

 .بارداره یعنی این. بود افتاده روش خط تا دو. دیدمش

 .بشیم مطمئن تا آزمایش واسه میریم. سرکار نمیرم فردا من-

 چی؟ فتهبی بازم اگر-عسل

 .کنه می مراقبت ازت اون و میگیم سارینا به رو قضیه. کنیم می مراقبت اول همون از... نه-

 .بارداره خودشم اون اما-عسل

 !کنم می نوکریتو خودم... خودم-

 داری؟ دوست بچه گفتم دیدی-عسل

 و زن نوکر باید مرد من؟ ی دیوونه داری کم انقدر چرا تو خوبه؟. کنم نمی نوکریتو خب. بابا ای-

 اینه؟ از غیر. باشه اش بچه

! شقمع: گفت و کرد بغل منو راستش دست با. بود گرفته چکو بیبی چپش دست تو. خندید عسل

 .بشه بار این کن دعا

 .میشه همون بخواد هرچی خدا. میشه که اهلل شاء ان-

 *** 

 رجخ زندگی خب اما ...کنم مراقبت ازش و عسل پیش بمونم خواستم می. رفتم می کار سرِ  که من

 یشپ سارینا و عسل. نداره معنی کردن کار بدون بودن مرد! کارش و مَردِ. نکرد کار که نمیشه. داره

 قتیو خواستیم می ما. دادیم توضیح سارینا واسه رو عسل های جنین سقط داستان. موندن می هم

 باراین اما. شدیم خیط ربا دو هر خب اما. کنیم غافلگیرشون و بگیم همه به اومد جلو عسل شکم

 چند اون. موندم نمی کار اضافه. دارم اعتقاد نشه بازی نشه سه تا ی جمله به شدیداً . داره فرق

 دیممون همین واسه بود تر نزدیک کارم محل به زانیار ی خونه چون. بودیم زانیار خونه مهمون وقتو

 مراقب بیشتر اونجوری خب اما. وننبم ما ی خونه بیان گفتم اونا به اول خودم که وگرنه. اونجا

 واسه. موندم نمی مون خونه به بازگشت مسیر توی ای خورده و ساعت یک و بودم می عسل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

232 

 

 زوونیآوی آدم اصوالً. باشم عسل با رو بیشتری وقت تونستم می و کردم می خرج کمتر پول همین

 .نفعشونه به شنبا داشته همو هوای و باشن هم پیش سارین و عسل وقتی خب اما. نیستم

 روحیات شاید! عسل برعکس. اندیشیه مثبت و انرژی پر آدم سارینا. عسل نفع به مخصوصاً

 ندچ راه توی. زانیار ی خونه برگشتم. بشه شادتر یکم هم عسل و بذاره تأثیر عسل روی سارین

. ونهخ برگرده تونه می بخواد هروقت. دیگه شرکته مدیر. بود خونه هم زانیار. بودم خریده میوه کیلو

 .میز ویر گذاشتم رو ها میوه پاکت و کردم سالم بودن نشسته پذیرایی توی که سارین و زانیار به

 کجاست؟ عسل پس-

 آخه؟ گرفتی میوه چی واسه. نکنه درد دستت. کنه می استراحت داره. باالست-سارینا

 و مخرید می پرت و رتخ تا چند همیشه همین واسه شدم؛ آویزوونش کنه فکر زانیار خواستم نمی

 تنهاست؟ عسل: گفتم سارین به. اش خونه بردم می

 .هست حواسش. سرشه باال سمیرا. نه-سارینا

 مراقب باید خودش. رفتم بودیم مهمون اونجا در که اتاقی سمت به و کردم نگاهش چپ چپ

 و انداختم زیر به سرمو. کرد باز درو سمیرا. زدم در به ای تقه ؟!دیگه کیه سمیرا آخه. باشه عسل

 !یـــااهلل: گفتم

 .بفرمایید-سمیرا

 .سالم-

 .سالم-سمیرا

 .بود خوابیده تخت روی. انداختم نگاهی عسل به

 .ببرید تشریف تونید می شما. خانوم سمیرا ممنون-

 عسل ارکن. پوشیدم راحتی لباس دست یه و کندم لباسامو. بست رو در و رفت بیرون اتاق از سمیرا

 .شد بیدار خواب از که کشیدم می موهاش روی دستمو اشتمد. کشیدم دراز

 سورنا؟ اومدی-عسل

 .بخواب بگیر! ببخشید کردم؟ بیدارت خواب از-
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 .گرسنمه. نه-عسل

 تا. گرافی سونو بریم خواستیم می فردا. بود ماهش چهار. بیرون اومدیم اتاق از و گرفتم دستشو

 رقف اینبار گفتم که طور همون اما. داره نگه حمشر توی ماهگی چهار تا رو بچه بود نتونسته حاال

 .پایین رفتیم می ها پله از داشتیم. پسره سارینا ی بچه. داشت

 .برو یواش! عسل آروم-

 رسنهگ عسل! سارین: گفتم سارینا به بودیم که ها پله روی. کرد آهسته قدمهاشو و زد لبخند عسل

 .است

 .خورد می یدبا مخصوص غذاهای. بود خاص عسل غذایی رژیم

 !سمیرا...سمیرا-سارینا

 خانوم؟ بله: گفت و اومد پذیرایی سمت به سمیرا

 کرده؟ آماده عسلو غذای خانوم طلعت عزیزم-سارینا

 .است آماده غذاها ی همه. خانوم بله-سمیرا

 هواس رو زندگی همچین تونستم می کاش. رفتیم غذاخوری سالن سمت به و شدند بلند هم اونا

 فتهگ عسل. کردیم زندگی ساده اولشم از ما اما! میشد کاش. نمیرسه وسعم اما. نمک مهیا عسلم

 ینا. خونه سر دوماد میشدم جورایی یه اونجوری اما. بمونیم باباش ی خونه بریم تونیم می بود

 و بگیره روحیه عسل اینکه واسه فقط. دارم خونه خودمم. دارم غرور من. نبود من مرام تو چیزا

 باباش و خانوم ژیال. میشد تنها پدرش خونه عسل. زانیار خونه بیام خواستم باشه شباالسر یکی

 .نداشت هم ای فایده که اونجوری. میشد تنها خدمتکاراشون با عسل و نبودن خونه زیاد که

 .خواد می استانبولی دلم من بخورم؟ چجوری چندشو غذای این من آخه-عسل

 .بخور. بابا نیار در بازی لوس-سارینا

 !اش موقع به اما میخوری؛ هم استانبولی-

 .بخورم ماهی باید ناهار فردا! جون آخ-عسل
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 ویار. میشد آویزوون اش لوچه و لب از آب میزد حرف ماهی از وقتی. بود آال قزل ماهی ویارش

 . بود لواشک سارینا

 .شیکمشه فکر به اش همه! شیکمو-سارینا

 !بیارما اسمشو نذار-عسل

 . کرد می هوس شنید می لواشکو اسم که وقت هر سارین. بود کلواش عسل منظور

 .نگو هیچی فعالً. بخرم بازم باید. شده تموم. نگو وای-سارینا

 .نکن اذیت زنمو عسل-زانیار

 .کنه صحبت اونطور عسل با نداره حق! شده پررو چه. کردم نگاه زانیار به چپ چپ

 . بود عسل دوست و من خواهر بشه تو زن اینکه از قبل-

 قصد. کردم شوخی: گفت و کرد کوتاه ای خنده. زد خشکش زانیار که بود جدی قدری به لحنم

 .کنم ناراحتت نداشتم

 .کرد می شوخی سورن-عسل

 !میگه جدی داره کردم فکر من اِ؟-

 .دیگه کنه می دفاع زنش از داره خب میشه؟ چی مگه. بگه هم جدی حاال-عسل

 .یکرد دفاع عسل از که تو االن همین مثل. کنه دفاع ازم باید. زنشم. دیگه میگه راست-سارینا

 !بابا خیال بی جنگه؟ مگه-

 .شدیم مشغول خوردن غذا به و خندیدیم

*** 

 .دختره مون بچه. نمیشه باورم سورن-عسل

 .دخترام عاشق من! خوبه خیلی-

 هستی؟ دخترا عاشق که چی یعنی! هوی هوی هوی-عسل
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 !تو جون هاس بچه دختر منظورم بابا-

 ! ات عمه جون-عسل

 .نکن شوخی من های عمه با گفتم بار هزار-

 !تهبیف بازم ترسم می. ترسم می من سورنا: گفت استرس با کوتاهی مدت از پس. خندید عسل

 یگهد چیزای به ذهنتو. نکن فکر موضوع این به اصالً. نیست خوب واست استرس! عسل نترس-

 .کن طراحی! خوبه که طراحیتم...نک گردی وب...بخون کتاب. کن مشغول

 سورنا؟... باشه-عسل

 سورنا؟ جانِ-

 !کنیم کل کل یکم بیا-عسل

 !بابا کن ول چیه؟ کل کل-

 .میده مزه خیلی حالت گرفتن آخه-عسل

 اینجوریاست؟ اِ؟-

 !جوریاس همین... آره-عسل

 مثل اما !کل کل به کردیم شروع. بودیم زانیار ی خونه به سونوگرافی از برگشت راه در ماشین توی

 اب کل کل واقعاً اما. بود رفته یادمون مدلش دیگه. بود مضحک جورایی یه. نیومد در آب از قدیما

 از لقب که بزنیم حرفایی اون از تونیم نمی. کردیم ازدواج دیگه االن اما. میداد کیف خیلی عسل

 .ازش نمیاد خوشم اینکه از دامم من و گفت می من زدنی مخ از دائماً عسل مثالً. زدیم می ازدواج

 !دیگه شد نمی. کرد می فرق قضیه حاال اما

*** 

 .باش آروم. بکش عمیق نفس تا چند عسل-سارینا

 هم لعس. بیرون بود زده بیشتر شکمش. بود نشسته کنارش و بود گرفته عسلو دست سارین

 .شه ماهه هشت سارینا و شه نیمه و ماه شش عسل االن. همینطور
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 .باش ومآر عشقم-

 .در جلوی بیار ماشینو برو: گفتم و زانیار به کردم رو استرس با

 انیارز. نبود بازی غد و لجبازی و لج وقت موقع اون اما. زانیار به بدم خودمو ماشین سوییچ خواستم

 مین هیچی. کرد می گریه داشت. کردم بلندش مبل روی از و گرفتم عسلو دست. دوید در سمت به

 .داشت درد خیلی خدا بنده. گفت

 .میشی راحت یکم اینجوری! عسل کن ناله یکم خب-سارینا

 دیدم یهو. بود پیچیده خودش به درد از. استرسشه از دونستم می. گفت نمی هیچی عسل اما

 . شد خیس شلوارش

 .ترکید آبش کیسه. سرم بر خاک اوا-سارینا

 چی؟ یعنی-

 .میاد دنیا به بچه داره بابا-سارینا

 دهب فرشو این...سمیرا: زد داد بلند و برگشت سارینا. در جلوی رسیدیم. بودم هگرفت استرس

 .بشورن

 مخودم. شد ماشین سوار عسل و کردم باز ماشینو در. بود شده نجس که بود فرشی به منظورش

 .بستم درو و نشستم کنارش

 .باش زود. زانیار بیفت راه-

 .رفتیم بیرون ویال از و دز باغو در ریموت با. افتاد راه به سریع زانیار

 چطوری؟ االن جان عسل-

 .کشیدم می سرش روی دستمو و بودم کرده بغلش. نداد جواب. کرد می گریه صدا بی عسل

 عسلم؟ عسل؟-

 بیمارستان؟ میرسیم کِی سورنا: گفت لرزون صدایی با

 .عزیزم بیار طاقت. میرسیم االن خدا به. میرسیم االن-
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 .میرم می ردد از دارم. تونم نمی-عسل

 .بیار طاقت یکم. رسیم می االن جان عسل-

 .مردیم می استرس از داشتیم هردو. بودم گرفته دستشو

*** 

 خوبه؟ عسل شد؟ چی-

 .ضعیفه خیلی. مراقبته تحت هم بچه. خوبه حالش خانومتون: گفت لبخند با پرستار

: گفتم و کشیدم صورتم یرو دستی و بیمارستان سقف به کردم رو خوشحالی با. کردم شکر رو خدا

 !شکرت. گرم دمت خدایا

 ور بچه داشت عسل که مدت اون توی. دادم پرستار به هزاری ده تا پنج و کردم جیبم توی دستمو

 و دبو شده پیچیده بچه گردن دور ناف بند آخه. کردن سزارینش. شدم زنده و مردم میاورد دنیا به

 یه .کردیم تماشا رو بچه و شیشه پشت رفتیم. دبو نیمش و ماه شش مون بچه ای، دیگه طرف از

 جنین هنوز واقع در. بود کوچیک خیلی اما. ها شده متولد تازه همه عین ریخت؛ بی و زشت دختر

 با .رسیدن هم زانیار و سارینا. بیرون آوردنش. شدم عسل منتظر و دویدم عمل اتاق سمت به. بود

 عزیزم؟ خوبی عسل عسل؟: پرسیدم استرس

 !نباش نگران. خوبم: گفت ولی بود بد حالش. بود هم تو ماشاخ عسل

 اینجوریه؟ چرا ات قیافه پس-

 .دارم درد خیلی...سورن دارم درد-عسل

 .عزیزم میشی خوب-پرستار

 .اتاق به بردنش. گرفت ام گریه منم. سوخت براش دلم. ریخت می اشک صدا بی دوباره عسل

 ببینم؟ مو بچه تونم نمی-عسل

 !بدی شیر بهش میاریمش .چرا-پرستار

 .شد می بستری بیمارستان توی مدت چند باید. بود شدید مراقبت تحت بچه
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 سورنا؟ شکلیه چه-عسل

 .ریخته بی ها بچه ی همه مثل: گفتم و زدم لبخند

 .خوشگله هم خیلی. ماهی اون به بچه. بابا گمشو-سارینا

 .کنه استراحت باید. هخون ببر رو سارینا! زانیار: گفت و زانیار به کرد رو عسل

 .نمیرم جا هیچ نبینم نزدیک از مو زاده برادر تا من. بابا برو-سارینا

 . آورد رو بچه پرستار

 .بیرون بفرمایید لطفاً -پرستار

 !مون بچه سورنا...عزیزم وای: گفت افتاد بچه به چشمش تا عسل

 .منه عشق. بره قربونش عمه-سارینا

 . بودم ایستاده همونطور من. بیرون رفتن سارینا و زانیار

 ریخته؟ بی چقدر دیدی -

 .الهی بمیرم! کوچیکه چقدر-عسل -

 .مامانی من برم قربونت: گفت و کرد بوسش و گرفت آغوش در رو بچه عسل -

 .کرد نگاه من به پرستار -

 .همسرشم من- -

 .میزنم صداتون. بیرون بفرمایید فعالً . باشین همسرش خب-پرستار -

 پرستار مدتی، از بعد. شدم خارج اتاق از و کردم پوف. کشیدم دست امموه به عصبی -

 .بیرون اومد اتاق از بچه همراه

 برینش؟ می کجا- -

 .آقا باشه مراقبت تحت باید-پرستار -
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 .نیومد داخل زانیار اما. اومد هم سارینا. اتاق تو رفتم! مون بچه بیچاره. بودم شده کالفه -

 هبچ: گفت ناراحتی با و کرد نگاه من به عسل. بذاره دمم رو پا بایدن فعالً  حالیشه اومد خوشم

 .بدم شیر بهش شیر شیشه با باید. بخوره شیر نتونست

 خورد؟ شیر حاال. عزیزم نداره عیب- -

 میشه؟ خوب حالش میشه؟ چی مون بچه: گفت و داد تکون سرشو عسل -

 .بیاری بجا نذرتو باید تاسوعا. بودی کرده نذر هم تو. بزرگه خدا. عزیزم نباش نگران- -

 !ای خسته. عسلم بخواب بگیر: گفتم و گرفتم دستشو. زد لبخند عسل -

 هم قیمت گرون کادوهای معمول طبق. اومدن عیادت واسه هم ژیال و عسل بابای روز اون -

 هشب شانس. بود کرده گذاری سرمایه بورس توی عسل بابای. آنچنانی و سنگین طالهای. آوردن

 تونست چجوری خداییش. کرد می زندگی جنوبی جردن همون تو اونم وگرنه. شد پولدار و کرد رو

 مادر از جدایی از بعد سال دو... عمرناش هست؟ هم ما محل از صفاتر با مگه بکنه؟ دل اونجا از

 یچه من. کنن می ازدواج باهم و میشه عاشقش و میبینه رو زانیار مادر مهمونیا از یکی توی عسل،

 گیزند یه ما. نیستیم بیچاره بدبخت و فقیر که ما. میاوردن واسمون رو هدایا اون نمیومد خوشم

 گفت عسل اما نبودم راضی اصالً. بودن خریده هم دخترمون سیسمونی. داریم قشنگ و عادی

 منو ی خونه وسایل دیگه یکی باید چرا نیستم؟ خونه مرد من مگه. مضحکی رسم چه. رسمه

 همه من، ی خونه وسایل. نبودم موافق وجه هیچ به خریدن جهاز با اما کردم موافقت این با بخره؟

 هب نیازی. داشتم چی همه. ام خونه بیاد جهاز با عسل ندیدم لزومی. هستند ها مارک بهترین از و نو

 از هم زانیار متقابالً! اون فقط و... اون. میخوام و میخواستم عسلو خود فقط من. نبود اون جهاز

 .نبود جهاز به نیازی. داشت چی همه اونم خب. بود نخواسته جهاز سارین

- *** 

 گذاشتیم اسمشو! سالم و صحیح. شد مرخص بیمارستان از هم مون بچه مدتی از بعد -

 بردیمش. بود سارینا نوبت حاال. بود مهمون مون خونه وقت چند که عزیزمون الی یاد به المیرا؛

. نبود دیعا شرایط تو. سپرد هرکسی دست نمیشد رو بچه. بیاد ونستنت عسل البته. بیمارستان

 و کشید بیرون تومنی پنجاه تراول تا ده جیبش تو از اومد دنیا به بچه وقتی. نبود بند پاش رو زانیار

 جای اگر من البته...! زانیار و بودم داده مژدگونی تومن هزار پنجاه فقط من! عجب. داد پرستار به

 . دادم می مژدگونی واسه اگر بود کم هم تراول تا سی یستب بودم، اون
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- *** 

 عشقم؟ اومدی-عسل -

 !سلـــام. عزیزم بله- -

 شد؟ چی. سالم-عسل -

 !تر زشت هم المیرا از حتی. زشت پسر یه- -

 چطوره؟ سارینا حال. نزن حرف. خوشگلی این به مون بچه اِ-عسل -

 .نیست مامانی تیتیش تو عین. بابا خوبه- -

 یه یعنی این و... بوسیدم سرشو و رفتم سمتش به. داد می شیر بچه به داشت. زد لبخند -

 !آل ایده زندگی

-  *** 

 روی از. کردم خاموشش و داشتم برش زمین روی از دستم با. زد زنگ گوشی آالرم -

 نظر از رو جا همه. کردم باز چشمامو. خوابیم می تخت روی که ما اما فرش؟ روی از... زمین

 همون. بود تشک همون. نشستم تشت روی و پاشدم. بود شده گرد تعجب از چشمام. گذروندم

 نم خدا؟ چیه اینا! خونه این... این... اتاق این بینم؟ می دارم چی خدایا. بود دوخته واسه مامانم که

 سالم 29 وقتی من رو گوشی این... گوشی این. کردم نگاه موبایلم گوشی به بینم؟ می دارم چی

 ؟کجاست عسل پس... پس... چرا اتاق این کنه؟ می چیکار اینجا قدیمی گوشی این. داشتم بود

 بود زوونآوی دیوار به میخ با که پالستکی آیینه سمت به. شدم بلند جام از هراسون کجاست؟ المیرا

 رمدا چی خدایا. دیدم توش خودمو. داشتمش پیش 16سال که قرمز پالستیکی آیینه همون. رفتم

 ینجا؟ا میگن چی بلند موهای این آخه؟ چیه جریان فنچم؟ انقدر چرا کمه؟ سنم انقدر چرا بینم؟ می

 دست دادم بعداً که بود طبقه یه کلنگی ی خونه همون آره. کردم بازش و دویدم اتاق در سمت به

 همیدمف نمی. رفتم آشپزخونه سمت به. کردم زندگی توش بعدم و کنه آپارتمانش تا بفروش بساز

 وضعشه چه این. بودم سرگردون و متعجب. کردم می حرکت داشتم فقط. خبره چه برم و دور

 .دیدم آشپزخونه توی مامانمو. بینم می خواب دارم البد چیه؟ جریان آخه؟

 !مامان؟: زدم داد -
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 .شد خیره بهم مهربونش چشمای با و برگردوند روشو مامانم -

 ؟!خوابه بابات میزنی داد چرا پسرم؟ چیه-مامان -

 هگری. کردم بغلش خوشحالی با. بشم بیدار خواب از نبود وقتش االن. دویدم سمتش به -

 ...مامان نمیومدی؟ خوابم به چرا. بود شده تنگ واست دلم... مامان: زدم می داد و کردم می

 سورنا؟ شدی خُل: گفت و کرد جدا خودش از منو مامان -

- *** 

 عسل: اول شخصیت زبان از داستان ادامه -

 اما. بودم آینده من. بود آینده اونجا دیدم؟ من که بود خوابی چه اینجا؟ خبره چه خدا وای -

 چه خدایا. بودم اون زن من. بودم سورن پیش من. نبودم خواب انگار. بود واقعی چیز همه انگار

 شب؟ یه توی ماون میشه؟ مگه کنم؟ زندگی سال همه این خواب، توی ممکنه چطور اینجا؟ خبره

 !کنم می هنگ دارم

 .ات مدرسه شد دیر دختر دیگه پاشو-مامان -

 دهش تنگ براش خیلی دلم. کردم بغل اونو و سمتش دویدم. گریه زیر زدم و دیدم مامانمو -

 !ترسیدم دختر؟ چته: گفت و کرد جدا خودش از منو مامانم. بود

 .کنم می گریه دارم که دید صورتمو -

 کنی؟ می یهگر چرا-مامان -

 ...!تو دیدم خواب... تو دیدم خواب من مامان...مامان- -

 .نگفتم چیزی دیگه و افتادم هق هق به -

 .دخترم نترس. میشه طوالنی عمرم اینکه یعنی تعبیرش-مامان -

- *** 

 اول از دوباره خوام نمی خدا وای. افتادم راه شریعت مدرسه سمت به هراسون و گیج -

 مبه داره حالم. اَه آخه؟ بساطیه چه این. دارم بچه. کردم ازدواج من بابا. یبتیهمص چه. بخورم درس

 حالم .گرفت ام گریه. دنبالش اینا سارینا ی خونه برم رفت یادم اصالً. مدرسه به رسیدم. خوره می
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. خوبه چیزی یه اما. کردم می زندگیمو داشتم که من آخه. رفتن مدرسه دوباره از میخوره بهم داره

 خرفمز درسای. بود نیومده مدرسه سارینا. خوشحالم بابت این از خیلی. است زنده مامانم که ینا

 ماا. ندارما اعصاب من میبینه. اَه. افتاد راه دنبالم... پسره یه راه توی. شدم خونه راهی. شد تموم

 قدش .دنبالم بود افتاده خوابم همون مثل. نکبتو شناسمش می. شهریاره اسمش. نیست کن ول

 یه. شهسر گذاشته دار لبه کاله یه. وجود بی درازه برق چراغ تیر عین. بسکتبالیسته. درازه خیلی

. همیخور بهم لیزری شلوار از حالم. ایش. بود لیزری جینشم شلوار و کرده تنش اراذلی تیشرت

. پشته کم ابروهاشم. عقابیه و بزرگ اش بینی. گشاده دهنش. است تیره ای قهوه چشماش

 چهره اون. مهدیه اسمش داره هم رفیق یه. میخوره بهم ازش حالم. زشته خیلی. مشکلیه وهاشم

. متناسبه اش بینی و لبها و ایه قهوه و گرد مهدی چشمای. نیست ریخت بی این مثل. خوبه اش

 .موهاش مثل است؛ سوخته ای قهوه و پرپشته ابروهاشم

 .دارم کارت وایسا عسل-شهریار -

 .ندادم محلش -

 .خوشگله بگیر مو شماره بیا-شهریار -

 هامو قدم. بودم ترسیده. کارت پی برو بابا. خوره می بهم اوباش اراذل این از حالم. اَه -

 ااونج به نگاهی. داره دوستم گفت بهم سورن خوابم توی که جا همون به رسیدم. کردم تر سریع

 هک کردم نگاه روم به رو به دوباره. دنبو گرفته همو دست و بودن اونجا پسر و دختر یه. انداختم

 عصبانیت با دید، دستم کنار شهریارو که همچین. میشه آپارتمانا وارد دروازه از داره سورنا دیدم

 نزمی نقش شهریار. صورتش توی خوابوند مشت یه و گرفت شهریارو ی یقه. سمتمون به دوید

 تکثاف: کشید می عربده. شهریار ورتص به زدن ماده و نر به کرد شروع و نشست هم سورن و شد

 افتادی؟ من ناموس دنبال حقی چه به. چیز همه بی

 اش همه یا داره دوست منو اون اصالً . نیستم اون زن االن که من چی؟ یعنی من؟ ناموس -

 اینجا؟ خبره چه. گیجم کالً بود؟ خواب

 تو؟ ناموس سورنا؟ میگی چی-شهریار -

 .کن فرو گوشات تو خوب اینو. منه ناموس آره-سورنا -

 .نیست تو ناموس که عسل-شهریار -
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 .قدش عین بود دراز همچنان زبونش اما. رسید نمی سورنا به زورش -

 .کنما می خون پرِ دهنتو. نیار منو زن اسم. عوضی نیار اسمشو-سورنا -

. بود هم دار خنده خب. خندید بود، خوردن کتک حال در زمین نقش که همونطور شهریار -

! زنشم؟ من میگه داره چرا اون حاال...اونم زن دیدم خواب من چی؟ یعنی من؟ زن آخه؟ چی یعنی

 دهش بچگونه چه اش قیافه. دانشگاهه سوم ترم اونم و دبیرستانم دوم من. فنچیم هنوز ما بعدشم

. دبو شده مد ریش خوابم تو اما. دیگه مده االن خب. بود کرده تیغ شش. نبود خبری ریش از. بود

  دیدم؟ من بود خوابی چه اون آخه خدایا. مثالً بود زده تیپ خب. اش شونه روی تا بلنده؛ موهاش

 .کنه گم گورشو بره بذار کن ولش سورنا آقا- -

 .کردن می نگاه رو ما داشتن بودن اونجا که هم پسری و دختر. کرد نگاه من به و برگشت -

 هخون برم که کردم کج راهمو. شد بلند جاش از و کرد ول شو یقه و زمین کوبوند شهریارو سورنا

 .ایستاد جلوم و اومد سورنا اما مون

 کجا؟-سورنا -

 .دیگه خونه میرم- -

 خانوم؟ عسل-سورنا -

 بله؟-

 بود؟ گفته اینو چرا زنشم؟ من گفت چرا. بودیم شده خیره هم چشمای به

 بگیرم؟ وقتتونو دقیقه چند میتونم-سورنا

 .بفرمایید بله-

 زنته؟ گفتی گفتی؟ چی-ارشهری

 جهت به اونم که برداشت شهریار طرف به قدم یه خشم با سورنا. زدن قهقه به کرد شروع بعد و

 .همونجا دوباره رفتن هم پسره دختر اون. شد دور چشممون جلوی از و رفت مخالفمون

 زدین؟ حرفو اون چی برای-

 .میخوام عذر-سورنا
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 ؟داشتین چیکارم! خب. نداره اشکالی-

 بگم؟ چجوری واال... من... من راستش-سورنا

 .میکنم خواهش بفرمایید-

 .دیدم خوابی یه دیشب من-سورنا

 !خواب؟-

 .زنمی شما گفتم... شما گفتم هم خواب همون بخاطر. دیدم رو آینده خواب. بله-سورنا

 !سورنا آقا دیدم خواب منم... منم-

 خوابی؟ چه-سورنا

 .کردیم ازدواج... ازدواج... هم با ما دیدم خواب. دیدم خواب دیشب رو آینده منم-

 میگین؟ جدی: گفت هیجان با سورنا

 ! بله-

 بود؟ چجوری خوابتون-سورنا

 وت هم بعد. میزنیدش میگیرین االن مثل هم شما. دنبالم بود افتاده شهریار همین دیدم خواب-

 ...ایممم... منو که کنید می پخش محل

 درسته؟. دارم تتوندوس کردم پخش محل تو-سورنا

 !بله: گفتم و انداختم زیر به سرمو. شد سرخ هام گونه

 ... و نسیم و رها و ماهان و زانیار هم بعد و-سورنا

 .المیرا و-

 .آینده رفتیم خوابمون توی دو هر. دیدیم خواب یه هردو ما یعنی! دخترمون-سورنا

 .نمیشه باورم. جالبه خیلی این-

 .وایرلس مودم... اینترنتی تماس... الین... وایبر. بودن ریناسک تاچ هامون گوشی-سورنا
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 !نمیشه باورم. هستن آینده واسه همه اینا یعنی-

 که میگم... میگم بهتون. گفتم بهتون االن من اما. بود من بازی غد بخاطر اتفاقات اون همه-سورنا

 .فتهبی اتفاق همه اون دیگه نمیخوام. بازی غد و غرور بدون. دارم دوستتون

 .کرد اعتراف زود چقدر خوابم برعکس. انداختم زیر به سرمو

 گین؟ نمی چیزی چرا-سورنا

 بگم؟ چی-

 چیو همه تونم می که خوشحالم خیلی همچنین. گیجم خیلی من اما! دونم نمی... دونم نمی-سورنا

 .ببینم بابامو و مامان میتونم. کنم درست

. ببینم انمومام میتونم. باشم شما با... شما با اول از تونم یم. ندم راه زندگیم به زانیارو میتونم منم-

 .کنم پیدا بابامو میتونم

 . داده دوباره فرصت یه بهمون خدا یعنی-سورنا

 .نمیشه باورم. میرم می خوشحالی از دارم سورنا-

 .دارم دوستت خیلی! عسل-سورنا

 .دارم دوستت. همینطور منم-

 ! نه. نیستیم شوهر و زن ناال بده چقدر: گفت و خندید سورنا

 .دادم تکون خجالت با سرمو و خندیدم

 خونه؟ بریم بعد و بزنیم گشتی یه بریم میای-سورنا

 .میشه نگران مامانم-

 .دیگه بریم. نیومده مدرسه از هنوز. دوره راهش مامانت-سورنا

 .داریا مامانمو آمار خوب-

 .بشم ادشدوم قراره خب-سورنا

 بریم؟ کجا-
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 .بریم بیارم موتورمو برم بذار-سورنا

 .ها بازاره گیر اینجا سورنا اما-

 .دیگه میریم جوری یه. نباش نگران-سورنا

 حاال؟ بریم کجا-

 .گیریم می تصمیم موقع اون. بیارم موتورمو برم من بمون همینجا تو-سورنا

 !باوش-

... هرمهشو خب. نداشتم گناهی حس هیچ. بیاره تورشومو بره سورنا تا موندم منتظر ای دقیقه پنج

 .شد آپارتمانا وارد موتورش با. بشه شوهرم قراره یعنی

 .بریم بشین-سورنا

 .بینن می ها همسایه همه که بریم دروازه از اگه! نه وای-

 .کنیم می ازدواج که باالخره. ببینن خب-سورنا

 .اونجا میام من قدس بلوار برو. نیمک خرابش نباید داریم فرصت دوباره که حاال! نه-

 .دیگه بریم بیا بابا-سورنا

 !سورنا-

 .ها بیایی زود. باشه-سورنا

 فاصله ازش. افتاد راه و موتورش ترک نشستم. رسوندم بهش خودمو سریع منم و رفت سورنا

 اونو. دخور می پاهاش به پاهام اما. کنم فراموش که تونستم نمی. بود نامحرم باالخره. بودم گرفته

 !هِی اَکه.نامحرمیم هم به االن ما. کرد نمیشد هیچکاریش دیگه

 .نذاشتن اتوبوس ایستگاه بلوار تو هنوز. ببین رو اینجا-

 .میذارن دیگه سال. آره-سورنا

 .باشی داشته خبر آینده از وقتی میده حال چه-

 نه؟. کردن نوسازی رو جنوبی جردن االن. خوبه خیلی. آره-سورنا
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 .هستیم 16 االنم. دیگه بود 16-11 سال کنم فکر. نمیدونم-

 .عسل کنی تقویت خودتو باید االن از-سورنا

 تقویتی؟ چه-

 .بگیری آبغوره هِی نشدن دار بچه واسه خوام نمی دیگه. میگم المیرا بخاطر-سورنا

 .دارم نفرت خوندن درس از من کنم؟ چیکارش رو مدرسه... سورن راستی. باشه-

 .باالتری بقیه از چون. میشه خوب هات نمره االن عوضش. هندار عیب-سورنا

 کنیم؟ چیکار اونارو چی؟ بابامون و مامان. حرفیه اینم-

 داشته انتومام هوای باید. کنی پیدا باباتو زودتر باید هم تو. بیفته واسشون اتفاقی نمیذارم-سورنا

 .باشی

 االن؟ میریم داریم کجا حاال-

 (!حسنی عبدالعظیم شاه یا شهرری) شابدل میریم-سورنا

 چرا؟ اونجا-

 .نمیدن گیر پسرا دختر به که جاییه تنها اونجا چون-سورنا

 .خندیدم

 .دیدیم رو آینده خوابمون تو ما نمیشه باورم هنوز-سورنا

 سورن؟... باوره قابل غیر خیلی. همینطور منم-

 جونم؟-سورنا

 نه؟. نکردی شروع بازیتو دختر هنوز-

 .کنم شروعش خوام نمی هم وجه چهی به! نه-سورنا

 .بگیر جلوشو. کنه ازدواج ماهان با سارین نذار سورن-

 .بندازه بهش نگاه یه حتی ذارم نمی...آره-سورنا
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 .دوسته ماهان با االن اون...سورنا اما-

 ماهانه؟ با سارین االن چی؟: گفت من به عصبانیت و تعجب با و برگشت. گرفت ترمز سورن

 .بود ماهان با دبیرستان لاو از اون. آره-

 .عوضی پسره... لعنتی: زد داد سورنا

*** 

! اه سخته واسم ازت دوری خانوم خوشگل: گفت سورن بودیم، نشسته رستوران توی که همونطور

 .کردم عادت بهت کنم؟ چیکار

 . دهنش تو چپوند رو کوبیده کباب و برنج محتوی قاشق. خندیدم

 .نکردیم زندگی هم با که واقعاً . دیمدی خواب فقط ما سورن. مار زهر-

 شوهر و زن واقعاً انگار. احمق بود واقعی من واسه اما: گفت و ام کله روی زد آروم دستش با

 .بودیم

 کنیم؟ چیکار حاال. همینطور منم واسه-

 .دونم نمی-سورنا

 .شد خیره من به و گذاشت دستش کف روی شو چونه

 .دنمیا هم کلمون کل دیگه که حیف-سورنا

 .کنیم می کل کل هم با دوباره وقت اون و بگیر دختر دوست دوباره برو تو. که نداره کاری خب-

 برم؟ دیگه دخترای دنبال و کنم ول رو تو که گرفته گاز مغزمو خر مگه-سورنا

 .اوهوم-

 !کوفت-سورنا

 موهات !هوی: گفت و کرد اخم یه. کرد نگاه بهم دوباره و خورد غذاش از دیگه قاشق یه سورنا

 .نباشه بیرون

  دارین؟ من با نسبتی چه شما. آقا ببخشید: گفتم بهش شوخی به
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 .تو بکن موهاتو. ندارما شوخی: گفت خشم با و میز روی کوبید دستشو سورنا

 ازیجاس مقنعه توی موهامو ام دیگه دست با و جلو دادم مو مقنعه. کردند نگاه ما به و برگشتن همه

 .کردم

 .میندازه راه آبروریزی. حاال خب خیله-

 .کرد نگاه من به چپ چپ و باال انداخت ابروهاشو از یکی سورن

 چته؟-

 فهمیدی؟. کشتمت ببینم. باشه بیرون موهات ببینم دیگه خوام نمی-سورنا

 اصالً؟ چه تو به. بابا برو-

 .شوهرتم من عسل-سورنا

 ...ولی. بشم قراره یعنی: گفت لبخند با و باال داد ابروشو تا دو سورنا. خنده زیر زدم

 کو؟ چادرت اصالً . باشه معلوم موهات ندارم دوست: داد ادامه و کرد اخم دوباره

 ازدواج از بعد من. ندارم چادر که من بابا! خدا به شدی خل: گفتم خندیدم می که همونطور من

 .میشم چادری

 . بینمت می چادر با فردا همین از! تو کردی غلط-سورنا

 ادرچ بدون خدا به عسل: داد ادامه و بگیره شو خنده جلوی نتونست هم سورنا. نمیومد بند ام خنده

 !کشتمتا بری اونور اینور

 . خره نخور قسم رو خدا اِ-

*** 

 .بدم بهت مو شماره واستا: گفت و کرد آمیز شیطنت ای خنده سورنا

 دیدیم؟ خواب تو که نیست همون مگه. تو شماره دارم-

 .داره فرق این. نچ-سورنا

 .کنه عوض خطشو میشه مجبور آدم. متعدد دخترای دوست از امون. دیگه آره-
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 .بده کاغذ و خودکار یه! باآ خف-سورنا

 .داری مو شماره که تو... کیو آی خب-

 خونه یممستق. واینستا اینجا دیگه برو. باشه... ها آره: گفت کج لبخند یه با و خاروند سرشو سورنا

 !میری

 .میاره در بازی غیرتی هچ. بابا باشه-

 .بریزن کرم میخوان که هستن نفر چند میدونم چون-سورنا

 مثالً؟ کیا-

 وحالشون. کنن می غلطی چه دارن االن میدونم: گفت. شد خیره ای نقطه به و زد پوزخندی سورنا

 .گیرم می

 سورنا؟ کیا-

 !خونه برو بدو چه؟ تو به: گفت و کرد اخم سورنا

 الًاص. میشن شروع لعنتی امتحانای دیگه وقت چند. رفتم خونه سمت به و کردم خداحافظی ازش

 ردمک فکر هرچی ؟!کردی گرفتار مارو بود مصیبتی چه خدایا آخه؟ بار چند. ندارم رو امتحانا اعصاب

 مهه ریاضیاتم اما. خوندم می درس باید! کامپیوترم؟ مگه. نیومد یادم سال اون امتحانات از هیچی

... خب .فیزیکه ریاضی رشتم. کردم پاس ایناشو از تر سخت دانشگاه تو من چون .بود گالبی اش

 مدار. عمومی دروس و شیمی و فیزیک مونه می. ندارم مشکلی که آمار و هندسه و ریاضی لحاظ از

. دمکر بغلش رفتم خونه اومد مامانم وقتی. گرفتم عزا بار؟ چند بار چند! ایش. میارم باال درس از

 ایهس همیشه کاش. باشه زنده همیشه کاش. نکنه ترکم وقت هیچ کاش. دارم دوست بوشو چقدر

 به وعشر فجیعی طرز به گوشیم که بزنم حرف مامان با بابام مورد در خواستم. باشه سرم باال اش

 .بود سورنا. کرد زدن زنگ

 کیه؟-مامان

 .مامان دوستمه-

 .میداد نتنآ یکم باز اونجا. بالکن توی رفتم. دنبو که اینترنتم. بود تعطیل دهیش آنتن کالً  که خونه
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 الو؟-

 خوبی؟! عشقم سالم-سورنا

 چطوری؟ تو. خوبم. سالم-

 شده؟ چی بگو. خوبم-سورنا

 شده؟ چی-

 .کردم ادب خاطرخواهاتو همه رفتم-سورنا

 آخه؟ تو میگی رو کیا-

 .میزدن دید تلسکوپ با رو شما خونه بالکن شهریار و مهدی-سورنا

 !چـــی؟:فتمگ تعجب با

 .کنن می اضافه خوری گه دارن! بـــله دیدم رفتم االن. فهمیدم خوابم توی خودمم-سورنا

 میخوره؟ اونا درد چه به ما بالکن آخه-

 .میخوره درد همین به. کنم می نگاه تورو تلسکوپ همون با دارم منم-سورنا

 ود،ب تر پایین کوچه دوتا هک ساختمون یه بوم پشت توی پسری یه دیدم. کردم نگاه برمو و دور

 .میده تکون دست بهم داره

 منو؟ دیدی-سورنا

 . آره-

 .باشی داشته حجاب باید بالکن بیای خواستی بعد به این از-سورنا

 کردی؟ چیکار لشو تن دوتا اون حاال. بشه معلوم فاصله اون از کردم نمی فکر! حتماً آره-

 .ان کوچه تو. ننمیک ادبشون دارن ها بچه: گفت و خندید سورنا

 .نکن نگام. دیگه بسه-

 چرا؟ اِ-سورنا
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 .نامحرمی چون-

 .کنیم می ازدواج باالخره هم با که ما بابا-سورنا

 .درویش چشات فعالً. کردیم ازدواج هرموقع-

 .خوام نمی: گفت شیطنت با و خندید سورنا

 !اصالً تو میرم االن. کنی می غلط تو-

 !مغز بی. بابا باشه-سورنا

 .شد سردم. خونه تو برم خوام می داً ج نه-

 .باش خودت مواظب! برو. عسلم باشه-سورنا

 .خدافس. عزیزم همینطور هم تو-

 !خـــدافس-سورنا

 *** 

 .ببینم بابامو نمیخوای تو میدونم من! مامان-

 دختر؟ تو میگی چی: گفت و برگشت سمتم به تعجب با مامان

 .بینم می بابامو میرم رداف من ولی. کجا از نپرس. مامان میدونم من-

 زده؟ حرفیو همچین بهت کی عسل-مامان

 .ببینیم همو بابام و من نمیذاری تو میدونم من. نپیچون منو مامان-

 دونی؟ می کجا از بگو بهم خب-مامان

 .بینمش می میرم فردا و کردم پیدا بابامو من اما. نپرس گفتم-

 !داشت؟ ای فایده چه گفتنم. شدنمی باورش خب. نگفتم بهش چیزی کرد اصرار هرچی

*** 
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 کردم احساس. شنیدم اشتباه کردم احساس! دادن دست از ترس. بود گرفته وجودمو همه ترس

 و دنیای ی همه... من سورن ؟... سورنا که چی یعنی چی؟ یعنی. کنه می شوخی باهام داره سارینا

 !بگو دیگه بار یه... دیگه بار یه: گفتم ترس و بغض با...! من هستی

 ور عوضیا اون حساب رفته تو واسه گفت روزبه: گفت. ریخت می اشک کنان هق هق داشت سارینا

 .سرش زدن چوب با هم اونا. برسه

 .میرسن اونا حساب به کوچه تو دارن دوستاش گفت. میزد حرف من با داشت اون اما-

 زده چوب با و بوم پشت اومده مهدی کردین خداحافظی هم با اینکه از بعد ظاهراً اما... آره-سارینا

 .سورنا سر

 به آبادی فیروز بیمارستان سمت به. بیرون اومدم بالکن از و کردم قطع تماسو. افتادم هق هق به

 سالم و صحیح ما خوابمون تو. نبود خبرا این از که خوابمون تو شد؟ همچین چرا آخه. افتادم راه

 ...! االن اما. بودیم

*** 

 .نَگین بهم هیچی... ننَگی... نَگین بهم-

... من سورن شنوم؟ می دارم چی. شدم زمین نقش و شدن سست پاهام. نمیومد بند هقم هق

 می گریه اونم و روم به رو نشست سارینا. نداره امکان... من نیست و هست ی همه... من شوهر

 یهتک دیوار هب سرشو هم سورنا بابای. بود خراب حالش. بود افتاده صندلی روی سورن مامان. کرد

 دیمه اون: گفتم ضجه با. پاشدم جام از عصبانیت با. کرد می گریه بلند بلند داشت و بود داده

 چیز؟ همه بی اون کجاست کجاست؟ گرفته من از رو سورنا که اون کجاست؟ عوضی

 کجــــاست؟

 .بردنش... عسل بردنش: گفت هق هق با سارینا

 طاقت اما. کردم گریه بلند صدای با و کنان هق هق و نشستم زانو چهار. شدم زمین نقش دوباره

 کسانی به توجه بی و دادم هول درشو. رفتم یو سی آی سمت به. پاشدم جام از دوباره و نیاوردم

. تمگرف دستشو. شدم بلند. تختش جلوی افتادم. دویدم سورنا سمت به شدن می ورودم مانع که

 !خواب... ابهخو فقط. میکشه نفس داره اون... نمرده اون
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 بهشون پاشو. مُردی تو کنن می فکر اینا. هستی بگو بهشون شو بلند... شو بلند سورنا: زدم ضجه

 !پاشو عسل جون. سورنا پاشو... بگو بهشون. هستی بگو

 سورنا تخت به بودم چسبونده خودمو همچنان من اما. اتاق بیرون ببرنم تا کشیدن می منو پرستارا

 های های و نشستم صندلی روی. بیرون انداختنم اتاق از باالخره. کردم می التماسش داشتم و

 .زدم می حرف سورنام با بلند بلند. کردم گریه

 ازدواج هم با ندیدیم خواب تو و من مگه ندیدیم؟ مونو آینده خواب تو و من مگه عزیزم... سورنا-

 دوست همدیگرو چقدر بگو بهشون. کنیم می ازدواج هم با ما بگو بهشون پاشو... پاشو کردیم؟

 .پاشو من سورنای... پاشو من مرگ سورنا. داریم

 یچادر خانوم یه. نسرینه اسمش سورنا مامان. کردن می گریه من پای به پا هم سورنا ی خونواده

 یبیعج شباهت. بودن رفته مامانشون به سورنا و سارینا. سبزه چشماش. مهربون و بامزه و تپل و

 ظاهرش. پوشه می جین شلوار همیشه. اسپرته و اندام الغر آقای یه هم ونباباش. بود بینشون

 .استخونیه کمی هم اش بینی و نازک لباش! سیاهه موهاشم و ابرو... ای قهوه چشمای. معمولیه

 سمت به. بلنده خیلی که هم قدش. افالطونه اسمش. داره پرپشتی ابروهای و گرده چشماش

 . کن کاری یه خدا تورو خاله... خاله: گفتم و زدم نوزا پاش جلوی. رفتم سورن مامان

 هشونب شما عمو: گفتم زنان ضجه و رفتم باباش سمت به. کرد می گریه بلند بلند سورنا مامان

 !بگین بهشون خدا رو تو عمو. است زنده سورنا بگین... بگین

 که سورنایی. بود شده مغزی مرگ سورنا. نداشت من اوضاع و حال از کمی دست هم اونا حال اما

 و غیرتی سورنای. بود شده مغزی مرگ اون... شدیم دار بچه... کردم ازدواج باهاش خوابم توی

 ! من مَـــرد

*** 

 با هک مامانم رفتم؟ می باید کجا. بیمارستان توی بودم نشسته ساعتی چند پریشون و حال بی

 به ورهمونط. نداشتم بحثی چهی ی حوصله. کردم قطع و گفتم بهش چیو همه گرفت تماس گوشیم

 .ایستاده روم به رو مرد یه دیدم که ریختم می اشک صدا بی داشتم و بودم شده خیره ای نقطه

 کرد؟ می چیکار اونجا اما. بود بابام. کشیدم باال صورتش توی با سرمو

 بابا؟ تویی عسل-بابا
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 .کردم بغلش گریه با و شدم بلند

 اینجایی؟ تو بابا-

 کنی؟ می گریه چرا کنی؟ می چیکار اینجا عسل: گفت و کرد ناز سرمو

*** 

. کرد یقلب ایست پسره که کنن ادا عبدالعظیم شاه حرم توی نذرشونو بودن اومده پسرش با-بابا

 .حرمه نزدیکه که بیمارستان همین آوردنش

 اینجاست؟ االن زانیار پس-

 دونی؟ می کجا از اونو اسم تو-بابا

 .ندارم حوصله اصالً  االن. بابا خیال بی-

 تو؟ کشی نمی خجالت میشی؟ دوست پسرا با چرا دختر-بابا

 .باشم خودم حال تو خوام می برو بذار. کن ولم بابا-

*** 

 دیگه... دیگه اون اما. اون فقط. بود سورن مهم. ندادم اهمیت بابام دعواهای و ها نصیحت به اصالً 

 و دش بحثشون و داشتن مامانم با هم ماجرایی یه خالصه. مون خونه برد منو زور به بابام. نیست

 همیشه کاش شدم؟ بیدار خواب از چرا. زدن زار به کردم شروع و اتاقم رفتم حرفی هیچ بدون منم

 خواب این کاش. موندم می خودم سورن پیش همیشه کاش. موندم می شیرین خواب اون توی

 .بود اینطور کاش ای! واقعیت اون و باشه

*** 

  ارین؟س میگی چی-

 . ندیم اهمیت خواستش به تونیم نمی که ما. خواست می خودش سورنا-سارینا

 .خواست می خودش دونید می کجا از شما آخه-

 .سورنه واسه. ببین اینو: گفت و برگشت کارت یه با. اتاق رفت و شد بلند سارینا
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 !عضو اهدای کارت

 اسهو فقط میخوام من. باشه دیگه یکی بدن تو داشت دوست منو که قلبی خوام نمی من سارینا-

 ! من... من. باشه سورن

 هب تبدیل هام ناله و شد شروع هقم هق کارت دیدن با اما. کردم می گریه صدا بی داشتم قبلش

 .سارینا خوام نمی من: دادم ادامه. شد ضجه

 .بود اسورن خود ی خواسته این اما. خوایم نمی هم ما عسل: گفت و اومد سمتمون به سورن مامان

 .بیار شو نامه برو: گفت و کرد نگاه سارین به

 قمعش خط دست. کردم باز رو نامه تای. برگشت نامه یه با اینبار و اتاق رفت و شد بلند سارین

 .خوندن به کردم شروع. بود

 ...او نام به "

 من .شناس حق سورنا. منه واسه چشمتونه جلوی االن کارتی این. زندگیم ترینای عزیز به سالم

 بار از یکم اینجوری حداقل میخوام. بدم نجات نفرو چند جون شدم مغزی مرگ روزی اگر میخوام

 یه اسم به فقط من قلب که میگم بهتون االن اما. عاشقم من که ندونید االن شاید. کنم کم گناهامو

. اسیدنمیش عسلو. عسلم عاشق من. میشم بیدار خواب از صبح هر اون دیدن امید به. تپه می نفر

 لبمق میخوام من. بتپه منم از بعد میزنه اون واسه که قلبی میخوام. اونم عاشق من! عبادی عسل

 نمی ازتون بیارین نه. کنید اهدا بدنمو اعضای هست امکانش که جایی تا دارم دوست. بشه اهدا

 با. نیدک اهدا وبدنم اعضای نبودم، زنده اما تپید می قلبم روزی اگر. منه قلبی ی خواسته این. گذرم

 امضا :تکتون تک نوکر. شماست از من ی خواسته تنها این. کنید می بزرگی کمک من به اینکار

 " شناس حق سورنا

*** 

: میزدم داد. داد نمی جوابی اما. کردم می صداش. میزدم ضجه و خاک روی بودم افتاده

 .مونب پیشم. سورنا میخوام روتو من. نکن ترکم من سورنای. نرو پیشم از خدا رو تو! سورنـــــا

 سعی و بود کرده بغل منو مامانم. کردن می زاری داشتن طرف یه از هم سارین و سورنا مامان

 .نمیخوردم تکون من اما. اش خونواده حتی. رفتن همه کم کم. کنه بلندم خاک روی از داشت
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 .رفتن همه. دخترم بریم پاشو-مامان

 .داره رو سورنا عطر. کن بو بیا. میده خودشو بوی خاکش. مامان خوام نمی-

 .گرفتم مامانم بینی جلوی لرزونم دستای با و برداشتم خاک از مشتی

 اول شب بذارم؟ تنهاش اینجا چجوری بشم؟ جدا ازش چطوری. میده سورنو بوی. مامان کن بو-

 .باشم پیشش باید. ترسه می باشه تنها. ترسه می تنها. باشم کنارش باید. قبرشه

 شب هدار بریم پاشو: گفت ریخت می اشک که حالی در و پایین آورد بینیش جلو از دستمو انممام

 .پاشو. دخترم میشه

 الح در ژیال پسر ی سینه توی سورنا قلب. کردن می گریه داشتن و بودن اونجا هم ژیال و بابام

 . کردن بلند خاک روی از منو مامان و ژیال همراه به و اومد سمتم بابام! من عشق قلب. بود تپیدن

 .دقیقه یه فقط. خدا رو تو. کنید صبر-

 یا: گفتم و گذاشتم خاک روی دستمو کف دو. زمین روی انداختم خودمو زانوم روی. کردن رها منو

 . کنم می خواهش ازت. باش داشته رو سورنا هوای امشب! حسین امام

 !حسیــــن یـــا: زدم داد

 آوردی؟ دعا کتاب خودت با انمام: گفتم و مامانم به کردم رو

 .بده کتابتو: گفتم.داد تکون سرشو. بود همراهش دعاش کتاب همیشه مامانم

 امتنه دقیقه چند: گفتم و جمع به کردم رو. عاشورا زیارت به رسیدم. زدم ورق و گرفتم کتابشو

 .بخونم عاشورا زیارت واسش بذارین

 یه. کنم کمکش جوری یه باید... باید. قبرشه اول شب امشب. خوندن به کردم شروع و رفتن

 زیارت. کنه شفاعتش حسین امام که جوری یه... بشه سربلند که جوری یه. نیاره کم که جوری

 از حظهل هر. یادتم به همیشه: گفتم و بوسیدم خاکشو. بستم کتابو شد تموم که خوندنم عاشورا

 !دارم دوستت خیلی. دارم دوستت عشقم. نیاریا کم امشب. یادتم به عمرم

 و اشینم تو بودن نشسته. رفتم بابام ماشین سمت و شدم بلند و خوندم صلواتی و فاتحه براش

 رویا هی به تبدیل خوابم ی همه. نشستم مامانم کنار و کردم باز ماشینو عقب در. بودن من منتظر
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 ود یکی وابمخ تو. بودم شده زنش خوابم تو حداقل. بود واقعی کاش. شیرین رویای یه! بود شده

 .بودم کرده خوش خواب همون به دلمو. شدم دار بچه ازش خوابم تو. کردم زندگی باهاش سال

*** 

 عدب سال چند. نداره خونه االن البته. بود مونده بابام و ژیال خونه عملش از بعد. زدم زانیارو اتاق در

 ! تاس ننه بچه. بودم فهمیده خوابم از اینو. نداشت خوبی ی رابطه زیاد باباش با. میشه دار خونه

 .بفرمایید-زانیار

 روی و شد جا به جا سختی به من دیدن با. بود حال بی و مریض اش چهره. کردم باز اتاقو در

 .نشست تختش

 .سالم-

  شما؟...سالم-زانیار

 .هستم ایرج آقا دختر عبادی عسل... من-

 .داخل بفرمایید هستین؟ خان ایرج دختر شما-زانیار

 تی یه. هبست کش با موهاشو باالی منتهی. بلنده موهاش سورنا مثل اونم. تو رفتم و بستم قواتا در

 کنار ندلیص روی رفتم. ببینم تونم نمی شلوارشو و پنهونه پتوش زیر پاهاشم. تنشه سفید شرت

 !فهد یه فقط. زانیار دیدن اومدم هدف یه با فقط. بود شده خشک اشکم چشمه. نشستم تختش

 ین؟هست خوب-

 . ممنونم-زانیار

 . نیستم ایرج آقا دختر فقط من... من-

 الح در شما ی سینه توی عشقش قلب که هستم کسی... من: دادم ادامه. کرد نگاهم پرسشگرانه

 ...سورنا و من. تپیدنه

 ... .بودیم هم عاشق سورنا و من: دادم ادامه و کشیدم آه

 شقع شما: گفت و چکید چپش چشم ی گوشه از اشکی. بود مبهم نگاهش. کردم می نگاهم زانیار

 بودین؟ سورنا
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 ذارینمی: گفتم بهش ملتمسانه و کنان گریه و افتاد کار به اشکم چشمه دوباره. دادم تکون سرمو

 بشنوم؟ رو سورنا قلب تپش صدای

 سرشو و فشرد هم روی چشماشو. کرد می گریه صدا بی داشت من مثل اونم. کرد می نگاه بهم

 هشب ملتمسانه که منی به دوباره و کشید صورتش به دستی. داد فشار هم روی لباشو. گرفت باال

 .کرد نگاه بودم دوخته چشم

 شخواه. مونده ازش قلبش همین فقط. بشنوم قلبشو صدای بذارین. کنم می خواهش زانیار آقا-

 .بشنوم صداشو بذارین کنم می

. ستمنش تختش کنار. داد تکون مثبت جواب ی نشونه به سرشو و فشرد هم روی خیسشو چشمای

 وضوح هب عشقمو قلب صدای. اش سینه به چسبوندم گوشمو. بردم چپش ی سینه سمت به سرمو

 تیمتونس می زانیار و خودم فقط که صدایی با و افتادم هق هق به. میزد تند و نامنظم. شنیدم می

 این اشک. دارم دوستش. میشنوم میزنه من اسم به که قلبتو صدای دارم... سورنا: گفتم بشنویم

 .کنم نگاه بهش شب تا صبح و خونه ببرمش خودم با تونستم می کاش. بود من واسه قلب

 .کنید تمومش کنم می خواهش خانوم عسل-زانیار

 بهش. کرد می گریه داشت. شدم خیره بهش و کردم بلند سرمو. زد بهم حرفشو لرزون صدای با

 بمونی؟ زنده تو که بمیره باید من سورنای چرا: گفتم آروم صدای با اما خشم با و کردم اخم

 و باال هق هق شدت از هاش شونه. شد بلند اش مردونه هق هق صدای. انداخت زیر به سرشو

 . شدن می پایین

 !ببخش... ببخش منو-زانیار

 با نمم و نشستم زانو چهار. زمین افتادم. نداشتن ایستادن توان پاهام اما. شدم بلند تخت روی از

. مخواست نمی خاطرتشو انقدر االن شاید نبودم زنش خواب اون توی اگر. کردم گریه بلند صدای

 منو و اتاق اومدن ژیال و بابام. بودم شده اون عاشق خواب توی من. بود واقعی خیلی من خواب اما

 .کردن بلندم زمین روی از

*** 

 ینا دختر: گفت بهم و اومد مامانم. بخورم آب لیوان یه آشپزخونه رفتم و برگشتم زهرا بهشت از

 .بودی تر سنگین میشدی رد هاته؟ نمره وضع چه
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 بایدن دونست می مامانمم. کردم قفلش داخل از و بستم درو و اتاقم رفتم بدم جوابشو اینکه بدون

 واسه. کردم می مصرف اعصاب قرص و رفتم می روانپزشک پیش. بره رژه من اعصاب رو زیاد

 سورن ی چهره از طرحی و برداشتم آچهار کاغذ یه. نداشت کارم به کاری زیاد هم انمام همین

 و دمکر می نگاه! هست شبیهش که یکم اما. نشده شبیهش زیاد بازم. کردم نگاه بهش. کشیدم

 .زد زنگ گوشیم به سارینا. کردم می گریه

 الو؟-

 !عسل سالم-سارینا

 .سالم-

 .دارم کارت اینجا بیا پاشو-سارینا

 داری؟ چیکار-

 .میگم بهت اینجا بیا-سارینا

 بیام؟ االن-

 .آره-سارینا

 .باشه-

 پک و کردم روشن سیگارمو. کوچه توی رفتم. بیرون زدم اتاقم از خیال بی و کردم خداحافظی

 اما. میاد بدم ازش االنم حتی. داشتم نفرت ازش همیشه که چیزی... سیگار. زدم بهش عمیقی

 لعس خبر چه: گفت بهم و دید منو مون همسایه پسر. میکنه آروم داغونمو اعصاب. کنه می آرومم

 .امروز شدی عسل خانوم؟

 رداشتمب لبم ی گوشه از سیگارمو. گرفتم دستشو و ایستادم روش به رو. برداشتم قدم سمتش به

 دادش. میداد انجام برابرشو ده بود سورنا اگر که کردم رو کاری. کردم اش له پسره دست روی و

 .شد بلند

 .سورنا طرف از باش داشته یادگاری اینو-
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 انتومم جیب تو بردم دستمو. بیاد دنبالم ممکنه دونستم می. دادم ادامه راهم به و کردم رها دستشو

 دارمو ضامن چاقوی که بگه چیزی خواست. بود شده سرخ صورتش. شد سبز روم به رو دیدم که

 .گرفتم چشماش جلوی و درآوردم جیبم از

 .میشه چاقو این حسابت طرف کنی اضافه غلط بخوای-

: تگف و شد رد کنارم از فاصله با بعد. برداشت عقب به قدم چند تعجب با و کرد نگاه چشمام به

 .شده دیوونه

 .زنجیری ی دیوونه یه. شدم دیوونه رفته سورن وقتی از آره

 .ونش خونه رسیدم. افتادم راه اینا سارینا... سورنا ی خونه سمت به

*** 

 دونی ینم مگه اینجا؟ بیام گفتی چی واسه: گفتم سارینا به عصبانیت با که افتاد بهش چشمم

 ببینم؟ رو پسره این نمیخوام خودم

 . ااینج بیای بزنیم زنگ بهت که کرد خواهش خدا به: گفت و کرد نگاه من به ناراحتی با سارینا

 یم خواهش: گفت و شد بلند زمین روی از. مدوخت چشم زانیار به و رفتم سارینا به ای غره چشم

 .خانوم عسل کنم می خواهش. بزنم حرف باهاتون بذارین کنم

 حس. بمیره سورنا شدی باعث تو کنم می احساس بینم می رو تو وقت هر بگی؟ میخوای چی-

 .کنی زندگی تو تا مُرد سورنا کنم می

... زانیار... من. بود دراومد اشکشون همه. بود اومده در اشکش اونم. زدم می هق هق با حرفامو

 مکن می خواهش اما. دارین نفرت من از دونم می: گفت ملتمسانه. سورنا بابای و مامان... سارینا

 ...!قلب این بخاطر. بدین من به وقتتونو دقیقه چند فقط

  داری؟ چیکارم: گفتم عصبانیت با. کردم نگاه چپش سینه به

 .میگم نبهتو ماشینم تو بریم-زانیار

 دار هنگ: گفتم بهش رسیدیم که هجرت پارک جلوی. افتاد راه اونم و شدیم ماشینش سوار رفتیم

 .اینجا بریم
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 ونما که نیمکت یه روی نشستم. میومد دنبالم اونم و میرفتم راه جلوتر من. پارک توی رفتیم

 یگاریس و شتمبردا جیبم تو از فندکمو و سیگار پاکت. جیبم توی بردم دستمو. کنارم نشست

 چی: گفتم و زدم بهش عمیقی پک. متأسفانه بودم شده سیگاری اما. نداشتم سنی. کردم روشن

 میگی؟

  .نداشت اهمیتی برام کس هیچ و چیز هیچ. نه یا کنه می اذیتش سیگار نداشت اهمیتی برام

 .منه ی سینه تو االن قلب این... قلب این-زانیار

 خب؟. گفتی غیب بسته چشم-

 !من ی سینه توی منتهی. میزنه شما واسه داره هنوزم میزد، شما واسه که قلبی-رزانیا

 که ینجاا کشوندی منو تو؟ نمیکشی خجالت: گفتم بهش عصبانیت با. کردم نگاه تعجب با بهش

 بدی؟ تحویلم چرندیاتو این

 تقو هیچ بود خودم قلب اگر شاید. شماست عاشق قلب این. نیست خودم دست کن باور-زانیار

 سینه روی سرتونو که روز اون. میزنه تندتر میفتم یادتون وقت هر قلب این اما. نمیومدم شما طرف

 .میزد تر تند گذاشتین ام

 چی؟ که خب. میشدی سارینا عاشق االن نداشتی سورنو قلب اگر میدونم آره-

 .دارم دوستش خواهرم مثل رو سارینا... نه: گفت و کرد نگاهم تعجب با زانیار

 تو گهدی قلب یه اگر اما. سارینا برادر. سورناست به متعلق قلب این چون! هه: گفتم و زدم زخندپو

 !نکن شک هم درصد یه. شدی می عاشقش بود ات سینه

 داره؟ خانوم سارینا به ربطی چه موضوع این فهمم نمی-زانیار

 بدونی؟ خوای می: گفتم و کردم اخم. شدم خیره چشماش به. زدم سیگارم به عمیقی پک

 .بدونم میخوام. بله-زانیار

 کنی؟ باور گفتم هرچی میدی قول-

 .میدم قول-زانیار

 .کردم له پام زیر سیگارمو
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. هآیند از خواب یه. دیدیم مشترک خواب یه شب یه تو جفتمون سورنا و من. کن گوش خوب پس-

 ...که دیدیم خواب

 . میداد گوش حرفام به بتعج با. کردم تعریف زانیار برای چیو همه خالصه طور به

 تا سینه توی رو دیگه یکی قلب هم تو. بود زنده االن شهریار و مهدی سراغ نمیرفت سورنا اگر-

 .شد عوض تصمیم یه با سورنا و من تقدیر. داشتی

  بودین؟ دیده رو آینده خواب شما یعنی-زانیار

 دهاستفا مدرن وسایل اون از بلدم من. بود اینا همه... علم پیشرفت... تکنولوژی پیشرفت. آره-

 چیه؟ آندرویید میدونی تو. کنم

 .نه-زانیار

 تونی یم که میان هایی گوشی. کنه می پا به غوغا دیگه سال چند که عامله سیستم یه آندرویید-

 هب بفرستی باشی که هرکجا و اینترنت طریق از اس ام اس و عکس و فیلم. کنی کیف باهاشون

 .است آینده واسه همه اینا. دوستات

  مطمئنید؟ شما-زانیار

 .بود واقعی که قسم بخدا. بود واقعی ما خواب زانیار. آره-

 کنم؟ تجاوز... شما به میخواستم من... من-زانیار

 .دادم تکون سرمو و شدم خیره روم به رو به

 و گرفتی گوشیمو کردم می بازی اس ام اس باهاش وقتی. داشتی دوست اول از رو سارینا تو-

 خانوم اون پرسیدی ازم التحصیلیت فارق مهمونی میاد سورنا با دیدی وقتی. کردی نگاه سشوعک

 کشش بهم فقط. بودم جذاب برات فقط من و داشتی دوست اونو اولم از یعنی اینا ساریناست؟

 و اون سمت رفتی کالً گرفته طالق سارینا فهمیدی وقتی اما. داشتی دوستم یکم شایدم. داشتی

 .شد چی گفتم بهت که بعدشم

 خواهرم مثل فقط. ندارم عشقی خانوم سارینا به من. کنه می فرق چی همه االن اما-زانیار

 .دارم دوستش
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 . سورناست قلب خاطر به-

 .شماست عاشق هنوزم سورنا قلب-زانیار

 !سورنا خود بدون سورنا قلب-

 کنم؟ چیکار قلب این با من-زانیار

 .دونم نمی هیچی... نمیدونم-

 .کنم می احساس قلبم توی عشقتونو من اما-یارزان

 !سورنا قلب. نه تو قلب-

 کنم؟ چیکار حاال-زانیار

 .نمیدونم-

. بست حلقه چشمام توی اشک. بشنوم عشقمو قلب صدای بازم خواستم می. کردم نگاه بهش

 بشنوم؟ رو سورنا قلب صدای دوباره میشه: گفتم لرزون صدای با و دادم قورت بغضمو

 و اش سینه تخت چسبوندم گوشمو. اش سینه سمت بردم سرمو. داد تکون سرشو و دکر اخمی

 .تند خیلی. میزد تند قلبش. شنیدم

 !توئه عاشق میزنه؟ تند چقدر بینی می-زانیار

 رمس پشت از دستمو که آذر خیابون سمت برم که افتادم راه. شدم بلند جام تو از. گرفتم ام گریه

 خیره ماخ با بهش و کشیدم بیرون دستش توی از عصبانیت با دستمو. سمتش برگشتم. گرفت

 .شدم

 !عسل نرو-زانیار

 تنها اش خونه توی دوتایی وقتی. بود برده خوابش تلویزیون جلوی سورنا وقتی. افتادم خوابم یاد

 قه هق به. بود واقعی چقدر. گرفت آتیش دلم! عسل نرو گفتش بهم و گرفت دستمو اون و بودیم

 زانوش روی روم به رو زانیار. کردم گریه های های و نشستم زمین روی ها بیچاره نعی. افتادم

 شده؟ چی: گفت گریه با و نشست

 .کردن می نگاه ما به داشتن پارک توی همه و بود ظهر از بعد شش ساعت
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 .فهمی نمی منو درد. فهمی نمی هیچی تو. کشم می چی من فهمی نمی تو-

 کنی؟ می اینکارو خودت با چرا-زانیار

 .بود ایستاده زانیار و من چپ سمت که شنیدم رو روزبه صدای

 شده؟ مزاحمتون آبجی؟ شده چی-روزبه

 من سورنای قلب. اینه واسه االن سورنا قلب... روزبه آقا: گفتم بهش گریه با. کردم نگاه روزبه به

 . پسره این ای سینه تو االن تو دوست قلب. پسره این واسه

 .دوخت چشم زانیار به و داد قورت بغضشو. لرزید اش چونه روزبه

 . کن گوش رو سورنا قلب صدای. کن گوش قلبشو صدای بیا! بیا-

 بلند زمین روی از و کردم جور و جمع خودمو. شد دور و گرفت ازمون روشو که شد اشکی چشماش

 میری؟ کجا: گفت و ایستاد جلوم زانیار که برم خواستم. شدم

 .بمیرم خستگی از که بزنم قدم قدر اون. بزنم قدم برم میخوام: گفتم گریه و حرص با

 .میام باهات. بزنم قدم میخوام منم-زانیار

 .برم میخوام خودم. نمیخوام-

 .بیام باهات من میخواد سورنا قلب. بیام میخوام منم. نه-زانیار

 که کنم روشن سیگاری خواستم. زدن قدم به کردیم شروع هم همراه. نداشتم بحث ی حوصله

 .اونور کرد پرتش و گرفت ازم

 !کنی؟ می چیکار-

 .بکشی سیگار تو نداره دوست. ببینه حال این با تورو نداره دوست سورنا-زانیار

 میدونی؟ کجا از تو-

 !میگه سورنا قلب که هرچی. میگم بهت دارم میگه قلبم هرچی من-زانیار

 .گرفت ام گریه دوباره کرد می نگاه منو تلسکوپ با سورنا که شب اون یاد به

 .نکن گریه انقدر خدا تورو-زانیار
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 .گیرم می آتیش دارم. زانیار سوزم می دارم. داره داغ... دلم... دلم-

 .ببینه اشکاتو نداره دوست سورنا: گفت و گرفت اش گریه زانیار

 .افتادم هق هق به دوباره

 .انیارز شده تنگ براش دلم. فطرتا پست اون سراغ نمیرفت هیچوقت کاش. بود پیشم االن کاش-

 .تابه بی برات هم سورنا دل-زانیار

 .چپش ی سینه روی گذاشت و گرفت دستمو

 .خیلی. میزنه تند خیلی کنی؟ می حسش-زانیار

*** 

 زانیار: سوم شخصیت زبان از داستان ادامه

 تا .نبودم آدمی همچین من. میزنه عسل عشق به داره وار دیوانه منه، ی سینه توی االن که قلبی

 از دبع و گذروندم می کدومشون هر با رو وقتی چند یه فقط. نداشتم عالقه دختر یه به انقدر حاال

 می ولشون و میزدن دلمو کردم، می استفاده ازشون و میدادن قرار اختیارم در خودشونو اینکه

 اما. مکرد می ترکشون باشم داشته آنچنانی ی رابطه باهاشون اینکه بدون هاشونم بعضی. کردم

 و دستم توی همچنان دستش. بود آلود اشک چشماش. ایستاد روم به رو! قلب این اما... عسل

 رایب سورنا قلب. میزد موج نگاهش توی ناراحتی. بود شده خیره چشمام به. بود چپم ی سینه روی

. بشم عاشقش بخوام من که اونقدر نه اما. خوشگلیه دختر. میزنه عسل عشق به داره و شده من

 عمولم حد از تندتر کنه، می نگاه بهم بار هر. عاشقشه هم خیلی! عاشقشه قلب این... قلب این اما

 .میزنه

 میخوای؟ چی من از تو-عسل

 !قلب این بخاطر... نکنی گریه میخوام ازت-

 باشه؟. بشه اذیت سورنا قلب نذاری. باشی سالمتیت مواظب همیشه میخوام ازت منم-عسل

 ویت از دستشو. میشن جاری ناخودآگاه. چیه واسه هام گریه دونم نمی. دادم کونت گریه با سرمو

 .رفتم باهاش. افتاد راه دوباره و کشید بیرون دستم
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 .بذار تنها منو-عسل

 .تونم نمی-

 .باشم تنها بذار کنم می خواهش ازت-عسل

 .باشه همراهت میخواد سورنا. میرم بعد و تون خونه میذارمت. نمیشه-

! سورنا :گفت کرد می گریه که همونطور و باال کشید شو بینی آب. کرد نگاه من به و گشتبر عسل

 .باشم تنها االن بذار کنم می خواهش ازت من سورنای

 گفت می بهم قلبم. داد ادامه راهش به و برگردوند ازم روشو. گرفت شدت قلبم ضربان دوباره

 تپش و دویدم منم کرد کج راهشو وقتی. مبر دنبالش باید اما یواشکی شده حتی. برم دنبالش

 خم سرمو و کردم صبر لحظه چند. کردم مخفی خودمو سریع. ایستاد جاش در. افتادم راه سرش

 رفت و یدپیچ رسید، که خیابون سر به. رفتم دنبالش دوباره. بود رفته. نه یا رفته ببینم که کردم

 تاکسی یه سوار بعد دقیقه پنج. ببینمش تونستم می اما. بودن اونجا زیادی جمعیت. راست سمت

 تاکسی عقب صندلی روی صدا و سر بی رفتم منم. نشست تاکسی جلوی صندلی روی. شد

 رایهک. عبدالعظیم شاه رسیدیم بعد دقیقه بیست. بود خودش حال تو. نشد من متوجه. نشستم

 رو اکسیت کرایه منم. افتاد راه و شد پیاده ماشین از. داد راننده به بود تاکسی توی وقتی رو تاکسی

 ردمک سعی زیادی اون به جمعیت توی. رفتم عسل دنبال بگیرم پولمو باقی اینکه بدون و دادم

 پشت منم. داخل رفت. بود قیامت. رسیدیم حرم بازار به. شد رد حرم خیابون از. نکنم گمش

 لب حیاط ویت. زیارت رفت. کرد سرش و گرفت چادر یه که حرم در جلوی رسید. بودم سرش

 اومد یقهدق بیست از بعد. باشم مواظبش گفت می بهم قلبم. بودم منتظرش و بودم نشسته حوض

 هی جلوی و پیچید ها فرعی از یکی توی. بیرون رفت حرم از و داد تحویل چادرو. ندید منو. بیرون

 شوتصور صدا بی هاش اشک. شد خیره رستوران از ای گوشه به شیشه پشت از. ایستاد کبابی

 شپشت. نشست میز اون پشت و داخل رفت. شد خالی بود، خیره بهش که میزی اون. کردن خیس

 می داشتن هاش شونه. داد سفارش غذا. دیدمش می داشتم من اما. دید نمی منو و بود من به

 دبلن بلند داشت بود معلوم. کردن می نگاه اون به بودن، رستوران توی که آدمایی همه و لرزیدن

 رستوران از غذا ظرف با. غذا روی کشید و گرفت کیسه یه رفت آوردن که شو غذا. کرد می گریه

 بهش که شنیدم و گدا بچه یه جلوی گذاشت رو غذا. درآورد سر حرم پشت خیابون از. شد خارج

 .بخون فاتحه: گفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

268 

 

 اهنگ غذا هب و خوند می فاتحه لب زیر داشت. کردم نگاهش رسیدم که بچه به. افتاد راه به هم بعد

 من. شد خوشحال اونم. دادم بهش و درآوردم جیبم از تومن هزار صد. سوخت براش دلم. کرد می

 دیدم که چرخوندم چشممو! من برای سورناست دل ی تحفه اش همه اینا. نبودم چیزا این اهل

 زا. بودن التا اون از. کردن اش دوره پسر تا سه دیدم رسیدم بهش وقتی و دویدم. نیست عسل

 به و بود درآورده جیبش از چاقو یه عسل. کردن می اذیتشون و شدن می دخترا مزاحم که اونایی

 یکیشون. خندیدن می بهش هم اونا. میداد نشون شو چاقو میشدن نزدیکش که هرکدومشون

 یکس. کردن می نگاه داشتن فقط هم مردم. زمین روی کرد پرت و قاپید عسل دست تو از رو چاقو

 و درآوردم کتمو. غیرت حس. شد ور شعله درونم حسی یه. بره خالفا اون سمت کرد نمی جرئت

 !اعوضی آهای: زدم نعره میزدم باال آستینامو حالیکه در و سمتشون رفتم. زمین روی کردم پرت

 !زانیار: گفت تعجب با عسل. کردن نگاه من به و برگشتن چهارتاشون هر

 .شد پیداش فرندشم بوی. ههه: گفت و کرد مسخره ی خنده یه التا اون از یکی

. یزنهم منو سورنا خوابش توی بود گفته بهم عسل. بودم کسی خودم برای منم. زدم پوزخند بهش

 تاال اون. هستم ای قوی پسر من. شدم بیهوش من که بود زده سرم به چیزی یه با مطمئنم ولی

 گنده سمت به. ام قوی حال این اب. سالمه نوزده من اما. بودن ساله چهار سه و بیست تقریباً

 .پوزخند یه با همراه برداشتم؛ قدم التشون

 .نشو نزدیکشون. خطرناکن اینا زانیار-عسل

 .میرسم حســـابشونو. باشن هستن گهی هر: زدم عربده

 !برو دِ: زدم داد. کرد می نگاه من به و بود وایساده اون اما. بره که کردم اشاره عسل به سرم با

 . فتر و دوید

 برسی؟ مارو حساب میخوای تو! جوجه ببینم-الت گنده

 مشت هی. روش نشستم و زمین رو کردم پرتش و گرفتم شو یقه عصبانیت با. خندیدن سه هر بعد

 حرکت یه با و گرفتم دستشو. کرد حمله بهم پشت از اومد یکی اون که چشمش پای خوابوندم

 برد دستامو و زد بهم مشت تا چند و کرد بلند منو و اومد سومی. زمین انداختمش و چرخوندمش

 چاقو هی. کرد پاک بود شده خونی که لبشو گوشه. شد بلند زمین رو از الته گنده اون. کمرم پشت

. نزمی خورد و دادم هولش لگد با که برداشت خیز سمتم یه مسخره لبخند یه با و درآورد جیبش از
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 هم عسل. کرد دستگیرشون و رسید پلیس که کنن پارم تیکه و کنن حمله بهم نفری سه خواستن

 زمین روی از منو کت عسل. بود کبود چشمم پای. بود شده خونی لبم گوشه. بود پلیسا همراه

 شدی؟ درگیر باهاشون چرا خطرناکن؟ نگفتم مگه: گفت و اومد سمتم به گریه با و برداشت

 بیارن؟ سرت میخوان هربالیی میذاشتم-

 خوبه؟ حالت زانیار: گفت و شد هول عسل. گذاشتم ام سینه روی ودستم. کشید تیر قلبم

 .شدم زمین نقش و دادم فشار هم روی لبامو. بزنم حرف تونستم نمی

*** 

 و ودب نشسته تختم ی گوشه. بودیم بیمارستان. دیدم سرم باال عسلو کردم باز چشمامو وقتی

 !عسل: گفتم داره درد بود ممعلو که صدایی با. ریخت می اشک و کرد می نگاه منو داشت

 زانیار؟ خوبی-عسل

 .دادم تکون سرمو

  باشی؟ سورنا قلب مواظب نخواستم ازت مگه-عسل

 .زدم لبخند بهش

 بودی؟ افتاده راه دنبالم چرا-عسل

 .باشم مراقبت باید گفت می بهم حسی یه. دونم نمی-

 .کردی نمی دخالت کاش. شرورین آدمای اونا-عسل

 بیارن؟ سرت خواستن بالیی هر اونا که-

 .دیگه برسه دادم به که میشد پیدا یکی باالخره-عسل

 آوردی؟ پلیس تو-

 خودشونو سریع هم اونا و ده و صد زدم زنگ. همیشه هست پلیس حرم خیابون سر. آره-عسل

 .رسوندن

 .دادی نجاتم که ممنونم: گفت و شد خیره بهم لحظه چند از بعد. انداخت زیر به سرشو
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 .زدم لبخند بهش

 باشم؟ داشته تو شماره میشه-

 چیکار؟ میخوای-عسل

 .بشنوم صداتو بار یه وقت چند هر میخوام-

 .داد تکون منفی جواب ی نشونه به سرشو و کرد اخم بهم عسل

 !عسل کنم می خواهش-

 !عجیب خیلی. دارم بهش عجیبی عشق. تپه می اون برای قلبم

 .باشم ای دیگه کس هیچ با سورنا بجز تونم نمی من-عسل

 .بشنوم صداتو میخوام فقط. باشی من با نخواستم ازت که من-

 .زانیار نه-عسل

 جورایی یه. کردن ازدواج باهم تو بابای و من مامان. فامیلیم هم با جورایی یه کن فکر! عسل-

 نه؟. میشیم فامیل

 .میشیم برادر و خواهر. آره: گفت و زد پوزخند عسل

 صداشو و کنم آروم دلمو تونستم می حداقل بهونه اون به ولی. گرفت درد یکم قلبم گفت اونو وقتی

 دروغ. مبش نزدیک بهش تا گفتم می دروغ باید. ببینمش گاهی بهونه اون به تونستم می. بشنوم

 !عشق

 میدی؟ برادرت به تو شماره حاال. میشیم برادر و خواهر. میگی راست... آره-

*** 

 لبمق نگفتم دیگه. دارم دوستش نگفتم عسل به دیگه اتفاق اون از بعد. گذشته روز اون از سال دو

 دیه باید. بود الزم پول مهدی، قصاص برای. باهمیم برادر و خواهر عنوان به االن. میزنه اون واسه

 بتونه تا گرفت پول باباش از عسل اما. نداشتن پول قدر اون که سورنا ی خونواده. میدادن شو

 خون اینکه از خوشحال بود؛ خوشحال عسل. کردن قصاصش هم هباالخر. کنه قصاص رو مهدی
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 و شد خارج خونه در از بدو. موندم منتظرش و زدم بوق دوتا. درشونم جلوی. نشده پایمال سورنا

 .نشست کنارم و کرد باز درو. اومد ماشین سمت به

 . خانوم عسل سالم-

 مطوری؟ چطور. زانی داش سالم-عسل

 بریم؟. خوبم :گفتم و زدم چشمک یه بهش

 .بریم اما... میشه تموم کی نفع به انتخابات این دونم می گرچه-عسل

 برامون بود قرار نظرمون مد جمهوری ریاست کاندیدای که تجمعی سمت به حرکت حال در

 . بودیم کنه صحبت

 مردم ندیدن. تاحاال ندیدن فقرو میزنن، چیزا خیلی از دم که اینایی زانیار؟ دونی می-عسل

 مثل ما ی محله درسته. هستم چیزا خیلی شاهد. شهرم جنوب ی بچه من. میشن رنج یچجور

 . کنه می بیداد بدبختی بری، تر پایین که یکم کن باور اما... تهرانه خوب جاهای

. ورم غوطه ثروت توی من. نکردم حسش حاال تا. ندیدم مردمو نداری و فقر حاال تا من. کشید آه

 تدس به واسه کشیدن سختی. دیده بدبختو مردم. دیده اون. شستهن غم نگاهش توی عسل اما

 و تفریح واسه انتخاباتو من شاید. تره باز خیلی من به نسبت دیدش. کرده لمس پولو آوردن

 داره بازم بیاد، پیش چی قراره دونه می و داره خبر آینده از اینکه با اون اما. میرم خوشگذرونی

 .هنوز فنچه. نداره رأی قح فعالً گرچه. کنه می تالششو

 .شده اقتصاددان ما واسه. حاال خب خیله-

 .کنیم صفا بذار آهنگ یه: گفت و زد لبخند

 .شد پخش صادقی رضا از مشکی آهنگ. کردم روشن ضبطو

 .بشما پوش مشکی دوباره میگه شیطونه-عسل

 !کنار گذاشتی مشکیو تازه. کنه می غلط شیطونه-

 شا غصه اون از بیشتر تا کردم عوض آهنگو. افتاده سورنا یاد مفهمید. نگفت هیچی و کشید آه

 .نگیره
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 و کنه می ازدواج ماهان با 91 سال این. سارینا سراغ برو. داریا وقت هنوزم زانی ببین-عسل

 .بود گفتن ما از. ها کنه می بدبخت خودشو

 . عسل دادیا گیری-

 !بعداً میشی عاشقش کن باور-عسل

 .بزنم حرفی عسل به تونستم نمی اما. خواهرمه مثل من برای سارینا. عسلم عاشق من

 خوبه؟! بگی شما هرچی... چشم شدم عاشقش هرموقع. نشدم فعالً  که حاال-

 .اوهوم: گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند عسل

 .بگو واسش خوابت از. نکنه ازدواج ماهان با بگو بهش-

 .کرده قهر باهام وا؟شن گوش کو ولی. گفتم بهش باالخره پیش وقت چند-عسل

 چرا؟-

 تو جلوی سارین گفته مخصوصاً . برخورده بهش ماهانم و گفته ماهان به رو قضیه چون-عسل

 .نشه آفتابی

 داره؟ ربطی چه من به من؟ چرا: پرسیدم تعجب با و خندیدم

 .گفته همین واسه. دیگه کنه می ازدواج تو با دیدم خواب توی گفتم بهش خب کیو آی-عسل

 .گفتی می نباید. هستیا گولیگا عجب-

 .خودتی گاگول! هو-عسل

*** 

 .بگم بهش باید من-عسل

 میشه؟ باورش کنی می فکر بگی؟ چی بهش میخوای. عسل وایسا-

 .دنبالش بریم بیا. میره داره زانیار-عسل

 و شد ماشینش سوار اون اما. رفتیم نظرمون مورد جمهوری ریاست کاندیدای سمت به هم با

 .دش دور ازمون
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 .رفتش! هِی اَکه-عسل

 .خیال بی. بزنیم چرخی یه بریم بیا-

 .خیال بی میگی راحت چه-عسل

 کنم؟ پاره تیکه اینجا خودمو کنم؟ چیکار خب-

 ...اون آخه-عسل

 . بریم بیا. دیگه کن ول عسل اَه-

 و ینمماش تو کردم پرتش. بگیرم دستشو نداشتم اجازه. کشیدمش خودم سمت و گرفتم بازوشو

 هوهق اون جای همه. بود شده پاتوقمون که شاپی کافی یه. شاپ کافی یه رفتیم هم با. بستم درو

 من و عسل. کردن درست کلبه مثل شاپو کافی توی. هاش فنجون و میزها حتی. رنگه ای

 .عاشقشیم

 دقیقاً؟ هستم جامعه از طبقه کدوم جزو من االن-عسل

 چطور؟-

. میزنم حرف پولدارم داآش با دارم و نشستم شهر پشا کافی بهترین توی. کن نگاه آخه-عسل

 . شدم شخصیت دوگانگی دچار من االن. شهره جنوب توی که ام خونه میرم بعد اما

 ما؟ ی خونه امشب میای-

 ایباب ی خونه از چترتو کِی بابا خری؟ می خونه سالی چه نپرسیدم ازت خواب توی راستی-عسل

 کنی؟ می جمع من

 .ندارم دیقص همچین که فعالً -

 ! میشی رفیق نگین با کِی نپرسیدم خوابم تو اصالً-عسل

 .تونم نمی کنم؟ فکر حتی ای دیگه دختر به تونم می چجوری اونم عاشق وقتی

 !بابا بخور شیکتو میلک. رو حرفا این کن ول حاال-

 ما؟ خونه امشب میای نگفتی؟: گفتم مکث کمی از بعد
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 .هستا منم ی خونه-عسل

 نه؟ یا میای. هست هم شما ی خونه. بله-

 .میام آره-عسل

 آره؟. دیگه استیشن پلی. ایول-

 !آرّه: گفت و داد تحویلم چشمک یه با همراه ناز لبخند یه عسل

*** 

 مون حوصله نبودی روزی چند. اومدیا شد خوب: گفت و بوسید اشو گونه و کرد بغل عسلو مامان

 . بود سررفته

 . جون ژیال برم قربونت-عسل

 .بخور شام پایین بیا کن عوض لباساتو برو. خوشگلم فدات-نماما

 ؟(خدمتکار)جون نازی یا کردی درست خودت بگو اول-عسل

 .خودم-مامان

 .بیام و کنم عوض لباسامو سریع برم من پس. جونم-عسل

 سُر پاش ها پله روی. داره دوست خیلی مامانمو پخت دست. افتادیم راه اتاقامون سمت به باهم

 انگار که بودیم جوری. افتاد بغلم تو. بودم کنارش. گرفتمش من که میفتاد داشت پشت از و خورد

 من چشمای به اونم. بودم شده خیره چشماش به. بود شده تموم مون نفره دو رقص موقع همون

 گودی تقسم روی دستم یه! سورنا قلب... میزد تند قلبم. میشد پایین و باال هام سینه. بود زده زل

 پلک بار چند. بود شده حلقه گردنم دور دستاش اونم. اش شونه روی ام دیگه دست و بود کمرش

 مپا. زانیار ببخشید: گفت و کرد جور و جمع خودشو و شده کنده بغلم از. دزدید ازم نگاهشو و زد

 .خورد سُر

 !دیوونه نداره اشکالی: گفتم و زدم لبخند

*** 

 کجاست؟ مبابا پس: گفت عسل. بودیم نشسته میز دور
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 . خونه میاد دیرتر امشب-مامان

 .کوفتی اون سراغ دوباره نره وقت یه. ها باشه بابام به حواست جون ژیال-عسل

 .جمع خیالت. هست حواسم. جون عسل نه-مامان

 .زد یخ. عسل غذاتو بخور-

 از هک طوسی شال یه هم سرش روی. داشت تن به طوسی ی راسته جین شلوار و بنفش تونیک یه

 یم ساده... پوشه می ساده... میکنه تفریح ساده. ایه ساده دختر. داشت بود تر روشن ارششلو

 چهی نتونستم سال، دو این توی که جوری. سخت خیلی! سخته. میشه عاشق سخت اما...! خنده

 قلب این اما. شدم می جذبش باز نبود هم سورنا قلب اگر مطمئنم. دارم کشش بهش. کنم حرکتی

 مهر که کسی عاشق. شدم عاشق بار آخرین و اولین برای درخشنده زانیار من؛. هکرد عاشق منو

 اس پی تا من اتاق رفتیم عسل با غذا صرف از بعد. خودمو مهر نه... داره اش سینه توی منو قلب

 توی و میبرد اون همیشه تنیس توی. خوندیم می کری هم واسه کلی. میداد حال خیلی. کنیم بازی

 .خوندیم می رجز هم برای بازم اما. باخت می میشهه تِیکِن بازی

 .کنم می لوردت و له میزنم االن-

 .داآشم نیستی عددی! هه هه هه-عسل

 .کنی کف برمیدارم رو کازاما جین االن-

 !باو بینیم بیشین-عسل

 .نزن حرف التی-

 حالیته؟. کنی عوض مارو تونی نمی. مایینایم پایین ی بچه ما داآشم-عسل

 .کنی حفظ ظرافتتو همیشه کن سعی-

 چیکار؟ خوام می ظرافت-عسل

 .میاد خوششون ظریف دخترای از پسرا-

 .بزنم حرف التی بهتر همون پس-عسل

 .میزنه ضدحال خیلی. میکنه مقاومت
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*** 

 هنقط ندیدم بارم یه. پوشه می پوشیده لباسای. بردم هم عسل شدم دعوت که ای مهمونی توی

 واهرخ بگم همه به بودم مجبور. پوشونه می چیزی یه با هم شو یقه یحت. باشه معلوم بدنش از ای

 .بگم تونستم نمی هیچی عسل جلوی. ناتنیمه

 برقصیم؟ بریم میای-

 .بابا برو چی؟ دیگه-عسل

 چی؟ نداره اشکال گفتی می که رقصایی همون از-

 .خیال بی. بابا نه-عسل

 دوست. بودن نوید و پویا. بود خترد تا سه همراهشون. اومدن سمتم به دوستام از نفر دو

 اما. بود مهتاب هم نوید دختر دوست. بود گالره اسمش پویا دختر دوست. شناختم می دختراشونم

 پویا با. روحه بی و نمکه بی. آبیه چشماشم و سفیده خیلی دختره. شناختم نمی رو دختره یکی اون

 . کردیم پرسی الاحو و سالم هم با و دادیم دست مهتاب و گالره و نوید و

 .ناتنیم خواهر عسل... کنم می معرفی ها بچه-

 .سالم: گفت خجالت با عسل

 .نه نوید و پویا به اما داد؛ دست دختره اون و مهتاب و گالره با

 .داریا مثبتی بچه خواهر چه-گالره

 هب تحسین با لبخند یه با. بود انداخته پایین سرشو عسل. عسل و من بجز خندیدن شون همه

 !گُله عسل: گفتم و کردم نگاه عسل

 وناا سمت رومو و گرفتم خودم به تفاوت بی ی قیافه یه من اما. کرد نگاه منو تعجب با و برگشت

 .چرخوندم

 .شکست کمرم. سنگینی ی جمله چه-پویا

 خوشش دوستام جمع از انگار عسل. زدم لبخند یه فقط اینبار من اما. خندیدن شون همه دوباره

 .نیومد
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 ... و گالره و پویا... مهتاب و نوید اینا! جان لعس-

 نمی که دختری اون به رسیدم. کردم می معرفیشون و میدادم نشونشون داشتم دستم با

 .هستن جون نگین ایشونم: گفت عسل. شناسمش

 شناسی؟ می کجا از منو: گفت و کرد نگاه عسل به تعجب با نگین

 .دیگه میشناسم: گفت و زد لبخند عسل

 .شناسم نمی تورو من آخه-نگین

 .دیدمت خوابم توی کن فکر-عسل

 !واه-نگین

 .مفصله اش قضیه-

 بود؟ همین: گفتم و عسل به کردم رو

. نداشتم هم کشش بهش حتی. نیومد خوشم دختر اون از اصالً من اما. داد تکون سرشو عسل

 .کارش تو برو: گفت آروم گوشم زیر عسل! سورنا قلب بخاطر... عسله خاطر واسه شاید

 .برگردوندم ازش رومو و کردم اخم بهش

*** 

 .پروند موردو دستی دستی! اِ اِ اِ-عسل

 !نیومد خوشم ازش خب عسل-

 .بودی تماشاش محو که خوابم توی! کلک اِی-عسل

 .دیگه کن قبول. کرده فرق واقعیت با نمه یه تو خواب-

 ... مثل. خب آره-عسل

 .نیست گهدی سورنا اینکه مثل: گفت و کشید آه

 قلبش. میگیره آتیش زدنت پس از داره. میشه دیوونه دوریت از داره. هست هنوز سورنا قلب اما

 !تو بخاطر فقط. میزنه داره تو خاطر به هنوز
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 شهربازی؟ بریم ای پایه. کن ول عزا؟ ی شبکه رفتی دوباره-

 .کنکوریما سرم خیر مثالً -عسل

 .نکن کنکورو فکر! ــتراحـ. آزاد دانشگاه میری. هست که بابات-

 الیح چه. معمار مهندس. بخونم محض ریاضی اینکه بجای بشم مهندس تونم می. راستیا-عسل

 انگار میشه که امتحانات سر ترم هر. نیست اینجوری که نور پیام. میگیری نمره میدی پول. میده

 .میشه کنده پوستت. کنن می ات بیچاره. کنی آماده کنکور واسه خودتو باید

 شهربازی؟ بریم میای حاال-

 دانشگاه؟ نمیری چرا نداری؟ دانشگاه تو-عسل

 .گرفتم مرخصی ترم یه فعالً . بابا میرم-

 چرا؟ اِ-عسل

 !تو جون نبود خوندن درس حس-

 زودتر. سالته یک و بیست االن. گرفتی مدرک که بود سالت چهار و بیست خوابمم توی-عسل

 .نیار در بازی خنگ. دیگه کن تمومش

 نه؟ یا شهربازی بریم میای سل؟ع-

 پرسش؟ و نیکی: گفت و خندید عسل

*** 

 مادر و پدر پیش سال دو. بود دیده منو خوابش توی عسل که سالی. هستیم 91 سال شهریور

 ،ماهان با ازدواجش از قبل. کرد ازدواج ماهان همون با سارینا. رفتن دنیا از تصادف یه اثر در سورنا

 عسل. کرد زندگی باهاش راحت خیلی همین واسه. مجرده عموش. ندمو می مسعودش عمو پیش

 زهراست، بهشت نزدیک چون. بود شده قبول امام یادگار آزاد دانشگاه معماری مهندسی ی رشته

 دائماً. شه رشته عاشق چون. خوبه درسشم. سورنا مزار سر میره اش همه. اونجا شده پاتوقش

 رانندگی از اما. داره نامه گواهی خودشم. اون شده یمزندگ همه. میارمش... میبرمش. باهاشم

 من واسه. زردش منتهی من ماشین مدل از. خریده مازراتی براش باباش. داره ماشینم. بیزاره
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. کردم تموم درسمو منم. منه پیش دائماً چون. کنه نمی استفاده ازش زیاد عسل اما. سفیده

 فتگ انقدر. بود عسل دادنای گیر بخاطر شاید. شد تموم درسم پیش ترم دو عسل خواب برخالف

 بابام های شرکت از یکی توی کارمو! رو مرده صاب کردم تمومش منم که باش زود باش زود

 ویجل. بشه تموم درسش تا داره هواشو باباش فعالً هم عسل. شعبشم از یکی مدیر. کردم شروع

 روی از مو آفتابی عینک. شد اشپید که هستم عشقم منتظر و دادم تکیه ماشینم به دانشگاهش

 ویت بودمو نداشته نگه عینکو باهاش که دستم اون و ایستادم صاف جام سر و برداشتم چشمم

 لوارش یه. بود تنش طالیی کمربند و ها دکمه با براق ای سرمه مانتوی یه. کردم فرو شلوارم جیب

 شکف جفت یه امروزم. بود اسپرت مواقع اکثر مثل هم کفشاش. بود کرده پاش گشاد پاچه جین

 رو. هکن می جذابش خیلی. دارم دوست دانشجوییشو تیپ. بود کرده پاش مشکی آدیداس اسپرت

 .زانی داش سلـــام: گفت و ایستاد روم به

 خوبی؟. عسلی سالم-

 بریم؟. شما قربان-عسل

 .بریم شو سوار-

 .فتادما راه و رل پشت نشستم منم. ماشین توی نشست و کردم باز براش درو

 بود؟ چطور ترم این روز اولین-

 .دارم واست هم خوش خبر یه. بود عالی-عسل

 من؟ واسه-

 ... دوستم شناسی؟ می رو نیلو. آره-عسل

 خب؟-

 .توئه کف تو! که خوشگله چقدر دیدی-عسل

 .شد شروع باز

 کنم؟ چیکارش خب-

 .میده واست جونشم طرف بابا-عسل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

281 

 

 االن؟ من کنم چیکار-

 .دیگه شو قرفی باهاش-عسل

 .مادرت جون کن ول عسل-

 .میگم جدی نخیرم-عسل

 !عسل-

 نمیشی؟ رفیق کسی با چرا خب-عسل

 .ندارم دوست چون-

 .بمیره تن این... من جون... بار یه-عسل

 آخه؟ کنی می اصرار انقدر چرا-

 ...گفتم من جون-عسل

 داره؟ ارزش واسم چقدر دونه نمی مگه میخوره؟ قسم خودشو جون چرا. شدم عصبی

 ! تو حضور در اونم بار یه فقط-

 بیاد؟ بگم کجا. اومد کوتاه باالخره! جونم: گفت و زد دست و خندید عسل

 .بارا یه فقط گفتم عسل-

 کجا؟! خـــب خیله...بــــاشه-عسل

 .شاپ کافی همون بیاد بگو. بدونم چه-

 اون همه و ییدآندرو هاش گفته طبق. کرد رسانی اطالع بالفاصله و درآورد گوشیشو عسل

 .بود اومده بازار به میزد حرف ازشون که هایی تکنولوژی

 .کن رسانی خبر بعد بشه منعقد کالمم وایسا-

 خوبه؟ فردا-عسل

 .فردا همون. بابا آره-
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 بذارم؟ قرار باهاش چند ساعت-عسل

 .نداره فرقی من برای. داری وقت خودت ساعتی هر-

 .میذارم قرار عصر 5 ساعت-عسل

 سورنا؟ خاک سر میری-

 .آره-عسل

 وارس بعدشم و خونه می فاتحه یه فقط. کنه نمی گریه دیگه. جونم بی رقیب خاک سر رفتیم

 پولشو. شدم ارموندگ اینا مامانم پیش ببینم بیشتر عسلو اینکه واسه. میفتیم راه و میشیم ماشین

 دممخو مامانشو ی خونه دم گذاشتمش. باشم عسل پیش بیشتر میخوام. خرم نمی خونه اما دارم

 .شرکت سمت افتادم راه

*** 

 .پاشو. میاد داره-عسل

 پاشم؟ چی واسه-

 .دیگه کن سالم بهش پاشو-عسل

 ... .نبود عسل مثل. میومد سمتمون به داشت که کردم نگاه نیلوفر به پاشدم جام از

 .جون نیلو سالم-عسل

 .سالم-

 .سالم-نیلوفر

 .عسل کنار من روی به رو نشست

 زانیار؟ بیخو-نیلوفر

 چطورین؟ شما. ممنون-

 عسلو من اما. بشه دخترم دوست میخواست مثالً  ناسالمتی. کرد تعجب زدنم حرف رسمی از نیلوفر

. کرد می نگاه من به داشت اونم. کردم نگاه عسل به! رو ای دیگه کس هیچ نه. دارم دوست
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 به همونگا و اومد خودم به رنیلوف صدای با. کنم درک مفهومشو تونستم نمی. بود جوری یه نگاهش

 .دوختم اون

 .مرسی خوبم منم-نیلوفر

 اریند میل چی: گفتم و نیلوفر به کردم رو. شاپ کافی اومدیم افتاد یادم و انداختم پایین سرمو

 بیارن؟ بگم

 .شیرموز-نیلوفر

 .بود جوری یه. شده اونطوری اش قیافه چرا فهمیدم نمی. بود جدی اش چهره. عسل به کردم رو

 .بود مبهم نگاهش

 عسل؟ چی تو-

 . نداره فرقی: گفت و انداخت زیر به سرشو و کرد اخم عسل

 باز. کردم نگاهش و عسل به کردم رو دوباره. دادم سفارش شیرموز تا سه و زدم صدا گارسونو

 .بود فاز همون توی

 عسل؟ چیه-

 چی: تگف لبخند یه با و کرد زبا اخماشو و زد پلک چندتا. کرد نگاه من به اخم با و کرد بلند سرشو

 چیه؟

 اینجوریه؟ قیافت چرا-

 .بزنم صورتم به آبی یه برم میخوام راستش-عسل

 .اجازه با: گفت نیلوفر به لبخند یه با و شد بلند جاش از

 .شد چش یهو نفهمیدم. شدم نگرانش. رفت بهداشتی سرویس سمت به و شد دور ما از هم بعد

 .دمچرخون سمتش نگاهمو نیلوفر صدای با! بدونم چه. اومده پیش واسش زنونه مشکالت از البد

 بوده؟ چی ات رشته بپرسم تونم می-نیلوفر

 .خوندم مدیریت من-
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 کرف عسل به داشتم. شدم خیره دستام به و زدم گره هم به هامو پنجه و گذاشت میز روی دستامو

 حد نای تا کردم نمی فکر اما. هستی زیری به سر پسر گفت می عسل: گفت نیلوفر که کردم می

 .باشی زیر به سر

 .کردم نگاه چشماش به اخم با و کردم بلند سرمو

  مگه؟ چطور-

 .پایینه اش همه سرت آخه-نیلوفر

 .همینجوریم اکثراً-

 .نجیبی خیلی دیگه پس-نیلوفر

 عسل بینینب برین میشه: گفتم نیلوفر به. بود گذاشته جا میز روی گوشیشم. بود عسل پیش دلم

  مونده؟ کجا

 . بله: گفت بهم سرسنگین و شد بلند جاش از اخم با. کردم نگاهم متعجبانه نیلوفر

 .اومد سمتمون به و کرد باز درو خودش عسل که بهداشتی سرویس سمت رفت

 نیلو؟ پاشدی چرا-عسل

 .دنبالت بیام گفت داداشت: گفت و رفت غره چشم من به نیلو

 بارهدو. انداخت بهم نگاه یه و برگشت عسل. گفت اونجوری ظورمن به. کرد تأکید داداش کلمه روی

 .بشینیم بریم بیا: گفت و دوخت چشم نیلوفر به

 سرسنگین نیلوفر. خوردن به کردیم شروع و آوردند رو شیرموزها. نشستند سرجاشون و اومدن

 قرار کالً. گفت نمی هیچی عسلم. بزنم باهاش نداشتم حرفی منم. نمیزد حرفی دیگه و بود شده

 .میرم دیگه من. ممنون: گفت نیلوفر شد، تموم که شیرموزمون. بود شده مضحکی

 کجا؟-عسل

 .بای فعالً. دارم کار. دیگه برم: گفت و رفت غره چشم یه بعد. کرد نگاه من به نیلوفر

 .انداختیم راش و شدیم بلند جامون از من و عسل
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 .خداحافظ-

 .عزیزم خداحفظ-عسل

 .خداحافظ: گفت بعد و ایستاد لحظه چند یه. بود چیزی منتظر انگار

 .شدیم تنها عسل و من و رفتش

 ندادی؟ بهش تو شماره چرا خره-عسل

 مو؟ شماره-

 بود؟ واستاده ساعت یه چی واسه کردی فکر پس. دیگه آره-عسل

 .ازش نیومد خوشم: گفتم و گرفت ام خنده

 چرا؟! پوففف-عسل

 .نیومد خوشم. شد صمیمی زود-

 بریم؟: گفت و زد ندلبخ عسل

 .بریم-

*** 

 سورنا؟ خاک سر میری-

 .خونم می فاتحه واسش همینجا از. نیست حسش امروز... نه-عسل

 زا بعد. خوندن فاتحه به کرد شروع. نره زهرا بهشت دانشگاه از بعد بود ممکن محال. کردم تعجب

 .کردیم سکولشا کرده فکر. کرده قهر من با نیلوفر: گفت من به خنده با خودن فاتحه

 .نمکه بی خیلی. بابا کن ولش. بده شفاش خدا-

 نیومد؟ خوشت ازش خداییش-عسل

 .نمیاد خوشم اونجوریا از. نه-

 میاد؟ خوشت چجوریا از پس. جیگره خیلی که اون بابا-عسل
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 پرسی؟ می چی واسه-

 .کنم پیدا واست میاد خوشت که همونجوری که بدونم میخوام خب-عسل

 !عسل خیال بی-

 میاد؟ خوشت چجوریا از! من جون. دیگه بگو. جدی نه-سلع

 از :گفتم و کردم اشاره ابروم و چشم با بهش. بدم جوابشو باید میخوره هم قسم. خورد قسم باز

 .میاد خوشم اینجوریا

 باشه؟ من مثل خوای می یعنی: پرسید تردید با. زد خشکش

 .خودت فقط و فقط! تو خود. نه تو مثل

 .بردار کچلم سر از دست دیگه میدیفه که حاال خب-

 .ندادی گوش بگیر کار مخشو برو گفتم بهت هی. دیگه بود من مثل هم سارینا خب-عسل

 . کن تمومش عسل-

 خب؟ چرا-عسل

 .کن تمومش. کنم می پیدا یکیو خودم بخوام اگر. بگردی دختر دنبال واسم نمیخوام دیگه-

 احساساتم از ندارم حق اما باهاشم ساله شش. نشست سینه به دست و برگردوند ازم روشو

 .بگم بهش چیزی

*** 

 .بودم دیده خوابم توی اینو: گفت بهم. فرستادم واسش سلفیمو

 بود؟ همین-

 .بود همین. دقیقاً-عسل

 .بود حجاب با همیشه مثل. فرستاد سلفیشو واسم اونم

 !امشب شدی خوشگل چه-
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 .هستیم همیشگی سلع همون که ما. زانی داش میبینه خوشگل چشات-عسل

 .همیشگی خوشگلِ  عسلِ -

 .حرفا این و خوشگل بودم نگفته بهش حاال تا. بود کرده تعجب که انگار. نداد جوابمو

 زد؟ غیبت کجا عسل-

 .بخیر شب. بخوابم میخوام من-عسل

 .دارم کارت وایسا-

 شده؟ چی-عسل

 .اینجا بیا فردا-

 خبره؟ چه-عسل

 .رهمیگذ خوش باشیم هم دور بیا هیچی-

 .باشه-عسل

 دنبالت؟ بیام-

 . میام خودم. نه-عسل

 مطمئنی؟ -

 .میام. آره-عسل

 .قشنگ شبت. کن استراحت برو. باشه-

 .بخیر شب-عسل

 وقتی مخصوصاً. کرد می درست غذا خودش اکثراً مامانم. مون خونه اومد عسل شب، اون فردای

 تمداش. چمنا روی باغ توی ودیمب نشسته عسل و من. بود سرکارش هم خان ایرج. بود اینجا عسل

 . میدادم نشون بهش گوشیمو کلیپای

 .بود باحال خیلی-عسل
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 .زد حرکتی عجب پسره. آره-

 صدای به میتونم: گفت تردید با. کردم نگاه بهش و گرفتم گوشیم از چشممو منم. کرد نگاه بهم

 کنم؟ گوش قلبت

 شد یم ماهی دو یکی! من قلب. قلبت صدای گفت. سورنا قلب صدای نگفت که بود بار اولین برای

 دراز پشت به چمنا روی. دادم تکون سرمو و زدم لبخند بهش. بود نداده گوش قلبمو صدای که

 .بده گوش بیا: گفتم و زدم چشمک بهش. کردم باز دستامو دوتا و کشیدم

. ردمک نگاه بهش. بست چشماشو. ام سینه به چسبوند گوششو. کرد خم ام سینه سمت سرشو

 دلم به اون جز کسیو هیچ سال شش چجوری کردم؟ صبر واسش سال شش چجوری. عاشقشم

 هر ی سینه توی قلب این. کردم می درک رو سورنا. عسله واسه دنگ شش قلب این ندادم؟ راه

 رشس روی بذارم که کردم بلند دستمو. تپه می عسل عشق به... میزنه عسل عشق به بره، مردی

 و کردم مشت دستمو آروم. دادم ایست دستم به برسه، سرش به بود مونده متر سانتی یک که

 ینپای و باال هام سینه. بودم شده خیره زیباش ی چهره به همینجور. زمین روی گذاشتمش دوباره

 یه سلع! تند خیلی. میزد تند. وضوح به صداشو؛ شنیدم می. میزد گوشم توی انگار قلبم. میشد

 یلیخ قلبت: گفت بود ام سینه روی سرش که همونجوری. کرد باز آروم چشماشو و زد ملیح لبخند

 .میزنه تند

 .بزنه تند بایدم: گفتم و زدم لبخند بهش منم

 .خونه تو بریم: گفت و برداشت ام سینه روی از سرشو

 به و برگشت سمتم. گرفتم بازوشو و شد تموم ایوبم صبر دیگه که بشه بلند جاش از خواست

 . بود جدی خیلی ام چهره. شد محو لباش روی از آروم خندشلب. کرد نگاه چشمام

 !عسل نرو-

 دهش خیره هم به. میشد پایین و باال هاش سینه. داد قورت دهنشو آب و زد طوالنی پلک یه بار یک

 نرم؟ چرا: گفت مردد. بودیم

 دست با. بود دستم بازوی روی سرش. من کنار زمین رو افتاد پهلو از. خودم سمت کشیدمش

 ونچ: گفتم بودم، شده خیره چشماش به که همونجوری. بودم گرفته مشتم توی بازوشو ام دیگه

 ! دارم دوستت من
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 به و کردم حرکت یه باالخره. بودیم شده خیره هم به فقط. گفت نمی هیچی. کرد می نگاهم داشت

 و بودم داده تکیه آرنجم به زمین روی چپمو دست. بود چپم سمت. زمین روی خوابوندمش پشت

 نمی هیچی. زدم زل چشماش به. دادم قرار صورتش کنار درست اش، دیگه سمت راستمو دستم

 .داد نمی نشون خودش از هم مقاومت حتی. گفت

 کنی؟ دیوونه منو میخوای نمیگی؟ هیچی چرا-

 بگم؟ چی... چ-عسل

 بآ. بشه بسته آروم چشمام شد باعث که خورد صورتم به نفسش گرمای. کشید عمیق نفس

 .دوختم چشم لباش به. کردم نزدیک صورتش به صورتمو. کردم باز چشمامو و دادم قورت دهنمو

 به هامون نفس. بست چشامشو. بود متر سانتی سه از تر کم شاید هم از هامون لب ی فاصله

 .نبودم مطمئن... اما. ببوسمش خواستم می کنم؟ چیکار بودم مونده. خورد می همدیگه صورت

 !راضیه اونم منبود مطمئن

 .کن باز چشماتو-

 .کرد نگاه بهم و کرد باز چشماشو آروم

 داری؟ دوست منو هم تو-

 ...من... من-عسل

 داری؟ دوست زانیارو... زانیارو. رو سورنا قلب نه! منو-

 اومده بیرون شالش توی از یکم موهاش. میداد بیرون باز دهان با هاشو نفس. لرزید می داشت

 نگاه موهاش به که همونطور. بست چشماشو دوباره اون و کشیدم موهاش ونهم به دستمو. بود

 بگو بهم. دارم دوستت زانیار بگو. بگو بهم. بزن حرف کنم می خواهش! عسل بگو: گفتم کردم می

 !عسل

... دوستت... زانیار: گفت لرزون صدایی با بود، بسته چشماش که طور همون. کردم نگاه بهش

 ! دارم دوستت

 ثانیه ندچ. نکرد مقاومت. کردم پر رو بود بینمون که ای فاصله. زدم لبخند. داد بیرون نفسشو بعد و

. کردم می نگاه لبهاش به داشتم من. چشمام به زد زل ترس با و اومد خودش به گذشت که
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 شد باعث که داد تکون سرشو. نشدم جدا ازش. عقب داد هولم و گذاشت بازوهام روی دستاشو

 . رمب بذار زانیار: گفت ترس با. بود شده برجسته و سرخ. دوختم چشم لبهاش با. بشم کنده ازش

 می اهنگ دویدنش به لبخند با. فرار به گذاشت پا اونم و برداشتم صورتش کنار از راستمو دست

 یرز گذاشتم دستامو و چمنا روی انداختم پشت از خودمو خوشحالی شدت از. ویال توی رفت. کردم

 .سرم

*** 

 .بخوریم ناهار بیاد بگو عسل به برو نازی-انمام

 .خانوم چشم-نازی

 .میرم خودم. نازی کن صبر-

 .بده ورود اجازه شدم منتظر و کردم الباب دق. افتادم راه به عسل اتاق سمت به

 !تو بیا-عسل

 هب لبخند یه با. کرد می نگاه من به و بود نشسته تختش روی. بستم درو و اتاقش داخل رفتم

 .نشستم ازش کمی ی فاصله با تخت روی روش به رو و رفتم سمتش

 .بخوریم ناهار پایین بریم پاشو-

 طور همون. باال آوردم و گرفتم رو اش چونه و جلو بردم دستمو. انداخت زیر به خجالت با سرشو

 .کردم روی زیاده اگر ببخشید... عسل: گفتم بود، لبام روی لبخند که

 کردیم؟ کار چی ما زانیار: گفت و گرفت گاز پایینشو لب باالش، دندونای با و اومد در اشکش

 داری؟ بدی حس-

 .کنم می گناه احساس-عسل

 .نکردم کارو اون هوس خاطر به من اما-

 !بزرگ گناه یه. کردیم گناه اما-عسل
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 تکرارش دیگه. میدم انجام بگی تو که هرکاری من اما. داره فرق هم با اعتقاداتمون دونم می-

 .کنم نمی تکرارش که میخورم قسم تو جون به. نمک نمی

 .بودی داده زیاد قوال این از هم خوابم توی: گفت و زد پوزخند عسل

 .بسازیم مونو آینده خودمون باید دیگه. لعنتیو خواب اون کن ول-

 کنم؟ حساب قولت روی تونم می-عسل

 .کنی حساب قولم رو تونی می صد در صد یعنی خورم می قسم تورو جون وقتی. عزیزم آره-

 شروبم به لب دیگه تونی می بپذیری؟ منو اعتقادات تونی می بیای؟ کنار من با تونی می-عسل

 بشی؟ نمازخون میشه شه؟ حالیت نامحرم و محرم میشه نزنی؟

. اشب مطمئن. میشه همون بگی تو هرچیزی. کنم می بخوای تو هرکاری: گفتم و زدم لبخند بهش

 باشه؟. بگو بهم راستشو مپرس می سوال یه حاال

 داشتی؟ حسی چه بوسه به نسبت: گفتم بهش. داد تکون سرشو

 .کردم گناه حس-عسل

 داشتی؟ حسی چه لحظه همون. بود بعدش واسه که این-

 .نگفت هیچی و انداخت زیر به سرشو عسل

 کردی؟ احساس عشقو من مثل هم تو. عسل بگو بهم-

 .کردم احساس: گفت و زد پلک. باال گرفتم شو چونه دوباره

 کنم؟ بغلت تونم می-

 .داد تکون منفی جواب نشونه به سرشو و زد لبخند بهم

 .خسیس-

 .باشی حریص نباید تو اما-عسل

 چی؟-

 .حریصی خیلی خودت که گفتی بعدش و خسیس گفتی بهم خوابم توی-عسل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر سین بَه | جنوبی جردن رمان

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

 

291 

 

 !شدید...عاشقتم االن اما. خانوما خانوم که نبودم عاشقت خوابت توی-

 اپش کافی رفتیم نیلوفر با وقتی. شدم مند عالقه بهت منم اما... اما شد چطور دونم ینم-عسل

 .فهمیدم

 داری؟ دوستم-

 .آره-عسل

 قلبمو؟ یا منو-

 .رو دوتا هر-عسل

 .زدم لبخند بهش

 میشه؟ چی سارینا پس زانیار؟-عسل

 بشه؟ میخواد چی. هیچی-

 .کردی می ازدواج اون با باید تو آخه-عسل

 میزنی؟ چیه حرفا این. داره شوهر اون بعدشم. ندارم حسی هیچ اون به من گفتم ولما از عسل-

 .میشه جدا شوهرش از اون اما-عسل

 از ینکها واسه رها اون گفتی گفتی؟ چی بهم یادته تو اصالً. نمیشه مربوط من به نشه یا بشه جدا-

. گیرهب انتقام بخواد رها که نیست سورنایی دیگه که االن. رفت ماهان سمت بگیره انتقام سورنا

 .نمیاد بوجود مشکلی هم اونا زندگی واسه پس

 . میگی راس... آره-عسل

*** 

 . شد چی و کردم می فکر چی-عسل

 . کرد فرق دیدی که خوابی با چیز همه. کرد فرق چیز همه-

 .کرد فرق اتفاقات سری یه. نه که چیز همه-عسل

 ...من بیفته واسش اتفاقی اگر کنم؟ چیکار مامانمو: گفت و کشید آه
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 رفح هم با و بودیم کشیده دراز پهلو به فاصله با هم کنار باغ توی که همونطور. گرفت اش گریه

 .کشیدم سرش روی شالش روی از دستمو میزدیم،

 .نداره اشکاتو دیدن طاقت... من قلب... سورنا قلب. عزیزم نکن گریه-

 بهم. کردم پاک اشکاشو انگشتم سرِ با. یختر می اشک صدا بی و بود شده خیره چشمام به

 .شدی نمی عاشقم نداشتی رو سورنا قلب اگر: گفت اومد بند اش گریه وقتی. زد لبخند

 ماا. دیدی خوابت توی که آدمی همون میشدم. بودم دیگه آدم یه االن نداشتم رو سورنا قلب اگر-

... رمفک. توئه پیش فکرمم... نیست تو درگیر دلم فقط االن! عسل. کرده عوض منو کالً قلب این

 . سورنا واسه نه. خودمه واسه ذهنم

 قیعش یه. کردم می احساس بهش نسبت رو عمیقی عشق. نمیزدیم پلک. کردم می نگاهم عسل

 !ابدیه. نیست ای لحظه که عشقی یه. نمیشه تموم هیچوقت که

*** 

 باشه؟. بگیر تماس مباها سریع افتاد اتفاقی نکرده خدایی اگر. اطرافم همین من-

 .خداحافظ: زدم داد و پایین دادم رو شیشه. رفت مادرش خونه سمت به و داد تکون سرشو عسل

 .خداحافظ: گفت و داد قورت دهنشو آب. میزد موج چشماش توی نگرانی. کرد نگاهم و برگشت

 توی مشستن و خریدم اینا عسل ی سرکوچه از کیک و کاکائو شیر یه رفتم. بود صبح یازده ساعت

 بود دیده خواب تو که بود ای خورده و دو ساعت تقریباً گفت می عسل. کردم جان نوش ماشینو

 یه و آباد دولت اومدم. نیم و یک شد ساعت. دیدم مزخرف فیلم یه و سینما رفتم. خوابیده مامانش

 مبه غریبگی حس هیچ محله اون توی. کرد می بودن خاکی احساس قلبم. خوردم و خریدم فالفل

 هم با. دیدم فالفلی توی رو روزبه. کنم می زندگی اونجا که ساله سالهای انگار. داد نمی دست

 و دادم دست باهاش و شدم بلند جام از. بود دستش هم فالفل یه. اومد سمتم. بودیم شده رفیق

 .کردیم علیک سالم

 طرفا؟ این داداش؟ چطوری-روزبه

 !اینجا اومدم شد ام گرسنه منم مامانش ی خونه رفته. اومدیم عسل با-

 .گرم دمت. کنیا می برادری عسل آبجی واسه خوب-روزبه
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 .همیم با عسل و من. نیست برادری-

 میگی؟ جدی: پرسید و شد گرد چشماش روزبه

 .کرد خودشو کار سورنا قلب: گفتم و زدم لبخند بهش

 .بیامرزتش خدا. خواست می رو آبجی خاطر خیلی سورن-روزبه

 .کنه تشرحم خدا-

 روزبه از. بودم گرفته استرس عسل بخاطر. شد دو ساعت که میزدیم گپ روزبه با داشتیم

 آدامس یه. کردم پارک اینا عسل ی کوچه سر رفتم. شدم ماشینم سوار و کردم خداحافظی

 دش دقیقه بیست و دو ساعت. داشتم استرس خیلی اما. جویدنش به کردم شروع و دهنم انداختم

 .گرفت تماس مباها عسل که

 عسل؟ الو-

 .کرد می گریه داشت

 !زانیــــار -عسل

 .عسل بزن حرف-

 . اینجا بیا -عسل

 هب عسل مادر ی خونه سمت به و کردم دروقفل و شدم پیاده ماشین از. نبود پارک جای شون کوچه

 رو هدستگیر. داشت دستگیره بیرون از شون خونه در. کرد باز درو. زدم آیفونو زنگ. افتادم راه

 .کنه می گریه بلند داره و گرفته بغلش تو مادرشو سر عسل دیدم. تو رفتم و کشیدم

 عسل؟-

 .مامانم! زانیــــار: گفت و افتاد هق هق به. کرد نگاه من به و برگشت

*** 

! رگم مثل ناپذیرن؛ تغییر که هستن چیزایی یه بازم کنه، عوض تقدیرو که کنه سعی هرچی آدم

. ودب شده تموم عسل مادر چهلم. بگیره خودشو مادر و سورنا پدر و مادر رگم جلوی نتونست عسل

 .زدم درو که بود اتاقش توی. موند می ما پیش عسل
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 !تو بیا-عسل

 بی ریخت؛ می اشک داشت و کرده بغل زانوهاشو و بود نشسته تختش روی. اتاقش داخل رفتم

 انقدر: گفتم و کشیدم سرش روی ودستم. نشستم تختش کنار کمی ی فاصله با روش به رو. صدا

 .عسلم نکن گریه

 .میخوام مامانمو من زانیار-عسل

 .بشه آروم یکم تا کشیدم می کتفش روی دستمو. کردم بغلش. افتاد هق هق به

 .باش آروم... عشقم باش آروم-

 به و دید هم بغل توی مارو. تو اومد مامانم و شد باز اتاق در که کرد می گریه بلند اونقدر

 و کشید بیرون بغلم از خودشو خورد، مامانم به چشمش که عسل. کرد نگاه تعجب با هرجفتمون

. کشید سرش روی دستی و ایستاد عسل سر باال. اومد سمتمون مامانم. انداخت زیر به سرشو

 .دخترم نکن اذیت خودتو انقدر! جان عسل: گفت و بوسید شو گونه و شد خم سمتش

 الژی: گفت کنان هق هق. بود گرفته بغلش اونو همونطور و مامانم دنگر دور انداخت دستشو عسل

 کنم؟ چیکار. کنم می خالء احساس! جون

 .نخور غصه. هستیم ما عزیزم: گفت و کرد بغل عسلو و نشست من کنار تخت روی مامانم

 یرونب رفتم اتاق از منم. بیرون برم که کرد اشاره ابرو و چشم با و چرخوند من سمت سرشو مامانم

 سلوع: گفت و کنارم نشست و اتاقم اومد مامانم دقیقه چند از بعد. افتادم راه خودم اتاق سمت به و

 بودی؟ کرده بغل

 مگه؟ چطور. بله-

 .یستن دخترا بقیه مثل عسل که میدونی. میشه ناراحت بفهمه ایرج کردی؟ بغلش چی واسه-مامان

 .یمدار دوست همدیگرو عسل و من بدونی باید! مامان-

 زانیار؟ میگی چی: گفت و کرد نگاهم تعجب با مامانم

 داره؟ ایرادی چه مگه میدی؟ نشون واکنش انقدر چرا: گفتم و کردم عصبی ای خنده

 . نشیا نزدیک بهش حد از زیاد وقت یه زانیار-مامان
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 .داره فرق بقیه با عسل. مامان دونم می خودم-

*** 

 .کنم خواستگاری بابات از تورو میخوام-

 االن؟-عسل

 .دارم دوست رو تو میگم خان ایرج به و میرم االن همین. آره-

 .دادم دست از مادرمو تازه من اما-عسل

 ؟خوبه. مادرت سالگرد از بعد میندازیم رو عروسی کنیم؟ ازدواج االن همین گفتم من مگه عسل-

: فتگ عسل که پذیرایی سمت بیفتم راه خواستم. داشتیم استرس جفتمون. داد تکون سرشو

 !وایسا

 حاال: گفت و کشید عمیقی نفس. کرد صاف پیراهنمو ی یقه و شد نزدیک بهم. سمتش برگشتم

 .برو

. تمرف باباش سمت به. کرد می نگاه مارو داشت باال از. پذیرایی توی رفتم منم. ایستاد همونجا

 .بود داده لم مبل روی

 .کنم صحبت باهاتون خواستم می! خان ایرج-

 بگی؟ خوای می چی. پسرم بشین بیا-ایرج

 و ستمب چشمامو. بود نشسته شوهرش کنار. بود هم مامانم. نشستم روییش به رو مبل روی رفتم

 و تمانداخ نگاهی چشمی زیر کردم می نگاه منو باال از داشت که عسل به. کشیدم عمیق نفس یه

 .کنم ریخواستگا شما از عسلو میخواستم... من: گفتم خانو ایرج به کردم رو

 چی؟: گفت بود شده شوکه که ایرج

 .کنم خواستگاری ازش میخوام. دارم عالقه دخترتون به من-

 .نداره خوبی اوضاع و حال عسل االن اما-ایرج

 ...ولی. دونم می... دونم می-
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 .عسل پایین بیا: گفتم بلند و کردم نگاه عسل به

 جمع خودشو و نشست فاصله با من رکنا و پایین اومد و انداخت زیر به خجالت با سرشو عسل

 .بود پایین همچنان سرش. کرد

 .داریم دوست همدیگرو عسل و من-

 .بود تعجب نگاهش تو. کرد نگاه عسل به ایرج

 میگه؟ راست زانیار جون بابا! عسل-ایرج

 .بابا بله: گفت و. داد تکون سرشو و کرد تر لبشو عسل

*** 

 . کنم برقرار رابطه باهاش نمیذاشت عسل ماا. شد خونده محرمیت صیغه عسل و من بین

 .بذار کالس ما واسه کم! خانومی عسّـــل-

 .نداشتیما زانیار اِ-عسل

 .زنمی خب بابا-

 !بعد دائم عقد اول-عسل

 .آپارتمانا تو بپیچ: گفت رسیدیم که شون سرکوچه

 .کنم پارک گوشه یه خواست ازم و پیچیدم

 .داره دوستم بود گفته بهم خوابم توی سورنا هک بدم نشون بهت رو جایی خوام می-عسل

 هک هرچی. هستم سورنا مدیون من اما. بیفته سورنا یاد نمیخواست دلم. شدیم پیاده ماشین از

 دستمو. همونجا به رسیدیم! پاکش قلب مدیون. هستم اون مدیون رو دارم که هرچی و هستم

 درست. ودب همینجا: گفت و زد لبخند بهم. دبو دیوار تا دو بین که تنگ خیلی جای یه رفتیم و گرفت

 .جا همین

 !میخوامت. عسل دارم دوستت: گفتم و بوسیدم شو گونه. کردم بغلش

 !همونجوری. بود گفته بهش سورنا که گفتم بهش همونجوری
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 .زانیار... دارم دوستت-عسل

 .تویی زندگیم تموم. عسل تویی نیستم و هست تموم-

 یم نگاه هم چشمای به. بود دستام تو هنوز بازوهاش. کردم جداش بغلم از و کشیدم عمیقی نفس

 روی یا بوسه. کردم خم سرمو. کرد نزدیک صورتم به صورتشو. میزدیم لبخند همدیگه به. کردیم

 . بود دلنشین و شیرین برام همیشه مثل. کاشت لبام

 .داد همب تورو که قلبی ...داد زندگی بهم که هستم قلبی مدیون. هستم سورنا مدیون رو تو داشتن-

*** 

 سورنا: دوم شخصیت زبان از داستان پایان

 ردم اون کنار عسل. منه قلب اون. میزنه عسل اسم به بود من واسه که قلبی. کردم می نگاهشون

 هب لبخند با. برگردم باید. برگشتمه وقت! من قلب با همراه و مرد اون کنار. میشه تر خوشبخت

 .شدم خیره آسمون به بعدش و کردم نگاه هرجفتشون

 

 پایان

 http://www.forum.98ia.com/member294924.html: نویسنده با ارتباط

www.negahdl.com 
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